
 

  

 

Av. Treze de Maio, 13 Grupo 1508 - Centro - Rio de Janeiro, RJ - 20031-901 

T +55 21 2533 0188  F +55 21 2532 4340  W www.habtec.com.br  W www.mottmac.com  

  

UHE CASTANHEIRA 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

  

 

 

Volume 2 

Outubro, 2015 



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 
 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 1/415 

 

7 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

O presente Capítulo apresenta a caracterização ambiental das Áreas de 
Abrangência Regional (AAR), Área de Influência Indireta (AII) e Área de Influência 
Direta (AID) da UHE Castanheira, conforme definido pelo Termo de Referência e 
Especificação Técnica que norteiam a elaboração deste documento. Para tal, foi 
realizada uma descrição geral, cujo aprofundamento do conhecimento sobre os 
fatores ambientais referentes aos meios físico, biótico e antrópico foi adequado às 
subsequentes AII e AID. Para a elaboração do Diagnóstico Ambiental da UHE 
Castanheira, foram efetuados levantamentos de dados primários e de dados 
secundários, conforme Plano de Trabalho emitido e aprovado no início do 
desenvolvimento dos estudos ambientais que compõe o EIA/RIMA da UHE 
Castanheira. 

São abordados os fatores ambientais dos Meios Físico, Biótico e Socioeconômico, 
subitens 7.1, 7.2 e 7.3, respectivamente. Todos os mapas elaborados para compor 
o diagnóstico socioambiental poderão ser verificados no volume exclusivo de mapas 
preparado para este produto. 

 

7.1 - MEIO FÍSICO 

Neste item são abordados os aspectos que caracterizam o cenário geológico das 
áreas de influência da UHE Castanheira, suas estruturas, a sua configuração 
geomorfológica e os recursos minerais associados, assim como a situação legal da 
atividade minerária. Também são levantados o potencial de ocorrência de 
cavidades naturais e de outros sítios de relevância geológica. Caracteriza-se, ainda, 
a incidência de sismos naturais na região do empreendimento. 

Os processos minerários dentro dos domínios da AAR, AII e AID foram levantados 
através de consulta à base de dados georreferenciados de processos  
minerários - SIGMINE - do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, 
realizada em 13/11/2014. As informações sobre os processos foram organizadas 
em tabelas e as áreas plotadas no mapa de títulos minerários da AAR, AII e AID, 
em escala 1:100.000. 

A potencialidade de ocorrência de cavernas e outras cavidades naturais na área do 
empreendimento UHE Castanheira foi avaliada através do exame da ocorrência de 
ambientes geológicos favoráveis à sua formação, tais como feições cársticas, das 
observações em campo, de entrevistas com moradores e de consultas à Base de 
Dados Geoespacializados das Cavernas do Brasil do Centro Nacional de Pesquisa 
e Conservação de Cavernas - CECAV. Nesse banco, os dados das cavidades são 
geoespacializadas a partir da integração das informações oriundas: de 
levantamentos de campo realizados pela equipe técnica do CECAV; de estudos e 
pesquisas submetidos ao IBAMA; do CNC - Cadastro Nacional de Cavernas do 
Brasil, mantido pela Sociedade Brasileira de Espeleologia - SBE; e do  
CODEX - Cadastro Nacional de Cavernas da REDESPELEO BRASIL. 
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A análise da magnitude e distribuição dos eventos sísmicos registrados na bacia do 
rio Arinos foi embasada por dados do Cadastro de Sismos do Observatório 
Sismológico da Universidade de Brasília - SIS-UnB, por informações apresentadas 
no Boletim Sísmico Brasileiro do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências 
Atmosféricas da Universidade de São Paulo - IAG/USP, e por diversos estudos 
desenvolvidos, principalmente, por técnicos dessas instituições de pesquisa. 

 

7.1.1 - Geologia 

a) Introdução 

Neste item são pormenorizados, inicialmente, os procedimentos metodológicos 
utilizados para esta caracterização. Em seguida, são expostos os aspectos 
geológicos regionais que viabilizaram a caracterização da Área de Abrangência 
Regional (AAR), para então serem contextualizadas as unidades litoestratigráficas e 
o arcabouço tectônico da Área de Influência Indireta (AII). Finalmente, são tratados, 
em mais detalhe, os litotipos e as estruturas observados na Área de Influência 
Direta (AID) do empreendimento. 

 

b) Procedimentos Metodológicos 

A identificação e apresentação cartográfica das unidades litoestratigráficas 
existentes na AAR, definida neste estudo como sendo a bacia hidrográfica do rio 
Arinos, foi resultado de reconhecimento de campo e análise de diversos estudos e 
mapeamentos geológicos em diferentes escalas realizados na região. Dentre as 
obras consultadas destacam-se as publicações elaboradas pela CPRM - Serviço 
Geológico do Brasil. Os principais levantamentos regionais analisados foram: 

 Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo - Folhas SC. 21 Juruena e SD. 21 
Cuiabá, escala 1:1.000.000, CPRM (2004); 

 Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil - PROMIN / Projeto 
Província Mineral de Alta Floresta, Folhas SC.21-Y-B (Tapaiúna), SC.21-Y-D 
(Porto dos Gaúchos), SC.21-Z-A (Ilha Vinte e Quatro de Maio) e SC.21-Z-C 
(Rio Batelão), escala 1:250.000, CPRM (2005); 

 Zoneamento Sócio-Econômico e Ecológico do Estado de Mato Grosso, escala 
1:500.000, SEPLAN-MT (2008). 

 

Para a contextualização geológica da bacia do rio Arinos foram compilados dados 
dos mapeamentos em escala 1:250.000 que abrangem o noroeste do Estado de 
Mato Grosso com conteúdos extraídos de projetos realizados em menor escala 
(1:1.000.000). Informações acerca dos recursos naturais existentes na região, 
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assim como suas correlações com as unidades litoestratigráficas que lá ocorrem, 
também foram colhidas a partir dos referidos levantamentos. 

A caracterização geológico-estrutural da AAR, AII e AID da UHE Castanheira seguiu 
as diretrizes e conceitos estabelecidos pela CPRM, através dos produtos do recém-
mencionado Projeto PROMIN - Alta Floresta. O reconhecimento de campo, 
realizado no mês de julho de 2014, teve por finalidade reconhecer os litotipos, 
estruturas e atividades extrativistas existentes na AID do empreendimento, assim 
como verificar a qualidade das informações cartográficas disponíveis. Em alguns 
momentos os trabalhos de campo se estenderam para áreas da AII, a título de 
complementação, para uma melhor compreensão e caracterização da geologia da 
AID. Os caminhamentos em campo foram viabilizados principalmente pela utilização 
de veículos utilitários com tração 4x4. Foi feito também um reconhecimento de ilhas 
fluviais do rio Arinos no trecho do futuro reservatório com auxílio de barcos 
motorizados. 

A compilação dos dados de levantamentos geológicos existentes com aqueles 
levantados durante os caminhamentos em campo, além da análise de fotografias 
áreas e imagens de satélite permitiram a geração de mapas geológicos e de 
recursos minerais nas escalas 1:50.000 (AII) e 1:25.000 (AID). 

 

c) Resultados 

A caracterização dos aspectos geológicos apresentada, a seguir, contempla as 
unidades litoestratigráficas e a configuração tectono-estrutural das Áreas de 
Abrangência Regional - AAR, de Influência Indireta - AII e Influência Direta - AID. 

 

 Área de Abrangência Regional - AAR 

A Área de Abrangência Regional (AAR) relativa ao Meio Físico do empreendimento 
UHE Castanheira corresponde à bacia hidrográfica do rio Arinos, principal tributário, 
em termos de vazão hídrica, do rio Juruena, afluente pela sua margem direita. O rio 
Juruena, ao encontrar o rio Teles Pires, no limite do estado de Mato Grosso com o 
do Amazonas, passa a ser denominado rio Tapajós, um dos principais afluentes da 
margem direita do rio Amazonas. Sendo assim, o rio Arinos integra e contribui de 
maneira significativa com o aporte hídrico e com o transporte de sedimento para a 
maior bacia hidrográfica do mundo. O Mapa 7.1.1-1 apresenta a geologia da AAR 
da UHE Castanheira. 
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Mapa 7.1.1-1 - Mapa Geológico da AAR. 
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Mapa 7.1.1-1 - Mapa Geológico da AAR. 
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A bacia do rio Arinos e, portanto, a AAR, apresenta uma forma alongada, 
assimétrica e com boa eficiência de drenagem, orientada no sentido SSE-NNW. O 
rio Arinos nasce nos terrenos tabulares da Serra Azul em cotas de 
aproximadamente 400 m, na porção centro-sul do estado de Mato Grosso. Em seu 
curso, rumo à confluência com o rio Juruena, a cerca de 750 quilômetros a noroeste 
do mesmo estado, forma uma bacia de drenagem que ocupa uma área de 
aproximadamente 44.000 km². Sua declividade é acentuada nos primeiros 50 km, 
amenizando-se nos 700 km restantes, para uma média de 18 cm/km (CNEC, 2010). 

A AAR da UHE Castanheira abrange três grandes domínios tectono-estruturais do 
Continente Sul-Americano: a Província Tocantins, representada pela Faixa Alto 
Paraguai, brasiliana; a Bacia Sedimentar Fanerozoica, representada pela bacia 
dos Parecis; e o Cráton Amazonas, o qual consiste dos terrenos orogenéticos 
paleoproterozoicos da Província Rondônia-Juruena e da bacia sedimentar 
mesoprotorozoica dos Dardanelos, além de sedimentos cenozoicos (CPRM, 2004) 
(Figura 7.1.1-1). 
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Figura 7.1.1-1 – Área de Abrangência Regional (AAR) da UHE Castanheira no contexto dos domínios tectono-
estratigráficos do Estado de Mato Grosso. Adaptado de CPRM (2004). 
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O extremo norte da bacia, na região da confluência do rio Arinos com o rio Juruena, 
representa, geotectonicamente, o Arco Magmático Juruena (Souza et al., 2005), o 
qual faz parte da Província Rondônia-Juruena. Esse ambiente tem sua história 
evolutiva atrelada a processos de subducção e consumo de placa oceânica, colisão 
de blocos continentais e geração de novas porções de crosta continental. Nessas 
circunstâncias, terrenos são amalgamados através da intrusão de corpos 
plutovulcânicos e, sobretudo, através de contatos tectônicos, gerando grandes 
suturas na forma de zonas de cisalhamento compressional, transcorrente ou 
transpressional. 

Santos et al. (2008) estabeleceram que a Província Geocronológica Rondônia-
Juruena, formada entre 1,8 e 1,5 Ga, se divide em dois principais domínios 
geológicos distintos, Juruena e Jamari (Figura 7.1.1-2). 

 

 

Figura 7.1.1-2 – Províncias Geocronológicas do Cráton Amazônico. Adaptado de Santos et 
al. (2008). 
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O Domínio Jamari, que corresponde à porção oeste da província, exibe uma relação 
de litotipos típica de ambiente de arco continental, reunindo metaquartzodioritos, 
metatonalitos, metagranodioritos, além de metagabros subordinados, do Complexo 
Jamari (Duarte et al., 2012). 

O Domínio Juruena, situado a leste, abriga as litologias mais antigas do arco 
magmático e é dividido em dois segmentos crustais: Terrenos Plutovulcânicos e 
Terrenos Acrescionários de Médio a Alto Grau Metamórfico. Os Terrenos 
Plutovulcânicos são compostos por um conjunto de corpos de rochas plutônicas e 
vulcânicas, pouco deformadas e submetidas a metamorfismo incipiente, que 
formam uma série magmática incluindo corpos plutônicos que atuaram como 
encaixantes às rochas do arco magmático, exemplificados pelo Granodiorito 
Juruena, os monzogranitos da Suíte Paranaíta e o Complexo Bacaerí-Mogno, 
constituído de gnaisses aluminosos, cherts e anfibolitos. 

Já os Terrenos Acrescionários de Médio a Alto Grau Metamórfico, são deformados 
em regime dúctil e distribuídos ao longo de megazonas de cisalhamento 
transcorrentes de direção WNW-ESE. São tipificados por litologias plutovulcânicas 
continentais de tipo andino, representadas por vulcânicas e subvulcânicas ácidas a 
intermediárias (riodacitos, dacitos, andesitos, microgranitos, sedimentos epiclásticos 
e material piroclástico) associadas ao Grupo Colíder, metatonalitos e 
metagranodioritos da Suíte Vitória, metagranitos das Suítes São Pedro e São 
Romão, ortognaisses do Complexo Nova Monte Verde e depósitos 
vulcanossedimentares do Grupo Roosevelt. O estágio pós-colisional é representado 
por granitos cálcio-alcalinos, monzogranitos e sienogranitos com textura rapakivi da 
Suíte Intrusiva Serra da Providência, instalados como corpos batolíticos produtos de 
extenso magmatismo anorogênico. 

O extremo sul da bacia do rio Arinos corresponde à porção norte da Faixa Paraguai, 
cinturão de dobramentos integrante da Província Tocantins que bordeja o sul do 
Cráton Amazônico (Figura 7.1.1-3). A Faixa Paraguai representa um extenso 
orógeno neoproterozoico resultante da convergência e colisão de três blocos 
continentais durante as orogêneses Brasiliana/Pan-Africana: a oeste a Amazônia, a 
leste São Francisco-Congo e ao sul Paraná (ou Rio de la Plata), sendo este último 
coberto por rochas fanerozoicas da Bacia do Paraná. Eventos distensivos 
posteriores resultaram em intrusões graníticas tardias, de idade paleozoica. 
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Figura 7.1.1-3 – Litoestratigrafia e contexto tectônico do sul do Cráton Amazônico 
Adaptado de Nogueira & Riccomini (2006). 

 

O rio Arinos nasce em terrenos soerguidos e sustentados por litologias do Grupo 
Alto Paraguai que formam a Serra Azul, ao norte e noroeste da capital do estado de 
Mato Grosso, Cuiabá. O Grupo Alto Paraguai, neoproterozoico, exibe rochas de 
origem predominantemente siliciclástica, e é subdividido pelas Formações Araras 
(arenitos, siltitos, argilitos e dolomitos subordinados), Raizama (arenitos com 
cimento calcífero, siltitos, argilitos, conglomerados e arcóseos) e Diamantino 
(folhelhos com intercalações de siltitos e arcóseos). 
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A porção intermediária da bacia do rio Arinos percorre um vasto território através 
das extensas coberturas sedimentares fanerozoicas que ocorrem a sul do Cráton 
Amazônico e que formam a Bacia dos Parecis. Trata-se de uma das principais 
bacias intracratônicas brasileiras, ocupando uma área de cerca de 500.000 km² nos 
estados de Rondônia e Mato Grosso. Está localizada entre as bacias do Solimões, 
Alto Tapajós e Paraná, na região de antepaís da Cordilheira dos Andes, ocupando a 
porção sudoeste do Cráton Amazônico (Figura 7.1.1-4). 

 

 

Figura 7.1.1-4 – Localização da Bacia dos Parecis no contexto das 
bacias paleozoicas brasileiras. Adaptado de Bahia 
(2007). 

 

A Bacia dos Parecis começou a ser preenchida no Ordoviciano, por conglomerados, 
arenitos, siltitos e folhelhos, nesta ordem, em direção ao centro da bacia, com 
alguma contribuição de sedimentos carbonáticos e glaciais. Da base para o topo, 
são identificadas as seguintes unidades: na porção oeste, as Formações Cacoal, 
Pimenta Bueno e Fazenda da Casa Branca, e na porção leste da bacia as 
Formações Furnas e Ponta Grossa. Todos recobertos pelos sedimentos 
arenoconglomeráticos mesozoicos (cretácicos) do Grupo Parecis (Figura 7.1.1-5). 
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Figura 7.1.1-5 - Carta estratigráfica da Bacia dos Parecis. Fonte: Bahia (2007). 
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As rochas sedimentares da bacia, depositadas em ambiente continental, são ricas 
em matéria orgânica, o que levou a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, a 
realizar pesquisas na bacia com o objetivo de explorar hidrocarbonetos. Foram 
realizados mapeamentos de superfície e levantamentos geofísicos, que viabilizaram 
a execução de dois poços estratigráficos nos anos 90. Além destes, a CPRM 
perfurou, na mesma época, mais um poço para pesquisa de carvão energético. 

As coberturas cenozoicas representam os últimos registros litoestratigráficos na 
bacia do rio Arinos. As Coberturas Detrito-Lateríticas, de idades terciária a 
quaternária, são vinculadas à Bacia dos Parecis e ocupam vastas áreas aplainadas 
a leste e oeste do rio Arinos. Lá são verificados terraços parcial ou totalmente 
laterizados com concreções ferruginosas, submetidos atualmente a processos de 
dissecamento pela rede de drenagem da região. Os depósitos aluviais se distribuem 
ao longo das calhas e planícies de inundação do rio Arinos e afluentes. São 
depositados sedimentos inconsolidados, essencialmente arenosos, com níveis de 
material pelítico e de cascalhos. Associados a esses depósitos, têm-se os 
sedimentos coluviais e eluviais depositados em terraços. 

Com relação às principais feições estruturais, o Arco Magmático Juruena, que 
corresponde à porção norte da bacia do rio Arinos, é caracterizado por 
megacisalhamentos transcorrentes de natureza dúctil, com direções aproximadas 
NW-SE, transicionais e rúpteis sinistrais, além de cisalhamentos transcorrentes 
dextrais. As bacias proterozoicas, representadas pelo Grupo Caiabis (Formação 
Dardanelos), devem seu desenvolvimento à reativação tectônica de antigas 
estruturas geradas em domínios de rúptil-dúctil a rúptil, com direções E-W a NNW-
ESE e cinemática sinistral, eventualmente preenchidas por diques e sills básicos e 
por rochas basálticas da Formação Arinos. A Faixa Paraguai, representada na área 
de estudo pelo Grupo Alto Paraguai, é uma bacia do tipo Antepaís e forma um arco 
de direção N-S a NE-SW, com a concavidade voltada para SE. O período 
mesozoico na bacia do rio Arinos é pautado pela reativação de estruturas antigas e 
desenvolvimento de novas descontinuidades, tipificadas por fraturas e/ou falhas 
com direção predominante NW-SE e NNE-SSW. 

 

 Área de Influência Indireta (AII) 

 Aspectos Geotectônicos da AII 

No contexto geotectônico, a Área de Influência Indireta da UHE Castanheira tange 
uma pequena porção do norte da Bacia dos Parecis e, predominantemente, 
terrenos proterozoicos do sul do Cráton Amazônico. As fontes bibliográficas 
consultadas, que abordam a compartimentação tectônica, indicam diversas 
hipóteses de modelo de evolução crustal para o Cráton Amazônico. 

Foram também formuladas propostas para a subdivisão em domínios 
geocronológico-tectônicos, que representariam fragmentos crustais, cinturões 
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móveis e arcos magmáticos cuja interação e aglutinação teriam produzido uma 
grande massa cratônica no final do Mesoproterozoico. Dentre as propostas, merece 
destaque a de Santos et al. (2000), que compartimentaram o Cráton Amazônico nas 
seguintes províncias geotectônicas: Carajás-Imataca (3,10-2,53Ga), 
Transamazônica (Guianas) (2,15-2,00Ga); Tapajós-Parima (2,10-1,87Ga); 
Amazônia Central (1,88-1,70Ga); Rio Negro (1,86-1,52Ga); Juruena (1,85-1,75Ga); 
Rondônia (1,76-1,47Ga) e Sunsas (1,33-0,99Ga). Nesta concepção, a área avaliada 
estaria localizada na porção sul da Província Juruena. 

Recentemente, Oliveira & Albuquerque (2005) e Souza et al. (2005) incorporaram a 
proposta de Santos et al. (2000) para a evolução do Cráton Amazônico e 
individualizaram três ambientes geotectônicos na área de abrangência do Projeto 
PROMIN - Alta Floresta: Arco Tapajós (1,96Ga); Arco Juruena (1,85 - 1,75Ga); e 
terrenos de retroarco da região de Cabeças (1,74Ga). 

Neste estudo, o modelo geotectônico adotado para identificação das unidades 
litoestratigráficas e principais feições estruturais existentes na área estudada, com 
enfoque para o comportamento do meio físico frente à implantação da UHE 
Castanheira, é o construído pela equipe do Serviço Geológico do Brasil e 
apresentado nos trabalhos supracitados de Oliveira & Albuquerque (2005) e Souza 
et al. (2005). 

Desta forma, grande parte da Área de Influência Indireta da UHE Castanheira 
encontra-se nos domínios do Arco Magmático Juruena, de idade paleoproterozoica, 
cuja evolução envolveu processos de retrabalhamento e geração de crosta 
continental. O modelo geológico estabelecido propõe dois estágios geotectônicos: 
um orogênico, subdividido nas fases pré-colisional, colisional e pós-colisional 
transcorrente, e outro pós-orogênico. 

O estágio pré-colisional é tipificado pelo Complexo Bacaeri-Mogno e pelos 
ortognaisses graníticos a monzograníticos do Complexo Cuiú-Cuiú. Ocorrências 
pontuais de leucogranitos peraluminosos são vinculadas ao estágio colisional. A 
fase pós-colisional, quando foi desenvolvido o Arco Magmático Juruena, apresenta 
um trend de estruturas NW-SE, que dividem-no em dois segmentos crustais: 
plutovulcânico e terreno acrescionário de médio a alto grau metamórfico. 

A AII da UHE Castanheira está inserida, quase que integralmente (à exceção de 
uma área relativamente pequena, a sul, que pertence à Bacia dos Parecis), no 
segmento de terrenos acrescionários de médio a alto grau metamórfico. Estes se 
encontram a sul e sudeste dos terrenos granito-vulcânicos, área esta onde se 
destacam os monzogranitos da Suíte Intrusiva Paranaíta (1,8 Ga) e as vulcânicas 
ácidas a intermediárias do Grupo Colíder (1,8 a 1,78 Ga), representado por 
microgranitos, micromonzonitos, riolitos, riodacitos, e andesitos. 

Os terrenos acrescionários de médio a alto grau metamórfico são compostos por 
graníticas cálcio-alcalinas ricos em alumínio, deformados em regime dúctil e 
distribuídos ao longo de megazonas de cisalhamento transcorrentes sinistrais, de 
direção WNW - ESE, tipificadas na área de estudo pelos Granitos São Romão e 
São Pedro, assim como a Suíte Plutônica Vitória. A esse conjunto foram 
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acrescentados, num estágio tardio, pós-orogênico, as litologias de composição 
basáltica pertencentes ao Gabro Juína e os monzo a sienogranitos da Suíte 
Intrusiva Serra da Providência. 

A estabilização crustal experimentada na região é comprovada, na porção norte da 
AII da UHE Castanheira, pela deposição dos sedimentos clásticos continentais de 
idade mesoproterozoica da Formação Dardanelos, pertencente ao Grupo Caiabis. 
Intercalados aos arenitos da Formação Dardanelos e também pertencentes ao 
Grupo Caiabis são descritos corpos isolados, compostos por basaltos 
amigdaloidais, diabásios, olivina noritos e gabros, localizados na borda oeste da 
Serra dos Caiabis. Essas ocorrências são observadas no flanco direito da bacia do 
rio Arinos, próximas à desembocadura do rio dos Peixes e, mais a jusante, à 
confluência com o rio Juruena. 

As coberturas cenozoicas representam os últimos registros litoestratigráficos na 
área estudada. São caracterizadas por depósitos detrito-lateríticos, de idade 
terciária a quaternária, e por sedimentos aluviais inconsolidados, quaternários, 
recobrindo as unidades mais antigas. 

 

 Unidades litoestratigráficas da AII e aspectos estruturais associados 

Neste item são apresentadas e descritas as unidades litoestratigráficas presentes 
na Área de Influência Indireta - AII da UHE Castanheira, seguindo critérios 
cronoestratigráficos. Os dados secundários utilizados para a elaboração deste item 
foram tomados, essencialmente, de publicações disponibilizadas pelo Programa 
Geologia do Brasil da CPRM, a se destacar os produtos “Texto Explicativo dos 
Mapas Geológico e de Recursos Minerais do Estado de Mato Grosso, Escala 
1:1.000.000” e “Informe de Recursos Minerais – Metalogenia da Província Aurífera 
Juruena-Teles Pires, Mato Grosso”. 

A exposição cartográfica das unidades é apresentada no Mapa Geológico da AII da 
UHE Castanheira (Mapa 7.1.1-2). 
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Mapa 7.1.1-2 - Mapa Geológico da Área de Influência Indireta da UHE Castanheira. 
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Mapa 7.1.1-2 - Mapa Geológico da Área de Influência Indireta da UHE Castanheira. 
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 Suíte Plutônica Vitória 

A Suíte Vitória foi definida por Souza et al. (2005) como uma reunião de litologias 
plutônicas de composição diorítica a tonalítica, ricas em magnetita, zircão e apatita, 
dispostas como corpos elípticos a sigmoidais. Compõe parte da porção sul do 
Complexo (ou Domínio) Juruena, segmento crustal de terrenos granito-gnáissicos 
de médio a alto grau metamórfico, deformados em regime dúctil. Sua afinidade 
geoquímica é cálcio-alcalina, de médio potássio, metaluminosa a ligeiramente 
peraluminosa, equivalente a rochas geradas em ambiente de arco vulcânico. A 
avaliação de elementos traço aponta para uma colocação pós-colisional no contexto 
evolutivo do arco vulcânico. Os esforços a que as rochas dessa unidade foram 
submetidas durante sua evolução tornaram-nas deformadas e metamorfizadas nas 
fácies xisto-verde a anfibolito. Segundo os autores, esses corpos apresentam 
assinaturas aeromagnetométricas muito fortes, que as destacam das demais rochas 
envolventes. 

Os plútons da Suíte Vitória se distribuem segundo um trend WNW-ESE, em contato 
transicional ou tectônico com os granitos São Pedro e São Romão. Na AII da 
UHE Castanheira as ocorrências da Suíte Plutônica Vitória se dão na forma de 
stocks elípticos e sigmoidais isolados em ambas as margens do rio Arinos. Em 
diferentes porções da suíte as rochas estão gnaissificadas e migmatizadas e foram 
designadas por Souza et al. (2005) como Complexo Nova Monte Verde. Conforme 
estes autores, estas rochas se localizam na porção sudoeste da área do projeto Alta 
Floresta, formando uma faixa de orientação E-W. 

Dados geocronológicos obtidos de rochas desta suíte indicaram idade de 
cristalização estateriana (1.785 ± 8 Ma) Os migmatitos, segundo Souza et al. (2005) 
e Souza & Abreu Filho (2007), estariam relacionados à fase sin- a tardi-colisional de 
evolução do orógeno. 

 

 Granito São Pedro 

Na execução do projeto PROMIN - Alta Floresta pela CPRM, conjuntos de corpos 
graníticos na porção meridional do Complexo Juruena, anteriormente denominados 
de Granito Juruena (Silva et al., 1974) e de Gnaisse Apiacás (Leal et al., 1980), 
foram reconhecidos e individualizados como uma unidade independente do 
Complexo Xingu e do Granito Juruena, batizada de Granito São Pedro. Conforme 
Oliveira & Albuquerque (2005), essa unidade compreende “os corpos plutônicos 
anisótropos de aspecto sigmoidal, sob a forma de batólitos e stocks aglutinados, 
formando uma extensa faixa, controlada por amplas e extensivas zonas de 
cisalhamento dúctil, transcorrente oblíqua e contracional, com direção predominante 
WNW-ESE a NW-SE”. 

Souza et al. (2005) descrevem a unidade como sendo representada por biotita 
granitos e biotita monzogranitos, com granodioritos, tonalitos, monzodioritos e álcali-
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granitos subordinados, anisótropos, de aspecto sigmoidal, sin-cinemáticos com 
zonas de cisalhamento de direção NW-SE. Os autores indicam que são comuns 
enclaves de quartzo-diorito, diorito e quartzo-monzonito e de supracrustais 
granulitizadas. Segundo eles, as rochas foram submetidas a deformações e 
metamorfismo na fácies anfibolito médio, com retrometamorfismo na fácies xisto-
verde. São frequentes, em porções indeformadas, estruturas ígneas primárias. Os 
contatos com rochas das Suítes Vitória e Nova Canaã e da unidade Granito São 
Romão são ora intrusivos, ora tectônicos, ou localmente transicionais. 

As ocorrências do Granito São Pedro se estendem a oeste e, sobretudo, em amplas 
áreas a leste e nordeste da AII da UHE Castanheira. Nessa região foram 
documentados biotita metagranito, granada-biotita metagranito, hornblendabiotita 
metagranito com metagranodiorito e metatonalito subordinados. Esses litótipos 
apresentam coloração cinza-avermelhada a rosada, textura inequigranular média a 
grossa, porfiroclástica, granoblástica, granolepidoblástica e porfiroblástica nos 
termos mais deformados, a porfirítica nos termos preservados. 

Os afloramentos do Granito São Pedro compõem, por vezes, conjuntos de 
matacões arredondados sustentando colinas de média declividade, embora também 
sejam observados na forma de extensos lajedos. Seus litotipos apresentam-se, 
geralmente, afetados por acentuada deformação dúctil, refletida pela presença 
constante de milonitos. Um grande alinhamento estrutural no Granito São Pedro é 
observado paralelo à rodovia MT-206, de direção E-W, onde a textura milonítica é 
caracterizada por uma nítida foliação tectônica, definida pelo estiramento dos 
minerais com diferentes intensidades de microgranulação e recristalização. Os 
contatos com as Suítes Intrusivas Juruena e Paranaíta também são marcados por 
expressivas zonas de cisalhamento transcorrente oblíquo e contracional NW-SE. 

Estudos geoquímicos e geocronológicos revelaram um caráter cálcio-alcalino de 
alto potássio, metaluminoso a peraluminoso, com assinatura geoquímica, fornecida 
pela análise de Elementos Terras Raras, típica de rochas geradas em arco 
vulcânico (Souza et al., 2005). As rochas desta unidade são desta maneira 
consideradas como granitos pós-colisionais. Datações radiométricas em zircões  
(U-Pb SHRIMP) corroboram para tal conclusão, indicando idade de cristalização 
estateriana (1.784 ± 17 Ma). 

 

 Granito São Romão 

O conjunto de rochas de composição predominantemente granítica que 
anteriormente integravam o Granito Juruena (Silva et al. 1974), foi individualizado 
como Granito São Romão por Ribeiro e Villas Boas (2004) e Frasca e Borges 
(2004) por apresentarem dados estruturais, litoquímicos e geocronológicos distintos. 
Sua área-tipo situa-se ao longo do igarapé São Romão, a noroeste do município de 
Nova Monte Verde. Esta unidade, a exemplo da Suíte Vitória e Granito São Pedro, 
integra a região de terrenos granito-gnáissicos de médio a alto grau metamórfico da 
porção sul do Complexo Juruena. Distribui-se sob a forma de corpos amalgamados 



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 
 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 21/415 

 

representados por stocks e batólitos estirados e orientados segundo a direção NW-
SE (Knust, 2010) 

Seus contatos com diversas unidades, como a Suíte Vitória e o complexo Bacaerí-
Mogno, o Granito São Pedro, as suítes Paranaíta, Vitória e Serra da Providência 
são ocasionalmente gradacionais, mas tectônicos em sua maior parte, na forma de 
falhas transcorrentes, configurando aspecto de lentes amalgamadas, orientadas 
segundo o trend regional NW-SE a E-W. 

As rochas do Granito São Romão apresentam estágios deformacionais que 
englobam tipos foliados a bandados. Estruturas protomiloníticas, miloníticas e 
gnáissicas são predominantes e orientam-se segundo a configuração tectônica 
regional NW-SE, com mergulhos de médio a alto ângulo para NE. A paragênese 
mineral é indicativa de metamorfismo de fácies xisto verde a anfibolito. 

As análises químicas (Souza et al., 2004) para elementos maiores, traços e terras-
raras denotam para esses granitos um padrão de série magmática calcioalcalina 
alto potássio, meta a peraluminosa. Foram classificados como granitos pós-
colisionais (Manniar e Piccoli, 1989), vinculados geneticamente ao ambiente de arco 
continental. 

Datações U-Pb (SHRIMP) em zircões de biotita metagranito fino protomilonítico, 
forneceram idade de 1.770 ± 9Ma., interpretada como idade de cristalização. 
Idades-modelos Sm-Nd, em biotita-granada granito gnáissico e em biotita granito, 
apresentam valores de eNd de +0,14 e – 1,43, indicando derivação crustal ou híbrida 
para sua origem ou fonte. 

 

 Grupo Roosevelt 

As sequências metavulcanossedimentares formadas em bacias de intra-arco 
posteriores ao desenvolvimento do Arco Magmático Juruena, há cerca de 1.74 Ga 
(Rizzoto, et al., 1995; Lacerda Filho et al., 2000; Santos et al., 2000) foram 
agrupadas no chamado Domínio Roosevelt-Aripuanã (ou simplesmente Domínio 
Roosevelt). Duas sequências integram o Domínio Roosevelt-Aripuanã, o Grupo São 
Marcelo-Cabeças, que não ocorre na área de interesse, e o Grupo Roosevelt. São 
representadas por litologias metavulcânicas ácidas a intermediárias, intercaladas 
com rochas metassedimentares, clásticas e químicas, deformadas a 
metamorfizadas em baixo grau. As sequências sofreram distúrbios por intrusões de 
granitos peraluminosos (Suíte Nova Canaã, idade U-Pb de 1.743 ± 4 Ma. e Granito 
Zé do Torno) e por corpos circunscritos de granitos tardi a pós-orogênicos 
(Aripuanã, Rio Vermelho e Tatuí). 

O Grupo Roosevelt é representado por um conjunto metavulcanossedimentar, de 
ambiente de deposição subaquoso, dividido em três unidades: uma superior, 
constituída de metargilitos interdigitados com metacherts, formações ferríferas-
manganesíferas e metatufos; uma intermediária, de ignimbritos e conglomerados 
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vulcanoclásticos; e uma basal, com dacitos-riolitos intercalados com raros basaltos 
e tufos subordinados. 

O contato do Grupo Roosevelt é geralmente tectônico com os granitos São Pedro e 
Zé do Torno. É cortado pelos corpos plutônicos do Granito Aripuanã e da Suíte 
Serra da Providência. As rochas do grupo estruturam serras alongadas de direção 
E-W a WNW-ESE, constituídas de amplos sinformes balizados por cristas 
subverticalizadas. Na AII da UHE Castanheira as litologias do Grupo Roosevelt são 
cortadas pelo rio Arinos desde aproximadamente 5 km a jusante até sua confluência 
com o rio dos Peixes. 

Análises publicadas do arcabouço estrutural do Grupo Roosevelt indicam um trend 
NW-SE a E-W com mergulhos de 40 a 70º para NNE. A deformação nas rochas do 
grupo é muito heterogênea, sendo documentadas zonas de forte dobramento e 
milonitização. Porém, predominam nas porções superiores do pacote 
vulcanossedimentar zonas com estruturas primárias preservadas. Amplas dobras 
antiformes e isoclinais possuem plano axial de direção E-W, com mergulho 
moderado para N e eixo com caimento para NW. 

A paragênese mineral com sericita, clorita e epidoto, tanto nos metapelitos como 
nas metavulcânicas corresponde a metamorfismo da fácies xisto verde. Datação U-
Pb (SHRIMP) em zircão de um metadacito a NNE da sequência, forneceu idade de 
1.762 ± 6Ma. (Neder et al., 2000), enquanto que um outro metadacito próximo do rio 
Roosevelt forneceu idade de 1.740 ± 8Ma (Santos et al., 2000). 

 

 Gabro Juína 

Durante a execução do Projeto Gis do Brasil (Bizzi et al., 2002) foram cartografados 
vários corpos máficos na forma de stocks e diques que anteriormente eram 
posicionados no Complexo Xingú. Identificadas como diabásio, gabro e diorito, com 
variável intensidade de deformação, essas rochas foram agrupadas pelos referidos 
autores, que denominaram este conjunto de Máficas Guadalupe. No trabalho de 
Lacerda Filho et al. (2004) foi proposta a adoção da nomenclatura Gabro Juína para 
esta unidade, em função de estarem distribuídos nas imediações da cidade de 
Juína-MT, ao longo da rodovia que liga este município a Vilhena-RO, a sudoeste. 

As rochas gabroicas Juína são consideradas por Leite et al. (2010) como 
componentes da Suíte Intrusiva Serra da Providência, categorizadas como de tipo 
AMCG (Anortositos, Mangeritos, Charnockitos e Granitos rapakivi). Esta classe de 
suíte, distribuida em escala mundial, distingue-se pelas idades tipicamente paleo a 
mesoproterozoicas e por representar importantes eventos magmáticos 
anorogênicos e bimodais. 

Situada no noroeste do estado de Mato Grosso, a Suíte Serra da Providência forma 
um cinturão de direção E-W com aproximadamente 400 km de comprimento e 60 a 
80 km de largura que se estende desde a região de Tabaporã, a leste, até a divisa 
dos estados de Mato Grosso e Rondônia, a oeste de Juína. Do ponto de vista 
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geotectônico, esta suíte aflora inteiramente nos domínios da Província Rio Negro-
Juruena ou Rondônia-Juruena, no sudoeste do Cráton Amazônico. 

Foi proposta a individualização de cinco unidades ao longo deste cinturão, 
reconhecendo uma íntima associação espaço-temporal entre elas. São elas: 
Granito Fontanillas ou Serra da Providência (rapakivítico), Anortosito Castanheira 
(que não ocorre não área), Charnokito-Mangerito São Roque, Granito Juara (ou São 
Romão) e Gabro Juína. 

Os gabros Juína ocorrem associados aos granitos Serra da Providência, indicando 
uma mistura de magmas contrastantes máfico-félsicos. Nas proximidades dos 
contatos foram observadas rochas híbridas, em faixas métricas, sendo que em 
caráter regional identifica-se uma alternância no predomínio entre rocha máfica 
(gabros) e rocha félsica (monzogranitos). Os diques correspondem a corpos de 
pequenas dimensões, estreitos e tabulares de diabásio, discordantes, que se 
encaixam em planos de fraqueza gerados por deformação rúptil e que resultou em 
fraturamentos de trend WNW-ESE (Leite et al., 2010). Por sua vez, os gabros e 
dioritos caracterizam os stocks. Nos domínios da AII da UHE Castanheira são 
documentados dois corpos, um de cada lado do rio Arinos. 

Os dados geocronológicos disponíveis indicam um intervalo de tempo de 7 Ma, 
entre 1.54 Ga e 1.47 Ga para a formação da SSP. Portanto, a sua formação pós 
data o último evento colisional - 1.77 Ga - em aproximadamente 230 Ma. Além 
disto, o evento deformacional superimposto às rochas da SSP fica delimitado entre 
1.47 e 1.4 Ga, já que a Formação Dardanelos não foi afetada pelo mesmo e a idade 
máxima para o início da sedimentação foi definida em 1.4 Ga (Leite & Saes, 2003). 

 

 Granito Serra da Providência 

A formalização do Granito Serra da Providência como unidade litostratigráfica foi 
proposta por Leal et al. (1976) após documentarem intrusões graníticas de textura 
rapakivi que afloram na serra homônima. Tassinari et al. (1984) optaram por adotar 
a nomenclatura Suíte Intrusiva Serra da Providência para a unidade. Gabros, 
charnockitos e mangeritos foram incluídos na suíte por Rizzotto et al. (1995) assim 
como o mangerito do Maciço União e o charnockito de Ouro Preto (Bettencourt et 
al., 1995a) além de vários stocks deformados e intrusivos nos complexos Jamari 
(Scandolara et al., 1999) e Juruena. 

As rochas desta suíte granítica distribuem-se principalmente no extremo noroeste 
de Mato Grosso, constituindo um batólito que sustenta a serra homônima. Também 
ocorrem vários outros corpos isolados na forma de stocks que se distribuem tanto a 
leste como a oeste da serra. O batólito Serra da Providência é constituído pela 
associação gabro-charnockito-mangeritogranito. Rizzotto et al. (1995) 
individualizaram quatro fácies graníticas: monzogranito porfirítico (piterlitos) com 
viborgitos subordinados, monzogranitos porfirítico, monzogranito pórfiro e 
sienogranito granofírico. Os granitos e rochas associadas são intrusivos nos 
complexos Jamari e Juruena, embora sejam raras as evidências diretas das 
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relações de contato. Em imagens de satélite essa relação de intrusão é mais 
claramente delineada. As rochas desta suíte formam um conjunto de elevações com 
destaque morfoestrutural marcante em imagens sensoriais. 

Em relação à deformação experimentada pelos granitos, ocorre uma ampla 
variação nas características estruturais/texturais das rochas, desde tipos 
fracamente foliados até protomilonitos e milonitos bandados. Os protomilonitos são 
mais frequentes na borda oeste do batólito Serra da Providência e em largas zonas 
da associação charnockito-granito, entre as cidades de Ouro Preto d’Oeste e Ji-
Paraná. As rochas protomiloníticas foram originadas por um sistema transpressivo 
de direção noroeste e cinemática sinistral (Scandolara, 1998). A foliação sigmoidal é 
observada tanto em macroescala (núcleos graníticos envoltos por faixas de 
protomilonitos) como em microescala, na forma de porfiroclastos de feldspato 
alcalino bordejados por palhetas de biotita. As condições da temperatura e 
metamorfismo nestas zonas correspondem a fácies xisto verde superior a anfibolito. 

O magmatismo Serra da Providência manifestou-se, possivelmente, por um período 
superior a 50 Ma., onde a fase intrusiva mais antiga, representada por biotita 
sienogranito porfirítico, tem idade UPb de 1.606 ± 24Ma., seguido por um 
hornblenda- biotita monzogranito de idade U-Pb de 1.573 ± 15Ma., (Bettencourt et 
al., 1999). A unidade possui grande potencialidade econômica, evidenciada pela 
exploração atual dos maciços graníticos para utilização como pedra ornamental. 

 

 Formação Arinos 

O termo Formação Arinos foi proposto por Silva et al. (1980) para o conjunto de 
ocorrências de basaltos amigdaloidais, diabásio, olivina-norito e gabro que 
constituem dois patamares separados entre si pelos arenitos da Formação 
Dardanelos. As rochas máficas desta unidade ocorrem intercaladas com as rochas 
sedimentares no extremo oeste da Serra dos Caiabis, margem direita do rio Arinos 
e na região do encontro de suas águas com as do rio dos Peixes. 

Outro corpo máfico menos expressivo em área está situado a oeste das demais 
ocorrências, na borda norte da Chapada Dardanelos, próximo de Aripuanã. A 
relação de contato dos basaltos com os arenitos é controversa. Entretanto, as 
feições geológicas em imagem de satélite sugerem que sejam sills. 

O metamorfismo a que foram submetidas as litologias da Formação Arinos 
corresponde à fácies xisto verde, evidenciado pelas intensas cloritização, 
epidotização e serpentinização observadas durante os estudos petrográficos 
realizados por Silva et al. (1980). 

Datações realizadas pelos autores mencionados, através do método K-Ar em rocha 
total dos basaltos, forneceram duas idades distintas. As rochas do patamar inferior 
da Serra dos Caiabis possuem idade de 1.225 ± 20 Ma., enquanto que aquelas do 
patamar superior apresentaram idade de 1.416 ± 14 Ma.. 
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 Formação Dardanelos 

A Formação Dardanelos foi a denominação usada por Almeida e Nogueira Filho 
(1959) para especificar uma sequência sedimentar com idade de 1,4 Ga. (Leite & 
Saes, 2003) composta por quartzitos, conglomerados e ardósias, exposta na 
cachoeira homônima, situada no rio Aripuanã. Consiste em uma cobertura 
sedimentar horizontalizada que ocorre na região norte-noroeste de Mato Grosso, 
sobreposta em discordância angular (erosiva) às rochas dos grupos Roosevelt, 
Colíder, Beneficente e demais unidades que constituem o embasamento regional. 

Em algumas porções da borda norte da Serra dos Caiabis a Formação Dardanelos 
apresenta-se afetada por falhas com dobras de arrasto. Porém, em sua maior parte, 
as atuais bordas são marcadas por zonas de cisalhamento transcorrentes. Contatos 
erosivos são observados eventualmente. Foram identificadas pelo Projeto Alta 
Floresta (Souza et al., 2005) quatro unidades litológicas distintas. Da base para o 
topo, temos: 

Unidade I - Consiste predominantemente de arenitos e arenitos arcoseanos de cor 
rósea, finos a médios, maduros em sua textura e composição, exibindo 
estratificações plano-paralelas, cruzadas acanaladas e superfícies de reativação. 
São comumente observados na base níveis de seixos, conglomerados 
intraformacionais com clastos subarredondados a arredondados de quartzo e 
conglomerados polimíticos. Sobrepõe em contato tectônico as rochas da Suíte Nova 
Canaã, onde se apresenta deformada, com ângulos de mergulho variável. Em seu 
extremo sudeste, na Serra Formosa, os extratos encontram-se sub-
horizontalizados, em discordância erosiva sobre rochas graníticas e vulcânicas. 

Os conglomerados basais, com clastos de rochas ígnea, arenito e argilito são 
interpretados como formados em ambiente de leques aluviais. As estratificações 
plano-paralelas, cruzadas acanaladas e planares, bem como superfícies de 
reativação presentes nos arenitos, indicam feições como barras longitudinais e 
transversais, topo de barra, canais e seu preenchimento, típicas de rios 
entrelaçados. As intercalações de argilitos com lâminas arenosas são associadas a 
depósitos de intercanal. 

Os argilitos e siltitos da Unidade II são interpretados como parte de uma 
transgressão sobre este sistema fluvial. 

Unidade II - Os litotipos desta subdivisão afloram na forma de uma estreita faixa 
com orientação NW-SE que acompanha o rio Apiacás. Esta unidade é formada por 
uma sequência de siltitos e argilitos avermelhados com níveis de arenitos finos, 
claros, formando solos avermelhados que contrastam com as extensas coberturas 
arenosas provenientes das unidades que a envolvem. 

Unidade III - É composta predominantemente por arenitos arcoseanos e arenitos de 
granulometria fina a média, argilosos e friáveis. Ocasionalmente notam-se níveis de 
conglomerados intraformacionais formados por grânulos e seixos arredondados de 
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quartzo, siltito e rochas vulcânicas. Os arenitos arcoseanos da Unidade III sinalizam 
o retorno do ambiente fluvial. 

Unidade IV - A unidade do topo ocorre de maneira descontínua sobre a unidade 
anterior, e é representada por uma sequência de arenitos argilosos e arenitos 
arcoseanos, finos a grossos, intercalados com níveis conglomeráticos formados por 
grânulos e seixos esparsos e bem arredondados de quartzo. 

As estratificações cruzadas de grande porte e as intercalações de conglomerados 
reforçam a caracterização do ambiente deposicional em sistema fluvial. No topo 
desta sequência são também observadas estratificações cruzadas de grande porte 
relacionadas a retrabalhamento eólico, frequentes nestes ambientes, porém sem 
caracterizar um ambiente desértico. 

Nos locais onde não foi possível reconhecer as subdivisões esta Formação foi 
cartografada como unidade indivisa. Os dados estruturais indicam que esta bacia, 
com cerca de 500 km x 100 km, é do tipo romboédrica, desenvolvida em zonas 
transtracionais entre zonas de cisalhamento transcorrentes sinistrais adjacentes, de 
direção NW, no nível crustal rúptil-dúctil. Zonas de cisalhamento transcorrente 
internas são relatadas, e incluem sistemas de fraturas extensionais, preenchidas 
por quartzo e com orientação NE, além de faixas miloníticas e cataclásticas de 
direção aproximada E-W e mergulho de alto ângulo voltado para N e NE. 

 

 Formação Fazenda da Casa Branca 

A Formação Fazenda da Casa Branca foi concebida por Leal et al. (1978) durante o 
mapeamento da Folha Porto Velho, executado para o Projeto RADAM. Padilha et al. 
(1974) haviam mapeado a formação em Vilhena-RO e nos canais dos rios Arinos e 
Teles Pires, e a descreveram como sendo constituída de conglomerados, arcósios, 
grauvacas e pelitos neocarboníferos a eopermianos, como fizeram também Ribeiro 
Filho et al. (1975) no sul da Bacia dos Parecis. Costa et al. (1975) reconheceram 
esta formação, também, na borda leste da bacia, composta por conglomerados, 
arenitos e arenitos siltosos com dropstones. 

Esta unidade aflora numa extensa faixa territorial que abrange o noroeste do estado 
de Mato Grosso e leste de Rondônia. Seu limite a leste está situado na região dos 
municípios de Porto dos Gaúchos e Novo Horizonte do Norte - MT. A oeste seus 
domínios se estendem até o município de Vilhena - RO. 

A Formação Fazenda da Casa Branca aflora inteiramente nas bordas norte e oeste 
da Bacia dos Parecis (Bahia, 2007). Na borda norte, ao longo da rodovia MT-170, 
que liga Juína a Brasnorte, foi descrita uma seção – tipo, um pacote sedimentar 
constituído por arenitos finos a muito finos, argilosos, maciços, de coloração 
marrom, gradando para arenitos grossos, maciços, de mesma cor, no topo. 
Recobrindo este pacote arenoso foi relatado uma camada conglomerática de 2 
metros de espessura, sustentada por uma matriz arenosa, de cor marrom, com 
seixos de quartzo e granito de diâmetros de até 5 cm. Por fim, sobrepondo essas 
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camadas, volta a aparecer um arenito muito fino, análogo ao extrato basal da 
seção. 

O contato inferior desta formação se dá com a Formação Pimenta Bueno (Bahia, 
2007), o que se verifica ao longo da rodovia BR-364, no extremo NW do estado de 
Mato Grosso, próximo à divisa com o estado de Rondônia. O contato superior é 
erosivo, representando uma inconformidade tipificada por uma nítida quebra de 
relevo, bem definida em imagens de satélite e na referida rodovia. A espessura da 
formação no centro da bacia é de 150 metros, diminuindo para cerca de 40 metros 
nas proximidades do município de Porto dos Gaúchos (Padilha et al., 1974). 

 

 Suíte Máfica Vespor 

Na porção sudoeste do Arco Magmático Juruena, no segmento deformado em 
regime dúctil denominado Complexo Juruena e em contato intrusivo ou tectônico 
com a Suíte Vitória e Granitos São Pedro e São Romão, Duarte et al. (2012) 
identificaram corpos e lentes máficas anteriormente desconhecidas, e denominaram 
esse conjunto como Suíte Máfica Vespor. Esta unidade corresponde a uma série de 
stocks de metagabro, metadiorito e metanfibolito com afinidade toleítica e cálcio-
alcalina, constituindo uma assinatura geoquímica de arco magmático. 

Sua seção-tipo ocorre na Fazenda Vespor, no município de Colniza-MT. Na área de 
interesse as ocorrências documentadas até os dias atuais se resumem a dois 
stocks posicionados ao norte do perímetro urbano de Juara. 

Datações U-Pb (LA-ICPMS) realizadas por Ribeiro & Duarte (2010) forneceram 
idades de cristalização de 1.773±15 Ma e 1.764±13 Ma, correspondentes ao 
posicionamento dessas litologias nos corpos graníticos encaixantes. 

 

 Coberturas Detrito-Lateríticas 

Depósitos elúvio-coluviais de idade terciário-quaternária, dominados por sedimentos 
argilo-arenosos e com cascalheiras subordinadas, recobrem de maneira 
descontínua terrenos nos domínios da Formação Fazenda da Casa Branca, na 
porção sul da AII. Comumente associadas a formas aplainadas e onduladas de 
terreno, são caracterizados pela baixa coesão dos materiais, que se encontram total 
ou parcialmente laterizados, com a presença de canga laterítica ferruginosa. 

 

 Depósitos Aluvionares Recentes 

Na AII da UHE Castanheira foram identificadas coberturas aluvionares diversas 
caracterizadas como paleocanais sub-recentes, paleoterraços e aluviões recentes 
concentradas ao longo das drenagens atuais. 
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Essas coberturas aluvionares são constituídas por sedimentos areno-argilosos, 
inconsolidados ou parcialmente consolidados, que formam barras arenosas com 
níveis de cascalhos associados. As principais áreas de concentração são 
verificadas ao longo do rio Arinos e dos seus tributários. 

Os depósitos aluvionares destacam-se por sua morfologia típica de planícies 
sedimentares associadas ao sistema fluvial, sendo que os aluviões sub-recentes 
ocorrem em posições topográficas elevadas em relação à área atual de várzea. 
Estes depósitos inconsolidados são comumente constituídos por areia quartzosa 
fina a média, com níveis de seixos arredondados de quartzo e fragmentos das 
rochas de ocorrência regional. Localmente, esses depósitos apresentam-se 
parcialmente consolidados, onde predominam sedimentos argilosos com níveis 
arenosos e cascalhosos subordinados. 

Uma parte significativa das planícies aluvionares na AAI da UHE Castanheira 
encontra-se morfologicamente alterada por trabalhos de prospecção de substâncias 
para construção civil (portos de areia). 

 

 Área de Influência Direta da UHE Castanheira 

Apoiado nas informações de campo levantadas no âmbito deste EIA e nos 
mapeamentos existentes, são descritos a seguir os aspectos geológicos e 
estruturais das unidades litoestratigráficas ocorrentes na AID da UHE Castanheira. 

Conforme pode ser observado no Mapa Geológico da AID, apresentado no  
Mapa 7.1.1-3 em escala 1:150.000, na área destinada à instalação da UHE 
Castanheira ocorrem as seguintes unidades litoestratigráficas: Granito São Pedro, 
Granito São Romão e Suíte Plutônica Vitória, pertencentes ao Complexo Juruena 
paleoproterozoico; Granito Serra da Providência, vinculada à suíte intrusiva 
homônima de idade mesoproterozoica; e Depósitos Aluvionares Recentes. 
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Mapa 7.1.1-3 - Mapa Geológico da Área de Influência Direta da UHE Castanheira. 
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Mapa 7.1.1-3 - Mapa Geológico da Área de Influência Direta da UHE Castanheira. 
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 Granito São Romão 

Esta unidade constitui o substrato rochoso de uma grande extensão em área, 
principalmente na porção setentrional, do futuro reservatório da UHE Castanheira, 
incluindo também o local previsto para receber as obras civis do empreendimento. 

Na região do empreendimento, a unidade Granito São Romão é representada por 
extensos corpos graníticos deformados, batólitos e stocks estirados, aglutinados e 
amalgamados na direção NW-SE, em contatos gradacionais a tectônicos, balizados 
por zonas de cisalhamentos transcorrentes a transpressivas com a Suíte Intrusiva 
Vitória e granitos Serra da Providência e São Pedro. 

Na área de estudo, os granitos São Romão têm suas melhores exposições às 
margens do rio Arinos ou formando ilhas fluviais, sendo visualizados na forma de 
lajedos (Figura 7.1.1-6), enquanto os blocos e matacões se espalham com mais 
frequência pelas áreas mais altas, afastadas de drenagens (Figuras 7.1.1-7 e  
7.1.1-8). 
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Figura 7.1.1-6 – Laje rochosa formando ilha fluvial no rio Arinos, nos domínios da unidade Granito São Romão. Ponto 63. 
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Figura 7.1.1-7 – Ocorrência de rochas graníticas da unidade São Romão 
na forma de blocos e matacões. Ponto 24. 

 

 

Figura 7.1.1-8 – Fotomosaico de ocorrência representativa de rochas graniticas da unidade São Romão. 
Ponto 38. 

 

Nas ocorrências observadas em campo, os granitos São Pedro correspondem a 
litologias metamorfizadas em fácies xisto verde alto a anfibolito médio (Knust, 
2010), caracterizados predominantemente como biotita hornblenda ou biotita 
granada sieno a monzogranitos (Figuras 7.1.1-9 e 7.1.1-10). São rochas 
leucocráticas a mesocráticas de granulação fina a média. Os granitos, em sua 
maioria, apresentam cor cinza a rósea, textura inequigranular fina a média e matriz 
formada por mosaicos de cristais xenomórficos e poligonizados de quartzo e 
feldspato potássico. 
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Figura 7.1.1-9 – Amostra de biotita granada sienogranito relacionado à 
unidade Granito São Romão, obtida no ponto 60. 

 

 

Figura 7.1.1-10 – Amostra de biotita hornblenda monzogranito da unidade 
São Romão, obtida no Ponto 66. 
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As impressões deformacionais são bem marcadas. Feições protomiloníticas, 
miloníticas (Figura 7.1.1-11) e gnáissicas predominam, orientando-se segundo a 
configuração tectônica regional de direção NW-SE (com mergulhos de médio a alto 
ângulo para NE) e, subordinadamente, N-S e E-W. 

Estruturas tectônicas de natureza rúptil, principalmente fraturas na forma de juntas, 
também foram identificadas nas ocorrências de granitos São Romão durante os 
trabalhos em campo (Figuras 7.1.1-12 e 7.1.1-13). Conforme pode ser observado 
na rosácea dos fraturamentos medidos durante os levantamentos em campo 
realizados para este estudo (Figura 7.1.1-14), predomina nos litotipos da unidade 
Granito São Romão fraturas NW-SE, com juntas N-S subordinadas, seguindo as 
mesmas orientações preferenciais das demais feições estruturais em exposição. 

 

 

Figura 7.1.1-11 – Amostra com textura milonítica de biotita hornblenda 
monzogranito da unidade São Romão, obtida no Ponto 
63. 
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Figura 7.1.1-12 – Juntas paralelas em ocorrência de litologias graníticas da 
unidade São Romão. Cabo da marreta apontando para o 
Norte. Ponto 60. 

 

 

Figura 7.1.1-13 – Detalhe de junta seccionando gnaisse granítico da 
unidade São Romão. Alinhamento dos níveis aplíticos 
sinplutônicos indica ausência de movimento relativo. 
Lapiseira apontando para o Norte. Ponto 117. 
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Figura 7.1.1-14 – Rosácea dos fraturamentos medidos em 
litotipos da unidade Granito São Romão. 

 

 Granito São Pedro 

Conforme mencionado anteriormente, segundo Oliveira & Albuquerque (2005) a 
unidade Granito São Pedro compreende os corpos plutônicos anisótropos de 
aspecto sigmoidal, sob a forma de batólitos e stocks aglutinados, formando uma 
extensa faixa, controlada por amplas e extensivas zonas de cisalhamento dúctil, 
transcorrente oblíqua e contracional, configurando aspecto de lentes amalgamadas 
e orientadas segundo a direção predominante WNW-ESE a NW-SE, ocorrentes no 
norte do Estado do Mato Grosso. 

A individualização das ocorrências de rochas graníticas da unidade São Pedro é 
dificultada pelas complexas relações de contato, onde processos deformacionais e 
a natureza gradacional e difusa entre o Granito São Pedro e as rochas adjacentes 
obliteram e dificultam os trabalhos de cartografia. Os limites considerados são 
aqueles apresentados por Knust (2010), após o mapeamento da Folha Porto dos 
Gaúchos (SC.21-Y-D) pela CPRM. 

As ocorrências do Granito São Pedro abrangidas pela AID da UHE Castanheira 
correspondem a um batólito parcialmente recoberto por sedimentos da bacia dos 
Parecis ao sul, o qual é alcançado por um braço da extremidade SW do futuro 
reservatório, somadas a dois stocks imbricados entre ocorrências dos granitos São 
Romão e Serra da Providência e da Suíte Intrusiva Vitória, no segmento sul da AID, 
a oeste e nas proximidades do perímetro urbano de Juara. 

Os afloramentos identificados em campo de rochas graníticas da unidade São 
Pedro compõem conjuntos de matacões arredondados e lajedos sustentando 
colinas de média declividade (Figura 7.1.1-15), embora também tenham sido 
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avistadas ocorrências aflorando às margens e no leito do rio Arinos, inclusive 
formando ilhas fluviais (Figura 7.1.1-16). 

 

 

Figura 7.1.1-15 – Relevo com colinas de média declividade, sustentado por lajedos e matacões da 
unidade Granito São Pedro. Ponto 133. 

 

 

Figura 7.1.1-16 – Exposição de granitos deformados da unidade São Pedro ocupando o leito do rio 
Arinos. Ponto 75. 
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Na Área de Influência Direta da UHE Castanheira, as litologias identificadas durante 
os levantamentos em campo compreendem biotita sieno a monzogranitos e biotita 
hornblenda sieno a monzogranitos, com presença esporádica de granada  
(Figuras 7.1.1-17 e 7.1.1-18). São rochas, em geral, leucocráticas a mesocráticas, 
com cores rosa, cinza avermelhado e, localmente, cinza, quando há alta 
concentração de minerais máficos. Níveis aplíticos foram observados em algumas 
porções. 

 

 

Figura 7.1.1-17 – Detalhe de biotita hornblenda granada sienogranito da 
unidade Granito São Pedro. Ponto 133. 
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Figura 7.1.1-18 – Aspecto de biotita hornblenda monzogranito pouco 
deformado da unidade Granito São Pedro. Ponto 75. 

 

A deformação (dúctil) a que os granitos desta unidade foram submetidos é 
heterogênea, com feições ígneas preservadas até ultramilonitos. Nos litotipos 
visitados, predominam foliações protomiloníticas (Figura 7.1.1-19). 

 

 

Figura 7.1.1-19 – Foliação protomilonítica em litotipo granítico da unidade 
Granito São Pedro. Ponto 75. 
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 Suíte Plutônica Vitória 

A Suíte Plutônica Vitória reúne corpos elípticos e sigmoidais constituídos de 
litologias de composição intermediária, granodioríticas, diorítica e tonalítica, ricas 
em magnetita, zircão e apatita, metamorfizadas até fácies granulito. Encontram-se 
frequentemente migmatizadas e gnaissificadas, com predomínio de gnaisses leuco 
a mesocráticos com bandas quartzo-feldspáticas e outras ricas em biotita, 
hornblenda e piroxênio. 

As ocorrências de rochas pertencentes a esta unidade na área destinada ao futuro 
reservatório da UHE Castanheira correspondem a três diferentes stocks. O maior 
deles, de aproximadamente 11 quilômetros de extensão por até 2.5 quilômetros de 
largura, formato sigmoidal acompanhando o trend regional NW-SE, se estende 
desde o limite da área que receberá as obras civis da usina até a margem direita do 
rio Arinos, a cerca de 2 quilômetros da localidade Gleba Pedreira. Limitado por 
terrenos da unidade Granito São Romão, faz contato ainda, em seu flanco NE, com 
um plúton pertencente à unidade Granito Serra da Providência. Um segundo stock, 
de aproximadamente 8 x 2 quilômetros, também em forma de sigmoide, disposto na 
direção N-S, está situado nas proximidades da Fazenda Porto Seguro, a oeste do 
perímetro urbano de Juara e na margem esquerda do rio Arinos, em contato 
tectônico com os granitos São Romão e São Pedro. O terceiro (e menor) corpo 
plutônico a ter seus domínios parcialmente inundados pelo futuro reservatório está 
situado a 2,5 quilômetros ao sul da localidade Águas Claras, na margem direita do 
rio. Embutido tectonicamente por falhas de empurrão entre litologias graníticas da 
unidade São Romão a norte e São Pedro a sul, configuram um corpo elíptico de 
direção NE-SW, com aproximadamente 3.5 quilômetros de extensão por até 1 
quilômetro de largura. 

Os corpos acima descritos estão em contato tectônico com os outros granitos do 
Arco Magmático Juruena (São Pedro e São Romão), por meio de zonas cisalhantes 
transpressionais e transcorrentes. 

Durante os caminhamentos em campo, foi notória a dificuldade em encontrar 
exposições preservadas de rocha fresca da unidade Suíte Vitória nos domínios da 
AID da UHE Castanheira. Uma explicação talvez esteja nas avançadas idades 
(paleo a mesoproterozoicas, e.g. acima de 1 bilhão de anos) e portanto o 
prolongado retrabalhamento sob o ponto de vista geomorfológico destes terrenos. A 
melhor exposição foi encontrada em um local na margem esquerda do rio Arinos 
(Ponto 79), onde existe um afloramento de rocha de provável composição 
granodiorítica, foliada e intensamente fraturada (Figuras 7.1.1-20 a 7.1.1-23). 
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Figura 7.1.1-20 – Afloramento da Suíte Plutônica Vitória na margem 
esquerda e no leito do rio Arinos. Ponto 79. 

 

 

Figura 7.1.1-21 – Ocorrência de granodiorito intensamente fraturado da 
Suíte Vitória. Cabo da marreta aponta para o Norte. 
Ponto 79. 
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Figura 7.1.1-22 – Famílias de juntas em granodiorito fraturado da Suíte 
Vitória. Cabo da marreta aponta para o Norte. Ponto 79. 

 

 

Figura 7.1.1-23 – Detalhe do aspecto de granodiorito alterado, componente 
da Suíte Plutônica Vitória. Ponto 79. 
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 Granito Serra da Providência 

A unidade Granito (ou Suíte Granítica) Serra da Providência, como mencionado 
anteriormente neste estudo, reúne uma gama de litologias graníticas (granitos 
rapakivi, sieno e monzogranitos), gabros, mangeritos e charnockitos instalados por 
processos anorogênicos em litologias do Complexo Juruena. Apresentam-se como 
batólitos e stocks alongados segundo direções WNW-ESE, concordando com a 
foliação regional, em contatos tectônicos com as unidades adjacentes, marcados 
por zonas de cisalhamento E-W e NW-SE. 

O futuro reservatório da UHE Castanheira atravessará os domínios de duas 
ocorrências mapeadas pelas equipes da CPRM como sendo de granitos da unidade 
Granito Serra da Providência. O stock mais ao sul, de formato ovalado, direção NW-
SE, apresenta as maiores dimensões, com cerca de 9 quilômetros de comprimento 
por até 4,5 quilômetros de largura, e é cortado pelo trecho do rio Arinos que 
corresponde à extremidade sul do reservatório. Seus contatos são, a norte e sul, 
com o Granito São Pedro, a leste com o Granito São Romão e a oeste com os 
sedimentos da Formação Fazenda da Casa Branca, que o recobrem parcialmente. 
O segundo corpo plutônico, também de formato ovalado e de cerca de 4 
quilômetros de extensão por até 2,5 quilômetros de largura, é atravessado por um 
trecho onde o rio Arinos se apresenta na forma de um grande meandro voltado para 
oeste e que depositou sedimentos aluvionares sobre uma grande área, resultando 
em uma das planícies aluviais mais amplas de todo o seu curso. Estes depósitos 
recobrem parte, especialmente da porção norte, deste segundo stock granítico. 

Durante os caminhamentos de campo realizados para este estudo, não foi possível 
constatar a presença de afloramentos de rocha fresca, e o cenário encontrado foi de 
um conjunto de elevações colinosas de média declividade, sustentadas por 
espessos latossolos e com grau médio de dissecação pela rede de drenagens 
(Figura 7.1.1-24). Em raros casos, foram vistos alguns matacões dispersos, em 
avançado grau de intemperismo (Figura 7.1.1-25). 
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Figura 7.1.1-24 – Fotomosaico exibindo o aspecto típico dos terrenos onde ocorrem os granitos Serra da Providência. Ponto 68. 
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Figura 7.1.1-25 – Raros matacões dispersos de rocha granítica, fortemente 
intemperizada, pertencentes à unidade Serra da 
Providência. Ponto 155. 

 

 Depósitos Aluvionares Recentes 

Na AID da UHE Castanheira são observados aluviões recentes ao longo das calhas 
do rio Arinos e de alguns de seus tributários, sobretudo nas porções distais destes, 
próximo aos respectivos pontos de confluência. Essas coberturas aluvionares são 
constituídas por sedimentos arenosos e argilosos, inconsolidados ou parcialmente 
consolidados, com níveis de cascalhos associados. 

Como pode ser visualizado no Mapa de Geológico da AID (Mapa 7.1.1-3), na área 
do empreendimento as ocorrências de depósitos aluvionares formam bandas 
contínuas, com alcance lateral variável em ambas as margens ao longo do rio 
Arinos, formando largas faixas de relevo plano, especialmente em suas porções de 
traçado meandrante. Tal quadro é proporcionado pelo baixo gradiente topográfico 
da calha do rio nestes pontos, o que resulta em condições hidrodinâmicas de 
energia relativamente baixa e, consequentemente, no favorecimento à deposição de 
sedimentos clásticos. 

Os depósitos aluvionares apresentam espessuras submétricas a métricas, sendo 
caracterizados por níveis basais conglomeráticos, constituídos de cascalhos e 
blocos de rocha (Figura 7.1.1-26), sobrepostos por intercalações de sedimentos 
arenosos com camadas argilosas e de cascalhos subordinadas. Nos domínios do 
rio Arinos esses depósitos encontram-se em grande parte recobertos e também 
sustentados por vegetação ciliar, sendo comuns pequenas clareiras onde se 
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formam inúmeras praias arenosas à beira do rio (Figuras 7.1.1-27 e 7.1.1-28). Na 
área estudada foi possível verificar pacotes de até 3,0 metros de espessura, onde 
predominam areias quase sempre brancas, com granulometria desde muito fina até 
média (Figuras 7.1.1-29 e 7.1.1-30). 

 

 

Figura 7.1.1-26 – Nível conglomerático na margem direita do ribeirão Água 
Clara, próximo à confluência com o rio Arinos, 
correspondente a antigos depósitos basais do sistema 
fluvial. Ponto 51. 
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Figura 7.1.1-27 – Pequena praia arenosa na margem esquerda do rio 
Arinos. Ponto 114. 

 

 

Figura 7.1.1-28 – Praia arenosa sustentada pela vegetação, na margem 
esquerda do rio Arinos, proximidades do Aeroporto de 
Juara. Ponto 151. 
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Figura 7.1.1-29 – Barra fluvial formada por areia muito fina a média de 
coloração esbranquiçada. Margem direita do rio Arinos, 
proximidades do Aeroporto de Juara (Ponto 179). 

 

 

Figura 7.1.1-30 – Depósito de barra fluvial na margem direita do rio Arinos (Ponto 31). 

 

As unidades geológicas identificadas nos levantamentos secundários e em campo 
configuram ambientes diversificados em relação à sua gênese e litologias. Ao longo 
da bacia do rio Arinos foram reconhecidos litotipos ígneos (cristalinos) 
intemperizados, deformados por eventos tectônicos de influência regional e 
relativamente estáveis desde a Era Proterozoica. Este cenário predomina na porção 
norte da Área de Abrangência Regional (AAR), e consequentemente caracteriza os 
terrenos da Área de Inluência Direta (AID) do empreendimento. Lineamentos 
estruturais cortam a AID da UHE Castanheira sem, no entanto, haver comprovação 
de reativações recentes. Também foram constatados terrenos sedimentares, 
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sobretudo em extensas áreas vinculadas ao Planalto dos Parecis, os quais atuam 
como importante fonte para o aporte de sedimentos ao longo do rio Arinos. 

 

7.1.2 - Geomorfologia 

a) Introdução 

O resultado dos estudos geomorfológicos realizados no âmbito das áreas de 
influência da UHE Castanheira são apresentados a seguir. Compõe o escopo 
desses estudos a descrição das unidades geomorfológicas e das formas de relevo 
associadas. 

 

b) Procedimentos Metodológicos 

A caracterização das unidades geomorfológicas e o mapeamento das formas de 
relevo nos domínios da AAR foram desenvolvidos a partir da análise de diversos 
levantamentos executados em escala regional, a se destacar os seguintes: 

 Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico - ZSEE: Diagnóstico Sócio-
Econômico-Ecológico do Estado de Mato Grosso. Relatório técnico e produtos 
cartográficos (SEPLAN, 2004, 2008); 

 Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico - ZSEE: Diagnóstico Sócio-
Econômico-Ecológico do Estado de Mato Grosso e Assistência Técnica na 
Formulação da 2ª Aproximação (Geomorfologia); 

 Projeto de Desenvolvimento Agroambiental do Estado de Mato Grosso - 
PRODEAGRO (SEPLAN/BIRD, 2000). O estudo deste zoneamento elaborou 
uma classificação geomorfológica genética, com o auxílio da interpretação em 
imagens de satélite (bandas 3, 4 e 5) e radar, e informações do projeto 
RADAMBRASIL, considerando grandes compartimentos que classificou como 
sistemas e diferentes padrões de forma, apresentados em um mapeamento 
na escala 1: 250.000; 

 Projeto RADAMBRASIL – Levantamento de Recursos Naturais, escala 
1:1.000.000, Folhas, SC.21-Juruena e SD.21-Cuiabá, (BRASIL, 1980 e 1982). 
Este projeto realizou o levantamento de recursos naturais da área de estudo 
com base na interpretação de imagens de satélite e radar, trabalhos de campo 
e sobrevoos, identificando as grandes unidades geomorfológicas e suas 
respectivas formas de relevo e gêneses. Preliminarmente, foi realizado um 
mapeamento na escala 1:250.000, sendo o mapeamento final apresentado na 
escala 1:1.000.000;  

 Estudos de Inventário Hidrelétrico da Bacia do Rio Juruena: Relatório Final, 
Volumes I, II e III (CNEC, 2010) 



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 
 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 51/415 

 

 Mapa da Geodiversidade do Estado de Mato Grosso na escala 1:500.000 
(CPRM, 2010);  

 IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 2009. 
Estado de Mato Grosso - Geomorfologia. Rio de Janeiro, Mapa 
Geomorfológico, escala 1:500.000. Disponível em 
<http://mapas.ibge.gov.br/tematicos/geomorfologia>. Acesso em 26 set. 2013. 

 

Para a melhor caracterização da AAR, buscou-se complementar as informações 
obtidas a partir desses trabalhos com a interpretação de imagens de satélites e a 
análise de mapas topográficos e geológicos disponíveis. 

O diagnóstico da AII, considerando os dados secundários disponíveis e a 
necessidade de gerar informações complementares na escala requerida para a 
caracterização da AID da UHE Castanheira foi viabilizado pela realização de 
atividades voltadas à interpretação de fotos aéreas e mapeamentos disponíveis e 
elaboração de produtos cartográficos. 

Foram analisados os mapas geológicos na escala 1:250.000, Folhas SC.21-Y-B - 
Tapaiúna e SC.21-Y-D - Porto dos Gaúchos (CPRM, 2007, 2011); interpretadas as 
ortofotocartas disponibilizadas pela EPE; elaborado o mapa geomorfológico da AII, 
com ênfase nas unidades de relevo; elaborado o mapa geomorfológico da AID, com 
ênfase nas formas de relevo; e gerado mapa de declividade a partir do Modelo 
Digital de Elevação, construído com imagens do satélite Landsat, estabelecendo 
classes de declividade. 

A etapa de levantamentos em campo foi desenvolvida no mês de julho de 2014, 
percorrendo, a pé e com auxílio de veículo utilitário, pontos relevantes para a 
caracterização das feições do terreno e a dinâmica dos processos superficiais na 
Área de Influência Direta (AID) da UHE Castanheira. 

Compuseram as atividades de campo a identificação das formas de relevo e dos 
depósitos de cobertura, com ênfase nas observações dos aspectos da paisagem 
tais como atividades impactantes ao solo, áreas de instabilidade, deslizamentos e 
focos erosivos. 

 

c) Resultados 

 Área de Abrangência Regional - AAR 

A bacia do rio Arinos e, portanto, a AAR, compõe-se de uma grande, alongada, 
assimétrica e com boa eficiência drenagem, orientada no sentido SSE-NNW. O rio 
Arinos nasce nos terrenos tabulares da Serra Azul, em cotas de aproximadamente 
400 m, na porção centro-sul do estado de Mato Grosso. Em seu curso rumo à 
confluência com o rio Juruena a cerca de 750 km a noroeste, ainda no mesmo 
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estado, forma uma bacia de drenagem que ocupa uma área de aproximadamente 
44.000 km². Sua declividade é acentuada nos primeiros 50 km, amenizando-se nos 
700 km restantes, para a média de 18 cm/km (CNEC, 2010). 

A AAR abrange áreas com relevos diversificados, caracterizado por seis unidades 
geomorfológicas, conforme definido pelos estudos desenvolvidos a partir do 
contrato firmado entre o IBGE a Comissão de Implantação do Sistema de Controle 
do Espaço Aéreo - CISCEA, e seu projeto Sistema de Vigilância da Amazônia - 
SIVAM, e o IBGE (SIVAM, 1997), que atualizaram os produtos cartográficos 
temáticos integrantes da Amazônia Legal, atendendo, concomitantemente, ao 
projeto Sistematização das Informações sobre Recursos Naturais. 

O Mapa Geomorfológico da AAR, apresentado em escala 1:850.000 na  
Mapa 7.1.2-1, apresenta a distribuição espacial das unidades geomorfológicas 
individualizadas pelo IBGE (IBGE, 2009 e 2012) que ocorrem na bacia do rio Arinos. 
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Mapa 7.1.2-1 - O Mapa Geomorfológico da AAR. 
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Mapa 7.1.2-1 - O Mapa Geomorfológico da AAR. 
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As unidades geomorfológicas que ocupam a bacia do rio Arinos são: Província 
Serrana, Planalto e Chapada dos Parecis, Planície Amazônica, Depressão 
Interplanáltica de Juara e Serra dos Caiabis. 

O extremo sul da bacia ocupa relevos da Província Serrana, com cotas topográficas 
entre 300 e 700 m, e de suas encostas escoam as nascentes do rio Arinos. 

A Província Serrana representa uma área de relevo que compreende um conjunto 
de serras paralelas, estreitas e alongadas, alinhadas na direção NNE-SSW, 
ocupando uma faixa de 35 a 40 km de largura (Silva, 2010). As serras são 
constituídas por uma sucessão de anticlinais e sinclinais, que integram um conjunto 
de faixas dobradas e falhadas em uma zona de cisalhamento. O relevo é resultante 
de uma intensa dissecação, com forte controle estrutural, caracterizado por formas 
de topo contínuo e aguçado (Figura 7.1.2-1). 

 

 

Figura 7.1.2-1 – Cristas de arenitos do Grupo Alto Paraguai na Província 
Serrana. Fonte: Silva (2010). 

 

A rede de drenagem é responsável direta pela esculturação da paisagem da 
Província Serrana. Os cursos de água apresentam-se retilíneos e paralelos às 
linhas de cristas, seguindo a direção geral NE-SW. Contudo, diversas vezes seus 
cursos são interrompidos por bruscas variações de direção, passando a seccionar 
as linhas de cristas na direção W e NW. É o caso do rio Arinos que, em seu trecho 
inicial, corre para SW e, nas proximidades da localidade de Coqueiral, município de 
Nobres-MT, secciona as escarpas serranas e assume a direção NW que lhe é 
característica ao adentrar os domínios do Planalto dos Parecis. 

O Planalto dos Parecis possui dois compartimentos distintos e configura-se em 
duas subunidades: o Planalto Dissecado dos Parecis e a Chapada dos Parecis, de 
acordo com os levantamentos do Projeto RADAMBRASIL. Este Planalto apresenta 
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uma extensa superfície de aplainamento em um nível inferior à superfície da 
subunidade Chapada dos Parecis. Caracteriza-se como uma área dissecada com 
formas tabulares amplas e interflúvios de topo convexo, com cotas altimétricas entre 
400 e 500 m. O Planalto Dissecado dos Parecis representa o ambiente 
geomorfológico mais extenso que o rio Arinos atravessa. 

O substrato do Planalto Dissecado dos Parecis é constituído, de modo geral, por 
rochas cada vez mais antigas no sentido sul-norte. Assim, ao sul da unidade 
predominam rochas cretáceas da Formação Salto das Nuvens (arenitos e 
conglomerados com seixos de rochas vulcânicas) e da Formação Utiariti (arenitos). 
Ao norte predominam rochas carboníferas da Formação Fazenda da Casa Branca 
(subarcóseos, quartzo-arenitos, arcóseos, conglomerados). 

A Chapada dos Parecis, a segunda subunidade do Planalto dos Parecis, 
compreende também formas aplanadas e ocupa posição de cimeira dentro do 
conjunto regional do relevo, apresentando baixa densidade de drenagem, com 
cotas topográficas em torno de 400 e 500m, com caimento para o norte. Está 
situada a oeste do rio Arinos e abriga alguns afluentes da margem esquerda na 
porção sul da bacia, como o córrego Três Lagoas e o rio Claro. 

Sustentam a Chapada dos Parecis arenitos cretácicos do Grupo Parecis (Formação 
Salto das Nuvens), sobrepostos por uma cobertura cenozóica detrito-laterítica com 
concreções ferruginosas, níveis de cascalho e horizontes mosqueados. 

A unidade Depressão Interplanáltica de Juara (IBGE, 2009), incluída na unidade 
Depressão Interplanáltica da Amazônia Meridional do projeto RADAMBRASIL, 
apresenta sua feição mais contínua margeando o flanco sul da serra dos Apiacás, 
no interflúvio Juruena-Teles Pires. Localiza-se no baixo curso do rio Arinos e 
configura um conjunto de relevos muito dissecados e distribuídos na paisagem de 
modo descontínuo. O relevo foi esculpido em rochas paleoproterozoicas do Arco 
Magmático Juruena, constituída por granitos, derrames félsicos e rochas 
piroclásticas. Sobre a superfície ressaltam relevos residuais, pontões e colinas 
rochosas, com altitudes acima de 400m, do tipo inselbergs (“morros-testemunho”), 
exemplificado pela feição exposta na Figura 7.1.2-2, de conjuntos de colinas, 
morros e relevos tabulares ainda conservados, cuja altimetria chega aos 250m 
(Figura 7.1.2-3). Os rios Vermelho, Juruena, do Sangue, Arinos, dos Peixes e 
Apiacás constituem-se nos mais representativos cursos d’água que atravessam a 
Depressão de Juara. A UHE Castanheira será instalada nos domínios desta 
unidade geomorfológica. 
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Figura 7.1.2-2 – Exemplo da morfologia de elevações residuais existentes 
na depressão de Juara, proximidades do futuro eixo de 
barramento. 
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Figura 7.1.2-3 – Colinas de declividade pouco acentuada da Depressão de Juara em primeiro plano e relevos residuais ao fundo. Margem direita do rio Arinos. 
Ponto 158. 
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A Serra dos Apiacás possui dois conjuntos de relevos esculpidos com topos 
predominantemente tabulares, ondulados e alongados, orientadas paralelamente ao 
sistema de falhas transcorrentes WNW-ESE da Província Juruena (Figura 7.1.2-4). 
São separados por uma região deprimida e aplainada (Depressão Interplanáltica 
dos Caiabis). Suas altitudes mais elevadas são da ordem de 600 m. 

 

 

Figura 7.1.2-4 – Visão geral dos tabuleiros e paredões da Serra dos 
Apiacás. Fonte: <www.panoramio.com.br>. 

 

O rio Arinos, afluente do rio Juruena e pertencente à bacia Amazônica, tem seu 
curso com orientação NNW-SSE, exibe extensas planícies aluviais ao longo de 
suas margens e é controlado estruturalmente em trechos de seu médio e baixo 
curso, em função dos lineamentos que atravessa. A sua extensão total é de 
aproximadamente 760 km, nascendo na Serra Azul, a uma altitude de 
aproximadamente 500 m, e desaguando no rio Juruena, a uma altitude aproximada 
de 200 m. O Mapa Hipsométrico da AAR (Mapa 7.1.2-2) mostra a disposição e as 
altitudes predominantes do relevo na área estudada. 
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Mapa 7.1.2-2 - Mapa hipsométrico da Bacia Hidrográfica do rio Arinos – Área de Abrangência Regional. 
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Mapa 7.1.2-2 - Mapa hipsométrico da Bacia Hidrográfica do rio Arinos – Área de Abrangência Regional. 
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 Área de Influência Indireta - AII 

A Área de Influência Indireta da UHE Castanheira, apresentada no Mapa 
Geomorfológico da AII (Mapa 7.1.2-3), está situada na Província Juruena, conforme 
compartimentação do Cráton Amazônico proposta por Santos et al. (2000), mais 
precisamente no Arco Magmático Juruena, ambiente geotectônico individualizado 
por Oliveira & Albuquerque (2005) e Souza et al. (2005). Com idade 
paleoproterozoica, é caracterizado, em linhas gerais, por uma diversidade de corpos 
graníticos amalgamados em ambiente de arco magmático continental. Segundo 
estes autores, desenvolveu-se no mesoproterozoico uma fase de tectônica 
extensional, quando se sucederam eventos magmáticos anorogênicos bimodais, 
evidenciada pela Suíte Intrusiva Serra da Providência. Os últimos registros 
mesoproterozoicos correspondem às litologias do Grupo Caiabis, constituído dos 
basaltos da Formação Arinos e dos arenitos e conglomerados da Formação 
Dardanelos, que ocorrem no norte da AII. 

O Fanerozoico encontra-se representado pelos depósitos sedimentares clásticos 
terrígenos da Formação Fazenda da Casa Branca, vinculada geneticamente 
Planalto dos Parecis, por diques de diabásio, gabros e noritos jurássico-cretácicos e 
pelas coberturas eluviais, coluviais e aluviais cenozoicas que recobrem as unidades 
geológicas mais antigas, geradas pelos intensos processos erosivos e de 
intemperismo predominantes na área. 

MADRUCI (1999), estudando a gênese do ouro da região de Alta Floresta, propôs 
que o relevo da região seja condicionado por um padrão de altos e baixos 
estruturais, determinados por flexuras resultantes do movimento por gravidade de 
blocos do embasamento, relacionados a reativações distensivas ocorridas no 
Terciário. O limite entre os blocos é determinado por grandes lineamentos 
estruturais. Assim, por exemplo, a região deprimida de Alta Floresta teria sua 
gênese associada, não só aos processos erosivos, como também corresponderia a 
um baixo estrutural formado pela subsidência do bloco do qual faz parte. 

Conforme constatado em documentos levantados, durante o Fanerozoico atuaram 
sobre as rochas da Província Juruena processos erosivos associados ou não a 
movimentos flexurais de blocos pertencentes a essa província. O RADAM (BRASIL, 
1980) propôs a existência de três grandes ciclos erosivos na área a partir do 
Cretáceo. Na área de estudo pode-se identificar, de fato, uma superfície mais 
antiga, que corresponde ao topo da Serra dos Apiacás; fragmentos de uma 
superfície intermediária em topos tabulares remanescentes distribuídos pela 
Depressão Interplanáltica de Juara (Depressão Interplanáltica da Amazônia 
Meridional) e o piso regional do relevo representado pela Planície Amazônica. O 
relevo mostra áreas pouco escarpadas, fragmentadas por áreas rebaixadas, que 
acompanham os vales principais. 
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Mapa 7.1.2-3 - Mapa Geomorfológico da AII. 
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Mapa 7.1.2-3 - Mapa Geomorfológico da AII. 
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A Serra dos Apiacás é configurada por um conjunto de relevos esculpidos em 
estruturas dobradas representadas por sinclinais suspensos e anticlinais 
escavados, com topos predominantemente tabulares, ondulados e alongados, 
orientadas paralelamente ao sistema de falhas transcorrentes WNW-ESE da 
Província Juruena. O traçado do rio dos Peixes, afluente pela margem direita do 
Arinos que corre ao sul da serra, é controlado estruturalmente por este sistema. As 
altitudes, de até 600 m, representam, conforme já citado, a superfície mais antiga 
de aplainamento da área. Os topos estão associados com cristas e vertentes com 
forte controle estrutural, dobradas e falhadas. As declividades nos topos, conforme 
pode ser visualizado no Mapa 7.1.2-4 - Mapa de declividades da AII, situam-se 
entre 0 e 25%. Nas áreas das cristas, as vertentes possuem declividades superiores 
a 40%. As texturas das formações superficiais variam de arenosas nos topos a 
argilosas nas vertentes, acompanhando as variações litológicas do substrato. 

A Depressão Interplanáltica de Juara, inserida na unidade Depressão Interplanáltica 
da Amazônia Meridional de RADAMBRASIL, representa o patamar inferior de 
desnudação dos terrenos da área avaliada e caracteriza-se por uma vasta 
superfície rebaixada, plana e ondulada, com suave a média dissecação por uma 
rede de drenagens organizada em um padrão dendrítico e retangular. Suas altitudes 
variam entre 200 e 250 m, e a superfície apresenta um estilo de dissecação entre 
suave e média, com declividades predominantes entre 0 e 10%. Observam-se 
também elevações residuais dispostas principalmente nos interflúvios, comumente 
coroadas por matacões e blocos de rochas graníticas, principalmente as feições 
mais quartzosas. Estes são produto de erosão diferencial e encontram-se in situ. 
São relatados ainda trechos com expressiva deposição de material coluvial sob a 
forma de rampas de colúvio e rampas de detritos, provenientes da intensa atuação 
dos processos naturais de erosão que ali atuam. As rochas paleoproterozóicas do 
Arco Magmático Juruena, onde predominam granitos e rochas vulcânicas, 
constituem o substrato da Depressão de Juara. 

A Planície Amazônica (Planícies Fluviais), de relevância ambiental e econômica, 
compõe-se de importantes extensões ao longo do rio Arinos e de seus afluentes. A 
bacia do rio Arinos constitui um importante escoadouro de sedimentos da Bacia 
Hidrográfica do rio Amazonas, ao dissecar extensos terrenos de formações 
sedimentares fanerozoicas da bacia/planalto dos Parecis. Os trechos meandrantes 
do rio Arinos, de gradiente topográfico mais baixo em comparação aos trechos de 
corredeiras, propiciam ambientes energeticamente favoráveis à deposição de 
grandes volumes de material areno-pelítico. Nestes locais a distribuição espacial 
dos depósitos aluvionares é máxima. 
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Mapa 7.1.2-4 - Mapa de declividades da AII. 
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Mapa 7.1.2-4 - Mapa de declividades da AII. 
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 Área de Influência Direta - AID 

De acordo com a divisão proposta pelo IBGE, a região abrangida pela Área de 
Influência Direta da UHE Castanheira apresenta três unidades geomorfológicas: 
Planalto dos Parecis, Depressão Interplanáltica de Juara e Planície Amazônica. O 
Mapa Geomorfológico da AID apresentado no Mapa 7.1.2-5 mostra a 
espacialização das referidas unidades geomorfológicas. O Mapa 7.1.2-6 
corresponde ao Mapa de declividades de AID. 

A extremidade sul da área do futuro reservatório da UHE Castanheira está situada 
em relevos do Planalto dos Parecis (subunidade Planalto Dissecado dos Parecis 
segundo RADAMBRASIL), unidade que delimita uma extensa superfície de 
aplainamento, uma grande área de pediplanos parcialmente degradados, com 
formas tabulares amplas, comumente recobertas por coberturas detríticas e/ou de 
alteração (latossolos e níveis lateríticos), com interflúvios de topo convexo, em 
cotas altimétricas de 300 a 400m. 

A Figura 7.1.2-5 exibe a paisagem próxima ao extremo sul da AID. Nela é possível 
visualizar no primeiro plano as superfícies interfluviais de ondulações suaves e ao 
fundo os amplos topos tabulares, feições típicas do Planalto dos Parecis. 

 

 

Figura 7.1.2-5 – Visada SW do Planalto dos Parecis a partir da extremidade sul do reservatório 
da UHE Castanheira. Ponto 140. 
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Mapa 7.1.2-5 - Mapa Geomorfológico da AID. 
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Mapa 7.1.2-5 - Mapa Geomorfológico da AID. 
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Mapa 7.1.2-6 - Mapa de Declividades da AID. 
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Mapa 7.1.2-6 - Mapa de Declividades da AID. 
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A Depressão Interplanáltica de Juara, que abriga a quase totalidade da área do 
futuro reservatório da UHE Castanheira, compreende uma superfície rebaixada e de 
relevo colinoso que apresenta suave dissecação, onde as incisões são muito fracas 
ou fracas, resultando em vales pouco profundos. As declividades ficam 
predominantemente na faixa 0-10% e as altitudes variam de 200-250 m. O padrão 
da rede de drenagem varia entre dendrítico e trechos encaixados, controlados 
litologicamente e tectonicamente pelos lineamentos W-E, NE-SW e NW-SE que 
entrecortam a região. 

Destacam-se sobre a superfície blocos e matacões de litologias vinculadas às 
unidades do Complexo Magmático Juruena, resultantes de erosão diferencial 
(Figura 7.1.2-6), e trechos com expressiva deposição de material coluvial sob a 
forma de rampas de colúvio e cones de detrito, evidências de uma atuação intensa 
dos processos naturais de erosão sobre os relevos da área. A textura das 
formações superficiais é predominantemente arenosa, com frequentes pavimentos 
de seixos quartzíticos, em função do substrato de composição essencialmente 
granítica (Figura 7.1.2-7). 

 

 

Figura 7.1.2-6 – Matacões desnudados de granitos da unidade São Romão no Ponto 38.  
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Figura 7.1.2-7 – Pavimento detrítico em declive, formado por seixos e 
blocos quartzíticos. Ponto 99, na área do futuro canteiro 
de obras do empreendimento.  

 

Os vales e depressões ocupados pelo rio Arinos e seus afluentes caracterizam a 
unidade Planície Amazônica. A área destinada ao futuro reservatório foi visitada no 
período de seca (julho de 2014), quando o rio Arinos encontra-se em seus níveis 
mais baixos. Durante os levantamentos de campo foi possível constatar a 
existência, em diversos trechos ao longo do rio, de afloramentos expondo litologias 
das unidades por ele atravessadas, nas margens e cortando o seu leito, 
configurando segmentos pouco sinuosos e pontuados por corredeiras  
(Figuras 7.1.2-8 e 7.1.2-9), e outras zonas de traçado meandrante, onde se 
observam os mais extensos depósitos aluvionares (Figura 7.1.2-10). 
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Figura 7.1.2-8 – Afloramento de rochas graníticas da unidade Granito São 
Romão cruzando o leito do rio Arinos. Ponto 60. 
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Figura 7.1.2-9 – Afloramento rochoso na margem direita do rio Arinos. Ponto 63. 

 

 

Figura 7.1.2-10 – Praia formada por deposição recente de sedimentos arenosos inconsolidados em forma de barra fluvial. Ponto 117. 
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Os depósitos aluvionares holocênicos que caracterizam a Planície Amazônica foram 
descritos por OLIVEIRA & ALBUQUERQUE (2005) como sendo “formados 
essencialmente por sedimentos arenosos e argilosos inconsolidados e 
semiconsolidados, com níveis de cascalho associados, areias grossas a finas, siltes 
e argilas”. Na área avaliada foram identificadas coberturas aluvionares recentes e 
subrecentes se acumulando ao longo dos terrenos alcançados pelas inundações 
periódicas das drenagens atuais (Figura 7.1.2-11). Depósitos semiconsolidados 
foram observados nas planícies aluviais do Arinos e seus principais afluentes, onde 
a deposição dos sedimentos argilosos com níveis arenosos e de seixos associados 
forma pacotes de espessuras variáveis (Figura 7.1.2-12 e 7.1.2-13), comumente 
submetidos a processos pedogenéticos (Figura 7.1.2-14). Os depósitos 
inconsolidados são constituídos essencialmente de areias quartzofeldspáticas com 
níveis de seixos arredondados de quartzo e fragmentos de rocha, que se 
concentram como barras de canais (frontal, lateral e meio de canal)  
(Figura 7.1.2-15). Níveis conglomeráticos ocorrem geralmente como depósitos de 
fundo. 

 

 

Figura 7.1.2-11 – Planície de inundação do rio Arinos nas proximidades da MT-325. Ponto 70. 

 

 

Figura 7.1.2-12 – Pacote sedimentar pelítico-arenoso às margens do Córrego Jacutinga, 
afluente da margem esquerda do rio Arinos. Corte de 1,5 m de altura. 
Ponto 86. 
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Figura 7.1.2-13 – Sucessão pelítico-arenosa drenada por pequeno afluente 
da margem direita do rio Arinos. Extratos argilosos em 
cor alaranjada e arenosos de cor esbranquiçada a 
acinzentada. Corte de 1,4 metros de altura. Ponto 157. 
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Figura 7.1.2-14 – Sequência de pacote arenoso (coloração branca) recoberto por sedimentos pelítico-arenosos (coloração alaranjada) submetida a 
pedogênese. Corte de até 2,0 metros de altura. Pequeno afluente da margem direita do rio Arinos. Ponto 157. 
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Figura 7.1.2-15 – Depósito de barra formando praia arenosa na margem direita do rio Arinos. Ponto 179. 
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O trecho do rio Arinos que atravessa os municípios de Porto dos Gaúchos, Novo 
Horizonte do Norte e Juara teve seus depósitos aluvionares recentes e sub-
recentes investigados por empresas mineradoras em busca de ouro, porém não 
foram constatadas ocorrências de relevância. Entretanto, atividades extrativas 
objetivando a retirada de materiais usados na construção civil estão sendo 
desenvolvidas tanto de forma clandestina quanto por empresas locais na área do 
futuro reservatório. Estas retiradas já promoveram mudanças na fisiografia das 
planícies aluviais do rio, ainda que numa escala de degradação ambiental 
consideravelmente inferior se comparada a locais como os de ocorrência de 
garimpos de ouro existentes em outros pontos do norte de Mato Grosso  
(Figura 7.1.2-16 a 7.1.2-18). 

 

 

Figura 7.1.2-16 – Local de retirada clandestina de materiais para construção 
civil. Ponto 178. Terraço aluvionar da margem direita do 
Arinos, proximidades do perímetro urbano de Juara. 
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Figura 7.1.2-17 – Porto de areia, local de retirada em escala comercial de materiais destinados à construção civil. Margem direita do Arinos, próximo à rodovia 
MT-325. Ponto 69.  
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Figura 7.1.2-18 – Porto de areia, local de retirada em escala comercial de materiais destinados à construção civil. Margem direita do Arinos, próximo à rodovia 
MT-325. Ponto 69. 
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No que compete à estabilidade geológica e geotécnica dos terrenos abrangidos 
pela Área de Influência Direta (AID) da UHE Castanheira, as observações 
realizadas durante os caminhamentos em campo e a avaliação dos produtos 
cartográficos elaborados para este projeto, particularmente os Mapas 7.1.2-6 - 
Mapa de Declividades da AID e 7.1.2-7 - Mapa de Susceptibilidade a Movimentos 
Gravitacionais da AID, permitiram estabelecer as áreas potencialmente mais 
sensíveis a processos de dinâmica superficial que acarretem desmoronamentos das 
margens e aporte indesejado de materiais sedimentares para o interior do futuro 
reservatório. 

O Mapa 7.1.2-7 - Mapa de Susceptibilidade a Movimentos Gravitacionais da AID, 
elaborado através da interpolação de dados geológicos, geomorfológicos, 
pedológicos e de declividades em ambiente SIG, exibe as faixas de terrenos mais 
vulneráveis a alterações topográficas decorrentes de deslocamentos gravitacionais 
de massa na AID da UHE Castanheira. Através desse produto cartográfico é 
possível determinar que as areas de maior risco geotécnico se concentram numa 
extensão da margem direita do reservatório próxima ao eixo de barramento, em 
função das acentuadas declividades das encostas associadas à cobertura 
pedológica de natureza arenosa lá existentes. O mesmo cenário se repete em 
setores da margem esquerda do futuro reservatório, especialmente no segmento 
setentrional deste e nas extremidades da abrangência do futuro corpo hídrico, que 
são áreas de topografia relativamente acidentada associadas a vales incisos, onde 
foram visualizados em campo ravinamentos e voçorocamentos em estágio 
avançado de evolução. As demais áreas identificadas como de alta probabilidade a 
movimentos gravitacionais e de massa são descentralizadas e se espalham por 
toda a área que abrigará o futuro reservatório, sobretudo em suas extremidades. 
Também são justificadas pelas altas declividades vinculadas às coberturas 
sedimentares e pedológicas existentes, de natureza essencialmente arenosa, e 
altamente suscetíveis a movimentos em porções de terreno íngreme. A ação das 
águas do futuro reservatório constitui um elemento que potencializa ainda mais a 
ocorrência de tais deslocamentos. 
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Mapa 7.1.2-7 - Mapa de Susceptibilidade a Movimentos Gravitacionais da AID. 
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Mapa 7.1.2-7 - Mapa de Susceptibilidade a Movimentos Gravitacionais da AID. 
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7.1.3 - Pedologia 

a) Introdução 

Os levantamentos de solos nas Áreas de Abrangência Regional (AAR) e de 
Influência Indireta (AII) do empreendimento UHE Castanheira se basearam em 
dados secundários e em produtos cartográficos regionais, principalmente, o 
elaborado pelo projeto RADAMBRASIL (DNPM, 1980), complementados por 
levantamentos de imagens de satélite. A atualização da nomenclatura das classes 
pedológicas foi elaborada conforme a Embrapa (2013), sendo elaborados Mapas 
Pedológicos da AAR e AII na escala 1:250.000. 

 

b) Procedimentos Metodológicos 

Os levantamentos para desenvolvimento do diagnóstico ambiental relativo aos solos 
da Área de Influência Direta (AID) do empreendimento UHE Castanheira, que 
envolve as Áreas de Proteção Permanente (APPs) do Reservatório, a área das 
estruturas do barramento e a APP referente a 2,0 km a jusante do eixo da 
barragem, foram baseados inicialmente nos dados e produtos cartográficos 
regionais, principalmente o elaborado pelo projeto RADAMBRASIL (DNPM, 1980), e 
complementados por levantamentos de imagens de satélite e levantamento de 
campo. Também foi feita a atualização da nomenclatura das classes pedológicas, 
elaborada conforme a Embrapa (2013). Como produto cartográfico é apresentado 
Mapa Pedológico da AID, na escala 1:100.000, que apresenta a distribuição 
espacial das unidades de solo na AID do empreendimento e seu entorno. 

As imagens aéreas usadas foram obtidas diretamente do banco de dados do 
Google Earth Pro, que apresentam imagens atualizadas para 2013, baseadas em 
DigitalGlobe, CNES/Astrium e CNES/Spot Image. De forma complementar, foram 
usadas as imagens do programa ArcGis, que se baseiam em imagens SPOT, 
TerraColor, Digital Globe, Geo Eye, IKONOS, Getmapping e AeroGRID, conforme a 
escala de detalhe para análise, mas que não estão atualizadas como as do 
programa Google Earth Pro. 

O levantamento de campo foi executado no mês de julho de 2014. As atividades 
ocorreram de maneira concomitante aos demais estudos desenvolvidos pela equipe 
de campo, e envolveram principalmente a descrição de afloramentos de perfis de 
solo, assim como a realização de trincheiras em trechos de relevo mais plano, nas 
proximidades do rio Arinos. Foi feita também descrição macroscópica das classes 
de solo que ocorrem na AID e seu entorno próximo. 

As imagens e produtos cartográficos foram organizados e analisados no programa 
ArcGIS 10. 

Os dados secundários que basearam os levantamentos relativos à pedologia foram 
obtidos nas seguintes bibliografias: 
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 Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico - ZSEE: Diagnóstico Sócio-
Econômico-Ecológico do Estado de Mato Grosso. Relatório técnico e produtos 
cartográficos (SEPLAN, 2004, 2008); 

 Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico - ZSEE: Diagnóstico Sócio-
Econômico-Ecológico do Estado de Mato Grosso e Assistência Técnica na 
Formulação da 2ª Aproximação (Geomorfologia); 

 Projeto de Desenvolvimento Agroambiental do Estado de Mato Grosso - 
PRODEAGRO (SEPLAN/BIRD, 2000). O estudo deste zoneamento elaborou 
uma classificação geomorfológica genética, com o auxílio da interpretação em 
imagens de satélite (bandas 3, 4 e 5) e radar, e informações do projeto 
RADAMBRASIL, considerando grandes compartimentos que classificou como 
sistemas e diferentes padrões de forma, apresentados em um mapeamento 
na escala 1: 250.000; 

 Projeto RADAMBRASIL – Levantamento de Recursos Naturais, escala 
1:1.000.000, Folhas, SC.21-Juruena e SD.21-Cuiabá, (BRASIL, 1980 e 1982). 
Este projeto realizou o levantamento de recursos naturais da área de estudo 
com base na interpretação de imagens de satélite e radar, trabalhos de campo 
e sobrevoos, identificando as grandes unidades geomorfológicas e suas 
respectivas formas de relevo e gêneses. Preliminarmente, foi realizado um 
mapeamento na escala 1:250.000, sendo o mapeamento final apresentado na 
escala 1:1.000.000;  

 Estudos de Inventário Hidrelétrico da Bacia do Rio Juruena: Relatório Final, 
Volumes I, II e III (CNEC, 2010); 

 Estudos de Viabilidade Técnico Econômica da UHE Castanheira: Relatório 
Final (EPE/ENGEVIX, 2015); 

 Mapa da Geodiversidade do Estado de Mato Grosso na escala 1:500.000 
(CPRM, 2010);  

 IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 2009. 
Estado de Mato Grosso - Geomorfologia., Mapa Geomorfológico, escala 
1:500.000. 

 

c) Resultados 

 Áreas de Abrangência Regional (AAR) e de Influência Indireta (AII) 

Na AAR foi possível identificar a ocorrência de 16 classes de solos, dos quais se 
destacam o Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico cobrindo quase 59% da 
bacia, o Argissolo Vermelho Amarelo Distrófico com mais de 12% da bacia, o 
Neossolo Quartzarênico Distrófico com pouco mais de 9% e o Latossolo 
Vermelho Escuro Distrófico, com quase 9% da área. 
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Na AII ocorrem nove classes de solo, dos quais se destacam o Argissolo 
Vermelho Amarelo Distrófico com quase 50% da área considerada, o Latossolo 
Vermelho Amarelo Distrófico com quase 30% da área e o Neossolo Distrófico, 
com quase 10%. 

A distribuição espacial de todas as classes de solos existentes na AAR e AII são 
apresentadas no Quadro 7.1.3-1. 

 

Quadro 7.1.3-1 - Percentual da distribuição espacial das classes de solos na AAR e AII. 

CLASSE DE SOLO AAR (%) AII (%) 

Argissolo Vermelho Amarelo Alítico (PVa) 0,01 - 

Argissolo Vermelho Amarelo Distrófico (PVd) 12,46 46,57 

Cambissolo Alítico (Ca) 0,57 - 

Gleissolo pouco Húmico Distrófico (GHd) 1,65 0,45 

Latossolo Vermelho Amarelo Alítico (LVAa) 1,55 5,17 

Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico (LVAd) 58,90 29,53 

Latossolo Vermelho Escuro Distrófico (LVd) 8,68 - 

Neossolo Eutrófico (Re) 0,01 - 

Neossolo Distrófico (Rd) 2,54 9,60 

Neossolo Flúvico (RU) 0,60 0,84 

Neossolo Hidromórfico Distrófico (RHd) 0,61 - 

Neossolo Quartzarênico Alítico (RQa) 2,67 6,41 

Neossolo Quartzarênico Distrófico (RQd) 9,14 - 

Nitossolo Vermelho Distrófico (NVd) 0,23 0,98 

Plintossolo Distrófico (SCd) 0,15 - 

Plintossolo Pétrico Concrecionário Distrófico (SCPCd) 0,23 0,44 

 

As Figuras 7.1.3-1 e 7.1.3-2 ilustram a distribuição percentual das classes de solo 
na AAR e AII da UHE Castanheira, respectivamente. 
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Figura 7.1.3-1 - Percentuais das classes de solo na AAR da UHE Castanheira. 
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Figura 7.1.3-2 - Percentuais das classes de solo na AII da UHE Castanheira. 

 

O Latossolo Vermelho Amarelo está associado à porção montante da bacia 
hidrográfica, referente ao Alto e Médio Arinos, além de boa parte da cabeceira do 
rio dos Peixes, perfazendo a classe de solo com a maior distribuição espacial nos 
domínios da AAR da UHE Castanheira, e a segunda em termos percentuais na AII, 
ocorrendo desde a sub-bacia do rio dos Patos no município de Rio Claro-MT até as 
proximidades do reservatório da UHE Castanheira no município de Porto dos 
Gaúchos-MT. Essa classe de solo está associada, principalmente, ao intemperismo 
dos arenitos da Formação Fazenda da Casa Branca, em relevo de planaltos, 
basicamente do Planalto dos Parecis, assim como a depósitos de coberturas 
cenozóicas. 

Esses latossolos apresentam boa drenagem interna, condicionada por elevada 
porosidade e grande homogeneidade de características ao longo do perfil e, em 
razão disto, elevada permeabilidade. Possuem ótimas características físicas que, 
aliadas ao relevo plano a suavemente ondulado onde ocorrem, favorecem sua 
utilização com as mais diversas culturas adaptadas climaticamente. Os solos de 
textura média, principalmente pela menor capacidade de retenção de umidade e de 
nutrientes aplicados, geralmente são destinados para uso com pastagens 
plantadas. Em geral, para uma utilização plena com lavouras comerciais, requerem 
antes de tudo correções adequadas de ordem química e práticas que visem o 
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aumento dos teores de matéria orgânica e, em consequência, maior retenção de 
água, de nutrientes aplicados e melhoria da estrutura superficial (CNEC, 2010). 

Na região de cabeceira da bacia do rio Arinos, que está associada às Serras Azul, 
da Caixa Furada e do Cuiabá, ocorrem pequenas porções de solos Plintossolos 
Distróficos (associados às camadas de lateritas hidromórficas em coberturas 
cenozóicas formados do intemperismo de arenitos com concreções limoníticas), 
Latossolos Vermelhos Escuros (associados, especialmente, a folhelhos e siltitos), 
Cambissolos Alíticos e Neossolos Distróficos. Os Neossolos Hidromórficos 
Distróficos também estão associados a pequenas manchas de ocorrência na porção 
de cabeceira da bacia, mas abrangem planície aluvionares de pequenos afluentes 
do rio Arinos. 

Os Cambissolos na AAR apresentam limitações muito fortes para o 
desenvolvimento vegetal, tais como pequena profundidade e ocorrência em 
situação de relevo acidentado, o que faz com que sejam pouco utilizados para 
atividades agrícolas. 

Estão relacionados a rochas pré-cambrianas do Complexo Juruena e ocorrem em 
regime de associação com Argissolos e Neossolos Litólicos, principalmente (CNEC, 
2010). 

Os Gleissolos pouco Húmico Distróficos estão associados à planície aluvionar do rio 
Arinos, nas porções do Alto e Médio trecho da bacia hidrográfica. As principais 
limitações ao uso agrícola decorrem da má drenagem, o que impõe a necessidade 
de práticas de drenagem para torná-los aptos à utilização agrícola com um maior 
número de cultivos. Há, portanto, limitações ao emprego de máquinas agrícolas 
devido às condições de drenagem e limitações de ordem química para os solos 
distróficos, que impõem o processamento das devidas correções (CNEC, 2010). 

Em sequência na bacia em sua parte jusante, ocorrem os Neossolos Flúvicos nas 
planícies do rio Arinos. São solos de baixa e alta fertilidade natural (distróficos e 
eutróficos) e são constituídos por argilas de alta e baixa atividade. A textura é 
variável, porém predominam os solos de textura argilosa, geralmente com teores 
consideráveis de silte e ocorrem em relevo plano ou suave ondulado. Apresentam 
como limitação mais forte a possibilidade de inundação em algum período do ano. 
Geralmente são muito utilizados por ribeirinhos para produção de pequenas 
lavouras, ocorrendo em ilhas, diques e planícies de inundação de alguns rios, 
originados de sedimentos aluvionares recentes, associados principalmente à 
Gleissolos (CNEC, 2010). 

Os Neossolos Quartzarênicos Distróficos abrangem as áreas de planalto no alto 
Arinos, associados, principalmente, às coberturas cenozóicas. Enquanto, os 
Neossolos Quartzarênicos Alíticos ocorrem no baixo Arinos, especialmente, na sub-
bacia hidrográfica do rio dos Peixes, assim como o Neossolos Distróficos, que 
ocorrem nas proximidades da confluência dos rios dos Peixes e Arinos. 

Esses Neossolos ocorrem geralmente em condição de relevo que varia do plano ao 
suave ondulado e têm como material de origem, sedimentos arenosos e rochas 



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 
 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 97/415 

 

sedimentares diversas. Suas principais limitações ao uso agrícola decorrem 
principalmente da extrema pobreza dos solos, refletida em capacidade de troca de 
cátions e saturação de bases muito baixas e da textura muito arenosa, que 
condiciona baixíssima retenção de umidade e de eventuais elementos nutrientes 
aplicados. São particularmente susceptíveis à erosão em profundidade, em razão 
de sua constituição arenosa com grãos soltos, condicionando fácil 
desagregabilidade de seu material constituinte, o que facilita o desbarrancamento, 
principalmente no caso de barrancos de beira de estradas e de “caixas ou áreas” de 
empréstimo, para retirada de material para construção (CNEC, 2010). 

Os Argissolos Vermelho Amarelo Distrófico têm uma ocorrência bastante 
significativa no baixo Arinos, sendo a classe com maior percentual na AII, 
envolvendo todo o entorno do empreendimento até as proximidades da confluência 
com o rio Juruena. Já os Argissolos Vermelho Amarelo Alítico somente ocorrem na 
AAR de forma pontual. Essas classes de solo estando associadas, especialmente, 
às rochas cristalinas do Complexo Juruena, além das litologias básicas a sub-
básicas também presentes na região, em relevo suave ondulado. Na porção 
montante da bacia, no alto Arinos, também ocorrem manchas isoladas e pequenas 
desses tipos de solos. 

As ocorrências das demais classes de solo são muito isoladas e pontuais na bacia. 
O Mapa 7.1.3-1 apresenta a distribuição espacial das classes de solo que ocorrem 
na AAR e o Mapa 7.1.3-2 a distribuição das classes de solo na AII. 
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Mapa 7.1.3-1 - Mapa Pedológico da AAR. 
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Mapa 7.1.3-1 - Mapa Pedológico da AAR. 
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Mapa 7.1.3-2 - Mapa Pedológico da AII. 

 

  



 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 102/415 

 

Mapa 7.1.3-2 - Mapa Pedológico da AII. 
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 Área de Influência Direta (AID) 

As classes de solo identificadas na Área de Influência Direta (AID) da UHE 
Castanheira são: Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico, Neossolo Flúvico e 
Neossolo Litólico. Ocorre ainda no entorno próximo: Latossolo Vermelho-Amarelo e 
Plintossolo Pétrico Concrecionário Distrófico. 

A seguir é apresentada a descrição dos tipos de solos encontrados na AID e 
entorno: 

 

 ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO 

Esta classe compreende solos com horizonte B textural, não hidromórficos, com 
atividade de argila e saturação de bases baixa, bem a moderadamente drenados, 
com profundidade variável e sequência de horizontes A, B e C (DNPM, 1980). 

Possuem um horizonte A de 10 a 40 cm, geralmente dividido em subhorizontes que 
apresentam cores de todas as tonalidades de bruno, ocorrendo cores mais 
avermelhadas ocasionalmente (DNPM, 1980). 

A textura é franco arenosa a franco argilo-arenosa, com estrutura geralmente 
pequena e muito pequena com fraco desenvolvimento. A consistência quando 
úmido é friável e algumas vezes muito friável; quando molhado varia de não plástico 
a plástico e de não pegajoso a pegajoso. A transição mais comum é gradual, 
havendo transições difusas (DNPM, 1980). 

O horizonte B, de profundidade muito variável, desde raso a muito profundo (maior 
do que 170 cm), está subdividido em subhorizontes com poucas variações entre si. 
Ocorre uma estrutura muito fraca em blocos subangulares pequenos e médios, que 
na maior parte das vezes está nas camadas inferiores do solo, sendo que em 
alguns casos o aspecto de um bloco maciço único, poroso, é frequente. A 
consistência, quando úmido, é geralmente friável, podendo em alguns casos ser 
firme. Quando molhado o solo é plástico e pegajoso, e raras são as vezes em que 
ocorre aumento ou redução desses graus. A maioria desses solos possui alto grau 
de floculação (> 95%) e baixa relação silte/argila. (DNPM, 1980). 

Estes solos possuem teor de carbono geralmente menor que 2%, diminuindo 
acentuadamente com a profundidade. O alumínio trocável é sempre menor do que 
2mE/100g, sendo que os maiores valores ocorrem na parte superior do solo. A 
saturação com alumínio geralmente está abaixo de 60% em quase todas as 
amostras. A saturação de bases, sempre inferior a 50%, tem nos valores entre 10 e 
20% grande ocorrência e nos valores abaixo de 10% alguma frequência (DNPM, 
1980). 

Estes solos ocorrem em relevo desde plano até fortemente ondulado, ocupando 
uma área muito significativa na região estudada. Associam-se com maior frequência 
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à ocorrência de rochas cristalinas do Complexo Juruena. Em áreas isoladas se 
relacionam a rochas básicas e sub-básicas, em relevo suave ondulado (DNPM, 
1980). 

São solos que apresentam aptidão agrícola, com média a alta fertilidade, ainda mais 
quando é considerado o relevo relativamente plano com alto potencial para 
atividades mecanizadas. 

Em face da grande diversidade de características que interferem no uso agrícola, 
tais como saturação por bases e por alumínio trocável, textura, profundidade, 
presença de cascalhos e pedras, além da ocorrência nos mais variados relevos, 
não se pode generalizar, para a classe como um todo, suas qualidades e limitações 
ao uso agrícola (CNEC, 2010). 

As situações que apresentam maior quantidade de limitações são aquelas onde 
ocorrem em condição de topografia movimentada, com declives muito fortes, que 
limitam a mecanização agrícola e condicionam elevada vulnerabilidade à erosão. A 
presença do horizonte B textural, de permeabilidade lenta, condicionando elevada 
susceptibilidade à erosão e a baixa fertilidade natural (distróficos), são os fatores 
mais determinantes para estes solos nesta região (CNEC, 2010). 

Quando localizados em áreas de relevo plano e suavemente ondulado, livres de 
cascalhos, pedras e outros impedimentos físicos, podem ser usados para diversas 
culturas, desde que sejam feitas correções químicas, principalmente para os solos 
distróficos (CNEC, 2010). 

 

 NEOSSOLO FLÚVICO 

São solos muito pouco desenvolvidos, não hidromórficos, constituídos por 
horizontes superficiais A e subsuperficiais C em camadas estratificadas de 
sedimentos muito recentes de granulometria muito heterogênea. Esses solos 
geralmente se encontram em áreas planas e terraços isolados, sendo que as 
características gerais são muito diversificadas em pequenas extensões (DNPM, 
1980). 

São constituídos por um horizonte A que varia de 20 cm a 40 cm em cores 
brunadas, textura de areia franca, franco arenosa, franco-argiloso-arenoso e franco 
siltosa. Apresenta consistência solta a pegajosa e de não plástico a plástico, 
conforme sua composição. Transição para o horizonte ou camada inferior é clara ou 
gradual (DNPM, 1980). 

O horizonte C apresenta espessura variável, de acordo com o número de estratos 
depositados e com cores predominantemente brunadas, ocorrendo também cores 
mais avermelhadas. A textura se apresenta de franco arenosa a argilosa. A 
consistência é firme, plástica e pegajosa (DNPM, 1980). 
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De um modo geral, são solos com teor de carbono orgânico inferior a 2%, relação 
silte/argila maior do que 1, com alta acidez de pH em água, em torno de 4,2. São 
solos associados às planícies aluviais dos principais rios da região, especialmente 
ao longo do rio Arinos. Apresentam suscetibilidade à erosão nas margens do rio, 
pelo processo de solapamento das margens (DNPM, 1980). 

São solos que possuem aptidão agrícola, devido ao fenômeno de colmatagem, que 
ocorre pela entrada e saída das águas nas inundações periódicas, com alta 
potencialidade para culturas de ciclo curto. 

São áreas não propícias para ocupação humana, principalmente, por serem sujeitas 
a processos de inundação sazonais, que possuem aptidão para extração mineral de 
areia e cascalho para uso na construção civil e argila para produção de cerâmica 
vermelha. 

 

 NEOSSOLO LITÓLICO 

São solos com horizonte A ou hístico, situados diretamente sobre a rocha, horizonte 
C, ou sobre material com 90% (por volume) ou mais de sua massa constituída por 
fragmentos de rocha com diâmetro maior que 2mm, que apresentam um contato 
lítico ou fragmentário dentro de 50cm da superfície do solo. 

Na AID estão associados as ilhas de material rochoso aflorante no leito do rio 
Arinos que ficam expostas permanentemente ou periodicamente conforme o 
período do ano, onde há uma espessura muito pequena de Neossolo Litólico com 
trechos do maciço rochoso. 

A vegetação que ocupa essas áreas são rasteiras ou associadas a ambiente 
aquoso, com raízes rasas, sendo áreas não propícias a ocupação humana ou 
desenvolvimento de atividades econômicas, sujeitas periodicamente ao processo de 
inundação. 

 

 LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO - LVA 

São solos com B latossólico, não hidromórficos, assemelhando-se aos Latossolos 
Vermelho-Escuro em suas características morfológicas, físicas e químicas, sendo, 
no entanto de coloração menos avermelhada e com menores teores de ferro. O 
Horizonte A, com profundidade média de 35 cm, normalmente subdividido em A1 e 
A3, predominando o tipo A moderado. Apresenta como cores mais comuns o bruno-
avermelhado, vermelho-amarelado e bruno forte (DNPM, 1980). 

A classe textural dominante no subhorizonte A1 é franco-arenoso, no caso dos 
solos de textura média, enquanto que nos argilosos é argila, ocorrendo também 
franco-argilo-arenoso e argila arenosa; subhorizonte A3, para os de textura média, 
predominam as classes de franco-arenoso e franco-argilo-arenoso, e nos de textura 
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argilosa, argila e argila pesada. Apresentam mais comumente estrutura granular 
muito pequena a pequena, fraca, aparecendo também blocos subangulares 
pequenos a médios e, em alguns casos este horizonte tem aparência de um bloco 
maciço. A consistência para os dois subhorizontes se apresenta geralmente muito 
friável a friável quando úmido, e plástico e pegajoso quando molhado (DNPM, 
1980). 

O horizonte B, que é geralmente subdividido em subhorizontes pouco diferenciados, 
tem cores mais comuns como vermelho-amarelado, vermelho e amarelo 
avermelhado. As classes texturais mais comuns são franco argilo-arenoso e franco 
arenoso para os de textura média e argila pesada para os argilosos. Este horizonte 
tem aspecto de um bloco maciço muito poroso, como se houvesse um 
adensamento da estrutura granular. A consistência se apresenta muito friável a 
firme quando úmido, plástico a muito plástico e pegajoso a muito pegajoso quando 
molhado, e as transições entre os subhorizontes são difusas (DNPM, 1980). 

A saturação de bases é sempre inferior a 50%, com variações de 4 a 36% e a 
saturação com alumínio variando de 0 a 80%. Os Latossolos Vermelho-Amarelos 
alíticos possuem saturação de bases entre 4 e 15% e saturação com alumínio entre 
50 e 80%. Os Latossolos Vermelho-Amarelos distróficos apresentam saturação de 
bases entre 10% e 30% e saturação com alumínio situada com maior frequência 
entre 30% e 50%. 

Além disso, apresenta avançado estágio de intemperismo, com predominância de 
minerais de argila do tipo 1:1, pequena quantidade de minerais primários e baixa 
reserva de elementos nutritivos para as plantas (Almeida et al., 1983). 

Estes latossolos apresentam uma baixa relação textural, o que evidencia uma 
uniformidade na distribuição das argilas ao longo do perfil, estando as mesmas 
quase que totalmente floculadas. A capacidade de troca de cátions é elevada na 
parte superficial (DNPM, 1980). 

São solos com baixa a média suscetibilidade à erosão, ocorrendo em áreas com 
relevo praticamente plano a ondulado que, em geral, apresentam baixa a média 
fertilidade, boa drenagem e nível da água subterrânea profundo, com boa aptidão 
agrícola, especialmente, para silvicultura, devido a sua boa drenagem interna, boa 
aeração e ausência de impedimentos físicos à mecanização e penetração de 
raízes, apesar de serem muito pobres do ponto de vista químico. 

 

 PLINTOSSOLO PÉTRICO CONCRECIONÁRIO DISTRÓFICO 

Esta unidade é composta por solos rasos e pouco profundos que possuem uma 
dominância das frações grosseiras na sua constituição, principalmente o cascalho, 
sendo este ferruginoso e quase que totalmente arredondado. É tido como produto 
residual da desagregação de bancadas lateríticas que existiam na região (DNPM, 
1980). 
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Nessa massa muito cascalhenta a cerosidade na face das concreções e o gradiente 
textural em alguns casos condizem com a denominação de horizonte B textural, 
juntamente com o horizonte B Latossólico mais comumente encontrado. São solos 
com horizontes Acn, Bcn, Ccn e IIC (DNPM, 1980). 

O horizonte Acn, pouco profundo, de menos do que 20 cm, possui cores brunadas 
em variadas tonalidades, vermelho-amarelado e vermelho. Geralmente é argiloso e 
não apresenta estrutura discernível, nem consistência (DNPM, 1980). 

A parte inferior do solo tem espessura muito variável, dependendo da posição na 
encosta. Apresenta-se nas cores bruno avermelhado e vermelho, com suas 
características físicas semelhantes às da parte superior (DNPM, 1980). 

São solos muito ácidos, com pH em meio aquoso próximo de 4,0, com saturação de 
alumínio trocável, em alguns casos, muito alta na superfície. A saturação de bases 
trocáveis é inferior a 15%, sendo comuns os valores de 2 a 5%. Nesses solos o teor 
de óxido de ferro livre está em torno de 5 a 8% (DNPM, 1980). 

São solos de baixa aptidão agrícola, com alta suscetibilidade à erosão quando 
expostos a atividades antrópicas, especialmente quando cortados por estradas não 
pavimentadas, implantação de loteamentos ou extração mineral dos níveis de 
cascalho. O Mapa 7.1.3-3 apresenta a distribuição espacial das classes de solo na 
AID. O Quadro 7.1.3-2 e a Figura 7.1.3-3 apresentam o percentual da distribuição 
espacial das classes de solos na AID. 

A seguir é apresentada documentação fotográfica com a descrição dos principais 
tipos de solos identicados ao longo do levantamento de campo executadas nas 
áreas de influência da EHE Castanheira (Figuras 7.1.3-4 a 7.1.3-29). 

 

Quadro 7.1.3-2 - Percentual da distribuição espacial das classes de solos na AID. 

CLASSE DE SOLO AID (%) 

Argissolo Vermelho Amarelo distrófico (PVd) 62,9 

Neossolo litólico (RL) 2,7 

Neossolo flúvico (RU) 34,4 
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Figura 7.1.3-3 - Percentuais das classes de solo na AID da UHE Castanheira. 
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Figura 7.1.3-4 – Argissolo no horizonte A, com textura argilosa coloração 
marrom e muita presença de raízes, coletado na 
profundidade de 0,3 metros, na área de ocorência de 
argilossolos (Ponto 159). 

 

 

Figura 7.1.3-5 – Argissolo no horizonte B, com textura argilosa em 
coloração marrom, coletado na profundidade de 0,6 
metros, na área de ocorência de argilossolos (Ponto 
159). 
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Figura 7.1.3-6 – Neossolo litólico, onde pode-se observar a presença de 
fragmentos de rocha e um espessura menor de 1,0 metro 
de profundidade (Ponto 160). 

 

 

Figura 7.1.3-7 – Neossolo flúvico em nível de cascalheira, com muitos 
seixos sub a arrendodados, em uma matriz arenosa com 
pronfudade de 0,5 metros (Ponto 161). 
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Figura 7.1.3-8 – Neossolo flúvico de textura arenosa e coloração cinza 
proveniente de processo de degradação de matéria 
orgânica, com espessura de 1,0 metro (Ponto 162). 

 

 

Figura 7.1.3-9 – Neossolo flúvico de textura arenosa em profundidade de 
cerca de 2,0 metros (Ponto 162). 

 



 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 112/415 

 

 

Figura 7.1.3-10 – Latossolo Vermelho-Amarelo de textura arenosa, com 
horizonte A com 0,3 metro e horizonte B bem 
desenvolvido com vários metros (Ponto 163). 

 

 

Figura 7.1.3-11 – Neossolo flúvico de textura arenosa em profundidade de 
cerca de 0,5 metro (Ponto 164). 

 



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 
 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 113/415 

 

 

Figura 7.1.3-12 – Neossolo flúvico de textura arenosa grossa em camada 
ao longo da planície aluvionar o rio Arinos (Ponto 164). 

 

 

Figura 7.1.3-13 – Margem do rio Arinos em sua planície aluvionar onde 
ocorrem Neossolos flúvicos de textura arenosa, inclusive 
niveis de cascalheiras (Ponto 164). 
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Figura 7.1.3-14 – Neossolo flúvico de textura arenosa grossa em camada 
ao longo da planície aluvionar o rio Arinos (Ponto 165). 

 

 

Figura 7.1.3-15 – Neossolo flúvico de textura arenosa com seixos de 
pequenas dimensões arredondados (Ponto 166). 
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Figura 7.1.3-16 – Neossolo flúvico de textura arenosa com seixos 
centimétrivos sub a arredondados em profundidade de 
1,0 metro (Ponto 167). 

 

 

Figura 7.1.3-17 – Neossolo flúvico argiloso bastante plástica com muitos 
vestígios de pertubação por raizes (Ponto 168). 
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Figura 7.1.3-18 – Neossolo flúvico argiloso bastante plástica, com 
espessura maior que 2,0 metros de profundidade, com 
presença de níveis centimétricos com seixos 
arredondados (Ponto 168). 

 

 

Figura 7.1.3-19 – Latossolo Vermelho-Amarelo de textura arenosa bem 
desenvolvimento com horizonte A com 0,2 metro (Ponto 
169). 
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Figura 7.1.3-20 – Neossolo flúvico arenoso com granulometria grosseria e 
matriz argilosa plástica (Ponto 170). 

 

 

Figura 7.1.3-21 – Plintossolo pétrico concrecionário com ocorrência de 
níveis laterizados (Ponto 171). 
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Figura 7.1.3-22 – Latossolo Vermelho-Amarelo de textura argilosa plástica 
(Ponto 172). 

 

 

Figura 7.1.3-23 – Latossolo de textura argilosa 
plástica bem desenvolvido 
com horizonte A menor de 0,5 
metro (Ponto 172). 
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Figura 7.1.3-24 – Argissolo de textura argilosa bastante pertubado por 
raízes (Ponto 173). 

 

 

Figura 7.1.3-25 – Latossolo Vermelho-Amarelo de textura silto-argilosa 
pouco plástica bem desenvolvido com horizonte A 
menor de 0,5 metro (Ponto 174). 
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Figura 7.1.3-26 – Argissolo Vermelho-Amarelo de textura silto arenosa 
(Ponto 175). 

 

 

Figura 7.1.3-27 – Latossolo Vermelho-Amarelo de textura silto-arenosa 
com horizonte A menor de 0,5 metro (Ponto 176). 
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Figura 7.1.3-28 – Plintossolo Pétrico Concrecionário com muitos seixos 
arredondados em início de processo de laterização 
(Ponto 177). 

 

 

Figura 7.1.3-29 – Plintossolo Pétrico Concrecionário com muitos seixos 
arredondados em início de processo de laterização 
(Ponto 177). 
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Mapa 7.1.3-3 - Mapa pedológico da AID. 
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Mapa 7.1.3-3 - Mapa pedológico da AID. 
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7.1.3.1 - Susceptibilidade à Erosão 

Os estudos de susceptibilidade à erosão apresentados a seguir foram conduzidos 
tendo em vista caracterizar a dinâmica dos processos intempéricos e carga 
sedimentar consequentemente disponibilizada através da bacia do rio Arinos, 
correspondente à Área de Abrangência Regional (AAR) do empreendimento UHE 
Castanheira, considerando os seus possíveis efeitos para o futuro reservatório da 
UHE. 

 

a) Procedimentos Metodológicos 

Os Mapas de Suscetibilidade à Erosão foram elaborados considerando os Mapas 
Pedológicos de cada área de influência do empreendimento, o levantamento de 
imagem aérea do uso e ocupação do solo atual e os Mapas Geológico, 
Geomorfológico e de Declividade, gerando os Mapas de Suscetibilidade à Erosão. 
As imagens aéreas usadas foram obtidas diretamente do banco de dados do 
Google Earth Pro, que apresentam imagens atualizadas para 2013, baseadas 
DigitalGlobe, CNES/Astrium e CNES/Spot Image. De forma complementar, foram 
usadas as imagens do programa ArcGis, que se baseiam em imagens SPOT, 
TerraColor, Digital Globe, Geo Eye, IKONOS, Getmapping e AeroGRID, conforme a 
escala de detalhe para análise, porém não tão atualizadas como as do programa 
Google Earth Pro. 

Além desses dados, foram consideradas as informações provenientes dos 
seguintes estudos: 

 Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico - ZSEE: Diagnóstico Sócio-
Econômico-Ecológico do Estado de Mato Grosso. Relatório técnico e produtos 
cartográficos (SEPLAN, 2004, 2008); 

 Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico - ZSEE: Diagnóstico Sócio-
Econômico-Ecológico do Estado de Mato Grosso e Assistência Técnica na 
Formulação da 2ª Aproximação (Geomorfologia); 

 Projeto de Desenvolvimento Agroambiental do Estado de Mato Grosso - 
PRODEAGRO (SEPLAN/BIRD, 2000). O estudo deste zoneamento elaborou 
uma classificação geomorfológica genética, com o auxílio da interpretação em 
imagens de satélite (bandas 3, 4 e 5) e radar, e informações do projeto 
RADAMBRASIL, considerando grandes compartimentos que classificou como 
sistemas e diferentes padrões de forma, apresentados em um mapeamento 
na escala 1: 250.000; 

 Projeto RADAMBRASIL - Levantamento de Recursos Naturais, escala 
1:1.000.000, Folhas, SC.21-Juruena e SD.21-Cuiabá, (BRASIL, 1980 e 1982). 
Este projeto realizou o levantamento de recursos naturais da área de estudo 
com base na interpretação de imagens de satélite e radar, trabalhos de campo 
e sobrevoos, identificando as grandes unidades geomorfológicas e suas 



 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 126/415 

 

respectivas formas de relevo e gêneses. Preliminarmente, foi realizado um 
mapeamento na escala 1:250.000, sendo o mapeamento final apresentado na 
escala 1:1.000.000;  

 Estudos de Inventário Hidrelétrico da Bacia do Rio Juruena: Relatório Final, 
Volumes I, II e III (CNEC, 2010); 

 Mapa da Geodiversidade do Estado de Mato Grosso na escala 1:500.000 
(CPRM, 2010);  

 IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 2009. 
Estado de Mato Grosso - Geomorfologia. Mapa Geomorfológico, escala 
1:500.000. 

 

Nesse sentido, o Mapa de Suscetibilidade à Erosão foi elaborado seguindo os 
critérios adotados nos Estudos de Inventário Hidrelétrico da Bacia do Rio Juruena 
(CNEC, 2010), os quais são apresentados no Quadro 7.1.3.1-1. 

 

Quadro 7.1.3.1-1 - Critérios para definição da suscetibilidade à erosão da AAR, AII e AID da UHE 
Castanheira. 

CLASSES DE 
SUSCETIBILIDADE CRITÉRIOS 

Fraco (Fr) 
Corresponde a áreas de solos caracterizados como de fraca erodibilidade ocorrendo 
em condições de relevo plano  

Fraca/Moderada (Fr/M) 
Corresponde a áreas de solos caracterizados como de fraca erodibilidade ocorrendo 
em condição de relevo ondulado e/ou solos de moderada erodibilidade em condição 
de relevo plano 

Moderada (M) 
Corresponde a áreas de solos caracterizados como de forte e muito forte 
erodibilidade, ocorrendo em condição de relevo plano e solos caracterizados como de 
moderada erodibilidade em condição de relevo suave ondulado 

Moderada/Forte (M/F) 

Corresponde a áreas de solos caracterizados como de forte e muito forte 
erodibilidade, ocorrendo em condição de relevo suave ondulado, solos caracterizados 
como de moderada erodibilidade ocorrendo em condição de relevo ondulado e solos 
caracterizados como de fraca erodibilidade em condição de relevo forte ondulado 

Forte (F) 

Corresponde a áreas de solos caracterizados como de forte e muito forte 
erodibilidade ocorrendo em áreas de relevo ondulado, solos caracterizados como de 
moderada erodibilidade em condiçãode relevo forte ondulado e solos caracterizados 
como de fraca erodibilidade em condição de relevo escarpado e montanhoso 

Forte/Muito Forte (F/MF) 
Corresponde a áreas de solos caracterizados como de forte erodibilidade ocorrendo 
em áreas de relevo forte ondulado e solos caracterizados como de moderada 
erodibilidade em relevo escarpado/montanhoso 

Muito Forte (MF) 
Corresponde a áreas de solos caracterizados como de forte e muito forte 
erodibilidade, ocorrendo em áreas de relevo escarpado/montanhoso 

Especial (E) 

Corresponde a áreas baixas de aporte de sedimentos (planícies de inundação, ilhas, 
mangues). São áreas submetidas a uma dinâmica hídrica especial, com alternância 
de períodos de cheia com períodos de seca que sobrepujam em importância a 
vulnerabilidade natural determinada pelas demais características 

  



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 
 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 127/415 

 

 

b) Resultados 

As condições climáticas da Área de Abrangência Regional (AAR) do 
empreendimento são caracterizadas por uma sazonalidade bem marcada, com um 
período de maior atividade morfogenética durante o período chuvoso, na qual há 
uma remoção e transporte mais significativos de sedimentos, marcado pela 
ocorrência de diferentes tipos de processos de dinâmica superficial - a se destacar, 
à parte da erosão laminar, ravinamentos e voçorocamentos (Figuras 7.1.3.1-1 e 
7.1.3.1-2), e um período de menor atividade, associado à época seca quando a 
erosão por processos dinâmicos superficiais e o transporte fluvial são menos 
significativos. 
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Figura 7.1.3.1-1 – Conjunto de ravinas dissecando o relevo nos domínios da AID da UHE Castanheira 
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Figura 7.1.3.1-2 – Relevo sofrendo processo de boçorocamento. 

 

Essa sazonalidade na atividade morfogenética da região é condicionada pelo clima 
marcado por uma pronunciada estação seca nos meses de inverno, contraposta por 
uma elevada pluviosidade durante o verão, que favorece a ocorrência de processos 
erosivos associados ao escoamento das águas pluviais e fluviais nos relevos mais 
suaves do Planalto dos Parecis e da Depressão da Amazônia Meridional. 

Os relevos mais suaves da área são representados pelos seguintes tipos: Rampas 
Detrito-lateríticas; Colinas e Rampas Onduladas, e Colinas e ressaltos residuais. 
Esses relevos, embora apresentem diferenças de forma e amplitude, têm encostas 
com inclinação bastante semelhante, o que se reflete no predomínio de vales 
abertos e erosivos com talvegues superficiais e canais em rocha. No entanto, as 
diferenças no substrato rochoso e na cobertura detrítica resultante dos processos 
de intemperismo dão origem a relevos com dinâmica superficial distintas, conforme 
descrito a seguir (CNEC, 2010): 

 Rampas Detrito-lateríticas: devido à baixa inclinação de suas encostas e à 
presença de solos argilosos a muito argilosos com boa profundidade, 
drenagem, porosidade e baixa susceptibilidade a erosão, apresentam 
processos de erosão laminar e em sulcos ocasionais e de baixa intensidade, 
com predomínio de processos associados a drenagem subsuperficiais 
verticais, o que torna as áreas de ocorrência desse relevo pouco susceptíveis 
à ocupação antrópica; 

 Colinas e Ressaltos Residuais: apresentam encostas um pouco mais 
inclinadas e solos argilosos, possuindo uma maior susceptibilidade a 
processos de erosão laminar e em sulcos, que são generalizados e de média 
intensidade e, ainda, a presença de rastejo localizado e de baixa intensidade. 

 Colinas e Rampas onduladas: são terrenos frágeis, pois embora apresentem 
encostas de baixa inclinação, vinculam-se solos arenosos de grande 
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espessura e susceptibilidade à erosão. Nesse relevo ocorrem processos de 
erosão laminar e em sulcos generalizados, com intensidade média a alta, 
sendo frequentes as boçorocas e o assoreamento intenso dos canais fluviais. 
Esses processos se intensificam quando da remoção do solo superficial 
devido à aração, às obras de terraplenagem, e às obras de drenagem 
associadas ao sistema viário, que provocam a concentração do escoamento 
superficial (Figura 7.1.3.1-3). 

 

 

Figura 7.1.3.1-3 – Erosão pronunciada por escoamento preferencial em estrada particular no entorno 
próximo da AID da UHE Castanheira. 

 

 Morrotes, Morros e Cristas; Morros e Serras Residuais Tabulares e pelas 
Escarpas: são os relevos que apresentam as maiores energias potenciais por 
apresentarem amplitudes médias e altas, associadas a encostas íngremes e 
escarpadas, que formam vales encaixados e muito encaixados, erosivos, com 
talvegues entalhados com canais em rocha e blocos, e escoamento torrencial 
nas escarpas. Essas características tornam esses relevos muito susceptíveis 
à ocupação antrópica. 

 Planícies Fluviais Alagadiças: caracterizam-se pela ocorrência de processos 
de sedimentação e erosão por solapamento das margens dos leitos das 
principais drenagens (Figura 7.1.3.1-4), que são intensificados pelas 
diferentes atividades antrópicas, que na maior parte das vezes acabam 
acelerando os processos de sedimentação, com assoreamento significativo 
dos canais fluviais, lagoas e da vegetação ciliar. Nesse aspecto esses relevos 
são também muito susceptíveis à ocupação antrópica. 
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Figura 7.1.3.1-4 – Pequeno canal assoreado pela ação conjunta entre 
diferentes processos erosivos naturais e o 
pisoteamento pelo gado que o utiliza como fonte de 
abastecimento. 

 

No estado atual de ocupação da AAR, a ocorrência de processos erosivos, além 
das características dos diferentes tipos de relevo, tem sua intensidade condicionada 
aos processos de ocupação e desmatamento da região. Assim, se observa uma 
maior intensidade de processos erosivos associados à pecuária, que afeta os 
diferentes relevos, e uma maior susceptibilidade das Colinas e Rampas onduladas 
independentemente do tipo de ocupação (CNEC, 2010). 

O aumento de volume do produto da erosão superficial e do entalhe fluvial dos 
canais acaba sendo incorporado à carga de sedimentos em suspensão da rede de 
drenagem que flui para o rio Arinos e, posteriormente, para o rio Juruena, vindo a 
progressivamente alterar as taxas de sedimentação na bacia (CNEC, 2010). 

Segundo Ferreira (2001), na região hidrográfica do rio Arinos um dos tipos de solos 
mais encontrados são as Areias Quartzosas (Neossolos Quartzarênicos) presentes 
nos municípios matogrossenses de Brasnorte, Campo Novo dos Parecis, Sapezal, 
Campos de Júlio, Juara, Porto dos Gaúchos, Nova Canaã do Norte e Lucas do Rio 
Verde. Areias Quartzosas são solos minerais arenosos, pouco profundos, pouco 
desenvolvidos, de intensa lixiviação, apresentam baixa fertilidade natural 
(distróficos); são moderadamente a fortemente ácidos, possuem baixa retenção de 
umidade e fortes limitações ao uso agrícola, apresentando suscetibilidade à erosão 
(Souza, 1995). 

Em Juara, Porto dos Gaúchos, Alta Floresta, Carlinda, Nova Canaã do Norte e 
Itaúba estão os solos Litólicos, que são rasos, fortemente ácidos, com cascalho, 
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pouco desenvolvidos. Esse solo é encontrado em relevos fortemente ondulados e 
escarpado (regiões de serras e bordas de planaltos) (Piaia, 2003). Por ser raso, 
esse tipo de solo está vulnerável à erosão, possui textura arenosa e ocorre 
comumente associado à vegetação campestre, cerrado e floresta, em locais com 
forte declividade (Coutinho, 2009). 

Nas bacias dos rios Juruena e nas proximidades da confluência dos rios Arinos e do 
Peixe pode-se encontrar o solo Gleissolo pouco Húmico, que aparece em áreas de 
relevo plano, originados de sedimentos do holoceno, formando depósito de 
sedimentação (Ferreira, 2001; Souza, 1995). São solos encharcados, com textura 
variável de média a muito argilosa. Não é usado em agricultura, por ter lençóis 
freáticos muito próximos da superfície, havendo riscos de inundações e baixa 
suscetibilidade a processos erosivos lineares, mas podendo ocorrer erosão por 
solapamento das margens (Coutinho, 2009). 

Os Mapas 7.1.3.1-1, 7.1.3.1-2 e 7.1.3.1-3 apresentam a distribuição das classes de 
suscetibilidade à erosão na AAR, AII e AID da UHE Castanheira, respectivamente. 
Nesse sentido, os percentuais para cada classe de suscetibilidade à erosão na AAR 
e AII são os apresentados no Quadro 7.1.3.1-2. As Figuras 7.1.3.1-5 e 7.1.3.1-6 
apresentam gráficos com os percentuais das classes, respectivamente, na AAR e 
AII do empreendimento. 
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Mapa 7.1.3.1-1 - Classes de suscetibilidade à erosão na AII. 
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Mapa 7.1.3.1-1 - Classes de suscetibilidade à erosão na AII. 
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Quadro 7.1.3.1-2 - Percentuais de ocorrência das classes de suscetibilidade à erosão na AAR e AII da 
UHE Castanheira. 

CLASSES DE SUSCETIBILIDADE PERCENTUAL NA AAR (%) PERCENTUAL NA AII (%) 

Fraco (Fr) 28,74 16,25 

Fraca/Moderada (Fr/M) 44,57 39,49 

Moderada (M) 13,62 5,46 

Moderada/Forte (M/F) 7,64 26,47 

Forte (F) 1,16 4,61 

Forte/Muito Forte (F/MF) 0,16 0,00 

Muito Forte (MF) 1,71 6,39 

Especial (E) 2,41 1,33 

 

 

Figura 7.1.3.1-5 - Distribuição das classes de suscetibilidade à erosão na AAR da 
UHE Castanheira. 
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Figura 7.1.3.1-6 - Distribuição das classes de suscetibilidade à erosão na AII da UHE 
Castanheira. 

 

Pela análise dos resultados obtidos, pode-se verificar que, na AAR, predominam 
classes de suscetibilidade fraca a moderada, principalmente pela ocorrência de 
predominante de relevo mais plano, especialmente no Médio Arinos. Também 
verifica-se que, no Alto Arinos, há um relevo mais acidentado pela presença das 
Serras Azul, da Caixa Furada e do Cuiabá, que possibilita a ocorrência de um maior 
grau de suscetibilidade à erosão. 

Uma situação semelhante ocorre na AII, onde também há predomínio de classes de 
fraca a moderada. Contudo, há incidência maior da classe Moderada/Forte, 
demonstrando maior suscetibilidade à erosão na AII, principalmente, pela 
ocorrência de classes de forte a muito forte suscetibilidade nas proximidades da 
confluência do rio Arinos com o rio Juruena, a jusante do empreendimento. 

Portanto, pode-se verificar que o futuro reservatório terá um aporte de sedimentos 
originados, especialmente, pela presença de classes moderadas em seu entorno 
próximo, já que as regiões a montante, principalmente o Médio Arinos, não devem 
propiciar um grande aporte de sedimentos. 

Ressalta-se a importância de manter um manejo adequado do uso e ocupação do 
solo, sobretudo no entorno próximo do reservatório, mas também considerando a 
situação de fraca a moderada suscetibilidade nas porções do Alto e Médio Arinos. 

A Área de Influência Direta do empreendimento está associada à planície aluvionar 
do rio Arinos e entorno próximo. Nesse sentido, o Quadro 7.1.3.1-3 apresenta a 
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relação de percentuais das classes de suscetibilidade à erosão na AID, podendo-se 
notar na Figura 7.1.3.1-7 a variação dessas classes em gráfico. O Mapa 7.1.3.1-2 
ilustra a distribuição espacial das classes de suscetibilidade à erosão ao longo da 
AID da UHE Castanheira. 

 

Quadro 7.1.3.1-3 - Percentuais das classes de suscetibilidade à erosão na AID do empreendimento UHE 
Castanheira. 

CLASSES DE SUSCETIBILIDADE PERCENTUAL NA AID (%) 

Fraca (Fr) 0,38 

Fraca/Moderada (Fr/M) 26,61 

Moderada (M) 3,03 

Moderada/Forte (M/F) 67,50 

Forte (F) 2,29 

Especial (E) 0,19 

 

 

Figura 7.1.3.1-7 - Distribuição das classes de suscetibilidade à erosão na AID da UHE 
Castanheira. 

 

Pelos resultados obtidos, verifica-se que há um predomínio da classe 
Moderada/Forte (M/F), abrangendo 67,50% da AID, pela presença de solos com 
textura mais arenosa em relevo colinoso. Essa situação pode ocasionar incidência 
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maior de processos erosivos durante os procedimentos de enchimento do 
reservatório, devido à mudança do equilíbrio da dinâmica superficial atualmente 
existente nas encostas das colinas e relevo residuais. 

Portanto, o manejo do solo durante do enchimento do reservatório e na fase de 
operação do empreendimento é de fundamental importância para evitar a 
ocorrência de processos erosivos em suas margens, pelo processo de solapamento 
das mesmas. 
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Mapa 7.1.3.1-2 - Classes de suscetibilidade à erosão na AID. 
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Mapa 7.1.3.1-2 - Classes de suscetibilidade à erosão na AID. 
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7.1.3.2 - Aptidão Agrícola 

Em atendimento ao Termo de Referência do empreendimento UHE Castanheira, 
serão apresentados neste item os resultados dos estudos de aptidão agrícola no 
âmbito das áreas avaliadas: AAR, AII e AID. 

 

a) Procedimentos Metodológicos 

Para a interpretação da aptidão agrícola dos solos da Bacia Hidrográfica do rio 
Arinos a metodologia utilizada foi a desenvolvida por Ramalho Filho & Beek (1995), 
seguindo-se as orientações contidas no “Soil Survey Manual” (Estados Unidos, 
1951) e na metodologia da FAO (1976), que recomendam que a avaliação da 
aptidão agrícola das terras seja baseada em resultados de levantamentos 
sistemáticos, realizados com base nos vários atributos das terras - solo, clima, 
vegetação, geomorfologia, etc. A base dos dados de aptidão agrícola foi 
fundamentada nos Estudos de Inventário Hidrelétrico da Bacia do Rio Juruena 
(CNEC, 2010). 

Como a classificação da aptidão agrícola das terras é um processo interpretativo, 
seu caráter é efêmero e vigente na época de sua realização, podendo sofrer 
variações com a evolução tecnológica. Como tem sido empregada, a classificação 
da aptidão agrícola não é precisamente um guia para obtenção do máximo 
benefício das terras, e sim uma orientação de como devem ser utilizados seus 
recursos, em uma relação custo/benefício favorável (CNEC, 2010). 

A metodologia usada considera três níveis de manejo, visando diagnosticar o 
comportamento das terras em diferentes níveis tecnológicos, sendo sua indicação 
feita pelas letras A, B e C, as quais podem aparecer na simbologia da classificação, 
escritas de diferentes formas, segundo as classes de aptidão que apresentam as 
terras em cada um dos níveis adotados, da seguinte forma (CNEC, 2010): 

 Nível de Manejo A (primitivo): reflete um baixo nível tecnológico, praticamente 
sem aplicação de capital para manejo, melhoramento e conservação das 
condições das terras e das lavouras. As práticas agrícolas dependem do 
trabalho braçal, podendo ser utilizada alguma tração animal, com implementos 
agrícolas simples; 

 Nível de Manejo B (pouco desenvolvido): reflete um nível tecnológico médio, 
com modesta aplicação de capital e de resultados de pesquisas para manejo, 
melhoramento e conservação das condições das terras e das lavouras. As 
práticas agrícolas estão condicionadas principalmente à tração animal; e, 

 Nível de Manejo C (desenvolvido): reflete um alto nível tecnológico, com 
aplicação intensiva de capital e de resultados de pesquisa para manejo, 
melhoramento e conservação das condições das terras e das lavouras. A 
motomecanização está presente nas diversas fases da operação agrícola. 
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Os níveis B e C envolvem melhoramentos tecnológicos em diferentes modalidades, 
contudo, não levam em conta a irrigação na avaliação da aptidão agrícola das 
terras. No caso da pastagem plantada e da silvicultura, está prevista uma modesta 
aplicação de fertilizantes, de defensivos e de corretivos, que corresponde ao nível 
de manejo B. Para a pastagem natural está implícita uma utilização sem 
melhoramentos tecnológicos, condição que caracteriza o nível de manejo A (CNEC, 
2010). 

As terras consideradas viáveis, de total ou parcial melhoramento mediante a 
aplicação de fertilizantes e corretivos ou o emprego de técnicas como drenagem, 
controle à erosão, proteção contra inundações, remoção de pedras, etc. são 
classificadas de acordo com as limitações persistentes, tendo em vista os níveis de 
manejo considerados. No caso do nível de manejo A, a classificação é feita de 
acordo com as condições naturais da terra, uma vez que esse nível não prevê 
técnicas de melhoramento (CNEC, 2010). 

Em função dos graus de limitação atribuídos a cada uma das unidades das terras 
se dará a classificação de sua aptidão agrícola. As letras indicativas das classes de 
aptidão, de acordo com os níveis de manejo, podem aparecer nos subgrupos em 
maiúsculas, minúsculas ou minúsculas entre parênteses, com indicação de 
diferentes tipos de utilização, conforme apresentado no Quadro 7.1.3.2-1. 

A ausência de letras representativas das classes de aptidão agrícola na 
simbolização dos subgrupos indica não haver aptidão para uso mais intensivo. Essa 
situação não exclui, necessariamente, o uso da terra com um tipo de utilização 
menos intensivo. 

Os Grupos de Aptidão Agrícola consistem artifício cartográfico, que identificam no 
mapa o tipo de utilização mais intensivo das terras, ou seja, sua melhor aptidão. Os 
grupos 1, 2 e 3, além da identificação de lavouras como tipos de utilização, 
desempenham a função de representar, no subgrupo, as melhores classes de 
aptidão das terras indicadas para lavouras, conforme os níveis de manejo. Os 
grupos 4, 5 e 6 apenas identificam tipos de utilização (pastagem plantada, 
silvicultura e/ou pastagem natural e preservação da flora e da fauna, 
respectivamente), independentemente da classe de aptidão. A representação dos 
grupos é feita com algarismos de 1 a 6, em escalas decrescentes, segundo as 
possibilidades de utilização das terras. As limitações que afetam os diversos tipos 
de utilização aumentam do grupo 1 para o grupo 6, diminuindo, consequentemente, 
as alternativas de uso e a intensidade com que as terras podem ser utilizadas, 
conforme demonstra o Quadro 7.1.3.2-2 (CNEC, 2010). 
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Quadro 7.1.3.2-1 - Simbologia Correspondente às Classes de Aptidão Agrícola das Terras. 

Classe de 
Aptidão 
Agrícola 

TIPO DE UTILIZAÇÃO 

Lavouras 
Pastagem 
Plantada 

Silvicultura Pastagem 
Natural 

Nível de Manejo Nível de Manejo 
B 

Nível de Manejo 
B 

Nível de Manejo 
A A B C 

BOA 

REGULAR 

RESTRITA 

INAPTA 

A 

a 

(a) 

- 

B 

b 

(b) 

- 

C 

c 

(c) 

- 

P 

p 

(p) 

- 

S 

s 

(s) 

- 

N 

n 

(n) 

- 

Fonte: (CNEC, 2010) 

 

Quadro 7.1.3.2-2 - Alternativas de Utilização das Terras de Acordo com os Grupos de Aptidão Agrícola. 
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en
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in
te

ns
id

ad
e 
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 u
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1       

2      

 

3     

 
4    

 5   
 

6   

Fonte: Ramalho Filho & Beek (1995) 

 

Os Subgrupos de Aptidão Agrícola resultam da avaliação da classe de aptidão 
relacionada com o nível de manejo, indicando o tipo de utilização das terras. No 
exemplo 1(a)bC, o algarismo 1, indicativo do grupo, representa a melhor classe de 
aptidão das componentes do subgrupo, uma vez que as terras pertencem à classe 
de aptidão boa no nível de manejo C (grupo 1); classe de aptidão regular, no nível 
de manejo B (grupo 2); e classe de aptidão restrita, no nível de manejo A (grupo 3). 
Em certos casos, o subgrupo refere-se somente a um nível de manejo relacionado a 
uma única classe de aptidão agrícola (CNEC, 2010). 

As Classes de Aptidão Agrícola constituem a tônica da avaliação da aptidão 
agrícola das terras nesta metodologia, sendo representada pelas classes de aptidão 
denominadas Boa, Regular, Restrita e Inapta, para cada tipo de utilização indicado. 
As classes expressam a aptidão agrícola das terras para um tipo de utilização 
determinado, com um nível de manejo definido dentro do subgrupo de aptidão. Elas 
refletem o grau de intensidade com que as limitações afetam as terras, sendo 
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definidas em termos de graus, referentes aos fatores limitantes mais significativos. 
Esses fatores, que podem ser considerados subclasses, definem as condições 
agrícolas das terras. Os tipos de utilização em pauta são lavouras, pastagem 
plantada, silvicultura e pastagem natural. As classes são assim definidas (CNEC, 
2010): 

 Classe Boa: corresponde às terras sem limitações significativas para a 
produção sustentada de um determinado tipo de utilização; 

 Classe Regular: corresponde às terras que apresentam limitações moderadas 
com repercussão na redução da produtividade ou benefícios, exigindo 
insumos para aumentar as vantagens globais a serem obtidas do uso. Ainda 
que atrativas, essas vantagens são sensivelmente inferiores àquelas aferidas 
das terras da Classe Boa. 

 Classe Restrita: corresponde às terras que apresentam limitações fortes para 
a produção sustentada de um determinado tipo de utilização, observando-se 
as condições do manejo considerado. Essas limitações reduzem a 
produtividade ou os benefícios, ou então aumentam os insumos necessários 
de tal maneira que os custos só seriam justificados marginalmente. 

 Classe Inapta: corresponde às terras sem condições de produção sustentada 
do tipo de utilização, não sendo representada por símbolos, mas sim pela 
ausência das letras do tipo de utilização considerado. As terras consideradas 
inaptas para lavouras têm suas possibilidades analisadas para usos menos 
intensivos (pastagem plantada, silvicultura ou pastagem natural). No entanto, 
as terras classificadas como inaptas para os diversos tipos de utilização 
considerados têm como alternativa serem indicadas para a preservação da 
flora e da fauna, recreação ou algum outro tipo de uso não agrícola. Tratam-
se de terras ou paisagens pertencentes ao grupo 6, nas quais deve ser 
estabelecida uma cobertura vegetal, não só por razões ecológicas, como 
também para proteção de áreas contíguas agricultáveis. 

 

A avaliação das classes de aptidão agrícola das terras e, por conseguinte dos 
grupos e subgrupos é feita pelo estudo comparativo entre os graus de limitação 
atribuídos às terras e os estipulados no Quadro 7.1.3.2-3, elaborado para atender 
regiões de clima tropical úmido. O quadro Guia de Avaliação da Aptidão Agrícola, 
também conhecido como tabela de conversão, constitui uma orientação geral para a 
classificação da aptidão agrícola das terras em função de seus graus de limitação, 
relacionados com os níveis de manejo A, B e C. Na referida tabela constam os 
graus de limitação máximos que as terras podem apresentar com relação a cinco 
fatores, para pertencer a cada uma das categorias de classificação definidas. 
Assim, a classe de aptidão agrícola das terras, de acordo com os diferentes níveis 
de manejo, é obtida em função do grau limitativo mais forte, referente a qualquer um 
dos fatores que influenciam a sua utilização agrícola; deficiência de fertilidade, 
deficiência de água, excesso de água (deficiência de oxigênio), suscetibilidade à 
erosão e impedimentos à mecanização (CNEC, 2010).  
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Quadro 7.1.3.2-3 - Quadro-Guia de Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras - Região Tropical Úmida. 

APTIDÃO AGRÍCOLA GRAUS DE LIMITAÇÃO DAS CONDIÇÕES AGRÍCOLAS DAS TERRAS PARA OS NÍVEIS DE MANEJO A, B E C 
TIPO DE 

UTILIZAÇÃO 
INDICADO Grupo Subgrupo Classe 

Deficiência de 
Fertilidade 

Deficiência de 
Água Excesso de Água Suscetibilidade à 

Erosão 
Impedimentos à 

mecanização 

A B C A B C A B C A B C A B C 

1 

2 

3 

1ABC 

2abc 

3(abc) 

BOA 

REGULAR 

RESTRITA 

N/L 

L/M 

M/F 

N/L1 

L1 

M1 

N2 

L2 

L2/M2 

L/M 

M 

M/F 

L/M 

M 

M/F 

L/M 

M 

M/F 

L 

M 

M/F 

L1 

L/M1 

M1 

N/L1 

L2 

L2/M2 

L/M 

M 

F* 

N/L1 

L/M1 

M1 

N2 

N2/L2 

L2 

M 

M/F 

F 

L 

M 

M/F 

N 

L 

M 

Lavouras 

4 

4P 

4p 

4(p) 

BOA 

REGULAR 

RESTRITA 

 

M1 

M1/F1 

F1 

  

M 

M/F 

F 

  

F1 

F1 

F1 

  

M/F1 

F1 

MF 

  

M/F 

F 

F 

 
Pastagem 

Plantada 

5 

5S 

5s 

5(s) 

 

5N 

5n 

5(n) 

BOA 

REGULAR 

RESTRITA 

BOA 

REGULAR 

RESTRITA 

M/F 

F 

MF 

M/F1 

F1 

MF 

 

M/F 

F 

MF 

M 

M/F 

F 

 

M/F 

F 

F 

L1 

L1 

L/M1 

 

F 

F 

F 

F1 

F1 

MF 

 

MF 

MF 

MF 

M/F 

F 

F 

 

Silvicultura 

e/ou 

Pastagem 

Natural 

6 6 

SEM 
APTIDÃO 

AGRÍCOLA 

 -   -   -   -   -  

Preservação 
da Flora e 

da fauna 

Notas 
Os algarismos sublinhados correspondem aos níveis de viabilidade de melhoramento das 
condições agrícolas das terras, os demais representam os grupos de aptidão. 

Terras sem aptidão para lavouras em geral, devido ao excesso de água, podem ser indicadas 
para arroz de inundação. 

* No caso de grau forte por suscetibilidade à erosão, o grau de limitação por deficiência de 
fertilidade não dever ser maior do que ligeiro a moderado para a classe restrita - 3(a). 

Graus de Limitação 
N - Nulo 

L - Ligeiro 

M - Moderado 

F - Forte 

MF - Muito Forte 

/ - Intermediário 

Fonte: Ramalho Filho & Beek, 1995  
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b) Resultados 

Com a finalidade de avaliar a aptidão agrícola da AAR e AII foram identificadas as 
classes de aptidão agrícola relacionadas no Quadro 7.1.3.2-4, sendo que a 
distribuição espacial destes grupos na AAR e AII é apresentada nos  
Mapas 7.1.3.2-1 e 7.1.3.2-2, respectivamente. As Figuras 7.1.3.2-1 e 7.1.3.2-2 
mostram a relação dos percentuais em cada área de influência do empreendimento. 

 

Quadro 7.1.3.2-4 - Percentuais das classes de aptidão agrícola na AAR e AII da UHE Castanheira. 

CLASSES DE APTIDÃO 
AGRÍCOLA PERCENTUAL NA AAR (%) PERCENTUAL NA AII (%) 

1aBC 0,36 1,53 

1BC 26,53 28,21 

1bC 26,53 28,21 

2a(b) 0,08 - 

2b(c) 5,33 8,31 

2bc 1,49 0,96 

3(c) 0,18 - 

4(p) 7,56 7,23 

4p 30,09 19,13 

5n 0,51 1,83 

5s 0,03 0,00 

6 1,29 4,59 
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Figura 7.1.3.2-1 - Distribuição dos percentuais das classes de aptidão agrícola na AAR da UHE 
Castanheira. 

 

 

Figura 7.1.3.2-2 - Distribuição dos percentuais das classes de aptidão agrícola na AII da UHE 
Castanheira. 
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Mapa 7.1.3.2-1 - Aptidão Agrícola da AAR. 
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Mapa 7.1.3.2-1 - Aptidão Agrícola da AAR. 
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Mapa 7.1.3.2-2 - Aptidão Agrícola da AII. 

 

  



 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 152/415 

 

Mapa 7.1.3.2-2 - Aptidão Agrícola da AII. 
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Nesse contexto, podem ser levantadas as seguintes considerações sobre a aptidão 
agrícola na AAR e AII: 

 Grupo 1: terras com aptidão Boa para lavouras de ciclo curto e/ou longo em 
pelo menos um dos níveis de manejo. Terras deste grupo têm ocorrência 
bastante expressiva na área estudada, tendo sido detectadas em grandes 
manchas contínuas tanto na parte do Planalto dos Parecis, representadas por 
Latossolos argilosos em situação de relevo aplanado, principalmente, quanto 
na Depressão da Amazônia Meridional, na porção norte da bacia, onde os 
solos são principalmente Argissolos em condição de relevo suave ondulado, 
embora Latossolos e Nitossolos também ocorram nesta parte da área, porém 
com pequena expressividade, sendo identificadas as seguintes classes: 

 1aBC: Terras com aptidão Boa para lavouras nos níveis de manejo B e C, 
e Restrita no nível A. 

 1BC: Terras com aptidão Boa para lavouras nos níveis de manejo B e C, e 
Inapta no nível A. 

 1bC: Terras com aptidão Boa para lavouras no nível de manejo C, Regular 
no B e Inapta no A. 

 Grupo 2: Terras com aptidão Regular para lavouras de ciclo curto e/ou longo 
em pelo menos um dos níveis de manejo. Terras deste grupo tem ocorrência 
pouco expressiva na área estudada, sendo mais representativas na AII em 
termos percentuais, tendo sido detectadas em manchas dispersas região do 
Planalto dos Parecis e em várias planícies de inundação ao longo dos rios da 
área, sendo observadas as seguintes classes: 

 2bc: Terras com aptidão Regular para lavouras nos níveis de manejo B e 
C, e Inapta no nível A. 

 2a(b): Terras com aptidão Regular para lavouras no nível de manejo A, 
Restrita no B e Inapta no nível C. 

 2b(c): Terras com aptidão Regular para lavouras no nível de manejo B, 
Restrita no C e Inapta no nível A. 

 Grupo 3: Terras com aptidão Restrita para lavouras de ciclo curto e/ou longo em 
pelo menos um dos níveis de manejo. Terras deste grupo tem pequena 
ocorrência na área, tendo sido detectadas apenas na AAR, em planícies de 
inundação, em pontos localizados, sem ocorrência na AII. A classe identificada 
foi a 3(c): Terras com aptidão Restrita para lavouras nos níveis de manejo B e 
C e Inapta no nível A. 

 Grupo 4: Terras com aptidão Boa, Regular ou Restrita para pastagem 
plantada. Terras deste grupo tem ocorrência expressiva na área estudada, 
principalmente na AAR, tendo sido detectadas em praticamente toda a área 
da bacia, em áreas de ocorrência de Neossolos Quartzarênicos e Latossolos 
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de textura média, principalmente, sendo representado pelas seguintes 
classes: 

 4p: Terras com aptidão Regular para pastagem plantada. 

 4(p): Terras com aptidão Restrita para pastagem plantada. 

 Grupo 5: Terras com aptidão Boa, Regular ou Restritra para silvicultura e/ou 
pastagem natural. Terras deste grupo tem ocorrência pouco expressiva nas 
áreas de influência do empreendimento, estando relacionadas a presença de 
solos com severas limitações ao aproveitamento agrícola como textura muito 
arenosa, pedregosidade, ocorrência em relevos acidentados, sendo 
representado pelas seguintes classes: 

 5n: Terras com aptidão Regular para pastagem natural. 

 5s: Terras com aptidão Regular para silvicultura. 

 Grupo 6: Terras sem aptidão para uso agrícola. Terras deste grupo tem 
pequena ocorrência nas áreas de influência do empreendimento, sendo mais 
representativa na AII. Geralmente tratam-se de áreas íngremes como bordos 
de serras, morros, ou então áreas aplanadas com solos com severos 
impedimentos físicos, como presença excessiva de cascalhos, pedras ou 
concreções ferruginosas. 

 

Na Área de Influência Direta do empreendimento foram identificadas a classes de 
aptidão agrícola relacionadas no Quadro 7.1.3.2-5. A distribuição espacial dessas 
classes é apresentada através do Mapa da AID constante no  
Mapa 7.1.3.2-3, enquanto a Figura 7.1.3.2-3 ilustra a relação dos percentuais na 
AID. 

 

Quadro 7.1.3.2-5 - Percentuais das classes de aptidão agrícola na AID da UHE Castanheira. 

CLASSES DE APTIDÃO AGRÍCOLA PERCENTUAL NA AID (%) 

1aBC 6,79 

1BC 35,22 

1bC 35,22 

2b(c) 1,55 

2bc 0,12 

4p 21,09 
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Figura 7.1.3.2-3 - Distribuição dos percentuais das classes de aptidão agrícola na AID da UHE 
Castanheira. 
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Mapa 7.1.3.2-3 - Aptidão Agrícola da AID. 
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Mapa 7.1.3.2-3 - Aptidão Agrícola da AID. 
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A partir desses resultados pode verificar que a situação da aptidão agrícola das 
áreas afetadas diretamente pelo empreendimento é a seguinte: 

 Grupo 1: terras com aptidão Boa para lavouras de ciclo curto e/ou longo em 
pelo menos um dos níveis de manejo, sendo a classe mais representativa na 
AID, ocorrendo tanto na área do reservatório como nas estruturas do 
empreendimento como na APP jusante, representada pelas classes: 

 1aBC: Terras com aptidão Boa para lavouras nos níveis de manejo B e C, 
e Restrita no nível A. 

 1BC: Terras com aptidão Boa para lavouras nos níveis de manejo B e C, e 
Inapta no nível A. 

 1bC: Terras com aptidão Boa para lavouras no nível de manejo C, Regular 
no B e Inapta no A. 

 Grupo 2: Terras com aptidão Regular para lavouras de ciclo curto e/ou longo 
em pelo menos um dos níveis de manejo, com pequena representatividade, 
ocorrendo as classes: 

 2bc: Terras com aptidão Regular para lavouras nos níveis de manejo B e 
C, e Inapta no nível A. 

 2b(c): Terras com aptidão Regular para lavouras no nível de manejo B, 
Restrita no C e Inapta no nível A. 

 Grupo 4: Terras com aptidão Boa, Regular ou Restrita para pastagem 
plantada, apresentando representatividade na AID em 21,09% da área, 
principalmente ao longo do futuro reservatório, representado pela classe 4p: 
Terras com aptidão Regular para pastagem plantada. 
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7.1.4 - Sismologia 

Os terremotos, mais do que qualquer outro fenômeno natural, comprovam de 
maneira inequívoca o caráter dinâmico da Terra e o poder das forças internas do 
nosso planeta. A quase totalidade da atividade sísmica mundial ocorre nas 
estruturas marginais das placas tectônicas. Entretanto, as tensões geradas nas 
bordas também se propagam para o seu interior, resultando em sismos intraplacas. 
Trata-se em geral de sismos rasos (entre 30 e 40 km de profundidade), de 
magnitude baixa a moderada, se comparados a eventos associados às 
extremidades das placas. Não são fáceis de explicar, pois não ocorrem segundo 
padrões bem definidos, como aqueles observados nos limites de placas, não se 
associam a falhamentos superficiais e normalmente não deixam evidências na 
superfície do planeta.  

O Brasil, inserido na porção mais estável da Placa Sulamericana, longe dos 
esforços compressivos ou distensivos típicos dos limites entre placas, era 
erroneamente considerado assísmico, pela ausência de registro de eventos 
destrutivos. Não obstante, estudos sismológicos realizados desde a década de 
1970 mostram que, apesar de baixa, a atividade sísmica em território brasileiro não 
pode ser negligenciada. A Figura 7.1.4-1 apresenta o mapa com a sismicidade 
brasileira. 
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Figura 7.1.4-1 - Mapa com a sismicidade brasileira. Cada círculo representa um 
evento com magnitude indicada na legenda (mb). 

 

A sismicidade do Brasil é menor se comparada a outras regiões intraplacas, como 
são os casos do leste da Índia, África, Austrália e América do Norte, onde já foram 
registrados terremotos de magnitudes maiores que 8,0 mb (unidade de magnitude 
de ondas de corpo de telessismos). Os sismos brasileiros são, em sua grande 
maioria, de baixa magnitude (Barros, 2010). Apenas 13 terremotos registrados na 
litosfera continental brasileira alcançaram magnitudes iguais ou superiores a 5,0 mb, 
mas merece atenção o fato de três deles terem ocorrido no norte de Mato Grosso. 

Com a finalidade de mensurar os efeitos e a magnitude da energia liberada por 
abalos sísmicos, diferentes escalas foram desenvolvidas em trabalhos elaborados 
por pesquisadores da área. Destacaram-se os pioneiros Beno Gutemberg e o 
Charles Francis Richter, que em 1942 apresentavam os resultados de suas 
investigações entre as relações entre a magnitude dos sismos e a energia envolvida 
nestes eventos (Gutemberg & Richter, 1942), e cujos esforços resultaram na 
concepção da Magnitude Richter.  
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O quantificador mais adotado para dimensionar a intensidade dos efeitos de um 
sismo em determinada posição da Terra é a intensidade sísmica expressa na 
Escala Mercalli Modificada - MM. Apesar de se tratar de uma medida aberta a 
alguma subjetividade, sem relação com o tamanho ou energia liberada em cada 
evento, é importante subsídio para a avaliação do perigo sísmico de uma 
determinada região a partir dos eventos históricos que ali se sucederam, ao 
abranger um período muito mais longo do que o de monitoramento instrumental. 
Um resumo desta escala é apresentado no Quadro 7.1.4-1. 
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Quadro 7.1.4-1 - Escala de intensidade Mercalli Modificada (abreviada). 

 

 

I Vibrações registradas somente por instrumentos. 

II Pessoas em andares altos sentem o tremor.

III
Sentido dentro de casa,  alguns objetos pendurados 

oscilam. Equivale à passagem de um caminhão leve.

IV

Objetos suspensos oscilam. Janelas, louças e portas 

fazem barulho. Equivale à passagem de um caminhão 

pesado.

V
Sentido fora de casa, objetos pequenos são deslocados. 

Portas oscilam.

VI

Sentido por todos. Pessoas se assustam e andam sem 

firmeza. Janelas e louças se quebram. Móveis se 

deslocam. Construções de baixa qualidade apresentam 

rachaduras.

VII

Dificuldade em manter-se em pé. Construções normais 

trincam. Queda de reboco, ladrilhos, telhas. Ondas em 

piscinas. Pequenos escorregamentos de barrancos 

arenosos.

VIII

Colapso parcial de construções normais. Algum dano em 

construções reforçadas. Queda de muros de alvenaria, 

chaminés e caixas d'água. Galhos se quebram de árvores. 

Trincas no piso.

IX

Pânico geral. Construções comuns muito danificadas ou 

totalmente colapsadas. Danos em construções 

reforçadas. Tubulações subterrâneas se quebram. 

Rachaduras visíveis no solo. Areia e lama brotam do solo.

X

Maioria das construções destruídas até suas fundações. 

Danos sérios a barragens e diques. Grandes 

escorregamentos de terra. Água jogada nas margens de 

rios e canais. Grandes desabamentos de terras. Trilhos de 

ferrovias levemente entortados.

XI
Trilhos bastante entortados. Tubulações subterrâneas 

completamente destruídas. Abertura de fendas no solo.

XII
Destruição quase total. Grandes blocos de rocha 

deslocados. Topografia alterada. Objetos atirados ao ar.

Escala de Intensidades de Mercalli Modificada
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Nos métodos instrumentais de medição, a intensidade do sismo é quantificada, 
predominantemente, através da escala de magnitude regional brasileira (mR), 
escala adimensional e relativa determinada por Assumpção (1983), calibrada com 
base na escala de magnitude com ondas de corpo telessísmicas (mb), definida por 
Gutenberg & Richter (1956). A magnitude regional é aplicável aos terremotos 
situados a distâncias entre 150 km e 1.500 km do ponto de medição. Os erros 
normais de magnitude estão em um intervalo de mais ou menos 0,3 unidades de 
magnitude. Alguns eventos são também quantificados em função da escala de 
magnitude de duração do sinal (mD), ou seja, da duração do sismo. Esta escala é 
aplicada para sismos rasos e que ocorrem numa distância de até 100 quilômetros 
do ponto de medição (estação sismológica). Acerca dos erros de localização, estes 
variam entre 100 km (para os sismos históricos) e 5 km (para bons epicentros 
instrumentais). O valor médio para os erros dos epicentros instrumentais é em torno 
de 10 a 15 km. 

 

a) Sismos Naturais na AAR da UHE Castanheira 

O levantamento acerca do histórico da atividade sísmica na região do 
empreendimento da UHE Castanheira foi realizado através de pesquisas nos 
acervos técnicos de entidades e órgãos oficiais, a se destacar o banco de dados 
(SISBRA) do Observatório Sismológico da UnB, que foi também a principal fonte 
das avaliações apresentadas nos Estudos de Inventário Hidrelétrico da Bacia do Rio 
Juruena (CNEC, 2010). 

Para os sismos ocorridos no período de 1560-1981, o SISBRA está pautado nos 
dados do “catálogo mestre” de Berrocal et al. (1984). A partir de 1981, o SISBRA 
vem sendo atualizado com os dados resultantes das atividades próprias de 
monitoramento sismográfico, análise e pesquisas realizadas pelo SIS/UnB e, 
particularmente, os dados de sismicidade coletados por estações sismográficas 
instaladas a partir do final da década de 70. Esse banco de dados também 
apresenta informações compiladas de boletins sísmicos brasileiros publicados pela 
Revista Brasileira de Geofísica no período de 1983 a 1995. 

A pesquisa realizada para a este estudo abordou o período de janeiro de 1955 a 
dezembro de 2010 e considerou, além da AAR, um raio de 300 km a partir do eixo 
do barramento da UHE Castanheira. Para o período e área considerados, a 
pesquisa resultou na ocorrência de 297 sismos, com registro histórico ou 
instrumental, cujas magnitudes tenham sido iguais ou superiores a 2,0 mb..  
Mapa 7.1.4-1 apresenta Mapa epicentral com os eventos sísmicos registrados para 
a Área de Abrangência Regional (AAR) da UHE Castanheira. 
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Mapa 7.1.4-1 - Mapa epicentral com os eventos sísmicos registrados para a Área de Abrangência 
Regional (AAR) da UHE Castanheira. 
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Mapa 7.1.4-1 - Mapa epicentral com os eventos sísmicos registrados para a Área de Abrangência 
Regional (AAR) da UHE Castanheira. 
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A região do empreendimento UHE Castanheira encontra-se na Zona Sismogênica 
de Porto dos Gaúchos (ZSPG), definida por Nakayoshi (2005) e considerada a zona 
sísmica mais importante do Brasil, pela intensidade e frequência dos eventos 
sísmicos (Barros et al., 2001). Geotectonicamente, a ZSPG situa-se no contato 
entre o sul do Cráton Amazônico (Província Rio Negro – Juruena) e a porção norte 
da Bacia dos Parecis, fanerozoica, cujos extratos sedimentares recobrem parte do 
embasamento cristalino cratônico.  

De acordo com Nakayoshi e Marza (2005) a região onde se encontra a ZSPG 
possui estruturas que configuram zonas de fraqueza pré-existentes que estão 
sendo reativadas devido aos esforços tectônicos regionais atuais, na direção E-W. 
Barros (2010) comprova que a tensão horizontal máxima possui a mesma direção 
E-W, consistente com a direção dos esforços esperados a partir de modelos 
teóricos. 

Conforme Berrocal et al. (1984), em janeiro de 1955, na zona sísmica em questão 
foi registrado o evento de maior intensidade já detectado em todo o interior estável 
da placa Sulamericana, na região da Serra do Tombador (100 km a sudoeste de 
Porto dos Gaúchos) com magnitude 6,2 mb e uma intensidade máxima inferida de 
IX na escala Mercalli Modificada (MM). A região também vem registrando 
sismicidade recorrente desde 1959 (Barros, 2010), com registro de terremotos 
medianos, com magnitude próxima a 5,0 mb. Destacam-se, nesse período, os 
eventos sísmicos de março de 1998 (5,2 mb e MM VI) e março de 2005 (5,0 mb e 
MM V), cujas réplicas duraram mais de quatro anos cada.  

Um modelo sismo-tectônico proposto por Nakayoshi (2005) considera a 
possibilidade de um afinamento crustal na região, onde o fluxo dúctil na crosta 
inferior exerce um papel importante na atividade sísmica da área, sendo 
responsável pelo acúmulo das tensões na crosta superior, mais rígida e rúptil. 
Estas, por sua vez, são responsáveis por reativar zonas de fraquezas preexistentes 
na direção NW-SE, causando sismos como o de 1998 e 2005. 

Devido à imprecisão na localização do evento de 1955 na Serra do Trombador, em 
função das limitações dos equipamentos utilizados na época, é possível que o 
epicentro do terremoto tenha sido na ZCPG ou próximo a ela. A hipótese é 
reforçada pelo fato de ter sido um evento isolado naquele local, sem eventos 
posteriores, e ser amplamente conhecida a recorrência sísmica em Porto dos 
Gaúchos.  

Neste caso, não se pode descartar que, passados sessenta anos, ocorra outro 
terremoto de magnitude semelhante na área sismogênica de Porto dos Gaúchos. 
Devido ao crescimento populacional da região no entorno dos epicentros, cerca de 
200 mil pessoas vivem atualmente em áreas que podem ser afetadas por 
intensidades VII ou mais na escala MM. Além de incluir a área do empreendimento 
UHE Castanheira, aproximadamente 100 mil pessoas vivem num raio de cerca de 
70 km e, caso ocorra um sismo equivalente ao de 1955, poderiam experimentar 
intensidades (MM) de VII, VIII e até IX (Berrocal  et al., 1984). 



 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 168/415 

 

A Figura 7.1.4-2 abaixo, adaptado de Barros (2010), foi elaborado com base nos 
mapas de isossistas do terremoto de 1955 na Serra do Tombador (Carvalho, 1998) 
e do terremoto de 1998 na ZSPG (Barros et al., 2009). É uma aproximação do que 
seria o cenário decorrente de um terremoto de 6,2 – 6,5 mb, com epicentro na 
ZSPG.  

 

 

Figura 7.1.4-2 - Mapa macrossísmico das intensidades na escala de Mercalli Modificadas que 
seriam experimentadas na hipótese de um terremoto de magnitude 6,2 - 6,5 
mb, com epicentro na ZSPG. A linha contínua azul indica os limites da Bacia 
dos Parecis. (Adaptado de Barros, 2010).  
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A forma das isossistas seguiu o padrão das intensidades do terremoto de 1998, 
devido à escassez de dados referentes ao evento de 1955. Através deste mapa, 
pretende-se mostrar, a partir das intensidades possíveis, o potencial de risco 
sísmico associado à Zona Sísmica de Porto dos Gaúchos no centro-norte do estado 
de Mato Grosso e, especialmente, as intensidades que seriam experimentadas pela 
área onde será instalada a UHE Castanheira.  

Com a devida cautela e ressalvando as incertezas envolvidas em sua confecção, 
tanto no traçado das isossistas quanto na localização exata do epicentro, a  
Figura 7.1.4-2 sinaliza um alerta, ao levar-se em consideração a proximidade do 
local do futuro empreendimento da ZSPG e as intensidades dos efeitos que ali 
seriam sentidos em decorrência de um novo sismo de magnitude como as 
supramencionadas. As intensidades experimentadas pela área onde será instalada 
a UHE Castanheira poderiam, segundo esta simulação, variar entre MM VI e VIII. 
Poderiam chegar até mesmo a IX, caso fosse o local do epicentro, ainda que esta 
possibilidade seja bastante reduzida pelo fato das zonas de fraqueza que formam a 
ZSPG situarem-se a cerca de 40 quilômetros a sudeste. 

Desta forma, o mapa acima constitui-se numa ferramenta para o aprimoramento do 
nível de preparação no tocante à construção civil das estruturas do 
empreendimento UHE Castanheira, as quais foram dimensionadas considerando a 
sismicidade da região. 

 

b) Neotectônica 

Durante os levantamentos realizados para a elaboração deste estudo, buscou-se 
identificar depósitos sedimentares e estruturas geológicas recentes, com idades 
paleogênicas, neogênicas e quaternárias, que pudessem indicar atividades 
sísmicas recentes na região da UHE Castanheira. 

No Brasil, os principais indicativos de sismicidade no Cenozoico (e, em particular, 
no Quaternário) correspondem a falhas e fraturas em unidades litológicas 
sedimentares datadas dessa era geológica. Outras evidências incluem anomalias 
que provocam soerguimentos crustais em escala regional e estruturas oriundas da 
liquefação de depósitos sedimentares, provocadas por sismos (Riccomini & 
Assumpção, 1999). 

Ross (1991) estabelece que a Plataforma Brasileira – ambiente tectônico em que a 
AAR da UHE Castanheira está inserida – sofreu soerguimento de caráter 
epirogenético, sobretudo ao longo do Cenozoico, e mais precisamente até o 
Terciário Médio, resultando na reativação de falhas antigas e basculamento de 
blocos. Riccomini & Assumpção (1999) apontam que, na área estudada, tal 
cinemática se refletiu num pequeno soerguimento da região correspondente ao sul 
da AAR, contraposto por um leve rebaixamento em direção a norte. 

No que tange a estruturas geológicas com registros de atividades sísmicas recentes 
no Brasil, Saadi et al. (2002) enumeram as falhas e lineamentos que apresentam 
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sismicidade quaternária. Nesta relação não constam quaisquer estruturas aflorantes 
na superfície que sejam ativas no estado de Mato Grosso ou na área avaliada, 
ressaltando que a Zona Sismogênica de Porto dos Gaúchos não apresenta indícios 
superficiais de sua existência. Hasui (1990) e Saadi et al. (2005) também 
abordaram o tema e não identificaram tais ocorrências na região norte do estado de 
Mato Grosso. O mapa de falhas neotectônicas no Brasil, confeccionado no referido 
trabalho de Hasui é exibido na Figura 7.1.4-3 abaixo. 

 

 

Figura 7.1.4-3 – Mapa de grandes falhas ativas brasileiras. Adaptado de: Hasui (1990). 

 

Mesmo levando em consideração a já mencionada escassez de vestígios 
superficiais decorrentes de atividades sísmicas em regiões intraplacas, buscou-se 
reconhecer, através da análise dos produtos cartográficos e dos caminhamentos em 
campo, possíveis evidências de atividades neotectônicas na região da UHE 
Castanheira. As unidades pós-cretácicas identificadas na AAR através de 
levantamento secundário compreendem coberturas e pavimentos detrito-lateríticos, 
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distribuídas essencialmente ao sul e leste da mesma, vinculados ao Planalto dos 
Parecis, e sedimentos quaternários, inconsolidados a parcialmente consolidados, 
geneticamente relacionados às drenagens da bacia do rio Arinos.  

Durante os levantamentos em campo pela AID do empreendimento, foram 
reconhecidos depósitos sedimentares quaternários provenientes do rio Arinos e 
principais afluentes. Os pacotes sedimentares identificados ao longo dos trabalhos 
encontravam-se indeformados, com suas arquiteturas deposicionais originais 
conservadas. Não foram encontradas estruturas que indicassem distúrbio do arranjo 
estratigráfico, como dobras convolutas ou feições de liquefação (injeções forçadas 
ascendentes de sedimentos fluidificados, na forma de sills, diques, pilares ou 
extrusões) que pudessem ser relacionadas geneticamente a atividades sísmicas. 
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7.1.5 - Clima 

a) Introdução 

Atendendo ao Termo de Referência que norteou os estudos para instalação da UHE 
Castanheira, serão expostos a seguir os aspectos climáticos da Área de 
Abrangência Regional - AAR do empreendimento.  

 

b) Metodologia 

O clima da área de uma bacia hidrográfica é gerado por fatores locais e regionais. A 
interação e as conexões dos fenômenos meteorológicos de todas as regiões 
próximas e distantes resultam em variações meteorológicas locais cujo coletivo 
estatístico descreve o clima local. A descrição do clima da Bacia do Rio Arinos foi 
inserida no contexto do clima da América do Sul. A descrição do clima da América 
do Sul foi baseada na reanálise dos dados do período de 1950 a 2013. Os dados de 
Reanálise do NCEP/NCAR representam o estado da atmosfera terrestre sobre uma 
grade. O processo de Reanálise integra os dados de observação e com os 
resultados dos modelos numéricos de previsão de tempo. Atualmente, estão 
disponíveis os dados de Reanálise do período de 1948 até setembro de 2014. Esse 
é o resultado do esforço conjunto do NCEP (National Centers for Environmental 
Prediction) e do NCAR (National Center for Atmospheric Research). 

As estações classificadas como climatológicas operam de acordo com padrões e 
métodos convencionados pela WMO. O período para calcular os parâmetros 
climáticos normais de uma estação é de 30 anos de coleta contínua de dados. O 
período padrão atualmente cobriu o período de 1961-1990. É com base neste 
período que se pode analisar o clima de um lugar. 

No Brasil, o INMET é a autoridade responsável pela publicação das Normais 
Climatológicas. Na bacia do Rio Arinos só há duas estações climatológicas. Elas 
serviram de base para intercomparação do clima descrito pela Reanálise: 

 Estação de Diamantino (WMO Nº83309), localizada nas coordenadas 14.24ºS 
e 56.27ºW, altitude de 286 m; 

 Estação de Gleba Celeste (WMO Nº: 83264), localizada nas coordenadas 
12.12ºS; 56.30ºW, altitude de 415 m. 

Os dados da Reanálise são mais abrangentes e representativos para a área da 
bacia do que os dados medidos localmente. Uma vez que os dados de reanálise 
cobriram o período de 1950 a 2013, o período de dados das normais ficou inserido 
no período maior de 63 anos. 

Os ventos medidos nas duas estações climatológicas não foram considerados na 
comparação com os dados da reanálise, visto que há somente duas ou três 
medições diárias. As comparações dos campos de vento são mais adequadas 

http://en.wikipedia.org/wiki/National_Centers_for_Environmental_Prediction
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Centers_for_Environmental_Prediction
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Center_for_Atmospheric_Research
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quando feitas com dados coletados continuamente nas 24 horas diárias. A 
temperatura média compensada apresentada nas tabelas das normais 
climatológicas não é equivalente à temperatura média verdadeira da estação. A 
temperatura média compensada é calculada como a média entre a temperatura 
máxima e a mínima diária, enquanto que, por definição, a temperatura média 
mensal verdadeira é a integral das medições contínuas da temperatura em um mês 
dividida pelo período de integração. 

A partir do final de 2007, e durante o ano de 2008, o INMET instalou três estações 
automáticas na Bacia do Rio Arinos. Essas estações monitoram os ventos 
continuamente e a cada hora calcula a média da direção e velocidade. A varredura 
de sinal dos sensores ocorre geralmente a cada cinco segundos. Foi feita a 
comparação dos ventos resultantes da Reanálise para o nível da superfície com os 
dados das seguintes estações automáticas: 

Estação INMET-A903 em São José do Rio Claro, localizada nas coordenadas 
13.45ºS, 56.67ºW e altitude de 350 m. 

Estação INMET-A914 em Juara, localizada nas coordenadas 11.28ºS, 57.53ºW e 
altitude de 260 m. 

Estação INMET-A928 em Nova Maringá, localizada nas coordenadas 13.04ºS, 
57.09ºW e altitude de 353 m. 

Tendo em vista que o conhecimento das precipitações sobre a bacia do Rio Arinos 
são de grande valor para o cálculo do potencial de geração elétrica, os dados de 
precipitação estimados pela reanálise e os dados de chuva das duas estações 
climatológicas foram comprados. Os dados das precipitações normais foram 
suplementados com dados de sete postos pluviométricos que foram operados na 
área da bacia entre 1966 e 1998. A seguir são listados esses postos, dada sua 
localização e o período de operação: 

 Fazenda Agrotep: (10.88ºS; 57.58ºW). Período de 08/1978 a 08/1998. 

 Juara: (11.25ºS. 57.51ºW). Período de 12/1983 a 08/1998. 

 Fazenda Itaúba: (11.47ºS; 56.42ºW). Período de 03/1982 a 08/1998. 

 Porto dos Gaúchos: (11.54ºS; 57.42ºW). Período de 09/1973 a 03/1997. 

 Nova Maringá: (13.03ºS; 57.09ºW). Período de 03/1982 a 08/1998. 

 Nova Mutum: (13.82ºS; 56.08ºW). Período de 01/1985 a 08/1998. 

 Camargo Correia: (14.20ºS; 56.40ºW). Período de 10/1966 a 05/1989. 

O Brasil, como participante do Programa Global de observação do clima, enviou os 
dados dos postos pluviométricos ao banco de dados climáticos do programa Daily 
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Global Historical Climatology Network (GHCN-D) que é gerenciado pelo Centro 
Nacional de Dados Climáticos (NCDC) da NOAA, dos EUA. 

 

c) Dinâmica do Clima Regional 

 Continente Sul-americano 

A América do Sul está situada entre dois vastos oceanos que exercem grande 
influência sobre o clima continental. As características da circulação sobre a 
América do Sul somente podem ser compreendidas ao se considerar os efeitos 
oceânicos sobre o clima regional. Um aspecto geográfico relevante da América do 
Sul é a presença da elevada Cordilheira dos Andes que se estende ao longo de 
toda a costa oeste, desde 10º N a 55º S. Outra característica especial da América 
do Sul é a floresta amazônica que cobre aproximadamente cinco milhões e meio de 
quilômetros quadrados de sua superfície, sendo três milhões e seiscentos mil 
quilômetros quadrados de território brasileiro. O continente sul americano possui 
ainda alguns desertos dos mais inóspitos e regiões áridas, como o deserto de 
Atacama no Chile, o deserto da Patagônia e o árido sertão do Nordeste do Brasil. 

A circulação atmosférica, sobre a América do Sul, exibe diversas características 
especiais, como a Alta da Bolívia, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (South 
Atlantic Convergence Zone - SACZ), a área de Baixa Pressão do Chaco, no verão, 
e o fenômeno da friagem na região equatorial, durante o inverno. Os oceanos 
tropicais dos dois lados do continente sul americano não registram a formação de 
furacões ou tufões históricos. Embora, no ano de 2004, um ciclone intenso tenha 
surgido no litoral sul do Brasil. No Oceano Atlântico equatorial, a zona de 
convergência intertropical (Intertropical Convergence Zone - ITCZ) se estende de 
oeste-sudoeste para este-nordeste. Seu eixo central oscila para norte e para sul de 
acordo com a estação do ano (Figura 7.1.5-1). 

A América do Sul é uma região de forte interação meridional entre trópicos e 
extratrópicos. Os trópicos e subtrópicos da América do Sul são impactados 
diretamente pelos fenômenos El Niño (1) (EN) e pela Oscilação Sul (2) (Southern 
Oscillation, SO). Por volta de 1930, Sir Gilbert Walker descobriu que havia uma 
correlação forte entre a SO e as chuvas do Ceará. A partir dessa descoberta, 
pesquisas foram feitas para avaliar os efeitos das anomalias da circulação global 
dos trópicos sobre a variabilidade climática em outras partes do mundo. Atualmente, 
se sabe que El Niño é parte de uma variação climática de muito maior escala, 
chamada ENSO, sendo a SO a manifestação dessa variação no oeste do Pacífico. 

                                                           
1
 El Niño é o conhecido fenômeno do aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico, 

na costa do Peru. 
2 A Oscilação Sul (SO) foi descoberta por Sir Gilbert Walker, em torno de 1930, quando analisava as 
pressões atmosféricas ao nível do mar. Walker notou que as chuvas de monções da Índia estavam 
relacionadas com um padrão de pressão do tipo “dente de serrote” entre as estações de leste e de oeste 
do Pacífico Sul; deu a esse fenômeno o nome de “Southern Oscillation”. 
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As monções anormais da Índia, as enchentes no Sul e Sudeste do Brasil, e as 
secas do Sudeste ao Nordeste do Brasil são fenômenos correlatos. 

 

 

Figura 7.1.5-1 - Esboço esquemático dos aspectos mais importantes da circulação troposférica 
da América do Sul. 
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O fenômeno climático El Niño/Southern Oscilation (ENSO) é o mais importante 
processo de acoplamento oceano-atmosfera correlacionado à variabilidade 
climática global em escala de tempo interanual (Figura 7.1.5-2). 

 

 

Figura 7.1.5-2 - Temperaturas das águas da superfície do mar tropical em ano de La Niña (A) e 
de El Niño (B). 
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A NOAA, por meio de sua Divisão de Ciências Físicas, monitora o fenômeno ENSO 
continuamente e calcula o índice MEI (Multivariate ENSO Index) que indica sua 
intensidade. Este índice se baseia em seis variáveis meteorológicas observadas 
sobre o Oceano Pacífico Tropical. Essas seis variáveis são: (1) pressão atmosférica 
ao nível do mar; (2) componentes meridionais (v) e (3) zonais (u) dos ventos na 
superfície; (4) temperatura da superfície do mar; (5) temperatura do ar sobre a 
superfície; (6) fração total de nuvens no céu. 

 

 

Figura 7.1.5-3 - Ocorrências do fenômeno El Niño e La Niña desde 1949 até 3/9/2014.  

(Fonte: http://www.esrl.noaa.gov/psd/people/klaus.wolter/MEI/). 

 

Os índices negativos indicam La Ninã e os positivos El Niño. O gráfico da  
Figura 7.1.5-3 foi atualizado em 3/setembro/2014 e mostra um El Niño fraco em 
2014. O índice MEI de La Niña foi padronizado pela intensidade de La Niña do 
período 1998-2000 3 e o índice MEI de El Niño pela intensidade do El Niño do 
período 2002-2004. Nos períodos de El Niño, geralmente ocorrem enchentes 
catastróficas em quase todo o Brasil. Nos períodos de La Niña, os invernos trazem 
temperaturas extremamente baixas, secas prolongadas e deficiência hídrica nas 
bacias do Sudeste do Brasil. 

A Bacia do Rio Arinos está no centro da América do Sul. A praia mais próxima do 
Oceano Atlântico fica a 1.600 km de distância em linha reta até o litoral do Estado 
do Pará. Enquanto o ponto mais próximo do Oceano Pacífico está igualmente 
distante 1.600 km e fica no litoral peruano e chileno. Os fenômenos El Niño e La 
Niña influenciam o clima da Bacia do Rio Arinos. 

  

                                                           
3
 La Niña do período 1998-2000 causou grave crise energética no Brasil. 
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 Circulação regional 

Em torno da América do Sul (AS), existem dois centros subtropicais de alta pressão, 
um sobre o Oceano Pacífico e o outro sobre o Oceano Atlântico, respectivamente 
do lado oeste e do lado leste da América do Sul (Figura 7.1.5-4). 

 

 

Figura 7.1.5-4 - Pressões médias (hPa) ao NMM no trimestre invernal. 

 

Sobre o continente, pressões relativamente baixas predominam durante o ano todo. 
No interior, a pressão reduzida ao nível do mar é mínima no verão e máxima no 
inverno. No verão, a alta do Oceano Pacífico é mais intensa que a Alta do Atlântico 
(Figura 7.1.5-5). A alta do Oceano Atlântico fica mais forte no inverno. No verão, 
esses dois centros de alta se afastam do continente, criando condições favoráveis à 
ocorrência das chuvas na maior parte tropical e subtropical da AS. O anticiclone do 
Atlântico Sul migra durante o ano. Em fevereiro, seu centro se move da posição 
aproximada de 15ºW e 27ºS para a posição 5ºW e 33ºS. No período de fevereiro a 
maio, em conexão com a migração sazonal da ITCZ, ocorre a estação chuvosa na 
região do Nordeste do Brasil (Hastenrath, 1991). 
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Figura 7.1.5-5 - Pressões médias (mb) ao NMM no trimestre estival.  

 

Sobre o continente, existe a zona equatorial de baixa pressão (cavado) que se 
funde com a ITCZ sobre o oceano (Figura 7.1.5-1). A posição e a intensidade do 
cavado equatorial é um fator de grande influência sobre a estação chuvosa no lado 
norte da Amazônia, incluindo as Guianas, a Venezuela e a Colômbia. 

Uma característica importante da circulação geral sobre a AS é o enfraquecimento 
do anticiclone subtropical no verão. Ao deslocar-se para sul, no início do verão, o 
anticiclone do Atlântico Sul dá ensejo ao desenvolvimento da SACZ (4). 

No Atlântico norte, no mês de abril, os ventos alísios apresentam uma componente 
de norte mais intensa que força a ITCZ a migrar para o sul do mar do Caribe. No 
final do inverno do Hemisfério Sul (agosto/setembro), o eixo de confluência (ITCZ) 
dos alísios atinge posição mais ao norte no oeste do Oceano Atlântico (10ºN) e no 
leste do Oceano Pacífico (13ºN). 

                                                           
4
 SACZ = South Atlantic Converge Zone. 
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No início do outono do Hemisfério Sul, a ITCZ se aproxima da linha do equador, 
chegando até ao paralelo de 3ºN (Oceano Atlântico), época da ocorrência de 
pesadas precipitações ao sul da linha do equador, especialmente no meio-norte do 
Brasil. 

A posição mais ao norte da ITCZ, no período de julho a outubro, coincide com a 
estação seca na parte central da AS e com a época das chuvas intensas na parte 
setentrional de cinco graus sul ao mar do Caribe. 

 

 

Figura 7.1.5-6 - Pressões normais (período 1961-1990) ao nível do solo em duas 
estações do INMET situadas na Bacia do Rio Arinos. Nota-se o pico 
das pressões no mês de julho. 
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Na Bacia do Rio Arinos, o período seco vai de maio a setembro, como será visto 
com detalhes. No período de verão, a pressão média sobre a Bacia do Rio Arinos é 
de 1010 hPa, reduzida ao nível do mar (Figura 7.1.5-5), mas no inverno sobe para 
1013 hPa na parte sul (Figura 7.1.5-4). Há uma diferença média de pressão entre o 
verão e o inverno de cerca de três hPa, com base na reanálise de 64 anos de dados 
do período de 1950 a 2013. 

Dentro da área da Bacia do Rio Arinos, existem as estações climatológicas de 
Diamantino (WMO nº 83309) e de Gleba Celeste (WMO nº 83264), cujas pressões 
normais são apresentadas no gráfico da Figura 7.1.5-6. O período das normais de 
1960 a 1990 está contido no período dos dados da reanálise. Na Bacia do Rio 
Arinos, a diferença entre as pressões normais de inverno e de verão foi de 3,2 hPa, 
aproximadamente coincidindo com os resultados da reanálise do período de 1950 a 
2013. Esse aumento de pressão caracteriza a época seca do ano, quando há maior 
estabilidade atmosférica e ausência de nuvens convectivas. 

 

 Circulação da troposfera superior 

Os meteorologistas observaram, nos mapas da circulação atmosférica do nível de 
200 mb, que no mês de janeiro se forma um vórtice anticiclônico peculiar, centrado 
na posição de 15ºS e 65ºW (sobre o território boliviano). Esse padrão circulatório foi 
apelidado de “Alta da Bolívia” (Bolivian High). No verão, surgem três padrões de 
circulação troposférica característicos da AS (Figura 7.1.5-7): 

a) Alta da Bolívia (Bolivian High - BH),  

b) Vórtice ciclônico frio do Nordeste do Brasil (Cold Cyclonic Vortex - CCV) e 

c) Padrão de circulação deformado da costa do Peru. 

 

O mecanismo básico de formação da Alta da Bolívia é o movimento ascendente, em 
escala regional, provocado pela intensa atividade convectiva sobre a Amazônia. A 
convergência de vapor de água nos níveis mais baixos e a liberação de calor latente 
na troposfera média ajudam a manter o movimento ascendente e conservar a 
região relativamente quente no alto. A circulação ciclônica em torno da alta é bem 
forte, especialmente dos lados sul e leste. No lado leste da BH, os fortes ventos de 
sul conservam sua vorticidade absoluta no trajeto para nordeste do Brasil. A 
vorticidade anticiclônica absoluta é conservada, mas, se transforma em ciclônica no 
percurso até o Nordeste (Figura 7.1.5-7). O vórtice exibe um movimento zonal e 
meridional bastante irregular, de forma que, a depender de sua posição, diferentes 
áreas sofrem com excesso de umidade ou escassez de chuvas. 
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O padrão de circulação deformado da costa do Peru parece afetar as precipitações 
no lado leste do Peru, contudo, ainda não há estudos suficientes para se 
compreender seu impacto climático. 

Os ventos de oeste em conjunção com a SACZ (Zona de Convergência do Atlântico 
Sul) formam um cavado na longitude de 45ºW, esta é outra característica relevante 
da circulação geral da AS no verão. 

No mês de julho, os ventos de oeste da alta troposfera podem avançam até a 
latitude de 5ºS, em consequência da incursão das massas extratropicais (de sul) 
que penetram profundamente na zona tropical. 

 

 

Figura 7.1.5-7 - Esboço esquemático dos aspectos mais importantes da circulação 
atmosférica superior da América do Sul. 
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A Figura 7.1.5-8 exibe a direção e velocidade do vento no nível de 200 mb (altura 
padrão de 11,784 km) com base na reanálise dos dados do período de 1950 a 
2013, realizada pelo NCEP/NCAR 5 da NOAA dos EUA. Do sul do continente até a 
latitude de 15ºS, os ventos são predominantes de oeste. As velocidades máximas 
ocorrem sobre o continente na zona de 30ºS a 35ºS, onde as velocidades médias 
atingem valores de 30 m/s ou maiores (mais de 100 km/h). Na região equatorial, as 
velocidades caem para 4 m/s. Sobre o noroeste da Amazônia, os ventos formam o 
vórtice anticiclônico da Alta da Bolívia. Sobre o nordeste do Brasil, as direções 
exibem curvatura ciclônica. 

 

 

Figura 7.1.5-8 - Ventos médios ao nível de 200 mb sobre a América do Sul. As flechas indicam a 
direção. Sobre a região equatorial os ventos dos 200 mb são os mais fracos. 

 

                                                           
5
 NCEP/NCAR - National Center for Environmental Prediction/National Center for Atmopheric Prediction. 
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A Figura 7.1.5-9 ilustra a direção e velocidade do vento no nível de 500 mb (altura 
padrão de 5,574 km). Do sul do continente até a latitude de 20ºS, os ventos são 
predominantes de oeste. Os ventos equatoriais de leste se espalham mais para sul, 
em relação ao nível de 200 mb. As velocidades máximas no nível de 500 mb são 
cerca de três vezes mais fracas que no nível de 200 mb. Velocidades maiores que 
nove m/s somente existem nos subtrópicos, abaixo do paralelo de 30ºS. 

Entre 10ºS e 15ºS, as correntes equatoriais de leste se encontram com as correntes 
de oeste. Nessa zona, as velocidades dos ventos são muito fracas (Figura 7.1.5-3). 
Os ventos equatoriais de leste transportam grande quantidade de umidade para a 
região Amazônica. A Cordilheira dos Andes, não obstante sua altitude, oferece 
pouca resistência aos ventos de oeste, sendo o efeito topográfico mais observável 
sobre o sul do Peru e sobre a Bolívia, onde a direção é ligeiramente desviada para 
sul, gerando ventos de oeste-noroeste. 

 

 

Figura 7.1.5-9 - Ventos médios ao nível de 500 mb sobre a América do Sul. As flechas indicam a 
direção. Sobre a região equatorial os ventos dos 500 mb são de leste. 
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A Bacia do Rio Arinos está situada exatamente sob essa zona de ventos calmos no 
nível de 500 mb, tendo ventos de leste no seu extremo norte e ventos de oeste no 
sul. Em sua parte média, os ventos aos 500 mb sopram com velocidades máximas 
de 2 m/s e com direção altamente variável. 

A Figura 7.1.5-10 exibe a direção e a velocidade do vento no nível de 700 mb 
(altura padrão de 3,012 km). Os ventos predominantes de oeste ficam limitados ao 
sul do paralelo de 25º. Entre os paralelos de 20ºS e de 35ºS, a Cordilheira dos 
Andes perturba intensamente as correntes de oeste. Parte dos fluxos de ar é 
bloqueada e parte passa como ventos fracos de noroeste. Os ventos de leste, ao 
atingirem os altiplanos do Sul do Peru e da Bolívia, formam um campo de vento 
igualmente de noroeste. Esse campo de ventos de noroeste traz grande quantidade 
de umidade da Amazônia para o território brasileiro. 

 

 

Figura 7.1.5-10 - Ventos médios ao nível de 700 mb sobre a América do Sul. As flechas indicam 
a direção. 
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Na latitude de 15ºS, sobre o Oceano Pacífico, próximo da costa chilena e peruana, 
surge a circulação anticiclônica característica do deserto de Atacama e do oceano 
próximo. Do lado do Oceano Atlântico, o vórtice anticiclônico se estende sobre o 
Brasil, em seu extremo oeste atinge o sul da Bacia do Rio Arinos. A Bacia do Rio 
Arinos se localiza sob essa zona de ventos calmos nos níveis de 500 mv e 700 mb, 
onde as direções variam de leste a norte. 

Ao descer para o nível de 850 mb (altura padrão de 1,457 km), imediatamente 
destacam-se quatro campos de vento (Figura 7.1.5-11). Os ventos predominantes 
de oeste continuam soprando com intensidade de 7 m/s a 10 m/s, todavia, somente 
abaixo do paralelo 35ºS. No Oceano Pacífico oriental, na costa chilena e peruana, a 
circulação anticiclônica é claramente observável no mapa; os ventos fazem um giro 
de 180 graus, devido ao bloqueio da Cordilheira e ao seu movimento anticiclônico. 

 

 

Figura 7.1.5-11 - Ventos médios ao nível de 850 mb sobre a América do Sul. As flechas indicam 
a direção. 
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Na região do Oceano Atlântico, os ventos de leste sopram numa larga faixa 
latitudinal desde a latitude de 20ºN até 20ºS. Na região do litoral norte do Brasil, 
onde não há grandes obstáculos topográficos, os ventos têm velocidades máximas 
de 10 m/s e penetram pela Bacia Amazônia até encontrar a Cordilheira  
(Figura 7.1.5-12). 

No nordeste do Brasil, esses ventos do nível de 850 mb entram com velocidades de 
5 m/s a 9 m/s, mas, lentamente vão perdendo força, devido ao atrito com a 
rugosidade do terreno, especialmente entre as latitudes de 8ºS e 20ºS. A Chapada 
Diamantina na Bahia, a Chapada Ocidental da Bahia e a Chapada das 
Mangabeiras, na divisa dos estados de Tocantins e do Maranhão, reduzem as 
velocidades dos ventos para valores inferiores a 4 m/s, nesse nível de 850 mb. A 
direção de leste vira para ventos de nordeste ao longo do meridiano 47ºW, no Brasil 
Central. 

 

 

Figura 7.1.5-12 - Ventos médios ao nível de 925 mb sobre a América do Sul. As flechas indicam 
a direção. 
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No litoral do sul do Estado da Bahia, no nível de 850 mb, a virada dos ventos de 
leste para nordeste ocorre na latitude de 17ºS. É a partir dessa latitude que se 
verifica mais claramente a circulação anticiclônico da Alta do Atlântico Sul. 

Ao analisar o campo de vento sobre a Bacia do Rio Arinos, nos níveis de  
700 mb (Figura 7.1.5-10) e de 850 mb (Figura 7.1.5-11), são notadas velocidades 
de 2 m/s na parte sul e de 3 m/s na parte norte, com direções de leste a nordeste. 

No nível de 925 mb (Figura 7.1.5-12), as velocidades caem para cerca de  
2 m/s, mas as direções ficam similares aos níveis mais elevados de 850 mb e 700 
mb. Os ventos de oeste do nível de 925 mb aparecem cinco graus mais ao sul e as 
velocidades diminuem para cerca de 5 m/s ou para a metade do valor do nível de 
850 mb. 

No nível de 925 mb, as circulações anticiclônicas da Alta do Oceano Pacífico e do 
Oceano Atlântico estão completamente definidas (Figura 7.1.5-12). Fica evidente, o 
campo de ventos de nordeste, ao longo da costa brasileira, desde 17ºS (sul do 
Estado da Bahia) até o litoral gaucho. Entre 17ºS e o equador, os ventos 
predominam da direção sudeste a leste, com velocidades médias superiores a oito 
m/s sobre o mar. Nos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e do Ceará, os 
ventos fortíssimos perdem parte de sua energia depois de avançar algumas 
dezenas de quilômetros para o interior. Entre a Cordilheira dos Andes e o meridiano 
de 60 graus, a partir de 10ºS, os ventos sopram de norte sobre a Bolívia, o Paraguai 
e a Argentina, até alcançar o paralelo 30º. 

 

 Ventos de superfície na América do Sul 

A Figura 7.1.5-13 apresenta os campos médios de vento ao nível da superfície. Nos 
oceanos, os campos de vento se assemelham àqueles do nível de 925 mb, com 
diferenças significativas na força. As velocidades mais fracas aparecem nos centros 
das altas pressões do Oceano Atlântico e do Oceano Pacífico, ao redor da latitude 
de 30 graus. Sobre o continente, as direções são similares ao nível de 925 mb, 
porém as velocidades são mais baixas. Destacam-se, em todo o território da Bacia 
Amazônica, os ventos calmos, de velocidade de um metro por segundo. Essa área 
de ventos fracos se estende para sul sobre a bacia do Rio Paraguai, e para leste 
até a bacia do Rio Araguaia, ao longo do meridiano 50º. A Bacia do Rio Arinos, 
portanto, está imersa nesse regime de ventos fracos que serão analisados com 
mais detalhes a seguir. 
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Figura 7.1.5-13 - Ventos médios ao nível da superfície sobre a América do Sul. As flechas 
indicam a direção. 

 

A Figura 7.1.5-14A (verão) e B (inverno) cobre uma área de 10º de latitude por 10º 
de longitude. A Bacia do Rio Arinos está no centro dessa área de 1.100 km×1.100 
km. Foram utilizados os dados de vento de reanálise do período de 1981 a 2010 
para verificar como os ventos sopram na região. No sudoeste do mapa aparece a 
fronteira do País com a Bolívia. Foram consideradas as velocidades médias do 
período de verão (dezembro/janeiro/fevereiro) e do período de inverno 
(junho/julho/agosto). 

A Figura 7.1.5-14A exibe os ventos no verão.  São mais fortes no sudoeste da área 
(dois m/s na Bolívia), e se enfraquecem gradativamente até a Bacia do Rio Arinos, 
onde as velocidades ficam menores que 1,0 m/s. No norte do mapa, entre 10ºS e 
7ºS, os ventos fracos sopram de norte-nordeste, enquanto abaixo da latitude de 
11ºS, o fluxo de ar é de noroeste e a velocidade não passa de 1,0 m/s. 
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Figura 7.1.5-14 - (A) Velocidade (m/s) e direção dos ventos sobre a Bacia do Rio Arinos no 
verão (A) e (B) no inverno Reanálise de dados, ao nível de 7.1.1.800 mb, no 
período de 1981 a 2010, NCEP/NCAR.  

 

No inverno (Figura 7.1.5-14B), a situação se inverte, devido ao domínio do 
anticiclone sobre a região. Os ventos de sudeste entram na área com velocidade de 
2 m/s e perdem força gradativamente até atingir a Bacia do Rio Arinos com 
velocidade de apenas 1,4 m/s ou menor. No lado oeste da bacia, os ventos têm 
velocidade de 1,0 m/s ou menos. 

As rosas dos ventos de duas estações automáticas do INMET, que operam na 
Bacia do Rio Arinos há mais de seis anos são apresentadas. A localização das 
estações pode ser vista no Mapa 7.1.5-1. Foram analisados seis anos de dados 
horários de vento da estação automática INMET-A903 em São José do Rio Claro e 
da estação INMET-A928, em Nova Maringá.Os dados são do período de 
01/01/2008 a 31/12/2013. Os ventos foram classificados em cinco classes de 
velocidade e em oito setores de direção. Para facilitar a avaliação da estatística dos 
ventos, são apresentados os respectivos quadros de frequências (Quadro 7.1.5-1 e 
Quadro 7.1.5-2). 

Foram analisados seis anos de dados horários de vento da estação automática 
INMET-A914 em Juara referentes ao período de 01/01/2008 a 31/12/2013. 
Entretanto, deve ser observado que a estação INMET-A914 em Juara tem um erro 
constante de processamento das direções do vento, como pode ser verificado na 
Figura 7.1.5-11, em que não aparecem ventos dos quadrantes de leste. As direções 
do vento foram processadas de forma errada desde o início da operação da estação 
em 2007, e continuou assim até a data corrente. As velocidades dos ventos estão 
aparentemente corretas, assim como a frequência das calmarias (25,2%). 

A primeira observação a ser feita é sobre a frequência de calmarias de 31,1% em 
São José do Rio Claro e de 38% em Nova Maringá. As direções dos ventos não se 
destacam de nenhuma direção em São José do Rio Claro (Figura 7.1.5-15), 
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havendo tendência para as frequências serem maiores de norte a nordeste, e 
também de sul. Em Nova Maringá (Figura 7.1.5-16), excluindo as direções sul e 
sudeste, as demais direções têm frequências quase iguais. Nas duas estações, a 
velocidade média no período de seis anos ficou em torno de 1,0 m/s, por 
conseguinte, igual aos resultados de reanálise apresentados nas Figuras 7.1.5-13 e 
7.1.5-14. 
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Mapa 7.1.5-1 - Postos pluviométricos históricos, estações climatológicas e estações meteorológicas 
automáticas na Bacia do Rio Arinos. 
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Mapa 7.1.5-1 - Postos pluviométricos históricos, estações climatológicas e estações meteorológicas 
automáticas na Bacia do Rio Arinos. 
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Figura 7.1.5-15 - Rosa dos ventos na estação automática INMET-A903 em São José 
do Rio Claro, na bacia do Rio Arinos. Localizada nas coordenadas 
13.45ºS, 56.66ºW e altitude de 350 m. Período dos dados: 
01/01/2008 a 31/12/2013. 

 

Quadro 7.1.5-1 - Frequências de direção dos ventos por classe de velocidade em São José do Rio 
Claro. 

 
CLASSES DE VELOCIDADE DOS VENTOS (M/S) FREQUÊNCIA 

TOTAL (%) Direção <= 1.0 <= 2.0 <= 3.0 <= 4.0 > 4.0 

N 2.22 5.24 3.26 0.41 0.03 11.15 

NE 2.50 5.05 2.39 0.42 0.10 10.46 

E 2.50 3.58 1.32 0.14 0.02 7.56 

SE 3.84 3.60 1.75 0.36 0.09 9.65 

S 3.43 5.47 2.52 0.33 0.02 11.77 

SW 1.34 1.45 0.60 0.15 0.07 3.60 

W 1.18 1.62 1.21 0.67 0.47 5.15 

NW 1.52 3.78 3.07 0.97 0.21 9.55 

Total 18.52 29.79 16.12 3.45 1.01 68.89 

Calmos 
     

31.11 
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Figura 7.1.5-16 - Rosa dos ventos na estação automática INMET-A928 em Nova 
Maringá, na bacia do Rio Arinos. Localizada nas coordenadas 
13.04ºS, 57.09ºW e altitude de 353 m. Período dos dados: 
16/04/2008 a 31/12/2013. 

 

Quadro 7.1.5-2 - Frequências de direção dos ventos por classe de velocidade em Nova Maringá. 

 
CLASSES DE VELOCIDADE DOS VENTOS (M/S) FREQUÊNCIA 

TOTAL (%) Direção <= 1.0 <= 2.0 <= 3.0 <= 4.0 > 4.0 

N 2.09 3.59 2.69 1.43 0.61 10.41 

NE 3.01 3.36 2.16 0.94 0.32 9.79 

E 1.97 3.48 2.64 1.42 0.73 10.24 

SE 1.01 1.38 0.95 0.66 0.41 4.41 

S 1.29 1.31 0.48 0.14 0.05 3.26 

SW 1.82 2.69 1.81 0.64 0.15 7.11 

W 1.47 2.64 2.53 1.13 0.30 8.08 

NW 1.42 2.87 2.53 1.34 0.52 8.68 

Total 14.07 21.32 15.79 7.71 3.09 61.98 

Calmos 
     

38.02 
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Figura 7.1.5-17 - Rosa dos ventos na estação automática INMET-A914 em Juara, na 
bacia do Rio Arinos. Localizada nas coordenadas 11.28ºS, 57.53ºW 
e altitude de 260 m. Período dos dados: 1/01/2008 a 31/12/2013. 

 

 Climatologia das chuvas 

 Atividade convectiva nos trópicos 

A atividade convectiva predominante nas áreas tropicais é reconhecida como 
causadora da maior parte das precipitações. Há algumas décadas, a radiação de 
onda longa emitida para o espaço (Outspace Longwave Radiation, OLR), ou 
emissão térmica, passou a ser monitorada por meio de radiômetros montados a 
bordo das plataformas orbitais. Com os dados de satélite, foi possível calibrar 
modelos matemáticos para estimar a perda de calor pela Terra a partir de dados 
observacionais de solo. 

Onde há forte atividade convectiva, formam-se nuvens altas (de 5 km a 16 km de 
altura) cujo topo é muito frio, em consequência, os fluxos de radiação térmica 
medidos são relativamente mais baixos. Sobre os oceanos, onde predominam os 
ventos alísios, os radiômetros detectam maior fluxo de emissão térmica, visto que lá 
se formam as nuvens baixas e quentes do tipo stratus-cumulus e cumulus, de 
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alturas inferiores a 4.000 m. Sobre as áreas desérticas, são medidos os maiores 
valores de OLR. 

A reanálise de dados do período de 1950 a 2013, modelada pelo NCEP/NCAR, 
exibe a região tropical da América do Sul com predominância de atividade 
convectiva no verão e no inverno (Figura 7.1.5-18A e B). 

Nos mapas das emissões médias, as áreas tropicais de OLR menor do que 
230 W/m² são definidas como convectivas. No inverno austral, somente no noroeste 
da AS há atividade convectiva no trimestre JJA (Figura 7.1.5-12A). Nesse período, a 
área convectiva é pequena ao sul do equador e aparece somente no noroeste da 
Amazônia. Sobre a Bacia do Rio Arinos, a emissão de 270 W/m² indica ausência de 
atividade convectiva, portanto, de formação de nuvens altas de chuva. 

No Oceano Pacífico oriental, na costa chilena e peruada, a emissividade é superior 
a 280 Wm² tanto no inverno como no verão, indicando ausência de atividade 
convectiva. Essa grande área avança além da linha do equador. 

Sobre a maior parte do Brasil e das regiões próximas, a atividade convectiva é 
máxima no verão (Figura 7.1.5-18B). Nos meses do trimestre DJF, todo o território 
tropical brasileiro apresenta emissividade inferior a 230 W/m², somente nos estados 
do sul há emissão um pouco maior e menor atividade convectiva. No verão, a zona 
da AS de forte atividade convectiva está entre o paralelo 5ºN e 25ºS  
(Figura 7.1.5-18B). Nessa época, a Bacia do Rio Arinos fica dentro da área de 
máxima atividade convectiva, onde a emissividade é inferior a 190 W/m², 
contrastando com o período de inverno, quando a emissividade fica acima do limite 
de 230 W/m², e não há atividade convectiva (Figura 7.1.5-18A). 

 

 

Figura 7.1.5-18 – (A) Radiação de onda longa (OLR - W/m²) emitida para o espaço no inverno 
e (B) no verão  
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 Precipitações 

Com base nos dados de chuvas do período de 1950 a 2013, o NCEP/NCAR fez 
uma reanálise das chuvas na América do Sul (Figura 7.1.5-19). A distribuição das 
precipitações médias anuais mostra que as chuvas na Bacia Amazônica, e nas 
regiões vizinhas, variam de 1.800 mm/ano a 3.000 mm/ano. Na região do estuário 
do Rio Amazonas, e em toda a região ao sul do equador, ocorrem precipitações 
médias anuais entre 2.000 mm e 2.500 mm na floresta Amazônica. Nas áreas 
subtropicais do Sul do Brasil, as precipitações médias variam entre 1.400 mm/ano e 
1.800 mm/ano. Nas áreas centrais dos anticiclones do Atlântico e do Pacífico, as 
precipitações médias anuais ficam abaixo de 360 mm/ano. Na região da zona de 
convergência intertropical (ITCZ), no Atlântico e no Pacífico, há uma grande área de 
precipitações superiores a 3.000 mm/ano. No noroeste da Amazônia, nas encostas 
do leste das Cordilheiras dos Andes, as médias anuais podem superar os 3.000 
mm/ano. 

Numa pequena região no oeste da Colômbia, foram observadas as precipitações 
mais pesadas da AS, acima de 7.000 mm/ano. A cada estação do ano, as chuvas 
apresentam um padrão de distribuição específico devido às oscilações climáticas de 
média duração. 

O lado ocidental da AS é extremamente seco. A partir do paralelo 35ºS, e 
continuando pela costa oeste do continente até a latitude equatorial, e um pouco 
mais ao norte, as precipitações de toda a costa andina não ultrapassam o total de 
400 mm/ano, sendo que no deserto de Atacama, há locais onde praticamente nunca 
chove. 
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Figura 7.1.5-19 - Precipitações médias anuais na AS. 

 

No lado oriental da Cordilheira dos Andes, existe imensa zona árida. Dentro dessa 
zona encontra-se o árido norte da Argentina. Uma larga faixa árida atravessa o 
noroeste do Paraguai, todo o oeste da Bolívia ao longo da fronteira com o Brasil e 
alcança o estado do Acre. Nessa longa faixa, as precipitações anuais são inferiores 
a 700 mm. A região seca do Deserto da Patagônia se estende desde o extremo sul 
da Argentina até o norte, ao longo da encosta dos Andes (Figura 7.1.5-19). 

No árido Sertão Nordestino, entre os meridianos 38ºW e 45ºW, as isoietas formam o 
desenho de uma língua de área seca, que se estende do paralelo 18ºS ao 6ºS. 
Nessa área, em geral, chove menos de 900 mm/ano e, na parte central, menos de 
700 mm/ano. Essa quantidade de chuvas nos trópicos caracteriza a região como 
árida ou semiárida. Sobre o oceano, na mesma zona latitudinal, distante da costa, 
as precipitações são ainda menores que no Sertão. Entretanto, existe ao longo da 
costa uma faixa úmida de precipitações superiores a 1.500 mm/ano, que vai do 
estado da Bahia até o estado do Rio Grande do Norte, onde chove principalmente 
nos meses de inverno (Figura 7.1.5-20). As precipitações totais em Salvador (2.099 
mm/a), Recife (2.458 mm/a) e João Pessoa (2.132 mm/a) são similares aos totais 
amazônicos. 
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Sobre a Bacia do Rio Arinos, as precipitações médias anuais variam de 1.400 
mm/ano, no sul, a 2.000 mm/ano no norte. 

 

 

Figura 7.1.5-20 – (A) Precipitações médias na AS no inverno e (B) no verão.  

 

No verão (Figura 7.1.5-20B), no Meio-Norte do Brasil (Maranhão e Piauí), ocorrem 
chuvas médias diárias de 10 mm/dia a 11 mm/dia, isto equivale à precipitação 
média acumulada de 900 mm no trimestre. No Planalto Central do Brasil, as 
precipitações acumuladas, nos meses de verão, superam os 800 mm. Quase toda a 
precipitação anual no Planalto Central acontece no verão, essa condição 
caracteriza as chuvas como do tipo monção. O mesmo fenômeno surge nos Andes, 
entre a latitude de 10ºS e 30ºS. Na Bacia do Rio Arinos, durante os meses de 
verão, as precipitações acumuladas atingem valores entre 600 mm e 700 mm. 

Nos meses de inverno, em grande parte do Brasil, as chuvas acumuladas são 
inferiores a 50 mm por mês (Figura 7.1.5-20A), excetuando os estados do Sul e a 
região da Amazônia. O mesmo regime de chuvas ocorre na maior parte da Bolívia, 
do Paraguai e em quase todo o território argentino. 

A partir da primavera (setembro), as primeiras tempestades convectivas surgem 
sobre a área do Cerrado no Brasil. A zona das chuvas mais intensas na Região 
Sudeste do Brasil (Figura 7.1.5-20B) coincide com a posição média da SACZ. Na 
Figura 7.1.5.18-B, existe uma isolinha de emissividade de 200 W/m² que envolve a 
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Amazônia e se alonga até próximo ao litoral do Sudeste do Brasil. Uma vez que a 
emissividade inferior a 230 W/m² caracteriza uma região convectiva, conclui-se que 
praticamente toda a chuva do Brasil tem origem convectiva, excetuando-se parte 
dos estados do Sul. 

Nos estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, no inverno, as 
chuvas acumuladas são expressivas e podem superar 200 mm no trimestre invernal 
(Figura 7.1.5-20A), principalmente na parte leste, mais afetada pela passagem de 
frentes frias. 

No extremo sul da AS, do lado oeste dos Andes, entre os paralelos 40ºS e 55ºS, há 
uma zona de muita precipitação durante todo o ano (Figura 7.1.5-18). 

No inverno austral, a Região Norte da Amazônia continua a receber precipitações 
expressivas entre o paralelo 5ºS e a fronteira com os países vizinhos  
(Figura 7.1.5-20A). No trimestre de JJA, a parte setentrional da AS se encontra sob 
o regime das chuvas de verão do HN. 

No interior dos trópicos sul-americanos, há outro centro de precipitações 
abundantes no inverno, no lado leste da Cordilheira, sobre o Peru e a Bolívia. É 
uma faixa alongada entre os paralelos 10ºS e 17ºS (Figura 7.1.5-20A). 

 

 Chuvas na Bacia do Rio Arinos 

Com base em 30 anos de dados de reanálise do período de 1981 a 2010, foi feita 
uma análise detalhada das chuvas médias que atingem a Bacia do Rio Arinos. No 
mapa da Figura 7.1.5-21, pode ser observado que, no norte da bacia, há mais 
precipitações que na parte sul. Enquanto no sul as precipitações médias anuais 
acumuladas são de cerca de 1.400 mm, no norte chegam a mais de 2.000 mm. 

A Figura 7.1.5-22-A e B exibe a isoietas das chuvas diárias no inverno  
(Figura 7.1.5-22-A) e no verão (Figura 7.1.5-22B) sobre a Bacia do Rio Arinos. 
Esses dois mapas destacam como há um período do ano muito seco. Os dois 
mapas indicam que, no norte da Bacia, sempre há maiores precipitações, inclusive 
no inverno, embora, em quantidades relativamente pequenas em comparação com 
o período de verão. No verão, no sul da Bacia, a média acumulada do trimestre é de 
600 mm, ao passo que no norte sobe a 700 mm. 
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Figura 7.1.5-21 - Precipitação acumulada média anual (mm/dia). Reanálise de dados do período 
de 1981 a 2010. 

 

O Centro Nacional de Dados Climáticos (NCDC) da NOAA dos EUA armazena e 
gerencia um banco de dados climáticos de todo o Planeta para o programa Daily 
Global Historical Climatology Network (GHCN-D). Lá se encontram dados de 
precipitações coletados em postos pluviométricos históricos (a maior parte já não 
existe) que foram instalados na Bacia do Rio Arinos (Quadro 7.1.5-5). No Mapa 
7.5.1-1 são mostradas as localizações dos sete postos históricos considerados 
nesta análise e, inclusive, das duas estações climatológicas do INMET, que operam 
atualmente na Bacia. Alguns postos foram operados por mais de 15 anos. Portanto, 
como os períodos dos dados não coincidem, faz-se a ressalva que a análise 
comparativa das precipitações pode apresentar divergências estatísticas em função 
do período de amostragem e da posição geográfica dos postos. 
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Figura 7.1.5-22 – (A) Precipitação (mm/dia) média no inverno e (B) no verão na Bacia do Rio 
Arinos. Reanálise de dados do período de 1981 a 2010. 

 

A Figura 7.1.5-23 foi montada de forma a destacar a época seca e chuvosa. Os 
postos de coleta de chuva foram organizados no eixo vertical do gráfico conforme 
sua latitude. Assim, a estação em Diamantino (WMO nº 83309) aparece em 
primeiro lugar, pois está mais ao sul da Bacia. Essa estação é operada pelo INMET. 
O último posto, mais ao norte, estava na Fazenda AGROTEP. A estação em Gleba 
Celeste (WMO nº 83264) é outra estação climatológica do INMET. Os valores das 
precipitações mensais e anuais acumuladas pelos postos pluviométricos e pelas 
estações meteorológicas do INMET podem ser encontrados no Quadro 7.1.5-3 e 
7.1.5-4. 

A isoieta de 200 mm, na Figura 7.1.5-23, foi traçada mais espessa para mostrar o 
período do ano de grandes chuvas. Em geral, as grandes chuvas começam entre 
outubro e novembro e terminam entre março e abril. A estação do INMET em Gleba 
Celeste recebeu precipitações médias acumuladas de mais de 340 mm/mês em 
dezembro e em fevereiro (no período 1961-1990). 

 

 Chuvas máximas, total acumulado, número de dias de chuva 

Os gráficos da Figura 7.1.5-24 apresentam as precipitações anuais médias 
acumuladas (Quadro 7.1.5-5) e o número de dias de chuva (Quadro 7.1.5-7) em 
cada um dos postos pluviométrico da Bacia. O posto da Fazenda AGROTEP teve a 
maior média das precipitações anuais acumuladas (2.158 mm) e o menor número 
de dias chuvosos (125,8). 

A estação climatológica em Diamantino teve a média de 194 dias chuvosos, e uma 
das menores precipitações acumuladas da Bacia (1.736 mm/ano), no período de 30 
anos de monitoramento. O total acumulado, convertido em taxa diária, dá a média 
de 4,75 mm/dia, praticamente igual ao valor interpolado pela reanálise dos dados do 
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período de 1981 a 2010 (Figura 7.1.5-21). Há muita consistência entre os dados dos 
postos pluviométricos e os dados de reanálise, isto é, as precipitações médias 
diárias nos postos variaram da mínima de 4,6 mm/dia à máxima de 5,9 mm/dia, um 
pouco acima dos valores das isoietas da Figura 7.1.5-15, que foram de 4,0 mm/dia 
a 5,5 mm/dia. Deve ser observado que os dados de reanálise cobrem o período de 
1981 a 2010, portanto, em grande parte, posteriores ao período de coleta dos dados 
dos postos pluviométricos, que funcionaram no intervalo 1961-1998. Um mapa com 
as estações pluviométricas é apresentado no item 7.1.6 Hidrografia (Mapa 7.1.6.1-1 
adiante). 

 

 

Figura 7.1.5-23 - Precipitações médias mensais de diversos postos pluviométricos na Bacia do Rio 
Arinos. Os dados usados na imagem podem ser vistos no Quadro 7.1.5-3. 

Fonte://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily. 
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Figura 7.1.5-24 - Dias de chuva e precipitação (mm) média anual nos postos e estações 
meteorológicas da Bacia do Rio Arinos. Ver nos Quadro 7.1.5-3  
Quadro 7.1.5-5 os respectivos valores utilizados na criação desses gráficos. 

Fonte: GHCN-D. 

 

Os valores das chuvas máximas no período de 24 horas, medidos nas estações em 
Diamantino e em Gleba Celeste (Quadro 7.1.5-6) foram apresentados no gráfico da 
Figura 7.1.5-25. Nos dois locais, as maiores precipitações ocorreram nos meses de 
março e de novembro. Em Diamantino, a máxima foi de 194 mm em março, e em 
Gleba Celeste foi de 135,8   mm em novembro. 

As chuvas máximas, em 24 horas, nos sete postos da rede global GHCN-D, podem 
ser vistas no Quadro 7.1.5-6. Em nenhum dos postos, a máxima de 24 horas 
superou o valor de 194 mm registrado em Diamantino. 

 



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 
 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 207/415 

 

 

Figura 7.1.5-25 - Precipitações máximas de 24 horas no período das 
normais climatológicas de 1961-1990 nas estações em 
diamantino e em Gleba Celeste. Fonte: INMET e GHCN-D. 

 

 Evaporação 

As taxas de evaporação, na Bacia do Rio Arinos, foram analisadas com base nos 
dados das duas estações climatológicas do INMET, anteriormente descritas, e com 
base nos dados de reanálise NCEP/NCAR R1 da NOAA relativos ao período de 
1950 a 2013. Os dados de reanálise indicam uma taxa média anual de evaporação 
superior a 1.270 mm (Figura 7.1.5-26). No sul da Bacia, a taxa é um pouco menor 
que no norte. As medidas de evaporação nas duas estações climatológicas, no 
período de 1961 a 1990, apresentaram taxas anuais menores do que os resultados 
da reanálise dos dados do período de 1950 a 2013. A estação em Diamantino teve 
a taxa anual média de 1.197,7 mm e a estação em Gleba Celeste de1.887,2  
(Figura 7.1.5-28). 

Durante o inverno (Figura 7.1.5-27A), a taxa diária de evaporação é muito menor 
que no verão (Figura 7.1.5-27B). Enquanto, no inverno, a evaporação trimestral 
varia de 180 mm a 270 mm, no verão é superior a 460 mm. No norte da Bacia, as 
taxas de evaporação são igualmente maiores no verão. 
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Figura 7.1.5-26 - Taxa média diária (mm/dia) de evaporação durante o ano na Bacia do Rio Arinos. 
Resultados da reanálise de dados pelo NCEP/NCAR R1. 
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O gráfico da Figura 7.1.5-28 exibe as precipitações médias mensais e as taxas de 
evaporação medidas com evaporímetro de Piché nas estações em Diamantino e em 
Gleba Celeste 6. Ao lado do gráfico, foram apresentados os déficits mensais de 
umidade. Os meses de déficit hídrico vão de maio a setembro, sendo os meses 
mais críticos junho, julho e agosto. Começa a haver déficit em maio, e nos meses 
sucessivos a situação piora, chegando ao clímax em agosto. O déficit máximo em 
agosto foi de 159,7 mm em Diamantino e de 133,9 mm em Gleba Celeste. Deve ser 
notado que Diamantino está no limite sul da Bacia do Rio Arinos (latitude de 14,4ºS) 
e Gleba Celeste bem mais ao norte (latitude de 12,2ºS). A Bacia do Rio Arinos está 
na zona de transição de clima de cerrado para clima da floresta Amazônica. A 
diferença de pouco mais de dois graus de latitude é fator significativo para o clima e 
a flora da região. 

 

 

Figura 7.1.5-27 – (A) Taxa média diária (mm/dia) de evaporação durante o inverno e (B) o verão 
na Bacia do Rio Arinos, Resultados da reanálise de dados pelo NCEP/NCAR 
R1. 

 

                                                           
6
 INMET, "Normais Climatológicas do Brasil 1961-1990". 
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Figura 7.1.5-28 - Precipitação, evaporação e déficit de umidade na Bacia do Rio Arinos no período 
de 1961 a 1990. 

 

 Runoff na Bacia do Rio Arinos 

Foi analisado o escoamento (runoff) das águas das chuvas da Bacia do Rio Arinos 
com base na reanálise de dados do período de 1981 a 2010. A  
Figura 7.1.5-29 exibe o mapa das isolinhas de igual runoff médio anual (kg/m²). Há 
grande contraste entre o sul mais seco e o norte mais úmido. No sul da bacia, há 
runoff de apenas 1,0 kg/m², enquanto no norte o valor é o dobro. Outro ponto que 
chama atenção é a aridez no território boliviano e na região brasileira de fronteira, 
no canto sudoeste do mapa, onde o runoff anual não passa de 0,7 kg/m². 

Foi também comparado o runoff médio de inverno (JJA) com o de verão (DJF). Na 
Figura 7.1.5-30A, vê-se que o runoff médio do trimestre invernal é quase nulo, de 
menos de 0,01 kg/m². No trimestre estival, Figura 7.1.5-30B, o runoff é de 
aproximadamente 3,5 kg/m² no sul, e superior a 4,5 kg/m² no norte da bacia. Ao 
comparar o mapa do runoff médio anual (Figura 7.1.5-29) no período de verão 
(Figura 7.1.5-30B), verifica-se um padrão similar de distribuição das isolinhas, 
embora com valores muito mais altos no verão. Isto indica que a maior parte do 
escoamento ocorre na estação chuvosa de estio. 
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Figura 7.1.5-29 - Runoff médio anual (kg/m²). Reanálise de 
dados do período de 1981 a 2010 pelo 
NCEP/NCAR R1. 

 

 

Figura 7.1.5-30 – (A) Runoff (kg/m²) médio na Bacia do Rio Arinos no inverno e (B) no verão 
no período 1981-2010. Resultados da reanálise de dados pelo 
NCEP/NCAR R1. 
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Quadro 7.1.5-3 - Estação em Diamantino (MT), médias normais das variáveis meteorológicas no período de 1961-1990.  

Diamantino 
(Fonte: INMET (2009) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

Pressão (mb) 977.7 978.0 978.2 979.1 980.8 982.2 982.4 980.7 979.5 978.4 977.6 977.4 979.3 
Umidade relativa (%) 80.3 83.0 79.9 80.1 77.5 70.1 67.8 60.7 64.5 69.0 74.2 72.2 73.3 
Taxa de evaporação (mm) 65.0 58.5 65.7 69.0 86.8 105.8 148.7 182.9 149.9 112.3 84.0 69.1 1197.7 
Horas de insolação (h) 147.3 142.2 164.1 187.6 217 223.9 263.5 218.6 163.9 189.6 152.6 137.2 2207.5 
Nebulosidade (%) 80 80 70 60 40 30 20 30 40 60 70 80 60 
Temperatura média (ºC) 25.6 25.5 25.5 25.3 23.9 22.5 22.3 24.5 25.9 26.2 26.0 25.6 24.9 
Média das temperaturas máximas 
(ºC) máximas 32.3 31.6 31.4 32.3 31.5 32.1 32.8 34.2 34.1 33.5 32.9 32.9 32.6 

Média das temperaturas mínimas (ºC) 22.1 22.0 22.0 21.5 19.7 17.6 16.8 18.5 20.6 21.6 22.0 22.3 20.6 
Temperatura máxima absoluta (ºC) 37.8 37.0 36.5 36.8 36.7 37.5 36.3 47.1.1.8 40.2 40.0 38.9 38.7 47.1.1.8 
Temperatura mínima absoluta (ºC) 18.7 17.6 14.4 11.6 6.2 4.4 4.0 6.0 10.4 13.7 13.8 18.2 4.0 

Estação Met. nº WMO 83309 - Localização: em Diamantino, MT - Coordenadas: 14°24'S; 56°27'W. - Altitude: 286,3 m 
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Quadro 7.1.5-4 - Estação em Gleba Celeste (MT), médias normais das variáveis meteorológicas no período de 1961-1990. 

Gleba Celeste 
(Fonte: INMET (2009) 

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

Pressão (mb) 967.1 967.2 967.1 967.7 969.1 970.5 970.9 970.0 968.5 967.8 967.9 967.3 968.4 

Umidade relativa (%) 85.3 87.0 85.6 83.2 81.8 78.6 73.5 72.6 75.1 81.6 85.4 84.6 81.2 

Taxa de evaporação (mm) 64.7 56.0 66.3 70.0 90.3 107.5 133.5 144.8 121.8 94.4 72.2 65.7 1087.2 

Horas de insolação (h) 115.7 112.7 124.2 163.9 217.2 246.2 254.2 215.7 151.4 157.8 115.0 107.2 1981.2 

Nebulosidade (%) 40 40 40 40 40 30 20 20 30 40 40 40 40 

Temperatura média (ºC) 24.4 24.3 24.6 24.7 23.9 22.5 22.1 23.2 24.6 25.1 24.7 24.4 24.0 

Média das temperaturas máximas (ºC) 
máximas 30.7 30.7 31.1 31.5 31.3 31.4 31.7 33.2 32.9 32.6 31.1 30.5 31.6 

Média das temperaturas mínimas (ºC) 19.9 19.8 19.7 19.6 18.1 15.6 14.9 15.5 17.6 19.6 19.9 20.0 18.4 

Temperatura máxima absoluta (ºC) 36.1 37.6 35.9 37.0 36.2 37.0 36.5 38.5 38.4 39.0 38.3 36.2 39.0 

Temperatura mínima absoluta (ºC) 12.8 17.1.1.8 10.2 10.2 10.8 5.0 4.9 4.0 7.0 17.1.1.8 12.0 11.9 4.0 

Estação Met. nº WMO 83264 - Localização: em Gleba Celeste, MT - Coordenadas: 12°12'S; 56°30'W. - Altitude: 415.0m 
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Quadro 7.1.5-5 - Média das precipitações acumuladas em postos pluviométricos e estações meteorológicas na Bacia do Rio Arinos.  

Precipita-ção acumulada  
Dados da rede global daily climatology network (gdcn). Site: (www.ncdc.noaa.gov/gdcn.html) 

Normais climatológicas  
Do inmet 

Faz. Agrotep  J u a r a Faz. I taúba  Porto dos gauchos  Nova maringá  Nova mutum  Camargo correia  Diamantino (nº83309) 
Gleba celeste  

(nº 83264) 

Localização: 10.88ºS e 57.58ºW 11.25ºS e 57.51ºW 11.47ºS e 56.42ºW 11.54ºS e 57.42ºW 13.03ºS e 57.09ºW 13.82ºS e 56.08ºW 14.20ºS e 56.40ºW 14.40ºS e 56.45ºW 12.20ºS e 56.50ºW 

P e r í o d o :  ago/1978 a ago/1998 fez/1983 a ago/1998 mar/1982 a ago/1998 set/1973 a mar/1997  mar/1982 a ago/1998 jan/1985 a ago/1998 out/1966 a mai/1989  jan/1961 a dez/1990 jan/1961 a dez/1990 

JAN 341.1 331.9 288.5 353 361.5 337.8 321.2 273.8 317.2 

FEV 318.5 345.7 258.2 339.2 273.5 304.3 279.7 244.1 364.3 

MAR 313.9 286.9 303.2 357.1 287 257.1 231 245.3 295.6 

ABR 202.3 185.5 206 165.2 123 195.6 136 138.7 139.3 

MAI 58.7 63.5 33.3 64.9 20.4 45.7 58.6 62.7 49 

JUN 12.9 11.3 11 9.9 11.4 27.5 10.3 11.1 13.1 

JUL 1.8 0.2 2.2 5.9 3.2 7.2 2.5 7.5 2.3 

AGO 18.9 24.4 17.8 12.9 16.6 22.7 14.3 23.2 10.9 

SET 113.2 91.2 97.3 76.2 52.8 40.1 50.7 78.7 64.1 

OUT 192.4 167.2 161.6 176.3 137.8 203.5 152.8 165.7 180.8 

NOV 245.2 174.7 233.5 217.1 196.8 241.9 207.2 213.8 280.7 

DEZ 357.8 294.9 287.6 325.5 233 318.2 285.8 271 374.4 

ANO 2157.7 1975.3 1831.4 2151.2 1678.4 2011.8 1815.2 1735.7 2091.6 

Fonte: www.(aneel.gov.br);(www.ncdc.noaa.gov/gdcn.html). 
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Quadro 7.1.5-6 - Precipitações máximas em 24 horas em postos pluviométricos e estações meteorológicas na Bacia do Rio Arinos.  

PRECIPITA-ÇÃO ACUMULADA  
Dados da rede Global Daily Climatology Network (GDCN). Site: (www.ncdc.noaa.gov/gdcn.html) 

Normais climatológicas  
do INMET 

FAZ. AGROTEP  J U A R A   FAZ. ITAÚBA  PORTO DOS GAUCHOS  NOVA MARINGÁ  NOVA MUTUM  CAMARGO CORREIA  DIAMANTINO (Nº83309) 
GLEBA CELESTE  

(Nº 83264) 

Localização: 10.88ºS e 57.58ºW 11.25ºS e 57.51ºW 11.47ºS e 56.42ºW 11.54ºS e 57.42ºW 13.03ºS e 57.09ºW 13.82ºS e 56.08ºW 14.20ºS e 56.40ºW 14.40ºS e 56.45ºW 12.20ºS e 56.50ºW 

P e r í o d o :  ago/1978 a ago/1998 fez/1983 a ago/1998 mar/1982 a ago/1998 set/1973 a mar/1997 mar/1982 a ago/1998 jan/1985 a ago/1998 out/1966 a mai/1989 jan/1961 a dez/1990 jan/1961 a dez/1990 

JAN 125.8 107 98 116 109.4 121 128 107.4 109.2 

FEV 100.2 186.4 138.2 116.7 123 126.8 107 114.4 103.4 

MAR 90 102.2 104.3 112.6 165.3 85.6 76 194.0 135.8 

ABR 83.3 70.9 101 114.5 96.8 96.2 125 95.0 76.8 

MAI 70 68.4 44 104 35.2 53.8 62.2 80.2 87.1.1.8 

JUN 80 48.1 35.3 34.8 32.4 92.6 35.2 41.2 64.1 

JUL 11 2.8 22.2 19.2 28 39 12 30.2 10.8 

AGO 86 61.9 43 43.5 64.5 68.4 40 62.0 27.8 

SET 90 75.3 90.7 87 54.6 60.8 65.8 104.0 108.1 

OUT 120 80.2 89 79.2 84 95.6 142.2 123.2 77.2 

NOV 95 86 99.7 158.5 82 111 92.6 139.2 152.2 

DEZ 120 116.6 99.6 166.6 85.8 98.4 82 92.4 121.4 

ANO 125.8 186.4 138.2 166.6 165.3 126.8 142.2 194.0 152.2 
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Quadro 7.1.5-7 - Dias de chuva em postos pluviométricos e estações meteorológicas na bacia do Rio Arinos.  

PRECIPITA-ÇÃO ACUMULADA  
Dados da rede Global Daily Climatology Network (GDCN). Site: (www.ncdc.noaa.gov/gdcn.html) 

Normais climatológicas  
do INMET 

FAZ. AGROTEP  J U A R A   FAZ. ITAÚBA  PORTO DOS GAUCHOS  NOVA MARINGÁ  NOVA MUTUM  CAMARGO CORREIA  DIAMANTINO (Nº83309) 
GLEBA CELESTE  

(Nº 83264) 

Localização: 10.88ºS e 57.58ºW 11.25ºS e 57.51ºW 11.47ºS e 56.42ºW 11.54ºS e 57.42ºW 13.03ºS e 57.09ºW 13.82ºS e 56.08ºW 14.20ºS e 56.40ºW 14.40ºS e 56.45ºW 12.20ºS e 56.50ºW 

P e r í o d o :  ago/1978 a ago/1998 fez/1983 a ago/1998 mar/1982 a ago/1998 set/1973 a mar/1997  mar/1982 a ago/1998 jan/1985 a ago/1998 out/1966 a mai/1989  jan/1961 a dez/1990 jan/1961 a dez/1990 

JAN 22.2 19.5 15.1 24.5 20.3 15.7 16.3 18 20 

FEV 20.2 17.3 13.1 21.9 17.8 13.4 16 16 20 

MAR 21.2 19 14.9 22.2 18.9 13.7 13.4 16 19 

ABR 15.3 13.9 10.9 15.9 10.9 8.9 8.2 10 10 

MAI 6.1 5.1 2.8 6.2 2.4 2.9 3.7 4 4 

JUN 1.5 1 0.7 1.2 0.8 0.9 0.9 1 1 

JUL 0.6 0.1 0.3 0.9 0.3 0.4 0.4 1 0 

AGO 2 2 1.4 1.6 1.4 1.3 0.9 1 1 

SET 6.9 6.5 5.3 6.9 4 2.9 5.2 5 4 

OUT 13.3 11 10.3 14.2 10.7 7.6 9.6 10 12 

NOV 15.8 14.5 11.2 17.9 13.8 9.8 12.6 14 17 

DEZ 22.8 18.6 13.3 21 15.9 12.5 15.2 18 20 

ANO 146.7 126.7 96 157.2 114.4 89.9 105.9 114 128 
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 Temperaturas 

No verão, a costa atlântica sul-americana tem temperatura média da superfície do 
mar intertropical entre 24ºC e 26ºC (Figura 7.1.5-31). Na mesma época do ano, a 
região leste do Oceano Pacífico, na faixa de latitude de 25ºS até o equador, 
apresenta temperaturas entre 18ºC e 24ºC. Entre os paralelos 15ºS e 30ºS, ao 
longo da costa, as águas do Oceano Pacífico são mais frias cerca de cinco graus. 

 

 

Figura 7.1.5-31 - Temperaturas médias (ºC) na AS no verão (DJF). Resultados da reanálise 
de dados pelo NCEP/NCAR 

 

Na região da Baixa do Chaco (latitudes entre 17ºS e 30ºS, longitude 63ºW), são 
encontradas as mais altas temperaturas médias da América do Sul continental. 
Durante o verão, as temperaturas médias anuais variam entre 28ºC e 30ºC  
(Figura 7.1.5-31). 

Na parte continental da AS, a altitude e a latitude são os fatores mais importantes 
para determinação das temperaturas ao nível da superfície. A elevada Cordilheira 
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dos Andes exibe as menores temperaturas do continente. As temperaturas estivais 
do Planalto Central do Brasil são mais baixas cerca de 3ºC na comparação com os 
locais de mesma latitude, ao nível do mar, (Figura 7.1.5-32). 

 

 

Figura 7.1.5-32 - Temperaturas médias (ºC) anuais na AS no período de 
1950 a 2013. Resultados da reanálise de dados pelo 
NCEP/NCAR  

 

Nas latitudes das Cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, no período invernal, 
as temperaturas médias ao nível do mar são mais baixas entre 4ºC e 5ºC  
(Figura 7.1.5-33), essa é uma região de transição de clima tropical para subtropical. 
No inverno, sobre o mar próximo do litoral brasileiro, a temperatura aumenta 
lentamente em direção à linha do equador, a temperatura média de 25ºC somente 
predomina entre o paralelo 10ºS e a zona equatorial. No litoral dos estados do Sul 
do Brasil, as temperaturas descem para valores entre 15ºC e 18ºC, quando 
praticamente se igualam às temperaturas do Oceano Pacífico, nas mesmas 
latitudes (Figura 7.1.5-33). 

 

 Temperaturas na Bacia do Rio Arinos 

Na Bacia do Rio Arinos, a temperatura média anual varia ao redor de 25ºC  
(Figura 7.1.5-35). Todavia, entre o verão (Figura 7.1.5-31) e o inverno  
(Figura 7.1.5-33), há grande contraste. No inverno, a Bacia do Rio Arinos fica numa 
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zona de temperaturas médias acima de 25ºC, ao passo que no verão, a 
temperatura média varia entre de 22,5ºC e 24,0ºC 7. As temperaturas mais elevadas 
no inverno, comparativamente ao verão, são causadas pela intensa insolação do 
período de estiagem, isto pode ser verificado por meio dos dados das horas de 
insolação e do total do céu coberto por nuvens; nos meses de inverno, a insolação 
é duas vezes maior que no verão (Figura 7.1.5-34. 

 

 

Figura 7.1.5-33 - Temperaturas médias (ºC) na AS no inverno (JJA).  

 

Foram apresentados no gráfico (Figura 7.1.5-34) os dados de insolação nas duas 
estações climatológicas existentes na Bacia do Rio Arinos, isto é, em Diamantino e 
em Gleba Celeste. Em Diamantino, no inverno, a nebulosidade cobre menos de 
25% do céu e a insolação é maior que em Gleba Celeste, que está mais ao norte e 
apresenta maior cobertura de nuvens, e também maior precipitação, como foi visto 
acima. 

                                                           
7
 Há mais de um século que a temperatura média mensal vem sendo calculada como a média das 

temperaturas mínimas e máximas diárias. Essa temperatura é diferente da temperatura média mensal 
verdadeira, que é definida como a integral das medições contínuas da temperatura em um mês dividida 
pelo período de integração.  
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O Quadro 7.1.5-3 (Diamantino) e Quadro 7.1.5-4 (Gleba Celeste), respectivamente, 
resumem as estatísticas mensais dos dados de temperatura do ar do período de 
janeiro de 1961 a dezembro de 1990. Os gráficos da Figura 7.1.5-29 exibem as 
temperaturas médias anuais de 24,9ºC em Diamantino e de 24,0ºC em Gleba 
Celeste. A diferença de nove décimos de grau entre as temperaturas médias das 
duas estações é motivada pela diferença de altitude de 129 m entre as duas 
localidades. As temperaturas médias mensais são mais elevadas na primavera. Em 
outubro, em Diamantino, a média foi de 26,2ºC e em Gleba Celeste de 25,1ºC. Por 
outro lado, o mês mais frio foi julho com 22,3°C em Diamantino, e 22,1°C em Gleba 
Celeste (Figura 7.1.5-35). 

 

 

Figura 7.1.5-34 - Horas de insolação e cobertura de nuvens na Bacia do 
Rio Arinos. Dados das normais do INMET. 

 

Nesse mesmo período, a média anual das temperaturas mínimas diárias foi de 
20,6°C em Diamantino, e de 18,4°C em Gleba Celeste. A amplitude térmica entre a 
média anual das máximas e das mínimas foi de 12,0°C em Diamantino e de 13,2°C 
em Gleba Celeste. A média anual das temperaturas máximas diárias foi de 32,6°C 
em Diamantino e de 31,6°C em Gleba Celeste. 
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Figura 7.1.5-35 - Temperaturas médias na Bacia do Rio Arinos. Período dos dados de 1961-
1990. (Fonte: INMET 1992). 

 

Os gráficos da Figura 7.1.5-36 apresentam as temperaturas máximas e mínimas 
absolutas medidas nas duas estações climatológicas da Bacia do Rio Arinos. Em 
Diamantino, a temperatura máxima absoluta de 41ºC ocorreu no mês de agosto, e 
em Gleba Celeste, a máxima absoluta foi de 39,0ºC, no mês de outubro, no período 
1961-1990. 

Em Diamantino, a temperatura mínima absoluta de 4,0ºC aconteceu no mês de 
julho. Na estação Gleba Celeste, foi igualmente de 4,0ºC, mas, no mês de agosto. 
Essas temperaturas extremamente baixas aparecem raramente e são causadas 
pelo fenômeno da "friagem". A friagem ocorre no inverno, quando massas polares 
muito frias penetram pelo interior da América do Sul através das bacias dos rios 
Paraná e Paraguai. A massa fria avança para o norte sobre o Pantanal e transborda 
para a bacia amazônica. 
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Figura 7.1.5-36 - Temperaturas máximas e mínimas absolutas na Bacia do Rio Arinos. 
Período dos dados de 1961-1990. (Fonte: INMET 1992). 

 

 Umidade relativa do ar 

O clima do noroeste da Argentina e sul da Bolívia sofre continuamente com o efeito 
dos ventos de tipo Föhn. A análise das componentes zonais dos ventos mostra que, 
naquela região, predominam os ventos de oeste, com maior intensidade no inverno 
(Figura 7.1.5-12 e Figura 7.1.5-12). Os fluxos de ar de oeste, ao atravessarem as 
montanhas dos Andes, depositam sua umidade na forma de neve ou chuvas, no 
lado ocidental da Cordilheira, portanto, o ar atinge o cume das serras ressequido. O 
ar, ao fluir para o lado oriental da Cordilheira, desce para níveis de altitudes mais 
baixas, onde passa pelo processo de compressão e aquecimento, 
consequentemente, a umidade relativa (UR) se reduz proporcionalmente. Pode ser 
observado na Figura 7.1.5-37 que, toda a região oriental dos Andes, até o sul da 
Bolívia é muito seca. 

O extremo sul dos Andes, desde 42ºS até o Estreito de Magalhães é muito úmido e 
chuvoso. 

No sul da Bacia do Rio Arinos, a umidade relativa média anual é de 75% e no norte 
é de 80%, Figura 7.1.5-37. No verão, toda a bacia fica imersa em umidade de 80% 
a 90%, Figura 7.1.5-38. No inverno, o sul da bacia tem UR média de 50% e o norte 
de 60%, Figura 7.1.5-39. 

A Figura 7.1.5-40 apresenta a umidade relativa média mensal das estações em 
Diamantino e em Gleba Celeste. Em Diamantino, ao sul da Bacia do Rio Arinos, a 
UR é mais baixa durante todo o ano. O período do inverno é bastante seco. O mês 
de agosto é o mais seco. 
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Figura 7.1.5-37 - UR média anual na América do Sul. 

 

A umidade relativa do ar próximo da superfície do mar está pouco correlacionada 
com a pluviosidade da região. No verão (Figura 7.1.5-38) os oceanos em torno da 
América do Sul exibem umidade relativa entre 75% e 85%. No verão, a parte 
continental da América do Sul tropical, entre a linha do equador e o paralelo 25ºS, 
apresenta umidade relativa entre 70% e 90%, com exceção de algumas áreas dos 
Andes, onde a UR média pode atingir o teor de 95%, no mês de janeiro. No deserto 
da Patagônia, no verão, a UR fica muito baixa, podendo descer a valores inferiores 
a 40% (Figura 7.1.5-38). 

No verão, excluindo-se o território brasileiro, os países do sul da AS, são 
extremamente secos (Figura 7.1.5-38). Ao contrário, toda a região tropical brasileira 
apresenta UR superior a 85%, com exceção do sertão do Nordeste. 
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Figura 7.1.5-38 - UR média na América do Sul no verão. 

 

No inverno, o desértico sul da Argentina fica mais úmido e a UR do ar sobe acima 
de 40%. Por outro lado, a região mais seca do continente é uma zona que se 
estende ao longo da Cordilheira, entre os paralelos 30ºS e 20ºS; o centro dessa 
zona se localiza na longitude de 67ºW (Figura 7.1.5-39). Essa área abrange o sul da 
Bolívia e o noroeste da Argentina, onde há várias cidades importantes. A UR média 
nessa região pode descer a valores inferiores a 15%. É a região de menor UR em 
toda a AS, em qualquer estação do ano. Essa bolha de ar extremamente seco, no 
inverno, se conecta a uma grande região muito seca sobre o Brasil Central, onde, 
nos meses de julho e agosto, a UR média pode descer a cerca de 40%, e, em 
certas ocasiões, há condições similares aos desertos mais secos do mundo. No 
inverno, a região mais seca do Brasil Central se estende do Estado de Mato Grosso 
ao Sertão Nordestino. O sul da bacia do Rio Arinos está nessa grande região seca. 
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Figura 7.1.5-39 - UR média na América do Sul no inverno. 
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Figura 7.1.5-40 – Umidade relativa na Bacia do Rio Arinos. Período 
dos dados de 1961-1990. (Fonte: INMET 1992). 

 

 Índice Ceráunico 

O Índice Ceráunico indica o número de dias de trovoada numa determinada região 
por ano. As cartas isocerâunicas foram estabelecidas para delinear as curvas que 
ligam as localidades que têm o mesmo índice ceráunico. 

O grupo de pesquisadores de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do INPE publicou o 
primeiro mapa de frequências de descargas elétricas do Brasil. Para as Regiões 
Sudeste e Sul do País, já existem estatísticas detalhadas por município. Para a 
Região Centro-Oeste, ainda não foram publicadas as estatísticas. Mas, conforme a 
Figura 7.1.5-41 do ELAT, na Bacia do Rio Arinos, ocorrem em média entre oito e 
doze descargas por dia. 
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Figura 7.1.5-41 - Mapa de frequências de descargas elétricas do Brasil (ELAT/INPE). 

 

Segundo o ELAT, esse mapa foi criado com base em dados coletados por satélite e 
sensores no solo entre 1998 e 2001. É o primeiro mapa da atividade de raios no 
país obtido a partir de dados de raios. Diferentemente, de mapa ceráunico, feito a 
partir da observação do trovão 8. 

Apresentam-se aqui também mapas ceráunicos para as quatro estações do ano, 
(Figuras 7.1.5-42 a 7.1.5-45), feitos por pesquisadores do Departamento de 
Ciências Atmosféricas - IAG, Universidade de São Paulo - USP e do Instituto de 
Aeronáutica e Espaço – CTA/IAE/ACA 9. Na construção desses mapas foram 
utilizados 10 anos de observação de trovoadas (período de 1961 a 1970). É 
interessante observar que os dados de frequência do mapa do ELAT/INPE indicam 
para a Bacia do Rio Arinos a frequência diária de oito a 12 raios por dia  
(Figura 7.1.5-35), enquanto os mapas ceráunicos por estação do ano  
(Figuras 7.1.5-36 a 7.1.5-39) mostram valores entre sete e 10 raios por dia, 
conforme a estação. 

 

                                                           
8
 http://www.inpe.br/webelat/homepage/menu/elat/principais.resultados.php. 

9
 "Climatologia de Relâmpagos no Brasil: Análise Preliminar". 

Rosangela Barreto Biasi Gin (IAG) e Roberto Lage Guedes (CTA/IAE/ACA). 

http://ri.search.yahoo.com/_ylt=A2KLj9G9QS1VfAoACIemw4lQ;_ylu=X3oDMTBtaTBhcHJnBHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZwRpdAM-/RV=2/RE=1429058110/RO=11/RU=http:/www.if.ufrgs.br/mpef/mef004/20031/Ricardo/instal_para-raios.html/RK=0/RS=mnx8HeeVqmfSzEq6S19YjY_hvLo-
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Figura 7.1.5-42 - Verão: ocorreram entre 600 e 700 descargas elétricas na Bacia do Rio Arinos com 
base nos dados do período de 1961 a 1970.  
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Figura 7.1.5-43 - Outono: ocorreram entre 800 e 900 descargas elétricas na Bacia do Rio Arinos 
com base nos dados do período de 1961 a 1970. 
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Figura 7.1.5-44 - Inverno: ocorreram entre 800 e 900 descargas elétricas na Bacia do Rio Arinos 
com base nos dados do período de 1961 a 1970. 
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Figigura 7.1.5-45 - Primavera: ocorreram entre 400 e 600 descargas elétricas na Bacia do Rio Arinos 
com base nos dados do período de 1961 a 1970. 
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 Conclusão 

Segundo o método de classificação climática de Wladimir Köppen, a área de 
influência da UHE Castanheira possui clima do grupo « Aw », isto é, clima quente e 
úmido, com temperatura média do mês menos quente acima de 18ºC e chuvas de 
verão. A estação do verão é úmida e a do inverno seca. O período do ano de maio 
a setembro apresenta grande déficit hídrico, sendo os meses de julho e agosto 
extremamente secos. 

Na Bacia do Rio Arinos, há mais precipitações na parte norte que no lado sul. No 
sul, no verão, a média acumulada do trimestre é de 600 mm, enquanto no norte é 
de 700 mm. As precipitações da região são do tipo convectivo, isto é, as 
tempestades se formam localmente. O relevo de cada localidade tem grande 
influência sobre a quantidade de chuva. Em alguns locais, a precipitação anual 
acumulada pode atingir 2.200 mm, enquanto em outros locais da bacia, a 
quantidade fica em torno de 1700 mm. Relacionadas às tempestades convectivas, 
ocorrem frequentes descargas elétricas (raios). Conforme alguns estudos dos níveis 
ceráunicos do Brasil, a região está sujeita a frequência de 3000 a 4000 raios por 
ano. 

A região do Rio Arinos está sob o domínio da massa de ar Tropical Continental do 
Brasil. Situa-se na periferia oeste do Anticiclone do Atlântico Sul, por isso, as 
pressões locais, reduzidas ao nível do mar, são mais baixas no verão (1010 hPa) e 
um pouco mais altas no inverno (1012 hPa), quando o centro de alta se intensifica 
sobre o oceano. 

O sul da Bacia do Rio Arinos fica completamente inserida na zona de clima tropical, 
similar ao Cerrado do Brasil Central; o norte da bacia está numa zona de transição 
para clima equatorial de floresta amazônica, onde os ventos de leste são mais 
frequentes. Sobre toda a bacia, os ventos são muito fracos e variáveis em todos os 
níveis, dado que se encontra na zona latitudinal de separação das correntes 
contrárias de vento de oeste e de leste. 

Nos meses de inverno, a insolação da região é duas vezes maior do que no verão 
por causa da pouca nebulosidade. As temperaturas extremas mais elevadas 
ocorrem no inverno e na primavera, podendo a máxima atingir 41ºC em agosto. Por 
outro lado, no inverno, a região pode eventualmente ser invadida por massa de ar 
muito seca e fria vinda do sul da Argentina, e a temperatura pode descer a 4ºC 
(quatro graus), sendo o fenômeno conhecido como "friagem". A temperatura média 
da região está em torno de 25ºC, todavia, a altitude de cada lugar é muito relevante, 
para cada 100 m de elevação, a temperatura média é 0,7ºC menor. 

No norte da Bacia do Rio Arinos, a umidade relativa do ar é maior. No verão, a 
média mensal pode atingir 87% e no inverno cai para 73%. O sul da bacia é mais 
seco, a umidade relativa no verão pode apresentar média mensal de 83% e no 
inverno de 60%. 
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O represamento do curso do rio causará alteração aerodinâmica da superfície 
terrestre. Haverá pequenas mudanças do balanço de energia na superfície, 
modificando a razão do fluxo de calor sensível pelo fluxo de calor latente (número 
de Bowen) nas áreas alagadas. As implicações disso serão o aumento da umidade 
do ar pela maior taxa de evaporação e ligeira redução da temperatura do ar. Haverá 
pequeno aumento da velocidade dos ventos sobre a área do lago. Esses efeitos 
microclimáticos serão imperceptíveis a algumas centenas de metros das margens. 

Nos primeiros anos do represamento do rio, haverá aumento de emissões de gases 
de efeito estufa (GHG) como dióxido de carbono (CO2) e, especialmente, de 
metano (CH4). As represas emitem GHG porque a vegetação submergida e a 
matéria orgânica do solo apodrecem. Além disso, plantas aquáticas crescem no 
reservatório, e o rio carreia de montante material orgânico para a represa. Os gases 
produzidos no fundo borbulham para a atmosfera ou são liberados quando a água 
passa pelas turbinas. Dada a dimensão relativamente pequena da barragem, não 
se deve esperar significativas alterações microclimáticas e significativa contribuição 
para o aquecimento global. 
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7.1.6 - Recursos Hídricos 

7.1.6.1 - Superficiais 

a) Hidrologia 

 Procedimentos Metodológicos 

O levantamento de informações para caracterização dos recursos hídricos nas áreas 
de Abrangência Regional (ARR) e de Influência Indireta (AII) foi fundamentado em 
dados secundários, como o banco de dados da Agência Nacional das Águas (ANA), 
estudos anteriormente realizados, produtos cartográficos regionais, imagens de 
satélite e nos Mapas Geológico, Geomorfológico e Pedológico no caso da 
hidrogeologia. 

Já os levantamentos para o diagnóstico ambiental dos recursos hídricos na Área de 
Influência Direta (AID) do empreendimento se basearam também em dados primários, 
como dados de campo levantados nas estações hidrométricas, fluviométricas e 
fluviossedimentométricas. Adicionalmente foram utilizadas aerofotografias restituídas 
na escala 1:10.000 para delimitação da calha principal dos rios e drenagens afluentes 
e de ilhas e corredeiras existentes. 

Os dados secundários relativos aos recursos hídricos foram baseados nas seguintes 
bibliografias: 

 Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico - ZSEE: Diagnóstico Sócio-Econômico-
Ecológico do Estado de Mato Grosso. Relatório técnico e produtos cartográficos 
(SEPLAN, 2004, 2008); 

 Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico - ZSEE: Diagnóstico Sócio-Econômico-
Ecológico do Estado de Mato Grosso e Assistência Técnica na Formulação da 2ª 
Aproximação (Geomorfologia); 

 Projeto de Desenvolvimento Agroambiental do Estado de Mato Grosso - 
PRODEAGRO (SEPLAN/BIRD, 2000). O estudo deste zoneamento elaborou 
uma classificação geomorfológica genética, com o auxílio da interpretação em 
imagens de satélite (bandas 3, 4 e 5) e radar, e informações do projeto 
RADAMBRASIL, considerando grandes compartimentos que classificou como 
sistemas e diferentes padrões de forma, apresentados em um mapeamento na 
escala 1: 250.000; 

 Projeto RADAMBRASIL - Levantamento de Recursos Naturais, escala 
1:1.000.000, Folhas, SC.21-Juruena e SD.21-Cuiabá, (BRASIL, 1980 e 1982). 
Este projeto realizou o levantamento de recursos naturais da área de estudo com 
base na interpretação de imagens de satélite e radar, trabalhos de campo e 
sobrevoos, identificando as grandes unidades geomorfológicas e suas 
respectivas formas de relevo e gêneses. Preliminarmente, foi realizado um 
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mapeamento na escala 1:250.000, sendo o mapeamento final apresentado na 
escala 1:1.000.000;  

 Estudos de Inventário Hidrelétrico da Bacia do Rio Juruena: Relatório Final, 
Volumes I, II e III (EPE/CNEC, 2010); 

 Estudos de Viabilidade Técnico Econômica da UHE Castanheira: Relatório Final 
(EPE/ENGEVIX, 2015). 

 Mapa da Geodiversidade do Estado de Mato Grosso na escala 1:500.000 
(CPRM, 2010);  

 IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 2009. 
Estado de Mato Grosso - Geomorfologia. Rio de Janeiro, Mapa Geomorfológico, 
escala 1:500.000. Disponível em 
<http://mapas.ibge.gov.br/tematicos/geomorfologia>. Acesso em 26 set. 2013. 

 Plano Estratégico de Recursos Hídricos dos Afluentes da Margem Direita do Rio 
Amazonas. Brasília, DF: Agência Nacional de Águas (ANA, 2013). O PERH-MDA 
é um instrumento de gestão dos recursos hídricos, previsto no Plano Nacional de 
Recursos Hídricos (PNRH), aprovado pela Resolução CNRH nº 128 de 
29/06/2011 e publicado pela Agência Nacional de Águas (ANA) em 2013, com o 
objetivo de garantir o uso múltiplo, racional e sustentável dos recursos hídricos 
em benefício das gerações presentes e futuras. 

Parte dos dados e estudos hidrológicos apresentados foram elaborados no âmbito dos 
Estudos de Viabilidade Técnico-Econômica e Ambiental da UHE Castanheira 
(EPE/Engevix, 2015), realizados paralelamente ao presente EIA. Adicionalmente, para 
caracterização geral da bacia do rio Arinos, também foram utilizadas informações dos 
Estudos de Inventário Hidrelétrico da Bacia do Rio Juruena. 

As imagens de satélite usadas foram obtidas diretamente do software Google Earth 
Pro, atualizadas para 2013. De forma complementar foram usadas imagens 
disponíveis nos servidores do software ArcGis 10, em geral menos atualizadas que as 
do programa Google Earth Pro. As imagens e produtos cartográficos foram 
organizados e analisados também no programa ArcGIS 10. 

Como produtos cartográficos são apresentados os Mapas de Hidrografia da AAR, AII e 
AID, com as Estações Pluviométricas, Fluviométricas e Fluviossedimentométricas 
(Mapas 7.1.6.1-1, 7.1.6.1-2 e 7.1.6.1-3) e de Hidrogeologia da AAR, AII e AID, que 
apresentam a distribuição espacial dos aquíferos nas áreas de influência do 
empreendimento (Mapas 7.1.6.1-4, 7.1.6.1-5 e 7.1.6.1-6). 

Para definição da base de dados de referência para os estudos de inventário 
hidrelétrico da bacia do rio Juruena e Viabilidade Técnico-Econômica e Ambiental da 
UHE Castanheira, desenvolveu-se atividade preliminar de coleta de dados e 
informações junto às entidades que operam as redes de estações 
hidrometeorológicas, obtendo-se séries históricas observadas nas estações 
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pluviométricas e fluviométricas operadas pela ANA - Agência Nacional de Água, 
CPRM e Eletronorte e dados meteorológicos de estações operadas pelo INMET - 
Instituto Nacional de Meteorologia (CNEC, 2010; EPE/Engevix, 2015). 

Para a composição da rede pluviométrica no estudo de viabilidade verificou-se que 
existem dados pluviométricos suficientes na bacia do rio Arinos e regiões 
circunvizinhas para a determinação de séries de precipitações médias mensais de 
1931 a 2012 para realização dos cálculos hidrológicos, sendo considerados os 
seguintes pontos básicos em sua caracterização: análise de consistência e 
complementação das falhas das séries de precipitações mensais dos postos 
pluviométricos da bacia do rio Arinos e circunvizinhanças; extensão das séries de 
precipitações mensais dos postos pluviométricos da bacia do rio Arinos e 
circunvizinhanças, pelo método do vetor regional; e determinação das isoietas na 
bacia hidrográfica do rio Arinos (EPE/Engevix, 2015). 

A seleção dos postos pluviométricos no estudo de viabilidade foi feita considerando os 
seguintes critérios: que pertençam a órgãos que disponibilizam os dados 
pluviométricos; que a série tenha pelo menos 15 anos de dados pluviométricos; e que 
os postos pluviométricos estejam situados na bacia em estudo e circunvizinhança. A 
partir desses critérios foram selecionados 27 postos pluviométricos no âmbito da bacia 
do rio Arinos e da região circunvizinha, os quais são apresentados no  
Quadro 7.1.6.1-1, sendo que em fundo azul são indicados os postos usados no estudo 
de viabilidade. Ressalta-se que como as séries das estações pluviométricas de 
Vilhena e Alto Tapajós já estavam preenchidas, os postos Santarém Sucunduri, Barra 
do São Manuel, Cachoeirinha, Padronal e Vila Alegre não foram utilizados. E as séries 
pluviométricas das estações de Diamantino, Alto Tapajós e Vilhena adotados foram 
fornecidas à EPE pela ANEEL, por recomendação da ANA, preenchidas e consistidas 
de 1931 a 2009, de forma a manter a coerência com os demais estudos realizados 
recentemente na bacia Tapajós/Juruena (EPE/Engevix, 2015). 

Em relação aos postos fluviométricos, no estudo de viabilidade técnico-econômica e 
ambiental foram identificados postos na região com dados disponíveis, que são 
operados pela ANA, CPRM e Eletronorte. A seleção dos postos fluviométricos 
considerou os seguintes critérios: que pertençam a órgãos que disponibilizam os 
dados fluviométricos (medições de descarga líquida, vazões médias diárias e cotas 
médias diárias); que tenham uma boa curva-chave, ou seja, seção estável, com 
diversas medições de descarga, de preferência com medições de descarga altas e 
baixas; e, que a série tenha pelo menos 10 anos de dados fluviométricos. A aplicação 
destes critérios resultou na escolha de dois postos fluviométricos no rio Arinos e um no 
afluente (Rio dos Peixes), assim como, dois postos fluviométricos situados fora da 
bacia do rio Arinos para análise complementar (EPE/Engevix, 2015). O  
Quadro 7.1.6.1-2 apresenta os postos fluviométricos usados nos cálculos hidrológicos 
do estudo de viabilidade. O Quadro 7.1.6.1-3 apresenta a disponibilidade de dados de 
cota das estações fluviométricas. 

A metodologia utilizada no estudo de viabilidade para determinação das séries de 
vazões médias mensais observadas do rio Arinos no local dos postos fluviométricos e 
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postos fluviométricos auxiliares baseou-se nos seguintes pontos básicos 
(EPE/Engevix, 2015): 

 análise de consistência das cotas limnimétricas médias diárias dos postos 
fluviométricos selecionados; 

 análise de consistência e eventual revisão das relações cota x descarga dos 
postos fluviométricos selecionados; 

 determinação das séries de vazões médias diárias nos postos fluviométricos; 

 análise de consistência das séries de vazões médias diárias e mensais nos 
postos fluviométricos; 

 determinação das séries de vazões médias mensais nos postos fluviométricos. 

 

Para complementação dos dados fluviométricos, a empresa CNEC Engenharia Ltda, 
responsável pela elaboração dos estudos de Inventário Hidrelétrico da Bacia do rio 
Juruena, instalou e operou postos fluviométricos distribuídos por toda a área estudada 
com o objetivo de obter informações necessárias à definição da curva-chave do canal 
de fuga dos aproveitamentos em análise. No rio Arinos foram instalados três postos, 
cujas características podem ser observadas no Quadro 7.1.6.1-4. O Mapa de 
Hidrografia da AAR apresenta a localização das Estações Hidrométricas e 
Pluviométrica da ANA e do CNEC instaladas na bacia do rio Arinos (Mapa 7.1.6.1-1). 

Os dados de natureza climática do estudo de inventário foram obtidos das estações 
operadas pelo INMET, sendo consideradas as normais climatológicas expressas pelas 
médias mensais e procedimentos de cálculos estandardizados, obedecendo-se os 
critérios recomendados pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), sendo 
considerados os seguintes parâmetros: Temperatura do Ar; Umidade Relativa do Ar; 
Precipitação; Evaporação; Pressão atmosférica; Insolação e Nebulosidade. Ressalta-
se que todas as informações obtidas no estudo de inventário foram objeto de um 
trabalho de análise e consistência de dados visando à constituição de uma base de 
dados íntegra e livre de erros, utilizando de métodos numéricos para aferir a qualidade 
das informações e a suficiência de sua série histórica observada (EPE/CNEC, 2010). 
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Quadro 7.1.6.1-1 - Postos pluviométricos na bacia do rio Arinos e da região circunvizinha (em azul estão indicados os postos usados no Estudo de Viabilidade 
Técnico-Econômica e Ambiental). (continua...) 

Código Nome Estado Município Responsável Operadora Latitude Longitude Altitude 
(m) Inicio Fim 

Período de 
Observação 

(Anos) 
1057000 Fazenda Agrotep Mato Grosso Juara ANA ANA 10°52'53" 57°34'52" 219 11/1978 09/2001 23 

1058006 Rio Arinos Mato Grosso Juara ANA CPRM 10°38'23" 58°00'14" 208 10/2000 
 

12 

1156000 Fazenda Itauba Mato Grosso Tabaporã ANA CPRM 11°28'17" 56°26'0" 346 03/1982 
 

31 

1157000 
Porto Dos 
Gaúchos 

Mato Grosso 
Porto Dos 
Gaúchos 

ANA CPRM 11°32'9" 57°25'02" 260 09/1973 
 

40 

1157001 Juara Mato Grosso Juara ANA CPRM 11°15'11" 57°30'24" 288 12/1983 
 

30 

1157002 Olho D'Água Mato Grosso 
Porto Dos 
Gaúchos 

ANA CPRM 11°42'54" 57°02'31" 284 12/1999 
 

13 

1158001 Fontanilhas Mato Grosso Juína ANA CPRM 11°20'30" 58°20'18" 250 02/1979 
 

34 

1256000 Gleba Da Baiana Mato Grosso 
Porto Dos 
Gaúchos 

ANA ANA 12°02'00" 56°36'00" 352 04/1976 04/1980 4 

1257000 Brasnorte Mato Grosso Brasnorte ANA CPRM 12°06'59" 58°00'01" 321 09/1984 
 

29 

1258001 Fazenda Floresta Mato Grosso Brasnorte ANA CPRM 12°52'3" 58°04'13" 478 10/2000 
 

12 

1356000 Fazenda Taua Mato Grosso Diamantino ANA ANA 13°23'00" 56°36'00" 310 09/1973 10/1977 4 

1356002 Nova Mutum Mato Grosso Nova Mutum ANA CPRM 13°48'56" 56°07'20" 471 01/1985 
 

28 

1357000 Nova Maringá Mato Grosso Nova Maringá ANA CPRM 13°03'58" 57°06'48" 316 03/1982 
 

31 

1357001 
Campo Novo Do 
Parecis 

Mato Grosso 
Campo Novo 
Do Parecis 

ANA CPRM 13°41'32" 57°53'40" 569 05/2000 09/2012 12 

1455008 
Fazenda Raizama 
(Coimbra) 

Mato Grosso Rosário Oeste ANA CPRM 14°50'38" 55°51'18" 203 01/1981 
 

32 

1456001 
Arenápolis 
(Canaã) 

Mato Grosso Arenápolis ANA CPRM 14°28'10" 56°51'00" 268 08/1971 
 

42 

1456003 Nortelândia Mato Grosso Nortelândia ANA CPRM 14°27'04" 56°48'51" 217 03/1971 
 

42 

1456008 Rosário Oeste Mato Grosso Rosário Oeste FURNAS FURNAS 14°50'03" 56°24'42" 193 11/1968 10/2009 42 
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Quadro 7.1.6.1-1 - Postos pluviométricos na bacia do rio Arinos e da região circunvizinha (em azul estão indicados os postos usados no Estudo de Viabilidade 
Técnico-Econômica e Ambiental). (continuação) 

Código Nome Estado Município Responsável Operadora Latitude Longitude Altitude 
(m) Inicio Fim 

Período de 
Observação 

(Anos) 

1457000 Tapirapuã Mato Grosso 
Tangará Da 
Serra 

ANA CPRM 14°51'02" 57°46'04" 212 07/1971 
 

42 

1457003 Deciolândia Mato Grosso Diamantino ANA CPRM 14°11'00" 57°30'25" 620 03/1982 12/2006 25 

1455004 
Fazenda Corrente 
Verde 

Mato Grosso 
Chapada Dos 
Guimarães 

CONS.MANSO CONS.MANSO 14°48'36" 55°16'35" 320 08/1970 05/2010 41 

1455010 
Fazenda Campo 
Verde 

Mato Grosso 
Nova 
Brasilândia 

ANA CPRM 14°46'38" 55°14'00" 327 08/2000 08/2012 12 

1355000 
Lucas (Rod. 
Cuiabá - 
Santarém) 

Mato Grosso Diamantino ANA ANA 13°09'00" 55°56'00" 404 08/1973 12/1982 9 

1255001 Teles Pires Mato Grosso Sorriso ANA CPRM 12°40'30" 55°47'35" 316 04/1976 
 

37 

1155000 Cachoeirão Mato Grosso Sinop ANA CPRM 11°39'04" 55°42'09" 298 11/1975 
 

38 

1055003 Fazenda Tratex Mato Grosso Colider ANA CPRM 10°57'15" 55°32'55" 343 01/1985 11/2003 19 

1260001 Vilhena* Rondônia Vilhena DEPV DEPV 12°42'00" 60°05'00" 612 09/1930 08/1986 57 

658000 
Santarém 
Sucunduri 

Amazonas Apuí ANA COHIDRO 06°47'43" 59°02'27" 49 05/1975 
 

38 

758000 
Barra Do São 
Manuel 

Amazonas Borba ANA ELETRONORTE 07°20'20" 58°09'18" - 11/1975 
 

38 

1259001 Cachoeirinha Mato Grosso Juína ANA ANA 12°03'37" 59°39'01" 437 02/1984 06/2007 24 

1359000 Padronal Mato Grosso Comodoro ANA CPRM 13°10'59" 59°52'37" 600 05/1983 
 

30 

1359001 Vila Alegre Mato Grosso Comodoro ANA CPRM 13°46'41" 59°46'03" 548 03/1983 
 

30 

1456005 Diamantino* Mato Grosso Diamantino INMET INMET 14°24'21" 56°26'47" 286 01/1930 
 

83 

757000 Alto Tapajós* Pará Itaituba INMET INMET 07°21'00" 57°31'00" 140 01/1930 05/1986 59 

1355001 Porto Roncador Mato Grosso Sorriso ANA CPRM 13°33'23" 55°19'54" 352 01/1931 05/1987 23 

Fonte: EPE/Engevix, 2015  
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Quadro 7.1.6.1-2 - Postos fluviométricos na bacia do rio Arinos e da região circunvizinha (em azul estão indicados os postos usados no Estudo de Viabilidade 
Técnico-Econômica e Ambiental). 

Código 
Ana Nome Estado Município Curso 

D'água Responsável Operadora Área 
(KM²) Latitude Longitude Inicio Fim 

Periodo de 
Observações 

(Anos) 

17093000 
Fontanilha
s 

Mato Grosso Juína Rio Juruena ANA CPRM 55.900 11°21'30" 58°20'34" 01/1978   34 

17095000 
Fazenda 
Tombador 

Mato Grosso Brasnorte 
Rio Do 
Sangue 

ANA CPRM 24.700 11°43'05" 58°02'53" 09/1984   28 

17100000 
Fazenda 
Taua 

Mato Grosso 
São José Do 
Rio Claro 

Rio Arinos ANA ANA 14.800 13°23'04" 56°36'37" 09/1973 06/1978 5 

17120000 
Porto Dos 
Gaúchos 

Mato Grosso 
Porto Dos 
Gaúchos 

Rio Arinos ANA CPRM 36.819 11°32'12" 57°25'25" 09/1973   39 

17122000 
Rio Dos 
Peixes 

Mato Grosso Juara 
Rio Dos 
Peixes 

ANA CPRM 14.400 10°49'23" 57°43'38" 03/2000   12 

17123000 Rio Arinos Mato Grosso Juara Rio Arinos ANA CRPM 57.100 13°38’21” 58°00’15” 09/2000 
 

12 

17130000 
Foz do 
Juruena 

Mato Grosso Apiacás Rio Juruena ANA ELETRONORTE 182.000 07°43'52" 58°16'51" 11/1986 09/1996 10 

Fonte: EPE/Engevix, 2015. 

  



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 
 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 241/415 

 

Quadro 7.1.6.1-3 - Disponibilidade de dados de cota das estações fluviométricas. 

 
Fonte: EPE/Engevix, 2015. 
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Quadro 7.1.6.1-4 - Postos Fluviométricos Instalados e Operados pela CNEC no rio Arinos. 

LOCAL RIO TIPO DATA DA INSTALAÇÃO 
COORDENADAS A. D. 

[KM2] 
“ZERO” DA 
RÉGUA (M) Latitude S Longitude W 

ARN 026 

Arinos 

FRDS 22/01/2008 10°33’20,97” 58°11’06,72” 57.908 200,019 

ARN 076 FDS 22/10/2007 10°49’50,65” 57°55’35,92” 41.638 205,84 

ARN 120 FDS 22/10/2007 11°03’48,52” 57°44’53,56” 40.452 212,46 

Fonte: (EPE/CNEC, 2010) 
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Mapa 7.1.6.1-1 - Hidrografia da AAR, com as Estações Pluviométricas. 
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Mapa 7.1.6.1-1 - Hidrografia da AAR, com as Estações Pluviométricas. 
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Mapa 7.1.6.1-2 - Hidrografia da AII, com as Estações Pluviométricas. 

 

  



 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 246/415 

 

Mapa 7.1.6.1-2 - Hidrografia da AII, com as Estações Pluviométricas. 

 

  



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 
 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 247/415 

 

Mapa 7.1.6.1-3 - Hidrografia da AID, com as Estações Pluviométricas. 
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Mapa 7.1.6.1-3 - Hidrografia da AID, com as Estações Pluviométricas. 
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Mapa 7.1.6.1-4 - Hidrogeologia da AAR. 
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Mapa 7.1.6.1-4 - Hidrogeologia da AAR. 
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Mapa 7.1.6.1-5 - Hidrogeologia da AII. 
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Mapa 7.1.6.1-5 - Hidrogeologia da AII. 
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Mapa 7.1.6.1-6 - Hidrogeologia da AID. 
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Mapa 7.1.6.1-6 - Hidrogeologia da AID. 
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 Caracterização das áreas de influência 

 Áreas de Abrangência Regional (AAR) e de Influência Indireta (AII) 

Hidrograficamente o Brasil é dividido em 12 regiões, dentre elas a Região 
Hidrográfica Amazônica, que conforme definição da Resolução nº 32/2003 do 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos, compreende áreas pertencentes a sete 
Estados da Federação: Acre (3,41%); Amapá (3,19%); Amazonas (35,07%); Mato 
Grosso (20,17%); Pará (27,86%); Rondônia (5,30%) e Roraima (5,01%) e ocupa, 
aproximadamente, 3,8 milhões de km² do território nacional (MMA, 2006). 

Os corpos d’água pertencentes à bacia Amazônica drenam 70% do território mato-
grossense e estão localizados na porção norte do Mato Grosso, constituindo os 
afluentes da margem direita do rio Amazonas. Possuem escoamento rápido, à 
medida que se deslocam no sentido das nascentes para a planície amazônica. 
Nessa região existem importantes cachoeiras, que são o resultado da erosão 
diferencial que ocorre quando há o contato entre as rochas cristalinas (das serras) e 
as sedimentares (depressão) (PIAIA, 2003 apud SEMA, 2010), razão pela qual 
possui elevado potencial hidroenergético ainda inexplorado. 

A bacia do rio Arinos, de acordo com o Plano Estadual de Recursos Hídricos 
(SEMA, 2010), é parte da Região Hidrográfica Amazônica e da Bacia Hidrográfica 
Regional Rio Juruena-Teles Pires. Sua área de cerca de 59.000 km² forma a UPG 
A12-Arinos, totalmente inserida em território mato-grossense, ou seja, é um rio 
estadual. O rio Arinos apresenta 776 km de extensão, desde suas nascentes no 
tabuleiro de um contraforte da Serra Azul (Serras da Caixa Furada e do Cuiabá), a 
cerca de 400 m de altitude, até desaguar no médio curso do rio Juruena. Sua 
declividade é acentuada nos primeiros 50 km, amenizando-se no restante de sua 
extensão, para a média de 18 cm/km.  

Devido ao grande número de obstáculos encontrados ao longo de seu curso, o rio 
Arinos não pode ser considerado navegável (ANA, 2013). A Figura 7.1.6.1-1 ilustra 
a bacia do rio Arinos dentro da bacia do rio Juruena. 
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Figura 7.1.6.1-1 - Bacia do Rio Juruena e Formadores. Fonte: CNEC & EPE, 2009. 

 

Nas porções média e baixa desta bacia predomina o clima do tipo Equatorial 
Continental, que apresenta estação seca definida, com estação chuvosa entre 
outubro e março ou entre setembro e abril e estiagem entre abril e setembro ou 
entre maio e agosto. A precipitação total varia em torno de 1.800 a 2.600 mm 
anuais, com temperaturas médias anuais de 23,6 a 26,8 ºC (TOLEDO, 2011; 
MAITELLI, 2005). Estas condições influenciam na dinâmica hidrológica dos rios 
desta bacia, pois a variação sazonal da precipitação implica em variações de vazão 
e nível da água dos rios, com ocorrência de pulsos de inundação. Tais fenômenos 
tem reflexo sobre as características físicas, químicas e biológicas dos ecossistemas 
aquáticos. 

Em relação à disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos há poucas 
informações específicas da sub-bacia do rio Arinos. Atualmente, a criação do 
Comitê da Bacia do Rio Arinos está em fase de discussão, sendo que várias 
reuniões já foram realizadas para tratar do assunto. Em novembro de 2012 foi 
realizado o I Fórum de Recursos Hídricos de Juara que reuniu representantes da 
sociedade civil organizada e o poder público para discutir o fomento para a criação 
do Comitê do Rio Arinos, sendo criado nesse ano o Pré-Comitê da Bacia do Rio 
Arinos. 
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Em fevereiro de 2013 ocorreu nova reunião na Câmara Municipal de Juara, com 
participação de representantes de 19 municípios que compõe a bacia do rio Arinos 
para discussões com o objetivo de definir estratégias da criação do Comitê de 
Gerenciamento da referida bacia hidrográfica. 

Considerando a dinâmica superficial dos relevos que caracterizam a região, verifica-
se que a mesma é conduzida basicamente pela ação fluvial, que entalha e 
transporta sedimentos, porém numa situação de equilíbrio, na qual os canais estão 
ajustados às declividades das encostas e não se observam processos erosivos 
intensos. Esse ajustamento da dinâmica das encostas e da bacia hidrográfica se 
reflete na tipologia dos canais e dos depósitos fluviais, que se constituem também 
em indicadores do comportamento tectônico da região, na medida em que a 
distribuição dos tipos de canais mostra o ajustamento do canal à resistência do 
substrato rochoso e ou à presença de descontinuidades tectônicas ao longo do 
perfil longitudinal do rio (EPE/CNEC, 2010). 

A análise do canal do rio Arinos e de seus principais afluentes mostra alternância de 
trechos erosivos e trechos com planícies fluviais mais desenvolvidas, embora em 
todos eles o canal seja erosivo e rochoso, o que é evidenciado pelas inúmeras 
corredeiras e cachoeiras. As áreas de deposição sugerem que ao longo do rio 
ocorrem variações no tipo de transporte predominante do canal, havendo trechos 
com predomínio de carga de fundo (Canal aluvial entrelaçado em planícies largas e 
extensas); trechos com predomínio de transporte em suspensão (Canal aluvial de 
baixa sinuosidade em planícies largas e extensas) e trechos erosivos, com canais 
em rocha com ilhas, corredeiras e cachoeiras; e os canais sinuosos com pequenas 
ilhas e planícies restritas (EPE/CNEC, 2010). 

Destaca-se que a taxa de transporte de sólidos apresenta variação significativa 
durante o ano, em consequência dos meses de estiagem e das épocas de chuva. É 
importante assinalar que enquanto a taxa de transporte de sólidos em suspensão 
tende a diminuir significativamente durante o período de estiagem, a taxa de 
transporte de fundo reduz em menor proporção, se mantendo ativa durante todo o 
ano, fornecendo areia e seixos pequenos para a manutenção das barras e ilhas. 

 

 Caracterização Hidrológica da Bacia do Rio Arinos 

Segundo o Plano Estratégico de Recursos Hídricos dos afluentes da margem direita 
do rio Amazonas, elaborado pela Agência Nacional das Águas, a disponibilidade 
hídrica na sub-bacia do Rio Arinos, considerando QMLT (Vazão média de longo 
termo), Q95 (Vazão com permanência de 95%), QMLT inc (Vazão média de longo 
termo da área incremental) e Q95 inc (Vazão com permanência de 95% da área 
incremental), é apresentada no Quadro 7.1.6.1-5. A Figura 7.1.6.1-2 ilustra o perfil 
longitudinal dos Rios Tapajós, Juruena e Teles Pires, com a vazão média de longo 
termo e a disponibilidade hídrica. 

Os valores de vazão encontrados para o rio Arinos durante o período de um ano, ou 
doze medições, pode ser observado na Figura 7.1.6.1-3 e os valores colhidos para 
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descarga sólida que refletem os sedimentos do rio podem ser observados na  
Figura 7.1.6.1-4. 

O maior valor de vazão observada para o rio Arinos foi de 2971,2 m3/s para o posto 
ARN 026, na data de 24/03/2008 e a menor vazão foi de 307,7 m3/s para o posto 
ARN 120, na data de 18/10/2007 (EPE/CNEC, 2010). 

 

Quadro 7.1.6.1-5 - Disponibilidade hídrica da sub-bacia do Rio Arinos. 

SUB-BACIA ÁREA KM2 QMLT (m³/s) 
DISPONIBILIDA

DE HÍDRICA 
Q95 (m³/s) 

QMLT inc 
(L/s/km²) 

Q95 inc 
(L/s/km²) 

Arinos 58.734 1.340 489 22,81 8,33 

Fonte: ANA (2013) 

 

 

Figura 7.1.6.1-2 - Perfil longitudinal dos Rios Tapajós, Juruena e Teles Pires, com a vazão média de 
longo termo e a disponibilidade hídrica. Fonte: ANA, 2013. 
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Figura 7.1.6.1-3 - Valores de descarga líquida para o rio Arinos (EPE/CNEC, 2010). 

 

 

Figura 7.1.6.1-4 - Valores de descarga sólida para o rio Arinos (EPE/CNEC, 2010). 
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Para a caracterização do balanço hídrico na área de interesse dos estudos, 
elaborado no âmbito dos estudos de inventário hidrelétrico da bacia do rio Juruena, 
foram utilizados os dados disponíveis da estação climatológica de Diamantino, para 
a qual se considerou o solo como um reservatório capaz de armazenar 100 mm de 
água, entre capacidade de campo e o ponto de murchamento (EPE/CNEC, 2010). 

O Quadro 7.1.6.1-6 resume o cálculo do balanço hídrico, tendo por base os dados 
mensais de precipitação e da temperatura média do ar para a estação 
meteorológica Diamantino. Para o entendimento do processo, apresentam-se a 
seguir os termos considerados no Quadro 7.1.6.1-6 (EPE/CNEC, 2010). 

 Temp: Temperatura Média do Ar, em ºC; 

 ETP: Evapotranspiração Potencial, em mm; 

 Chuva: Precipitação, em mm; 

 Saldo: Diferença entre a precipitação e a evapotranspiração potencial, em 
mm; 

 ARM: Armazenamento da água no solo, em mm, que é limitado à capacidade 
de campo de 100 mm; 

 ETR: Evapotranspiração Real, em mm; 

 DEF: Diferença entre a evapotranspiração potencial e a evapotranspiração 
real, em mm; e, 

 EXC: Representa o superávit hídrico acima da capacidade de campo, visto 
que esta é a quantidade máxima de água que a camada de solo pode reter. 

 

Na Figura 7.1.6.1-5 é apresentado o balanço hídrico para a estação Diamantino. 
Nos Quadros 7.1.6-7 e 7.1.6-8 são apresentados os resumos do cálculo do balanço 
hídrico para as estações Cidade Vera e Itaituba, respectivamente. E nas  
Figuras 7.1.6.1-6 e 7.1.6.1-7 é apresentado o balanço hídrico das estações Cidade 
Vera e Itaituba respectivamente. 

 

Quadro 7.1.6.1-6 - Balanço Hídrico - Estação Meteorológica de Diamantino. (continua...) 

MÊS 
TEMP 

ºC 
ETP 
(mm) 

CHUVA 
(mm) 

SALDO 
(mm) 

ARM 
(mm) 

ETR 
(mm) 

DEF 
(mm) 

EXC 
(mm) 

Jan 24,0 107 268,1 162 100 107 0 162 

Fev 23,8 94 235,5 141 100 94 0 141 

Mar 24,3 104 203,4 99 100 104 0 99 
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Quadro 7.1.6.1-6 - Balanço Hídrico - Estação Meteorológica de Diamantino. (continuação) 

MÊS 
TEMP 

ºC 
ETP 
(mm) 

CHUVA 
(mm) 

SALDO 
(mm) 

ARM 
(mm) 

ETR 
(mm) 

DEF 
(mm) 

EXC 
(mm) 

Abr 24,3 97 137,8 41 100 97 0 41 

Mai 24,4 101 55,5 -45 0 55,5 45 0 

Jun 25,4 107 9,5 -98 0 9,5 98 0 

Jul 24,5 100 6,9 -93 0 6,9 93 0 

Ago 24,7 111 27,3 -84 0 27,3 84 0 

Set 25,3 114 72,2 -42 0 72,2 42 0 

Out 24,5 109 151 42 100 109 0 42 

Nov 25,5 128 204,5 76 100 128 0 76 

Dez 25,5 134 248 114 100 134 0 114 

Ano 25,2 1307 1619,7 - - 944 362 675 

Fonte: CNEC, 2007. 

 

 

Figura 7.1.6.1-5 - Balanço Hídrico - Estação Diamantino (CNEC, 2007). 
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Quadro 7.1.6.1-7 - Balanço Hídrico - Estação Meteorológica Cidade Vera. 

MÊS 
TEMP 

ºC 
ETP 
(mm) 

CHUVA 
(mm) 

SALDO 
(mm) 

ARM 
(mm) 

ETR 
(mm) 

DEF 
(mm) 

EXC 
(mm) 

Jan 24,3 117 317 200 100 117 0 200 

Fev 24,4 103 365,6 263 100 103 0 263 

Mar 24,2 104 485 381 100 104 0 381 

Abr 24,5 103 139,6 37 63 103 0 37 

Mai 23,9 98 46,9 -51 0 46,9 51 0 

Jun 22,4 79 15 -64 0 15 64 0 

Jul 21,9 74 2,2 -71 0 2,2 71 0 

Ago 23,2 90 23,2 -67 0 23,2 67 0 

Set 24,2 105 178,1 73 27 105 0 73 

Out 25 122 178,5 57 43 122 0 57 

Nov 24,8 122 263,4 141 100 122 0 141 

Dez 24,8 128 359,3 232 100 128 0 232 

Média 24,4 1243 2373,8 - - 991 254 1384 

Fonte: CNEC, 2007. 

 

 
Figura 7.1.6.1-6 - Balanço Hídrico - Estação Cidade Vera (CNEC, 2007). 
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Quadro 7.1.6.1-8 - Balanço Hídrico - Estação Meteorológica Itaituba. 

Mês 
Temp 

ºC 
ETP 
(mm) 

Chuva 
(mm) 

Saldo 
(mm) 

ARM 
(mm) 

ETR 
(mm) 

DEF 
(mm) 

EXC 
(mm) 

Jan 26,2 123 206,4 83 17 123 0 83 

Fev 25,8 109 292,2 183 100 109 0 183 

Mar 26,2 117 276,1 160 100 117 0 160 

Abr 26,4 115 231,8 117 100 115 0 117 

Mai 26,5 116 188,8 73 27 116 0 0 

Jun 26,4 110 109,6 0 0 110 0 0 

Jul 26,4 115 67,3 -47 0 67,3 47 0 

Ago 27 126 92,4 -34 0 92,4 34 0 

Set 27,5 126 74,8 -51 0 74,8 51 0 

Out 27,8 135 82,6 -52 0 82,6 52 0 

Nov 27,5 141 128,1 -13 0 128,1 13 0 

Dez 26,8 141 199,7 59 41 141 0 59 

Média 26,7 1473 1949,8 - - 1276 198 602 

Fonte: CNEC, 2007. 

 

 

Figura 7.1.6.1-7 - Balanço Hídrico - Estação Itaituba (CNEC, 2007). 
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Para caracterização fisiográfica e hidrológica específica da bacia do rio Arinos, são 
apresentados no Quadro 7.1.6-9 os resultados obtidos pelos Estudos de Viabilidade 
Técnico-Econômica e Ambiental do rio Arinos. 

 

Quadro 7.1.6.1-9 - Características fisiográficas da bacia do rio Arinos. 

CARACTERÍSTICAS E ÍNDICES RIO ARINOS 

Área de drenagem (km
2
) 58.726 

Perímetro (km) 1.730 

Comprimento axial da bacia (km) 528 

Comprimento do curso d'água principal (km) 725 

Cota nascente (m) 600 

Cota foz (m) 180 

Índice de compacidade (Kc) 2,00 

Fator de forma (Kf) 0,2106 

Declividade média (I) 0,5793 

Tempo de concentração (tc - horas) 187 

Fonte: EPE/Engevix (2015) 

 

No Quadro 7.1.6.1-10 são apresentados os valores de vazões médias mensais 
calculados no Estudo de Viabilidade, das estações fluviométricas situadas na sub-
bacia dos rios Arinos e Peixes, o que permite apurar a produtividade hídrica de cada 
local. Os quadros apresentados refletem os resultados da pesquisa e os 
processamentos realizados e que permitiu a consolidação de uma base de dados 
abrangendo o período outubro de 1973 a dezembro de 2012. 

A Figura 7.1.6.1-8 apresenta a curva de permanência das vazões médias mensais 
nos postos fluviométricos selecionados no estudo de viabilidade. A Figura 7.1.6.1-9 
apresenta as curvas de permanência das vazões médias mensais nos postos 
fluviométricos selecionados, normalizadas pela vazão média de longo termo. 

A Figura 7.1.6.1-10 apresenta a distribuição sazonal das vazões médias mensais 
nos postos fluviométricos Fontanilhas (17093000), Fazenda Tombador (17095000), 
Porto dos Gaúchos (17120000), Rio Arinos (17123000) e Rio dos Peixes 
(17122000). Pela análise dos resultados pode-se verificar que a distribuição sazonal 
das vazões médias mensais dos rios Arinos, Sangue, Peixes e Juruena apresenta 
uma divisão muito clara entre o período úmido e o período seco (EPE/Engevix, 
2015). 
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Quadro 7.1.6.1-10 - Resumo Estatístico da Série de vazões Médias Mensais preenchidas nos Postos 
Selecionados. 

PARÂMETRO POSTOS FLUVIOMÉTRICOS 

Código da ANA 
Porto dos 
Gaúchos 

Fazenda 
Tombador 

Fontanilhas Rio dos Peixes Rio Arinos 

Rio Arinos Sangue Juruena Peixes Arinos 

Extensão da Série 
Out/1973  

a Dez/2012 
Out/1973  

a Dez/2012 
Out/1973  

a Dez/2012 
Out/1973  

a Dez/2012 
Out/1973  

a Dez/2012 

Área de Drenagem (km
2
) 36.819 27.223 57.407 13.842 57.100 

Vazão Específica (l/s/km
2
) 19,91 19,54 25,46 28,40 23,44 

Mínima (m
3
/s) 318 302 1.036 65 429 

Média (m
3
/s) 733 532 1.462 393 1.339 

Máxima (m
3
/s) 1.718 916 2.168 1.818 3.490 

Desvio-Padrão (m
3
/s) 305 147 259 315 682 

PERMANÊNCIA (%) VAZÕES MÉDIA MENSAIS GARANTIDAS (M3/S) 

1 1.447 869 2.052 1.229 2.906 

2 1.405 842 2.003 1.168 2.822 

3 1.368 824 1.968 1.089 2.726 

5 1.294 802 1.931 1.015 2.586 

10 1.166 751 1.838 848 2.318 

15 1.103 710 1.782 784 2.172 

20 1.043 676 1.720 690 2.033 

25 963 640 1.656 593 1.852 

30 903 615 1.605 516 1.752 

35 830 587 1.558 445 1.566 

40 758 551 1.501 368 1.411 

45 692 523 1.448 310 1.255 

50 644 498 1.411 269 1.142 

55 605 475 1.359 231 1.041 

60 560 454 1.327 194 943 

65 534 438 1.295 177 880 

70 498 425 1.277 157 818 

75 480 410 1.252 142 774 

80 450 396 1.226 125 692 

85 428 379 1.191 109 644 

90 407 367 1.160 99 588 

95 378 346 1.116 88 537 

98 344 332 1.093 75 474 

100 318 302 1.036 65 429 

Fonte: EPE/Engevix (2015) 
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Figura 7.1.6.1-8 - Curva de permanência das vazões médias mensais observadas. 

Fonte: EPE/Engevix, 2015. 

 

 

Figura 7.1.6.1-9 - Curva de permanência das vazões médias mensais observadas - 
normalizada pela média de longo termo. Fonte: EPE/Engevix, 2015. 
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Figura 7.1.6.1-10 - Distribuição sazonal das vazões médias mensais observadas nos postos 
fluviométricos selecionados. Fonte: EPE/Engevix, 2015. 

 

 Caracterização Sedimentológica do Rio Arinos 

A bacia do rio Arinos pode ser separada basicamente em dois compartimentos 
principais de relevo que, de acordo com as feições geomorfológicas, condicionam a 
produção e o transporte de sedimentos. O compartimento da alta bacia, 
representado pela Chapada e Planalto dos Parecis, se caracteriza por alta produção 
de sedimentos decorrente da constituição de suas unidades, com predominância de 
arenitos friáveis a semi-friáveis (EPE/CNEC, 2010). 

Neste compartimento, os canais fluviais de primeira e segunda ordem, formadores 
do rio Arinos, desenvolvem intenso trabalho erosivo favorecido pela inclinação de 
sua calha, conformada por trechos onde se apresentam cachoeiras e corredeiras. 
Os sedimentos produzidos neste compartimento veiculam, pelos tributários, até se 
acumularem nas Planícies Fluviais Alagadiças, localizadas nas proximidades do 
limite deste compartimento com o embasamento cristalino (EPE/CNEC, 2010). 

No compartimento imediatamente a jusante, ocorre a predominância de rochas do 
embasamento cristalino onde, apesar do rio manter um regime de corredeiras, 
observa-se a presença de ilhas em seu percurso. No entorno destas ilhas, formadas 
por rochas dos tipos migmatitos, gnaisses e granitos, observa-se, de forma 
descontínua, tendência a ocorrer processos de deposição de material sólido e a 
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formação de pequenos bancos de areia, alternando os processos erosivos e de 
deposição responsáveis pela formação de pequenas planícies (EPE/CNEC, 2010). 

A alternância de trechos erosivos e trechos com planícies fluviais mais 
desenvolvidas indicam que o rio Arinos ainda não estabeleceu o seu perfil natural 
de equilíbrio, de modo que predomina ação erosiva com deposição localizada 
condicionada por soleiras litoestruturais. Toda esta dinâmica é regulada pelo 
substrato geológico e estrutural, influenciado pelas condições climáticas da bacia, 
marcada por sazonalidade bem definida. Um período apresenta maior atividade 
durante a estação chuvosa, em que a remoção de detritos e a carga de material em 
suspensão é mais significativa, e outro período menor atividade durante a estiagem, 
quando a erosão e o transporte fluvial é menos atuante, mantendo-se, no entanto, o 
transporte sólido de fundo que concorre para a manutenção de areia dos bancos de 
areia e ilhas (EPE/CNEC, 2010). 

Os terrenos das sub-bacias de drenagem dos rios Arinos e Peixes apresentam 
comportamento sedimentométrico bastante similares. Na porção do alto curso do 
Arinos, a montante dos municípios de Porto dos Gaúchos e Juara, observa-se a 
predominância de rochas sedimentares, que são susceptíveis à ocorrência de 
processos erosivos e de deposição aluvionar ao longo de seus cursos. Esta 
característica é verificada em menor intensidade no trecho de jusante, onde 
predominam rochas do embasamento cristalino, nas quais os processos erosivos 
não são tão intensos (EPE/CNEC, 2010). 

Embora as evidências geomorfopedológicas, comprovadas pelos estudos temáticos 
do Inventário Hidrelétrico da Bacia do rio Juruena apontem para a dinâmica acima 
descrita, as informações baseadas nas séries históricas de medições de transporte 
sólido indicam uma baixa contribuição de sólidos em suspensão (EPE/CNEC, 
2010). 

 

 Uso dos Recursos Hídricos 

A bacia do rio Arinos apresenta a exploração dos recursos hídricos mais intensa 
nas suas cabeceiras, em função da ocupação relativamente elevada, verificando-se 
redução ao longo do curso de seus rios. Entretanto, considerando-se a 
disponibilidade dos recursos hídricos da bacia pode-se inferir que tais derivações 
são ainda pouco expressivas (EPE/CNEC, 2010). O abastecimento urbano, 
conforme se pode observar no Quadro 7.1.6.1-11, é realizado utilizando-se de 
forma intensa o manancial subterrâneo, verificando-se algumas captações nos 
cursos d’água superficiais. 

Conforme detalhado no diagnóstico de socioeconomia, o abastecimento de água 
em Juara é realizado pela Concessionária Águas de Juara que mantem uma 
estação de tratamento de água, abastecida por captação no córrego Alcebíades. Na 
zona rural do município o abastecimento é efetuado por poços. Em Porto dos 
Gaúchos, o Departamento de Água e Esgoto (DAE), é responsável pelo 
abastecimento da sede municipal que é feito por captação superficial no rio Arinos, 
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que trata a água numa Estação de Tratamento de Água – ETA do município. O 
abastecimento da sede urbana de Novo Horizonte do Norte é realizado através de 
captação de água superficial do ribeirão Caracol, e posterior tratamento na ETA, 
enquanto a área rural é atendida por poços tubulares profundos e rasos. 

O uso rural das águas é difuso, ocorrendo de forma dispersa nas propriedades e 
nucleações rurais, principalmente na região das cabeceiras do rio Arinos, onde 
ocorre maior concentração das atividades agrícolas e da pecuária. 

Conforme o Cadastro de Usuários da Água Superficial para a UPG A12-Arinos da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), especificamente aqueles que 
ocorrem nos municípios de Juara, Porto dos Gaúchos e Novo Horizonte do Norte, 
onde se localizam partes da AII e AID das UHE Castanheira, foram outorgados sete 
usuários da água, com usos para criação animal, aquicultura, irrigação e diluição de 
efluentes industriais, nenhum destes localizados nos rios onde foi realizado este 
diagnóstico. Destes usos, exceto diluição de efluentes, serão captados ao todo 
0,564 m³/s, volume incipiente frente a disponibilidade de água da bacia do rio 
Arinos, demonstrando que a geração de energia elétrica, uso não consultivo, mas 
com reservação de água, não afetará nenhum destes usos outorgados, mesmo por 
que as captações estão fora a AID do empreendimento, bem como não afetará os 
outros usos não outorgáveis citados acima. 

 

Quadro 7.1.6.1-11 - Sistemas de Abastecimento de Água na Bacia do Rio Arinos. 

MUNICÍPIO 
MANANCIAL 

TRATAMENTO VAZÃO TOTAL DE 
CAPTAÇÃO (L/S) SUPERFICIAL SUBTERRÂNEO 

Diamantino --- --- --- --- 

Juara Córrego Alcebíades 5 poços E.T.A. comp. 25,1 

Juruena --- 3 poços --- --- 

Nova Bandeirantes* --- --- --- --- 

Nova Maringá --- 2 poços --- --- 

Nova Mutum --- 2 poços --- --- 

Novo Horizonte do Norte Córrego Caracol 2 poços E.T.A. comp. 2,5 

Porto dos Gaúchos Rio Arinos 2 poços E.T.A. comp. 7,2 

São José do Rio Claro --- 7 poços S.D. 22,0 

Tabaporã* --- --- --- --- 

Tapurah --- 7 poços --- --- 

Fontes: ---: Sem captação da Bacia do rio Arinos. Caracterização Hidrográfica do Estado de Mato Grosso. PNUD/PRODEAGRO 
1995 (Relatório Preliminar); SANEMAT, 1995. Notas: S.D. - Simples Desinfecção; E.T.A. - Estação de Tratamento de Água 
Convencional; E.T.A. comp. - E.T.A. compacta; * Sistemas operados pela prefeitura. 

 

Em relação ao abastecimento rural, ressalta-se que o suprimento de água visa 
atender às necessidades das populações rurais, englobando usos humanos, 
dessedentação animal e irrigação de pequenas plantações, geralmente de 
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subsistência. Desta forma, o abastecimento rural retrata uma composição dos 
diversos usos. Nesta estimativa adotou-se um consumo per capita igual a 100 
l/hab/dia para uso rural, conforme definido pela Fundação Nacional de Saúde – 
(FUNASA, 2006). Na estimativa do uso urbano adotou-se o consumo per capita de 
200 l/hab/dia. Ressalta-se que é prática usual a utilização de manancial subterrâneo 
como fonte de suprimento de água potável, dado o fato da não necessidade de 
tratamento, exceto pela adição de cloro e flúor (EPE/CNEC, 2010). 

No Quadro 7.1.6.1-12 é apresentado o número de habitantes residentes nas áreas 
rurais e urbanas de cada município participante da bacia do Rio Arinos, tendo como 
referencia os dados censitários do IBGE, ano 2010. Na estimativa da população 
residente na bacia considerou-se as seguintes premissas (EPE/CNEC, 2010): 

 toda a população urbana recenseada encontra-se residente na sede 
municipal; e, 

 para a população rural, considerou-se a parcela da área do município inserida 
na bacia e a premissa de que a distribuição da população rural pelo território é 
homogênea. 

 

Com base nessas premissas e partindo-se da mensuração da parcela de área de 
cada município inserida na bacia do Rio Arinos, foi calculada a população rural 
residente. 

No Quadro 7.1.6.1-13 são apresentadas as estimativas das vazões aduzidas 
visando atender as necessidades das populações rurais e urbanas, com base nos 
dados de população do Censo do IBGE (2010). 

O volume total diário de 20.167 m3 necessário ao abastecimento de água resulta o 
equivalente a uma vazão de 0,038 m3/s para a população residente na área rural e 
0,196 m3/s para a residente na região urbana. 

 

Quadro 7.1.6.1-12 - População Urbana e Rural Residente na Bacia do Rio Arinos. (continua...) 

MUNICÍPIO 
ÁREA DO MUNICÍPIO 
INSERIDA NA BACIA 

(%) 

POPULAÇÃO INSERIDA 
NA BACIA 

Urbana 
(hab) 

Rural 
(hab) 
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1 Novo Horizonte do Norte 100% 1.777 1.972 
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Quadro 7.1.6.1-12 - População Urbana e Rural Residente na Bacia do Rio Arinos. (continuação) 

MUNICÍPIO 
ÁREA DO MUNICÍPIO 
INSERIDA NA BACIA 

(%) 

POPULAÇÃO INSERIDA 
NA BACIA 

Urbana 
(hab) 

Rural 
(hab) 
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2 Itanhangá 99,85% 3.171 2.102 

3 Juara 50,35% 26.020 3.409 

4 Nova Mutum 70,60% 25.865 4.084 

5 Porto dos Gaúchos 99,79% 2.764 2.679 

6 São José do Rio Claro 99,98% 13.168 3.955 

7 Tabaporã 82,29% 5.243 3.859 

8 Tapurah 82,28% 6.526 3.181 

9 Diamantino 74,29% 0 3.303 

10 Juruena 0,00004% 0 0 

11 Lucas do Rio Verde 33,01% 0 1.024 

12 Nobres 48,24% 0 1.229 

13 Nortelândia 9,43% 0 110 

14 Nova Bandeirantes 2,25% 0 170 

15 Nova Maringá 47,96% 0 1.520 

TOTAL 84.534 32.597 
Fonte: IBGE (2010) 

 

Quadro 7.1.6.1-13 - Estimativa das Vazões. 

MUNICÍPIO 
POPULAÇÃO RESIDENTE NA BACIA ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Urbana 
(hab) 

Rural 
(hab) 

Total 
(hab) 

Urbana 
(m3/dia) 

Rural 
(m3/dia) 

Total 
(m3/dia) 

Diamantino 0 3.303 3.303 0 330 330 

Itanhangá 3.171 2.102 5.273 634 210 844 

Juara 26.020 3.409 29.429 5.204 341 5.545 

Juruena 0 0 0 0 0 0 

Lucas do Rio Verde 0 1.024 1.024 0 102 102 

Nobres 0 1.229 1.229 0 123 123 

Nortelândia 0 110 110 0 11 11 

Nova Bandeirantes 0 170 170 0 17 17 

Nova Maringá 0 1.520 1.520 0 152 152 

Nova Mutum 25.865 4.084 29.949 5.173 408 5.581 

Novo Horizonte do Norte 1.777 1.972 3.749 355 197 553 

Porto dos Gaúchos 2.764 2.679 5.443 553 268 821 

São José do Rio Claro 13.168 3.955 17.123 2.634 396 3.029 

Tabaporã 5.243 3.859 9.102 1.049 386 1.434 

Tapurah 6.526 3.181 9.707 1.305 318 1.623 

TOTAL 84.534 32.597 117.131 16.907 3.260 20.167 
Fonte: IBGE (2010) 
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Como informação comparativa pode-se verificar no Quadro 7.1.6.1-14 as demandas 
para abastecimento urbano e rural de água na bacia do Arinos obtidas a partir do Plano 
Estratégico de Recursos Hídricos dos Afluentes da Margem Direita do Rio Amazonas, 
elaborado pela Agência Nacional de Águas – PERH - MDA (ANA, 2013), com uma 
vazão total 17.367 m³/dia. Em ambos os casos, seja pelos cálculos a partir de dados do 
IBGE (2010) ou dos apresentados pela ANA (2013), foi identificada uma vazão para 
abastecimento total próxima a 20.000 m³/dia para a bacia do Arinos, muito baixa perto 
da disponibilidade hídrica existente nessa bacia. 

 

Quadro 7.1.6.1-14 - Demanda Hídrica do abastecimento humano urbano e rural na Bacia do Arinos 
(ANA, 2013). 

População 
Urbana 

População 
Rural 

Abastecimento Urbano - Humano Abastecimento Rural - 
Humano 

População Atendida 
por Rede Geral 

População Não 
Atendida por Rede 

Geral 
População Atendida por 

Rede Geral 

hab. m3/dia hab. m3/dia hab. m3/dia 

62.294 35.722 62.179 14.861 115 0,0 21.355 2.506 

ANA (2013). 

Em relação à irrigação, considera-se o fornecimento do volume de água destinada 
às atividades agrícolas, realizadas pelo emprego de técnicas de irrigação como pivô 
central, gotejamento e canais de escoamento de forma a garantir o fornecimento de 
água, mesmo nos períodos de estiagem, momentos em que se observa queda na 
disponibilidade hídrica. Os dados utilizados nesta estimativa provêm de diversas 
fontes, cumprindo destacar o “Projeto Irrigar” do Governo do Mato Grosso, de 1992 
(EPE/CNEC, 2010). 

Na ausência de dados de vazão específica de irrigação para a região da bacia do 
Rio Arinos, considerou-se a demanda de 0,327 l/s/ha definida no Plano de Recursos 
Hídricos do Estado de São Paulo (EPE/CNEC, 2010). 

No cálculo dos volumes de água para irrigação, considerou-se as áreas ocupadas 
pelas diversas culturas irrigadas presentes na bacia do Rio Arinos (EPE/CNEC, 
2010). Os valores foram apurados através dos dados da publicação Mato Grosso 
em Números e estão referenciados ao ano de 2005, estimando-se vazão de 0,85 
m3/s. Já no levantamento do PERH - MDA a vazão calculada foi de 1,99 m³/s (ANA, 
2013). Ambos os valores são apresentados no Quadro 7.1.6.1-15. 
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Quadro 7.1.6.1-15 - Áreas com Culturas Irrigadas. 

SUB-BACIA 

MATO GROSSO EM NÚMEROS – 
2006, 2005 

Plano Estratégico de Recursos Hídricos 
da Margem Direira do Amazonas (ANA, 

2013) 

ÁREA IRRIGADA 
(ha) 

VAZÃO 
(m3/s) 

ÁREA IRRIGADA 
(ha) 

VAZÃO 
(m3/s) 

Arinos/Peixes 2.600 0,85 5.599  1,99 

Fonte: Mato Grosso em números (2006, 2005) apud EPE/CNEC, 2010 e ANA (2013). 

 

A dessedentação e criação de animais constitui um uso de natureza dispersa, 
sendo considerado o consumo per capita e o número de cabeças por espécie 
animal. Os consumos per capita conforme o animal foram obtidos pela pesquisa de 
diversas fontes bibliográficas, dentre as quais cita-se os valores constantes do 
Plano Nacional de Recursos Hídricos – PNRH e que incluem as demandas d’água 
totais dirigidas a dessedentação e as atividades voltadas a criação dos animais 
(EPE/CNEC, 2010). 

Na composição dos volumes d’água necessários consideram-se os valores de 
consumo de água per capita des bovinos, suínos e aves, assinalados no Quadro 
7.1.6.1-16. Os valores apresentados são os sugeridos no processo de outorga dos 
usos e recursos hídricos pela Agência Nacional de Águas - ANA. No Quadro 
7.1.6.1-17 é apresentado para cada município inserido na bacia do rio Arinos, o 
número de cabeças por espécie animal considerando a distribuição espacial 
homogênea do número de cabeças pelos municípios. Os dados foram obtidos do 
IBGE Cidades, referente aos dados de pecuária do ano de 2013. No Quadro 
7.1.6.1-18 é apresentado o consumo d’água, expresso em m3/dia, correspondente a 
cada município. O volume total diário de água de 76.853 m3 necessários à criação 
animal resulta no equivalente a uma vazão de 0,890 m3/s. O Plano Estratégico de 
Recursos Hídricos dos Afluentes da Margem Direita do Rio Amazonas elaborado 
pela Agência Nacional de Águas (ANA, 2013) estimou uma vazão mais baixa para 
dessedentação animal para bacia do Arinos de 67.738 m³/dia. 

 

Quadro 7.1.6.1-16 - Consumo de Água Per Capita. 

ESPÉCIE 
CONSUMO DIÁRIO 

(l/dia) 

Bovino 50,00 

Suínos 20,00 

Aves 0,36 

Fonte: Alterado de ANA (SUM 04/20074). 
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Quadro 7.1.6.1-17 - População de Rebanhos Bovinos, Suínos e Aves na AAR. 

MUNICÍPIO 
ÁREA DO MUNICÍPIO 
INSERIDA NA BACIA 

(%) 

REBANHO 

BOVINO SUÍNO AVES 
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1 Novo Horizonte do Norte 100% 100.213 3.043 947 
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2 Itanhangá 99,85% 33.366 1.711 1.298 

3 Juara 50,35% 479.348 2.189 2.910 

4 Nova Mutum 70,60% 68.523 97.640 3.360 

5 Porto dos Gaúchos 99,79% 159.192 1.234 1.774 

6 São José do Rio Claro 99,98% 122.435 954 1.206 

7 Tabaporã 82,29% 144.002 1.356 1.896 

8 Tapurah 82,28% 43.202 327.577 1.629 
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 9 Diamantino 74,29% 70.762 27.473 672 

10 Juruena 0,00004% 0 0 0 

11 Lucas do Rio Verde 33,01% 7.668 56.592 976 

12 Nobres 48,24% 53.344 2.013 366 

13 Nortelândia 9,43% 4.219 45 15 

14 Nova Bandeirantes 2,25% 10.381 103 11 

15 Nova Maringá 47,96% 31.392 298 393 

TOTAL 1.328.045 522.228 17.453 
Fonte: IBGE (2013). 

 

Quadro 7.1.6.1-18 - Consumo de Água da População Animal na AAR. (continua...) 

MUNICÍPIO 
POPULAÇÃO NA AAR CONSUMO D´ÁGUA 

TOTAL 
(M3/DIA) BOVINO SUÍNO AVES BOVINO 

(m3/dia) 
SUÍNO 
(m3/dia) 

AVES 
(m3/dia) 

Diamantino 70.762 27.473 672 3.538 549 0,24 4.088 

Itanhangá 33.366 1.711 1.298 1.668 34 0,47 1.703 

Juara 479.348 2.189 2.910 23.967 44 1,05 24.012 

Juruena 0 0 0 0 0 0,00 0 

Lucas do Rio Verde 7.668 56.592 976 383 1.132 0,35 1.516 

Nobres 53.344 2.013 366 2.667 40 0,13 2.708 

Nortelândia 4.219 45 15 211 1 0,01 212 

Nova Bandeirantes 10.381 103 11 519 2 0,00 521 

Nova Maringá 31.392 298 393 1.570 6 0,14 1.576 

Nova Mutum 68.523 97.640 3.360 3.426 1.953 1,21 5.380 

Novo Horizonte do 
Norte 

100.213 3.043 947 5.011 61 0,34 5.072 
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Quadro 7.1.6.1-18 - Consumo de Água da População Animal na AAR. (continuação) 

MUNICÍPIO 
POPULAÇÃO NA AAR CONSUMO D´ÁGUA 

TOTAL 
(M3/DIA) BOVINO SUÍNO AVES BOVINO 

(m3/dia) 
SUÍNO 
(m3/dia) 

AVES 
(m3/dia) 

Porto dos Gaúchos 159.192 1.234 1.774 7.960 25 0,64 7.985 

São José do Rio Claro 122.435 954 1.206 6.122 19 0,43 6.141 

Tabaporã 144.002 1.356 1.896 7.200 27 0,68 7.228 

Tapurah 43.202 327.577 1.629 2.160 6.552 0,59 8.712 

TOTAL 1.328.045 522.228 17.453 66.402 10.445 6 76.853 
Fonte: IBGE (2013). 

 

No cálculo dos volumes de água destinados as atividades industriais, considerou-se 
os usos destinados aos abatedouros de animais segundo as espécies bovinos, 
suínos e aves, utilizando-se como fonte de dados a publicação “Mato Grosso em 
números - 2006” que apresenta as informações referenciadas ao ano 2005, que são 
apresentadas no Quadro 7.1.6.1-19. No cálculo destes valores considerou-se as 
quantidades distribuídas nas Bacias dos rios Arinos e dos Peixes conforme 
apresentado no Quadro 7.1.6.1-20. No Quadro 7.1.6.1-21 são apresentados os 
valores referentes aos consumos de água de cada atividade econômica nas Bacias 
dos Rios Arinos e dos Peixes. Ressalta-se que o volume total de água de 2.010.000 
m3/ano necessária ao desenvolvimento das atividades industriais equivale a uma 
vazão aduzida de 0,0637 m3/s (EPE/CNEC, 2010). 

O PERH - MDA (ANA, 2013) apresenta dados mais recentes para a demanda 
industrial de água da bacia do Arinos, na ordem de 0,189 m³/s.  

 

Quadro 7.1.6.1-19 - Consumo de Água por Tipo de Indústria. 

TIPO DE INDÚSTRIA CONSUMO 

Abatedouro de Bovinos 2,50 m
3
/ind 

Abatedouro de Suínos 2,50 m
3
/ind 

Abatedouro de Aves 0,50 m
3
/ind 

Fonte: Mato Grosso em números – 2006, 2005 apud EPE/CNEC, 2010. 

 

Quadro 7.1.6.1-20 - Dados dos Abatedores 

ATIVIDADE ECONÔMICA BACIA DOS RIOS ARINOS/PEIXES 

Abatedouros  

Bovinos (cab/ano) 85.000 

Suínos (cab/ano) 35.000 

Aves (cab/ano) 250.000 

Fonte: Mato Grosso em números – 2006, 2005 apud EPE/CNEC, 2010. 
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Quadro 7.1.6.1-21 - Volumes de Água de Abatedores. 

ATIVIDADE ECONÔMICA BACIA DOS RIOS ARINOS/PEIXES 
TOTAL 

(M3/ANO) 

Abatedouros 

Bovinos (m
3
/ano) 212.500 212.500 

Suínos (m
3
/ano) 87.500 87.500 

Aves (m
3
/ano) 1.250.000 1.250.000 

Total (m3/ano) 1.337.500 1.337.500 

Fonte: Mato Grosso em números – 2006, 2005 apud EPE/CNEC, 2010. 

 

O Quadro 7.1.6.1-22 apresenta o resumo dos valores de vazão expressos em m3/s 
da bacia do Arinos. Neste são comparandos os resultados obtidos a partir de dados 
da publicação Mato Grosso em Números 2006-2005 e do IBGE (2010) com os 
valores apresentados no Plano Estratégico de Recursos Hídricos dos Afluentes da 
Margem Direita do Rio Amazonas, elaborado pela Agência Nacional de Águas 
(ANA, 2013). 

Verifica-se que a vazão total necessária de 3,17 m3/s conforme dados do Plano 
Estratégico (ANA, 2013) para suprir os diversos usos consultivos da água é ínfima 
em relação às vazões registradas na bacia hidrográfica, mesmo considerando as 
condições mais críticas de estiagem na bacia. Para exemplificar estas condições de 
estigem, são apresentadas no Quadro 7.1.6.1-23 as vazões mínimas de sete dias 
no posto fluviométrico Rio Arinos, no qual se verifica, nas condições mais críticas, a 
ocorrência de vazão mínima de 322,35 m3/s. Assim, é possível inferir que os usos 
dos recursos hídricos atuais e futuros, nas condições mais crítcas de vazões ao 
longo do ano, representam uma captação de cerca 0,9% da vazão do rio Arinos. 
Este percentual pode ser considerado insignificante e não representa limitação ou 
risco de instauração de conflitos nos cenários futuros.  

 

Quadro 7.1.6.1-22 - Vazões Necessárias por Tipo de Uso. 

TIPO DE USO 

VAZÃO DE CAPTAÇÃO 
(m3/s) 

IBGE (2010; 2013); 
Mato Grosso em 
números – 2006, 

2005. 

Plano Estratégico de 
recursos hídricos da 
margem direira do 

Amazonas (ANA, 2013) 

Abastecimento Rural 0,04 0,03 

Abastecimento Urbano 0,20 0,17 

Irrigação 0,85 1,99 

Dessedentação e Criação Animal 0,89 0,78 

Uso Industrial 0,06 0,19 

TOTAL 2,04 3,17 
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Quadro 7.1.6.1-23 - Vazões mínimas de sete dias no posto fluviométrico Rio Arinos. 

ANO HIDROLÓGICO Q7,MÍM ANO HIDROLÓGICO Q7,MÍM 

1973-1974 702 1993-1994 322 

1974-1975 530 1994-1995 404 

1975-1976 494 1995-1996 390 

1976-1977 463 1996-1997 584 

1977-1978 497 1997-1998 593 

1978-1979 591 1998-1999 437 

1979-1980 735 1999-2000 419 

1980-1981 730 2000-2001 422 

1981-1982 674 2001-2002 406 

1982-1983 663 2002-2003 464 

1983-1984 541 2003-2004 495 

1984-1985 527 2004-2005 531 

1985-1986 372 2005-2006 482 

1986-1987 600 2006-2007 538 

1987-1988 432 2007-2008 500 

1988-1989 428 2008-2009 520 

1989-1990 450 2009-2010 569 

1990-1991 455 2010-2011 529 

1991-1992 628 2011-2012 479 

1992-1993 354 2012-2013 499 

    PARÂMETROS ESTASTÍSTICOS 
 

DIMENSÃO DA AMOSTRA 40 
 

MÉDIA 511,21 
 

VARIÂNCIA 10165,96 
 

DESVIO PADRÃO 100,83 
 

AMPLITUDE 412,56 
 

ASSIMETRIA 0,51 
 

ASSIMETRIA DE PEQUENAS AMOSTRAS 0,49 
 

MÁXIMO 734,91 
 

MÍNIMO 322,35 
 

COEF. CURTOSE -0,14 
 

COEF. VARIAÇÃO 0,20 
 

Fonte: EPE (2015). 
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Segundo o PERH-MDA (ANA, 2013), a bacia do rio Arinos não apresenta 
problemas de disponibilidade hídrica superficial para atendimento à demanda de 
usos consuntivos atual e futura (IDHidr ≤ 1), ainda que se considere o cenário 
crítico. Este cenário crítico refere-se ao ano de 2030 e admite taxa de crescimento 
anual do PIB de 5%, bem como o fato de que a expansão agropecuária não se 
restringirá às áreas legalmente disponíveis, particularmente a reserva legal (ANA, 
2013). Além disso, os efeitos das mudanças climáticas são considerados neste 
cenário. No caso da UPH Arinos a demanda correspondente a este cenário é de 
14,41 m³/s e a redução da disponibilidade hídrica na bacia em função das 
mudanças climáticas de 13%. Então, neste caso crítico o IDHidr atinge o valor de 
0,11 (<<1), que indica a suficiência do recurso. 

Cabe destacar que a UHE Castanheira, considerada no PERH-MDA (ANA, 2013), 
como um dos usos de águas superficiais preponderantes na bacia não concorre 
para a redução da disponibilidade hídrica na bacia, tendo em vista tratar-se de uso 
não consuntivo, uma vez que o regime de operação do empreendimento será a fio 
d’água. 

Portanto, é possível concluir que, frente à disponibilidade hídrica da bacia, os usos 
dos recursos hídricos, tanto nas condições atuais, quanto nos cenários futuros 
(cenários do PERH-MDA) são insignificantes e não representam limitação ou risco 
de instauração de conflitos. Além disso, os programas socioambientais propostos 
no âmbito do presente EIA para monitoramento, mitigação ou compensação dos 
impactos visam a manutenção da qualidade da água e dos usos múltiplos do 
recurso, tanto no reservatório, quanto no trecho a jusante, em consonância com os 
objetivos do PERH-MDA. 

 

 Área de Influência Direta (AID) 

 Caracterização Hidrológica da Bacia Contribuinte à UHE Castanheira 

Os dados usados para caracterização hidrológica da AID foram baseados no 
Estudo de Viabilidade Técnico-Econômica e Ambiental da UHE Castanheira, 
elaborado pela empresa Engevix Engenharia S.A. (2015). Os levantamentos 
consideraram as características básicas do empreendimento apresentadas no 
Quadro 7.1.6.1-24. 
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Quadro 7.1.6.1-24 - Características básicas do empreendimento – UHE CASTANHEIRA 

Coordenadas 
Geográficas do 

Eixo do 
Barramento 

Posição 
(distância 
da foz do 

rio Arinos) 
(km) 

Área de 
Drenagem 

(km2) 

N.A. Max. 
Normal de 

Montante (m) 

N.A. Normal 
de Jusante 

(m) 

Potência 
Instalada 

(MW) 

Área do 
Reservatório 

(km2) 

11°3’45,6”S 

57°44’58,2”W 
120 40.395 230 214,36 140 94,7 

Fonte: EPE (2015) 

 

O empreendimento caracteriza-se por sua baixa queda – queda líquida média de 15 
m - e por reservatório que se estende por cerca de 69 km, até o município de Novo 
Horizonte do Norte, cruzando a rodovia MT-325 no trajeto da travessia da balsa. O  
Quadro 7.1.6.1-25 apresenta as características fisiográficas na bacia do rio Arinos 
em seu exutório e na região da UHE Castanheira. 

 

Quadro 7.1.6.1-25 - Resumo das características fisiográficas da bacia a montante da UHE Castanheira. 

CARACTERÍSTICAS E ÍNDICES UHE CASTANHEIRA 

Área de drenagem (km
2
) 40.395 

Perímetro (km) 1.420 

Comprimento axial da bacia (km) 433 

Comprimento do curso d'água principal (km) 607 

Cota nascente (m) 600 

Cota foz (m) 220 

Índice de compacidade (Kc) 1,98 

Fator de forma (Kf) 0,2175 

Declividade média (I) 0,6260 

Tempo de concentração (tc - horas) 158 

Fonte: EPE/Engevix (2015) 

 

A série de vazões médias mensais do rio Arinos na UHE Castanheira foi 
determinada por transferência de vazões. Para a transferência de vazões foram 
utilizados os postos fluviométricos Porto dos Gaúchos e Rio Arinos. Para definição 
da série de vazões médias mensais na UHE Castanheira foi aplicado a interpolação 
linear entre os dados de Portos dos Gaúchos e Rio Arinos conforme ilustrado na 
Figura 7.1.6.1-11. 
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Figura 7.1.6.1-11 - Vazões Médias no Rio Arinos (EPE/ENGEVIX, 2015). 

 

As equações de transferência das vazões do posto fluviométrico selecionado para o 
aproveitamento é apresentada a seguir. 

 

𝑄𝐶𝐴𝑆 = 𝑄𝑃𝐺 + [(
𝐴𝐶𝐴𝑆 − 𝐴𝑃𝐺

𝐴𝑅𝐴 − 𝐴𝑃𝐺
) (𝑄𝑅𝐴−𝑄𝑃𝐺)] 

 

Em que: 

QCAS: vazão na UHE Castanheira; 

QPG: vazão no posto fluviométrico Porto dos Gaúchos; 

QRA: vazão no posto fluviométrico Rio Arinos; 

ACAS: área de drenagem na UHE Castanheira (40.394,59 km2); 

APG: área de drenagem no posto fluviométrico Porto dos Gaúchos (36.819 km2). 

ARA: área de drenagem no posto fluviométrico Rio Arinos (57.100 km2). 

 

Porto dos 

Gaúchos 

UHE Castanheira 

Rio Arinos 
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Desta forma, foi possível determinar a série de vazões médias mensais no 
aproveitamento para o período de janeiro de 1931 a dezembro de 2012. O  
Quadro 7.1.6.1-26 apresenta a séries de vazões médias mensais do rio Arinos no 
aproveitamento Castanheira. A Figura 7.1.6.1-12 apresenta a curva de permanência 
das vazões médias anuais do rio Arinos no aproveitamento Castanheira. A  
Figura 7.1.6.1-13 apresenta as distribuições sazonais das vazões médias mensais 
do rio Arinos no aproveitamento Castanheira. A Figura 7.1.6.1-14 apresenta as 
vazões médias anuais do rio Arinos no aproveitamento Castanheira. E o  
Quadro 7.1.6.1-27 apresenta análise estatística e hidrológica detalhada da série de 
vazões médias mensais do rio Arinos no aproveitamento Castanheira. 

 

Quadro 7.1.6.1-26 - Série de Vazões médias Mensais (1931 a 2012) – UHE Castanheira (m
3
/s). 

(continua...) 

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA 

1931 1147 1197 1142 1209 1014 705 546 431 434 540 868 1089 860 

1932 1060 1164 1253 1284 1047 720 601 503 531 628 843 1034 889 

1933 1050 1252 1385 1173 1002 719 452 428 454 549 705 865 836 

1934 1126 1392 1376 1269 1119 787 477 440 474 668 844 914 907 

1935 1085 1360 1362 1224 1209 757 489 430 437 499 719 1000 881 

1936 1086 1049 1207 1187 814 622 456 419 427 501 608 750 761 

1937 907 1058 1130 1141 1196 826 565 478 453 547 743 885 827 

1938 1162 1555 1394 1002 820 647 502 423 425 506 853 1143 869 

1939 1139 1180 1209 1226 981 648 531 554 521 572 764 995 860 

1940 1214 1409 1573 1558 1333 870 579 456 478 562 693 914 970 

1941 1047 1061 1259 1369 1129 645 479 464 578 649 867 1130 890 

1942 1032 1128 1320 1301 1174 826 498 440 452 591 846 1063 889 

1943 1114 1201 1272 1115 1041 700 473 425 429 551 904 1161 866 

1944 1191 1164 1127 1174 915 597 452 439 427 523 753 1004 814 

1945 1111 1220 1421 1481 1325 908 579 428 432 518 743 1055 935 

1946 1255 1209 1294 1355 948 780 703 471 462 483 651 950 880 

1947 1195 1417 1496 1349 1194 759 537 429 452 537 797 1062 935 

1948 1202 1259 1205 1192 970 666 491 488 508 617 833 1050 873 
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Quadro 7.1.6.1-26 - Série de Vazões médias Mensais (1931 a 2012) – UHE Castanheira (m
3
/s). 

(continua...) 

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA 

1949 1554 1736 1393 1231 1011 725 534 483 434 498 824 1055 957 

1950 1167 1542 1434 1287 1133 623 438 425 423 463 692 996 885 

1951 1307 1467 1276 1468 1285 729 657 445 434 522 660 926 931 

1952 1161 1153 1193 1143 998 689 448 431 431 471 591 800 792 

1953 1095 1267 1280 1384 1115 675 545 426 439 627 881 973 892 

1954 1145 1265 1303 1408 1084 624 511 444 429 524 689 965 866 

1955 1159 1243 1300 1255 1208 738 558 445 433 477 590 742 846 

1956 1072 1290 1183 1163 1058 949 675 508 464 586 792 1161 909 

1957 1431 1326 1334 1239 995 712 515 466 474 650 794 884 902 

1958 1150 1310 1217 1155 1123 830 525 461 478 509 693 1006 871 

1959 1304 1561 1503 1305 1133 661 523 466 457 495 663 1088 930 

1960 1370 1326 1356 1247 1026 729 485 433 432 478 703 988 881 

1961 1167 1339 1301 1261 1059 708 583 443 467 516 640 886 864 

1962 1212 1487 1400 1102 914 804 487 440 458 665 857 861 891 

1963 1225 1368 1142 1203 941 684 476 428 432 460 592 895 821 

1964 1103 1202 1204 991 851 661 615 470 463 502 825 1206 841 

1965 1204 1151 1225 1336 1195 727 491 457 460 578 951 1249 919 

1966 1166 1145 1340 1257 896 692 533 423 431 530 823 993 852 

1967 930 1017 1099 1087 978 703 457 431 434 501 738 997 781 

1968 1083 1054 1054 991 704 587 461 438 504 604 743 880 759 

1969 1052 1241 1094 991 881 640 473 431 437 504 673 890 776 

1970 1098 1217 1153 1026 857 637 486 429 434 496 684 853 781 

1971 914 1040 1118 1018 814 626 492 443 460 542 717 880 755 

1972 997 1088 1199 1065 754 613 475 453 484 527 654 935 770 

1973 1162 1095 1032 1048 812 614 524 440 437 653 1084 1333 853 

1974 1409 1583 1700 1632 1417 1079 613 433 404 515 586 788 1013 

1975 1046 1344 1161 1224 888 528 492 418 375 399 575 870 777 

1976 863 1015 1155 951 820 604 464 403 386 522 567 733 707 

1977 1049 1271 1078 1019 880 750 546 458 477 603 801 1021 829 

1978 1522 1283 1511 1177 1138 868 628 554 529 612 688 1008 960 

1979 1514 1540 1708 1816 1532 1138 705 630 595 639 746 795 1113 

1980 1333 1848 2031 1504 984 793 669 553 552 596 678 1085 1052 

1981 1564 1550 1602 1479 987 784 627 538 482 579 913 929 1003 

1982 1354 1528 1653 1352 938 745 608 534 603 625 658 759 946 
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Quadro 7.1.6.1-26 - Série de Vazões médias Mensais (1931 a 2012) – UHE Castanheira (m
3
/s). 

(continuação) 

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA 

1983 1088 1262 1341 1203 700 612 473 426 408 556 786 945 817 

1984 854 828 1020 1096 835 635 471 418 456 488 619 547 689 

1985 1113 1231 1360 1209 901 622 522 444 449 545 635 710 812 

1986 1024 1377 1382 1132 1142 722 447 456 503 572 518 683 830 

1987 894 966 998 963 700 511 425 380 354 358 585 990 677 

1988 1290 1282 1501 1279 889 680 529 456 421 463 618 921 861 

1989 560 666 1134 1181 987 730 634 540 445 530 662 1088 763 

1990 1438 1388 1608 1119 821 620 545 461 531 557 586 797 873 

1991 1208 1455 1563 1651 1106 708 592 499 529 617 783 877 966 

1992 1081 1464 1631 1320 894 691 559 450 337 482 762 1082 896 

1993 1150 1264 1259 1069 715 547 489 415 373 497 666 824 772 

1994 874 781 1331 1165 732 544 550 475 353 349 409 741 692 

1995 1426 1694 1665 1350 1020 692 574 491 449 536 617 971 957 

1996 1137 1116 1314 1093 777 613 513 474 445 482 702 792 788 

1997 1314 1488 1307 1267 889 706 544 470 442 447 556 740 847 

1998 722 1046 1286 865 576 474 404 384 351 399 625 710 653 

1999 1274 1085 1235 783 622 468 420 353 362 362 581 862 700 

2000 978 1352 1369 1098 745 560 495 438 417 425 598 807 773 

2001 914 934 1098 883 644 530 438 365 361 472 600 1006 687 

2002 1242 1311 1352 1109 736 562 478 420 415 429 523 698 773 

2003 1156 1208 1330 1460 931 678 545 455 465 526 647 815 851 

2004 1162 1837 1492 1128 870 684 592 482 457 518 657 765 887 

2005 1091 1189 1379 1053 759 578 492 421 415 471 526 894 772 

2006 1214 1240 1281 1404 888 682 550 454 443 711 701 951 876 

2007 1114 1611 1233 999 790 618 496 441 405 485 669 924 815 

2008 1078 1396 1578 1326 938 717 567 468 436 503 758 1026 899 

2009 1103 1192 1249 1229 847 678 534 454 465 500 636 942 819 

2010 1293 1489 1326 1354 907 746 623 484 413 481 635 812 880 

2011 1294 1398 1538 1473 925 623 521 446 397 524 646 874 888 

2012 1182 1315 1316 1068 821 678 525 432 406 466 574 716 792 

MÉDIA 1150 1281 1325 1216 960 692 528 453 448 527 703 927 851 

MÁXIMA 1564 1848 2031 1816 1532 1138 705 630 603 711 1084 1333 1250 

MÍNIMA 560 666 998 783 576 468 404 353 337 349 409 547 537 

Fonte: EPE (2015) 
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Figura 7.1.6.1-12 - Curva de permanência das vazões médias mensais (1931 a 2012) – UHE 
Castanheira (EPE/ENGEVIX, 2015). 

 

 

Figura 7.1.6.1-13 - Distribuição Sazonal das vazões médias mensais (1931 a 2012) – UHE 
Castanheira (EPE/ENGEVIX, 2015). 
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Figura 7.1.6.1-14 - Vazões Médias Anuais (1931 a 2012) – UHE Castanheira (EPE/ENGEVIX, 2015). 

 

Quadro 7.1.6.1-27 - Parâmetros Estatísticos da Série de Vazões Médias Mensais do rio Arinos na UHE 
Castanheira. (continua...) 

PARÂMETRO POSTOS FLUVIOMÉTRICOS 

Código da ANA UHE CASTANHEIRA 

Rio Arinos 

Extensão da Série Jan/1931 a Dez/2012 

Área de Drenagem (km2) 40.395 

Vazão Específica (l/s/km2) 21,06 

Mínima (m3/s) 337 

Média (m3/s) 851 

Máxima (m3/s) 2.031 

Desvio-Padrão (m3/s) 349,43 

PERMANÊNCIA (%) VAZÕES MÉDIAS MENSAIS GARANTIDAS (m3/s) 

1 1.651 

2 1.564 

3 1.530 

5 1.452 

10 1.332 
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Quadro 7.1.6.1-27 - Parâmetros Estatísticos da Série de Vazões Médias Mensais do rio Arinos na UHE 
Castanheira. (continuação) 

PARÂMETRO POSTOS FLUVIOMÉTRICOS 

PERMANÊNCIA (%) VAZÕES MÉDIAS MENSAIS GARANTIDAS (m3/s) 

15 1.259 

20 1.200 

25 1.142 

30 1.087 

35 1.020 

40 940 

45 868 

50 788 

55 713 

60 663 

65 617 

70 561 

75 526 

80 492 

85 467 

90 445 

95 427 

98 403 

99 365 

Fonte: (EPE/ENGEVIX, 2015) 

 

Os estudos para determinação das vazões máximas no local da UHE Castanheira 
tiveram como objetivo dar subsídios para definição das vazões de projeto do desvio 
do rio, durante a construção do empreendimento e para o dimensionamento do 
vertedouro e cota de proteção das estruturas. Para a determinação das vazões 
máximas da UHE Castanheira foram utilizados os dados dos postos fluviométricos 
de Porto dos Gaúchos e Rio Arinos (EPE/ENGEVIX, 2015). 

As análises de consistência permitiram obter as séries de vazões médias diárias do 
rio Arinos nos postos fluviométricos selecionados. Conforme pode ser constatado, o 
regime de chuvas na bacia do rio Arinos é bem característico, com período seco 
nos meses de junho a outubro e período úmido nos meses novembro a maio. Desta 
forma, a identificação das vazões máximas foi realizada dentro de cada período 
característico. Para todo o histórico observado foi identificada a vazão máxima 
média diária do rio Arinos nos dois períodos. Para os anos com falhas de 
observação a vazão máxima média diária foi considerada exclusivamente quando 
havia evidências que no período de falhas as vazões teriam sido inferiores, quando 
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as falhas ocorreram no período seco para a determinação da série do período 
úmido e vice versa (EPE/ENGEVIX, 2015). 

O Quadro 7.1.6.1-28 apresenta as séries de vazões máximas médias diárias do 
período úmido do rio Arinos no posto fluviométrico Porto dos Gaúchos e o  
Quadro 7.1.6.1-29 no posto fluviométrico Rio Arinos. Estes quadros apresentam, 
também, os principais parâmetros estatísticos das séries, incluindo o número de 
elementos, a média, o mínimo, o máximo, o desvio padrão e os coeficientes de 
assimetria e curtose (EPE/ENGEVIX, 2015). 

O Quadro 7.1.6.1-30 apresenta as séries de vazões máximas médias diárias do 
período seco do rio Arinos no posto fluviométrico Porto dos Gaúchos e o  
Quadro 7.1.6.1-31 no posto fluviométrico Rio Arinos. Estes quadros apresentam, 
também, os principais parâmetros estatísticos das séries, incluindo o número de 
elementos, a média, o mínimo, o máximo, o desvio padrão e os coeficientes de 
assimetria e curtose (EPE/ENGEVIX, 2015). 

 

Quadro 7.1.6.1-28 - Vazões máximas período completo em Porto dos Gaúchos. (continua...) 

ANO HIDROLÓGICO VAZÃO MÁXIMA (m³/s) ANO HIDROLÓGICO VAZÃO MÁXIMA (m³/s) 
1973-1974 1604 1993-1994 1337 

1974-1975 1216 1994-1995 1536 

1975-1976 1185 1995-1996 1248 

1976-1977 1287 1996-1997 1458 

1977-1978 1592 1997-1998 1341 

1978-1979 1672 1998-1999 1269 

1979-1980 2073 1999-2000 1372 

1980-1981 1700 2000-2001 1076 

1981-1982 1501 2001-2002 1314 

1982-1983 1322 2002-2003 1430 

1983-1984 1041 2003-2004 1949 

1984-1985 1309 2004-2005 1277 

1985-1986 1276 2005-2006 1396 

1986-1987 1099 2006-2007 1634 

1987-1988 1366 2007-2008 1496 

1988-1989 1181 2008-2009 1286 

1989-1990 1521 2009-2010 1555 

1990-1991 1577 2010-2011 1406 

1991-1992 1480 2011-2012 1247 

1992-1993 1147 2012-2013 1382 

Resumo Estatístico 
  

Dimensão da amostra 40 
  

Média 1403,99 
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Quadro 7.1.6.1-28 - Vazões máximas período completo em Porto dos Gaúchos. (continuação) 

ANO HIDROLÓGICO VAZÃO MÁXIMA (m³/s) ANO HIDROLÓGICO VAZÃO MÁXIMA (m³/s) 

Variância 47103,84 
  

Desvio Padrão 217,03 
  

Amplitude 1032,02 
  

Máximo 2073,11 
  

Mínimo 1041,08 
  

Assimetria 0,98 
  

Coef. Curtose 1,60 
  

Fonte: EPE/ENGEVIX (2015) 

 

Quadro 7.1.6.1-29. Vazões máximas período completo em Rio Arinos. (continua...) 

ANO HIDROLÓGICO VAZÃO MÁXIMA (m³/s) ANO HIDROLÓGICO VAZÃO MÁXIMA (m³/s) 

1973-1974 3241 1993-1994 2658 

1974-1975 2394 1994-1995 3092 

1975-1976 2325 1995-1996 2463 

1976-1977 2548 1996-1997 2921 

1977-1978 3216 1997-1998 2666 

1978-1979 3389 1998-1999 2509 

1979-1980 4266 1999-2000 2734 

1980-1981 3450 2000-2001 2070 

1981-1982 3015 2001-2002 2851 

1982-1983 2624 2002-2003 2862 

1983-1984 2011 2003-2004 3014 

1984-1985 2595 2004-2005 2493 

1985-1986 2525 2005-2006 2398 

1986-1987 2137 2006-2007 2809 

1987-1988 2721 2007-2008 2709 

1988-1989 2317 2008-2009 2450 

1989-1990 3060 2009-2010 2875 

1990-1991 3183 2010-2011 3327 

1991-1992 2970 2011-2012 2453 

1992-1993 2242 2012-2013 3117 

Resumo Estatístico 
  

Dimensão da amostra 40 
  

Média 2767,52 
  

Variância 194024,58 
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Quadro 7.1.6.1-29. Vazões máximas período completo em Rio Arinos. (continuação) 

ANO HIDROLÓGICO VAZÃO MÁXIMA (m³/s) ANO HIDROLÓGICO VAZÃO MÁXIMA (m³/s) 

Desvio Padrão 440,48 
  

Amplitude 2255,68 
  

Máximo 4266,46 
  

Mínimo 2010,78 
  

Assimetria 0,92 
  

Coef. Curtose 2,03 
  

Fonte: EPE/ENGEVIX (2015) 

 

Quadro 7.1.6.1-30 - Vazões máximas período de estiagem em Porto dos Gaúchos. (continua...) 

ANO HIDROLÓGICO VAZÃO MÁXIMA (m³/s) ANO HIDROLÓGICO VAZÃO MÁXIMA (m³/s) 

1973-1974 1095 1993-1994 566 

1974-1975 533 1994-1995 685 

1975-1976 635 1995-1996 638 

1976-1977 740 1996-1997 691 

1977-1978 961 1997-1998 470 

1978-1979 1206 1998-1999 457 

1979-1980 773 1999-2000 528 

1980-1981 740 2000-2001 534 

1981-1982 761 2001-2002 574 

1982-1983 624 2002-2003 721 

1983-1984 685 2003-2004 666 

1984-1985 767 2004-2005 605 

1985-1986 864 2005-2006 723 

1986-1987 561 2006-2007 811 

1987-1988 685 2007-2008 714 

1988-1989 764 2008-2009 696 

1989-1990 600 2009-2010 647 

1990-1991 679 2010-2011 609 

1991-1992 668 2011-2012 690 

1992-1993 578 2012-2013 488 

Resumo Estatístico 
  

Dimensão da amostra 40 
  

Média 686 
  

Variância 22858 
  

Desvio Padrão 151 
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Quadro 7.1.6.1-30 - Vazões máximas período de estiagem em Porto dos Gaúchos. (continuação) 

ANO HIDROLÓGICO VAZÃO MÁXIMA (m³/s) ANO HIDROLÓGICO VAZÃO MÁXIMA (m³/s) 

Amplitude 749 
  

Máximo 1206 
  

Mínimo 457 
  

Assimetria 1,49 
  

Coef, Curtose 3,48 
  

Fonte: EPE/ENGEVIX (2015) 

 

Quadro 7.1.6.1-31 - Vazões máximas período de estiagem em Rio Arinos.  

ANO HIDROLÓGICO VAZÃO MÁXIMA (m³/s) ANO HIDROLÓGICO VAZÃO MÁXIMA (m³/s) 
1973-1974 2129 1993-1994 973 

1974-1975 900 1994-1995 1233 

1975-1976 1124 1995-1996 1130 

1976-1977 1352 1996-1997 1246 

1977-1978 1837 1997-1998 762 

1978-1979 2371 1998-1999 733 

1979-1980 1426 1999-2000 1066 

1980-1981 1352 2000-2001 1000 

1981-1982 1399 2001-2002 964 

1982-1983 1098 2002-2003 1298 

1983-1984 1233 2003-2004 1199 

1984-1985 1412 2004-2005 971 

1985-1986 1624 2005-2006 1269 

1986-1987 961 2006-2007 1170 

1987-1988 1233 2007-2008 1244 

1988-1989 1405 2008-2009 1196 

1989-1990 1048 2009-2010 1744 

1990-1991 1220 2010-2011 1039 

1991-1992 1194 2011-2012 1228 

1992-1993 998 2012-2013 1245 

Resumo Estatístico 
  

Dimensão da amostra 40 
  

Média 1250,65 
  

Variância 106352,27 
  

Desvio Padrão 326,12 
  

Amplitude 1637,49 
  

Máximo 2370,71 
  

Mínimo 733,22 
  

Assimetria 1,57 
  

Coef. Curtose 3,50 
  

Fonte: EPE/ENGEVIX (2015) 
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As vazões máximas do rio Arinos no aproveitamento Castanheira também foram 
determinadas por transferência de vazões. Para a transferência de vazões foi 
utilizada equação empregada para a definição das vazões na UHE Castanheira 
(ENGEVIX, 2014): 

 

𝑄𝐶𝐴𝑆 = 𝑄𝑃𝐺 + [(
𝐴𝐶𝐴𝑆 − 𝐴𝑃𝐺

𝐴𝑅𝐴 − 𝐴𝑃𝐺
) (𝑄𝑅𝐴−𝑄𝑃𝐺)] 

 

Em que:  

QCAS: vazão na UHE Castanheira; 

QPG: vazão no posto fluviométrico Porto dos Gaúchos; 

QRA: vazão no posto fluviométrico Rio Arinos; 

ACAS: área de drenagem na UHE Castanheira (40.394,59 km2); 

APG: área de drenagem no posto fluviométrico Porto dos Gaúchos (36.819 km2); 

ARA: área de drenagem no posto fluviométrico Rio Arinos (57.100 km2). 

 

Os Quadros 7.1.6-32 e 7.1.6-33 apresentam os valores de vazões máximas 
associadas a diversos períodos de retorno para os postos fluviométricos de Porto 
dos Gaúchos e Rio Arinos e para a UHE Castanheira. 

 

Quadro 7.1.6.1-32 - Vazões máximas para o período completo. (continua...) 

TR 
VAZÃO (m³/s) 

RIO ARINOS PORTO DOS GAÚCHOS UHE CASTANHEIRA 

1 2029 1040 1214 

2 2698 1370 1604 

5 3098 1568 1838 

10 3363 1699 1992 

20 3616 1824 2140 

50 3945 1987 2332 

100 4191 2109 2476 

500 4761 2390 2808 
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Quadro 7.1.6.1-23 - Vazões máximas para o período completo. (continuação) 

TR 
VAZÃO (m³/s) 

RIO ARINOS PORTO DOS GAÚCHOS UHE CASTANHEIRA 

1000 5005 2511 2951 

2000 5250 2632 3093 

5000 5573 2792 3282 

10000 5818 2913 3425 

Fonte: EPE/ENGEVIX (2015) 

 

Quadro 7.1.6.1-33 - Vazões máximas para o período seco (julho - outubro). 

TR 
VAZÃO (m³/s) 

RIO ARINOS PORTO DOS GAÚCHOS UHE CASTANHEIRA 

1 712 435 484 

2 1200 662 757 

5 1492 798 920 

10 1685 888 1028 

20 1870 974 1132 

50 2110 1086 1266 

100 2290 1169 1367 

500 2705 1363 1599 

1000 2884 1446 1699 

2000 3063 1529 1799 

5000 3299 1639 1931 

10000 3477 1722 2031 

Fonte: EPE/ENGEVIX (2015) 

 

Para determinar as vazões máximas instantâneas (Qmax.inst.) do rio Arinos no 
aproveitamento para fins de dimensionamento do vertedouro e das obras de desvio 
do rio foi utilizada a fórmula de Füller (EPE/ENGEVIX, 2015): 

 

𝑄𝑚á𝑥. 𝑖𝑛𝑠𝑡.

𝑄𝑑
= 1 + 2,66𝐴𝑑

−0,30 

Em que: 

Qmax.inst.: vazão máxima instantânea; 

Qd: vazão média diária 

Ad: área de drenagem da bacia hidrográfica no local de interesse. 
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A partir da equação acima foi obtido o coeficiente de 1,1104 para determinação da 
vazão máxima instantânea. Os Quadros 7.1.6-34 e 7.1.6-35 apresentam os valores 
de vazões máximas instantâneas associadas a diversos períodos de retorno para a 
UHE Castanheira (EPE/ENGEVIX, 2015). 

 

Quadro 7.1.6.1-34 - Vazões máximas instantâneas para o período completo. 

TR UHE CASTANHEIRA 

1 1348 

2 1781 

5 2041 

10 2212 

20 2377 

50 2590 

100 2749 

500 3118 

1.000 3276 

2.000 3435 

5.000 3644 

10.000 3803 

Fonte: EPE/ENGEVIX (2015) 

 

Quadro 7.1.6.1-35 - Vazões máximas instantâneas para o período seco. 

TR UHE CASTANHEIRA 

1 537 

2 841 

5 1022 

10 1142 

20 1257 

50 1406 

100 1518 

500 1776 

1.000 1887 

2.000 1998 

5.000 2144 

10.000 2255 

Fonte: EPE/ENGEVIX (2015) 
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Para caracterizar as vazões mínimas na região da UHE Castanheira adotou-se os 
postos de Porto dos Gaúchos e Rio Arinos como referência devido à proximidade e 
a extensão de dados disponíveis. A partir da série de vazões médias diárias do rio 
Arinos nos postos fluviométricos selecionado, obteve-se as curvas de permanência. 
O Quadro 7.1.6.1-36 e a Figura 7.1.6.1-15 apresentam a curvas de permanência 
das vazões diárias do rio Arinos nos postos fluviométricos (EPE/ENGEVIX, 2015). 

 

Quadro 7.1.6.1-36 - Permanência das vazões diárias. 

PERMANÊNCIA % RIO ARINOS PORTO DOS GAÚCHOS 

1 3076 1525 

5 2655 1326 

10 2386 1213 

20 2025 1032 

30 1716 890 

40 1405 752 

50 1143 644 

60 948 558 

70 798 495 

80 687 446 

90 586 399 

95 520 369 

99 440 325 

Fonte: EPE/ENGEVIX (2015) 
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Figura 7.1.6.1-15 - Curva de permanência - vazões diárias. 

 

De acordo com o art. 7° da Resolução CEHIDRO n° 27, de 09 de julho de 2009: 

Art. 7º A outorga para captações em barramentos já construídos até a data de 
publicação desta Resolução será concedida em função da vazão regularizada 
pelo reservatório, levando-se em consideração: 

I - a vazão mínima remanescente; 

II - as vazões outorgadas a jusante do reservatório; 

III - as vazões pretendidas no reservatório; 

§ 1º a vazão remanescente para barramentos que promovam regularização 
de vazão deverá ser de 50% da vazão de referência (Q95). 

§ 2º O potencial de regularização poderá ser alterado em casos que a SEMA 
julgar necessário para manter os usos múltiplos do corpo hídrico; 

§ 3º a vazão mínima remanescente no trecho curto circuitado para 
barramentos que visem geração de energia hidrelétrica, deverá ser igual ao 
somatório dos usos consuntivos no trecho mais 10% das vazões médias 
mensais, a fim de manter a sazonalidade do corpo hídrico.  
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Segundo critério estabelecido pela resolução supracitada, salvo em determinação 
contraria a restrição, a vazão mínima durante o período de enchimento deverá ser 
de 50% da Q95,e nos demais períodos a vazão defluente será igual à vazão afluente 
(EPE/ENGEVIX, 2015). 

As vazões mínimas do rio Arinos no aproveitamento Castanheira foram 
determinadas por transferência de vazões. Para a transferência de vazões foi 
utilizada equação empregada para a definição das vazões na UHE Castanheira, 
que é a seguinte (EPE/ENGEVIX, 2015): 

 

𝑄𝐶𝐴𝑆 = 𝑄𝑃𝐺 + [(
𝐴𝐶𝐴𝑆 − 𝐴𝑃𝐺

𝐴𝑅𝐴 − 𝐴𝑃𝐺
) (𝑄𝑅𝐴−𝑄𝑃𝐺)] 

 

Em que:  

QCAS: vazão na UHE Castanheira; 

QPG: vazão no posto fluviométrico Porto dos Gaúchos; 

QRA: vazão no posto fluviométrico Rio Arinos; 

ACAS: área de drenagem na UHE Castanheira (40.394,59 km2); 

APG: área de drenagem no posto fluviométrico Porto dos Gaúchos (36.819 km2); 

ARA: área de drenagem no posto fluviométrico Rio Arinos (57.100 km2). 

 

Desta forma a vazão de enchimento (50% Q95) na UHE Castanheira é de 198 m3/s. 

Considerando as séries de vazões médias diárias do rio Arinos nos postos 
fluviométricos selecionados, obtiveram-se as respectivas séries de vazões médias 
de sete dias consecutivos pela aplicação da média móvel, determinando-se os 
valores mínimos para cada ano hidrológico. Os Quadros 7.1.6-37 e 7.1.6-38 
apresentam as séries anuais de vazões mínimas médias de sete dias consecutivos 
do rio Arinos nos dois postos fluviométricos considerados. Estes quadros 
apresentam, também, os principais parâmetros estatísticos das séries, incluindo o 
número de elementos, a média, o mínimo, o máximo, o desvio padrão e os 
coeficientes de assimetria e curtose (EPE/ENGEVIX, 2015). 
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Quadro 7.1.6.1-37 - Vazões mínimas de sete dias no posto fluviométrico Rio Arinos. 

ANO HIDROLÓGICO Q7,MÍM ANO HIDROLÓGICO Q7,MÍM 

1973-1974 702 1993-1994 322 

1974-1975 530 1994-1995 404 

1975-1976 494 1995-1996 390 

1976-1977 463 1996-1997 584 

1977-1978 497 1997-1998 593 

1978-1979 591 1998-1999 437 

1979-1980 735 1999-2000 419 

1980-1981 730 2000-2001 422 

1981-1982 674 2001-2002 406 

1982-1983 663 2002-2003 464 

1983-1984 541 2003-2004 495 

1984-1985 527 2004-2005 531 

1985-1986 372 2005-2006 482 

1986-1987 600 2006-2007 538 

1987-1988 432 2007-2008 500 

1988-1989 428 2008-2009 520 

1989-1990 450 2009-2010 569 

1990-1991 455 2010-2011 529 

1991-1992 628 2011-2012 479 

1992-1993 354 2012-2013 499 

    PARÂMETROS ESTASTÍSTICOS 
 

DIMENSÃO DA AMOSTRA 40 
 

MÉDIA 511,21 
 

VARIÂNCIA 10165,96 
 

DESVIO PADRÃO 100,83 
 

AMPLITUDE 412,56 
 

ASSIMETRIA 0,51 
 

ASSIMETRIA DE PEQUENAS AMOSTRAS 0,49 
 

MÁXIMO 734,91 
 

MÍNIMO 322,35 
 

COEF. CURTOSE -0,14 
 

COEF. VARIAÇÃO 0,20 
 

Fonte: EPE/ENGEVIX (2015) 
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Quadro 7.1.6.1-38 - Vazões mínimas de sete dias no posto fluviométrico Porto dos Gaúchos. 

ANO HIDROLÓGICO Q7,MÍM ANO HIDROLÓGICO Q7,MÍM 

1973-1974 442 1993-1994 269 

1974-1975 363 1994-1995 306 

1975-1976 347 1995-1996 299 

1976-1977 333 1996-1997 388 

1977-1978 348 1997-1998 393 

1978-1979 392 1998-1999 321 

1979-1980 457 1999-2000 313 

1980-1981 455 2000-2001 314 

1981-1982 429 2001-2002 330 

1982-1983 424 2002-2003 365 

1983-1984 369 2003-2004 367 

1984-1985 362 2004-2005 409 

1985-1986 291 2005-2006 376 

1986-1987 396 2006-2007 399 

1987-1988 319 2007-2008 374 

1988-1989 317 2008-2009 391 

1989-1990 327 2009-2010 394 

1990-1991 329 2010-2011 363 

1991-1992 408 2011-2012 359 

1992-1993 283 2012-2013 358 

    PARÂMETROS ESTASTÍSTICOS 
 

DIMENSÃO DA AMOSTRA 40 
 

MÉDIA 362,02 
 

VARIÂNCIA 2209,23 
 

DESVIO PADRÃO 47,00 
 

AMPLITUDE 188,75 
 

ASSIMETRIA 0,12 
 

ASSIMETRIA DE PEQUENAS AMOSTRAS 0,12 
 

MÁXIMO 457,35 
 

MÍNIMO 268,59 
 

COEF. CURTOSE -0,53 
 

COEF. VARIAÇÃO 0,13 
 

Fonte: EPE/ENGEVIX (2015) 
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Determinada a série anual de vazões mínimas médias de sete dias consecutivos do 
rio Arinos nos postos fluviométricos selecionados, procedeu-se à análise de 
frequência. O Quadro 7.1.6.1-39 apresenta as vazões mínimas de sete dias 
consecutivos do Rio Arinos nos postos fluviométricos selecionados para períodos 
de retorno entre 2 e 10.000 anos (EPE/ENGEVIX, 2015). 

 

Quadro 7.1.6.1-39 - Distribuições estatísticas das Vazões mínimas de sete dias. 

PERIODO DE RETORNO 
(ANOS) 

VAZÃO MÍNIMA COM 7 DIAS DE DURAÇÃO 
RIO ARINOS PORTO DOS GAÚCHOS 

2 502 361 

5 421 321 

10 386 301 

20 362 286 

50 340 271 

100 328 262 

200 320 255 

500 312 248 

1000 308 243 

2000 305 240 

5000 303 237 

10000 301 235 

Fonte: EPE/ENGEVIX (2015) 

 

As vazões mínimas de 7 dias de duração com período de retornos de 10 anos na 
UHE Castanheira foram determinadas por transferência de vazões. Para a 
transferência de vazões foi utilizado a seguinte equação empregada para a 
definição das vazões na UHE Castanheira (EPE/ENGEVIX, 2015): 

 

𝑄𝐶𝐴𝑆 = 𝑄𝑃𝐺 + [(
𝐴𝐶𝐴𝑆 − 𝐴𝑃𝐺

𝐴𝑅𝐴 − 𝐴𝑃𝐺
) (𝑄𝑅𝐴−𝑄𝑃𝐺)] 

 

Em que:  

QCAS: vazão na UHE Castanheira; 

QPG: vazão no posto fluviométrico Porto dos Gaúchos; 

QRA: vazão no posto fluviométrico Rio Arinos; 
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ACAS: área de drenagem na UHE Castanheira (40.394,59 km2); 

APG: área de drenagem no posto fluviométrico Porto dos Gaúchos (36.819 km2); 

ARA: área de drenagem no posto fluviométrico Rio Arinos (57.100 km2). 

 

Desta forma a vazão mínimas de 7 dias de duração com período de retornos de 10 
anos (Q7,10) na UHE Castanheira é de 316 m3/s (EPE/ENGEVIX, 2015). 

Em relação aos estudos sedimentológicos, que tem como principal objetivo avaliar a 
vida útil do reservatório da Usina, sendo que esses estudos contemplaram 
(EPE/ENGEVIX, 2015): 

 Traçado da curva-chave de sedimentos e equação correspondente para os 
postos utilizados. 

 Descarga sólida média anual com uso da equação da curva-chave e da série 
de vazões naturais. 

 

Para a determinação da produção sólida total no local da UHE Castanheira foram 
feitos estudos para determinação da produção sólida total média a partir de dados 
de concentração de sólidos em suspensão, determinação de uma curva-chave de 
sedimentos e transformação da série de vazões em série de descargas sólidas 
(EPE/ENGEVIX, 2015). 

Para a definição de uma curva-chave de sedimentos, devido à natural dispersão 
dos dados de medição de descarga sólida, além dos dados de medição no local de 
implantação da UHE Castanheira realizadas durante os estudos de viabilidade, 
foram avaliados os dados do posto hidrossedimentométrico Porto dos Gaúchos. 
Foram obtidos dados de medição da concentração de sólidos em suspensão (Css) 
associados à medição de vazão líquida e características hidráulicas das seções. 
Para a definição da descarga sólida total foi utilizado o método simplificado de 
Colby, de 1957 (EPE/ENGEVIX, 2015).  

De posse desses resultados, foi possível esboçar a curva-chave de sedimentos 
para as estações hidrossedimentológicas que são apresentadas nas  
Figuras 7.1.6.1-16 e 7.1.6.1-17. A partir da análise desses gráficos se pode 
observar que a concentração de sedimentos na região da UHE Castanheira é 
relativamente menor que a concentração em Porto dos Gaúchos, sendo que essa 
diferença é verificada nas relações apresentadas na Figura 7.1.6.1-18. Essa 
diferença de concentração de sedimentos pode ter ocorrido devido a características 
de ocupação da bacia incremental entre o posto de Porto dos Gaúchos e a UHE 
Castanheira e/ou devido à mudança significativa de declividade do rio Arinos após a 
cidade de Juara (EPE/ENGEVIX, 2015). 
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Figura 7.1.6.1-16 - Curva Chave de Sedimentos do Rio Arinos em Porto dos Gaúchos - 17120000 
(EPE/ENGEVIX, 2015). 

 

 

Figura 7.1.6.1-17 - Curva Chave de Sedimentos do Rio Arinos na UHE Castanheira (EPE/ENGEVIX, 
2015). 
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Figura 7.1.6.1-18 - Curva Chave de Sedimentos do Rio Arinos na UHE Castanheira x Porto dos 
Gaúchos (EPE/ENGEVIX, 2015). 

 

A partir da curva-chave de sedimentos e da série de vazões médias mensais do rio 
Arinos na UHE Castanheira, foi definido o histórico de produção sólida média 
mensal, conforme apresentado no Quadro 7.1.6.1-40. 

 

Quadro 7.1.6.1-40 - Descargas sólidas totais do Rio Arinos na UHE Castanheira (Ton/dia). (continua...) 

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA 

1931 1961 2096 1950 2127 1622 925 623 431 436 612 1273 1809 1322 

1932 1738 2007 2251 2336 1702 954 721 548 595 773 1217 1670 1376 

1933 1712 2247 2627 2030 1593 951 465 427 468 627 924 1268 1278 

1934 1907 2648 2599 2295 1889 1096 505 446 500 850 1219 1380 1444 

1935 1799 2552 2558 2169 2130 1032 524 430 441 541 951 1588 1393 

1936 1802 1710 2123 2068 1154 761 470 414 425 544 735 1018 1102 

1937 1363 1732 1916 1945 2093 1180 655 506 465 624 1003 1314 1233 

1938 2002 3142 2653 1592 1167 810 547 418 422 552 1239 1952 1375 

1939 1941 2049 2128 2176 1540 811 597 635 579 668 1046 1575 1312 
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Quadro 7.1.6.1-40 - Descargas sólidas totais do Rio Arinos na UHE Castanheira (Ton/dia). (continua...) 

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA 

1940 2142 2699 3199 3151 2476 1279 680 471 507 650 899 1382 1628 

1941 1703 1740 2265 2579 1913 806 508 484 679 813 1271 1917 1390 

1942 1666 1912 2437 2385 2034 1181 539 446 464 703 1225 1744 1395 

1943 1875 2107 2302 1878 1688 914 498 422 429 631 1358 1999 1342 

1944 2081 2007 1909 2033 1384 715 465 444 426 581 1022 1598 1222 

1945 1868 2159 2733 2912 2451 1366 681 427 433 574 1001 1725 1528 

1946 2255 2129 2364 2539 1462 1081 920 495 481 515 816 1465 1377 

1947 2090 2722 2961 2523 2089 1035 606 428 464 607 1117 1742 1532 

1948 2108 2266 2117 2082 1514 846 528 523 556 751 1196 1710 1350 

1949 3140 3726 2649 2190 1613 964 600 515 436 540 1175 1725 1606 

1950 2016 3102 2773 2345 1924 763 443 421 419 482 898 1576 1430 

1951 2401 2870 2314 2873 2339 973 829 454 435 580 834 1408 1526 

1952 1998 1977 2086 1951 1581 891 458 432 431 494 702 1123 1177 

1953 1825 2289 2325 2623 1877 863 621 424 444 770 1305 1520 1407 

1954 1957 2284 2391 2694 1798 765 561 452 428 583 892 1503 1359 

1955 1995 2221 2382 2256 2126 991 644 454 434 504 701 999 1309 

1956 1768 2353 2058 2005 1732 1464 863 557 484 694 1106 1999 1423 

1957 2763 2456 2480 2211 1573 938 567 487 500 815 1111 1311 1434 

1958 1971 2409 2150 1982 1898 1189 586 479 506 557 899 1602 1352 

1959 2394 3162 2982 2396 1925 836 583 486 472 534 839 1809 1535 

1960 2584 2455 2542 2232 1652 974 518 435 432 506 919 1558 1400 

1961 2014 2492 2386 2271 1735 929 687 450 488 569 795 1315 1344 

1962 2138 2932 2670 1843 1380 1132 522 446 474 845 1249 1259 1407 

1963 2173 2578 1948 2111 1444 881 504 426 434 478 705 1335 1251 

1964 1847 2110 2116 1564 1236 835 747 493 482 547 1177 2120 1273 

1965 2115 1972 2173 2484 2090 969 527 473 477 679 1468 2239 1472 

1966 2011 1958 2496 2260 1338 898 599 419 432 594 1175 1570 1312 

1967 1418 1628 1836 1806 1533 919 473 431 435 544 991 1579 1133 

1968 1796 1721 1722 1565 921 695 479 442 549 727 1002 1302 1077 

1969 1716 2215 1823 1565 1303 796 498 431 440 550 859 1325 1127 

1970 1835 2151 1978 1651 1249 790 520 428 435 536 881 1241 1141 

1971 1381 1685 1887 1632 1154 769 530 449 478 614 948 1301 1069 

1972 1579 1807 2102 1749 1024 744 501 466 515 588 823 1429 1111 

1973 2002 1826 1667 1707 1150 746 584 445 440 820 1797 2477 1305 

1974 2698 3231 3608 3385 2722 1784 744 434 391 569 694 1098 1780 
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Quadro 7.1.6.1-40 - Descargas sólidas totais do Rio Arinos na UHE Castanheira (Ton/dia). (continua...) 

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA 

1975 1701 2508 1999 2170 1320 590 530 412 348 382 674 1280 1159 

1976 1262 1623 1984 1469 1167 727 483 388 364 581 659 981 974 

1977 1708 2300 1782 1634 1302 1017 622 474 504 725 1125 1639 1236 

1978 3040 2333 3005 2043 1937 1274 773 636 592 743 889 1606 1572 

1979 3014 3094 3633 3995 3071 1938 924 776 710 793 1008 1113 2006 

1980 2475 4105 4749 2984 1549 1107 852 635 633 712 869 1801 1873 

1981 3172 3125 3290 2909 1556 1089 770 608 514 680 1377 1416 1709 

1982 2537 3059 3455 2531 1437 1006 734 601 725 766 830 1036 1560 

1983 1807 2273 2499 2112 914 741 498 424 396 639 1093 1453 1238 

1984 1243 1184 1636 1828 1201 785 495 412 470 522 755 623 930 

1985 1871 2188 2552 2129 1350 761 580 451 459 620 785 934 1223 

1986 1647 2603 2618 1922 1947 958 457 471 548 668 573 880 1274 

1987 1333 1504 1582 1496 913 562 422 355 318 323 692 1562 922 

1988 2354 2329 2975 2322 1323 874 592 470 415 482 754 1398 1357 

1989 646 846 1927 2053 1554 975 783 612 453 594 838 1807 1091 

1990 2782 2635 3311 1889 1168 757 620 479 595 641 693 1117 1391 

1991 2125 2833 3168 3447 1853 929 704 541 591 752 1087 1296 1611 

1992 1790 2862 3383 2439 1334 895 644 461 295 512 1041 1793 1454 

1993 1971 2279 2265 1759 944 624 524 407 344 538 847 1176 1140 

1994 1288 1082 2470 2008 978 618 629 501 317 311 397 999 966 

1995 2748 3586 3494 2524 1636 897 672 528 460 605 752 1517 1618 

1996 1934 1881 2421 1821 1074 744 565 500 453 514 917 1105 1161 

1997 2422 2935 2401 2289 1323 925 618 492 449 457 639 995 1329 

1998 959 1700 2341 1268 675 500 390 361 314 382 767 934 882 

1999 2308 1801 2198 1086 760 489 414 316 330 329 686 1261 998 

2000 1533 2532 2579 1835 1006 647 535 443 409 422 716 1138 1149 

2001 1380 1428 1834 1308 804 594 442 334 327 496 720 1601 939 

2002 2218 2412 2529 1862 988 651 506 415 407 427 582 910 1159 

2003 1986 2124 2468 2850 1420 870 620 469 485 587 809 1156 1320 

2004 2002 4066 2948 1913 1280 882 704 513 472 573 828 1048 1436 

2005 1815 2073 2609 1718 1035 680 530 416 406 494 587 1335 1142 

2006 2142 2214 2328 2681 1319 877 629 467 450 935 915 1469 1369 

2007 1875 3318 2195 1583 1102 753 535 446 391 517 851 1404 1248 

2008 1783 2659 3214 2456 1438 949 659 491 438 547 1033 1650 1443 

2009 1846 2083 2238 2184 1227 870 601 468 485 543 788 1447 1232 
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Quadro 7.1.6.1-40 - Descargas sólidas totais do Rio Arinos na UHE Castanheira (Ton/dia). (continuação) 

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA 

2010 2362 2939 2454 2535 1365 1008 762 516 404 511 785 1149 1399 

2011 2366 2664 3089 2889 1407 763 578 455 380 584 807 1288 1439 

2012 2056 2424 2426 1756 1169 869 586 434 394 487 672 946 1185 

MÉDIA 1988 2355 2472 2169 1513 908 594 468 460 594 930 1425 1323 

Fonte: EPE/ENGEVIX (2015) 

 

Para a análise granulométrica dos sedimentos foram feitas coletas em campo do 
material do leito e dos sedimentos em suspensão durante os estudos de viabilidade. 
O sedimento em suspensão possui granulometria de argila e silte, e o sedimento do 
leito possui majoritariamente granulometria na faixa das areias. Os dados médios 
indicam que os sedimentos em suspensão possuem a seguinte composição de 
granulometria: 45,8% argila, 45,8% silte e 8,4% areia. O material do leito, para 
valores médios, tem a composição granulométrica na faixa das areias. Para a 
obtenção da granulometria média dos sedimentos, foram considerados, para 
simplificação, o valor médio de transporte sólido não amostrado obtido nos cálculos 
realizados com a metodologia simplificada de Colby, considerando o material não 
amostrado como transporte por arraste. A média dos cálculos pela metodologia foi 
de 36% de sedimentos não amostrados. Desta forma a granulometria média dos 
sedimentos em transporte na região da UHE Castanheira é composto por: 41,4% 
areia, 29,3% silte e 29,3% argila (EPE/ENGEVIX, 2015). 

Para a estimativa da sedimentação no reservatório a ser formado pela UHE 
Castanheira, o estudo de viabilidade utilizou dois softwares: SEDIMENT e 
DEPOSIT. Ambos os softwares são fornecidos no livro “Hidrossedimentologia 
Prática”, do autor Newton de Oliveira Carvalho. Inicialmente é utilizado o software 
SEDIMENT, cujos dados de entrada foram os seguintes (EPE/ENGEVIX, 2015): 

 tipo de reservatório: 1 – sedimento sempre ou quase sempre submerso; 

 volume total no NA máx. normal: 576 hm³; 

 volume assoreado para t=0 anos: 0; 

 descarga líquida média anual afluente: 851 m³/s; 

 descarga sólida média anual afluente: 482.921 t/ano; 

 granulometria do sedimento afluente: 41,4% areia; 29,3% silte; 29,3% argila; 

 eficiência de retenção calculada com a curva média de Brune; 

 

Adotando a eficiência de retenção e peso específico aparente constante ao longo 
do tempo temos: 
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𝑆 =  
𝐷𝑠𝑜𝑙.𝑡𝑜𝑡 𝑋 𝐸𝑟

𝛾𝑎𝑝
=

482.921 𝑋 0,538

1,09
= 238.359 𝑚3   

𝑇 =  
𝑉

𝑆
=  

576 𝑥 106

238.359
= 2.416 𝑎𝑛𝑜𝑠 

 

𝑆 − Volume de sedimentos depositados anualmente (m3) 

𝐷𝑠𝑜𝑙.𝑡𝑜𝑡. − Deflúvio Sólido Total (ton/ano) 

𝐸𝑟 − Eficiência de retenção (%) 

𝛾𝑎𝑝 − Peso Específico Aparente (t/m3) 

𝑇 − Tempo para assoreamento total (anos) 

 

No entanto, o volume de sedimentos depositados anualmente pode ser muito 
diferente porque a eficiência de retenção e o peso específico aparente vão se 
alterando ao longo da vida útil do reservatório. Os estudos apresentados a seguir, 
elaborados no estudo de viabilidade, realizados com o software SEDIMENT 
apresentam essa avaliação. No Quadro 7.1.6.1-41 são apresentados os resultados 
de saída do software com a discretização temporal utilizada. Estes valores de 
tempo foram definidos rodando os softwares SEDIMENT e DEPOSIT de forma 
interativa, permitindo observar a eficiência de retenção e a sedimentação ao pé da 
barragem (EPE/ENGEVIX, 2015). 

 

Quadro 7.1.6-41 - Sedimentação no reservatório da UHE Castanheira, estimativa com o software 
Sediment, eficiência de retenção calculada pela metodologia de Brune. (continua...) 

Tempo 
(anos) 

Vol. sólido 
depositado 

(hm³) 

Vol. 
sólido 

efluente 
(hm³) 

Eficiência 
Retenção 

(%) 

Gama 
aparente 

(t/m³) 

Qs 
afluente 

(t/ano)x10³ 
Qs efluente 
(t/ano)x10³ 

Vol.sól.depositado 
/Vol.total reserv. 

1 0,16 0,31 50,77 1,52 482,92 237,75 0,00 

10 1,61 1,72 50,71 1,52 482,92 238,02 0,00 

20 3,21 3,28 50,65 1,53 482,92 238,32 0,01 

30 4,81 4,83 50,59 1,53 482,92 238,63 0,01 

40 6,40 6,39 50,52 1,53 482,92 238,93 0,01 

50 7,99 7,96 50,46 1,53 482,92 239,23 0,01 

60 9,58 9,52 50,40 1,53 482,92 239,54 0,02 
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Quadro 7.1.6-41 - Sedimentação no reservatório da UHE Castanheira, estimativa com o software 
Sediment, eficiência de retenção calculada pela metodologia de Brune. 
(continuação) 

Tempo 
(anos) 

Vol. sólido 
depositado 

(hm³) 

Vol. 
sólido 

efluente 
(hm³) 

Eficiência 
Retenção 

(%) 

Gama 
aparente 

(t/m³) 

Qs 
afluente 

(t/ano)x10³ 
Qs efluente 
(t/ano)x10³ 

Vol.sól.depositado 
/Vol.total reserv. 

70 11,17 11,08 50,34 1,53 482,92 239,84 0,02 

80 12,75 12,65 50,27 1,53 482,92 240,15 0,02 

90 14,33 14,21 50,21 1,53 482,92 240,45 0,03 

100 15,91 15,78 50,15 1,53 482,92 240,76 0,03 

110 17,49 17,35 50,08 1,53 482,92 241,06 0,03 

120 19,06 18,92 50,02 1,53 482,92 241,37 0,03 

130 20,64 20,50 49,95 1,53 482,92 241,71 0,04 

140 22,20 22,07 49,88 1,53 482,92 242,06 0,04 

150 23,77 23,65 49,80 1,53 482,92 242,42 0,04 

160 25,34 25,23 49,73 1,53 482,92 242,78 0,04 

170 26,90 26,81 49,65 1,53 482,92 243,14 0,05 

180 28,46 28,39 49,58 1,53 482,92 243,49 0,05 

190 30,01 29,98 49,51 1,53 482,92 243,85 0,05 

200 31,57 31,57 49,43 1,53 482,92 244,21 0,06 

300 46,97 47,57 48,68 1,54 482,92 247,82 0,08 

400 62,13 63,80 47,93 1,54 482,92 251,48 0,11 

500 77,04 80,26 47,16 1,54 482,92 255,18 0,13 

600 91,70 96,95 46,38 1,54 482,92 258,94 0,16 

700 106,11 113,88 45,59 1,54 482,92 262,74 0,18 

800 120,27 131,06 44,80 1,54 482,92 266,58 0,21 

900 134,17 148,48 43,99 1,54 482,92 270,48 0,23 

1000 147,82 166,16 43,17 1,54 482,92 274,43 0,26 

Fonte: EPE/ENGEVIX (2015) 

 

A sedimentação no reservatório foi estudada no estudo de viabilidade com foco na 
sedimentação ao pé da barragem, uma vez que a usina irá funcionar a fio d’água e 
não necessita de volume de água reservado para regularização de vazões. Os 
dados de entrada no software DEPOSIT são os resultados do software SEDIMENT 
e a curva cota-área-volume do reservatório. A metodologia aplicada para a 
sedimentação ao pé da barragem é de Borland & Müller. Os resultados da aplicação 
do software são apresentados no Quadro 7.1.6.1-42 e na Figura 7.1.6.1-19 
(EPE/ENGEVIX, 2015). 

O traçado de novas curvas cota x área e cota x volume representa a condição do 
cálculo efetuado do sedimento depositado em diferentes períodos e a provável 
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distribuição dos sedimentos no reservatório. A Figura 7.1.6.1-20 apresenta os 
resultados obtidos com uso do modelo matemático DEPOSIT. De acordo com o 
apresentado nessa avaliação, em 50 anos prevê-se uma acumulação de 7,99 hm³, 
o que reduzirá o volume total em até 1,4 %, caso sejam mantidas as condições de 
produção de sedimentos na bacia contribuinte (EPE/ENGEVIX, 2015). 

 

Quadro 7.1.6-42 - Assoreamento ao pé da barragem da UHE Castanheira – simulação com o software 
Deposit, assoreamento calculado pela metodologia de Borland & Müller. 

Tempo 
(anos) 

Cota da 
Sedimentação pé 

barragem (m) 
Tempo 
(anos) 

Cota da 
Sedimentação pé 

barragem (m) 
Tempo (anos) 

Cota da 
Sedimentação pé 

barragem (m) 

1 * * * 100 215,62 200 215,97 

10 * * * 110 215,70 300 216,50 

20 * * * 120 215,76 400 217,03 

30 * * * 130 215,81 500 217,74 

40 * * * 140 215,85 600 218,49 

50 * * * 150 215,87 700 219,38 

60 * * * 160 215,90 800 220,06 

70 * * * 170 215,92 900 220,28 

80 215,04 180 215,93 1000 220,67 

90 215,50 190 215,95   

Fonte: EPE/ENGEVIX (2015) 

 

 

Figura 7.1.6.1-19 - Tempo para assoreamento ao pé da barragem da UHE 
CASTANHEIRA (EPE/ENGEVIX, 2015). 
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Figura 7.1.6.1-20 - Nova curva cota x área x volume do reservatório 
da UHE CASTANHEIRA para períodos de 
deposição (EPE/ENGEVIX, 2015). 

 

 Usos da Água 

Conforme apresentado no diagnóstico socioeconômico, foram levantados os usos 
consuntivos (dessedentação de animais, e usos domésticos, tais como consumo 
humano e limpeza de edificações) e não-consuntivos. 

O Quadro 7.1.6.1-43 apresenta os usos da água identificados nas áreas do entorno 
do reservatório segundo as entrevistas realizadas. 

 

Quadro 7.1.6-43 - Usos da água de captação identificados nas áreas do entorno do reservatório. 

USO DE ÁGUA DE CAPTAÇÃO % 

Consumo Doméstico 19,6 

Dessedentação de Animais 16,9 

Piscicultura 0,3 

Irrigação 1,2 



 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 310/415 

 

Lazer 23,9 

Despejo de Efluentes 0,3 

Pesca 27,2 

Esportes 1,2 

Outros 0,9 

Não soube informar 0,3 

Não Utiliza 8,2 

Fonte: Levantamento de campo, 2014. 

Para os usos consuntivos, a água é proveniente de poços (captação de águas 
subterrâneas) e de pequenos riachos ou córregos que nascem ou atravessam os 
estabelecimentos rurais (captação de águas superficiais). A extensão dos 
estabelecimentos rurais e a distância em que se encontram as benfeitorias - ou 
seja, o núcleo da propriedade - do leito do rio Arinos, dificulta a captação de água 
para manutenção de rebanhos, consumo humano e limpeza. 

 

7.1.6.2 - Subterrâneos 

a) Hidrogeologia 

Os tributários do rio Juruena, como o Arinos, posicionam-se em terrenos do domínio 
do Planalto e Chapada dos Parecis e, grande parte das sub-bacias formadoras do 
alto curso desses rios, drena terrenos quase que exclusivamente sedimentares, em 
grande parte formados por arenitos de alta porosidade e que constituem aquíferos 
de elevada capacidade de armazenamento, fazendo com que as descargas dos 
cursos d’água sejam pouco variáveis ao longo do ciclo anual (EPE/CNEC, 2010). 

Conforme detalhado no diagnóstico de socioeconomia, para fins de abastecimento, 
o uso da água tem como fonte mais numerosa a captação subterrânea, sobretudo 
no meio rural da AII. Nos sítios e fazendas da AID, os usos mais comuns são para 
manutenção de rebanhos (dessedentação dos animais), e usos domésticos, 
vinculados à utilização da água para consumo humano e limpeza de edificações. 
Nos dois casos, a água é obtida de poços (captação de águas subterrâneas) e de 
pequenos riachos ou córregos que nascem ou atravessam os estabelecimentos 
rurais (captação de águas superficiais). 

Na época das chuvas, a maior parcela da água que atinge a superfície do terreno 
se infiltra e sofre um movimento descendente, até atingir uma zona onde fica 
armazenada nos vazios, poros e fraturas, passando assim a integrar o lençol d’água 
subterrâneo e contribuindo para a elevação da superfície freática. A característica 
fundamental dos arenitos, do pondo de vista hidrogeológico, é que eles constituem 
um aquífero em exudação permanente, em função de sua disposição fisiográfica. 
Nos períodos de estiagem, a superfície freática sofre um rebaixamento, quando 
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então a água passa gradativamente à superfície, indo contribuir para a vazão de 
córregos e rios da região (EPE/CNEC, 2010). 

Este comportamento exerce processo natural de regularização das vazões, 
reduzindo-se os picos na época de chuvas e aumentando-se as descargas do rio no 
período de estiagem. Em muitas das sub-bacias dessa área as vazões mínimas 
correspondem a cerca de 90% da média de longo período. Por outro lado, na 
porção mais ao norte da bacia do rio Arinos, onde se situa seu afluente, rio dos 
Peixes, predominam os terrenos do embasamento cristalino, com baixa capacidade 
de retenção das águas precipitadas, dando origem a elevados escoamentos no 
período das chuvas e vazões de estiagem muito baixas (EPE/CNEC, 2010). 

Nesse contexto, a bacia do rio Arinos faz parte da Região Hidrográfica Amazônica, 
que apresenta dois grandes domínios hidrogeológicos: os sistemas aquíferos 
fissurais e os sistemas aquíferos sedimentares. Os Mapas 7.1.6.1-4, 7.1.6.1-5 e 
7.1.6.1-6 mostraram a distribuição dos aquíferos existentes na AAR, AII e AID, 
respectivamente. 

Os sistemas aquíferos fissurais, na área de estudo estão associados às rochas do 
embasamento cristalino do Cráton Amazônico. Esses sistemas, em geral, têm baixa 
produtividade quando aflorante, mas podem apresentar maior produtividade quando 
recoberto por sedimentos inconsolidados, com espessuras que, por vezes, 
ultrapassam os 40m. Estas áreas das coberturas, de porosidade primária, 
constituem-se de reservatórios hídricos de boa potencialidade, que permite a 
recarga contínua do sistema fissurado subjacente. Nesta região, a produtividade 
dos poços em aquíferos fissurais é extremamente variável, com média em torno de 
10 m3/h (EPE/CNEC, 2010). 

Os aquíferos sedimentares associam-se às rochas das bacias do Alto Tapajós 
(Cachimbo) e dos Parecis, compreendendo rochas paleozóicas e mesozóicas. São 
incluídas ainda, nesse sistema, rochas metassedimentares proterozóicas e 
coberturas detríticas cenozóicas. Nas áreas com maior conhecimento 
hidrogeológico constata-se que esses aquíferos apresentam bons índices de 
produtividade, porém com vazões extremamente variáveis (10 a 100 m3/h), tendo 
muitas vezes, águas que requerem correção de acidez e dos altos teores de ferro 
(EPE/CNEC, 2010). 

Na área da bacia hidrográfica do Rio Arinos ocorrem basicamente dois tipos de 
aquíferos, o Sistema Aquífero Sedimentar Parecis que predomina ao sul, porção 
montante da bacia, e o Sistema Aquífero Fissural, que ocorre na parte norte, na 
porção jusante da bacia. 

Pode-se verificar na bacia do rio Arinos cinco unidades aquíferas, que são 
caracterizadas da seguinte forma (CNEN, 2010): 

 Depósitos Aluviais: A unidade aquífera sedimentar Depósitos Aluviais, é 
representada por um aquífero de permeabilidade relativa baixa a média, 
contínuo, livre, composto por sedimentos inconsolidados de extensão local. 
Esta unidade é representada pelos sedimentos aluviais, que tem uma 
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expressão considerável, ocorrendo, no entanto, de modo descontínuo. Essa 
unidade é constituída por areia, silte, argilas, cascalhos e matéria orgânica, 
com nível de água subterrânea raso ou subaflorante. Apresenta porosidade 
efetiva e permeabilidade elevada, conexão direta com as águas do rio. É um 
aquífero livre e freático, heterogêneo, anisotrópico, descontínuo, com boa 
potencialidade de explotação e muito vulnerável a contaminação. Essa 
unidade ocorre na AII correspondendo a cerca de 1% e na AID tem 
ocorrências localizadas ao longo da planície do Rio Arinos; 

 Cobertura Detrito-Laterítica: Essa unidade sedimentar é constituída por 
sedimentos argilo-arenosos com blocos e nódulos de concreções lateríticas e 
níveis de seixos de quartzo, que por vezes recobre horizonte de argila 
mosqueado, tendo espessuras de até uma dezena de metros. Esses materiais 
constituem um aquífero de permeabilidade relativa média a média-baixa, 
contínuo, livre, predominantemente inconsolidado, de extensão local. Ocorre 
recobrindo os divisores de água nas cabeceiras, comportando-se como área 
de recarga do Aquífero Parecis, não ocorrendo na AID, somente com 
presença pontual na AII, perfazendo cerca 0,13%. Na AAR apresenta 
representação espacial maior; 

 Rochas Arenosas: essa unidade aquífera é constituída, de modo 
predominante, por rochas arenosas, porém com intercalações de siltitos, 
argilitos e conglomerado. Nesta unidade se incluem, na bacia, as formações 
Salto das Nuvens e Utiariti, que constituem o Aquífero Parecis, além das 
rochas pouco litificadas proterozóicas das formações Dardanelos e Raizama. 
Essas rochas constituem aquífero de permeabilidade relativa média a alta, 
com fluxo contínuo, localmente descontínuo, comportamento 
predominantemente livre, apresentando-se eventualmente semi-confinado e 
confinado, com extensão regional e ocasionalmente local. O Aquífero Parecis 
formado por arenitos finos a médios, feldspáticos, com níveis de arenitos 
grossos, conglomeráticos e lentes de argilitos e siltitos, constitui um aquífero 
contínuo, de porosidade primária e boa permeabilidade, heterogêneo, 
anisotrópico, com boa potencialidade de explotação. O Aquífero Parecis é um 
aquífero livre, com porosidade primária (intergrãos), apresentando vazão 
média de 146,9 m3/h e capacidade específica de 8,3 m3/h/m. Possui extensa 
área de recarga, 88.157 km2, uma espessura média de 150 metros, 
precipitação de 1.890 mm, disponibilidade hídrica de 464,8 m3/s e se constitui 
em importante área de recarga regional (ANA 2005). As vazões de poços 
encontram-se em sua maior parte entre 5 a 10 m3/h (44%), 20% entre 10 e 20 
m3/h, 28% até 40 m3/h e 8% maior que 40 m3/h. Em relação aos valores de 
capacidade específica, 68% encontram-se na faixa de 0 a 2 m3/h/m, 16%, 
entre 2 a 4 m3/h/m, 12% entre 5 a 6 m3/h/m e 4% maior que 14 m3/h/m. 
Alguns poços apresentam dados de vazão e cálculos de transmissividade e 
condutividade hidráulica dos aquíferos explotados, sendo os valores 
registrados indicativos de boa potencialidade do Aquífero Parecis, com 
transmissividades entre 1,13 a 36,6 m/dia e condutividade hidráulica entre 
0,019 a 36,6 m/dia. (JGP, 2007). 
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 Rochas Metasedimentares e Sedimentos Finos: Essa unidade é representada 
na bacia hidrográfica, pela formação Beneficiente que é constituída por 
folhelho, argilito, siltito e arcóseo, conglomerado com seixos de rochas 
vulcânicas, quartzo-arenito e pelas formações paleozóicas da Bacia do Alto 
Tapajós: arenitos com intercalações de siltito, argilito e níveis de 
conglomerado, arenito siltico-argiloso, quartzo-arenito fino, calcário, brecha 
com clastos de siltito, argilito e calcário. Essas rochas constituem aquíferos de 
permeabilidade relativa média a baixa, com fluxo contínuo, localmente 
descontínuo devido à diferenciação litológica ou à presença de fraturas. Esse 
aqüífero, com extensão regional/local, tem comportamento livre a 
semiconfinado ou confinado, entretanto, dada sua permeabilidade média a 
baixa, pode atuar como camada confinante quando superposta a unidades 
mais permeáveis. A vazão varia de 0,00 a 30,46 m3/h, sendo a média de 7,05 
m3/h. Tem capacidade específica de 0,00 a 1,74 m3/h/m e poços com 
profundidade que variam de 44,00 a 301,00 m. 

 Granitóides e Gnaisses: Essa unidade aquífera fissural é representada por 
diferentes tipos de rochas ígneas intrusivas e metamórficas, que ocorrem na 
porção jusante da bacia hidrográfica do rio Arinos. Essas rochas constituem 
aquífero de baixa permeabilidade, ampliada localmente quando associada ao 
material poroso do manto de intemperismo. O aquífero é heterogêneo e com 
fluxo descontínuo. Tem extensão local, com comportamento livre, por vezes 
semi-confinado quando sotoposto a outras unidades geológicas. A vazão varia 
de 0,69 a 25,54 m3/h, sendo a média de 5,31 m3/h, apresentando capacidade 
específica de 0,01 a 0,67 m3/h/m e poços com profundidade que variam de 
35,00 a 167,00 m. 

 

O Quadro 7.1.6.2-1 apresenta a sequência numérica e principais características dos 
sistemas aquíferos regionais. A Figura 7.1.6.2-1 apresenta distribuição percentual 
das diferentes unidades aquíferas na AII, ressaltando-se que na AID somente 
ocorrem as unidades Granitóides/Gnaisses e Depósitos Aluviais, conforme 
mostraram os Mapas 7.1.6.1-2 e 7.1.6.1-3. 
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Quadro 7.1.6.2-1 - Principais características dos Sistemas Aquíferos na Bacia Rio Arinos. 

UNIDADES AQUÍFERAS CARACTERÍSTICAS 

Depósitos Aluviais I 

Argila, silte, areias, cascalhos e matéria orgânica, nível de água subterrânea raso, 
subaflorante. Porosidade efetiva e permeabilidade elevada, conexão direta com as 
águas do rio. Aquífero heterogêneo, anisotrópico, descontínuo, livre e freático, com 
boa potencialidade de explotação. 

Cobertura Detrito-
Laterítica  

II 

Sedimentos argilo-arenosos com blocos e nódulos de concreções lateríticas e níveis 
de seixos de quartzo, que por vezes recobre horizonte de argila mosqueado. Situam-
se em divisores de bacia hidrográfica. Ocorrência de nascentes, afloramentos do 
freático e provavelmente são divisores de bacia hidrogeológica. Aquífero de 
permeabilidade relativa média a média-baixa, contínuo, livre, predominantemente 
inconsolidado, de extensão local. Áreas de recarga do aqüífero Parecis. 

Rochas Arenosas 

III 

Aquífero Parecis - Arenitos finos a médios, feldspáticos. Apresentam níveis de 
arenitos grossos, conglomeráticos e lentes de argilitos e siltitos. Aquífero contínuo, de 
porosidade primária e boa permeabilidade, heterogêneo, anisotrópico, com boa 
potencialidade de explotação 

III a 

Arenitos, arcóseos com níveis de conglomeraticos e intercalações de siltito e argilito. 
Aquifero de permeabilidade relativa média a alta, com fluxo contínuo, localmente 
descontínuo, comportamento predominantemente livre, apresentando-se 
eventualmente semi-confinado / confinado, com extensão regional e ocasionalmente 
local. 

Rochas 
Metasedimentares 
e Sedimentos 
Finos 

IV 

Folhelho, argilito, siltito e arcóseo, conglomerado com seixos de rochas vulcânicas, 
quartzo-arenito e arenitos com intercalações de siltito, argilito e níveis de 
conglomerado, arenito síltico-argiloso, quartzo-arenito fino, calcário, brecha com 
clastos de siltito, argilito e calcário. Aqüíferos de permeabilidade relativa média a 
baixa, com fluxo contínuo, localmente descontínuo devido à diferenciação litológica ou 
à presença de fraturas. Esse aqüífero com extensão regional/local tem 
comportamento livre a semiconfinado/confinado, entretanto, dada sua permeabilidade 
média a baixa, pode atuar como camada confinante quando superposta a unidades 
mais permeáveis. 

Granitóides e 
Gnaisses 

V 

Sienogranitos, monzogranitos, monzonitos, granodioritos, granitos, dioritos, tonalitos, 
quartzo-dioritos e monzodioritos do evento magmático plutono-vulcânico gnaisses 
calcissilicáticos, quartzitos, kinzigitos, BIFs e metacherts, rochas félsicas, máficas e 
ultramáficas. Aqüífero de baixa permeabilidade, ampliada localmente quando 
associada ao material poroso do manto de intemperismo. O aqüífero é heterogêneo e 
com fluxo descontínuo, tem extensão local, com comportamento livre, por vezes semi-
confinado. 

Fonte: SEPLAN-MT - Diagnóstico Sócio-Econômico Ecológico do Estado de Mato Grosso – DSEE-MT, 2000. 
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Figura 7.1.6.2-1 - Distribuição percentual das unidades aquíferas na AII. 

 

b) Usos da Água 

De acordo com o banco de dados do órgão ambiental de Mato Grosso (SEMA-MT), 
responsável pela gestão dos recursos hídricos neste Estado, existem atualmente, 
nos municípios de Juara, Porto dos Gaúchos e Novo Horizonte do Norte, 11 poços 
cadastrados e cinco outorgados para uso da água, todos tubulares profundos, com 
profundidade entre 30 e 100 m. 

O cadastro é requerido de poços com captação para uso diário menor do que 
10 m3/s e outorga com vazão utilizável maior do que este valor. Além destes poços, 
existem os escavados-rasos, que requerem cadastro simplificado, mas que são 
raros nestes municípios. 

Quanto aos poços cadastrados e outorgados, 10 estão situados em Juara, quatro 
em Porto dos Gaúchos e dois em Novo Horizonte do Norte, sendo que todos 
utilizam a água para uso doméstico, exceto um que utiliza para pulverização na 
agricultura. 
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b) Qualidade da Água 

Este item apresenta a avaliação da qualidade da água na bacia hidrográfica do rio 
Arinos. Para tal, foi realizada a consolidação de dados secundários sobre a 
qualidade da água da AAR e realizado levantamento de dados primários na AII e 
AID da UHE Castanheira. 

Num primeiro momento, é abordada a qualidade da água na bacia hidrográfica do 
rio Arinos, AAR do empreendimento em estudo. Em seguida são apresentados 
dados gerais da AID, considerando os rios Arinos e dos Peixes. Por fim, é abordada 
a AID, que corresponde à: (i) área do reservatório da UHE Castanheira; (ii) APP do 
reservatório (100 metros); (iii) APP do rio (2 km a jusante do eixo do reservatório); 
(iv) área onde serão locadas as estruturas do empreendimento”. 

Vale destacar que à luz da política de recursos hídricos, tanto em nível federal quanto 
estadual, Leis nº 9.433 e 6.945, respectivamente, a gestão dos recursos hídricos deve 
ter como unidade a bacia hidrográfica e ser realizada de forma integrada com os 
ecossistemas terrestres da área de drenagem. Ressalta-se ainda a importância de 
dados para a gestão adequada dos recursos hídricos no âmbito da bacia hidrográfica. 

As principais fontes bibliográficas consultadas para elaboração deste item foram 
pesquisas e trabalhos técnicos disponíveis na Plataforma Lattes, Banco de teses e 
dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento do Ensino Superior (CAPES), 
bases de pesquisa acadêmica como SciELO, bases das universidades da região 
norte e centro-oeste do Brasil, a Avaliação Ambiental Integrada da Bacia do Rio 
Juruena (EPE/CNEC, 2010), o Zoneamento Sócio Econômico Ecológico do Estado 
de Mato Grosso, da Secretaria de Planejamento do Estado de Mato Grosso 
(SEPLAN, 2010), especificamente nos Relatórios Técnicos de Recursos Hídricos e 
Fauna. 

O levantamento de dados primários foi realizado em 10 estações de coleta, 
localizadas tanto no rio Arinos quanto nos principais afluentes da AID e AII, de 
modo a caracterizar a área e subsidiar posterior avaliação da interferência do 
empreendimento na qualidade da água, considerando principalmente a alteração 
dos aspectos físico-químicos da água. As amostragens em campo incluíram as 
diferentes fases hidrológicas/climáticas da região, tendo em vista o clima sazonal, 
com duas épocas do ano bem definidas, chuva e estiagem. 

Os rios monitorados foram abordados como ecossistemas, dos quais se procurou 
conhecer a estrutura e funcionamento, considerando como unidade a bacia de 
drenagem e buscando identificar os principais indicadores das características 
destes ecossistemas. Dentro do possível, foram identificadas ainda as forças 
controladoras naturais ou antrópicas das condições físicas, químicas e biológicas e 
suas variações espaciais e temporais observadas nos ambientes aquáticos da bacia 
do rio Arinos, na AII e AID da UHE Castanheira. 

Visando a avaliação da qualidade da água destes ambientes, os resultados foram 
comparados com os padrões da Resolução nº 357/2005 do Conselho Nacional de 
Meio Ambiente - Conama, que versa sobre a classificação dos corpos d´água e 
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dispõe sobre as diretrizes ambientais para seu enquadramento, segundo a 
qualidade requerida aos usos preponderantes. Para tanto, comparou-se os 
parâmetros físicos, químicos e biológicos medidos com os respectivos padrões 
definidos na referida legislação para rios da classe 2, caso destes ambientes. Além 
disso, foi realizado em campo levantamento dos usos da água próximo a cada local 
de coleta. 

O Artigo 42 desta Resolução menciona que “enquanto não aprovados os respectivos 
enquadramentos, as águas doces serão consideradas classe 2”, à qual pertencem 
todos os rios da bacia do rio Arinos, pois ainda não há proposta de enquadramento 
oficial. Os corpos d´água desta bacia podem ser destinados aos seguintes usos da 
água: a) abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; b) 
proteção das comunidades aquáticas; c) recreação de contato primário, tais como 
natação, esqui aquático e mergulho; d) irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de 
parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter 
contato direto; e e) aquicultura e atividade de pesca. Para tanto, a qualidade da água 
deve ser adequada a estes usos, conforme padrões definidos na resolução. 

 

 Área de Abrangência Regional - AAR 

Poucos são os estudos específicos sobre qualidade da água para toda a bacia do 
rio Arinos, com destaque pelo realizado pelo órgão ambiental do Estado do Mato 
Grosso, cujos dados estão disponíveis em duas publicaçõesão (SEMA, 2010; 
SEMA, 2014). Foram consultados também dados disponibilizados pelo Plano 
Estratégico de Recursos Hídricos dos Afluentes da Margem Direita do Rio 
Amazonas (ANA, 2013). 

As estações de coleta amostradas na bacia do rio Arinos, entre 2007 e 2011, foram 
as seguintes, com os municípios e código de cada estação, todas localizadas na 
AAR: 

1. Rio Arinos, em Porto dos Gaúchos 

2. Rio dos Peixes, em Juara, a montante da foz com o rio Arinos. 

3. Rio Arinos, próximo a Juara, a jusante da foz do rio dos Peixes. 

 

Os resultados apontaram que o rio Arinos e o rio dos Peixes possue águas pobres 
em eletrólitos e em nutrientes, visto pelos baixos resultados de condutividade 
elétrica, alcalinidade e dureza total, e da maioria das formas nitrogenadas e fósforo, 
respectivamente; além de baixa turbidez e boa oxigenação da água. Quanto ao 
aspecto sanitário, alguns valores de coliformes totais foram elevados, 
principalmente na época de chuva, mas as Escherichia coli (fecais) apresentaram 
todos os valores condizentes com os padrões da legislação Resolução Conama nº 
357 para rios de classe 2, como é o caso destes corpos d´água. 
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Nestes relatórios institucionais, foi calculado o IQA-Índice da Qualidade da Água, no 
qual foram encontrados, nas 10 amostragens entre 2007 e 2009 e em seis 
amostragens realizadas entre 2010 e 2011, incluindo os períodos de chuva e 
estiagem, nas três estações de coleta na bacia do rio Arinos , seis resultados com 
qualidade MÉDIA e 10 com qualidade BOA. 

Nogueira et. al. (2014) publicaram um trabalho especificamente sobre os resultados 
de IQA nestas mesmas estações de coleta, entre os anos de 2012 e 2013. Os 
resultados do IQA para estes locais de coleta permitiram classifica-los como de 
BOA qualidade nas cinco amostragens realizadas. 

Com relação aos usos da água, na bacia do rio Arinos predominam captações para 
irrigação, abastecimento de propriedades rurais, dessedentação animal e 
balneabilidade. Dentre os possíveis comprometimentos da qualidade da água, 
destacam-se potencial de contaminação por herbicidas e agrotóxicos e por 
atividades de mineração (TOLEDO, 2011). O uso da água para irrigação de grandes 
propriedades rurais vem se expandindo nos últimos anos, ocorrendo principalmente 
em captações de pequenos afluentes, onde se concentram estas propriedades, 
favorecidas pelo relevo plano do Planalto dos Parecis. 

 

 Área de Influência Indireta - AII 

De acordo com Vasconcelos e Castro Jr. (2011), a parte baixa da bacia do rio 
Arinos, inserido na AII, é caracterizada como uma planície fluvial, com áreas 
aplanadas, resultante da acumulação fluvial, periódica ou permanentemente 
alagada. 

Algumas condições da qualidade da água do rio Arinos, como pH levemente ácido e 
baixa condutividade elétrica, alcalinidade e dureza total (SEMA, 2010; SEMA, 
2014), são reflexo do tipo de solo existente e da geologia da região. Neste trecho da 
bacia não ocorrem formações calcárias que possam disponibilizar carbonatos e 
bicarbonatos aos corpos d´água, uma vez que predominam sedimentos arenosos 
do Grupo Parecis e aluviões atuais formados por areia, silte, argilas e cascalhos 
(ALA JR., 2011). 

Dos usos da água superficial preponderantes, destaca-se a balneabilidade e 
captações para abastecimento de propriedades rurais e piscicultura (Toledo, 2011; 
SEMA, 2009), bem como para dessedentação animal. Estes usos são pouco 
significantes do ponto de vista da disponibilidade de água na bacia e, comumente, 
não precisam de outorga junto ao órgão ambiental. 

De acordo com Toledo (2011), no baixo Arinos, existem áreas com 
comprometimento da qualidade da água por atividade mineral ou por efluentes 
domésticos, especificamente no município de Juara. Porém, este mesmo autor 
menciona que o rio Arinos e o rio dos Peixes apresentaram qualidade da água Boa, 
de acordo com o Índice da Qualidade da Água (IQA). 
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No baixo curso do rio Arinos, em área de contato entre o cerrado e mata de 
transição, a exploração de madeira e desmatamentos para implantação de 
pastagens comprometem a rede de drenagem através do transporte de sólidos para 
os rios. Além disso, essa região sofre interferência do uso e ocupação do solo no 
alto curso do Arinos, onde o rio recebe sólidos e produtos tóxicos aplicados no 
cultivo da soja (MAITELLI, 2005). 

De modo geral, dentre os estudos identificados para este trecho da bacia, 
destacam-se os realizados pela Secretaria de Meio Ambiente- MT (2010) realizado 
entre os anos de 2007 e 2009, e o estudo desenvolvido por Nogueira et al. (2014), 
entre 2012 e 2013. 

No primeiro estudo, publicado em forma de relatório institucional, as amostragens 
foram realizadas no rio Arinos em Porto dos Gaúchos e a jusante da foz do rio dos 
Peixes. Em ambos os monitoramentos os resultados do IQA (Índice da Qualidade 
da Água) permitiram classificar os rios Arinos e dos Peixes como tendo Boa 
qualidade da água, além de bem oxigenados, oligotróficos, com baixa 
disponibilidade de matéria orgânica (indicado pela DBO) e baixa turbidez, refletindo 
o relativo estado de conservação de suas áreas de drenagem. Todos os resultados 
da qualidade da água destes dois estudos indicam atendimento aos padrões da 
Resolução Conama nº 357 para corpos d´água da classe 2, como é o caso dos rios 
Arinos e dos Peixes, com exceção de alguns valores elevados de cor na época de 
chuva na região, maiores do que 75 U.C., padrão máximo aceito pela legislação 
(SEMA, 2010). 

 

 Área de Influência Direta - AID 

 Caracterização da área de estudo e malha amostral 

Para o levantamento de dados primários deste diagnóstico, foram realizadas coletas 
de água superficial nos meses de cheia, vazante, seca e enchente, em 10 estações 
de amostragem (Quadro 7.1.6.2-2), localizadas nos municípios mato-grossenses de 
Porto dos Gaúchos (01), Novo Horizonte do Norte (01) e Juara (08)  
(Mapa 7.1.6.1-7). 
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Quadro 7.1.6.2-2 - Coordenadas geográficas (Datum SIRGAS 2000) das estações de amostragem para 
o levantamento limnológico e da qualidade da água no rio Arinos - MT, no âmbito do 
processo de licenciamento ambiental da UHE Castanheira. A nomenclatura das 
estações foi definida de montante para jusante. 

PONTOS E N CARACTERÍSTICAS 

01 453067 8720028 
O ponto se localiza a montante da área de remanso do futuro reservatório da 
UHE Castanheira 

02 445074 8741498 
O ponto se localiza na área de remanso do futuro reservatório da UHE 
Castanheira, na fazenda Vale dos Arinos e próximo a comunidade Santa 
Lúcia. 

03 438480 8749661 
O ponto se localiza na área de remanso do futuro reservatório da UHE 
Castanheira, área do antigo Balneário Municipal a montante da Ponte e na 
Régua Fluviométrica.  

04 434938 8756880 
O ponto se localiza na área de remanso do futuro reservatório da UHE 
Castanheira. 

05 430868 8760005 
O ponto se localiza na área de remanso do futuro reservatório da UHE 
Castanheira. 

06 428997 8765493 
O ponto se localiza no córrego Águas Claras, afluente da margem direita do 
rio Arinos a montante do eixo do futuro reservatório da UHE Castanheira.  

07 423451 8765306 
O ponto se localiza no Córrego Jacutinga, afluente da margem esquerda do 
rio Arinos a montante do eixo do futuro reservatório da UHE Castanheira.  

08 419108 8764154 
O ponto se localiza no córrego Córgão, afluente da margem esquerda do rio 
Arinos a montante do eixo do futuro reservatório da UHE Castanheira.  

09 417990 8776683 
O ponto se localiza a jusante do barramento do futuro reservatório da UHE 
Castanheira.  

10 400166 8111704 
O ponto se localiza no Rio Arinos, a jusante do barramento do futuro 
reservatório da UHE Castanheira, na fazendo Vovó Vitória.  
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Mapa 7.1.6.1-7 - Estações de coleta das campanhas de caracterização da qualidade da água realizadas 
para o EIA da UHE Castanheira. 
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Mapa 7.1.6.1-7 - Estações de coleta das campanhas de caracterização da qualidade da água realizadas 
para o EIA da UHE Castanheira. 
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Os pontos de coleta de água para a realização deste diagnóstico, sendo oito 
localizados na AID e dois na AII (P01 e P10), foram escolhidos de acordo com os 
seguintes critérios: 

 Representatividade da área de drenagem: critério aplicável principalmente 
aos pontos P01 e P10, que representam a área de drenagem a montante e a 
jusante da AID, respectivamente. O ponto a montante não sofrerá influências 
do futuro reservatório, mas sim de toda a área de captação à montante, 
servindo como base para a avaliação limnológica e da qualidade da água que 
aportará ao reservatório e como comparativo com as novas condições que 
serão criadas neste ambiente artificial, a serem avaliadas nas estações a 
jusante. O ponto 10, estação de coleta mais a jusante no continuum do rio 
Arinos, indica, nesta fase de diagnóstico, como o rio se comporta e se 
modifica espacialmente ao longo de todo o trecho monitorado, em 
comparação com as estações de coleta a montante, e como se comportará 
com o futuro barramento. 

 Principais afluentes: os pontos P06, P07 e P08 estão localizados próximos à 
foz de afluentes do rio Arinos, contribuintes do futuro reservatório e que serão 
também represados, ou seja, representam futuros braços do reservatório. 
Estes pontos de coleta representam, nesta fase, toda a área de captação 
destes córregos. 

 Segmentos que serão alagados com a formação do reservatório: este 
critério aplica-se aos pontos de coleta P02, P03, P04 e P05 localizados no rio 
Arinos, que nesta fase rio servirão como back ground para a fase seguinte, 
pois estarão localizados no corpo central do reservatório, exceto P02, que 
representa o início do reservatório, ou seja, a futura zona de transição flúvio-
lacustre. 

A descrição detalhada de cada uma destas estações, com código e coordenadas 
geográficas obtidas em campo é apresentada a seguir (item 3.1.), em sequência de 
localização de montante para jusante no continuum do rio principal e tributários da 
área de interesse da futura UHE Castanheira (Figura 7.1.6.2-2), com a 
documentação fotográfica caracterizada nos meses de junho (estiagem) e 
dezembro (chuva) de cada local de coleta (Figuras 7.1.6.2-2 a 7.1.6.2-11). 

Vale destacar que setembro é um mês de transição, ou seja, dependendo do ano 
podem ocorrem as primeiras chuvas na região. Como as coletas deste mês foram 
realizadas na primeira quinzena, sem ocorrência de chuvas nos dias que a 
antecederam e com os rios com baixo volume, típico da estiagem, no tratamento 
dos dados esta amostragem foi considerada como representativa deste período 
sazonal. 
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 Estação 01 

Localizada a montante da área de remanso do futuro reservatório da UHE 
Castanheira, o leito do rio apresenta sedimento areno-argiloso e margens com 
vegetação ciliar relativamente conservada, com a existência de clareira e pesqueiro 
flutuante. Existem ainda áreas de pastagem com criação de bovinos e caprinos e 
cultivo de subsistência. Durante as campanhas não foram observadas a presença 
de de macrófitas aquáticas, de lançamento de efluentes, de materiais flutuantes, de 
óleos e graxas, de substâncias que conferem cor ou odor, de corantes artificiais, de 
resíduos sólidos objetáveis e mexilhão dourado. De modo geral, o ambiente foi 
classificado como lótico de fluxo intenso. Neste trecho do rio, os usos da água 
identificados são: balneabilidade, abastecimento rural, pesca amadora e turismo. A 
coleta foi realizada na margem direita. 

 

Figura 7.1.6.2-2 - Estação de coleta P01 em junho (a) e dezembro (b) de 2014. 

 

 Estação 02 

Localizada na área de remanso do futuro reservatório da UHE Castanheira, no 
município de Novo Horizonte do Norte/MT na Fazenda Vale do Arinos e próximo à 
Comunidade Santa Lúcia. 

O leito do rio apresenta sedimento areno-argiloso e margens com vegetação ciliar e 
área de vereda alteradas, com a existência de solo exposto e erosões. Existem 
ainda áreas de pastagem com criação de bovinos e cultivo de subsistência (arroz). 
Durante as campanhas não foi observada a presença de macrófitas aquáticas, de 
lançamento de efluentes, de materiais flutuantes, de óleos e graxas, de substâncias 
que conferem cor ou odor, de corantes artificiais, de resíduos sólidos objetáveis e 
de mexilhão dourado. De modo geral, o ambiente foi classificado como lótico de 
fluxo intenso. Neste trecho do rio, os usos da água identificados são: 
balneabilidade, dessedentação animal, pesca amadora e turismo. A coleta foi 
realizada na margem direita. 

A B 
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Figura 7.1.6.2-3 - Estação de coleta P02 em junho (a) e dezembro (b) de 2014. 

 

 Estação 03 

Localizada na área do futuro reservatório da UHE Castanheira, próximo ao núcleo 
urbano de Juara/MT, na área do antigo Balneário Municipal a montante da ponte 
sobre o rio Arinos. 

O leito do rio apresenta sedimento areno-argiloso e margens com vegetação ciliar 
relativamente conservada, com área de recuperação de APP (Área de Preservação 
Permanente), existência de piscina com quiosques (desativados) e local de 
ancoragem de barcos e canoas. Ressalta-se que parte da área urbana drena para o 
curso d’água denominado Corgão, que desagua no rio Arinos a jusante desta 
estação. Por este motivo, possíveis efluentes gerados nesta área não serão 
detectados pela estação. 

Durante as campanhas não foi observada a presença de macrófitas aquáticas, de 
lançamento de efluentes, de materiais flutuantes, de óleos e graxas, de substâncias 
que conferem cor ou odor, de corantes artificiais, de resíduos sólidos objetáveis e 
de mexilhão dourado. De modo geral, o ambiente foi classificado como lótico de 
fluxo intenso. 

Neste trecho do rio, há uso da água para balneabilidade, abastecimento doméstico, 
pesca amadora e profissional e turismo. 
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Figura 7.1.6.2-4 - Estação de coleta P03 em junho (a) e dezembro (b) de 2014.

 

 Estação 04 

Localizada em área do futuro reservatório da UHE Castanheira, no município de 
Juara/MT. O leito do rio apresenta sedimento areno-pedregoso e margens com 
vegetação ciliar conservada e entorno com predomínio de áreas de pastagem. 

Durante as campanhas não foi observada a presença de macrófitas aquáticas, de 
lançamento de efluentes, de materiais flutuantes, de óleos e graxas, de substâncias 
que conferem cor ou odor, de corantes artificiais, de resíduos sólidos objetáveis e 
de mexilhão dourado. De modo geral, o ambiente foi classificado como lótico de 
fluxo intenso. Neste trecho do rio, os possíveis usos da água são: pesca amadora, 
profissional e de turismo. A coleta foi realizada na margem esquerda. 

 

Figura 7.1.6.2-5 - Estação de coleta P04 em junho (a) e dezembro (b) de 2014.
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 Estação 05 

Localizada em área do futuro reservatório da UHE Castanheira. próximo ao 
município de Juara/MT. O leito do rio apresenta sedimento areno-pedregoso e 
margens vegetação ciliar conservada e entorno com predomínio de áreas de 
pastagem. 

Durante as campanhas não foi observada a presença de lançamento de efluentes, 
de materiais flutuantes, de óleos e graxas, de substâncias que conferem cor ou 
odor, de corantes artificiais, de resíduos sólidos objetáveis e de mexilhão dourado. 
No entanto, registrou-se a macrófita aquática Eichornia em área próxima. 

De modo geral, o ambiente foi classificado como lótico de fluxo intenso. Neste 
trecho do rio, os usos da água identificados são: pesca amadora, e profissional e 
turismo A coleta foi realizada na margem esquerda. 

 

Figura 7.1.6.2-6 - Estação de coleta P05 em junho (a) e dezembro (b) de 2014. 

 

 Estação 06 

Localizada no Córrego Águas Claras, afluente da margem direita do rio Arinos, em 
área do futuro reservatório da UHE Castanheira, município de Juara/MT. O leito do 
rio apresenta sedimento areno-argiloso e margens com vegetação ciliar 
relativamente conservada, área do entorno com pastagem e erosões. 

Durante as campanhas não foi observada a presença de macrófitas aquáticas, de 
lançamento de efluentes, de materiais flutuantes, de óleos e graxas, de substâncias 
que conferem cor ou odor, de corantes artificiais, de resíduos sólidos objetáveis e 
de mexilhão dourado. De modo geral, o ambiente foi classificado como lótico de 
fluxo intenso. Neste trecho do rio, os possíveis usos da água são pesca amadora, 
profissional, balneabilidade e turismo. A coleta foi realizada na margem direita do rio 
próximo à ponte. 

A B 
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Figura 7.1.6.2-7 - Estação de coleta P06 em junho (a) e dezembro (b) de 2014. 

 

 Estação 07 

Localizada no córrego Jacutinga, afluente da margem esquerda do rio Arinos a 
montante do eixo do futuro reservatório da UHE Castanheira. O leito do rio 
apresenta sedimento areno-pedregoso e margens com vegetação ciliar 
relativamente conservada, área do entorno com pastagem e erosões. 

Durante as campanhas não foi observada a presença de macrófitas aquáticas, de 
lançamento de efluentes, de materiais flutuantes, de óleos e graxas, de substâncias 
que conferem cor ou odor, de corantes artificiais, de resíduos sólidos objetáveis e 
de mexilhão dourado. De modo geral, o ambiente foi classificado como lótico de 
fluxo moderado. Neste trecho do rio, os usos da água identificados são: pesca 
amadora, profissional, balneabilidade e turismo. A coleta foi realizada na margem 
direita do rio. 

 

Figura 7.1.6.2-8 - Estação de coleta P07 em junho (a) e dezembro (b) de 2014. 
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 Estação 08 

Localizada no córrego Corgão, afluente da margem esquerda do rio Arinos a 
montante do eixo do futuro reservatório da UHE Castanheira. O leito do rio 
apresenta sedimento areno-pedregoso e margens com vegetação ciliar 
relativamente conservada, área do entorno com pastagem e presença de erosões. 

Durante as campanhas não foi observada a presença de macrófitas aquáticas, de 
lançamento de efluentes, de materiais flutuantes, de óleos e graxas, de substâncias 
que conferem cor ou odor, de corantes artificiais, de resíduos sólidos objetáveis e 
de mexilhão dourado. De modo geral, o ambiente foi classificado como lótico de 
fluxo moderado. Neste trecho do rio, os usos da água identificados são pesca 
amadora, profissional e turismo. A coleta foi realizada na margem esquerda do rio, 
próximo à ponte. 

 

Figura 7.1.6.2-9 - Estação de coleta P08 em junho (a) e dezembro (b) de 2014. 
 

 Estação 09 

Localizada no rio Arinos, a jusante do barramento do futuro reservatório da UHE 
Castanheira. O leito do rio apresenta sedimento areno-pedregoso e margens com 
vegetação ciliar conservada, com entorno predominantemente ocupado por áreas 
de pastagem. 

Durante as campanhas não foi observada a presença de macrófitas aquáticas, de 
lançamento de efluentes, de materiais flutuantes, de óleos e graxas, de substâncias 
que conferem cor ou odor, de corantes artificiais, de resíduos sólidos objetáveis e 
de mexilhão dourado. 

De modo geral, o ambiente foi classificado como lótico de fluxo intenso. Neste 
trecho do rio, os usos da água identificados são pesca amadora e profissional, 
turismo e dessedentação animal. A coleta foi realizada na margem esquerda do rio. 

 

A B 
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Figura 7.1.6.2-10 - Estação de coleta P09 em junho (a) e dezembro (b) de 2014.

 

 Estação 10 

Localizada no rio Arinos, a jusante da confluência com o rio dos Peixes, município 
de Juara/MT, no local denominado Fazenda Vovó Vitória. O leito do rio apresenta 
sedimento arenoso e margens com vegetação ciliar conservada e entorno com 
predomínio de áreas de pastagem. 

Durante as campanhas não foram observadas macrófitas aquáticas, lançamento de 
efluentes, materiais flutuantes, óleos e graxas, substâncias que conferem cor ou 
odor, corantes artificiais, resíduos sólidos objetáveis e mexilhão dourado. 

De modo geral, o ambiente foi classificado como lótico de fluxo intenso. Neste 
trecho do rio, os usos da água possíveis são pesca amadora, profissional, 
dessedentação animal e turismo. A coleta foi realizada na margem esqueda do rio. 

 

Figura 7.1.6.2-11 - Estação de coleta P10 em junho (a) e dezembro (b) de 2014.
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 Periodicidade das Amostragens 

As coletas foram realizadas nas épocas de cheia (março), vazante (junho), seca 
(setembro) e enchente (dezembro), nas seguintes datas: 

 1ª Campanha: de 25 a 28 de março de 2014, período sazonal de cheia na 
região amostrada;  

 2ª Campanha: de 11 a 13 de junho de 2014, refere-se ao período sazonal de 
vazante na região amostrada; e 

 3ª Campanha: de 09 a 12 de setembro de 2014, refere-se ao período sazonal 
de seca na região amostrada. 

 4ª Campanha: de 09 a 12 de dezembro de 2014, refere-se ao período sazonal 
de enchente na região amostrada. 

 

 Aspectos Metodológicos 

 Coleta e medições em campo 

Nas campanhas de campo para coleta das amostras de água, foram efetuadas as 
seguintes atividades em cada local de amostragem: i) anotação sobre as condições no 
entorno do local e do tempo antes e durante as coletas; ii) medição das temperaturas do 
ar e da água com termômetro digital; iii) obtenção das coordenadas geográficas;  
iv) registros fotográficos; iv) medição do oxigênio dissolvido, com oxímetro digital WTW 
(exceto em março, quando foi adotado o método Winkler); v) medição do pH, com pH-
mêtro Hach digital de campo. 

As coletas de água foram realizadas na subsuperfície, a cerca de 20 cm de 
profundidade, cujas amostras foram preservadas e armazenadas adequadamente, 
conforme detalhado no Quadro 7.1.6.2-3. 

Foram analisados 31 parâmetros físicos, químicos e biológicos nas 10 estações de 
coleta, incluindo as comunidades planctônica e bentônica, cujas análises foram 
realizadas no laboratório Aquanálise, localizado em Cuiabá (MT). Foram realizadas 
ainda análises de compostos orgânicos, agrotóxicos e metais na água, nas 
estações P5 e P9, e análise granulométrica do sedimento em todas as estações de 
coleta, cujas amostras foram encaminhadas ao laboratório Bioagri Ambiental, 
localizado em Piracicaba (SP). 
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 Análises em laboratório 

Em laboratório, as amostras de água coletadas em campo foram analisadas quanto 
aos aspectos físicos, químicos e biológicos, cujo armazenamento, preservação e 
métodos adotados foram baseados principalmente em AWWA-APHA (Standard 
Methods, 22ª ed., 2012), sintetizados no Quadro 7.1.6.2-3. As amostras de 
sedimento foram separadas em frações granulométricas diferentes. 

 

Quadro 7.1.6.2-3 - Síntese dos métodos de coleta, preservação e análise de água adotados na 
avaliação limnológica e da qualidade da água da bacia do rio Arinos, Área de 
Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. (continua...) 

PARÂMETRO 
ARMAZENAMENTO 

DA AMOSTRA-
COLETA 

PRESERVAÇÃO 
DA AMOSTRA 

MÉTODO ANALÍTICO 

pH 

Frasco de plástico  Refrigeração 

SMEWW 4500 H+ B 

Cor verdadeira SMEWW 2120  C 

Turbidez 
Turbidimétrico-
Espectrofotométrico  Hach 

DBO SMEWW 5210 B 

Alcalinidade total 

Frasco de plástico  Refrigeração 

SMEWW 2320 B 

Dureza total Titulométrico do EDTA 

Nitrato  ABNT – NBR 12620 

Condutividade elétrica SMEWW 2520  B 

Ortofosfato SMEWW  4500 E 

Nitrito SMEWW 4500 NO2 B 

Sólidos suspensos totais SMEWW 2540 D 

Sólidos dissolvidos totais SMEWW 2540 C 

Sólidos sedimentáveis SMEWW 2540 F 

Clorofila a 
Frasco de plástico 
protegido de luz 

Refrigeração SMEWW 10200 H 

Coliformes totais e E. coli 
Frascos plásticos 
esterilizados  

Tiosulfato de 
sódio e 
refrigeração 

SMEWW 9223 B (Colilert) 

Óleos e Graxas 

Frasco de vidro âmbar 
Ácido sulfúrico 
até pH < 2 e 
refrigeração 

SMEWW 5520 C 

DQO SMEWW 5220 D 

Fósforo total, dissolvido e 
particulado 

ABNT – NBR 12772 

Nitrogênio amoniacal SMEWW 4500 NH3F, adaptado 

Nitrogênio Kjeldahl-NKT ABNT – NBR 13796 
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Quadro 7.1.6.2-3 - Síntese dos métodos de coleta, preservação e análise de água adotados na 
avaliação limnológica e da qualidade da água da bacia do rio Arinos, Área de 
Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. (continuação) 

PARÂMETRO 
ARMAZENAMENTO 

DA AMOSTRA-
COLETA 

PRESERVAÇÃO 
DA AMOSTRA 

MÉTODO ANALÍTICO 

Compostos orgânicos e 
agrotóxicos 

  
SMEWW – 846-826B, 5021A, 
8270C 

Metais Frasco de plástico 
Ácido nítrico até 
pH < 2 e 
refrigeração 

SMEWW – 3500 – vários 

Sólidos totais - - 
Somatório dos sólidos 
dissolvidos e suspensos 

Nitrogênio total - - 
Somatório das formas 
nitrogenadas analisadas  

Nitrogênio orgânico - - 
Diferença entre o NKT e o 
N.amoniacal 

Oxigênio dissolvido Frasco de vidro 
2mL de azida 
sódica e 2mL de 
sulfato Maganoso 

SMEWW 4500 C (Wikler) 

 

 Apresentação e análise dos resultados 

Os resultados das análises de água são apresentadas a seguir. Foram elaborados 
gráficos de variação espaço-temporal para a maioria dos parâmetros medidos, 
exceto para alguns que apresentaram a maior parte dos resultados menores do que 
o limite de detecção do método de análise adotado. Os valores foram comparados 
com os limites da Resolução Conama (Conselho Nacional de Meio Ambienta) nº 
357/2005 para rios de classe 2, como é o caso de todos os ambientes aquáticos 
avaliados. 

Foram elaborados ainda gráficos do tipo boxplot, com a indicação dos resultados 
medianos (traço negrito no centro do retângulo), da amplitude de variação (entre os 
extremos da figura) e do percentual de 50% do valor dos resultados (abaixo e acima 
do traço do retângulo), somente para os principais parâmetros indicadores da 
qualidade da água. Estes gráficos foram elaborados tanto para verificar a variação 
espacial quanto temporal. 

A seleção do método estatístico adequado para realização das comparações entre 
variáveis físicas e químicas em estudo foi baseada nos resultados dos testes de 
normalidade de Shapiro-Wilk e de homogeneidade de variâncias de Levene (ZAR, 
1999; ARANGO 2001), os quais indicaram que a maioria das variáveis não atendia 
aos pressupostos de normalidade e/ou homocedasticidade. 

Neste contexto, as comparações foram realizadas com o teste não-paramétrico de 
Kruskal-Wallis (SIEGEL, 1975) e, nos casos em que foram identificadas diferenças 
significativas, as pós-comparações ( a posteriori) foram realizadas com o teste de 
Nemenyi (ZAR, 1999). A decisão de escolha de hipóteses para esses testes, bem 
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como para os demais, foi aceita para resultados com α ≤ 0,05, as exceções em que 
foi considerado α = 0,1 foram oportunamente indicadas, quando usadas no teste 
posteriori. 

Foi calculado o IQA - Índice de Qualidade da Água para todos os 10 pontos 
amostrados, determinado pelo produto ponderado da qualidade da água 
correspondente 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, adotada pela Sema (2010): 

 

Quadro 7.1.6.2-4 - Índice Qualidade da Água - IQA. 

CATEGORIA ESCALA DE VARIAÇÃO 

Ótima 91 < IQA ≤100 

Boa 71 < IQA ≤ 90 

Média 51 < IQA ≤  70 

Ruim 25 < IQA ≤  50 

Muito ruim 00 < IQA  ≤ 25 

 

 Resultados 

 Parâmetros físicos e químicos da água 

Os dados referentes à variação espacial e temporal dos parâmetros físicos e 
químicos medidos no rio Arinos e principais afluentes nas quatro amostragens 
realizadas em 2014, são apresentados e discutidos a seguir, sendo que alguns 
parâmetros correlatos estão no mesmo item. 

No Quadro 7.1.6.2-6 são apresentados os resultados do teste de Kruskal-Wallis 
validados pelo teste de Nemenyi, para verificação das variações espacial e temporal 
significativas. 
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Quadro 7.1.6.2-6 - Resultado do teste não-paramétrico de Kruskal-
Wallis para as 10 estações de coleta inseridas na 
AID da UHE Castanheira, 2014. 

 
*Nível de significância de 0,1%; ** Não evidenciada diferença significativa no teste a 
posteriori de Nemenyi. 

p valor Diferença Diferença
P6-P10 Março-junho

P8-P10* Junho-setembro
pH 0.01204 P06/P07/P08-todos Dezembro-todos
Alcalinidade 0.001812 P5 e P8 -
Dureza 0.3078 - -
Condutividade elétrica 0.001676 P06/P07/P08-todos -

Junho-março
Junho-dezembro
Março-setembro
Março-dezembro

Sólidos suspensos 0.01635 ** -

Sólidos dissolvidos 0.05616 - Junho-setembro
Sólidos totais 0.0229 ** **

Março-setembro
Junho-dezembro

Setembro-dezembro
Nitrogênio total 0.3647 -

Nitrogênio Kjeldahl 0.899 -
Março-setembro
Junho-dezembro

Setembo-dezembro
Março-setembro
Junho-dezembro
Junho-setembo

Dezembro-setembro
Março-setembro
Março-setembro
Março-dezembro
Junho-setembro
Junho-dezembro

Fósforo total 0.4624 - Março-setembro

Escherichia coli 0.007213 ** Junho-dezembro*

Coliformes totais 0.002921 ** -

DBO 0.6557 - -
DQO 0.8464 - Dezembro-outros
Turbidez 0.006868 P1-P6* Setembro-dezembro
Oxigênio dissolvido 0.2789 - Junho-dezembro
Clorofila a 0.1221 - -
Zinco 0.7728 - -
Alumínio 1 - -
Bário 0.5637 - -
Chumbo 0.3749 - -
Ferro dissolvido 0.7728 - -
Ferro total 0.5637 - -
Magnésio 0.5637 - -
Manganês 0.5637 - -
Sódio 1 - -
Potássio 0.5637 - -

Espacial Temporal
p  valor

Temperatura da água 0.008984 0.0157

0.02336
0.5517

6,96E-02
0.0522

Cor verdadeira 0.5735 - 0,0152

0.007418

N. amoniacal 0.7034 - 0.0006416

0.3361

0.01979

Nitrito 0.3364 -

0.001203

0,0057

0.04707

Ortofosfato 0.7591 - 0,00008

Fósforo particulado 0.6585 - 0.002344

Nitrato 0.2637 - 0.000124

0,0020
0.03985

Fósforo dissolvido 0.7447 - 0,0049

0.08332
0.1116

0.008563
0.253
0.3666
0.1038

0.08332
0.1231

Junho-dezembro

Variável

0.08332
0.08332
0.1116
0.129

0.000357

0.03649

0.05051

0.17
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 Temperatura da água 

Dentre os principais fatores físicos do rio importantes para a biota aquática, Tundisi 
e Tundisi (2008) citam a temperatura da água, que pode variar diária ou 
estacionalmente, devido a fatores como clima, altitude, tipo e extensão da mata 
ripária. Esta temperatura estabelece limites à distribuição geográfica e à fisiologia 
dos organismos, influenciando a reprodução, a sobrevivência e o ciclo de vida da 
biota aquática. 

A temperatura da água superfícial das 10 estações de coleta variou de 23,5 a 
29,0ºC (Figura 7.1.6.2-12), com diferença espacial significativa entre os pontos P06 
e P10 e entre P08 e P10. O ponto P10 está localizado a jusante da foz do rio dos 
Peixes, importante afluente do Arinos, cujas águas podem ter influenciado na 
quantidade de calor; além disso, quanto mais se encontra em seu baixo curso mais 
os rios tendem a reter calor em relação aos trechos de montante, devido a fatores 
como redução da velocidade da corrente e menor sombreamento da massa d´água. 

Por outro lado, P06 e P08 são córregos pequenos e tendem a apresentar maior 
fluxo e sombreamento que favorecem o resfriamento, confirmado pelos menores 
resultados das medianas, inclusive observado em P07 (córrego Jacutinga;  
Figura 7.1.6.2-13a), exceto em março, quando houve falha do equipamento de 
medição. 

 

 
Figura 7.1.6.2-12 - Variação espacial e temporal da temperatura da água 

no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes 
(P6-P8), Área de Influência Direta e Indireta da UHE 
Castanheira, 2014. 

 

Quanto à variação temporal, houve diferença significativa entre os meses de março 
e junho e entre junho e setembro. Os meses de março e setembro são quentes, 
com altas temperaturas do ar que influenciam diretamente na temperatura da água 
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dos rios. Já o mês de junho é um dos meses do ano com os menores registros 
médios de temperatura do ar, em que mesmo com altas temperaturas do ar durante 
o dia, a amplitude térmica é elevada. Neste período é possível observar quedas de 
temperaturas na madrugada que mantém os corpos d´água mais resfriados  
(Figura 7.1.6.2-12). 

Quanto às medianas, observou-se que junho foi o mês com os menores valores, 
março e dezembro (época de chuva) apresentaram medianas similares e setembro, 
um dos meses mais quentes do ano, com a maior mediana (Figura 7.1.6.2-13b). 

Os resultados indicaram que a temperatura da água do rio Arinos e tributários é 
condicionada pela temperatura do ar, sendo que nos tributários, além deste fator e 
da menor capacidade térmica, também a morfologia do leito influencia neste 
aspecto físico da água. Mesmo com discretas variações da temperatura do ar ao 
longo do ano, típico de clima tropical equatorial, estas variações foram observadas 
também nos ambientes aquáticos. 

 

 

Figura 7.1.6.2-13 - Boxplot de variação espacial (a) e temporal (b) da temperatura da água no rio 
Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta 
da UHE Castanheira, 2014. 

 

 pH, Alcalinidade total, Dureza total e Condutividade elétrica 

O equilíbrio hidrogeniônico dos corpos d´água é medido pela quantidade de íons H+ 
no meio (pH), que tem relações com outros cátions e ânions, inferidos pela 
condutividade elétrica, alcalinidade e dureza, e são influenciados de maneira 
complexa por processos metabólicos (produção, respiração e decomposição), 
químicos e geoquímicos, bem como por resíduos de atividades humanas. 

No rio Arinos e principais tributários o pH variou de 5,39 a 6,61, com valores 
significativamente menores no mês de dezembro em relação as demais 
amostragens (Figura 7.1.6.2-14). A maioria dos resultados foi menor que o limite 
mínimo estabelecido pela legislação para rios de classe 2 (pH < 6,0), exceto nos 
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Na bacia do rio Arinos predominam solos ácidos (Latossolos) e rochas areníticas, 
que disponibilizam poucos eletrólitos e carbonatos aos corpos d´água, mesmo na 
época da chuva, o que implicou nos baixos pH e no reduzido conteúdo iônico 
natural dos rios, indicado pelos baixos resultados de dureza e alcalinidade (este 
último parâmetro refere-se à capacidade tampão da água). Sendo assim, a baixa 
concentração de carbonatos confere baixa capacidade tampão à água.  

Como os três córregos monitorados drenam áreas com condições hidrogeoquímicas 
similares ao rio Arinos, é muito provável que os resultados mais elevados destes 
parâmetros estejam relacionados a alterações antrópicas, tendo em vista que outros 
parâmetros medidos também indicaram estas alterações, como será visto nos 
próximos itens. 

 

 

Figura 7.1.6.2-16 - Variação espacial e temporal da alcalinidade total no rio 
Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), 
Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 
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Figura 7.1.6.2-17 - Variação espacial e temporal da dureza total no rio 
Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), 
Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

 

A condutividade é uma expressão numérica da capacidade da água conduzir a 
corrente elétrica. Depende das concentrações iônicas e da temperatura e indica a 
quantidade de sais existentes na coluna d'água, e, portanto, representa medida 
indireta da concentração de poluentes. 
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ambientes impactados. Isto porque à medida que mais sólidos dissolvidos são 
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Figura 7.1.6.2-18 - Variação espacial e temporal da condutividade elétrica 
no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes 
(P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 
2014. 

 

 

Figura 7.1.6.2-19 - Boxplot de variação espacial (a) e temporal (b) da condutividade elétrica no rio 
Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta 
da UHE Castanheira, 2014. 
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meses, e menores resultados, principalmente, no mês de junho (Figuras 7.1.6.2-20 
e 7.1.6.2-21). 

Nos dados da SEMA (2010), em comparação à estação P10 (próxima a ARI312 da 
SEMA), a cor variou de 16-71 UC, com maior valor em novembro, e neste 
monitoramento entre 3-23 UC, com maior valor em dezembro. Espacialmente não 
foram constatadas diferenças significativas deste parâmetro, mas o maior resultado, 
acima do limite do limite máximo para rios de classe 2 (> 75 UC), foi medido em 
dezembro em P06 (córrego Águas Claras), seguido de P07 e P08, também 
tributários, neste mesmo mês. 

Temporalmente, o mês de junho foi característico da época de estiagem, 
apresentando significativa diferença entre os dois meses chuvosos (março e 
dezembro) e menor mediana, seguida do mês de setembro (Figura 7.1.61-40). 

 

 

Figura 7.1.6.2-20 - Variação espacial e temporal da cor verdadeira no rio 
Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), 
Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 
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Figura 7.1.6.2-21 - Boxplot de variação espacial (a) e temporal (b) da cor verdadeira no rio Arinos 
(P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da 
UHE Castanheira, 2014. 

 

A cor e a turbidez foram altas nos três tributários, inclusive em junho em P07 (época 
de estiagem), onde também foram constatadas as maiores concentrações de 
sólidos, especialmente na forma suspensa nos meses chuvosos (Figuras 7.1.6.2-22 
a 7.1.6.2-23). Pode-se inferir que as atividades antrópicas na bacia de drenagem 
destes córregos, relacionadas principalmente ao uso inadequado do solo e à 
ocupação-supressão das áreas de preservação permanentes (matas ciliares), são 
os principais fatores controladores da variação destes parâmetros. 

 

 

Figura 7.1.6.2-22 - Variação espacial e temporal da turbidez no rio Arinos 
(P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), Área de 
Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 
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Figura 7.1.6.2-23 - Variação espacial e temporal dos sólidos totais no rio 
Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), 
Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

 

Figura 7.1.6.2-24 - Boxplot de variação espacial (a) e temporal (b) dos sólidos totais no rio Arinos (P1-
P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE 
Castanheira, 2014. 

 

Estes fatores, aliados aos períodos de chuva, aumentam o aporte de sedimento aos 
ambientes aquáticos, provocando o incremento da turbidez, da cor e da 
concentração de sólidos na água. 

No rio Arinos, os resultados de turbidez foram menores que 10 UNT e de sólidos 
totais, dissolvidos ou suspensos, em sua maioria, inferiores a 10 mg/L, similar à 
maioria dos resultados publicados por Sema (2010). Isso sugere que os tributários 
influenciam pouco no aporte de sedimentos a este rio e que os resultados mais 
expressivos de cor podem ter sido condicionados pela presença de ácidos 
orgânicos (húmicos, fúlvicos), resultantes da decomposição da matéria orgânica das 
matas ciliares relativamente conservadas, presença de material coloidal inorgânico, 
silte e argila. 
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Além disso, a característica de rio de planície, com baixa declividade em relação 
aos córregos monitorados, favorece o incremento nas taxas de sedimentação dos 
sólidos de maior tamanho, que conferem turbidez. Essas taxas tendem a ser 
menores para as substâncias que conferem cor, especialmente por se 
apresentarem na forma dissolvida ou coloidal, implicando na maior expressividade 
deste parâmetro no rio Arinos em relação a turbidez. 

 

 

Figura 7.1.6.2-25 - Variação espacial e temporal dos sólidos suspensos 
totais no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais 
afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE 
Castanheira, 2014. 

 

 

Figura 7.1.6.2-26 - Variação espacial e temporal dos sólidos dissolvidos 
totais no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais 
afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE 
Castanheira, 2014. 
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 Nitrogênio 

Das formas nitrogenadas analisadas nas 10 estações de coleta de água do rio 
Arinos e tributários, o nitrogênio orgânico foi a mais expressiva, seguida do nitrato e 
do nitrogênio amoniacal (Figura 7.1.6.2-27). Como há disponibilidade de oxigênio 
nestes ambientes, a forma orgânica deve ser rapidamente convertida em N. 
amoniacal e, posteriormente, em nitrato, sugerindo aportes recentes, provindos 
principalmente das matas ciliares. 

 

 

Figura 7.1.6.2-27 - Variação espacial e temporal do nitrogênio orgânico no rio 
Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), 
Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

 

O N.amoniacal foi nitidamente mais elevado no mês de março em relação aos 
meses de setembro e dezembro, mas com variação espacial pouco significante 
(Quadro 7.1.6.2-7; Figura 7.1.6.2-28). 
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Figura 7.1.6.2-28 - Variação espacial e temporal do nitrogênio amoniacal no 
rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), 
Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

 

Figura 7.1.6.2-29 - Boxplot de variação espacial (a) e temporal (b) do nitrogênio total no rio Arinos 
(P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE 
Castanheira, 2014. 

 

No somatório de todas as formas nitrogenadas, inferido pelo N. total, não foi 
constatada diferença espacial e temporal significativa, com maior mediana em P06 
e no mês de junho (Figuras 7.1.6.2-30 e 7.1.6.2-31a-b). 

No monitoramento realizado por Sema (2010), a maior concentração de N. total 
medida a jusante do rio dos Peixes, próximo a P10, foi de 1,90 mg/L, enquanto 
neste monitoramento o máximo registrado foi de 1,23 mg/L, em junho. 
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Figura 7.1.6.2-30 - Variação espacial e temporal do nitrogênio total no rio 
Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), 
Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

 

O nitrito variou entre < 0,001 e 0,024 mg/L, com a maioria dos resultados menores 
do que 0,005 mg/L, muito menor do que o limite máximo da legislação e similar ao 
observado por Sema (2010). Estes resultados são típicos de ambientes lóticos 
tropicais e com baixo aporte de efluentes domésticos ou industriais, como é o caso 
(Figura 7.1.6.2-31). 

Todas as formas que tem padrões na legislação (nitrato, nitrito e N. amoniacal) 
apresentaram resultados menores do que estes padrões, atendendo aos limites 
para rios de classe 2. De maneira geral, os resultados indicaram condições oligo-
mesotróficas para as formas nitrogenadas. 
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Figura 7.1.6.2-31 - Variação espacial e temporal do nitrato no rio Arinos 
(P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), Área 
de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

 

 

Figura 7.1.6.2-32 - Variação espacial e temporal do nitrito no rio Arinos (P1-
P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), Área de 
Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

 

 Fósforo 

Do ponto de vista limnológico, todas as formas de fósforo são importantes. O 
fósforo dissolvido inclui as formas orgânica e inorgânica (P-orto e outros fosfatos), 
no entanto o P. total e o P. orto assumem maior relevância. O primeiro por ser 
utilizado como estimativa do grau de eutroficação do ambiente aquático e o P-orto 
por ser a principal forma assimilada pelos vegetais aquáticos, microalgas e 
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bactérias, sendo, portanto, um fator limitante ao crescimento destes organismos 
(ESTEVES, 2011). 

As fontes de fosfato aos ecossistemas aquáticos tem origem natural e artificial. 
Dentre as formas naturais, o intemperismo das rochas da bacia de drenagem 
constitui a fonte básica. Dentre as artificiais, destacam-se os efluentes domésticos e 
industriais e escoamento superficial de áreas antropizadas (ESTEVES, 2011). 

As concentrações de fósforo total variaram de < 0,010 a 0,590 mg/L no rio Arinos e 
entre 0,193 e 0,893 mg/L nos tributários (Figura 7.1.6.2-33), com medianas 
menores entre P01 e P05 e mais elevadas nos três tributários, seguido de P10 e 
P09 (Figura 7.1.6.2-34a), a maioria acima do limite máximo da legislação para rios 
de classe 2 (> 0,1 mg/L). 

 

 

Figura 7.1.6.2-33 - Variação espacial e temporal do fósforo total no rio 
Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-
P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 
2014. 
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Figura 7.1.6.2-34 - Boxplot de variação espacial (a) e temporal (b) do fósforo total no rio Arinos (P1-
P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE 
Castanheira, 2014. 

 

Temporalmente, as menores medianas foram observadas nos meses de estiagem e 
as maiores nos meses chuvosos (Figura 7.1.6.2-35b), com significativa variação 
temporal entre os meses de extrema chuva (março) e extrema estiagem (setembro). 
Este fósforo, que caracteriza estes ambientes como meso-eutróficos, pode ser 
oriundo das áreas de intensa agricultura localizadas na parte média da bacia do rio 
Arinos e de áreas degradadas que drenam para os afluentes. 

Como são pouco expressivos os usos da água para a diluição de efluentes 
domésticos e industriais, a maioria deste fósforo provém do intemperismo e erosão 
natural e antrópica dos solos e rochas da bacia de drenagem. A atividade pecuária 
e o uso da água para dessendentação animal diretamente no manancial, são 
fatores que agravam a erosão das margens e supressão das matas ciliares. 

O fósforo dissolvido apresentou resultados variando de < 0,010 a 0,483 mg/L (P06 
em março; Figura 7.1.6.2-36). 
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Figura 7.1.6.2-35 - Variação espacial e temporal do fósforo dissolvido no 
rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-
P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 
2014. 

 

Considerando as concentrações relativamente baixas de P.orto (exceto em 
dezembro), as quais oscilaram entre < 0,010 e 0,254 mg/L, pode-se inferir que a 
maior parte do fósforo total não está disponível à biota aquática, pois não implicou 
em altas densidades da comunidade fitoplanctônica e de concentração de clorofila 
(Figura 7.1.6.2-36). 

Ker (1993) comenta que os Latossolos tem alto poder de adsorção de fósforo, que 
tende a ser rápida e, uma vez adsorvido, sua dessorção se torna difícil, reduzindo 
muito os perigos de eutrofização de ambientes aquáticos. Como estes solos 
predominam na bacia de drenagem do rio Arinos, sua entrada como sedimento aos 
rios e córregos trás consigo grande carga de fósforo, mas na forma indisponível à 
biota aquática, adsorvido à argila. Com isso, não representa, nas condições atuais, 
risco de eutrofização aos rios monitorados, corroborado pelas baixas concentrações 
de ortofosfato, principal forma assimilável pelos produtores primários. 
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Figura 7.1.6.2-37 - Variação espacial e temporal do ortofosfato no rio 
Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes  
(P6-P8), Área de Influência Direta da UHE 
Castanheira, 2014. 

 

 Oxigênio dissolvido 

Todos os resultados de oxigênio dissolvido foram maiores do que o limite mínimo da 
Resolução Conama nº 357 para corpos d´água da classe 2, indicando condições 
satisfatórias para a manutenção da biota aquática nos ambientes avaliados  
(Figura 7.1.6.2-38). 

As menores concentrações foram observadas em dezembro e as maiores em junho, 
com significativa diferença entre esses meses, quando também foram obtidas a 
menor e maior mediana, respectivamente (Figura 7.1.6.2-39). 

Na estiagem os rios apresentaram vazão reduzida, o que favoreceu a aeração pelo 
fluxo de contato com o ar e com rochas do leito. Além disso, a escassez de chuvas 
reduziu drasticamente o aporte de substâncias que demandam oxigênio do meio 
aquático. Já na época de chuva, há maior entrada de materiais da bacia de 
drenagem que demandam oxigênio do meio, especialmente nos primeiros meses de 
chuva, como dezembro. Esta condição é corroborada pelas concentrações de DQO, 
que foram nitidamente mais elevadas em dezembro e menores em junho. 
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Figura 7.1.6.2-38 - Variação espacial e temporal do oxigênio dissolvido no 
rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-
P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 
2014. 

 

Figura 7.1.6.2-39 - Boxplot de variação espacial (a) e temporal (b) do oxigênio dissolvido no rio 
Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta 
da UHE Castanheira, 2014. 

 

 Demanda Bioquímica de Oxigênio e Demanda Química de Oxigênio 

Tanto a DBO quanto a DQO inferem sobre a presença de substâncias que 
demandam oxigênio no meio aquático para oxidação biológica ou química. 
Entretanto, a DBO refere-se principalmente à matéria orgânica lábil (de fácil 
decomposição) e a DQO tanto a esta matéria orgânica, quanto à matéria orgânica 
refratária e inorgânica oxidável. 

No rio Arinos e nos três tributários da AID da UHE Castanheira, os resultados de 
DBO nas quatro amostragens variaram de < 1 a 4 mg/L (sendo esse valor máximo 
na estação P06 em março e em dezembro), com apenas cinco resultados maiores 
do que 1 mg/L (Figura 7.1.6.2-40). Com isso, todos os resultados atenderam ao 

0

3

6

9

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10

m
g/

L

Estações de coleta

Oxigênio dissolvido

mar jun set dez

Limite mínimo
Conama

A B 

Limite Detecção do 

Médodo – 0,2 mg/l 



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 355/415

 

limite máximo permitido pela legislação (5 mg/L). Como citado anteriormente, o 
escasso uso da água para a diluição de efluentes domésticos refletiu 
significativamente nestes resultados. Estes baixos resultados também foram 
constatados pela Sema (2010) numa estação de coleta próxima a P10 (ARI312). 

 

 

Figura 7.1.6.2-40 - Variação espacial e temporal da DBO no rio Arinos (P1-
P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), Área de 
Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

 

Por outro lado, a DQO, que variou de < 1 a 46 mg/L, apresentou resultados 
expressivos, principalmente nos meses de chuva, com maior mediana registrada 
em dezembro e menor em junho, sendo que espacialmente a maior mediana foi 
obtida em P06 (Figura 7.1.6.2-41 e 7.1.6.2-42). No mês de dezembro, seguido de 
março, os resultados foram significativamente mais elevados do que nos outros 
meses (Quadro 7.1.6.2-7). 

Esta variação da DQO é reflexo do aporte de substâncias que demandam oxigênio 
do meio terrestre adjacente aos ecossistemas aquáticos. Estas substâncias devem 
ser em sua maioria matéria orgânica refratária, oriunda da vegetação ciliar, e 
inorgânica oxidável, como formas de fósforo e nitrogênio, bem como de ferro, cujas 
concentrações foram elevadas nos meses de março e dezembro em P05 e P09. 
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Figura 7.1.6.2-41 - Variação espacial e temporal da DQO no rio Arinos 
(P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), Área 
de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

 

Figura 7.1.6.2-42 - Boxplot de variação espacial (a) e temporal (b) da DQO no rio Arinos (P1-P5; 
P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE 
Castanheira, 2014. 

 

 Óleos e Graxas 

Em nenhuma das quatro amostragens nas 10 estações de coleta foi constada a 
presença destas substâncias artificiais, condizente com os restritos usos da água 
para a diluição de efluentes e com a distância do rio Arinos e tributários de áreas 
urbanas. 

 

 Metais 

Das 21 espécies de metais analisados nas estações de coleta P05 e P09, que 
constam na Resolução Conama nº 357, além de ferro total, sódio, potássio e 
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magnésio, apenas nove apresentaram resultados acima do limite de detecção do 
método adotado em quase todas as amostragens, cujos resultados são 
apresentados no Quadro 7.1.6.2-7. 

Os demais metais apresentaram a grande maioria dos resultados menores do que 
este limite ou muito menores do que o limite máximo permitido pela legislação. 
Estes resultados são indicativos da ausência de contaminação da água por metais 
pesados e pobreza na ocorrência de outros metais que podem naturalmente ocorrer 
nos corpos d´água. Esta pobreza de metais, principalmente dos cátions de sódio, 
potássio e magnésio, está em acordo com os valores encontrados para o pH e 
condutividade elétrica medidos nestas duas estações de coleta. 

 

Quadro 7.1.6.2-7 - Resultados dos principais metais analisados (mg/L) no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e 
principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014  

 
Obs: Amarelo: resultados acima do limite máximo da legislação. L.D ferro dissolvido: 0,01 mg/L; L.D demais metais listados: 0,001 

mg/L 

 

Dentre os nove metais com resultados detectáveis, destaca-se o ferro dissolvido, 
que apresentou teores acima do limite máximo da legislação nos meses chuvosos 
(março e dezembro) e em P05 em junho (Quadro 7.1.6.2-7). Isso é um indicativo de 
que existe potencial, mesmo que não muito elevado, em ocorrer problemas de 
oxidação e/ou incrustação de óxido de ferro ou ferro bactérias em instalações 
hidráulicas, inclusive na futura usina, e de que o uso desta água para consumo 
humano implica no tratamento para remoção deste metal para que atinja o nível 
aceitável pela legislação (Portaria nº 2914 do Ministério da Saúde e Resolução 
Conama nº 357/05). Tanto a variação espacial, comparando as duas estações de 
coleta onde foram analisados estes metais, quanto a variação temporal não foram 
significativas (Quadro 7.1.6.2-7). 

 

 Compostos orgânicos 

Foram analisadas as diversas formas de compostos orgânicos, constantes no artigo 
14º da Resolução Conama nº 357, com limites aplicáveis aos corpos d´água da 
classe 2. Em todos os resultados, os valores encontrados foram menores do que o 
limite de detecção do método adotado e, portanto, menores do que o valor máximo 
permitido por esta legislação. 

Estações de coleta Mês Zinco Sódio Potássio Manganês Magnésio Ferro Ferro dissolv. Chumbo Bário
P05 0,005 0,001 0,558 0,019 0,298 0,793 0,716 0,001 0,022

P09 0,021 0,197 0,599 0,022 0,317 0,867 0,587 0,001 0,026

P05 0,006 1,040 0,910 0,018 0,405 537,000 0,340 0,005 0,010

P09 0,001 1,120 0,980 0,021 0,439 583,000 0,260 0,007 0,011

P05 0,021 0,348 0,775 0,022 0,311 376,000 0,224 0,001 0,015

P09 0,010 0,304 0,740 0,023 0,317 409,000 0,211 0,001 0,016

P05 0,027 0,597 0,716 0,022 0,283 0.524 0,380 0,001 0,018

P09 0,009 0,430 0,875 0,022 0,262 0.586 0,457 0,001 0,019

0,18 - - 0,10 - - 0,30 0,01 0,70

Março

Junho

Setembro

Dezembro

Limite Conama
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Isso é um indicador de que na bacia do rio Arinos a contaminação por compostos 
orgânicos é pouco significativa e não é fator limitante para o uso dos recursos 
hídricos. Entretanto, ressalta-se que mesmo que ocorra uso/lançamento de alguns 
destes compostos na bacia, os mesmos podem não ser detectáveis nos rios 
monitorados. Isto pode ocorrer por três motivos principais: (i) volatilização dos 
compostos; (ii) sedimentação e armazenamento das substâncias em sumidouros e; 
(iii) degradação dos compostos em moléculas menores não detectáveis. 

Figueiredo e Fantin (2015) mencionam que a retenção desses compostos pelas 
matas ciliares, a rápida infiltração no solo e a retenção nas áreas alagadas 
marginais também podem contribuir para a dificuldade de detecção analítica na 
água. 

 

 Parâmetros biológicos 

Os resultados das variáveis biológicas, cloforila, bactérias coliformes e 
comunidades fitoplanctônica, zooplanctônica, de macroinvertebrados bentônicos e 
de macrófitas aquáticas são apresentados nos itens a seguir. 

 

 Clorofila a 

Este pigmento fotossintético infere sobre a concentração de organismos produtores 
no meio aquático, especificamente algas que compõe o fitoplâncton. A sua 
concentração variou de < 0,001 a 9,612 µg/L no rio Arinos e tributários, sem 
significativa variação espacial ou temporal (Tabela II). Os resultados mais elevados 
foram registrados em P10 em setembro, seguido de P03 (setembro), P05 (junho) e 
P09 (setembro e dezembro; Figura 7.1.6.2-43). Considerando que apenas 12,5% 
dos resultados foram maiores do que 4 µg/L e que todos os resultados foram muito 
menores do que o limite máximo da legislação (30 µg/L), os rios monitorados podem 
ser classificados como oligotróficos para a clorofila. 
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Figura 7.1.6.2-43 - Variação espacial e temporal da clorofila a no rio 
Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes 
(P6-P8), Área de Influência Direta da UHE 
Castanheira, 2014. 

 

 Bactérias Coliformes 

As bactérias do grupo coliformes são consideradas os principais indicadores de 
contaminação fecal. A determinação da concentração dos coliformes assume 
importância como parâmetro indicador da possibilidade de existência de micro-
organismos patogênicos, responsáveis pela transmissão de doenças de veiculação 
hídrica (SEMA, 2010), especialmente indicadas pelas Escherichia coli, que são 
exclusivamente de origem fecal. Por outro lado, os coliformes totais incluem além 
das E. coli, bactérias de vida livre da água e do solo decompositoras ou saprofíticas. 

No rio Arinos e afluentes, os índices de coliformes totais oscilaram entre 812 e > 
12.096 NMP/100mL e as E. coli variaram entre 16 e 12.096 NMP/100mL, ambos 
sem nítida variação espacial ou temporal (Tabela II; Figuras 7.1.6.2-44 e  
7.1.6.2-45). No entanto, foram observados resultados mais elevados nos tributários. 
Com relação aos coliformes totais foram registrados os maiores resultados, com 
valores acima de 12.096 NMP/100mL em P6 e P7 em setembro e em P6, P7 e P8 
em março e em dezembro. Quanto as E. coli, em cinco das 12 medições os 
resultados ficaram acima do limite máximo da legislação para as E. coli, indicando 
comprometimento da qualidade da água usos múltiplos, especificamente 
balneabilidade. Esta contaminação pode ter origem na criação animal, aliada a 
áreas degradadas na bacia. 

O predomínio expressivo dos coliformes totais indica que a maioria das bactérias, 
principalmente no rio Arinos, é de vida livre da água e do solo, atuando na 
decomposição da matéria orgânica e outros processos metabólicos. 
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Figura 7.1.6.2-44 - Variação espacial e temporal dos coliformes totais no 
rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-
P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 
2014. 

 

 

Figura 7.1.6.2-45 - Variação espacial e temporal das Escherichia coli no rio 
Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), 
Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

 

 Índice da Qualidade da Água 

O IQA foi calculado para todas as estações de coleta, sendo que somente em P07 
na campanha de março a temperatura da água foi estimada em 25ºC por falha no 
equipamento no momento da medição em campo. 

Os resultados deste índice encontram-se na Figura 7.1.6.2-46, na qual se verifica 
que os menores valores foram obtidos nos tributários, permitindo classificar estes 
ambientes como de Média qualidade da água para fins de abastecimento público, 
exceto em P06 em março, classificado como Ruim. 

1

100

10000

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10

N
M

P/
10

0m
L

Estações de coleta

Coliformes totais

mar jun set dez

1

10

100

1000

10000

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10

N
M

P/
10

0m
L

Estações de coleta

Escherichia coli

mar jun set dez

12096 Limite 
máximo 
Conama

Limite Detecção do 

Médodo – 1 mg/l 

Limite Detecção do 

Médodo – 1 mg/l 



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 361/415

 

Nas estações de coleta do rio Arinos, quase todos os resultados deste índice nos 
meses de março, junho e setembro permitiram classificar os ambientes como tendo 
Boa Qualidade. No mês de dezembro todos os valores resultaram em Média 
Qualidade da água. Estes resultados foram condicionados principalmente pelo 
aumento do fósforo e das E. coli na época de chuva e redução na estiagem, quando 
foram obtidos os maiores valores deste índice no rio Arinos. 

 

 

Figura 7.1.6.2-46 - Resultados do IQA no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes 
(P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

 

 Granulometria do sedimento 

Os resultados das análises granulométricas do sedimento permitiram constatar as 
seguintes características granulométricas predominantes no sedimento ao longo do 
ano, com discretas variações na distribuição percentual de cada tamanho de 
partícula entre as quatro amostragens: 

 Ponto P01: silte, areia muito fina a fina; 

 Ponto P02: silte, areia muito fina a fina; 

 Ponto P03: areia fina a areia média; 

 Ponto P04: silte, areia fina a areia muito fina; 

 Ponto P05: silte, areia fina a areia muito fina; 

 Ponto P06: silte, areia muito fina a areia média; 

 Ponto P07: areia fina a areia grossa; 
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 Ponto P08: areia grossa a muito grossa; 

 Ponto P09: silte, areia muito fina, areia fina a areia média; 

 Ponto P10: areia muito fina, areia fina a areia média. 

 

O material mais fino encontrado no rio Arinos (P01-P05, P08-P10) indica origem de 
longas distâncias a montante e deposição no leito, que ocorre devido as condições 
de rio de planície no segmento monitorado, com baixa declividade que favorece a 
sedimentação deste material mais fino. A maior ocorrência de silte e areia fina com 
a descrição geológica mencionada por Ala Filho (2011), que menciona que nesta 
área da bacia do rio Arinos predominam aluviões atuais com silte, argila e areia e 
corrobora com os baixos resultados de turbidez e sólidos medidos na superfície da 
água e maior expressão da cor verdadeira. 

Já nos três tributários, por serem de menor porte e mais próximos das cabeceiras, o 
material mais grosseiro do leito pode tanto ser uma condição natural, quanto indicar 
aporte recente de sedimento das áreas adjacentes por atividades antrópicas, como 
pecuária, corroborando com as elevadas concentrações de fósforo e sólidos 
encontradas nestes ambientes em relação ao rio Arinos. 

 

 Considerações Finais 

Na AAR, os estudos de qualidade da água indicaram condições adequadas e dentro 
dos padrões da legislação para os usos previstos para rios de classe 2, como é o 
caso de todos os afluentes e do rio Arinos em suas áreas de drenagem. 

Algumas alterações pontuais da qualidade foram verificadas em rios próximos a 
áreas urbanas, sendo que rios que drenam áreas indígenas apresentaram melhor 
qualidade, indicada principalmente pelo Índice de Qualidade da Água-IQA. 

Os rios apresentaram, de maneira geral, condições oligo-mesotróficastróficas, boa 
oxigenação, baixos resultados de turbidez e DBO, pH ácido a levemente ácido, 
reduzida ocorrência de bactérias Escherichia coli (fecais) e elevada de coliformes 
totais. O pH foi o único parâmetro que não atendeu aos limites da legislação para 
quase todas as amostragens realizadas na bacia, mas se trata de condição natural, 
relacionada à hidrogeoquímica da região. Além disso, alguns registros de cor 
verdadeira, especialmente na época de chuva, foram acima do limite máximo da 
legislação. 

Para os usos da água preponderantes na bacia, como irrigação, geração de energia 
elétrica, balneabilidade de captação para consumo humano e dessedentação 
animal, não há registros evidentes de que estes comprometam a qualidade dos rios. 
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Quanto aos usos do solo, predominantemente agrícola em grande escala para 
monocultura de grãos, há potencial em ocorrer problemas de contaminação da água 
por agrotóxicos, mas faltam análises e estudos neste sentido, no entanto, é 
provável que alguns resultados elevados de cor, como citado acima, sejam 
indicadores da ocorrência de processos erosivos e de entrada de sedimento destas 
áreas de cultivo nos rios. 

Vale destacar que muitos dos rios da bacia, mesmo com intensos usos do solo no 
entorno, apresentam matas ciliares relativamente conservadas, principalmente ao 
longo dos rios maiores, condição que desfavorece o aporte de material alóctone aos 
rios na época de chuva. 

O rio dos Peixes e as partes alta e média da bacia do rio Arinos, que compõe a AII, 
apresentaram água com qualidade adequada e dentro dos padrões da legislação 
para os usos previstos para rios de classe 2, como é o caso destes rios e principais 
afluentes. No cálculo do IQA, ambos puderam ser classificados como rios de 
qualidade Boa ao longo de todo o ano. São rios com qualidade similar aos da AAR, 
citado acima, e usos da água preponderantes também similares, ou seja, há 
adequação da qualidade aos usos requeridos para a classe 2. 

Nestes rios, dois parâmetros da qualidade da água merecem destaque: o pH e a cor 
verdadeira. O primeiro apresentou condições ligeiramente ácidas, entre 6,0-7,0, 
mas dentro dos padrões da legislação para corpos d´água da classe 2. O segundo 
apresentou alguns resultados acima do limite máximo da legislação, 
especificamente no início da época de chuva, indício de aporte de material alóctone 
da bacia de drenagem. 

Como são escassos os levantamentos da qualidade da água e estudos limnológicos 
nestes rios, só é possível inferir que os intensos usos do solo nestas bacias podem 
estar contribuindo com a alteração da cor, mas que não refletiu na turbidez ou na 
alteração de outros parâmetros para níveis fora dos padrões da legislação, ou seja, 
a alteração por atividades antrópicas, seja uso do solo ou usos da água, ainda é 
incipiente, considerando os parâmetros medidos nos estudos realizados até o 
momento. 

A avaliação da limnologia e da qualidade da água do rio Arinos e três tributários na 
AID da futura UHE Castanheira, realizada em quatro amostragens em 2014 em 10 
estações de coleta, mostram que de maneira geral os resultados medidos 
atenderam aos padrões desta legislação, incluindo os compostos orgânicos e 
agrotóxicos analisados, todos menores do que o limite de detecção do método de 
análise adotado. A exceção foram os parâmetros pH, Fósforo Total, Cor e Ferro 
dissolvido. 

Segundo Schwarzbold (2000), os rios são ecossistemas em constante desequilíbrio, 
onde a variabilidade temporal é uma complexa função dependente das entradas e 
saídas de energia e materiais. No rio Arinos e tributários, constatou-se que as 
condições limnológicas foram controladas principalmente pelo regime hidrológico 
(definido pelas épocas de chuva e estiagem na região) e pelas condições naturais 
geológicas e pedológicas da bacia de drenagem a montante. 
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Neste sentido, estas condições e variações ao longo de um período hidrológico 
completo nestes rios podem ser assim compreendidas: 

a) A temperatura da água foi controlada pelas variações da temperatura do ar ao 
longo do ano, que mesmo sendo discretas, implicaram em menores resultados no 
mês de junho e maiores em março e setembro. O regime climático da bacia, 
portanto, regulou estas variações. 

b) O predomínio de solos ácidos (Latossolos) e rochas areníticas implicaram em 
redução nos valores de pH e no reduzido conteúdo iônico deste rios, indicado 
pelos baixos resultados de dureza e alcalinidade. 

c) A cor e a turbidez foram altas nos três tributários, onde também foram 
constatadas as maiores concentrações de sólidos, relacionadas 
principalmente ao uso inadequado do solo e ocupação-supressão das áreas 
de preservação permanentes (matas ciliares). No rio Arinos, os resultados de 
turbidez e formas de sólidos foram baixos. Os dados de cor se mostraram 
elevados, devido a presença de ácidos orgânicos (húmicos, fúlvicos), 
resultantes da decomposição da matéria orgânica das matas ciliares 
relativamente conservadas, presença de material coloidal inorgânico, silte e 
argila. 

d) Das formas nitrogenadas analisadas, o nitrogênio orgânico foi o mais 
expressivo, seguida do nitrato e do nitrogênio amoniacal, sugerindo aportes 
recentes, provindos principalmente das matas ciliares. 

e) As concentrações de fósforo total foram mais elevadas nos três tributários. 
Temporalmente, as menores medianas foram observadas nos meses de 
estiagem e as maiores nos meses chuvosos, com significativa variação 
temporal entre os meses de extrema chuva (março) e extrema estiagem 
(setembro).  

f) Considerando as concentrações relativamente baixas de Ortofosfato (exceto 
em dezembro), pode-se inferir que a maior parte do fósforo total não está 
disponível à biota aquática, pois não implicou em altas densidades da 
comunidade fitoplanctônica e de concentração de clorofila. 

g) Os rios apresentaram boa disponibilidade de oxigênio dissolvido em todas as 
amostragens, com menores concentrações em dezembro e maiores em junho. 
Na estiagem os rios apresentam vazão reduzida, o que favorece a aeração 
pelo fluxo de contato com o ar e com rochas do leito, além do que a escassez 
de chuvas reduz drasticamente o aporte de substâncias que demandam 
oxigênio do meio aquático. Já na época de chuva, há entrada de materiais da 
bacia de drenagem que demandam oxigênio do meio, especialmente nos 
primeiros meses de chuva, como dezembro. 

h) Os resultados de DBO foram baixos, devido ao escasso uso da água para a 
diluição de efluentes domésticos 
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i) Das 21 espécies de metais analisados nas estações de coleta P05 e P09, 
apenas nove apresentaram resultados acima do limite de detecção do método 
adotado em quase todas as amostragens, indicando ausência de 
contaminação da água por metais pesados e pobreza na ocorrência de outros 
metais que podem naturalmente ocorrer nos corpos d´água. 

Para o IQA verificou-se que os menores valores foram obtidos nos tributários, 
permitindo classificar estes ambientes como de Média qualidade da água para fins 
de abastecimento público, exceto em P06 em março, classificado como Ruim. Nas 
estações de coleta do rio Arinos, quase todos os resultados deste índice nos meses 
de março, junho e setembro permitiram classificar os ambientes como tendo Boa 
qualidade. 

No mês de dezembro todos os valores resultaram em Média qualidade da água. 
Estes resultados foram condicionados principalmente pelo aumento do fósforo e das 
E. coli na época de chuva e redução na estiagem, quando foram obtidos os maiores 
valores deste índice no rio Arinos. 

 

7.1.6.3 - Subterrâneos 

a) Qualidade das Águas Subterrâneas 

 Introdução 

Este estudo foi realizado nas Áreas de Influência Direta e Indireta da UHE 
Castanheira, onde ocorrem as unidades aquíferas pertencentes ao Sistema 
Aquífero Granular-G2 e G5, sendo G2 aquífero de permeabilidade baixa a média, 
contínuo e livre e G5 de permeabilidade média a alta, contínuos, localmente 
descontínuos, livre a semiconfinado/confinado, consolidado (Vasconcelos (2011). O 
aquífero G2 ocorre conjuntamente ao F6, que pertence ao Sistema Aquífero 
Fraturado, de ocorrência eventual, de permeabilidade média a baixa, ampliada 
devido a associação com material poroso do manto de intemperismo, descontínuo, 
livre a semi-confinado, composto predominantemente por rochas metamórficas de 
médio a alto grau (Figura 7.1.6.3-1). 

As características naturais das águas associadas a um tipo de rocha e/ou solo 
podem ser modificadas em função do tipo de ocupação do meio físico, que pode 
levar à contaminação dos recursos hídricos subterrâneos. A degradação da 
qualidade das águas tem sido verificada, sobretudo, nas proximidades dos grandes 
centros urbanos, que se deve a alguns fatores relacionados, dentre outros, à prática 
inadequada de disposição de resíduos, ao uso de fertilizantes e pesticidas e ao 
aumento e diversificação de produtos contaminantes nas indústrias (Mestrinho, 
2006). 

Com relação às hidrelétricas, diversos estudos apontam alterações nas águas 
substerrâneas causadas pelos seus reservatórios, como a elevação do nível de 
base local e alterações nas características físicas, químicas e biológicas da água de 
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aquíferos que apresentam maior contato com a água do lago formado (Souza, 
2008). 

Neste sentido, a avaliação da qualidade da água subterrânea como parte dos 
diagnósticos ambientais tem como objetivo gerar uma base de dados que sirva de 
comparação com a fase de instalação e operação desta hidrelétrica, principalmente 
após a formação do futuro lago. Este diagnóstico visa ainda verificar possíveis 
alterações existentes na qualidade da água no aquífero local e como estas 
alterações podem interferir nos usos múltiplos da água previstos pela legislação. 

Além do monitoramento da qualidade da água para levantamento de dados 
primários, foram apresentados neste diagnóstico os usuários de água subterrânea 
cadastrados ou outorgados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato 
Grosso - Sema, e que foram disponibilizados por este órgão para compor o 
presente diagnóstico. 

Nos estudos de qualidade de águas subterrâneas, na maioria das situações, é 
necessário descrever a concentração ou abundância relativa dos constituintes, 
geralmente adicionados à água durante o intemperismo das rochas, cujas 
concentrações vão depender da mineralogia das rochas (Mestrinho, 2006). 

Geologicamente, os municípios de Juara e Novo Horizonte do Norte localizam-se no 
Complexo Juruena, onde predominam rochas ortometamórficas (cristalino). Já Porto 
dos Gaúchos está localizado no Grupo Parecis, Formação Fazenda da Casa 
Branca, onde predominam rochas sedimentares. 

A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama nº 396/2008 é a 
principal legislação adotada para estudos da qualidade da água, como é o caso, 
tendo como objetivo principal a “classificação e diretrizes ambientais para o 
enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências”. Como ainda não 
foram enquadrados formalmente os aquíferos de Mato Grosso e como no Art. 4º 
desta legislação é mencionado que “os Valores Máximos Permitidos - VMP para o 
respectivo uso das águas subterrâneas deverão ser observados quando da sua 
utilização, com ou sem tratamento, independentemente da classe de 
enquadramento”, foi adotado neste monitoramento os padrões de qualidade para 
água de consumo humano, definidos no Anexo I desta Resolução, tendo em vista 
se tratar do uso preponderante nos poços monitorados, bem como os padrões de 
qualidade definidos pela Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914 para água de 
consumo humano para aqueles parâmetros não constantes na referida Resolução. 
Adotou-se ainda neste monitoramento as diretrizes metodológicas definidas em 
vários artigos do Capítulo III da referida legislação para águas subterrâneas, 
especialmente no que se refere a frequência das amostragens e métodos de coleta 
e análise da água. 
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Figura 7.1.6.3-1 - Mapa de parte das AID e AII da UHE Castanheira indicando as Unidades Aquíferas 
G2, G5 e F6 (     Juara;       No      vo Horizonte do Norte;       Porto dos Gaúchos; 
Fonte: Vasconcelos, 2011). 

 

 Usuários da água subterrânea 

De acordo com o banco de dados do órgão ambiental de Mato Grosso (SEMA-MT), 
responsável pela gestão dos recursos hídricos neste Estado, existem atualmente, 
nos municípios de Juara, Porto dos Gaúchos e Novo Horizonte do Norte, 11 poços 
cadastrados e cinco outorgados para uso da água, todos tubulares profundos, com 
profundidade entre 30 e 100 m. 

O cadastro é requerido de poços com captação para uso diário menor do que 
10 m3/s e outorga com vazão utilizável maior do que este valor. Além destes poços, 
existem os escavados-rasos, que requerem cadastro simplificado, mas que são 
raros nestes municípios. 

Quanto aos poços cadastrados e outorgados, 10 estão situados em Juara, quatro 
em Porto dos Gaúchos e dois em Novo Horizonte do Norte, sendo que todos 
utilizam a água para uso doméstico, exceto um que utiliza para pulverização na 
agricultura. 
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 Metodologia 

As coletas de água em campo foram realizadas nos dias 24 a 28 de março (época 
de chuva) e 09 e 12 de outubro de 2014 (época de estiagem), onde foram medidas 
in loco as temperaturas do ar e da água com termômetro digital e o pH com pH-
mêtro portátil marca Hach. Foram ainda feitas anotações sobre o entorno e registro 
fotográfico de cada poço amostrado. 

As amostras de água coletadas em campo foram encaminhadas para os 
laboratórios Aquanálise (Cuiabá-MT) e Bioagri (Piracicaba-SP), onde foram 
realizadas análises de todos os parâmetros constante no Anexo I da Resolução 
Conama nº 396, que inclui compostos inorgânicos, orgânicos e agrotóxicos e micro-
organismos. Das análises realizadas pelo primeiro laboratório, os métodos adotados 
foram baseados principalmente em APHA/AWWA (22ª ed., 2012) e normas da 
ABNT-Associação Brasileira de Normas Técnicas, sintetizados no Quadro 7.1.6.3-1. 

 

Quadro 7.1.6.3-1 - Métodos de armazenamento e preservação das amostras de água e das 
análises em laboratório 

 

Parâmetro
Armazenamento 

da amostra-
frasco da coleta

Preservação da 
amostra

Método analítico

pH SMEWW 4500 H+ B

Turbidez Turbidimétrico da Hach

Série de sólidos SMEWW 2540 A-D

Nitrato ABNT – NBR 12620

Nitrito SMEWW 4500 NO2 B

Cloreto SMEWW 4500-Cl-C

Condutividade 

elétrica
SMEWW 2520  B

Fluoreto SMEWW 4500 D

Sulfato SMEWW 45500 SO4 - E

Metais
Frasco de 

polietileno

Ácido nítrico até 

pH< 2 e 

refrigeração

SMEWW 3125 - Preparo: EPA 3010 A 1992 e 

EPA 3005-1992 nítrico até pH< 2 e refrigeração

Agrotóxicos e 

orgânicos

Frasco de vidro 

âmbar
Refrigeração

SMEWW - 846-826 OB, 5021A, 827 OC

Coliformes totais 

e Escherichia coli
Frascos plásticos 

esterilizados 

Tiosulfato de 

sódio e 

refrigeração

SMEWW 9223 B (Colilert)

Enterococos
Frascos plásticos 

esterilizados 

Tiosulfato de 

sódio e 

refrigeração

SMEWW - 9230 C

Frasco de 

polietileno
Refrigeração
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Os resultados das análises físicas, químicas e microbiológicas que possuem padrão 
de referência na legislação, foram comparados com aqueles definidos pela 
Resolução Conama nº 396, para águas subterrâneas, cujo uso preponderante 
considerado para todos os locais foi o consumo humano. 

 

 Descrição dos locais de coleta 

A seguir é apresentada uma descrição dos quatro poços tubulares (PT) e um poço 
raso (nascente) onde foram feitas as coletas de água para análise, com os códigos 
de cada local e registros fotográficos feitos na campanha de setembro de 2014, 
juntamente com as coordenadas geográficas. 

 

 Poço 01 - P1 

Poço na Fazenda Santa Clara, próximo à comunidade Catuaí, município de Porto 
dos Gaúchos/MT. Poço tubular de 24 metros de profundidade (Figura 7.6.1.3-2). 
Coordenadas geográficas: 21L 449945 / 8726170. 

 

Figura 7.1.6.3-2 - Registro fotográfico da estrutura externa do poço 01 e do momento da medição em 
campo, setembro7 de 2014.

 

 Poço 02 - P2 

Poço na Fazenda do Dirceu Dadimaco, antigo Postinho, município de Novo 
Horizonte do Norte/MT. Poço tubular de profundidade desconhecida. Água coletada 
depois caixa d’água, pois o encanamento era contínuo e não permitiu a coleta 
diretamente na saída do poço (Figura 7.1.6.3-3). Coordenadas geográficas: 21L 
447266 / 8744660. 
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Figura 7.1.6.3-3 - Registro fotográfico da estrutura externa do 
poço 02 e caixa d´água e do momento da 
medição em campo, setembro de 2014. 

 

 Poço 03 - P3 

Poço na Fazenda Latinha na Linha Rodoferro, município de Juara/MT. Poço tubular 
de profundidade desconhecida (Figura 7.1.6.3-4). Coordenadas geográficas: 21L 
415927 / 8764810. 
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Figura 7.1.6.3-4 - Registro fotográfico da estrutura externa do poço 03 e do momento da coleta em 
campo, setembro de 2014. 

 

 Poço 04 - P4 

Poço no Rancho Alexandrina, município de Juara/MT. Poço tubular de profundidade 
desconhecida. A água utilizada na propriedade recebe cloração (pastinhas) antes de 
ser reservada na caixa d’água. Água coletada para análise não passou pelo 
clorador (Figura 7.1.6.3-5). Coordenadas geográficas: 21L 429622/8766540. 

 

 

Figura 7.1.6.3-5 - Registro fotográfico da estrutura externa do poço 04 e do seu entorno, setembro 
de 2014. 

 

 Poço 05 - P5 

Nascente ou poço raso na Fazenda Vovó Vitória, Estrada Juara-Juruena Km 105, 
município de Juara/MT. Nascente localizada a 700 metros da casa principal, sem 
acesso no período chuvoso. Amostra coletada na pia da cozinha (Figura 7.1.6.3-6). 
Coordenadas geográficas: 21L 399372/8816434. 
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Figura 7.1.6.3-6 - Registro fotográfico do poço 05 e sua saída na roda d´água, setembro de 2014. 

 

 Resultados e Discussão 

Os resultados dos parâmetros físicos, químicos e microbiológicos medidos nos 
cinco poços monitorados se encontram no Quadro 7.1.6.3-2, cujos valores foram 
comparados com os padrões de qualidade estabelecidos pela Resolução Conama 
nº 396/08 para águas subterrâneas destinadas ao consumo humano, bem como 
com os padrões da Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914 específica para 
potabilidade, quanto aos parâmetros pH e turbidez, que não constam da referida 
Resolução. Nesta tabela são apresentados os parâmetros cujos resultados foram 
acima do limite de detecção do método de análise adotado. Os demais parâmetros 
que foram menores do que este limite para todas as amostragens. Para os 
principais parâmetros indicadores da qualidade da água, foram elaborados gráficos 
(Figuras 7.1.6.3-7 a 7.1.6.3-12). 

 

 Aspectos físicos e químicos 

O pH foi menor do que o limite mínimo da legislação para água de consumo 
humano (Portaria MS nº 2914) nos poços P1 e P4 nas duas amostragens e nos 
poços 3 e 5 em outubro. Com exceção de P2 em março, os demais resultados 
foram abaixo do neutro, que é uma condição natural destes mananciais, relacionada 
à hidrogeoquímica do aquífero, que não implica em riscos à saúde humana com o 
consumo. 

A condutividade elétrica, que não apresenta padrão na legislação, foi mais elevada 
em P2, seguida de P1, nos dois meses de amostragem, e bem menor nos demais 
poços, mesmo no poço raso e aberto na época de chuva, que poderia receber 
aporte do escoamento no seu entorno. Não se observou relação direta da 
condutividade com os teores de alguns íons medidos, como o sódio, que foi elevado 
somente em P1 em março, seguido de P5 em outubro, mas com baixos resultados 
em P2, onde a condutividade foi alta. A concentração de cloreto, mais elevada em 
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P1 e P2 em outubro pode ter contribuído para a condutividade, porém, isso não foi 
observado em março, quando a concentração foi baixa e a condutividade manteve-
se elevada. Por outro lado, os maiores teores de sólidos dissolvidos foram 
constatados em P1 e P2, como observado para a condutividade elétrica. 

A turbidez foi relativamente baixa em todos os poços, menores ou igual (P1 em 
março) ao limite máximo permitido para água de consumo humano, adequado 
portanto a este uso. 

O fluoreto esteve ausente em todos os poços nas duas amostragens, exceto em P3 
em outubro, cujo resultado foi muito baixo e menor do que o limite máximo da 
legislação. 

O sulfato também apresentou concentrações muito baixas, sempre muito menores 
do que o limite máximo da legislação, condizente com as formações geológicas, 
pobres em sulfato, e adequado ao consumo humano. 

Das formas nitrogenadas analisadas, o nitrito esteve praticamente ausente nos 
cinco locais avaliados, com resultados menores que 0,001 mg/L. Já o nitrato foi 
mais expressivo, com concentrações variando de 0,012 mg/L (P5 em março) a 
3,038-3,466 mg/L (P1 em março e outubro, respectivamente). Estas concentrações 
são muito menores do que o limite máximo da legislação para consumo humano, 
mas indicam que P1 se diferenciou dos demais poços por estes resultados nas 
duas amostragens, o que pode também ter contribuído com a condutividade elétrica 
do poço. 

Quanto à variação temporal dos parâmetros citados acima, observou-se maiores 
resultados de turbidez no período chuvoso (março) em todos os poços e de sólidos 
dissolvidos e cloreto na estiagem (outubro). 

 

 Metais 

Dos 22 metais analisados, constantes no Anexo I da Resolução Conama nº 396, 
somente alumínio, bário, boro, cobre, ferro, manganês, sódio e zinco apresentaram 
resultados acima do limite de detecção do método de análise adotado (Tabela II e 
laudos anexos, exceto cobalto em P5 em outubro-2,8 µg/L). Os resultados destes 
oito metais, mesmo alguns expressivos, foram menores do que o limite máximo da 
legislação para água de consumo humano, indicando adequação do manancial a 
este uso da água mais exigente. Isso indica também que não há fontes de 
contaminação da água subterrânea por metais nas proximidades destes poços ou 
fontes naturais de algum jazimento mineral. Nas proximidades de Porto dos 
Gaúchos, podem ocorrer jazimentos de cobre, zinco e chumbo (VASCONCELOS, 
2011), o que pode ter refletido nos discretos teores dos dois primeiros metais 
citados, todos menores do que 24 µg/L, exceto zinco em P3, que foi relativamente 
alto (1440 µg/L), mas ainda assim abaixo do limite máximo permitido (5000 µg/L). 
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O alumínio foi mais elevado em P1 em março (109,4 µg/L), seguido de P4 em 
outubro (107,00 µmg/L), nas demais amostragens, foram menores do que 45 µg/L. 
Os teores de bário variaram de 4,2 µg/L (P5 em março) a 156 µg/L (P2 em outubro). 
O boro foi detectado somente em P1 e P2 em março, nos demais poços nos dois 
meses, não foi detectado pelo de análise adotado. O cobre foi detectado em cinco 
das 10 medições realizadas, com teores relativamente baixos e condizentes com o 
uso da água para consumo humano. O ferro apresentou expressivas concentrações 
em quase todas as medições, com alguns resultados muito próximos ao limite 
máximo da legislação (300 µg/L), constado em P2 em março e P1 e P5 em outubro. 
Este metal é disponível nas rochas da região e, portanto, tem origem natural. Isso 
não implica em dizer que águas com alta concentração deste metal, acima do limite 
da legislação, sejam adequadas ao consumo humano. O manganês, que 
comumente ocorre associado ao ferro, variou entre 2,2 e 78,8 µg/L, teor máximo 
abaixo do limite da legislação (100 µg/L). 

Dos metais analisados, o sódio foi o qual apresentou concentrações mais elevadas 
em quase todos os poços, variando de 6,3 a 17.518 µg/L, com a maioria dos 
resultados maiores do que 500 µg/L, mas todas menores do que o padrão máximo 
para água de consumo humano (200.000 µg/L). 

Quanto à variação temporal, não foi observado padrão de concentração para os 
metais, relacionado à época de chuva ou estiagem na região, avaliando os poços 
em conjunto. 

 

 Orgânicos e Agrotóxicos 

Foram analisados inúmeros compostos orgânicos e agrotóxicos, dispostos no 
Anexo I da Resolução Conama nº 396 para água de consumo humano, sendo que 
nenhum deles foi detectado pelo método de análise adotado e, portanto, os 
resultados foram menores do que o limite desta legislação, adequado a este uso da 
água. Isso indica que, mesmo que alguns destes compostos estejam sendo usados 
na região, não ocorre contaminação da água subterrânea dos locais monitorados. 

 

 Micro-organismos 

A análise microbiológica da água indicou ocorrência de coliformes totais nos poços 
4 e 5 em março e nos poços 1, 3, 4 e 5 em outubro (Tabela II). Das bactérias de 
origem exclusivamente fecal, Escherichia coli, observou-se discreta ocorrência em 
P5 em março, poço raso e aberto, sujeito a entrada de micro-organismos, 
principalmente na época de chuva. 

Quanto aos Enterococos, não foi observada a ocorrência deste grupo de bactérias 
em nenhuma das amostragens nos cinco poços. 
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Como estas bactérias e as E. coli estiveram praticamente ausentes, pode-se inferir 
que as que ocorreram nos poços, indicadas pelos coliformes totais, são organismos 
de vida livre da água ou do solo, indicando que não há contaminação destes poços 
por resíduos líquidos de atividades humanas, como efluentes domésticos, de 
criação animal ou industrial, mas indica necessidade de manutenção e desinfecção 
periódicas destes mananciais. 
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Quadro 7.1.6.3-2 - Resultados das análises de água realizadas em quatro poços tubulares profundos (P1-P4) e um poço raso-nascente (P5) 
localizados na área de influência da UHE Castanheira, março e setembro de 2014. 

 
Legenda: LD= Limite de Detecção do método analítico adotado; VMP= padrão da Resolução Conama 396/08 CONAMA para água de consumo humano e da Portaria MS 2914  para pH e turbidez; 
NMP/100mL= Número Mais Provável para cada 100mL de amostra. UFC= Unidade Formadora de Colônia. Resultados em negrito e itálico: não atenderam os padrões das legislações. 

 

Parâmetros medidos em campo

Resultados

Unidade LD VMPMarço Setembro

P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5

Data da coleta 27/03/2014 28/03/2014 26/03/2014 26/03/2014 24/03/2014 12/09/2014 12/09/2014 12/09/2014 12/09/2014 09/09/2014 d/m/a - -

Hora da coleta 16:00 12:30 12:50 10:10 16:40 15:25 16:45 13:10 08:40 11:05 h:min - -

Temperatura do ar 32 32 30 28 29,5 36 36 32 24 28 ºC 0,1 -

Temperatura da água 28 29 28 28 29 30 37 27 25 26 ºC 0,1 -

pH 5,09 7,26 6,27 5,80 6,54 4,40 6,20 5,19 5,66 4,73 - - 6,0-9,5

Parâmetros medidos em laboratório

Condutividade elétrica 101,6 137,0 24,1 20,0 8,5 123,3 149,1 23,4 32,1 8,1 µS/cm 0,2 -

Turbidez 5,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,6 1,1 0,2 0,2 0,3 UNT 1 5

Fluoreto < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,2 < 0,2 0,05 < 0,02 < 0,02 mg/L 1 1,5

Cloreto 18,0 3,0 2,0 4,0 2,0 46,9 26,9 10,0 4,0 7,0 mg/L 2 250

Sulfato 0,8 1,2 0,3 0,3 0,5 0,2 2,5 1,0 0,2 < 0,1 mg/L 2 500

Nitrito < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,004 < 0,001 < 0,001 mg/L 2 1

Nitrato 3,038 0,810 0,057 0,712 0,012 3,466 0,675 0,129 0,449 0,058 mg/L 0,1 10

Sólidos dissolvidos totais 50 25 10 10 10 123 148 23 32 8 mg/L 10 1000

Alumínio 109,4 44,9 24,5 36,6 25,9 43,0 23,7 12,5 107,0 65,9 µg/L 5 200

Bário 11,4 46,7 100,9 103,1 4,2 6,3 156,0 130,0 19,3 30,8 µg/L 1 700

Boro 12,7 6,12 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 µg/L 1 500

Cobre < 1 4,07 2,63 5,11 23,6 < 1 13,8 < 1 1 < 1 µg/L 1 2000

Ferro 184,2 289,2 69,7 30,6 130,5 248,0 21,4 21,4 103,0 296,0 µg/L 5 300

Manganês 28,3 2,2 5,4 7,9 32,5 53,2 9,5 4,0 6,9 78,8 µg/L 1 100

Sódio 17518,0 570,9 1538,0 1207,0 178,1 166,0 2380,0 6,3 268,0 4280,0 µg/L 5 200000

Zinco 8,43 2,03 8,81 3,10 3,76 2,28 2,99 1440,00 1,00 7,97 µg/L 1 5000

Coliformes totais Ausente Ausente Ausente 22 238 11 Ausente 86 1 29 NMP/100mL 1 Ausente

Escherichia coli Ausente Ausente Ausente Ausente 1 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente NMP/100mL 1 Ausente

Enterococos Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente UFC/100mL 1 -
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Figura 7.1.6.3-7 - Variação do pH e da condutividade elétrica em quatro poços tubulares profundos (P1-
P4) e um poço raso-nascente (P5) localizados na área de influência da UHE 
Castanheira, março e setembro de 2014. 

 

Figura 7.1.6.3-8 - Variação da turbidez e dos sólidos dissolvidos totais em quatro poços tubulares 
profundos (P1-P4) e um poço raso-nascente (P5) localizados na área de influência 
da UHE Castanheira, março e setembro de 2014. 

 

Figura 7.1.6.3-9 - Variação do cloreto e do nitrato em quatro poços tubulares profundos (P1-P4) e um 
poço raso-nascente (P5) localizados na área de influência da UHE Castanheira, 
março e setembro de 2014. 
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Figura 7.1.6.3-10 - Variação do manganês e do ferro em quatro poços tubulares profundos (P1-P4) e 
um poço raso-nascente (P5) localizados na área de influência da UHE 
Castanheira, março e setembro de 2014. 

 

Figura 7.1.6.3-11 - Variação do alumínio e do sódio em quatro poços tubulares profundos (P1-P4) e 
um poço raso-nascente (P5) localizados na área de influência da UHE 
Castanheira, março e setembro de 2014. 

 

 

Figura 7.1.6.3-12 - Variação do zinco em quatro poços tubulares profundos 
(P1-P4) e um poço raso-nascente (P5) localizados na 
área de influência da UHE Castanheira, março e 
setembro de 2014. 
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 Considerações finais 

Os resultados da avaliação da qualidade da água dos cinco poços, sendo quatro 
tubulares e um raso, localizados na área de influência direta da UHE Castanheira, 
em março e outubro de 2014, atenderam aos padrões da legislação para água de 
consumo humano, tanto em relação a Resolução Conama nº 396 quanto da 
Portaria nº 2914 do Ministério da Saúde, exceto pH, cuja leve acidez observada é 
reflexo das condições hidrogeoquímicas naturais da região e não implica em riscos 
à saúde humana, e pela ocorrência de bactérias coliformes totais em alguns poços. 

Dos 22 metais analisados, somente alumínio, bário, boro, cobre, ferro, manganês, 
sódio e zinco apresentaram resultados acima do limite de detecção do método de 
análise adotado. Os resultados destes oito metais, mesmo alguns expressivos, 
foram menores do que o limite máximo da legislação para água de consumo 
humano, indicando adequação do manancial a este uso da água mais exigente. 
Isso indica também que não há fontes de contaminação da água subterrânea por 
metais nas proximidades destes poços ou fontes naturais de algum jazimento 
mineral. Destes metais, o ferro, o manganês e o sódio apresentaram expressivas 
concentrações em quase todas as medições, com alguns resultados de ferro muito 
próximos ao limite máximo da legislação. 

Quanto à variação temporal, não foi observado padrão de concentração para os 
metais, relacionado à época de chuva ou estiagem na região. No entanto, 
constatou-se maiores resultados de turbidez na época de chuva (março) e maiores 
de sólidos dissolvidos e cloreto na época da estiagem (outubro) em todos os poços. 

Com relação aos compostos orgânicos e agrotóxicos, nenhum deles foi detectado 
pelo método de análise adotado e, portanto, os resultados foram menores do que o 
limite desta legislação, adequado a este uso da água. 

Os resultados indicaram que os poços monitorados apresentaram água com 
qualidade adequada ao consumo humano, exceto em relação a ocorrência de 
bactérias coliformes, que podem ser eliminadas com desinfecção, e não estão 
sujeitas a contaminação por metais, agrotóxicos ou efluentes, cujas fontes não 
alcançam, não tem condições favoráveis a alcançar ou estão distantes destes 
mananciais. 
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7.1.7 - Recursos Minerais 

Na região do município de Juína, a oeste do município de Juara, ocorre o Distrito 
Diamantífero de Juína, que já foi um dos principais distritos diamantíferos do Estado 
de Mato Grosso.  

Os corpos kimberlíticos desta região encontram-se intrudidos, predominantemente, na 
Suíte Intrusiva Serra da Providência e, subsidiariamente, nos sedimentos carboníferos 
da Formação Fazenda da Casa Branca, no âmbito da AAR do empreendimento. A 
Suíte Serra da Providência domina em uma grande porção a sul do município de 
Castanheira e região leste do município de Juara, ocorrendo sob a forma de um corpo 
batolítico alongado segundo as direções E-W e WNW-ESE, com dimensão superior a 
200 km. As rochas desta unidade compreendem monzogranitos a sienogranitos, 
aflorantes nos morros sob a forma de blocos tabulares, matacões arredondados e 
lajeados, que variam de 05 a 400 m de comprimento (Lacerda Filho, et al., 2004). 

As estruturas kimberlíticas dessa região exibem peculiaridades subvulcânicas 
explosivas com amplas crateras e estreitos ventos, onde podem ser identificadas as 
seguintes características, da base para o topo (Lacerda Filho et al., 2004): 

 Brechas kimberlíticas do próprio corpo intrusivo; 

 Complexa intercalação de material epiclástico arenoso de natureza kimberlítica 
com piroclásticas extrusivas, cuja espessura varia de 10 a 70 m, representando 
acamamento rítmico e gradacional; 

 Arenitos epiclásticos com contribuição kimberlítica, cuja espessura varia de 0 a 
60 m (Dardenne e Schobbenhaus, 2001). 

 

A maioria desses corpos kimberlíticos concentra-se sob a forma de enxames (clusters) 
nas cabeceiras do rio Juína-Mirim, enquanto os demais ocorrem esparsos e isolados. 
Em superfície encontram-se intemperizados, desenvolvendo solos argilosos, 
vermelho-amarronzados típicos, e uma cobertura residual laterítica. Nas suas relações 
de contato com as rochas encaixantes contêm xenólitos da Suíte Serra da Providência 
e dos arenitos da Formação Fazenda da Casa Branca. Sua composição é formada 
essencialmente por minerais tipomórficos (piropo, picroilmenitas, flogopita, olivina e 
cromodiopsídio e nas frações finas, zircão e magnetita) e, como mineral secundário, a 
calcedônia. 

Como as caldeiras dos kimberlitos encontram-se profundamente erodidas, os 
diamantes delas oriundos foram carreados e depositados nas aluviões recentes 
(Lacerda Filho et al., 2004). 

Esse distrito diamantífero está situado dentro da AAR, mas fora da Área de Influência 
Direta (AID) do empreendimento. No município de Juara, nas proximidades e na 
própria área do futuro reservatório da UHE Castanheira, ocorrem depósitos minerais 
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de areia e cascalho, principalmente para uso na construção, e argilas para uso na 
cerâmica vermelha para produção de tijolos e telhas, ao longo das planícies das 
principais drenagens, especialmente o rio Arinos. Também existem pedreiras nos 
domínios das litologias graníticas, extraindo-as para uso como rocha ornamental e de 
revestimento (DNPM - http://sigmine.dnpm.gov.br/webmap/). 

O Quadro 7.1.7-1 relaciona os 65 processos minerários no Departamento Nacional de 
Produção Mineral - DNPM que ocorrem na região do empreendimento (consulta 
realizada em 20/12/2014), sendo que destes, somente 20 processos estão inseridos 
na AID da UHE Castanheira. 

Considerando o total de processos no entorno (65) tem-se que a grande maioria está 
em fase de Autorização de Pesquisa (33), seguido pela fase de Licenciamento (15), 
Disponibilidade (7), Requerimento de Pesquisa (6), Requerimento de Lavra (2), 
Registro de Extração (1) e Requerimento de Licenciamento (1). 

Somente considerando os processos inseridos na AID do empreendimento (20) tem-se 
na fase de Autorização de Pesquisa (7), Licenciamento (9), Disponibilidade (1), 
Requerimento de Pesquisa (2) e Requerimento de Lavra (1). 

Portanto, pode-se verificar que na AID existem atualmente 9 processos com 
autorização do DNPM para realização da extração, todos na fase de licenciamento, e 
1 na fase final do procedimentos de licenciamento mineral que refere-se ao 
Requerimento de Lavra. 

Os 9 processos na fase de licenciamento têm como titulares as empresas: José 
Delarica ME (todos processos para substância areia para construção civil, DNPM 
866.367/2004, 866.016/2009 e 866.617/2009), N Dalpiaz ME (substância areia para 
construção civil, referentes aos processos DNPM 867.137/2010, 866.930/2011, 
866.931/2011, 866.464/2012 e 866.465/2012) e Ceramica Juara Ltda ME (substância 
argila para fabricação de cerâmica vermelha, DNPM 866.035/2012). 

O processo em requerimento de lavra (DNPM 866.587/2009) tem como titular a 
empresa Grando Engenharia e Terraplenagem, com substância Granito para uso 
como rocha de revestimento. 

Ressalta-se ainda que, fora da AID, mas em suas proximidades, existe 1 processo 
com Registro de Extração o qual tem como titular a Prefeitura Municipal de Juara 
(DNPM 866.356/2011) para extração de cascalho para uso na construção civil, 
especialmente para revestimento das estradas não pavimentadas do município. 

Os depósitos de areia e argila identificados na AID estão associados principalmente à 
planície aluvionar do rio Arinos, sendo eventual a retirada de materiais do leito do rio. 
Os processos requeridos para minério de manganês estão situados a norte e leste da 
AID, em superfícies aplainadas sobre pequenas elevações de morros, possivelmente 
associados a porções localizadas de coberturas cenozóicas. 
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Alguns requerimentos de ouro estão localizados na AID, na planície aluvionar do rio 
Arinos, nas proximidades a oeste da área urbana de Juara, possivelmente associados 
a depósitos secundários no leito do rio. Outros estão localizados a oeste e sul da AID 
em áreas de afloramento dos Granitos Serra da Providência, São Pedro e São Romão. 
Os requerimentos de granitos para brita e rocha ornamental estão relacionados aos 
corpos graníticos existentes, especialmente, aos Granitos São Pedro e São Romão. 

O mapa exposto através da Mapa 7.1.7-1 apresenta os Processos Minerários que 
ocorrem na AID do empreendimento e seu entorno próximo, colorido conforme a fase 
de licenciamento mineral junto ao DNPM. Já o Mapa 7.1.7-2 apresenta somente os 
requerimentos que estão inseridos na AID. 
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Quadro 7.1.7-1 - Títulos minerários nas proximidades do empreendimento UHE Castanheira. (continua...) 

PROCESSO FASE ATUAL SUBSTÂNCIA TITULAR ÁREA (HA) LOCALIZAÇÃO 

866.289/2003 Autorização de Pesquisa Minério de Manganês (Industrial) 
Manganês Juara Mineração Sociedade 
Anônima 

900,00 Fora da AID 

866.367/2004 Licenciamento Areia (Construção Civil) José Delarica Me 13,74 Dentro da AID 

866.551/2005 Autorização de Pesquisa Minério de Manganês (Industrial) 
Manganês Juara Mineração Sociedade 
Anônima 

6.120,45 Fora da AID 

867.140/2005 Autorização de Pesquisa Minério de Manganês (Industrial) 
Manganês Juara Mineração Sociedade 
Anônima 

2.342,92 Fora da AID 

867.248/2007 Autorização de Pesquisa Minério de Manganês (Industrial) IMS Engenharia Mineral Ltda 9.984,45 Fora da AID 

867.250/2007 Autorização de Pesquisa Minério de Manganês (Industrial) IMS Engenharia Mineral Ltda 10.000,00 Fora da AID 

866.651/2008 Autorização de Pesquisa Minério de Ouro (Industrial) José Delarica Me 951,50 Dentro da AID 

866.652/2008 Autorização de Pesquisa Minério de Ouro (Industrial) José Delarica Me 603,75 Dentro da AID 

866.653/2008 Autorização de Pesquisa Minério de Ouro (Industrial) José Delarica Me 610,50 Dentro da AID 

866.791/2008 Autorização de Pesquisa Minério de Zinco (Industrial) IMS Engenharia Mineral Ltda 9.998,34 Fora da AID 

866.792/2008 Autorização de Pesquisa Minério de Manganês (Industrial) 
Manganês Juara Mineração Sociedade 
Anônima 

5.723,90 Fora da AID 

866.793/2008 Autorização de Pesquisa Minério de Manganês (Industrial) 
Manganês Juara Mineração Sociedade 
Anônima 

9.994,04 Fora da AID 

866.794/2008 Autorização de Pesquisa Minério de Manganês (Industrial) 
Manganês Juara Mineração Sociedade 
Anônima 

9.999,59 Fora da AID 

866.795/2008 Autorização de Pesquisa Minério de Manganês (Industrial) 
Manganês Juara Mineração Sociedade 
Anônima 

10.000,00 Fora da AID 

866.016/2009 Licenciamento Areia (Construção Civil) José Delarica Me 0,64 Dentro da AID 

866.532/2009 Requerimento de Lavra Granito (Brita) Grando Engenharia e Terraplenagem 50,00 Fora da AID 

866.587/2009 Requerimento de Lavra Granito (Revestimento) Grando Engenharia e Terraplenagem 50,00 Dentro da AID 

866.617/2009 Licenciamento Areia (Construção Civil) José Delarica Me 14,60 Dentro da AID 
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Quadro 7.1.7-1 - Títulos minerários nas proximidades do empreendimento UHE Castanheira. (continua...) 

PROCESSO FASE ATUAL SUBSTÂNCIA TITULAR ÁREA (HA) LOCALIZAÇÃO 

866.673/2009 Autorização de Pesquisa Minério de Ouro (Industrial) IMS Engenharia Mineral Ltda 9.998,49 Fora da AID 

866.680/2009 Autorização de Pesquisa Minério de Ouro (Industrial) IMS Engenharia Mineral Ltda 9.998,18 Fora da AID 

866.681/2009 Autorização de Pesquisa Minério de Ouro (Industrial) IMS Engenharia Mineral Ltda 9.999,66 Fora da AID 

866.682/2009 Autorização de Pesquisa Minério de Ouro (Industrial) IMS Engenharia Mineral Ltda 9.998,19 Fora da AID 

866.919/2009 Licenciamento Areia (Construção Civil) José Delarica Me 6,66 Fora da AID 

866.149/2010 Autorização de Pesquisa Minério de Ouro (Industrial) IMS Engenharia Mineral Ltda 9.979,81 Fora da AID 

866.150/2010 Autorização de Pesquisa Minério de Ouro (Industrial) IMS Engenharia Mineral Ltda 9.989,12 Fora da AID 

866.151/2010 Autorização de Pesquisa Minério de Ouro (Industrial) IMS Engenharia Mineral Ltda 9.984,79 Fora da AID 

866.153/2010 Autorização de Pesquisa Minério de Ouro (Industrial) IMS Engenharia Mineral Ltda 9.550,85 Fora da AID 

867.137/2010 Licenciamento Areia (Construção Civil) N Dalpiaz Me 0,91 Dentro da AID 

867.391/2010 Licenciamento Areia (Construção Civil) Antonio Nersi Amate 26,98 Fora da AID 

866.356/2011 Registro de Extração Cascalho (Construção Civil) Juara Prefeitura Municipal 3,21 Fora da AID 

866.503/2011 Licenciamento Areia (Construção Civil) E. J. Abegg Me 4,67 Fora da AID 

866.532/2011 Autorização de Pesquisa Minério de Ouro (Industrial) Santo Inácio Mineração Ltda 9.997,40 Fora da AID 

866.533/2011 Autorização de Pesquisa Minério de Ouro (Industrial) Santo Inácio Mineração Ltda 9.997,70 Fora da AID 

866.553/2011 Autorização de Pesquisa Minério de Ouro (Industrial) IMS Engenharia Mineral Ltda 9.996,88 Fora da AID 

866.614/2011 Licenciamento Argila (Construção Civil) L. Claudio Paloco Me 0,41 Fora da AID 

866.929/2011 Requerimento de Pesquisa Minério de Ouro (Industrial) N Dalpiaz Me 77,43 Dentro da AID 

866.930/2011 Licenciamento Areia (Construção Civil) N Dalpiaz Me 42,44 Dentro da AID 

866.931/2011 Licenciamento Areia (Construção Civil) N Dalpiaz Me 36,94 Dentro da AID 

866.035/2012 Licenciamento Argila (Cerâmica Vermelha) Ceramica Juara Ltda Me 19,87 Dentro da AID 

866.098/2012 Requerimento de Pesquisa Minério de Ouro (Industrial) Geologia Mineração e Assessoria Ltda. 9.998,41 Fora da AID 
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Quadro 7.1.7-1 - Títulos minerários nas proximidades do empreendimento UHE Castanheira. (continua...) 

PROCESSO FASE ATUAL SUBSTÂNCIA TITULAR ÁREA (HA) LOCALIZAÇÃO 

866.240/2012 Autorização de Pesquisa Minério de Ouro (Industrial) N Dalpiaz Me 732,75 Dentro da AID 

866.464/2012 Licenciamento Areia (Construção Civil) N Dalpiaz Me 49,74 Dentro da AID 

866.465/2012 Licenciamento Areia (Construção Civil) N Dalpiaz Me 37,20 Dentro da AID 

866.466/2012 Requerimento de Pesquisa Minério de Ouro (Industrial) José Delarica Me 414,43 Dentro da AID 

866.470/2012 Licenciamento Areia (Construção Civil) W.D. Terraplanagem & Construção Ltda 4,04 Fora da AID 

866.473/2012 Autorização de Pesquisa Minério de Ouro (Industrial) Silvio Luiz Assis 886,63 Dentro da AID 

866.498/2012 Requerimento de Pesquisa Minério de Ouro (Industrial) W.D. Terraplanagem & Construção Ltda 157,16 Fora da AID 

866.304/2013 Requerimento de Pesquisa Minério de Ouro (Industrial) IMS Engenharia Mineral Ltda 9.995,60 Fora da AID 

867.303/2013 Autorização de Pesquisa Minério de Ouro (Industrial) W.D. Terraplanagem & Construção Ltda 515,78 Fora da AID 

867.313/2013 Autorização de Pesquisa Areia (Construção Civil) José Delarica Me 32,33 Dentro da AID 

867.328/2013 Autorização de Pesquisa Areia (Construção Civil) José Delarica Me 47,39 Fora da AID 

867.329/2013 Autorização de Pesquisa Areia (Construção Civil) José Delarica Me 49,62 Fora da AID 

867.330/2013 Autorização de Pesquisa Areia (Construção Civil) José Delarica Me 49,66 Fora da AID 

867.332/2013 Autorização de Pesquisa Areia (Construção Civil) José Delarica Me 48,00 Fora da AID 

867.351/2013 Autorização de Pesquisa Areia (Construção Civil) José Delarica Me 4,03 Dentro da AID 

866.356/2014 Licenciamento Argila (Construção Civil) L. Claudio Paloco Me 0,41 Fora da AID 

866.427/2014 Requerimento de Pesquisa Minério de Manganês (Industrial) Adelar Domingo Zauza 1.735,52 Fora da AID 

867.173/2014 
Requerimento de 
Licenciamento 

Argila (Cerâmica Vermelha) Simoni Aparecida Murra 25,00 Fora da AID 

866.273/2009 Disponibilidade Minério de Ouro (Industrial) W.D. Terraplanagem & Construção Ltda 41,89 Fora da AID 

866.273/2009 Disponibilidade Minério de Ouro (Industrial) W.D. Terraplanagem & Construção Ltda 1,78 Fora da AID 

300.790/2012 Disponibilidade Informação não Disponível Informação não Disponível 25,86 Fora da AID 

300.791/2012 Disponibilidade Informação não Disponível Informação não Disponível 161,88 Fora da AID 
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Quadro 7.1.7-1 - Títulos minerários nas proximidades do empreendimento UHE Castanheira. (continuação) 

PROCESSO FASE ATUAL SUBSTÂNCIA TITULAR ÁREA (HA) LOCALIZAÇÃO 

300.075/2014 Disponibilidade Informação não Disponível Informação não Disponível 3.470,18 Dentro da AID 

300.076/2014 Disponibilidade Informação não Disponível Informação não Disponível 1,90 Fora da AID 

300.074/2014 Disponibilidade Informação não Disponível Informação não Disponível 656,92 Fora da AID 
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Mapa 7.1.7-1 - Mapa de Processos Minerários que ocorrem nos arredores da AID. 
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Mapa 7.1.7-1 - Mapa de Processos Minerários que ocorrem nos arredores da AID. 
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Mapa 7.1.7-2 - apresenta somente os requerimentos que estão inseridos na AID. 
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Mapa 7.1.7-2 - apresenta somente os requerimentos que estão inseridos na AID. 

 

  



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 
 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 391/415 

 

7.1.8 - Espeleologia 

a) Introdução 

De acordo com o Decreto Nº 6640, de 07/11/2008, “entende-se por cavidade natural 
subterrânea todo e qualquer espaço subterrâneo acessível pelo ser humano, com ou 
sem abertura identificada, popularmente conhecido como caverna, gruta, lapa, toca, 
abismo, furna ou buraco, incluindo seu ambiente, conteúdo mineral e hídrico, a fauna e 
a flora ali encontrados e o corpo rochoso onde os mesmos se inserem, desde que 
tenham sido formados por processos naturais, independentemente de suas dimensões 
ou tipo de rocha encaixante.” 

As cavernas são constituídas por sistemas de canais horizontais, verticais com 
fraturas e fendas de arranjos irregulares, onde a ação da água através do tempo 
dissolveu a rocha matriz (CECAV/ICMBio, 2014 a) (Figura 7.1.8-1). 

 

  

Figura 7.1.8-1 - (A) Salão central, gruta Aroê-Jari; (B) Aparência típica do conduto da caverna Kiogo-
Brado; ambas localizadas no município de Barra do Garças, na Chapada dos 
Guimarães (MT). Fonte: Hardt (2009). 

 

As cavernas são encontradas em áreas cársticas de todo o mundo, mas apenas uma 
pequena fração foi catalogada e mapeada (SBE, 2014). Na América Latina o Brasil foi 
pioneiro na criação de um cadastro para o gerenciamento das cavernas encontradas 
no território nacional. 

São vários os motivos para que as cavernas sejam alvo de preservação e 
conservação por órgãos ambientais. Estas exercem papel fundamental no 
armazenamento estratégico de água, com a carga e recarga de aquíferos; registram 
informações relativas aos processos geológicos, possibilitando pesquisar a origem, a 

A 

B 
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formação e as sucessivas transformações das litologias locais e do paleoclima; 
protegem e conservam minerais raros e formações geológicas únicas; propiciam 
eficiente abrigo para espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, tanto da fauna 
como da flora; conservam informações da vida pretérita através de sítios fossilíferos e 
arqueológicos; e funcionam também como opção de lazer e de manifestações sociais. 

A Figura 7.1.8-2, extraída do Cadastro Nacional de Cavernas - CNC (SBE, 2014), 
mostra que a região sudeste brasileira é a região onde há o maior número de 
cavernas catalogadas (2.631), estando a região centro-oeste em quarto lugar, com 
979 cavernas catalogadas. 

 

 

Figura 7.1.8-2 - Distribuição do número de cavernas catalogadas no Brasil. Fonte: SBE (2014). 
 

De acordo com o CNC (SBE, 2014), o estado do Mato Grosso, onde está planejada a 
UHE Castanheira, é o terceiro estado da região centro-oeste em número de cavernas 
catalogadas, conforme dados apresentados abaixo, extraídos do website do CNC: 

 Goiás - 718 cavernas; 

 Mato Grosso do Sul - 112 cavernas catalogadas; 

 Mato Grosso - 108 cavernas catalogadas; 

 Distrito Federal - 42 cavernas catalogadas. 
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O Mato Grosso, com sua grande área, somente está na frente do Distrito Federal, com a 
menor área da região centro-oeste, em número de cavernas, provavelmente devido ao 
baixo potencial de ocorrência de grandes bacias sedimentares/hidrográficas e dos 
extensos terrenos geológicos muito antigos e aplainados do estado. Estas informações 
indicam um provável número reduzido ou até mesmo a ausência total de cavernas na 
área de influência da UHE Castanheira. 

Entretanto, considerando a distribuição dos municípios brasileiros em relação ao 
número de cavernas, os 20 municípios com maior número estão apresentados no 
Quadro 7.1.8-1. 

 

Quadro 7.1.8-1 - Vinte primeiros municípios brasileiros em número de cavernas catalogadas, considerando 
o ranking nacional.  

RANKING 
BRASILEIRO ESTADO MUNICÍPIO Nº DE 

CAVERNAS 
% EM RELAÇÃO 

AO BRASIL 

1 Pará São Geraldo do Araguaia 470 7,8 

2 São Paulo Iporanga 401 6,7 

3 Minas Gerais Pains 345 5,7 

4 Minas Gerais Matozinhos 257 4,3 

5 Minas Gerais Pedro Leopoldo 116 1,9 

6 São Paulo Apiaí 103 1,7 

7 Goiás São Domingos 99 1,6 

8 Tocantins Aurora do Tocantins 99 1,6 

9 Bahia Iraquara 97 1,6 

10 Minas Gerais Prudente de Morais 92 1,5 

11 Minas Gerais Presidente Olegário 84 1,4 

12 Pará Rurópolis 75 1,2 

13 Minas Gerais Itacarambi 74 1,2 

14 Bahia Campo Formoso 72 1,2 

15 Bahia Paripiranga 72 1,2 

16 Goiás Niquelândia 71 1,2 

17 Minas Gerais Januária 66 1,1 

18 Goiás Campinaçu 65 1,1 

19 Minas Gerais Arcos 64 1,1 

20 Goiás Posse 55 0,9 

Fonte: SBE (2014). 

 

Nenhum município do estado do Mato Grosso está entre os 20 primeiros municípios 
brasileiros apresentados no Quadro acima, sendo o município de Rosário do Oeste o 



 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 394/415 

 

primeiro do Mato Grosso a aparecer na lista, na posição 48 com 27 cavernas  
(0,4% do total nacional) e depois o município de Cáceres na posição 89 com  
14 cavernas (0,2% do total nacional). A lista de todos os municípios do Mato Grosso 
com cavernas registradas no Cadastro Nacional de Cavernas encontra-se no  
Quadro 7.1.8-2, demonstrando que as principais condições necessárias à formação de 
cavernas não são frequentemente encontradas no estado. Neste contexto, vale ressaltar 
que nos municípios de Juara e Novo Horizonte do Norte, onde estará localizado o 
reservatório da UHE Castanheira, bem como nos municípios vizinhos, não há cavernas 
catalogadas no CNC (SBE, 2014). 

 

Quadro 7.1.8-2 - Municípios do Estado do Mato Grosso com cavernas registradas no Cadastro Nacional de 
Cavernas. (continua...) 

RANKING BRASILEIRO MUNICÍPIOS Nº DE 
CAVERNAS 

% EM RELAÇÃO 
AO BRASIL 

48 Rosário Oeste 27 0,4 

89 Cáceres 14 0,2 

109 Nobres 11 0,2 

160 Porto Estrela 6 0,1 

206 Vila Bela da Santíssima Trindade 4 0,1 

207 Tangará da Serra 4 0,1 

235 Nova Lacerda 3 0,0 

236 Poconé 3 0,0 

292 Diamantino 2 0,0 

293 Barra do Bugres 2 0,0 

294 Paranatinga 2 0,0 

295 Cocalinho 2 0,0 

296 Aripuanã 2 0,0 

297 Santo Antônio do Leverger 2 0,0 

425 Planalto da Serra 1 0,0 

426 Santo Afonso 1 0,0 

427 Juína 1 0,0 

428 Cuiabá 1 0,0 

429 Poxoréo 1 0,0 

430 Acorizal 1 0,0 

431 Campo Verde 1 0,0 

432 Nova Canãa do Norte 1 0,0 

433 Rondonópolis 1 0,0 

434 General Carneiro 1 0,0 
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Quadro 7.1.8-2 - Municípios do Estado do Mato Grosso com cavernas registradas no Cadastro Nacional de 
Cavernas. (continuação) 

RANKING BRASILEIRO MUNICÍPIOS Nº DE 
CAVERNAS 

% EM RELAÇÃO 
AO BRASIL 

435 Jauru 1 0,0 

436 Nossa Senhora do Livramento 1 0,0 

437 Jangada 1 0,0 

438 Campinápolis 1 0,0 

Fonte: SBE (2014). 

 

Cerca de 90% das cavernas reconhecidas em todo o mundo desenvolvem-se em 
rochas carbonáticas. No Brasil, entretanto, observa-se que arenitos, quartzitos e áreas 
de minério de ferro e canga são também consideravelmente susceptíveis à formação 
de cavernas. Terrenos graníticos, gnaisses, rochas metamórficas e coberturas de 
solos podem também comportar cavidades naturais, porém trata-se de episódios 
pouco comuns. 

A maior ocorrência de rochas favoráveis à formação de cavernas no Brasil é 
representada pelos calcários e dolomitos do Grupo Bambuí, que se desenvolvem 
desde o sul de Minas Gerais até o centro-oeste da Bahia, passando ainda pelo leste 
de Goiás, e abrigam algumas das maiores cavernas do país. Na região centro-oeste 
as áreas mais propensas são relacionadas aos calcários e dolomitos dos grupos 
Corumbá e Araras. Os primeiros ocorrem principalmente no Estado de Mato Grosso 
do Sul, nos arredores da Serra da Bodoquena, apresentando belas cavernas 
alagadas, principalmente nas proximidades da cidade de Bonito. O Grupo Araras, por 
sua vez, predomina no centro-sul do Estado de Mato Grosso, e também apresenta 
muitas grutas. 

Autores como Jansen et al. (2012) estabeleceram, através de critérios litológicos, 
cinco graus de potencialidade de ocorrência de cavernas no Brasil, conforme 
apresentado no quadro abaixo (Quadro 7.1.8-3). 

 

Quadro 7.1.8-3 - Graus de potencialidade de ocorrências de cavernas no Brasil baseados na litologia. 

LITOTIPO GRAU DE POTENDIALIDADE 
Calcáreo, dolomito, evaporito, formação ferrífera bandada, itabirito e jaspilito. Muito Alto 
Calcrete, carbonatito, mármore, metacalcário e marga. Alto 
Arenito,conglomerado, filito, folhelho, fosforito, grauvaca, metaconglomerado, 
metapelito, metassiltito, micasixto, milonito, quartzito, pelito, riolito, ritmito, rocha 
calci-silicática, siltito e xisto. 

Médio 

Demais litotipos: anortosito, arcóseo, augengnaisse, basalto, chamockito, diabasio, 
diamictito, enderbito, gabro, gnaisse, granito, granitóide, granodiotito, hornfels, 
kinzigito, komatito, laterita, metachert, migmatito, monzogranito, oliva gabro, 
ortoanfibolito, sienito, sienogranito, tonalito, trondhjemito, entre outros. 

Baixo 

Aluvião, areia, argila, cascalho, lamito, linhito, demais sedimentos, turfa e tufo. Ocorrência Improvável 
Fonte: Jansen et al. (2012). 
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Jansen e colaboradores (2012) elaboraram um mapa de potencialidade de 
ocorrência de cavernas para todo o território nacional na escala 1:2.500.000,  
(Figura 7.1.8-3). As ocorrências documentadas de cavernas no Mato Grosso situam-
se na porção centro-sul (Mapa 7.1.8-1). O noroeste do estado, onde está planejada a 
UHE Castanheira, apresenta média a baixa propensão ao desenvolvimento de 
processos de carstificação. Efetivamente, as litologias existentes nos domínios das 
Áreas de Influência do empreendimento, a serem apresentadas em item 
subsequente, se encaixam na categoria “baixo grau de potencialidade” ou 
“ocorrência improvável” (para o caso dos depósitos aluvionares geneticamente 
atrelados ao rio Arinos). 
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Figura 7.1.8-3 - Mapa de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas no Brasil.  

Fonte: Modificado de Jansen et al. (2012).   
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Mapa 7.1.8-1 - Graus de Potencialidade de ocorrência de cavernas no Estado de Mato Grosso. (A3) 

Fonte: CECAV/ICMBio (2014 a). 
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Mapa 7.1.8-1 - Graus de Potencialidade de ocorrência de cavernas no Estado de Mato Grosso. (A3) 

Fonte: CECAV/ICMBio (2014 a). 
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b) Metodologia Adotada 

Os estudos de potencial espeleológico para a UHE Castanheira dividiram-se em duas 
fases. A primeira a ser realizada foi o levantamento de dados na bibliografia disponível 
e nos bancos de dados de órgãos como a Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
(SEMA-MT), o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas do Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (CECAV/ICMBio), autarquia 
vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, e o Cadastro Nacional de Cavernas do 
Brasil, levantado pela Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE), entidade civil sem 
fins lucrativos que congrega dados de amadores e pesquisadores da preservação de 
cavernas. Nesta fase foram analisados os principais mapeamentos e estudos 
geológicos realizados na região, a se destacar produtos elaborados pelo CPRM - 
Serviço Geológico do Brasil. 

A segunda fase do estudo se desenvolveu em campo, para levantamento do potencial 
espeleológico da Área de Influência da UHE Castanheira, e transcorreu entre os dias 
11 e 25 de julho de 2014, de maneira concomitante aos levantamentos de geologia, 
geomorfologia e pedologia. Foram três os procedimentos adotados para o 
levantamento: 

 Caminhamentos realizados pela equipe de geologia, geomorfologia, pedologia 
e espeleologia, com automóvel e a pé pela Área de Influência do 
empreendimento, compreendendo a área de inundação do reservatório na sua 
cota máxima acrescida da Área de Preservação Permanente (APP) em 
projeção horizontal, canteiro de obras, bota-fora, áreas de empréstimo e 
estruturas de apoio à obra; 

 Consultas a moradores de propriedades nas áreas delimitadas ou adjacentes 
ao reservatório; 

 Observações das equipes de levantamentos arqueológicos, fauna e de inventário 
florestal para os Estudos Ambientais da Área de Influência da UHE Castanheira. 
A equipe de arqueólogos em particular também foi designada para o 
levantamento espeleológico, dada a importância das cavidades naturais para 
seus estudos e visto que seus caminhamentos foram abrangentes e regulares 
através da área do reservatório, com malha de pontos com espaçamento de 500 
x 500 m. 

 

c) Resultados 

O caminhamento percorrido pela equipe de geologia, geomorfologia, pedologia e 
espeleologia, na Área de Influência do empreendimento, compreendeu a área de 
inundação do reservatório na cota máxima (230,00 m), Área de Preservação 
Permanente (APP) em projeção horizontal, canteiro de obras, bota-fora, áreas de 
empréstimo e estruturas de apoio à obra, conforme apresentado no Mapa 7.1.8-2. 
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As observações das equipes de levantamentos arqueológicos, fauna e de inventário 
florestal para os Estudos Ambientais do empreendimento estão representadas nos 
Mapas 7.1.8-3 e 7.1.8-4. A equipe de arqueólogos em particular também foi designada 
para o levantamento espeleológico, dada a importância das cavidades naturais para 
seus estudos e visto que seus caminhamentos foram abrangentes e regulares na área 
do reservatório, com malha de pontos com espaçamento de 500 x 500 m. 

O Mapa 7.1.8-5 apresenta todos os pontos e caminhamentos percorridos e vistoriados 
pelas equipes de espeleologia, geologia, geomorfologia e pedologia; de arqueologia; 
de fauna terrestre e de inventário florestal. Este mapa representa o grande esforço 
realizado para a detecção e identificação de cavidades naturais (cavernas) na Área de 
Influência da UHE Castanheira. 

Os procedimentos foram norteados principalmente pelos supracitados Instrução 
Normativa MMA nº 02/2009 e Decreto nº 6640/2008, e o documento “Orientações 
Básicas aos Órgãos Licenciadores de Meio Ambiente para a Realização de  
Estudos Espeleológicos” do CECAV/ICMBio (2014 b). Os caminhamentos em campo 
foram planejados levando em conta ainda o já apresentado Mapa de Potencialidade 
de Ocorrência de Cavernas no Brasil de Jansen et al. (2012), fundamentado em dados 
do CECAV/ICMBio. 
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Mapa 7.1.8-2 - Pontos e caminhamentos vistoriados pela equipe de espeleologia, geologia, geomorfologia e 
pedologia para os Estudos Ambientais da UHE Castanheira. (A3) 
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Mapa 7.1.8-2 - Pontos e caminhamentos vistoriados pela equipe de espeleologia, geologia, geomorfologia e 
pedologia para os Estudos Ambientais da UHE Castanheira. (A3) 
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Mapa 7.1.8-3 - Pontos e caminhamentos realizados pela equipe de arqueologia para os Estudos Ambientais 
da UHE Castanheira. (A3) 
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Mapa 7.1.8-3 - Pontos e caminhamentos realizados pela equipe de arqueologia para os Estudos Ambientais 
da UHE Castanheira. (A3) 
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Mapa 7.1.8-4 - Pontos e caminhamentos vistoriados pelas equipes de fauna terrestre e inventário florestal 
(flora) para os Estudos Ambientais da UHE Castanheira. (A3) 

 

  



 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 408/415 

 

Mapa 7.1.8-4 - Pontos e caminhamentos vistoriados pelas equipes de fauna terrestre e inventário florestal 
(flora) para os Estudos Ambientais da UHE Castanheira. (A3) 
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Mapa 7.1.8-5 - Pontos e caminhamentos vistoriados pelas equipes de espeleologia, geologia, geomorfologia 
e pedologia; arqueologia; fauna terrestre e de inventário florestal para os Estudos Ambientais da UHE 
Castanheira. (A3) 
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Mapa 7.1.8-5 - Pontos e caminhamentos vistoriados pelas equipes de espeleologia, geologia, geomorfologia 
e pedologia; arqueologia; fauna terrestre e de inventário florestal para os Estudos Ambientais da UHE 
Castanheira. (A3) 
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Ambientes que abrigam rochas como granitos, gnaisses, siltitos, etc., assim como 
solos, são pouco propícios ao cavernamento (PILÓ & AULER, 2011). A observação 
das paisagens e litologias encontradas durante os caminhamentos realizados na Área 
de Influência da UHE Castanheira, assim como as entrevistas e conversas informais 
com moradores locais, corroboraram a baixa expectativa de ocorrência de cavidades 
naturais, gerada pela análise de dados realizada durante a fase de levantamento 
bibliográfico. 

As litologias observadas durante a etapa de campo eram essencialmente granito-
gnáissicas (Figura 7.1.8-4), quase sempre recobertas por espessos perfis de solo 
(Figura 7.1.8-5). Também foram identificados depósitos sedimentares aluvionares 
(Figuras 7.1.8-6, 7.1.8-7 e 7.1.8-8) nos domínios das drenagens existentes na área. 
Todos os litotipos encontrados são categorizados por Jansen et al. (2012) como de 
“baixo grau de potencialidade” ou “ocorrência improvável”. 

 

  

Figura 7.1.8-4 - Afloramento de rochas graníticas deformadas na Área de Influência da UHE 
Castanheira. 
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Figura 7.1.8-5 - Fotomosaico exibindo perfil de latossolo vermelho-amarelo bem desenvolvido; feição representativa dos latossolos existentes na Área de 
Influência da UHE Castanheira. 
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Figura 7.1.8-6 - Aspecto das barras arenosas quaternárias às margens do rio Arinos. 
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Figura 7.1.8-7 - Aspecto dos depósitos arenosos fluviais e aluviais quaternários na 
margem esquerda do rio Arinos. 

 

 

Figura 7.1.8-8 - Aspecto dos depósitos aluvionares de idade quaternária em drenagem tributária 
do rio Arinos. 
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Os resultados encontrados no levantamento de dados primários, através das 
atividades de campo e com base nos dados secundários analisados, permitem inferir 
a ausência de registros espeleológicos nos municípios de Juara, Novo Horizonte do 
Norte e imediações, devido às principais características abaixo destacadas: 

 Baixa probabilidade à ocorrência de feições cársticas na região da UHE 
Castanheira indicada nas principais fontes consultadas no levantamento 
prévio às atividades de campo, publicações científicas, mapas temáticos 
disponibilizados pelo CPRM e pelo IBGE, além dos bancos de dados 
atualizados do CECAV/ICMBio, da SEMA-MT e da SBE; 

 Baixo número de cavidades no estado do Mato Grosso (979), comparado 
aos outros estados da região Centro-Oeste e às demais regiões brasileiras; 

 “Baixo grau de potencialidade” ou “ocorrência improvável”, para o caso dos 
depósitos aluvionares geneticamente atrelados ao rio Arinos, segundo 
Jansen et al. (2012); 

 Unidade geomorfológica desfavorável ao desenvolvimento de processos de 
carstificação na Área de Influência do empreendimento: área limítrofe entre 
os domínios morfoestruturais da bacia sedimentar dos Parecis ao sul e o 
Cráton Amazônico ao norte; sedimentos da planície fluvial do rio Arinos 
formados por Depósitos Sedimentares Quaternários; grande área rebaixada 
de terrenos graníticos proterozóicos vinculados ao Cráton Amazônico 
denominada Depressão Interplanáltica de Juara; relevos suaves; processos 
dinâmicos superficiais incidindo sobre as litologias predominantes de  
granito-gnáissicas e depósitos sedimentares aluvionares; 

 Entrevistas e conversas informais com moradores locais, durante as 
atividades de campo, afirmando desconhecerem a ocorrência de cavernas; 

 Ausência de indícios de cavidades naturais nos domínios da Área de 
Influência da UHE Castanheira durante os extensos e abrangentes 
levantamentos de campo pelas equipes de geologia / geomorfologia / 
pedologia / espeleologia, arqueologia, fauna e flora. 

Desta forma, como o potencial espeleológico foi categorizado como baixo e 
nenhuma cavidade foi localizada na Área de Influência da UHE Castanheira, não se 
faz necessária a tomada de quaisquer medidas mitigadoras ou compensatórias 
previstas na legislação relacionada a cavernas, por parte dos responsáveis pelo 
empreendimento, salvo se esta realidade se modificar futuramente. 
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7.2 - MEIO BIÓTICO 

7.2.1 - Ecossistemas Terrestres 

7.2.1.1 - Áreas Protegidas 

As Áreas Protegidas no Brasil, fortemente representadas pelas Unidades de 
Conservação (UCs), constituem a forma mais efetiva de conservar a biodiversidade 
em longo prazo (MILANO, 2001). O Plano Estratégico de Áreas Protegidas - PNAP 
(Decreto n° 5758, de 13 de abril de 2006) compreende como Áreas Protegidas as 
Unidades de Conservação da Natureza, as Áreas Indígenas, os Quilombos e as 
Áreas de Preservação Permanente (APP). De acordo com a Comissão Mundial de 
Áreas Protegidas (World Commission Protected Areas - WCPA) Área Protegida é 
definida como: “uma área de terra e/ou mar especialmente dedicada à proteção e 
manutenção da diversidade biológica, e de recursos culturais e naturais associados, 
e manejada por intermédio de meios legais e outras maneiras eficazes”  
(IUCN, 1994).  

Assim, com base na legislação pertinente e no Termo de Referência, as categorias 
de Áreas Protegidas consideradas no referido Diagnóstico, são as apresentadas no 
Quadro 7.2.1.1-1. De forma complementar, este estudo avaliou também a 
ocorrência de Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade - APCB, tendo 
em vista que essas áreas, embora não constituam áreas legalmente protegidas, são 
indicadas como referência para criação de novas Unidades de Conservação. 

Para o levantamento das áreas protegidas na região do empreendimento, foi 
considerada a Área de Abrangência Regional (AAR) definida como a bacia 
hidrográfica do rio Arinos, e as áreas de influência delimitadas para o meio biótico 
conforme definidas no Capítulo 6. 

 

Quadro 7.2.1.1-1 - Categorias de Áreas Protegidas. 

ÁREAS PROTEGIDAS 

Unidades de Conservação 

Federal 

Estadual 

Municipal 

Áreas de Preservação Permanente 

Terras Indígenas 

Corredores Ecológicos e Mosaicos de Unidades de Conservação 

 

 Unidades de Conservação  

Para o levantamento das UCs foram consideradas as categorias previstas no 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC (Lei 9.985/200). 
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Para tal, foram feitos contatos com as secretarias de meio ambiente dos municípios 
das áreas do empreendimento, bem como pesquisa de informações pertinentes ao 
diagnóstico em sites relacionados (e.g. MMA, ICMBio e SEMA/MT). A análise da 
sobreposição das UCs e suas Zonas de Amortecimento com a AAR e AII foram 
realizadas através de geoprocessamento. 

 

 Área de Abrangência Regional (AAR) 

Na Área de Abrangência Regional foi identificada apenas uma Unidade de 
Conservação Estadual (Mapa 7.2.1.1-1). É importante destacar que a avaliação da 
distância considerou como empreendimento o eixo da barragem e a delimitação do 
reservatório. Desta forma, no Quadro 7.2.1.1-2 é apresentado a menor distância, em 
linha reta, entre o empreendimento (eixo + reservatório) e o limite da UC. 

 

Quadro 7.2.1.1-2 - Unidade de Conservação identificada na Área de Abrangência Regional do EIA da 
UHE Castanheira. 

Esfera Categoria/ 
Nome 

Área 
(ha) 

Municípios 
da AAR e AII 

Ambiente 
Predominante 

Plano 
de 

Manejo 

Decreto 
de 

Criação 

Menor Distância 
entre a UC e o 

empreendiment
o (km) 

Estadua
l 

APA das 
cabeceiras 
do Rio 
Cuiabá 

473.410 

Nobres, Nova 
Mutum, 
Rosário 

Oeste, Nova 
Brasília e 

Planalto da 
Serra. 

Cerrado 
Não 

Existent
e 

Decreto 
nº: 

2.206/ 
1998  

351 

Fonte: Cadastro Nacional de Unidades de Conservação – CNUC (http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-
ucs/consulta-por-uc Consultado em: março/2015);  

 

 Área de Proteção Ambiental das Cabeceiras do Rio Cuiabá 

A APA das Cabeceiras do Rio Cuiabá é administrada e fiscalizada pela SEMA-MT, 
em conjunto com os demais órgãos federais, municipais, estaduais e ONGs. 

A Unidade foi criada com o intuito de proteger os animais silvestres; os recursos 
hídricos, em particular o sistema hidrográfico dos rios Alto Cuiabá, Teles Pires e 
Juruena, incluídos no perímetro da APA; as paisagens e elementos cênicos 
formados pelas Serras: Azul, do Morro Selado, Santa Rita e do Cuiabá; melhorar a 
qualidade de vida das populações residentes, mediante orientação e disciplina das 
atividades econômicas locais além de fomentar o turismo ecológico; e, por fim, 
promover a educação ambiental, preservar as culturas e as tradições locais. É 
necessária prévia autorização da SEMA para abertura de vias e canais ou 
implantação de projetos de urbanização e outros que possam gerar alterações 
ambientais.  
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Mapa 7.2.1.1-1 - Unidade de Conservação identificada na AAR. 
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Mapa 7.2.1.1-1 - Unidade de Conservação identificada na AAR. 
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 Área de Influência Indireta (AII) 

Durante o levantamento, não foram identificadas Unidades de Conservação na Área 
de Influência indireta do empreendimento. 

 

 Áreas de Preservação Permanente 

O delineamento das APPs fundamentou-se nas especificações definidas nas 
resoluções CONAMA n° 302 e 303 de 2002, como também, nas disposições do Art. 
4º da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal Brasileiro), Lei Complementar nº 38, 
de 21 de novembro de 1995, onde são explicitados os parâmetros e diretrizes para 
delimitação das Áreas de Preservação Permanente.  

De acordo com a legislação vigente, para definição das Áreas de Preservação 
Permanente existentes na região, em resumo deve ser considerado o seguinte: 

 Faixas marginais em qualquer curso d´água natural, desde a borda da calha 
do leito regular, de acordo com o Quadro 7.2.1.1-3. 

 

Quadro 7.2.1.1-3 - Áreas de Preservação Permanente (APPs) marginais aos cursos d’água. 

LARGURA DO RIO (m) LARGURA DA APP (m)* 

≤ 10 30 

10 ≥ 50 50 

50 ≥ 200 100 

200 ≥ 600 200 

≥ 600 500 

*considera-se a faixa marginal a partir da borda do leito regular. 

 

 As áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes ou 
intermitentes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 
50 (cinquenta) metros; 

 Ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d´água naturais ou artificiais; 

 As encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a  
100% (cem por cento) na linha de maior declive; 

 Os manguezais, em toda a sua extensão; 

 As bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em 
faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; 
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 No topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de  
100 (cem) metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a 
partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da 
elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal 
determinado por planície ou espelho d'água adjacente ou, nos relevos 
ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação. 

 Em altitude superior a 1.800 metros, qualquer que seja a vegetação; 

 Nas áreas urbanas, definidas por lei municipal, observar-se-á, o disposto nos 
respectivos planos diretores ou leis de uso do solo; na ausência desta, 
respeitar-se-á os princípios e limites a que se refere este artigo.  

Após a identificação e caracterização das APPs, foram criadas categorias distintas 
que evidenciassem as possíveis sobreposições entre as classes de APPs, evitando 
assim a superestimação do total a ser intervencionado. Na AID do empreendimento 
foi constatada apenas a presença de faixas marginais aos cursos d’água, no caso o 
rio Arinos (APP com largura de 200 metros) e seus afluentes (APP com largura de 
30 metros).  

As Áreas de Preservação Permanente existentes na AID são apresentadas no 
Mapa 7.2.1.1-2.  A quantificação das classes de uso do solo das APPs na AID do 
empreendimento é apresentada no Quadro 7.2.1.1-4. 
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Mapa 7.2.1.1-2 - Áreas de Preservação Permanente presente na AID. 
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Mapa 7.2.1.1-2 - Áreas de Preservação Permanente presente na AID. 
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Quadro 7.2.1.1-4 - Quantificação das classes de uso do solo em APPs presentes na AID. 

USO DO SOLO EM APP ÁREA TOTAL INTERVENCIONADA (ha) 

Campo Antrópico 921,29  

Floresta Ombrófila Aberta Submontana 2355,71  

Floresta Ombrófila Densa Aluvial 284,83 

Reflorestamento  0,07 

Total (ha) 3561,9 

 

 APPs no entorno de reservatórios d’água artificiais para geração de energia 
elétrica 

A geração de energia elétrica e o abastecimento são considerados serviços 
públicos, cuja prestação incumbe ao Estado, na forma da lei, tanto diretamente 
quanto na forma de concessão ou permissão, nas formas do artigo 175 da 
Constituição Federal. O interesse público e social decorrente da perfeita execução 
dos serviços públicos justifica a constituição de prerrogativas aos seus prestadores, 
dentre elas, a intervenção pública nas atividades privadas. 

Sobre os parâmetros para definição, nos processos de licenciamento ambiental, da 
extensão de faixas de Áreas de Preservação Permanente - APPs no entorno de 
reservatórios d’água artificiais destinados à geração de energia elétrica em imóveis 
rurais no Estado de Mato Grosso cabe observar, conforme determinado no artigo 
5.º acima transcrito, a extensão de faixas de APPs no entorno de reservatórios 
artificiais de água serão estabelecidos nos processos de licenciamento ambiental de 
cada empreendimento, observando faixa mínima de 30 metros e máxima de 100 
metros em imóveis rurais, e faixa mínima de 15 metros e máxima de 30 metros em 
imóveis urbanos. 

Ou seja, o artigo 5º do Código Florestal estabeleceu: a) a competência dos órgãos 
ambientais para definir a extensão das faixas de APPs no entorno de reservatórios 
d’água artificiais destinados à geração de energia e abastecimento público, 
discricionariamente, mas dentro dos limites legais; b) que a extensão dessas faixas 
de APPs serão definidas caso a caso nos processos de licenciamento em cada 
empreendimento; e c) genericamente, metragens mínima e máxima da extensão 
das faixas de APPs para imóveis urbanos e rurais. 

Limitando-se aos imóveis rurais é possível utilizar como parâmetro algumas 
disposições estabelecidas pela Resolução Conama n.º 302/2002, que tem como 
objetivo justamente a fixação de parâmetros, definições e limites de Áreas de 
Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno e, 
não foram revogados com o advento do novo Código Florestal. 

A referida resolução foi promulgada ainda sob a vigência da Lei n.º 4.771/1965  
(antigo Código Florestal), que não estabelecia a extensão de faixas de APPs em 
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reservatórios artificiais. Na tentativa de suprimir a omissão legislativa, o Conama, 
através da referida resolução instituiu que os reservatórios artificiais destinados à 
geração de energia elétrica, instalados em áreas rurais, deveriam observar a 
medida de 100 (cem) metros, a partir do nível máximo normal do reservatório. 

O item I do Artigo 3º, a Resolução 302/2002 define as faixas de APPs de 100 (cem) 
metros para áreas rurais e 30 (trinta) metros para áreas urbanas consolidadas. A 
grande novidade trazida pelo novo Código Florestal ao recepcionar parte desta 
norma inferior, foi o estabelecimento de parâmetros de metragem flexíveis – 15 
(quinze) a 30 (trinta) metros em áreas urbanas e 30 (trinta) a 100 (cem) metros em 
áreas rurais. 

Neste contexto, os §§1º e 3º, do artigo 3º, da Resolução Conama 302/2002 
instituíram parâmetros para redução das faixas de APP em reservatórios d’água 
destinados à geração de energia elétrica em áreas rurais, observando o patamar 
mínimo de 30 (trinta) metros. A redução ou ampliação seria determinada no bojo do 
processo de licenciamento ambiental e no plano de recursos hídricos da bacia 
hidrográfica onde o reservatório estivesse instalado, vedando-se a redução do limite 
em locais de ocorrência de floresta ombrófila densa - porção amazônica, inclusive 
os cerradões e para reservatórios destinados a abastecimento público. 

Ou seja, a Resolução Conama 302/2002 estabeleceu que os reservatórios artificiais 
d’água para fins de geração de energia elétrica em imóveis rurais deveriam possuir, 
em seu entorno, faixa de APP de 100 (cem) metros, podendo ser reduzida para 30 
(trinta) metros, conforme estabelecido pelo licenciamento ambiental e plano de 
recursos hídricos da bacia. Essa disposição é plenamente compatível ao 
estabelecido na redação do artigo 5º do Novo Código Florestal, que estabelece 
faixa de 30 (trinta) a 100 (cem) metros, a ser definido no licenciamento ambiental. 

Nesse ínterim, a referida Resolução, em seu artigo 3º, §4º, traz critérios genéricos 
para ampliação ou redução das áreas de preservação permanente para fins de 
geração de energia elétrica em reservatórios d’água artificiais, considerando as 
características ambientais da bacia hidrográfica, a geologia, geomorfologia, 
hidrogeologia e fisiografia da bacia hidrográfica, tipologia vegetal, 
representatividade ecológica da área no bioma presente dentro da bacia 
hidrográfica em que está inserido, notadamente a existência de espécie ameaçada 
de extinção e a importância da área como corredor de biodiversidade, finalidade do 
uso da água, uso e ocupação do solo no entorno, o impacto ambiental causado pela 
implantação do reservatório e no entorno da Área de Preservação Permanente até 
a faixa de cem metros. 

A Resolução do Conama, notadamente no parágrafo quarto, apresenta parâmetros 
genéricos, porém, objetivos à matéria que, aliados a outras premissas, com as 
exceções descritas no parágrafo 3º do mesmo artigo, irão nortear a fixação das 
medidas das faixas de APPs no entorno dos reservatórios de água para geração de 
energia elétrica em áreas rurais, tornando-se esteio principal para análise e 
decisões desta condicionante/determinante em licenças ambientais na forma 
exigida pelo novo Código Florestal. 
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Há de se considerar, a legislação estadual vigente referente à matéria. Sendo a Lei 
Complementar nº 38 de 1995 e suas alterações, através dos parágrafos 3º e 4º do 
artigo 58 define que deve ser respeitada a ocupação antrópica consolidada, 
cabendo ao poder público a recomendação de técnicas para a adoção de medidas 
mitigadoras como também, fica vedada a expansão da área ocupada, considerando 
que o interessado deverá obter autorização específica para a permanência na área. 
Os parágrafos 5º e 6º do artigo 58 incidem sobre o empreendedor a obrigatoriedade 
em adquirir e custear a recuperação de uma faixa de 50 metros no entorno do futuro 
reservatório, acrescidos de mais 50 metros para recuperação natural onde, será 
instituída servidão nas terras dos proprietários atingidos, os quais serão 
previamente indenizados e terão a responsabilidade pela respectiva manutenção e 
conservação da área.  

Exposto isto, considerando a flexibilidade na demarcação da faixa marginal de 
forma conservacionista, foi considerada para estudo uma faixa de proteção de 100 
metros a ser delimitada às margens do futuro reservatório. A APP do reservatório 
da UHE Castanheira é apresentada no Mapa 7.2.1.1-3. 
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Mapa 7.2.1.1-3 - Áreas de Preservação Permanente do Reservatório 
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Mapa 7.2.1.1-3 - Áreas de Preservação Permanente do Reservatório. 
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 Terras Indígenas 

O levantamento das Terras Indígenas (TIs) presentes na Área de Abrangência 
Regional - AAR da UHE Castanheira foi feito através de consultas aos registros da 
Fundação Nacional do Índio – FUNAI e do Instituto Socioambiental – ISA.  

Atualmente, no estado de Mato Grosso, os registros da FUNAI apontam a presença 
de oitenta áreas indígenas entre demarcadas, delimitadas e em estudo. A seguir 
são apresentadas as TIs identificadas na Área de Abrangência Regional. Foram 
identificadas cinco Terras Indígenas, a saber: Apiaká/Kayabi, Japuíra, Batelão, 
Estação Parecis e Santana (Quadro 7.2.1.1-5). É importante destacar que a 
avaliação da distância considerou como empreendimento o eixo da barragem e a 
delimitação do reservatório. Desta forma, no Quadro 7.2.1.1-5 é apresentado a 
menor distância, em linha reta, entre o empreendimento (eixo + reservatório) e o 
limite da TI. 

 



 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 16/634 

 

 

Quadro 7.2.1.1-5 - Terras Indígenas identificadas na Área de Abrangência Regional. 

TERRA 
INDÍGENA ETNIA UF MUNICÍPIO POPULAÇÃO 

(2001) EXTENSÃO (ha) SITUAÇÃO MODALIDADE 
MENOR 

DISTÂNCIA 
(Km) 

Apiaká/Kayabi 
Apiaka e 
Kayabi, 

Munduruku 
MT Juara 446 109.245 Regularizada 

Tradicionalmente 
Ocupada 

15 

Japuira Rikbaktsa MT Juara 215 152.509 Regularizada 
Tradicionalmente 

ocupada 
37 

Batelão Kaiabi MT 
Tabaporã, Nova 
Canaã do Norte, 

Juara 
150 117.050 Declarada 

Tradicionalmente 
ocupada 

83 

Estação Parecis Paresí MT Diamantino 26 2.170 Delimitada 
Tradicionalmente 

ocupada 
315 

Santana Bakairí MT Nobres 197 35.470 Regularizada 
Tradicionalmente 

ocupada 
359 

Fonte: FUNAI - Terras Indígenas do Brasil (TI). Disponível em: <http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas>. Acesso em 06 de janeiro de 2015 e Instituo Socioambiental. 
Disponível em: http://ti.socioambiental.org/pt-br/#!/pt-br/terras-indigenas/pesquisa/uf/MT. Acesso em: outubro de 2015. 

 

http://ti.socioambiental.org/pt-br/#!/pt-br/terras-indigenas/pesquisa/uf/MT
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Cabe registrar que, no contexto das terras indígenas que possam sofrer qualquer 
influência da UHE Castanheira, estudos mais detalhados serão conduzidos no 
âmbito do Estudo do Componente Indígena (ECI). O ECI deverá ser desenvolvido 
de acordo com os critérios e metodologia estabelecidos pelo Termo de Referência 
(TR) emitido pela Funai para a UHE Castanheira, bem como atender aos demais 
requisitos legais vigentes para as questões e tratativas indígenas no licenciamento 
ambiental da usina.  

 

 Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade (APCB)  

Na Área de Abrangência Regional do presente estudo foram encontradas sete 
APCBs. Dentre elas, cinco estão localizadas no bioma Amazônia, sendo três 
classificadas com importância biológica muito alta e duas como extremamente alta. 
A AAR também sobrepõe duas APCBs referentes ao bioma Cerrado, ambas 
classificadas com importância biológica extremamente alta. Das sete APCBs 
identificadas quatro ocorrem tanto na AAR quanto na AII (Quadro 7.2.1.1-6). 

Para cada Área Prioritária identificada, são indicadas as medidas de conservação e 
manejo, de acordo com as classes de importância biológica e de priorização de 
ação (MMA, 2007). Essas informações estão expostas a seguir. 

As principais recomendações de manejo para as áreas com importância biológica 
extremamente alta são: criação de unidade de conservação; elaboração de 
inventários biológicos e de estudos antropológicos; desenvolvimento de programa 
de educação ambiental e uso sustentável dos recursos naturais. Para as áreas de 
importância biológica insuficientemente conhecida, recomenda-se apenas a criação 
de Unidades de Conservação. 

As Áreas Prioritárias para conservação presentes na AAR ou na AII da UHE 
Castanheira são apresentadas no Quadro 7.2.1.1-6 e as delimitações são 
apresentadas nos Mapas 7.2.1.1-4 e 7.2.1-5. 

 

Quadro 7.2.1.1-6 - Áreas prioritárias para conservação da biodiversidade presentes na Área de 
Abrangência Regional ou na Área de Influência Indireta. (continua...) 

CÓDIGO NOME BIOMA ÁREA (km2) IMPORTÂNCIA 
BIOLÓGICA 

AÇÃO 
PRIORITÁRIA LOCALIZAÇÃO 

Am005 
Serra das 
Nascentes 

Amazônia 16.254 Extremamente alta 
Criação de UC 
Proteção Integral 

AAR 

Am021 Rio Arinos Amazônia 11.049 Muito alta 
Criação de UC 
Proteção Integral 

AAR / AII 

Am031 
Afluentes do 
Juruena 

Amazônia 3.904 Extremamente alta Mosaico/Corredor AAR / AII 

  



 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 18/634 

 

 

Quadro 7.2.1.1-6 - Áreas prioritárias para conservação da biodiversidade presentes na Área de 
Abrangência Regional ou na Área de Influência Indireta. (continua...) 

CÓDIGO NOME BIOMA 
ÁREA  
(km2) 

IMPORTÂNCIA 
BIOLÓGICA 

AÇÃO 
PRIORITÁRIA LOCALIZAÇÃO 

Am038 Serra dos Caiabis Amazônia 24.668 Muito alta Criação de UC  AAR / AII 

Am056 
Corredor Caiabi-
Juruena 

Amazônia 11.742 Muito alta 
Criação de UC Uso 
Sustentável 

AAR / AII 

Ce173 Alto Rio Arinos Cerrado 5.940 Extremamente alta 
Criação de UC Uso 
Sustentável 

AAR 

Ce163 
Província Serrana / 
APA Cabeceira do 
Rio Paraguai 

Cerrado 4.512 Extremamente alta Criação de UC  AAR 

Fonte: http://www.mma.gov.br/estruturas/chm/_arquivos/poligonos.zip 
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Mapa 7.2.1.1-4 - Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade identificadas na AAR. 
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Mapa 7.2.1.1-4 - Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade identificadas na AAR. 
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Mapa 7.2.1-5 - Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade identificadas na AII. 
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Mapa 7.2.1-5 - Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade identificadas na AII. 
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 Corredores Ecológicos e Mosaicos de Unidades de Conservação 

Como instrumento de gestão territorial, os Corredores Ecológicos atuam com o 
objetivo específico de promover a conectividade entre fragmentos de áreas naturais. 
De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (2000), 
Corredores Ecológicos são “...porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, 
ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o 
movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas 
degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua 
sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais”. 

Já o Mosaico de unidades de conservação é um modelo de gestão que busca a 
participação, integração e envolvimento dos gestores de UCs e da população local 
na gestão das mesmas, de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a 
valorização da sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto 
regional. O estabelecimento de um mosaico contribui também para a transposição 
de um dos principais desafios na gestão de unidades de conservação, que é a 
interação entre a população local, o governo local e os órgãos gestores de 
diferentes esferas de atuação para promover ações de proteção das áreas naturais. 

Não foram identificados, na área de estudo do referente empreendimento, nenhum 
corredor ecológico ou mosaico de unidades de conservação.  

 

 Considerações Finais 

O presente levantamento permitiu um maior conhecimento das Áreas Protegidas na 
região da UHE Castanheira. Conforme exposto no início deste item, foram 
consideradas como Áreas Protegidas neste estudo as Unidades de Conservação, 
as Terras Indígenas, as Áreas de Preservação Permanente, os Corredores 
Ecológicos e os Mosaicos de Unidades de Conservação, Foram ainda identificadas 
as Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade. 

Não foram identificados Corredores Ecológicos e Mosaicos de Unidades de 
Conservação na região da UHE Castanheira (AID, AII e AAR). 

Não existem Unidades de Conservação na Área de Influência Direta (AID) nem na 
Área de Influência Indireta (AII) da UHE Castanheira. Na Área de Abrangência 
Regional (AAR) foi identificada apenas uma UC Estadual de uso sustentável, a Área 
de Proteção Ambiental - APA Cabeceiras do Rio Cuiabá.  

Na Área de Abrangência Regional (AAR) é reportada a presença de cinco Terras 
Indígenas: Apiaká/Kayabi, Japuíra, Estação Parecis, Batelão e Santana. Possíveis 
influências da UHE Castanheira em terras indígenas serão avaliados no Estudos do 
Componente Indígena solicitado pela FUNAI. 
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Em relação aos territórios Quilombolas foi realizada consulta à Fundação Palmares 
e ao INCRA-MT, não sendo identificados junto a esses órgãos comunidades 
quilombolas certificadas ou com processo de certificação aberto, nem processo 
administrativo aberto para titulação dos territórios.  

Para implantação da usina será necessária a intervenção em 3.561,9 hectares de 
Área de Preservação Permanente. Cabe ressaltar que é obrigação do 
empreendedor a criação de faixa de APP no entorno do reservatório da UHE 
Castanheira. 
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7.2.1.2 - Flora 

A caracterização da vegetação presente na AAR da UHE Castanheira foi realizada 
através do levantamento de dados secundários, que consistiu na coleta e análise de 
informações provenientes de diferentes fontes, incluindo bibliografias especializadas 
e relatórios prévios elaborados para região de implantação do empreendimento. 
Como por exemplo, o Diagnóstico Sócio Econômico e Ecológico do estado de Mato 
Grosso, Guia de Campo para Caracterização de Tipologias Vegetais de Mato 
Grosso e Avaliações Ambientais Integradas das bacias no entorno, como também, 
diagnósticos ambientais elaborados nos empreendimentos semelhantes em 
implantação na região.  

 

a) Descrição Geral dos Ecossistemas 

A AAR da UHE Castanheira foi definida considerando os limites da Bacia 
Hidrográfica do Rio Arinos, localizada na Mesorregião Norte-Matogrossense  
(Mapa 7.2.1.2-1). Evidencia-se como característica relevante desta área o contato 
ou transição entre duas Regiões Florísticas, de acordo com a Dispersão Florística 
Regional proposta pelo IBGE (2012), a da Amazônia, que no estado de Mato 
Grosso apresenta duas formações: a Floresta Ombrófila (Densa e Aberta) 
(SCHWENK, 2005), e a do Brasil Central, incluindo formações de Savana, Floresta 
Estacional Semidecidual e Floresta Estacional Decidual. O contato entre as distintas 
formações vegetacionais provenientes dessas duas Regiões Florísticas 
caracterizam a região como uma área de tensão ecológica com fitogeografia 
complexa e alta biodiversidade. Entretanto, além da potencial diversidade biológica, 
apontada durante os levantamentos realizados para a elaboração de relatórios a 
respeito da biodiversidade brasileira, as formações vegetacionais da Mesorregião  
Norte-Matogrossense foram reconhecidas também pela carência de informações 
sobre as áreas de transição (FERREIRA et al, 1999). 

Desta forma, torna-se de suma importância o conhecimento acerca das formações 
vegetacionais que compõem as áreas de contato entre estas duas importantes 
regiões florísticas, para que medidas conservacionistas sejam implementadas na 
região e para que a proposição de medidas para minimização de impactos 
provenientes de ação antrópica sejam tomadas com base nas peculiaridades locais. 

A seguir são apresentadas descrições sucintas das principais formações 
vegetacionais que compõe os ambientes florestados e savânicos na AAR da UHE 
Castanheira e suas respectivas áreas de tensão ecológica, utilizando a 
nomenclatura adotada no Manual técnico da vegetação brasileira, conforme definido 
pelo IBGE (2012). 
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Mapa 7.2.1.2-1 - Uso do Solo e Fitofisionomias da AAR da UHE Castanheira. (A3) 
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Mapa 7.2.1.2-1 - Uso do Solo e Fitofisionomias da AAR da UHE Castanheira. (A3) 
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 Floresta Ombrófila 

No estado de Mato Grosso ocorrem apenas duas formações desta fitofisionomia: a 
aluvial, em faixas estreitas e descontínuas ao longo dos rios, com formação vegetal 
bastante complexa; e a submontana, de ocorrência mais expressiva, ocupando a 
parte mais alta dos relevos residuais talhados em rochas vulcânicas que se 
destacam na depressão do norte de Mato Grosso (SCHWENK, 2005). As florestas 
ombrófilas são compostas basicamente por formas de vida de macro e 
mesofanerófitos, ou seja, por árvores que chegam até 40 metros de altura, além de 
lianas lenhosas e epífitas (bromélias e orquídeas) (VELOSO et al., 1992).  
Desenvolve-se em solos de boa a média fertilidade e representa uma formação 
florestal pluriestratificada, de grande porte, com dossel de 20 a 30m de altura e 
emergentes que atingem até 45m, com predomínio de espécies perenifólias, epífitas 
muito frequentes, assim como lianas e plantas escandentes (RIBEIRO & DUARTE, 
2010). 

Os termos Densa e Aberta foram adotados no Manual técnico da Vegetação 
Brasileira (IBGE, 2012) para distinguir as formações de Floresta Ombrófila em 
função do espaçamento entre as árvores e a presença marcante de palmeiras e, 
principalmente cipós nas florestas abertas. O detalhamento das duas tipologias de 
Floresta Ombrófila é apresentado a seguir. 

 

 Floresta Ombrófila Densa  

Esta tipologia florestal é caracterizada por fanerófitos - subformas de vida macro e 
mesofanerófitos, além de lianas lenhosas e epífitas em abundância, que a 
diferenciam das outras classes de formações. Porém, sua característica ecológica 
principal reside nos ambientes ombrófilos que marcam muito a “região florística 
florestal”. Assim, a característica ombrotérmica da Floresta Ombrófila Densa está 
presa a fatores climáticos tropicais de elevadas temperaturas (médias de 25º C) e 
de alta precipitação, bem-distribuída durante o ano (de 0 a 60 dias secos), o que 
determina uma situação bioecológica praticamente sem período biologicamente 
seco (IBGE, 2012). 

Entretanto, ainda segundo o IBGE (2012), apesar de estes fatores climáticos serem 
cruciais para caracterizar as formações de floresta ombrófila, o clima não deve ser 
considerado como único determinante para manutenção da umidade nestas áreas, 
uma vez que no noroeste do Estado de Mato Grosso, onde o clima é caracterizado 
por uma estação seca, que varia de três a cinco meses por ano (com exceção da 
divisa com o Estado do Amazonas, onde o período seco diminui para dois meses), 
verificou-se o desenvolvimento de uma exuberante Floresta Ombrófila, embora sob 
clima tipicamente Tropical Estacional, com pelo menos três meses de período seco. 

Os autores relacionaram este fato ao elevado potencial de água subterrânea na 
Bacia Sedimentar dos Parecis, onde os grandes rios, como o Juruena, Arinos e 
Sangue, desenvolveram ao longo de suas calhas um formato de “cunha” ou “funil”, 
contribuindo para o aumento da umidade ao longo deles, criando um ambiente 
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propício para a Floresta Ombrófila, situada ao norte, no embasamento, adentrar 
para o sul na grande Bacia Sedimentar dos Parecis, mantendo as mesmas 
características fisionômicas, estruturais e florísticas. 

A Floresta Ombrófila Densa foi subdividida em cinco formações, ordenadas 
segundo a hierarquia topográfica, que condiciona fisionomias diferentes, de acordo 
com as variações das faixas altimétricas, além da Formação Aluvial, que não está 
condicionada topograficamente e apresenta sempre os ambientes repetitivos, 
dentro dos terraços aluviais dos flúvios. A Figura 7.2.1.2-1 apresenta a 
esquematização das formações de Floresta Ombrófila Densa. 

 

 

Figura 7.2.1.2-1 - Perfil esquemático das formações da Floresta Ombrófila Densa.  

Fonte: Veloso, Rangel Filho e Lima (1991). 

 

 Floresta Ombrófila Densa Aluvial 

A Floresta Ombrófila Densa Aluvial é a formação ribeirinha ou “floresta ciliar” que 
ocorre ao longo dos cursos de água, ocupando os terraços antigos das planícies 
quaternárias. Esta formação é constituída por macro, meso e microfanerófitos de 
rápido crescimento, em geral de casca lisa, tronco cônico, por vezes com a forma 
característica de botija e raízes tabulares. Apresenta com frequência um dossel 
emergente uniforme, porém, devido à exploração madeireira, a sua fisionomia 
torna-se bastante aberta. É uma formação com muitas palmeiras no estrato 
dominado e na submata, e nesta ocorrem nanofanerófitos e alguns caméfitos no 
meio de plântulas da densa reconstituição natural do estrato dominante. Em 
contrapartida, a formação apresenta muitas lianas lenhosas e herbáceas, além de 
grande número de epífitas e poucos parasitas. 

Na AAR a Floresta Ombrófila Densa está representada por remanescentes das 
tipologias Submontana, que recobre as porções central, norte e nordeste do 
município de Juara; e a Aluvial em áreas preservadas ao longo dos cursos de água 
da região. Também são observadas áreas de contato da Floresta Ombrófila Densa 
submontana com formações de Savana arborizada, Savana estépica e Floresta 
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Estacional Semidecidual na região nordeste do município de Juara, e com 
formações de Floresta Estacional Semidecidual no extremo norte da AAR. 

 

 Floresta Ombrófila Aberta 

Esta fisionomia foi considerada, durante anos, como um tipo de transição entre a 
Floresta Amazônica e as áreas extra-amazônicas. A Floresta Ombrófila Aberta 
(FOA) apresenta quatro faciações florísticas (Figura 7.2.1.2-2) que alteram a 
fisionomia ecológica da Floresta Ombrófila Densa (com palmeiras, cipós, com 
sororoca e com bambu), além dos gradientes climáticos com mais de 60 dias secos 
por ano, assinalados na curva ombrotérmica (IBGE, 2012). Em comparação com a 
Floresta Ombrófila Densa é mais aberta e iluminada, pois as árvores são mais 
afastadas entre si (RIZZINI, 1979). 

Além das faciações florísticas, as formações de FOA também podem ser 
classificadas como formações aluviais, quando estabelecidas ao longo dos cursos 
de água, ou de acordo com as variações altitudinais podem ser subdivididas em 
FOA das Terras Baixas, Submontana ou Montana. No estado de Mato Grosso 
ocorrem apenas formações de Terras Baixas e Submontana (Mato Grosso, 2010). 

 

 

Figura 7.2.1.2-2 - Perfil esquemático das faciações da Floresta Ombrófila Aberta. 

Fonte: Veloso, Rangel Filho e Lima (1991). 

 

Esta tipologia florestal reveste grande parte da superfície dissecada em colinas ou 
relevos tabulares da Depressão Norte do Mato Grosso, com diferentes aspectos 
fisionômicos e litólicos, caracterizados pela maior presença de palmeiras ou cipós. 
Nas áreas de domínio de cipó as árvores encontram-se mais espaçadas e 
parcialmente envolvidas por lianas, às vezes dificultando a circulação em seu 
interior. Estruturalmente tem uma densidade de indivíduos mais baixa que das 
outras formações de floresta (SEMA/MT, 2014). 
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São exemplos das espécies encontradas nas formações de FOA: cajuaçú 
(Anacardium giganteum), caucho (Castilla ulei), sumaúma (Ceiba pentandra), angelim 
(Hymenolobium excelsum), seringueira (Hevea brasiliensis e Hevea benthaniana), 
bálsamo (Myroxylum peruiferum), maçaranduba (Manilkara huberi), pau-roxo 
(Peltogyne densiflora), ipê-amarelo (Tabebuia serratifolia), ucuuba (Virola spp). 

A Floresta Ombrófila Aberta está representada majoritariamente na região oeste da 
Bacia do Rio Arinos por formações submontanas. De acordo com a literatura, essas 
formações fazem contato com áreas de Savana principalmente ao sul da AAR e 
com áreas de Floresta Estacional Semidecidual na porção central da Bacia do Rio 
Arinos. 

 

 Floresta Estacional 

Conforme RIZZINI (1979), as Florestas Estacionais tanto podem ser apenas uma 
forma empobrecida das Florestas pluviais quanto constituírem tipos distintos. A 
estrutura varia de acordo com o grau de dessecação a que estão submetidas e as 
plantas apresentam gemas foliares com escamas e pelos para proteção contra a 
seca (SCHWENK, 2005). Pela alternância climática presente no estado de Mato 
Grosso, com duas estações bem definidas, a chuvosa e a seca, as árvores passam 
por adaptações a alterações dos fatores climáticos, caracterizadas pela caducifólia 
parcial ou total do conjunto de árvores da floresta no auge da estação seca e 
classificam-se em Semidecidual ou Decidual (RIBEIRO & WALTER, 1998; 
SCHWENK, 2005). 

Na AAR foram identificadas as tipologias Floresta Estacional Semidecidual e 
Floresta Estacional Sempre-Verde, sendo descritas a seguir. 

 

 Floresta Estacional Semidecidual 

A "Mata úmida" ou mais propriamente, floresta mesófila semidecídua, representa 
uma forma florestal caducifólia, constituindo manchas inclusas a fácies comum do 
Cerrado, sendo, por vezes, contornadas ou ladeadas por manchas do Cerrado 
bastante vigoroso (AB’SABER, 1971). Quase sempre seus maciços ocorrem em 
locais afastados dos cursos de água ou da umidade permanente, e situam-se nos 
terrenos ondulados, planos e menos frequentes nos declives e dorsos das 
elevações acentuadas. 

Ao contrário das florestas ombrófilas, este tipo é constituído por fanerófitos com 
gemas foliares protegidas da seca por escamas (catáfilos ou pelos) e cujas folhas 
adultas são esclerófilas ou membranáceas deciduais. A porcentagem das árvores 
caducifólias no conjunto florestal, e não das espécies que perdem as folhas 
individualmente, situa-se, ordinariamente, entre 20% e 50%. Somente quatro 
formações foram delimitadas no País: Aluvial, Terras Baixas, Submontana e 
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Montana (Figura 7.2.1.2-3), isso porque esse tipo florestal é bastante descontínuo e 
sempre situado entre dois climas, um úmido e outro árido (IBGE, 2012). 

 

 

Figura 7.2.1.2-3 - Perfil esquemático das formações da Floresta Estacional Semidecidual. 

Fonte: Veloso, Rangel Filho e Lima (1991). 

 

As áreas de Floresta Estacional Semidecidual recobrem majoritariamente a porção 
leste da Bacia do Rio Arinos. Entretanto, as formações dessa tipologia florestal 
também podem ser observadas em áreas de contato com formações de Savana, 
principalmente na porção sul da AAR, e em contato com formações de Floresta 
Ombrófila Aberta submontana na porção central da Bacia do Rio Arinos. 

 

 Floresta Estacional Sempre-Verde 

A Floresta Estacional Sempre-Verde foi incluída no Sistema de Classificação da 
Vegetação Brasileira adotado pelo IBGE (2012) com base nos resultado de 
inúmeros estudos (SOARES, 1953; BARROS-SILVA et al., 1978; SEPLAN, 2002); 
MARIMON JUNIOR, 2007; IVANAUSKAS, 2002; IVANAUSKAS, MONTEIRO & 
RODRIGUES, 2008; STEFANELLO, 2008; KUNZ  et al., 2008), e  trabalhos 
fitogeográficos executados em conjunto  pelas equipes do IBGE, da Secretaria de 
Estado de Planejamento e Coordenação Geral de Mato Grosso - SEPLAN-MT e da 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso - SEMA-MT (2008-2010), 
que possibilitaram o reconhecimento de uma nova tipologia florestal para 
fitofisionomia da Floresta Estacional no estado de Mato Grosso. 

Mesmo não sendo identificados remanescentes exclusivos desta formação no 
mapeamento das áreas de influência, sua descrição tem importância para a 
caracterização da vegetação regional em razão da ocorrência em bacias 
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hidrográficas adjacentes e, certamente, tem influencia na vegetação ocorrente na 
bacia do rio Arinos.  

Este tipo de vegetação, que apresenta alto verdor no período de estiagem, se 
estende por toda a região da Bacia Sedimentar dos Parecis, parte das depressões 
do Guaporé, do Paraguai, do Araguaia e do Planalto de Tapirapuã. IVANAUSKAS, 
MONTEIRO & RODRIGUES (2008) denominaram essa formação como Floresta 
Sempre-Verde e adotaram tal classificação para a vegetação da borda sul da 
Amazônia em Mato Grosso, incluindo as florestas da região do Rio Xingu. Na Bacia 
Sedimentar dos Parecis, a Floresta Ombrófila se expande ora de forma contínua, 
quando os interflúvios entre os grandes rios se estreitam e o relevo apresenta maior 
dissecação, ora de forma descontínua, quando os interflúvios são amplos e o relevo 
se apresenta dissecado próximo à calha dos rios. Quando descontínua, a Floresta 
Ombrófila se limita aos vales, e a Floresta Sempre-Verde ocupa as áreas altas e 
planas. 

Nessa região fitoecológica, identifica-se a ocorrência das Formações Aluviais, das 
Terras Baixas e Submontana (Figura 7.2.1.2-4). Para AAR são descritas as 
tipologias Aluvial e a Submontana (IBGE, 2012). As formações aluviais estão 
associadas às Planícies Aluviais situadas especialmente nas calhas dos Rios 
Culuene, Teles Pires, Verde, Arinos, Sangue, Juruena, Juína, Jauru e Guaporé. 
Nessas áreas, de modo geral, a Floresta Sempre Verde apresenta árvores 
emergentes, com altura média em torno dos 25 m, e na sua composição florística se 
destacam: camaçari (Qualea ingens Warm); amescla (Protium spruceanum [Benth.] 
Engl.); arapari (Macrolobium acaciifolium [Benth.] Benth.); bingueiro (Cariniana 
rubra Gardner ex Miers); cajuaçu (Anacardium giganteum W. Hancock ex Engl.); 
gomeira-de-macaco (Vochysia pyramidalis Mart.); jacareúba (Calophyllum 
brasiliense Cambess.); muiraúba (Mouriri spp.); paxiúba (Socratea exorrhiza [Mart.] 
H. Wendl.); e vaca-leiteira (Brosimum lactescens [S. Moore] C. C. Berg), entre 
outras. Já as formações submontanas estão relacionadas, basicamente, aos 
terrenos sedimentares do Planalto dos Parecis, especialmente na região do Alto 
Xingu, em altitudes que variam de 300 a 450 m. Nestas áreas, a floresta mostra 
variações tanto de estrutura como de fisionomia, ora apresentando uma estrutura 
exuberante com dossel emergente e altura superior aos 30 m, ora exibindo uma 
estrutura fina, de porte baixo, com dossel uniforme, fraca de espécies de valor 
comercial e com baixa diversidade. Como exemplo de algumas espécies que 
ocorrem nesses ambientes pode-se citar: tinteiro-vermelho (Miconia punctata); 
tinteiro branco (Miconia cuspidata); breu-sucuruba (Trattinickia rhoifolia Willd.); 
guarantã (Aspidosperma carapanauba Pichon); fava-orelha (Enterolobium 
schoburgkii); louro-prata (Ocotea guianensis); mandioqueira-escamosa  
(Qualea paraensis); parapará (Jacaranda copaia); e quaruba-cedro  
(Vochysia vismiifolia Spruce ex Warm). 
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Figura 7.2.1.2-4 - Perfil esquemático das formações da Floresta Estacional Sempre-Verde. 

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais (2012). 

 

 Savanas (Cerrado lato sensu) 

O Cerrado é a segunda maior formação vegetal brasileira e o segundo maior Bioma 
da América do Sul. Originalmente ocupava uma área de quase dois milhões de  
km² do território brasileiro, entretanto hoje ocupa apenas cerca de 20% desse total. 
No estado de Mato Grosso a área ocupada por esse bioma é de aproximadamente 
300 mil km², o equivalente a 34% do território estadual (Portal Mato Grosso, 2015). 

Do ponto de vista da diversidade biológica, o Cerrado brasileiro é reconhecido como 
a savana mais rica do mundo, abrigando 11.627 espécies de plantas nativas já 
catalogadas. Existe uma grande diversidade de habitats, que determinam uma 
notável alternância de espécies entre diferentes fitofisionomias (MMA, 2015). 

Dentre as espécies de vegetais, destacam-se como características desta formação 
o barbatimão (Stryphnodendron polyphyllum), o pau-santo (Kielmeyera sp) a 
gabiroba (Campomanesia pubescens), o pequizeiro (Caryocar brasiliense), o araçá 
(Psidium firmum), a sucupira (Bowdichia virgilioides), o pau-terra  
(Qualea grandiflora), a catuaba (Anemopaegma arvense) e o indaiá (Attalea 
geraensis). Debaixo dessas árvores crescem diferentes tipos de capim, como o 
capim-flecha (Tristachya leiostachya), que pode atingir uma altura de  
2,5m (Portal Mato Grosso, 2015). 

Conforme o IBGE (2012), a Savana (Cerrado) foi subdividida em quatro subgrupos 
de formação: Florestada (cerradão); Arborizada; Parque; e Gramíneo-Lenhosa 
(Figura 7.2.1.2-5). 
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Figura 7.2.1.2-5 - Perfil esquemático das formações da Savana (Cerrado lato sensu). 

Fonte: Veloso, Rangel Filho e Lima (1991). 

 

Na AAR foram identificadas apenas duas subdivisões atribuídas a Savana 
(Cerrado), sendo elas a Savana Florestada e a Savana Arborizada, brevemente 
detalhadas a seguir. 

 

 Savana Florestada (Cerradão) 

Subgrupo de formação com fisionomia típica e característica restrita a áreas 
areníticas lixiviadas com solos profundos, ocorrendo em um clima tropical 
eminentemente estacional. Apresenta sinúsias lenhosas de micro e nanofanerófitos, 
tortuosos com ramificação irregular, providos de macrófitos esclerófitos perenes ou 
semidecíduos, ritidoma esfoliado corticoso rígido ou córtex maciamente suberoso, 
com órgãos de reserva subterrâneos ou xilopódios, cujas alturas variam de 6 a 8 m. 
Em alguns locais pode ser muito semelhante, fisionomicamente, a Florestas 
Estacionais, apenas diferindo destas na sua composição florística. 

Extremamente repetitiva, a sua composição florística reflete-se de norte a sul em 
uma fisionomia caracterizada por dominantes fanerofíticos típicos, como: Caryocar 
brasiliense Cambess. (Caryocaraceae - pequi); Salvertia convallariodora A. St. Hil. 
(Vochysiaceae - pau-de-colher); Bowdichia virgilioides Kunth  
(Fabaceae Papilionoideae - sucupira-preta); Dimorphandra mollis Benth.  
(Fabaceae Mimosoideae - faveiro); Qualea grandiflora Mart. (Vochysiaceae - pau-
terra-de-folhas-grandes); Qualea parviflora Mart. (Vochysiaceae - pau-terra-de-
folhas-pequenas); Anadenanthera peregrina (L.) Speg. (Fabaceae Mimosoideae - 
angico-preto); e Kielmeyera coriacea Mart. e Zucc. (Calophyllaceae - pau-santo). 
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 Savana Arborizada (Campo Cerrado, Cerrado Ralo, Cerrado Típico e Cerrado 
Denso) 

Subgrupo de formação natural ou antropizado que se caracteriza por apresentar 
uma fisionomia nanofanerofítica rala e outra hemicriptofítica graminóide contínua, 
sujeito ao fogo anual. As sinúsias dominantes formam fisionomias ora mais abertas 
(Campo Cerrado), ora com a presença de um scrub adensado, Cerrado 
propriamente dito. A composição florística, apesar de semelhante à da Savana 
Florestada, possui espécies dominantes que caracterizam os ambientes de acordo 
com o espaço geográfico ocupado. 

Apesar de o Cerrado ser considerado como um dos hotspots mundiais de 
biodiversidade, com extrema abundância de espécies endêmicas 
(http://www.conservation.org.br/onde/cerrado/), no estado de Mato Grosso, este 
Bioma é cada vez mais ameaçado pela expansão das fronteiras agrícolas, 
especialmente pelo cultivo extensivo de grãos a partir da década de 70, devido às 
condições favoráveis do relevo aplainado, que permite a mecanização e o uso 
extensivo das terras. Mesmo as fisionomias campestres têm suas características 
naturais alteradas pelo uso do pastoreio extensivo (SILVEIRA, 2010). 

Na AAR as Savanas são representadas majoritariamente pela tipologia Savana 
arborizada, com formações de maior extensão na porção sul, e algumas manchas 
menos expressivas na porção norte da Bacia do Rio Arinos. Em alguns trechos da 
AAR, que correspondem aos municípios de Nova Maringá, Diamantino e São José 
do Rio Claro são observadas formações de Savana Florestada e, na porção norte 
do município de Nobres, ocorrem alguns trechos do 
Contato Savana / Formações Pioneiras. 

Destaca-se também na AAR a presença das principais áreas de tensão ecológica 
das formações savânicas com outras tipologias vegetacionais. Essas zonas de 
contato serão detalhadas no item a seguir. 

 

 Áreas de Tensão Ecológica 

A delimitação e caracterização de ambientes florestais nas áreas de transição 
(tensão ecológica) entre os biomas Cerrado e Floresta Amazônica é considerada 
essencial para a gestão territorial na Amazônia Legal (HAIDAR et al., 2013). 
Entretanto, o limite exato desses biomas não está bem definido havendo inúmeras 
reentrâncias e interpenetrações de formações savânicas no território da Amazônia 
Legal, formando áreas de tensão ecológica situadas no estado de Mato Grosso, 
Pará, Maranhão e Tocantins (RATTER et al., 1973; EITEN, 1975). 

Segundo o IBGE (2012), a transição entre as tipologias vegetacionais que 
compõem uma área de tensão ecológica pode ocorrer tanto de forma suave, onde 
as floras se interpenetram, caracterizando um ecótono; como de forma abrupta, 
onde a delimitação ocorre devido à heterogeneidade abiótica (solos) que permite a 
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separação fisionômica e florística de distintas formações, neste caso caracterizando 
um encrave (SILVEIRA & BORGES, 2009). 

Na AAR da UHE Castanheira foram observadas áreas de contato entre formações 
de Floresta Ombrófila, Floresta Estacional e Savana, brevemente descritas a seguir. 

 

 Contato Savana - Floresta Ombrófila 

Este tipo de cobertura vegetal tem estreita relação com o tipo de relevo, com 
elementos da Floresta Ombrófila próximos às linhas de drenagem, onde os solos 
são mais profundos e úmidos, e a savana se estabelecendo nas partes mais 
elevadas do terreno. Há uma mistura das espécies comuns da Savana Florestada 
com as espécies da Floresta Ombrófila, tornando a fisionomia dessas áreas 
praticamente indivisível, sendo os aspectos litólicos que determinam a expressão 
florística comuns a cada sítio. 

Na AAR as zonas de contato entre as formações savânicas e as duas 
fitofisionomias da Floresta Ombrófila ocorrem no extremo norte da Bacia do Rio 
Arinos, na porção central do município de Juara entre as formações de Floresta 
Ombrófila Densa Submontana e Savana arborizada e também em uma área restrita 
ao município de São José do Rio Claro envolvendo formações de Savana 
Arborizada e Floresta Ombrófila Aluvial. 

 

 Contato Savana - Floresta Estacional 

Este tipo de contato pode ser observado de forma mais expressiva na porção sul da 
AAR, entretanto também ocorre no extremo norte da bacia do Rio Arinos no 
município de Juara. Envolve formações de Savana Arborizada e Floresta Estacional 
Semidecidual submontana. 

 

 Contato Floresta Ombrófila - Floresta Estacional 

Este tipo de contato foi observado na AAR sobre duas formas, a primeira, assim 
como os demais contatos condicionados às formações de Floresta Ombrófila Densa 
na região, ocorre apenas no extremo norte da Bacia do Rio Arinos com formações 
da Floresta Estacional Semidecidual. Já o contato entre as formações de Floresta 
Ombrófila Densa Aluvial com a Floresta Estacional Semidecidual pode ser 
observado nas áreas adjacentes aos cursos de água em diferentes trechos da AAR. 
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 Formações Antropizadas na AAR 

O estado de Mato Grosso destaca-se por sua significativa produção agrícola que, 
mesmo contribuindo de maneira significativa para a economia, também é 
visualizada como a causadora de diversos impactos ambientais (SANTOS & 
QUEIROZ, 2014). A ocupação e o uso nas áreas de cerrados do estado ao longo 
das últimas décadas vincularam-se à expansão da fronteira agrícola e, esta, por sua 
vez, à produção de grãos destinada à exportação (RODRIGUES, 2005; MACHADO, 
2009). Este processo também é observado na região correspondente a porção 
amazônica do estado. DINIZ et al. (2009) citam que são muitos os fatores que 
podem ter impulsionado o desmatamento na Amazônia Brasileira, dentre eles, as 
condições edafoclimáticas, aspectos relacionadas à ação antrópica como os 
movimentos populacionais, o crescimento urbano e, em especial, as ações 
autônomas ou induzidas dos diversos agentes econômicos públicos e privados que 
têm atuado na região. 

O desmatamento na área florestal de Mato Grosso entre Agosto de 2012 e Julho de 
2013 atingiu uma área de 1.149 quilômetros quadrados, segundo dados do Projeto 
de Monitoramento do Desflorestamento na Amazônia Legal (Prodes), do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), divulgados em Novembro de 2013. Esse 
valor representa um aumento de 52% com relação ao mesmo período do ano 
anterior. Cerca de 80% da área total do desmatamento em Mato Grosso nesse 
período ocorreu em 26 municípios, dos quais, seis se inserem na AAR, sendo eles 
Juara, Tabaporã, Itanhanga, Nova Maringá, Tapurah e São José do Rio Claro. 

Desta forma, as áreas antropizadas na AAR são resultantes principalmente do 
desmatamento de extensas áreas de vegetação natural, tanto para a exploração 
madeireira quanto para implementação de áreas destinadas a atividade agropastoril 
em larga escala (Figura 7.2.1.2-6). 

 

  

Figura 7.2.1.2-6 - A - Apreensão de madeira retirada ilegalmente em Outubro de 2014 na área indígena 
Apiaká-Kayabi, na região de Juara; B. extensas áreas utilizadas para produção de 
soja na AAR. 

Fonte: a. Alta Notícias, 2015; b. Habtec Mott MacDonald, 2015. 

A B 
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Caracterização da Vegetação na Área de Influência Indireta (AII) 

 
Os corredores ecológicos representam uma das estratégias mais promissoras para 
o planejamento regional eficaz de conservação e preservação de flora e fauna. A 
Floresta Atlântica, por exemplo, uma das regiões biologicamente mais ricas e 
ameaçadas do planeta, necessita com urgência desse tipo de planejamento. No 
interior do Estado, houve intenso processo de fragmentação florestal e os 
remanescentes florestais encontram-se isolados. A ligação destes remanescentes 
isolados por corredores de vegetação natural é uma estratégia para mitigar os 
efeitos da ação antrópica e garantir a biodiversidade nos mesmos. Segundo o ZEE 
do estado de Mato Grosso (SEPLAN, 2008), a região onde se insere a AII 
corresponde a Zona 3.1.8.a caracterizada como “Áreas que Requerem Manejos 
Específicos em Ambientes com Elevado Potencial Florestal, onde Predominam 
Formações Florestais, em Área de Influência do Polo Regional de Juara”. Em 
relação às fitofisionomias presentes na região, registram-se entre os elementos que 
compõem a paisagem, formações remanescentes de Floresta Estacional 
Semidecidual, Floresta Ombrófila, Savana, além de áreas antrópicas. 

O Mapa 7.2.1.2-2 apresenta as fitofisionomias presentes na área em estudo e o 
Quadro 7.2.1.2-1 apresenta os valores de cobertura de cada fitofisionomia 
identificada na AII. 

 

Quadro 7.2.1.2-1 - Quantificação da cobertura vegetal por fitofisionomia na Área de 
Influência Indireta da UHE Castanheira. 

CLASSES FITOFISIONÔMICAS E DE USO DO SOLO COBERTURA NA AII 
(ha) 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial 64.447,98 

Floresta Ombrófila Aberta Submontana 561.139,81 

Floresta Estacional Semidecidual 22.625,10 

Áreas Antropizadas (utilizadas para fins agrícolas) 466.040,27 

TOTAL 1.114.475,98 

Fonte: Probio, 2004; Habtec Mott MacDonald, 2015. 

 

Conforme apresentado no Quadro 7.2.1.2-1 os remanescentes de vegetação nativa 
em diferentes estágios de conservação ocupam aproximadamente 648.213 ha, que 
correspondem a 58.2% da totalidade da AII. De acordo com o mapeamento 
realizado, diferentes fontes indicaram algumas áreas classificadas como Contato 
Savana, mas neste estudo foram reclassificadas como FOAS. Obviamente, podem 
existir áreas que apresentem características de ambientes de savana, entretanto, as 
amostragens realizadas não contemplaram nenhum remanescente dessa 
fitofiosionomia, inviabilizando o mapeamento detalhado destas áreas ao longo de 
toda a AII.  
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Através do mapeamento da AII (Mapa 7.2.1.2-2), pode-se observar que as áreas 
mais expressivas de vegetação contínua na AII estão localizadas principalmente na 
porção norte, correspondendo a formações de Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana, que recobrem a margem esquerda do Rio Arinos, incluindo trechos de 
contato dessa tipologia com formações de Floresta Ombrófila Densa Submontana. 
Na porção leste, destacam-se remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual 
e zonas de contato dessa tipologia com formações de Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana, não representados no mapa em razão da escala e da classificação de 
uso e ocupação adotada neste estudo. 

Observa-se que, assim como as demais áreas de vegetação natural do estado de 
Mato Grosso, os remanescentes de vegetação nativa na AII se encontram sob forte 
pressão antrópica, principalmente devido à expansão de lavouras tecnificadas, a 
constante ameaça das queimadas e a extração seletiva de madeira. O  
Mapa 7.2.1.2-2 também apresenta as áreas licenciadas e com autorização para 
exploração legal de madeira através de planos de manejo aprovados pela  
SEMA-MT na AII da UHE Castanheira. Ressalta-se que, de acordo com o 
mapeamento disponibilizado pelo órgão ambiental, não existem planos de manejo 
autorizados na AID do empreendimento. 

 

  



 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 42/634 

 

 

  



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 
 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 43/634 

 

Mapa 7.2.1.2-2 - Uso do Solo e fitofisionomias na AII da UHE Castanheira. (A3) 
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Mapa 7.2.1.2-2 - Uso do Solo e fitofisionomias na AII da UHE Castanheira. (A3) 
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b) Ecologia da paisagem na AAR e AII 

No decorrer das últimas 3 décadas, o estado do Mato Grosso, vem sofrendo intenso 
processo de fragmentação florestal e os grandes remanescentes florestais se 
encontram isolados. A ligação destes remanescentes isolados por corredores de 
vegetação arbórea-arbustiva seria uma estratégia para mitigar os efeitos da ação 
antrópica e garantir a manutenção da biodiversidade na paisagem. 

O conceito de fragmentação, com base em literatura consultada, principalmente 
definido por KORMAN (2003), no contexto da conservação biológica, define a 
fragmentação florestal como uma separação ou desligamento não natural de áreas 
amplas em fragmentos espacialmente segregados, promovendo a redução dos 
tipos de habitat e a divisão dos habitats remanescentes em unidades menores e 
isoladas. A referida autora considera que as pesquisas em fragmentação florestal 
se baseiam em duas teorias que devem ser testadas em estudos aplicados: a teoria 
de biogeografia de ilhas e a dinâmica de metapopulações. Essas duas teorias 
constituíram a base para muitos dos atuais princípios da conservação biológica, 
incluindo o uso de corredores para aumentar o fluxo de flora e fauna.  

A teoria da biogeografia de ilhas estuda a influência do tamanho do fragmento de 
habitat e do seu isolamento nas populações. Com base nessa teoria, ilhas 
pequenas tendem a conter menos espécies que ilhas grandes, apresentando taxas 
de extinção mais elevadas. Ilhas mais próximas de uma fonte de colonizadores 
podem ser capazes de abrigar um número maior de espécies devido às taxas mais 
altas de imigração. O corredor ecológico otimiza a habilidade das espécies de 
movimentarem-se por entre as ilhas, aumentando o número de espécies nas ilhas. 

Ainda com base em Korman, os corredores ecológicos são usados como estratégia 
conservacionista desde o início do século XX, principalmente para aves. A referida 
autora sugere ainda que remanescentes lineares, floristicamente diversificados e 
apresentando pelo menos de 30 a 40 metros de largura, podem funcionar como 
habitat e, provavelmente, como corredores para a maioria dos mamíferos arbóreos 
daquela região. As funções ambientais dos corredores ecológicos são as seguintes: 

Habitat: exercendo a função de habitat, o corredor é uma área com a combinação 
apropriada de recursos (alimento, abrigo) e condições ambientais para a 
reprodução e sobrevivência das espécies. Se um corredor propicia um habitat 
apropriado, facilitará também a dispersão. No contexto da conectividade regional, 
diversos autores enfatizam que os corredores devem ser mais largos, podendo 
sustentar uma ampla gama de espécies em uma escala de tempo anual ou mesmo 
por décadas ou séculos, cumprindo, desta forma, a função de habitat. Porém, 
verifica-se a escassez de pesquisas que apontem a quão largos devem ser os 
corredores.  

Condutor ou “Dispersor” (Conduit): considerar a habilidade dos animais em 
moverem-se através de um corredor de um local para outro é fundamental para a 
definição de corredores. A principal função de um corredor é a de “condutor”, que 
inclui o fluxo para a migração sazonal de determinadas espécies, para o 
forrageamento, a exploração e a procura de parceiro para a reprodução, resultando 
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no aumento da conectividade da paisagem. A função de conectividade de um 
corredor está relacionada à facilidade com que as plantas e animais se 
movimentam em ambientes fragmentados. A complexidade está no fato de que um 
corredor linear, com perspectiva humana de conectar fragmentos, não aumentará, 
necessariamente, a conectividade para outras espécies, pois cada espécie possui 
histórias de vida e necessidades de habitat diferentes. Para os autores, a maioria 
dos corredores exerce mais de uma função, mesmo que tenham sido planejados 
apenas para exercer apenas uma função. Em decorrência das múltiplas e 
complexas funções que um corredor pode exibir, é extremamente difícil  
descrevê-las de forma sucinta. Um corredor pode exercer a função de condutor 
para uma espécie, de habitat para outra e de barreira para uma terceira espécie.  

Filtro e Barreira: o termo filtro implica em algum nível de permeabilidade e 
geralmente está associado com zonas ripárias e qualidade da água. Uma “faixa 
filtro” ou “zona tampão” é, por exemplo, a vegetação ripária adjacente aos cursos 
d’água, ou outros sistemas aquáticos, destinados à remoção de nutrientes, 
sedimentos e poluentes, provenientes do escoamento superficial, antes de 
atingirem os ecossistemas aquáticos. O termo “barreira” implica praticamente em 
impedir, bloquear. Como exemplo, temos as rodovias, que geralmente são barreiras 
para o fluxo da fauna silvestre. Há estudos objetivando mitigar este efeito, utilizando 
túneis, passagens subterrâneas, pontes entre outros.  

Fonte e Sumidouro: a dinâmica das populações de animais silvestres na paisagem 
pode depender de unidades de habitat adequadas e inadequadas. O destino de 
uma população na paisagem pode depender do sucesso reprodutivo dos indivíduos 
que ocupam unidades de habitat de boa qualidade em sobrepujar o fracasso 
reprodutivo dos indivíduos que ocupam unidades de habitat de má qualidade. Este 
conceito é chamado de dinâmica de fontes e sumidouros. Determinados autores 
consideram que corredores precariamente projetados, podem agir como 
sumidouros de determinadas populações devido à ampla exposição dos animais 
nas bordas, deixando-os suscetíveis aos predadores resistentes na matriz e à 
competição com espécies generalistas. Em contraste, as fontes de indivíduos 
seriam os maiores remanescentes numa paisagem, aqueles que conseguem 
manter populações viáveis e que “exportam” para os remanescentes menores. 

Em uma análise aproximada dos remanescentes existentes na AAR, percebe-se 
que o processo de fragmentação é mais acentuado na porção sul da Bacia do Rio 
Arinos onde a exploração agrícola tem se dado de forma mais intensa. Em 
contrapartida, é possível observar um padrão de preservação das matas ciliares dos 
rios de maior importância regional, ou seja, de maior porte, onde a visibilidade e 
cobrança por parte dos órgãos ambientais é mais intensa. Porém, aqueles cursos 
d´água classificados de pequeno porte, sofrem intensa ação antrópica, 
principalmente pela implantação de lavouras em áreas de suas nascentes e ao 
longo de seus cursos. Desta forma, por não apresentarem mais mata ciliar, não 
induzem o deslocamento da fauna, ficando prejudicada a dispersão de propágulos e 
troca gênica entre os remanescentes fica prejudicada. Há a necessidade de 
interligação dos remanescentes florestais através de corredores ecológicos, para 
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garantir a manutenção de populações viáveis da fauna e das espécies arbóreas 
nativas. 

Além de programas e projetos específicos para a criação de corredores ecológicos 
em nível regional, considerar e aplicar as premissas da Lei 12.651/2012 a respeito 
da obrigatoriedade dos proprietários de terras em manter Reserva Legal e a 
recuperação de áreas de preservação permanente em suas propriedades, já pode 
ser considerada uma estratégia de grande relevância para a redução dos processos 
de fragmentação florestal.  

Obviamente, para o melhor direcionamento das estratégias e projetos no intuito de 
implantar corredores ecológicos, devem ser observados diversos fatores bióticos e 
abióticos a fim de subsidiar a tomada de decisão e localização das áreas com maior 
prioridade para a conservação das espécies de fauna e flora. Para tal, as 
informações contidas nos mapas de sensibilidade ambiental, localização das áreas 
prioritárias para a conservação, unidades de conservação e terras indígenas 
apresentados neste estudo, devem, em momento oportuno, serem sobrepostos e 
analisados de forma categorizada para a definição das áreas alvo de implantação 
dos corredores ecológicos, de modo a garantir fluxo gênico entre remanescentes 
relevantes na paisagem. Sendo assim, os remanescentes estão localizados nos 
Mapas 7.2.1.2-3 e 7.2.1.2-4 apresentados a seguir, como também, nos mapas 
representativos da AID em sequência. 

Vale ressaltar que o reservatório da UHE Castanheira não parece se localizar em 
uma área de grande importância para a conectividade da região, a julgar pelo 
contexto em que está inserido. Essa constatação pode ser obtida da observação da 
AAI da bacia hidrográfica do rio Juruena, em que seu impacto sobre manchas de 
habitat nativo é considerado baixo, tanto numa classificação numérica dos 
aproveitamentos hidrelétricos quanto numa ilustração dos corredores florestais 
observados (Figura 7.2.1.2-7 - a seguir). Mesmo numa escala de maior detalhe, 
como a AAR e AII do presente estudo, pode-se observar que os remanescentes que 
sofrerão interferência não são os maiores ou os mais importantes para a 
conectividade. 

De acordo com o termo de referência, foram identificados os remanescentes mais 
significativos e com grau de conservação mais elevado, a fim de realizar uma 
qualificação preliminar das áreas passíveis e com potencial ecológico para suporte 
à fauna local. Vale destacar que, o mapeamento em conjunto às informações 
apresentadas no diagnóstico da fauna, identificou o remanescente localizado à 
jusante do reservatório, na margem esquerda do Rio Arinos e nas proximidades do 
barramento, como o remanescente com dimensões e níveis de conservação mais 
significativos na região e com capacidade para aporte à fauna que por ventura seja 
afugentada ou realocada em razão do empreendimento. Sendo assim, essas áreas 
estão identificadas nos Mapas 7.2.1.2-3 e 7.2.1.2-4 apresentados a seguir, como 
também, nos mapas representativos da AID em sequencia. 
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Figura 7.2.1.2-7 - Avaliação do impacto sobre a conectividade da paisagem dos empreendimentos hidrelétricos, AAI da bacia 
do rio Juruena (EPE, 2011; a seta aponta a UHE Castanheira).  
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Mapa 7.2.1.2-3 - Áreas Potenciais para Compensação Ambiental na AAR da UHE Castanheira. (A3) 
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Mapa 7.2.1.2-3 - Áreas Potenciais para Compensação Ambiental na AAR da UHE Castanheira. (A3) 
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Mapa 7.2.1.2-4 - Áreas Potenciais para Compensação Ambiental na AII da UHE Castanheira. (A3) 

 

  



 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 52/634 

 

Mapa 7.2.1.2-4 - Áreas Potenciais para Compensação Ambiental na AII da UHE Castanheira. (A3) 
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Flora na AID 

Para a caracterização da Flora na Área de Influência Direta da UHE Castanheira foi 
realizado o levantamento de dados primários, que consistiu na coleta e análise de 
informações obtidas em duas campanhas de campo realizadas em setembro de 
2014 e janeiro de 2015.  

Em sequência, é apresentada a metodologia da coleta de dados e análise da 
composição florística, como também a caracterização da vegetação em todas as 
fitofisionomias ocorrentes, com base em parâmetros fitossociológicos  
(densidade, frequência, índices de valores de importância e cobertura). 

Com base nos resultados aqui obtidos e em informações da literatura existente, foi 
possível estimar a fitomassa e avaliar o potencial madeireiro nas áreas afetadas 
pela formação do futuro reservatório. 

 

 Procedimentos Metodológicos 

O sistema de amostragem proposto configurou-se em uma amostragem não 
aleatória seletiva, considerando que as unidades amostrais foram situadas em 
remanescentes representativos da vegetação florestal da área de intervenção do 
empreendimento e seu entorno, além da possibilidade de acesso via terrestre ou 
fluvial. Esse tipo de amostragem, conforme definição constante no manual do IBGE 
(1992), é aquela em que a localização das unidades amostrais é estabelecida 
arbitrariamente, através de mapas, baseado nas condições de acessibilidade ou na 
experiência em identificar locais representativos da população estudada. 

Foram instalados módulos amostrais nas remanescentes florestais presentes na 
área de implantação do empreendimento, de forma a contemplar os diferentes 
estágios sucessionais e estratos florestais (arbóreo, arbustivo, subarbustivo e 
herbáceo) representados nestas formações. 

 

 Definição da intensidade e das áreas amostrais 

A intensidade de amostragem corresponde à intensidade amostral (n) para cada 
estrato, de acordo com o método de alocação escolhido (Alocação Proporcional ou 
Alocação Ótima de Neyman) para que o erro definido seja alcançado (COCHRAN, 
1977). Seu cálculo se dá em função do tipo de alocação das unidades amostrais 
nos diferentes estratos. A seguir são apresentados alguns estimadores 
populacionais da amostragem casual estratificada descritos por COCHRAN (1977), 
utilizados neste estudo. 
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 Número total de unidades de amostra na população 

 
 

 

Em que: M = número total de estratos; e Nj = número total de unidades de amostra 
em cada j-ésimo estrato, j = 1, 2, M. 
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Em que: nj = número de amostras lançadas em cada j-ésimo estrato. 
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Em que: Yij = quantidade da variável Y na i-ésima unidade de amostra, do j-ésimo 
estrato. 
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Em que: Pj = proporção do número de unidades de amostra em cada estrato em 
relação ao número total de unidades de amostra ou proporção da área total de cada 
estrato em relação à área total. 

 

 Valor estimado de Y para a população 
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Valor total estimado de Y para cada j-ésimo estrato 
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Em que: S j

2

 = variância da variável amostrada (número de árvores, área basal ou 
volumes); 

 

 Desvio-padrão de Y em cada j-ésimo estrato 
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 Variância estimada da média estratificada 
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 Erro padrão da média estimada 
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 Coeficiente de Variação 
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Em que: CV% = coeficiente de variação da variável amostrada; X
S  = Desvio padrão 

da variável amostrada; X = média da variável amostrada. 
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Em que: IC = intervalo de confiança; X = média da variável amostrada. S = erro 
padrão da média da variável amostrada; t = valor tabelado de t para um nível de 
significância α definido pelo usuário na janela; µ = média paramétrica ou verdadeira; 
P = probabilidade de ocorrência do intervalo. 

As áreas amostrais para a análise da vegetação contemplaram as formações 
florestais presentes na área de implantação do empreendimento incluindo AID e AII 
(Mapa 7.2.1.2-5).  De acordo com o Termo de Referência, a amostragem da 
vegetação contemplou também as áreas selecionadas para coleta da fauna. Essa 
amostragem visa a análise integrada dos resultados dos diversos grupos faunísticos 
e vegetais. 

A intensidade amostral foi definida com base em estudos prévios desenvolvidos na 
região em análise, bem como de modo a atender as solicitações apresentadas na 
Instrução Normativa SEMA/MT 02/2011 que define o esforço amostral de no mínimo 
1 ha para cada fitofisionomia analisada. 

Deste modo, de acordo com a definição prévia das fitofisionomias presentes na 
área de implantação do empreendimento, a amostragem nas diferentes formações 
florestais consistiu na alocação de pelo menos 10 parcelas de 1.000 m² em cada 
fitofisionomia. Porém, para as áreas de Floresta Ombrófila Aberta o esforço 
amostral foi ampliado em razão da maior intervenção do empreendimento sobre 
remanescentes dessa formação. As distintas faciações florísticas características 
dessa fitofisionomia justificam a ampliação do esforço amostral como forma de 
alcançar uma suficiência amostral satisfatória e diminuir o erro do inventário florestal 
nessas áreas.  

Para cada transecto foram demarcadas até cinco parcelas espaçadas por 1 km. As 
parcelas foram orientadas conforme a curva de nível do terreno, marcadas a uma 
distância de 10 m do transecto, de forma a minimizar efeitos de caminhamento das 
equipes. A linha central da parcela foi marcada por um corredor de 1 m, para o 
deslocamento dos pesquisadores.  

Sendo assim, 42 parcelas de 10 m x 100 m foram distribuídas em diferentes 
remanescentes ao longo das áreas de influência direta e indireta. Cada Unidade 
Amostral foi subdividida em quatro a fim de facilitar a marcação dos indivíduos 
arbóreos e os primeiros 10 m foram destinados, também, à instalação de parcelas 
de regeneração natural (Figura 7.2.1.2-8). 
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Figura 7.2.1.2-8 - Esquema de unidade amostral e parcelas de regeneração instaladas em campo. 

 

As Unidades Amostrais foram alocadas ao longo de 11 transectos conforme 
descrito no Quadro 7.2.1.2-2 a seguir. Em todas as UA´s, foram georreferenciados o 
início e o final da parcela, bem como, o trajeto da linha central. O Quadro 7.2.1.2-3 
apresenta as coordenadas geográficas de cada Unidade Amostral, a fitofisionomia a 
qual se insere e a área de influência. 

A definição das fitofisionomias foi referendada pelas informações apresentadas no 
estudo da composição florística. No mapeamento preliminar, anterior ao início das 
atividades de campo e baseada em dados secundários, foi identificada a presença 
de três fitofisionomias principais ao longo da Área de Influência do empreendimento, 
sendo, Floresta Ombrófila Aberta Submontana, Floresta Ombrófila Densa Aluvial e 
Contato Savana. Em contrapartida, ao iniciar o levantamento de dados primários, 
após percorrer os transectos, não foram encontradas evidências ou espécies 
características de ambientes de savana e, desta forma, um dos transectos (n. 5) foi 
retirado da amostragem. Portanto, foram consideradas somente as duas 
fitofisionomias citadas. 

 

Quadro 7.2.1.2-2 - Dimensões dos transectos e respectivas Unidades Amostrais.  

TRANSECTO DIMENSÕES PARCELAS 

1 5 km 1,2,3,4,5 

2 5 km 11,12,13,14,15 

3 5 km 21,22,23,24,25 

4 1 km 31,32,33,34,35,36 

6 4 km 16,17,18,19,20 

7 5 km 26,27,28,29,30 

8 5 km  40,41,42,43,44 

9 0,5 km 37 

10 0,7 km 38 

11 1 km 39 

12 1 km 45,46,47 
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Quadro 7.2.1.2-3 - Localização das Unidades Amostrais. (continua...) 

UNIDADE 
AMOSTRAL LOCALIZAÇÃO COORDENADAS UTM TIPOLOGIA 

1 AID 417991.686 8774666.684 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

2 AID 418939.498 8774455.085 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

3 AII 419918.941 8774254.927 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

4 AII 420918.656 8774021.726 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

5 AII 421870.156 8773848.093 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

11 AID 417187.470 8774027.481 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

12 AID 416801.498 8773125.925 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

13 AID 416516.999 8772185.809 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

14 AID 417432.687 8771827.987 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

15 AID 418333.131 8771487.243 Floresta Ombrófila Densa Aluvial 

16 AID 414027.028 8770572.228 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

17 AII 413711.561 8769613.309 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

18 AII 413409.507 8768710.043 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

19 AII 413122.181 8767656.751 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

20 AII 412797.332 8766797.980 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

21 AID 420715.346 8763959.190 Floresta Ombrófila Densa Aluvial 

22 AID 420248.299 8763056.584 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

23 AID 421194.104 8762493.843 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

24 AII 421990.615 8762026.919 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

25 AII 422760.461 8761606.026 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

26 AII 423440.919 8760705.979 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

27 AII 423390.815 8759878.276 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

28 AII 423271.839 8758817.858 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

29 AII 423545.505 8757862.210 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

30 AII 423815.628 8756875.369 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

31 AID 438760.551 8752583.135 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

32 AII 438239.405 8751898.760 Floresta Ombrófila Densa Aluvial 

33 AII 437593.661 8750982.691 Floresta Ombrófila Densa Aluvial 

34 AII 437068.646 8750239.016 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

35 AII 437584.791 8749380.837 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

36 AII 438085.194 8748522.620 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

37 AID 440277.271 8745792.212 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

38 AID 434571.767 8760533.380 Floresta Ombrófila Densa Aluvial 

39 AII 416742.212 8785551.496 Floresta Ombrófila Densa Aluvial 
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Quadro 7.2.1.2-3 - Localização das Unidades Amostrais. (continuação) 

UNIDADE 
AMOSTRAL LOCALIZAÇÃO COORDENADAS UTM TIPOLOGIA 

40 AII 456916.099 8720856.147 Floresta Ombrófila Densa Aluvial 

41 AII 456059.677 8720382.122 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

42 AII 455216.533 8719865.850 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

43 AII 454321.796 8719384.310 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

44 AII 453445.630 8718895.915 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

45 AII 451625.768 8734088.802 Floresta Ombrófila Densa Aluvial 

46 AII 451537.825 8734943.124 Floresta Ombrófila Densa Aluvial 

47 AII 451614.343 8734056.856 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

 

 Definição do estágio sucessional 

A sucessão em florestas ocorre de maneira dinâmica, mesmo sem a interferência 
do homem. Grandes árvores caem (por ação do vento, chuva, raios), ocasionando 
também a queda ou quebra de outras árvores em sua trajetória. Cria-se assim uma 
clareira aonde a luz solar chega com intensidade, e os organismos menores, 
adaptadas ao ambiente sombreado que o dossel oferecia, perecem. Começa assim 
um processo de sucessão. 

A sucessão não é iniciada por espécies que normalmente ocupam áreas abertas 
(como as gramíneas). Devido às barreiras dentro de uma floresta, existe a 
dificuldade de disseminação destes propágulos pelo vento, e as espécies próximas, 
ou disseminadas por animais são as pioneiras nestas áreas. Sementes que ficam 
por anos em estado de dormência no solo da floresta são denominados de bancos 
de semente. Brotos com capacidade de sobreviver nas condições sombreadas do 
habitat de clímax, quando colocados em condições de luz direta crescem até 10 
vezes mais rápido, tornando a sucessão um processo acelerado.  

O estudo das características da dinâmica da sucessão ecológica é de suma 
importância para recuperação de áreas degradadas, como as áreas exploradas por 
mineração, das matas ciliares desprovidas de vegetação, para recomposição de 
áreas de preservação, etc. Uma vez conhecendo as plantas pioneiras que oferecem 
condições de implantação das espécies intermediárias e tardias, o ecossistema 
tende a alcançar a comunidade clímax em um menor espaço de tempo (ARAUJO et 
al., 2006). 

No caso dos remanescentes adjacentes ao empreendimento, é clara a intervenção 
humana, seja pela exploração florestal desordenada ou abertura da fronteira 
agrícola. Para a definição dos estágios sucessionais dos remanescentes analisados 
neste estudo utilizou-se da interpretação de imagens e ortofotos de alta resolução. 
Posteriormente ao mapeamento, buscou-se a classificação dos remanescentes 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Interfer%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trajet%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clareira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%ADneas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dorm%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minera%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matas_ciliares
https://pt.wikipedia.org/wiki/Preserva%C3%A7%C3%A3o
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considerando os resultados do levantamento fitossociológico e florístico, bem como, 
através da observação e avaliação local por parte dos pesquisadores. 

Como resultado, houve certa discordância entre a análise dos parâmetros 
fitossociológicos das unidades amostrais e a avaliação dos remanescentes como 
um todo. 

As imagens e ortofotos apontam que a maioria dos remanescentes afetados se 
encontram em estágio avançado de regeneração. De fato, foi verificado em campo 
que os fragmentos apresentam características, principalmente relacionadas à 
estrutura vertical da floresta, que fazem referencia à ambientes em estágio 
avançado de regeneração. Entretanto, ao analisar os parâmetros fitossociológicos e 
as espécies ocorrentes nas parcelas estudadas, percebe-se que em várias áreas, a 
existência de vegetação secundária sob elevados níveis de antropização, apenas 
diferenciada pela temporalidade da ocorrência da ação humana, podem ser 
classificadas como estágio inicial ou médio de regeneração.  

Sendo assim, a classificação e quantificação dos estágios sucessionais através da 
análise das informações do levantamento de dados primários, combinada com a 
interpretação das imagens de satélite e ortofotos de alta resolução, resultou no 
mapeamento das fitofisionomias ocorrentes e seus respectivos estágios de 
sucessão conforme pode ser visualizado no Mapa 7.2.1.2-6 apresentado adiante.  
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Mapa 7.2.1.2-5 - Áreas de Amostragem para a flora. (A3). 
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Mapa 7.2.1.2-5 - Áreas de Amostragem para a flora. (A3). 
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 Condução do Levantamento Florístico 

Os dados primários sobre a diversidade florística foram obtidos através do 
levantamento florístico dos táxons que compõem os diferentes estratos florestais 
(arbóreo, arbustivo, subarbustivo e herbáceo) presentes nas áreas amostradas. A 
amostragem florística também incluiu a obtenção de dados qualitativos de espécies 
epífitas e escandentes, sendo estas observadas tanto nas áreas inventariadas, nos 
trechos de caminhamento ao longo dos transectos e também nas margens do rio 
Arinos. 

O levantamento florístico subsidia a identificação de espécies da flora local, quanto 
à classificação como endêmicas, ameaçadas de extinção e vulneráveis, 
considerando as listas oficiais de flora ameaçada, além de identificar aquelas 
espécies que possuem valor ecológico significativo, econômico, medicinal, 
alimentício e ornamental. Também foram identificadas as espécies de flora que 
possam ser objeto de salvamento a fim de subsidiar o Programa de Recuperação 
de Áreas Degradadas e Recomposição Paisagística. 

Cada Unidade Amostral foi devidamente georreferenciada e demarcada com fitas 
sinalizadoras nos vértices, ao longo da linha central e nos limites das subparcelas. 
Cada indivíduo arbóreo foi identificado com código e placa de plástico 
biodegradável. As Figuras 7.2.1.2-9 a 7.2.1.2-18 ilustram a metodologia do 
levantamento de dados primários em campo. 

 

  

Figura 7.2.1.2-9 - Obtenção de DAS (diâmetro 
altura do solo) e altura de 
plântula em subparcelas de 
regeneração. 

Figura 7.2.1.2-10 - Marcação em valores contínuos 
de indivíduo arbóreos. 
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Figura 7.2.1.2-11 - Obtenção de dados 
dendrométricos. 

Figura 7.2.1.2-12 - Levantamento florístico de 
espécies não-arbóreas no 
transecto e na parcela. 

  

Figura 7.2.1.2-13 - Identificação botânica de 
espécies de hábito não-
arbóreo.  

Figura 7.2.1.2-14 - Visualização da trilha aberta 
ao longo do transecto. 

  

Figura 7.2.1.2-15 - Caracterização do dossel no 
interior da parcela. 

Figura 7.2.1.2-16 - Caracterização da serrapilheira 
no interior da parcela. 
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Figura 7.2.1.2-17 - Identificação botânica através da 
verificação de estruturas da 
madeira, presença de látex, etc.  

Figura 7.2.1.2-18 - Identificação botânica através 
da verificação de estruturas da 
madeira, presença de látex, etc. 

 

 Condução do Estudo Fitossociológico 

O levantamento consistiu na contagem e medição dos indivíduos com Diâmetro à 
Altura do Peito - DAP ≥ 10 cm. Além do diâmetro, foi medida também a altura total. 
A partir desses dados, foram estimados os volumes de madeira e de biomassa. Os 
dados de biomassa foram utilizados também na modelagem da qualidade da água 
do reservatório. 

Para o levantamento de palmeiras, foram incluídos na amostragem todos os 
indivíduos com altura igual ou maior a 1 m, ou DAP igual ou maior a 1 cm. Nas 
espécies acaules foi anotado o número de folhas de cada planta e para sua altura 
considerado o tamanho da maior folha. Todos os indivíduos arbóreos que 
apresentaram mais de 50% de seu tronco dentro da parcela foram amostrados. 

Também foram registradas as medidas de indivíduos mortos. Em florestas 
preservadas os indivíduos mortos são continuamente substituídos por novos 
indivíduos recrutados, propiciando um equilíbrio dinâmico para a vegetação. 

Nas parcelas de regeneração natural, foram incluídos no levantamento todos os 
indivíduos de espécies arbóreas com altura superior a 10 cm e diâmetro a altura do 
solo (DAS) inferior a 5 cm, divididas em três categorias de tamanho:  
Ct I = de 0,1 - 0,50 m de altura; Ct II = 0,51 - até 2 m de altura e Ct III = de  
2,01 m de altura a 4,9 m de DAS. 

Para todos os indivíduos incluídos foram tomadas as medidas de diâmetro do caule 
a 5 cm da base, com o auxílio de um paquímetro, e a altura total das plantas foi 
avaliada com auxílio de uma trena. 
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 Coleta, identificação e fixação das exsicatas 

A identificação das espécies coletadas no interior das parcelas e ao longo dos 
transectos, foi baseada na experiência dos biólogos, botânicos e parabotânicos em 
campo, como também, na coleta de amostras para posterior identificação. As 
amostras foram etiquetadas, acondicionadas em sacos plásticos até o momento da 
prensagem. O material coletado foi prensado, devidamente identificado e seco em 
estufa. As amostras férteis foram fixadas (Figura 7.2.1.2-19) e tombadas no 
HERBAM - Herbário da Amazônia Meridional em Alta Floresta – MT, como também, 
as duplicatas foram tombadas no herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 

 

 

Figura 7.2.1.2-19 - Exemplo de exsicata fixada e tombada. 

 

 Processamento e Análise de Dados 

Os dados das análises florísticas das Unidades Amostrais foram analisados no 
Programa Mata Nativa 3. 

Para a quantificação da diversidade de um ecossistema, o que possibilita inclusive a 
comparação entre os diferentes tipos de vegetação, são utilizados diversos índices. 
Na análise dos dados fitossociológicos foram utilizados índices como frequência, 
densidade, abundância e índices de valor de importância, além de outros 
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indicadores de similaridade e diversidade. Os dados de diâmetro e altura colhidos 
em cada parcela e os dados de estrutura horizontal e vertical das fitofisionomias. 

 

 Estrutura Horizontal 

Com base nos dados coletados durante a campanha de campo e na metodologia 
descrita por LAMPRECHT (1964); MUELLER-DUMBOIS e ELLENBERG (1974); 
MARTINS (1991), foram realizados os cálculos dos parâmetros estruturais e 
fitossociológicos da vegetação, como densidade, dominância e frequência (absoluta 
e relativa), além do índice de valor de importância (IVI), e valor de cobertura (VC). 

 

 Densidade 

Representa o número de indivíduos de cada espécie por unidade de área, no 
presente caso o hectare, ou seja, 10.000 m2. A densidade absoluta é simplesmente 
o número de indivíduos de uma espécie dentro da unidade de área adotada: 

DA = n/ha 

A densidade relativa é o percentual do número de árvores de cada espécie por 
unidade de área: 

DR = (n/ N) x 100 

Onde: 

DA = densidade absoluta; 

DR = densidade relativa; 

n = número de indivíduos de uma espécie por hectare; 

N = número total de indivíduos por hectare. 

 

 Dominância 

A dominância absoluta foi obtida através da soma das áreas transversais (g) dos 
indivíduos de uma mesma espécie, por hectare. É definida como a medida da 
projeção da planta no solo. Esta informação permite medir a potencialidade 
produtiva da floresta, constituindo-se em parâmetro útil para determinação da 
qualidade do sítio. O grau de dominância dá ideia da influência que cada espécie 
exerce sobre as demais, uma vez que grupos de plantas com dominância 
relativamente alta, provavelmente, são as espécies melhores adaptadas aos fatores 
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físicos do habitat. Assim, uma espécie vegetal dominante dentro de uma floresta é 
aquela que contribui com maior cobertura de área basal para a comunidade.  

Embora definida originalmente como a projeção total da copa por espécie e por 
unidade de área, utiliza-se a área basal por existir estreita correlação entre ambas e 
por apresentar maior facilidade na obtenção de dados. 

DoA =  gi/ha 

sendo: gi =  ( d2/ 40000) 

Onde: 

DoA = dominância absoluta (m²/ha); 

gi = área transversal de cada indivíduo pertencente à espécie considerada, 

d = DAP de cada indivíduo (cm) pertencente à espécie considerada; 

 = constante PI = 3,141592. 

Neste caso, primeiro calcula-se a dominância na área amostrada e depois extrapola 
o valor para hectare. 

A dominância relativa é a percentagem da área basal de cada espécie em ralação à 
área basal total: 

DoR = DoA /  DoA x 100 

Onde: 

DoR = dominância relativa; 

DoA = dominância absoluta; 

 DoA = somatória da dominância absoluta de todas as espécies. 

 

 Frequência 

Medida de dispersão das espécies por unidade de área com base na presença ou 
ausência das mesmas. A frequência absoluta expressa, em percentagem, o número 
de parcelas em que uma espécie ocorre dentro do número total de parcelas do 
levantamento: 

FA = (no de parcelas onde a espécie ocorre/no total de parcelas) x 100 

Assim, se uma espécie ocorrer em todas as parcelas, tem frequência absoluta de 
100%, ou seja, apresenta distribuição bastante uniforme na área considerada. 
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A frequência relativa é o percentual da frequência de cada espécie em relação à 
frequência total por hectare: 

FR = FA / ( FA) x 100 

 

 IVI - Índice de Valor de Importância 

Esse parâmetro foi obtido pela soma dos valores relativos de densidade, 
dominância e frequência de cada espécie, retratando a importância ecológica de 
uma dada espécie na comunidade, ou seja, pela sua predominância, porte e 
ocorrência espacial. 

IVI = DR + DoR + FR 

 

 IVC - Índice de Valor de Cobertura 

Os dados estruturais (densidade, dominância e frequência) revelam aspectos 
essenciais da composição florística, mas são enfoques parciais, que isolados não 
dão à informação requerida sobre a estrutura florística. A integração destes 
parâmetros em uma única expressão permite uma visão mais ampla da estrutura 
das espécies, caracterizando sua importância na floresta. A importância de uma 
espécie se caracteriza pelo número de árvores e suas dimensões (densidade e 
dominância) que determinam sua ocupação no ecossistema florestal, não 
importando se as árvores aparecem isoladas ou em grupos (frequência). Assim, 
neste trabalho, as espécies também foram caracterizadas pelo “Índice de Valor de 
Cobertura” expresso pela seguinte fórmula: 

IVC = DR + DoR 

 

 Estrutura Vertical 

A análise da estrutura vertical da floresta foi realizada com base na distribuição das 
plantas (árvores) ao longo do perfil longitudinal da floresta, ou seja, ao longo do 
gradiente dossel-chão. 

Para obter informações acerca da distribuição vertical das plantas em relação à 
estrutura horizontal da floresta, se estabeleceu uma relação hipsométrica entre as 
medidas de DAP e alturas totais estimadas. 

Com relação ao período estimado para a realização dos estudos referentes à 
vegetação, deve-se destacar que a amostragem foi conduzida até o alcance da 
suficiência amostral nas tipologias analisadas. 
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As estimativas dos parâmetros fitossociológicos da estrutura vertical, somados às 
estimativas dos parâmetros fitossociológicos da estrutura horizontal propiciam uma 
caracterização mais completa da importância ecológica das espécies no 
povoamento florestal. 

Os parâmetros fitossociológicos da estrutura vertical englobam a posição 
sociológica, que fornece a composição florística dos diferentes estratos verticais do 
povoamento. Para estudar a posição sociológica de cada espécie na comunidade 
vegetal é necessário: (a) estabelecer estratos de altura total dos indivíduos; (b) 
calcular o valor fitossociológico de cada estrato e; (c) obter as estimativas dos 
valores absoluto e relativo da posição sociológica da i-ésima espécie na 
comunidade. 

LAMPRECHT (1964), entre outros autores, distinguiu quatro estratos em florestas 
naturais: superior, médio, inferior e sub-bosque. A maioria dos pesquisadores, no 
entanto, tem utilizado apenas três estratos: superior, médio e inferior. O número de 
estratos ocorrentes na floresta é uma peculiaridade do povoamento, relacionada às 
diferenças em composição de espécies, relações competitivas, restrições 
ambientais e perturbações antrópicas ou naturais (LATHAM et. al., 1998). 

Para estratificar florestas inequiâneas, em termos de altura total, vários métodos 
têm sido propostos e empregados. No entanto, para este trabalho utilizou-se o 
critério de estratificação recomendado por SOUZA (1998) e utilizado por  
MARISCAL-FLORES (1993), que estratifica a floresta em três estratos de altura 
total: 

1. Estrato Inferior - compreende as árvores com altura total (H) menor que a 
altura média (Hm) menos uma unidade de desvio padrão (1σ) das alturas 
totais, ou seja, H < (Hm - 1σ); 

2. Estrato Médio - compreende as árvores com (Hm - 1σ) ≤ H < (Hm + 1σ); 

3. Estrato Superior - compreende as árvores com H ≥ (Hm + 1σ). 

 

 Valor Fitossociológico 

O valor fitossociológico da i-ésima espécie no j-ésimo estrato, é a porcentagem do 
número de plantas da i-ésima espécie no j-ésimo estrato, em relação ao número 
total de plantas (FINOL, 1971): 
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Em que: nij= número de indivíduos amostrados da i-ésima espécie no j-ésimo 
estrato; N = número total de indivíduos amostrados; A = área total amostrada, em 
hectare (ha); S = número total de espécies amostradas; m = número de estratos de 
altura total; DAij = número de indivíduos por hectare da i-ésima espécie no j-ésimo 
estrato; DTA = densidade total, número de indivíduos por hectare (ha); VFij= valor 
fitossociológico da i-ésima espécie no j-ésimo estrato; VFj= valor fitossociológico 
absoluto do j-ésimo estrato; nij = número de indivíduos da i-ésima espécie no  
j-ésimo estrato; Nj = número de indivíduos no j-ésimo estrato. 

 

 Posição Sociológica 

A posição sociológica absoluta de cada espécie foi obtida pelo somatório dos 
produtos do valor fitossociológico simplificado de cada estrato pelo número de 
plantas daquela espécie no mesmo estrato, conforme expressão a seguir  
(FINOL, 1971): 

 

Em que: PSAi= posição sociológica absoluta da i-ésima espécie; VFj = valor 
fitossociológico simplificado do j-ésimo estrato, para j=1, 2 e 3, isto é, estrato 
inferior, médio e superior; i DA = número de árvores por hectare no j-ésimo estrato. 

A posição sociológica relativa (PSRi) da i-ésima espécie foi calculada da seguinte 
forma: 

 

 

 Regeneração Natural 

Consiste no levantamento dos descendentes das plantas arbóreas. Os parâmetros 
para Regeneração Natural são calculados utilizando as mesmas fórmulas que as 
utilizadas para árvores adultas, porém, considerando dados de árvores e parcelas 
em regeneração. São obtidos valores das classes absoluta e relativa de tamanho da 
Regeneração Natural, pela expressão (FINOL, 1971): 
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em que: 

CAT i = classe absoluta de tamanho da regeneração da i-ésima espécie; 

CRT i = classe relativa de tamanho da regeneração da i-ésima espécie; 

n ij = número de indivíduos da i-ésima espécie na j-ésima classe de tamanho; 

N j = número total de indivíduos na j-ésima classe de tamanho; 

N = número total de indivíduos da regeneração natural em todas as classes de 
tamanho. 

 

 Índices de Diversidade  

Segundo SOUZA (1998) diversidade abrange dois diferentes conceitos: riqueza e 
uniformidade, que podem ser aplicados por meio de uma escala hierárquica, desde 
diversidade genética até diversidade de ecossistemas.  

Riqueza refere-se ao número de espécies presentes na flora e/ou na fauna, em uma 
determinada área. Uniformidade refere-se ao grau de dominância de cada espécie, 
em uma área. Em princípio, diversidade pode ser mensurada, considerando-se 
qualquer componente biológico. Existem vários índices de quantificação da 
diversidade de um ecossistema, os quais possibilitam inclusive comparação entre 
os diferentes tipos de vegetação. Entre esses índices, podemos citar: 

 

 Índice de Diversidade Ecológica de Shannon-Weaver (MAGURRAN, 1988) 

A diversidade de espécies é considerada como um aspecto favorável de 
comunidades naturais existindo vários índices que a quantifica, esses índices 
possibilitam inclusive a comparação entre os diferentes tipos de vegetação, sendo 
que o mais utilizados é o índice de Shannon (também chamado de índice Shannon-
Weaver ou de índice do Shannon-Wiener) H´ é um dos diversos índices 
da diversidade usados para medir a diversidade em dados categóricos. É 
simplesmente a informação entropica da distribuição, tratamento as espécies como 
símbolos e o tamanhos da respectiva população como uma probabilidade. 

 

Em que: N= número total de indivíduos amostrados S= número de espécies 
amostradas ni= número de indivíduos da i-ésima espécie amostrada. 
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 Índice de Diversidade Ecológica de Simpson (BROWER & ZARR, 1984). 

O valor estimado de C varia de 0 (zero) a 1 (um), sendo que para valores próximos 
de 1 (um), a diversidade é considerada menor. 

 

Em que: N= número total de indivíduos amostrados S= número de espécies 
amostradas; e ni= número de indivíduos da i-ésima espécie amostrada. 

 

 Equabilidade de Pielou 

 

Em que: Hmax= ln(S) S= número de espécies amostradas H’ = índice de 
diversidade ecológica de Shannon-Weaver. 

 

 Coeficiente de Mistura de Jentsch 

O “Coeficiente de Mistura de Jentsch” (HOSOKAWA, 1981), dá uma ideia geral da 
composição florística da floresta, pois indica, em média, o número de árvores de 
cada espécie que é encontrado no povoamento. Dessa forma, tem-se um fator para 
medir a intensidade de mistura das espécies. 

 

Em que: S = número total de espécies amostradas; e N = número total de indivíduos 
amostrados. 

 

 Jackknife 

Estimativas de Jackknife para índice de diversidade de Shannon-Weaver  
(HELTSHE & FORRESTERS, 1985; NETER et. al., 1992; KREBS, 1989). Se utiliza 
onde a pressuposição de normalidade dos dados não é verificada. Ou seja, é 
realizado novo cálculo a fim de validar o teor de confiabilidade do Índice de 
Shannon-Weaver. 
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Após se estimar o índice de Shannon-Weaver (H’), estima-se n pseudovalores 
aplicando a seguinte expressão: 

 

 

Em seguida, estima-se a média dos n pseudovalores Ji, o desvio padrão e o erro-
padrão, mediante o emprego das seguintes expressões: 

 

;               ;                 

O intervalo de confiança para H’ é estimado mediante o emprego da expressão: 

 

Em que: Ji = pseudovalores de Jackknife H’ i = índice de Diversidade de Shannon-
Weaver, N = parcelas de área fixa, J = média aritmética dos n pseudovalores de Ji, 
IC= Intervalo de Confiança para H’. 

 

 Caracterização Ecológica das Unidades Amostrais 

A seguir serão apresentadas as características gerais das tipologias florestais 
analisadas na AID e AII e as peculiaridades fitofisionômicas observadas em cada 
parcela. 

 

 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

Esta formação foi contemplada em 31 parcelas amostrais do presente estudo, 
sendo 26 delas alocadas na AII. De maneira geral, as formações de Floresta 
Ombrófila Aberta Submontana (FOAS) analisadas apresentaram estratos florestais 
bem definidos com árvores de médio porte (em média 11 m de altura) e indivíduos 
emergentes apresentando de 25 a 33 m de altura, sendo representados 
principalmente por espécies da família Moraceae como Brosimum rubescens, 
Maquira sclerophylla e Bagassa guianensis. Corroborando com uma das principais 
características dessa formação, o dossel apresenta-se descontínuo o que permite a 
passagem de raios solares para os estratos florestais inferiores  
(Figura 7.2.1.2-20), promovendo o maior desenvolvimento de arbustos e lianas e, 
consequentemente, um sub-bosque mais denso se comparada a Floresta Ombrófila 
Densa (PIRES & PRANCE, 1985; DALY & MITCHELL, 2000).  
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Considerando a representatividade das famílias botânicas nas formações de FOAS 
analisadas, destacam-se como mais expressivas em números de indivíduos as 
famílias Arecaceae (palmeiras), representada principalmente por indivíduos das 
espécies Euterpe precatória (palmito), Oenocarpus distichus (bacaba), Bactris sp.1 
(iri) e Socratea sp.1 (paxiúbão), e Burceraceae, representada principalmente pela 
espécie Protium cf. apiculatum (breu). Já em relação à riqueza de espécies as 
famílias mais expressivas foram Fabaceae com 35 espécies, seguida das famílias 
Moraceae com 17 espécies e Anonnaceae com 11 espécies.  

Na sinúsia herbácea ressalta-se a ocorrência da espécie Phenakospermum 
guyannense (sororoca) em grande parte das parcelas. Este táxon, de forma de vida 
herbáceo arborescente, é citado pelo IBGE (2012) como responsável por uma das 
faciações florísticas da Floresta Ombrófila Aberta Submontana. 

 

  

  

Figura 7.2.1.2-20 - A. Aspecto geral do dossel na formação de Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana (FOAS) das parcelas 2 e 11. B. Detalhe da incidência de raios 
solares no sub-bosque da FOAS nas parcelas 2 e 11. 

 

 Floresta Ombrófila Densa Aluvial 

De todas as florestas inundáveis do mundo, a Floresta Ombrófila Densa Aluvial ou 
Floresta de Várzea, a Amazônica é a mais rica em espécies vegetais  
(JUNK et al., 2011; WITTMANN et al., 2013). Nas áreas analisadas, essa formação 
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foi contemplada em 11 unidades amostrais. De maneira geral as formações de 
Floresta Ombrófila Densa Aluvial (FODA) analisadas apresentaram estratos 
florestais bem definidos com árvores de pequeno a médio porte e alguns indivíduos 
emergentes, sendo representados principalmente pelas espécies Ocotea tabacifolia, 
Brosimum rubescens, Maquira sclerophylla, Diplotropis brasiliensis, Schizolobium 
parayba var. amazonicum. Frequentemente a borda e o dossel são recobertos por 
trepadeiras. Considerando a representatividade das famílias botânicas nas 
formações de FOD Aluvial analisadas, destacam-se como mais expressivas em 
números de indivíduos as famílias Arecaceae (palmeiras), representada 
principalmente por indivíduos das espécies Bactris sp.1 (iri), Euterpe precatória 
(palmito) e Oenocarpus distichus (bacaba), e Burceraceae, representada 
principalmente pela espécie Protium cf. apiculatum (breu). Já em relação à riqueza 
de espécies as famílias mais expressivas foram Fabaceae com 50 espécies, 
seguida das famílias Annonaceae com 34 espécies e Euphorbiaceae com 26. 

 

 Descrição geral das Unidades Amostrais 

 Parcela 1 

Na parcela 1 foram registrados 38 espécimes, incluindo quatro árvores mortas em 
pé, pertencentes a 19 espécies e 12 famílias. A espécie mais representativa em 
número de indivíduos nesta parcela foi Sagotia brachysepala (Euphorbiaceae) com  
7 espécimes. A maioria dos gêneros foi representado por apenas uma espécie.  

As sinúsias herbácea e arborescente também tiveram boa representatividade no 
sub-bosque que variou de semi aberto a fechado (Figura 7.2.1.2-21), com grande 
contribuição de espécies epífitas e hemi-epífitas da família Orchidaceae incluindo 
Aspasia variegata, Lockartia sp.1, Vanilla cf. appendiculata, Xylobium cf. foveatum e 
Maxillaria sp.1, além das Araceae Philodendron quinquelobum e Syngonium sp.1, 
as bromélias Aechmea sp.1 e Guzmania sp.1, representantes do gênero Anthurium 
como Anthurium gracile e Anthurium sp. 1, a Lomariopsidaceae Lomariopsis sp.1, e 
ainda a espécie Thoracocarpus bissectus. Dentre as espécies terrícolas presentes 
neste estrato foram identificadas representantes do gênero Adiantum (Pteridaceae), 
as Heliconiaceae Heliconia episcopalis e Heliconia psittacorum além das espécies 
Costus cf. arabicus e Pariana sp. 1. Nos demais componentes do sub-bosque 
destacam-se a espécie herbácea arborescente Phenakospermum guyannense 
(sororoca), o arbusto Geonoma sp. 1 e a arvoreta Duguetia cf. stelechantha. Nas 
áreas com maior incidência solar foi observada maior concentração de espécies 
escandentes tornando o sub-bosque fechado. No componente solo foi observada 
serapilheira variando de média a espessa. 
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Figura 7.2.1.2-21 - A e B. Aspecto geral do interior da FOD Aluvial na parcela 1 com a fisionomia do 
sub-bosque variando de semi aberta a fechada; C. detalhe da espécie Maxillaria 
sp.1 (Orchidaceae); D. detalhe da espécie Vanilla sp. 1 (Orchidaceae). 

 

 Parcela 2  

Na parcela 2 foram registrados 54 indivíduos arbóreos pertencentes a  
15 espécies e oito famílias. A espécie mais representativa nessa parcela foi Sapium 
marmieri (burra-leiteira) (Figura 7.2.1.2-22), ocorrendo em alguns trechos sob a 
forma de agrupamento monoespecífico, como na sub-parcela 1. Segundo The New 
York Botanical Garden (2004) essa espécie habita florestas de terra firme, várzeas, 
vegetação secundária e ao longo de estradas e pastagens, em solos arenosos, 
argilosos ou aluviais, sendo empregada como medicinal e para produzir borracha 
devido a grande quantidade de látex exsudado (VIANA, 2011). 

A sinúsia escandente também teve boa representatividade na parcela 2, sendo 
registrados, na ocasião da primeira campanha, indivíduos da família Passifloraceae 
em período de floração (Figura 7.2.1.2-22). O sub-bosque semi aberto apresentou 
trechos com ocorrência de clareiras sendo observado nestes pontos o predomínio 
de gramíneas (Poaceae) recobrindo todo o substrato (Figura 7.2.1.2-22). Nas 
demais áreas ao longo da parcela foi observada serapilheira espessa e seca. 
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Figura 7.2.1.2-22 - A e B. trechos da parcela 2 com ocorrência de clareiras e predomínio de gramíneas 
(Poaceae); C e D. marcação e identificação de indivíduo da espécie Sapium 
marmieri (burra-leiteira). E. detalhe da flor de uma espécie escandente da família 
Passifloraceae. F. detalhe da serrapilheira. 
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 Parcela 3 

Na parcela 3 foram registrados 77 espécimes arbóreas pertencentes a  
30 espécies e 13 famílias. A espécie mais representativa nessa parcela foi Protium 
cf. apiculatum (breu), com nove indivíduos. A maioria dos gêneros foi representada 
por apenas uma espécie, exceto os gêneros Socratea e Guarea, ambos 
representados por duas espécies.  

As espécies hemi-epifíticas também tiveram expressiva representatividade na 
parcela 3, sendo registrados, na ocasião da primeira campanha, as espécies 
Thoracocarpus bissectus, Philodendron sp.2, Monstera adansonii e Anthurium sp.1. 
No sub-bosque semi-aberto destacam-se regenerantes de várias espécies 
arbóreas, além de taxa típicos deste estrato florestal como Costus cf. arabicus. Foi 
observada serapilheira média e seca (Figura 7.2.1.2-23). 

 

  

Figura 7.2.1.2-23 - A. detalhe do sub-bosque na parcela 3; B detalhe da serapilheira na parcela 3. 

 

 Parcela 4 

Na parcela 4 foram registrados 75 espécimes arbóreas, pertencentes a 34 espécies 
e 15 famílias. As famílias com maior riqueza específica foram Fabaceae com  
cinco espécies, seguida de Moraceae e Arecaceae ambas com 4 espécies, nesta 
ultima família destaca-se a espécie  Socratea sp.1 (paxiúbão) por ser o táxon mais 
representativo nessa parcela com 14 indivíduos. Assim como observado na parcela 
3, foi registrada baixa riqueza específica entre os gêneros considerando que 
nenhum dos gêneros registrados na parcela 4 foi representado por mais de duas 
espécies.  

As sinúsias epifítica e hemi-epifítica também tiveram expressiva representatividade 
na parcela 4, sendo registrados, na ocasião da primeira campanha, as espécies 
Monstera adansonii, Asplenium serratum, Aspasia variegata, Anthurium gracile, 
Philodendron sp.2, dentre outras. Nessa parcela foi registrado um pequeno córrego 
e, desta forma, no sub-bosque estavam presentes taxa típicos de áreas mais 
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úmidas deste estrato florestal como Olyra cf. latifólia e Heliconia episcopalis, além 
de regenerantes de várias espécies arbóreas (Figura 7.2.1.2-24). No componente 
solo foi observada serapilheira média e seca.  

 

  

  

Figura 7.2.1.2-24 - A e B. aspecto geral no interior da parcela 4. C. trecho da parcela 4 com presença 
de um pequeno córrego; D. trecho do sub-bosque com presença da espécie 
Heliconia episcopalis. 

 

 Parcela 5 

Na parcela 5 foram registrados 54 espécimes pertencentes a 27 espécies e  
17 famílias, além de um táxon indeterminado. A família Fabaceae apresentou maior 
riqueza específica sendo representada por 5 taxa, 2 deles determinados apenas em 
nível de família. A espécie mais representativa nessa parcela foi Protium cf. 
apiculatum (breu) com 10 indivíduos, seguido da espécie Cecropia sp.1 com  
cinco indivíduos. A família Arecaceae (palmeiras) foi representada pelas espécies 
Attalea maripa, Socratea exorrhiza e Bactris sp.1 (Figura 7.2.1.2-25). 

A sinúsia herbácea também teve boa representatividade sub-bosque, sendo 
registrados, na ocasião da primeira campanha, as terrícolas Ischnosiphon cf. 
gracilis, Clavija sp. 1, as gramíneas (Poaceae) Pariana sp.1 e Olyra cf. latifólia, além 
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de representantes do gênero Adiantum. O sub-bosque apresentou alta 
representatividade de espécies escandentes (Figura 7.2.1.2-25), dentre elas 
trepadeira Pleonotoma cf. jasminifolia (Bignoniaceae). No componente solo foi 
observada serapilheira média e seca. 

 

  

  

Figura 7.2.1.2-25 - A. aspecto geral do interior da parcela 5; B. detalhe de um trecho da parcela 5 com 
alta representatividade de espécies escandentes. C. detalhe da espécie Bactris 
sp.1; D. detalhe da serapilheira. 

 

 Parcela 11 

Na parcela 11 foram registrados 63 espécimes pertencentes a 28 espécies e  
15 famílias, além de um táxon indeterminado. A família Fabaceae apresentou maior 
riqueza específica sendo representada por cinco taxa, um deles determinado 
apenas em nível de família. A espécie mais representativa nessa parcela foi 
Rinorea racemosa (estralador) com 10 indivíduos.  

A sinúsia herbácea também teve boa representatividade no sub-bosque  
(Figura 7.2.1.2-26), sendo registrados, na ocasião da primeira campanha, as 
terrícolas Ischnosiphon cf. gracilis, Triplophyllum sp.1, além das gramíneas 
(Poaceae) Pariana sp.1, Olyra cf. latifolia e Streptogyna americana. Em alguns 
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trechos do sub-bosque houve maior concentração de espécies escandentes  
(Figura 7.2.1.2-26), e de epífitas e hemi-epífitas como Monstera adansonii e 
Syngonium sp.1. No componente solo foi observada serapilheira média e seca. 

 

  

  

Figura 7.2.1.2-26 - A e B aspecto geral do interior da parcela 11; C. trecho da parcela 11 com maior 
concentração de espécies escandentes. D. detalhe da espécie Olyra cf. latifolia 
registrada no sub- bosque.  

 

 Parcela 12 

Na parcela 12 foram registrados 70 espécimes pertencentes a 33 espécies e 15 
famílias. Considerando os valores obtidos para riqueza genérica e específica nas 
parcelas anteriores, a família Fabaceae destaca-se na parcela 12 por apresentar 
seis espécies pertencentes a seis gêneros, além de dois taxa determinados apenas 
em nível de família.  Entretanto, assim como nas parcelas anteriores, os gêneros 
registrados na parcela 12 apresentaram baixa riqueza específica, com a maioria 
sendo representado por apenas uma espécie. Grande parte das espécies 
registradas nesta parcela foram representadas por três a cinco espécimes, sendo 
as mais representativas nesta parcela Bactris sp.1 (iri) e Pseudolmedia laevis 
(pama) com cinco indivíduos cada.  
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A sinúsia herbácea também teve boa representatividade no sub-bosque  
(Figura 7.2.1.2-27) sendo registradas algumas epífitas como Philodendron cf. 
insigne, espécies terrícolas como Adiantum sp.2, Pariana sp.1, Ischnosiphon cf. 
gracilis, Monotagma sp.1, além da herbácea arborecente Phenakospermum 
guyannense (sororoca). Nas áreas com maior incidência solar no sub-bosque foi 
observada maior concentração de espécies escandentes (Figura 7.2.1.2-27). No 
componente solo foi observada serapilheira média e seca. 

 

  

  

Figura 7.2.1.2-27 - A e B. aspecto geral da parcela 12, com alta representatividade da sinúsia herbácea 
e arborescente nos estratos inferiores; C e D. Trechos da parcela 12 com maior 
concentração de espécies escandentes (lianas e trepadeiras herbáceas).  

 

 Parcela 13 

Na parcela 13 foram registrados 97 espécimes pertencentes a 32 espécies e 20 
famílias, além de dois taxa indeterminados. A família Arecaceae destaca-se sendo 
representada por 42 indivíduos pertencentes aos gêneros Astrocaryum, Euterpe e 
Oenocarpus, sendo a espécie Oenocarpus distichus a mais representativa dessa 
parcela com 23 indivíduos amostrados (Figura 7.2.1.2-28). Entretanto, assim como 
nas parcelas anteriores, os gêneros registrados na parcela 13 apresentaram baixa 
riqueza específica, com a maioria sendo representado por apenas uma espécie. 
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A sinúsia herbácea também teve boa representatividade no sub-bosque  
(Figura 7.2.1.2-28) sendo registradas algumas epífitas como Philodendron cf. 
insigne, Aechmea sp.1 (Bromeliaceae) e Notylia sp.1 (Orchidaceae), hemi-epífitas 
do gênero Philodendron (Figura 7.2.1.2-28 C.) e espécies terrícolas como Costus cf. 
arabicus e Pariana sp.1, além da herbácea arborecente Phenakospermum 
guyannense (sororoca) e da arvoreta Hirtella elongata. No componente solo foi 
observada serapilheira média e seca. 

 

  

  

Figura 7.2.1.2-28 - A e B. aspecto geral da parcela 13 com alta representatividade de indivíduos da 
família Arecaceae. C. detalhe da espécie Philodendron sp. 3; D. detalhe de 
espécime hemi-epífita sobre forófito. 

 

 Parcela 14 

Na parcela 14 foram registrados 56 espécimes pertencentes a 28 espécies e  
14 famílias, além de um táxon indeterminado. A família Fabaceae foi a mais 
representativa nessa parcela com 13 indivíduos pertencentes a seis gêneros e  
seis espécies. Entretanto, a espécie mais representativa desta parcela foi Sagotia 
brachysepala (Euphorbiaceae) com sete indivíduos amostrados. 
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A sinúsia herbácea também teve boa representatividade no sub-bosque  
(Figura 7.2.1.2-29) sendo registradas espécies epífitas e hemi-epífitas do gênero 
Philodendron, Lomariopsis, além das Orchidaceae Zygosepalum cf. labiosum, Stelis 
sp.1, Notylia sp.1 e Scaphyglottis sp.1. Dentre as espécies terrícolas foram 
registradas Costus cf. arabicus eIschnosiphon cf. gracilis, além da herbácea 
arborecente Phenakospermum guyannense (sororoca) e da arvoreta Hirtella 
elongata. Nas áreas com maior incidência solar no sub-bosque foi observada maior 
concentração de espécies escandentes (Figura 7.2.1.2-29) dentre elas a liana 
Bauhinia sp.1. No componente solo foi observada serapilheira média e seca. 

 

  

  

Figura 7.2.1.2-29 - A e B. aspecto geral do interior da parcela 14 com alta representatividade de 
espécies escandentes. C. detalhe de um indivíduo da família Orchidaceae. D. 
detalhe de um indivíduo do gênero Costus. 

 

 Parcela 15 

Na parcela 15 foram registrados 66 espécimes, incluindo três árvores mortas em pé, 
pertencentes a 19 espécies e 11 famílias, além de um táxon indeterminado. A 
espécie mais representativa em número de indivíduos nessa parcela foi Xylopia 
sericea (Annonaceae) com 18 espécimes, seguida de Inga sp.3 (Fabaceae) com  
11 espécimes. A maioria dos gêneros foi representado por apenas uma espécie. 
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As sinúsias herbácea e arborescente também tiveram boa representatividade no 
sub-bosque que variou de semi aberto a fechado (Figura 7.2.1.2-30 A e B), com 
contribuição de espécies epífitas e hemi-epífitas como Philodendron sp.4. Dentre as 
espécies terrícolas presentes neste estrato foram identificadas Potalia amara 
(Gentianaceae), Kyllinga sp.1 (Cyperaceae), Trichomanes cf. diversifrons 
(Hymenophyllaceae), Pariana sp.1, dentre outras. Nos demais componentes do 
sub-bosque destacam-se a espécie herbácea arborescente Phenakospermum 
guyannense (sororoca) e as arbustivas Bactris sp.1 e Ouratea castaneifolia. Nas 
áreas com maior incidência solar foi observada maior concentração de espécies 
escandentes tornando o sub-bosque fechado (Figura 7.2.1.2-30 C). No componente 
solo foi observada serapilheira média. 

 

  

  

Figura 7.2.1.2-30 - A e B. Aspecto geral do interior da parcela 15 com a fisionomia do sub-bosque 
variando de semi aberta a fechada; C. trecho da parcela 15 como maior 
representatividade de espécies escandentes. D. detalhe da espécie Potalia amara 
(Gentianaceae) registrada no sub-bosque. 

 

 Parcela 16 

Na parcela 16 foram registrados 45 espécimes pertencentes a 26 espécies e  
17 famílias. As famílias Arecaceae e Fabaceae foram as mais representativas 
nessa parcela com cinco espécimes cada. Ambas apresentaram três gêneros e três 
espécies. Não houve destaque entre os taxa registrados em relação ao número de 
indivíduos, sugerindo que nessa parcela a distribuição das espécies está 
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equilibrada. Dentre as arbóreas destaca-se o registro de um indivíduo de grande 
porte de Bertholletia excelsa (castanheira), espécie protegida por lei. 

A sinúsia herbácea também teve boa representatividade no sub-bosque  
(Figura 7.2.1.2-31) sendo registradas espécies epífitas e hemi-epífitas do gênero 
Heteropsis e Philodendron. Dentre as espécies terrícolas foram registradas 
Triplophyllum sp.1, Streptogyna americana além da herbácea arborecente 
Phenakospermum guyannense (sororoca) e da arvoreta Compsoneura ulei. Nas 
áreas com maior incidência solar no sub-bosque foi observada maior concentração 
de espécies escandentes (Figura 7.2.1.2-31 A e B) dentre elas Pleonotoma cf. 
jasminifolia (Bignoniaceae). No componente solo foi observada serapilheira 
espessa. 

 

  

 

 

Figura 7.2.1.2-31 - A e B. aspecto geral do interior da parcela 16 com alta representatividade de 
espécies escandentes. C. detalhe de um indivíduo da espécie Bertholletia excelsa 
(castanheira). D. detalhe da serrapilheira. 
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 Parcela 17 

Na parcela 17 foram registrados 77 espécimes pertencentes a 22 espécies e  
12 famílias. A família Arecaceae foi a mais representativa nessa parcela em número 
de indivíduos (Figura 7.2.1.2-32), contemplando 21 espécimes dos quais  
19 pertencem a espécie Bactris sp.1. (iri) e dois pertencem a espécie Euterpe 
precatoria (palmito). Em seguida estão as espécies Pourouma guianensis 
(Urticaceae) (Figura 7.2.1.2-32 C e D) e Pseudolmedia laevis (Moraceae). 

As sinúsias herbácea e arborescente também tiveram boa representatividade no 
sub-bosque sendo registradas espécies epífitas e hemi-epífitas do gênero 
Anthurium, Philodendron (Philodendron quinquelobum), Peperonia e Lomariopsis. 
Dentre as espécies terrícolas presentes neste estrato foram identificados 
representantes do gênero Adiantum e ainda as espécies Streptogyna americana, 
Triplophyllum sp.1, Olyra cf. latifólia dentre outras. Nos demais componentes do 
sub-bosque destacam-se a arbustiva Cordia nodosa, a herbácea arborecente 
Phenakospermum guyannense (sororoca) e as arvoretas Hirtella elongata e 
Compsoneura ulei. Nas áreas com maior incidência solar no sub-bosque foi 
observada maior concentração de espécies escandentes (Figura 7.2.1.2-32) como 
Bauhinia sp.1 e Passiflora sp.1. No componente solo foi observada serapilheira 
média (Figura 7.2. 1.2-32 D). 

 

  

  

Figura 7.2.1.2-32 - A e B. aspecto geral do interior da parcela 17 com alta representatividade de 
indivíduos da família Arecaceae. C e D. detalhe de um indivíduo da espécie 
Pourouma guianensis (Urticaceae). 

A 

C D 

B 



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 
 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 91/634 

 

 

 Parcela 18 

Na parcela 18 foram registrados 34 espécimes pertencentes a 21 espécies e  
14 famílias, além de um táxon indeterminado. A família Fabaceae foi a mais 
representativa em número de indivíduos, contemplando 10 espécimes pertencentes 
aos gêneros Bauhinia, Dialium, Schizolobium, Senegalia, Swartzia e Tachigali. 

As sinúsias herbácea e arborescente também tiveram boa representatividade no 
sub-bosque. Dentre as espécies epífitas e hemi-epífitas destacam-se Philodendron 
cf. insigne, Asplenium serratum e Aspasia variegata (Orchidaceae). Dentre as 
espécies terrícolas presentes neste estrato foram identificados representantes do 
gênero Adiantum e ainda as espécies Costus cf. arabicus, dentre outras. Nos 
demais componentes do sub-bosque destacam-se as arbustivas Clavija sp.1 e 
Vernonia sp.1, a herbácea arborecente Phenakospermum guyannense (sororoca) e 
as arvoretas Hirtella elongata  e Trichilia sp.2. Nas áreas com maior incidência solar 
no sub-bosque foi observada maior concentração de espécies escandentes como 
Bauhinia sp.1 (Figura 7.2.1.2-33 C), Mikania sp.1 e Pleonotoma cf. jasminifolia. No 
componente solo foi observada serapilheira média (Figura 7.2.1.2-33 D). 

 

  

  

Figura 7.2.1.2-33 - A e B. aspecto geral do interior da parcela 18 com alta representatividade das 
sinúsias herbácea e arbustiva. C. detalhe de um indivíduo escandente da espécie 
Bauhinia sp.1. D. detalhe da serrapilheira. 
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 Parcela 19 

Na parcela 19 foram registrados 53 espécimes pertencentes a 28 espécies e  
14 famílias, além de uma árvore morta em pé e um táxon indeterminado. A família 
Fabaceae foi a mais representativa em número de indivíduos, contemplando  
sete espécimes pertencentes aos gêneros Dialium, Erythrina e Swartzia. 

As sinúsias herbácea e arborescente também tiveram boa representatividade no 
sub-bosque (Figura 7.2.1.2-34). Dentre as espécies epífitas e hemi-epífitas 
destacam-se Asplenium serratum e Aspasia variegata (Orchidaceae). Dentre as 
espécies terrícolas presentes neste estrato foram identificados representantes do 
gênero Adiantum e ainda as espécies Monotagma sp.1, Ischnosiphon cf. gracilis, 
Costus cf. arabicus, dentre outras. Nos demais componentes do sub-bosque 
destacam-se a arbustiva Clavija sp.1, a herbácea arborecente Phenakospermum 
guyannense (sororoca) e a arvoreta Trichilia sp.2. Nas áreas com maior incidência 
solar no sub-bosque foi observada maior concentração de espécies escandentes 
(Figura 7.2.1.2-34). No componente solo foi observada serapilheira média  
(Figura 7.2.1.2-34 D). 

 

  

  

Figura 7.2.1.2-34 - A e B. aspecto geral do interior da parcela 19. C. detalhe inflorescência Theobroma 
sylvestris; D. detalhe da serrapilheira. 
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 Parcela 20 

Na parcela 20 foram registrados 49 espécimes, incluindo quatro árvores mortas em 
pé e os demais indivíduos pertencentes a 19 espécies e 12 famílias. A espécie que 
apresentou maior número de indivíduos nessa parcela foi Rinorea racemosa 
(Violaceae). A maioria dos gêneros foi representado por apenas uma espécie, 
exceto os gêneros Cecropia (Urticaceae) representado pelas espécies Cecropia 
sciadophylla e Cecropia sp.1 e Trichilia (Meliaceae) representado pelas espécies 
Trichilia singularis e Trichilia sp.1. 

As sinúsias herbácea e arborescente também tiveram boa representatividade no 
sub-bosque, contribuindo para a fisionomia fechada deste estrato na parcela  
20 (Figura 7.2.1.2-35 A e B). Dentre as espécies epífitas e hemi-epífitas  
destacam-se Aechmea sp.1 (Bromeliaceae) e Aspasia variegata (Orchidaceae). 
Dentre as espécies terrícolas presentes neste estrato foram identificados 
representantes do gênero Adiantum e ainda as espécies Costus cf. arabicus, 
Triplophyllum sp.1, Renealmia sp.1 e Olyra cf. latifolia, dentre outras. Nos demais 
componentes do sub-bosque destacam-se a arbustiva Clavija sp.1, a herbácea 
arborecente Phenakospermum guyannense (sororoca) e a arvoreta Trichilia sp.2. 
Nas áreas com maior incidência solar no sub-bosque foi observada maior 
concentração de espécies escandentes (Figura 7.2.1.2-35) como Pleonotoma cf. 
jasminifolia e Serjania sp.1. No componente solo foi observada serapilheira média  
(Figura 7.2.1.2-35 D). 
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Figura 7.2.1.2-35 - A e B. Aspecto geral do interior da parcela 20 com a fisionomia do sub-bosque 
variando de semi aberta a fechada e presença da espécie mais representativa na 
área Bactris sp 1; C e D. marcação e procedimento de identificação da espécie 
Xylopia amazônica (Annonaceae). 

 

 Parcela 21 

Na parcela 21 foram registrados 89 espécimes, incluindo 10 árvores mortas em pé e 
uma sem folhas, pertencentes a 32 espécies e 15 famílias. A espécie mais 
representativa em número de indivíduos nessa parcela foi Bactris sp.1 (Arecaceae) 
com  22 espécimes. A maioria dos gêneros foi representado por apenas uma 
espécie. 

As sinúsias herbácea e arborescente também tiveram boa representatividade no 
sub-bosque que variou de semi aberto a fechado (Figura 7.2.1.2-36), com 
expressiva contribuição de espécies epífitas e hemi-epífitas da família Araceae 
incluindo as espécies Anthurium gracile, Heteropsis sp.1, Philodendron cf. insigne e 
Philodendron sp.1, além das bromélias Aechmea sp.1 e Aechmea sp.2 e das 
espécies Epiphyllum phyllanthus (Cactaceae) e Peperomia macrostachya. Dentre 
as espécies terrícolas presentes neste estrato foram identificadas Trichomanes 
pinnatum, Ischnosiphon cf. gracilis, Streptogyna americana, dentre outras. Nos 
demais componentes do sub-bosque destacam-se a espécie a arbustiva Bactris 
sp.1 e a arvoreta Hirtella elongata. Nas áreas de borda e nos trechos do  
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sub-bosque com maior incidência solar foi observada maior concentração de 
espécies escandentes como Pleonotoma cf. jasminifolia. No componente solo foi 
observada serapilheira variando de média a espessa. 

 

  

Figura 7.2.1.2-36 - Aspecto geral do interior da parcela 21. 

 

 Parcela 22 

Na parcela 22 foram registrados 64 espécimes, incluindo uma árvore morta em pé e 
uma árvore sem folhas, pertencentes a 43 espécies e 20 famílias. A espécie com 
maior número de indivíduos nessa parcela foi Simarouba amara (Simaroubaceae) 
com seis espécimes. Entretanto, sua representatividade em número de indivíduos 
em relação as demais espécies não foi significativa, sendo observada nessa parcela 
relativa equabilidade na distribuição do número de indivíduos por espécie. A maioria 
dos gêneros foi representado por apenas uma espécie. 

As sinúsias herbácea e arborescente também tiveram boa representatividade no 
sub-bosque, que apresentou fisionomia semi aberto (Figura 7.2.1.2-37 A e B), com 
contribuição de espécies epífitas e hemi-epífitas da família Araceae incluindo as 
espécies Philodendron cf. insigne, Philodendron quinquelobum, Philodendron sp.1 e 
Syngonium sp.1. Dentre as espécies terrícolas presentes nesse estrato foram 
identificadas Ischnosiphon cf. gracilis, Adiantopsis radiata, Adiantum sp.2, dentre 
outras. Nos demais componentes do sub-bosque destacam-se a espécie herbácea 
arborescente Phenakospermum guyannense (sororoca), as arbustivas Piper sp.1 e 
a arvoreta Hirtella elongata. Em alguns trechos da parcela foi observada maior 
concentração de espécies escandentes tornando o sub-bosque mais fechado 
(Figura 7.2.1.2-37 C e D). No componente solo foi observada serapilheira variando 
de média a espessa. 
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Figura 7.2.1.2-37 - A e B. Aspecto geral do interior da parcela 22 com a fisionomia do sub-bosque 
semi aberta; C e D. trechos da parcela 22 com maior concentração de espécies 
escandentes tornando o sub-bosque mais fechado. 

 

 Parcela 23 

Na parcela 23 foram registrados 68 espécimes, incluindo seis árvores mortas em pé 
e os demais indivíduos pertencentes a 28 espécies e 14 famílias. Assim como na 
parcela 20, a espécie que apresentou maior número de indivíduos nessa parcela foi 
Rinorea racemosa (Violaceae). A maioria dos gêneros foi representado por apenas 
uma espécie. 

As sinúsias herbácea e arborescente também tiveram boa representatividade no 
sub-bosque, contribuindo para a fisionomia fechada deste estrato na parcela 23 
(Figura 7.2.1.2-38 A e B). Dentre as espécies epífitas e hemi-epífitas destacam-se 
Heteropsis sp.1 (Araceae) e Lomariopsis sp.1 (Lomariopsidaceae). Dentre as 
espécies terrícolas presentes neste estrato foram identificados representantes do 
gênero Adiantum e ainda as espécies Ischnosiphon cf. gracilis, Pariana sp.1, Olyra 
cf. latifolia e Heliconia episcopalis (7.2.1.2-38 - C e D ). Nos demais componentes 
do sub-bosque destaca-se a presença da espécie herbácea arborecente 
Phenakospermum guyannense (sororoca). Nas áreas com maior incidência solar no 
sub-bosque foi observada maior concentração de espécies escandentes  
incluindo representantes da família Passifloraceae. No componente solo foi 
observada serapilheira média 7.2.1.2-38 - A e B). 
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Figura 7.2.1.2-38 - A e B. Aspecto geral do interior da parcela 23. C e D. Detalhe da inflorescência da 
espécie de sub-bosque Heliconia episcopalis. 

 

 Parcela 24 

Na parcela 24 foram registrados 59 espécimes, incluindo duas árvores mortas em 
pé e os demais indivíduos pertencentes a 27 espécies e 17 famílias, além de um 
táxon indeterminado. A espécie que apresentou maior número de indivíduos nesta 
parcela foi Protium cf. apiculatum (Burseraceae) com 10 indivíduos. A maioria dos 
gêneros foi representado por apenas uma espécie. 

As sinúsias herbácea e arborescente também tiveram boa representatividade no 
sub-bosque semi aberto (Figura 7.2.1.2-39). Dentre as espécies epífitas e  
hemi-epífitas destacam-se Zygosepalum cf. labiosum (Orchidaceae), Asplenium 
serratum e as Araceae Heteropsis sp.1 e Philodendron cf. insigne. Dentre as 
espécies terrícolas presentes neste estrato foram identificados representantes do 
gênero Adiantum, representantes da família Marantaceae como Calathea sp.1 e 
Monotagma sp.1, e ainda as espécies Streptogyna americana, e Olyra cf. latifolia. 
No componente solo foi observada serapilheira média. 
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Figura 7.2.1.2-39 - A e B. aspecto geral do interior da parcela 24; C e D. detalhe da sinúsia epifítica e 
hemi-epifítica no sub-bosque. 

 

 Parcela 25 

Na parcela 25 foram registrados 77 espécimes, incluindo quatro árvores mortas em 
pé e os demais indivíduos pertencentes a 26 espécies e 14 famílias. A espécie que 
apresentou maior número de indivíduos nessa parcela foi Bactris sp.1 (Arecaceae) 
com 17 indivíduos. A maioria dos gêneros foi representado por apenas uma 
espécie. 

As sinúsias herbácea e arborescente também tiveram boa representatividade no 
sub-bosque semi aberto (Figura 7.2.1.2-40). Dentre as espécies epífitas e  
hemi-epífitas destacam-se Anthurium sp.1, Philodendron quinquelobum e 
Lomariopsis sp.1. Dentre as espécies terrícolas presentes neste estrato foram 
identificados representantes do gênero Adiantum, representantes da família 
Marantaceae como Ischnosiphon cf. gracilis, e ainda a espécie Streptogyna 
americana (Poaceae). Dentre os arbustos foram registradas as espécies Geonoma 
sp.1 e Clavija sp.1, além da espécie herbácea arborecente Phenakospermum 
guyannense (sororoca). A composição da sinúsia escandente contou com as 
espécies Pleonotoma cf. jasminifolia (Bignoniaceae), No componente solo foi 
observada serapilheira média. 
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Figura 7.2.1.2-40 - A e B. aspecto geral do interior da parcela 25; C e D. detalhe da marcação e 
identificação de um indivíduo da espécie Ceiba sp.1 (paineira). 

 

 Parcela 26 

Na parcela 26 foram registrados 63 espécimes, incluindo árvores mortas em pé, 
pertencentes a 27 espécies e 17 famílias, além de um táxon indeterminado. A 
espécie mais representativa em número de indivíduos nessa parcela foi Bactris sp. 
1 (Arecaceae) com 19 espécimes, seguida de Protium cf. apiculatum (Burseraceae) 
com nove espécimes. A maioria dos gêneros foi representado por apenas uma 
espécie. 

As sinúsias herbácea e arborescente também tiveram boa representatividade no 
sub-bosque que apresentou fisionomia semi aberta (Figura 7.2.1.2-41), com 
contribuição de espécies epífitas e hemi-epífitas da família Araceae incluindo as 
espécies Heteropsis sp.1, Philodendron sp.1 e Philodendron sp.2, além da espécie 
Asplenium serratum. Em relação às espécies terrícolas presentes neste estrato 
foram identificados representantes do gênero Adiantum, além das espécies 
Heliconia episcopalis, Trichomanes pinnatum, Ischnosiphon cf. gracilis, dentre 
outras. Nos demais componentes do sub-bosque destacam-se a espécie herbácea 
arborecente Phenakospermum guyannense (sororoca) predominante em alguns 
trechos da parcela (Figura 7.2.1.2-41 C e D), as arbustivas Geonoma sp.1, Clavija 
sp.1 e Piper sp.1 e a arvoreta Compsoneura ulei. Nas áreas com maior incidência 
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solar foi observada maior concentração de espécies escandentes como Pyrostegia 
venusta (Bignoniaceae) e Bauhinia sp.1 (Fabaceae), tornando o sub-bosque 
fechado (Figura 7.2.1.2-41). No componente solo foi observada serapilheira média. 

 

  

  

Figura 7.2.1.2-41 - A e B. Aspecto geral do interior da parcela 26 com sub-bosque semi aberto e 
grande representatividade de indivíduos jovens da espécie Bactris sp.1; C e D. 
trechos da parcela 26 com predomínio da espécie Phenakospermum guyannense 
(sororoca). 

 

 Parcela 27 

Na parcela 27 foram registrados 71 espécimes, incluindo quatro árvores mortas em 
pé e uma árvore sem folhas. Os demais indivíduos estão pertencentes a 31 
espécies e 14 famílias, além de um táxon indeterminado. A espécie que apresentou 
maior número de indivíduos nessa parcela foi Bactris sp.1 (Arecaceae) com  
13 espécimes, seguida de Protium cf. apiculatum (Burseraceae) com 11 espécimes. 
A maioria dos gêneros foi representado por apenas uma espécie. 

As sinúsias herbácea e arborescente também tiveram boa representatividade no 
sub-bosque que variou de semi aberto a fechado (Figura 7.2.1.2-42), com 
expressiva contribuição de espécies epífitas e hemi-epífitas da família Araceae, 
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principalmente através dos gêneros Heteropsis, Monstera e Philodendron, além das 
espécies Asplenium serratum, Aechmea sp.1. Aspasia variegata (Orchidaceae). 
Dentre as espécies terrícolas presentes neste estrato foram identificados 
representantes do gênero Adiantum e ainda as espécies Heliconia episcopalis, 
Trichomanes pinnatum, Trichomanes cf. diversifrons dentre outras. Nos demais 
componentes do sub-bosque destacam-se a espécie herbácea arborescente 
Phenakospermum guyannense (sororoca). Nas áreas com maior incidência solar no 
sub-bosque foi observada maior concentração de espécies escandentes  
(Figura 7.2.1.2-42) como Pleonotoma cf. jasminifolia (Bignoniaceae). No 
componente solo foi observada serapilheira média. 

 

  

  

Figura 7.2.1.2-42 - A e B. aspecto geral do interior da parcela 27; C. detalhe da marcação e 
identificação de um indivíduo da espécie Pouteria torta (abiurana-peluda); D. 
detalhe do procedimento para identificação da espécie Hymenolobium modestum 
(angelim-preto), indivíduo 1066. 
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 Parcela 28 

Na parcela 28 foram registrados 69 espécimes, incluindo quatro árvores mortas em 
pé, pertencentes a 28 espécies e 14 famílias. A espécie que apresentou maior 
número de indivíduos nessa parcela foi Protium cf. apiculatum (Burseraceae) com 
10 espécimes, seguida de Euterpe precatoria com oito espécimes. A maioria dos 
gêneros foi representado por apenas uma espécie. 

O interior da formação florestal analisada na parcela 28 apresentou estratos bem 
definidos com sub-bosque semi aberto onde as sinúsias herbácea e arborescente 
tiveram boa representatividade (Figura 7.2.1.2-43), com expressiva contribuição de 
espécies epífitas e hemi-epífitas incluindo as espécies Philodendron cf. insigne, 
Asplenium serratum e a orquídea Aspasia variegata. Dentre as espécies terrícolas 
presentes neste estrato foram identificados representantes do gênero Adiantum e 
ainda a espécie Ischnosiphon cf. gracilis. Nos demais componentes do sub-bosque 
destacam-se a espécie herbácea arborescente Phenakospermum guyannense 
(sororoca) e a arbustiva Geonoma sp.1. Nas áreas com maior incidência solar no 
sub-bosque foi observada maior concentração de espécies escandentes. No 
componente solo foi observada serapilheira média. 

 

  

Figura 7.2.1.2-43 - A e B. aspecto geral do interior da parcela 28. 

 

 Parcela 29 

Na parcela 29 foram registrados 58 espécimes, incluindo três árvores mortas em pé, 
pertencentes a 24 espécies e 15 famílias. Assim como na parcela 28, a espécie que 
apresentou maior número de indivíduos nessa parcela foi Protium cf. apiculatum 
(Burseraceae) com 19 espécimes, seguida de Rinorea racemosa com seis 
espécimes. A maioria dos gêneros foi representado por apenas uma espécie. 

As sinúsias herbácea e arborescente também tiveram boa representatividade no 
sub-bosque que variou de semi aberto a fechado (Figura 7.2.1.2-44), com 
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expressiva contribuição de espécies epífitas e hemi-epífitas da família Araceae 
incluindo as espécies Heteropsis sp.1, Philodendron cf. insigne, Philodendron 
quinquelobum, Syngonium sp.1, além das espécies Asplenium serratum, 
Lomariopsis sp.1 e as orquídeas Aspasia variegata e Notylia sp.1. Dentre as 
espécies terrícolas presentes neste estrato foram identificados representantes do 
gênero Adiantum e ainda as espécies Ischnosiphon cf. gracilis, Heliconia 
episcopalis, Monotagma sp.1, dentre outras. Nos demais componentes do  
sub-bosque destacam-se a espécie herbácea arborescente Phenakospermum 
guyannense (sororoca) e a arbustiva Piper sp.1. Nas áreas com maior incidência 
solar no sub-bosque foi observada maior concentração de espécies escandentes 
como Pleonotoma cf. jasminifolia (Bignoniaceae). No componente solo foi 
observada serapilheira média. 

 

  

  

Figura 7.2.1.2-44 - A e B. aspecto geral do interior da parcela 29. C e D. marcação e procedimento de 
identificação da espécie Himatanthus sucuuba (sucuuba), indivíduo 955. 

 

 Parcela 30 

Na parcela 30 foram registrados 61 espécimes, incluindo seis árvores mortas em 
pé, pertencentes a 21 espécies e 15 famílias, além de um táxon indeterminado. A 
espécie que apresentou maior número de indivíduos nessa parcela foi Protium cf. 
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apiculatum (Burseraceae) com 18 espécimes, seguida de Cheiloclinium cognatum 
(Celastraceae) com sete espécimes. A maioria dos gêneros foi representado por 
apenas uma espécie. 

As sinúsias herbácea e arborescente também tiveram boa representatividade no 
sub-bosque que variou de semi aberto a fechado (Figura 7.2.1.2-45), com 
expressiva contribuição de espécies epífitas e hemi-epífitas da família Araceae 
incluindo as espécies Anthurium gracile, Heteropsis sp.1, Philodendron cf. insigne, e 
Syngonium sp.1, além das espécies Asplenium serratum, Lomariopsis sp.1 e as 
orquídeas Aspasia variegata e Notylia sp.1. Dentre as espécies terrícolas presentes 
neste estrato foram identificados representantes do gênero Adiantum. Gramíneas 
(Poaceae) Pariana sp.1 e Streptogyna americanae, as espécies Ischnosiphon cf. 
gracilis e Heliconia episcopalis, dentre outras. Nos demais componentes do  
sub-bosque destacam-se a espécie herbácea arborecente Phenakospermum 
guyannense (sororoca) e as arbustivas Cordia nodosa, Geonoma sp.1 e Piper sp.1. 
Nas áreas com maior incidência solar no sub-bosque foi observada maior 
concentração de espécies escandentes como Pleonotoma cf. jasminifolia 
(Bignoniaceae). No componente solo foi observada serapilheira média. 

 

  

  

Figura 7.2.1.2-45 - A-C. Aspecto geral do interior da parcela 30. D. detalhe da serapilheira. 
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 Parcela 31 

Na parcela 31 foram observados alguns trechos com afloramento do lençol freático, 
caracterizando uma área com intensa umidade. Foram registrados nesta unidade 
amostral 13 espécies e oito famílias distribuídos em 66 espécimes, sendo  
40 indivíduos pertencentes à espécie Bactris riparia (Arecaceae). A alta 
representatividade de B. riparia pode estar associada à formação de touceiras pela 
espécie (Figura 7.2.1.2-46 A e B). A maioria dos gêneros foi representado por 
apenas uma espécie. 

As sinúsias herbácea e arborescente também tiveram boa representatividade no 
sub-bosque que variou de semi aberto a fechado, com contribuição de espécies 
epífitas e hemi-epífitas como Tillandsia sp.1,  além das Orchidaceae Brassavola 
sp.1 e Catasetum sp.1. Dentre as espécies terrícolas presentes neste estrato foram 
identificadas Costus cf. arabicus, Kyllinga sp.1, dentre outras. Nos demais 
componentes do sub-bosque destacam-se a espécie herbácea arborescente 
Phenakospermum guyannense (sororoca), os arbustos Miconia sp.1 e Ouratea 
castaneifolia. Destaca-se nessa parcela a expressiva contribuição de espécies 
escandentes como Mikania sp.1, Rhynchospora corymbosa, Davilla nítida e 
Bauhinia sp.1. No componente solo foi observada serapilheira escassa  
(Figura 7. 2.1.2-46 D). 

 

  

  

Figura 7.2.1.2-46 - Aspecto geral do interior da parcela 31. A. trecho alagadiço. B. Touceira com 
indivíduos da espécie Bactris riparia (Arecaceae); C. detalhe da espécie Tillandsia 
sp.1; D. detalhe da serapilheira escassa na parcela. 
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 Parcela 32 

Na parcela 32 foram registrados 49 espécimes, pertencentes a 27 espécies e  
13 famílias. As espécies Rinorea racemosa (Violaceae) e Theobroma speciosum 
(Malvaceae) foram as mais representativas em número de indivíduos nessa parcela, 
ambas com seis espécimes. A maioria dos gêneros foi representado por apenas  
uma espécie. 

As sinúsias herbácea e arborescente também tiveram boa representatividade no 
sub-bosque que apresentou fisionomia fechada (Figura 7.2.1.2-47 A e B), com 
contribuição de espécies epífitas e hemi-epífitas da família Araceae, incluindo as 
espécies Anthurium sp.1, Heteropsis sp.1, Philodendron cf. insigne, Philodendron 
quinquelobum e Syngonium sp.1. Dentre as espécies terrícolas presentes neste 
estrato foram identificadas Costus cf. arabicus, Heliconia episcopalis, Ischnosiphon 
cf. gracilis, Olyra cf. latifolia, dentre outras. Nos demais componentes do  
sub-bosque destacam-se a espécie herbácea arborescente Phenakospermum 
guyannense (sororoca), as arbustivas Acanthaceae sp.1, Astrocaryum sp.1,  Piper 
sp.1, Esenbeckia sp.1 e Geonoma sp.1. Foi observada alta representatividade de 
espécies escandentes nessa parcela (Figura 7.2.1.2-47 C) como Pleonotoma cf. 
jasminifolia e Bauhinia sp.1. No componente solo foi observada serapilheira média 
(Figura 7.2.1.2-47 D). 

 

  

  

Figura 7.2.1.2-47 - A e B. Aspecto geral do interior da parcela 32. C. trecho com alta representatividade 
de espécies escandentes. D. detalhe da serapilheira média na parcela. 
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 Parcela 33 

Na parcela 33 foram registrados 62 espécimes, pertencentes a 26 espécies e  
18 famílias, incluindo um táxon indeterminado, seis árvores mortas em pé e uma 
sem folhas. A espécie mais representativa em número de indivíduos nessa parcela 
foi Protium cf. apiculatum (Burseraceae) com 10 espécimes. A maioria dos gêneros 
foi representado por apenas uma espécie. 

As sinúsias herbácea e arborescente também tiveram boa representatividade no 
sub-bosque que variou de semi aberto a fechado (Figura 7.2.1.2-48 A e B),  com 
contribuição de espécies epífitas e hemi-epífitas da família Araceae, incluindo as 
espécies  Heteropsis sp.1, Syngonium sp.1 e Philodendron sp.1, além das espécies 
Lomariopsis sp.1,  Notylia sp.1. Dentre as espécies terrícolas presentes neste 
estrato foram identificadas Costus cf. arabicus, Ischnosiphon cf. gracilis, 
Streptogyna americana, dentre outras. Nos demais componentes do sub-bosque 
destacam-se a espécie herbácea arborecente Phenakospermum guyannense 
(sororoca), as arbustivas Astrocaryum sp.1, Geonoma sp.1, e a arvoreta Hirtella 
elongata. Dentre as espécies escandentes destaca-se Pleonotoma cf. jasminifolia. 
No componente solo foi observada serapilheira média. 

 

  

  

Figura 7.2.1.2-48 - Aspecto geral do interior da parcela 33. A. trecho do sub-bosque com fisionomia 
fechada; B. trecho do sub-bosque com fisionomia semi aberta; C. trecho com alta 
representatividade de espécies escandentes. D. detalhe da espécie Streptogyna 
americana (Poaceae). 
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 Parcela 34 

Na parcela 34 foram registrados 41 espécimes, incluindo uma árvore morta em pé, 
pertencentes a 27 espécies e 18 famílias. A representatividade das espécies nessa 
parcela segue as características observadas na parcela 30, apenas com a inversão 
do primeiro e do segundo lugar em número de indivíduos, sendo a espécie mais 
representativa na presente parcela Cheiloclinium cognatum (Celastraceae) com 
cinco espécimes, seguida de  Protium cf. apiculatum (Burseraceae) com  
quatro espécimes. A maioria dos gêneros foi representado por apenas uma espécie. 

As sinúsias herbácea e arborescente também tiveram boa representatividade no 
sub-bosque que apresentou fisionomia variando de semi aberta a fechada  
(Figura 7.2.1.2-49), com expressiva contribuição de espécies epífitas e hemi-epífitas 
da família Araceae incluindo as espécies Heteropsis sp.1, Philodendron cf. insigne, 
Philodendron quinquelobum e Syngonium sp.1, além das espécies Asplenium 
serratum e Lomariopsis sp.1. Dentre as espécies terrícolas presentes neste estrato 
foram identificados representantes do gênero Adiantum, as Poaceae Olyra cf. 
latifolia e Streptogyna americana, ainda as espécies Calathea zingiberina, 
Ischnosiphon cf. gracilis, Monotagma sp.1 dentre outras. Nos demais componentes 
do sub-bosque destacam-se a espécie herbácea arborescente Phenakospermum 
guyannense (sororoca), as arbustivas Cordia nodosa, Geonoma sp. 1 e Piper sp.1 e 
a arvoreta Hirtella elongata. Nas áreas com maior incidência solar no sub-bosque foi 
observada maior concentração de espécies escandentes como Bauhinia sp.1 e 
Pleonotoma cf. jasminifolia (Bignoniaceae). No componente solo foi observada 
serapilheira média (Figura 7.2.1.2-49 D). 
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Figura 7.2.1.2-49 - A-C. aspecto geral do interior da FOAS na parcela 34. C. detalhe da espécie hemi-
epífita Philodendron cf. insigne; D. Detalhe da herbácea terrícola Monotagma sp.1. 

 

 Parcela 35 

Na parcela 35 foram registrados 39 espécimes, incluindo quatro árvores mortas em 
pé, pertencentes a 17 espécies e 11 famílias, além de um táxon indeterminado. A 
espécie que apresentou maior número de indivíduos nessa parcela foi Protium cf. 
apiculatum (Burseraceae) com sete espécimes, seguida de Pseudolmedia laevis 
(Moraceae) com seis espécimes. A maioria dos gêneros foi representado por 
apenas uma espécie. 

As sinúsias herbácea e arborescente também tiveram boa representatividade no 
sub-bosque que variou de semi aberto a fechado com contribuição de espécies 
epífitas e hemi-epífitas da família Araceae, incluindo as espécies Heteropsis sp.1 e 
Syngonium sp.1, além das espécies Lomariopsis sp.1. Dentre as espécies terrícolas 
presentes neste estrato foram identificadas Calathea zingiberina, Trichomanes 
pinnatum, Ischnosiphon cf. gracilis, dentre outras. Nos demais componentes do  
sub-bosque destacam-se o predomínio da espécie herbácea arborescente 
Phenakospermum guyannense (sororoca) em alguns trechos da parcela  
(Figura 7.2.1.2-50), as Arecaceae arbustivas Astrocaryum sp.1 e Geonoma sp.1, 
além das espécies Clavija sp.1, Piper sp.1, Acanthaceae sp.1 e as arvoretas Hirtella 
elongata e Compsoneura ulei. Cabe ressaltar que nessa parcela foi registrado um 
trecho com presença de bambuzal, e nas áreas com maior incidência solar no  
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sub-bosque foi observada maior concentração de espécies escandentes  
(Figura 7.2.1.2-50) como Bauhinia sp.1 e Pleonotoma cf. jasminifolia 
(Bignoniaceae). No componente solo foi observada serapilheira média. 

 

  

  

Figura 7.2.1.2-50 - A. Detalhe da espécie hemi-epífita Heteropsis sp.1; B. detalhe de um trecho da 
parcela 35 com predomínio da espécie herbácea arborescente Phenakospermum 
guyannense (sororoca); C. detalhe de um trecho da parcela com presença de 
bambuzal; D. detalhe de uma trecho da parcela com presença de espécimes 
escandentes volúveis em primeiro plano. 

 

 Parcela 36 

Na parcela 36 foram registrados 48 espécimes, incluindo sete árvores mortas em 
pé, pertencentes a 21 espécies e nove famílias. A espécie que apresentou maior 
número de indivíduos nessa parcela foi Rinorea racemosa (Violaceae) com 14 
espécimes. A maioria dos gêneros foi representado por apenas uma espécie. 

As sinúsias herbácea e arborescente também tiveram boa representatividade no 
sub-bosque que variou de semi aberto a fechado (Figura 7.2.1.2-51), com 
contribuição de espécies epífitas e hemi-epífitas da família Araceae, incluindo as 
espécies Heteropsis sp.1, Philodendron quinquelobum e Syngonium sp.1, além da 
espécies Lomariopsis sp.1 (Lomariopsidaceae) e Notylia sp.1 (Orchidaceae). Dentre 
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as espécies terrícolas presentes neste estrato foram identificadas Costus cf. 
arabicus, Pariana sp.1, Renealmia sp.1, dentre outras. Nos demais componentes do 
sub-bosque destacam-se a espécie herbácea arborescente Phenakospermum 
guyannense (sororoca), as arbustivas Geonoma sp. 1, Esenbeckia sp.1 e Clavija 
sp.1 e a arvoreta Compsoneura ulei. Nas áreas com maior incidência solar foi 
observada maior concentração de espécies escandentes como Pleonotoma cf. 
jasminifolia (Bignoniaceae) tornando o sub-bosque fechado (Figura 7.2.1.2-51 B e 
C). No componente solo foi observada serapilheira média. 

 

  

  

Figura 7.2.1.2-51 - A e B. aspecto geral do interior da parcela 36 com grande concentração de espécies 
escandentes. C e D. registro da espécie Attalea maripa (inajá) na parcela 36. 

 

 Parcela 37 

Na parcela 37 foram registrados 49 espécimes, incluindo duas árvores mortas em 
pé, pertencentes a 25 espécies e 11 famílias, além de uma espécie indeterminada. 
A espécie com maior número de indivíduos nessa parcela foi Schizolobium parayba 
var. amazonicum (Fabaceae) com cinco espécimes. Entretanto, sua 
representatividade em número de indivíduos em relação às demais espécies não foi 
significativa, sendo observada nessa parcela relativa equabilidade na distribuição do 
número de indivíduos por espécie. A maioria dos gêneros foi representado por 
apenas uma espécie. 
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As sinúsias herbácea e arborescente também tiveram boa representatividade no 
sub-bosque que variou de semi aberto a fechado (Figura 7.2.1.2-52), com 
contribuição de espécies epífitas e hemi-epífitas da família Araceae, incluindo as 
espécies Heteropsis sp.1 e Syngonium sp.1, além das espécies Asplenium 
serratum. Dentre as espécies terrícolas presentes neste estrato foram identificadas 
Ischnosiphon cf. gracilis, Adiantum sp.2, dentre outras. Nos demais componentes 
do sub-bosque destacam-se a espécie herbácea arborescente Phenakospermum 
guyannense (sororoca) e a arbustiva Geonoma sp.1. Nas áreas com maior 
incidência solar foi observada maior concentração de espécies escandentes como 
Pleonotoma cf. jasminifolia. No componente solo foi observada serapilheira média. 

 

  

Figura 7.2.1.2-52 - Aspecto geral do interior da FOD Aluvial na parcela 37. 

 

 Parcela 38 

Na parcela 38 foram registrados 74 espécimes, incluindo seis árvores mortas em 
pé, pertencentes a 33 espécies e 18 famílias. A espécie mais representativa em 
número de indivíduos nessa parcela foi Xylopia amazonica (Annonaceae) com  
16 espécimes. A maioria dos gêneros foi representado por apenas uma espécie. 

As sinúsias herbácea e arborescente também tiveram boa representatividade no 
sub-bosque que variou de semi aberto a fechado (Figura 7.2.1.2-53), com 
contribuição de espécies epífitas e hemi-epífitas como Zygosepalum cf. labiosum 
(Orchidaceae) e Microgramma megalophylla (Polypodiaceae). Dentre as espécies 
terrícolas presentes neste estrato foram identificadas Kyllinga sp.1, Trichomanes cf. 
diversifrons, Ischnosiphon cf. gracilis, Pariana sp.1, Adiantum sp.1, dentre outras. 
Nos demais componentes do sub-bosque destacam-se a espécie herbácea 
arborescente Phenakospermum guyannense (sororoca) e a arbustivas Bactris sp.1. 
Nas áreas com maior incidência solar foi observada maior concentração de 
espécies escandentes tornando o sub-bosque fechado (Figura 7.2.1.2-53). No 
componente solo foi observada serapilheira espessa. 
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Figura 7.2.1.2-53 - Aspecto geral do interior da FOD Aluvial na parcela 38. 

 

 Parcela 39 

Na parcela 39 foram registrados 27 espécimes, incluindo três árvores mortas em pé, 
pertencentes a 13 espécies e 11 famílias. A espécie mais representativa em número 
de indivíduos nessa parcela foi Senegalia sp.1 (Fabaceae) com cinco espécimes, 
seguida de Xylopia sericea (Annonaceae) com quatro espécimes. A maioria dos 
gêneros foi representado por apenas uma espécie. 

As sinúsias herbácea e arborescente também tiveram boa representatividade no 
sub-bosque que variou de semi aberto a fechado (Figura 7.2.1.2-54), com 
contribuição de indivíduos terrícolas do gênero Adiantum, além das espécies 
Calathea zingiberina, Monotagma sp.1, Streptogyna americana, dentre outras. Nos 
demais componentes do sub-bosque destacam-se a espécie arbustiva Clavija sp.1. 
Nas áreas com maior incidência solar foi observada maior concentração de 
espécies escandentes como Pleonotoma cf. jasminifolia, Passiflora sp.1 e Bauhinia 
sp.1 tornando o sub-bosque mais fechado. No componente solo foi observada 
serapilheira média. 

 

  

Figura 7.2.1.2-54 - Aspecto geral do interior da FOD Aluvial na parcela 39. 
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 Parcela 40 

A composição florística desta parcela foi marcada pela presença de espécies típicas 
de ambientes com influência do lençol freático sendo registrados 99 espécimes, 
incluindo três árvores mortas em pé, pertencentes a 20 espécies e 14 famílias. A 
espécie mais representativa em número de indivíduos nessa parcela foi Micropholis 
venulosa (Sapotaceae) com 17 espécimes, seguida de Eschweilera cf. albiflora 
(Lecythidaceae) com 15 espécimes e de Protium heptaphyllum (Burseraceae) com 
14 espécimes. A maioria dos gêneros foi representado por apenas uma espécie. 

As sinúsias herbácea e arborescente foram pouco representativas no sub-bosque 
que apresentou fisionomia aberta (Figura 7.2.1.2-55 A e B). Dentre as epífitas e 
hemi-epífitas houve registro da espécie Codonanthe sp.1 (Figura 7.2.1.2-55 C). 
Dentre as espécies terrícolas presentes neste estrato foram identificadas 
Trichomanes cf. diversifrons, Olyra cf. latifolia, dentre outras. Nas áreas com maior 
concentração de espécies escandentes foram registradas as espécie Rhynchospora 
corymbosa e Bauhinia sp.1. No componente solo foi observada serapilheira 
espessa. 

 

  

  

Figura 7.2.1.2-55 - A e B. Aspecto geral do interior da FOD Aluvial na parcela 40; C. detalhe da espécie 
Codonanthe sp.1. D. Detalhe da espécie Trichomanes cf. diversifrons. 
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 Parcela 41 

Na parcela 41 foram registrados 57 espécimes, incluindo 4 árvores mortas em pé, 
pertencentes a 24 espécies e 17 famílias. Destaca-se a representatividade do 
gênero Protium nessa parcela, com três espécies, incluindo o táxon Protium altsonii 
que apresentou o maior número de indivíduos registrados nesta unidade amostral 
(11 espécimes). 

As sinúsias herbácea e arborescente tiveram expressiva representatividade no  
sub-bosque que variou de semi aberto a fechado (Figura 7.2.1.2-56), com 
contribuição de espécies epífitas e hemi-epífitas da família Araceae, incluindo as 
espécies Philodendron cf. insigne e Philodendron sp.1. Dentre as espécies 
terrícolas presentes neste estrato foram identificadas Trichomanes pinnatum, 
Calathea zingiberina, dentre outras. Nos demais componentes do sub-bosque 
destacam-se a arvoreta Miconia sp.2. Nas áreas com maior incidência solar foi 
observada maior concentração de espécies escandentes como Abuta sp.1. No 
componente solo foi observada serapilheira média. 

 

  

  

Figura 7.2.1.2-56 - A e B. Aspecto geral do interior da FOD Aluvial na parcela 41; C e D. indivíduo da 
espécie Oenocarpus distichus (Arecaceae); C. marcação; D. aspecto geral da copa. 
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 Parcela 42 

Na parcela 42 foram registrados 59 espécimes, incluindo sete árvores mortas em 
pé, pertencentes a 21 espécies e 13 famílias. A espécie mais representativa em 
número de indivíduos nessa parcela foi Calophyllum brasiliense (Calophyllaceae) 
com 10 espécimes, seguida da espécie Ouratea discophora (Ochnaceae) com  
oito espécimes. A maioria dos gêneros foi representado por apenas uma espécie. 

As sinúsias herbácea e arborescente também tiveram boa representatividade no 
sub-bosque que variou de semi aberto a fechado (Figura 7.2.1.2-57 A e B). Dentre 
as espécies terrícolas presentes neste estrato foram identificadas Scleria sp.1, 
Trichomanes pinnatum, Pariana sp.1, Selaginella sp.1 (Figura 7.2.1.2-57 C), dentre 
outras. Nos demais componentes do sub-bosque destacam-se a presença da 
arvoreta Miconia sp.2. Nas áreas com maior incidência solar foi observada maior 
concentração de espécies escandentes como Abuta sp.1 e Pleonotoma cf. 
jasminifolia  tornando o sub-bosque fechado. No componente solo foi observada 
serapilheira média. 

 

  

  

Figura 7.2.1.2-57 - A e B. Aspecto geral do interior da FOD Aluvial na parcela 42; C. detalhe de indivíduo 
da espécie Selaginella sp.1; D. detalhe de indivíduo da espécie Scleria sp 1.  
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 Parcela 43 

Na parcela 43 foram registrados 47 espécimes, incluindo duas árvores mortas em 
pé, subordinados a 25 espécies e 15 famílias. A espécie mais representativa em 
número de indivíduos nessa parcela foi Protium altsonii (Burseraceae) com  
oito espécimes. A maioria dos gêneros foi representado por apenas uma espécie. 

As sinúsias herbácea e arborescente também tiveram boa representatividade no 
sub-bosque que variou de semi aberto a fechado (Figura 7.2.1.2-58), com 
contribuição de espécies epífitas e hemi-epífitas além de espécies terrícolas como 
Trichomanes pinnatum, Calathea sp.1, Pariana sp.1, Doliocarpus sp1, dentre 
outras. Nas áreas com maior incidência solar foi observada maior concentração de 
espécies escandentes como Abuta sp.1 e Pleonotoma cf. jasminifolia, tornando o 
sub-bosque fechado. No componente solo foi observada serapilheira média. 

 

  

  

Figura 7.2.1.2-58 - A e B. Aspecto geral do interior da FOD Aluvial na parcela 43; C. detalhe de indivíduo  
da espécie Calathea sp.1; D. detalhe de indivíduo da espécie Doliocarpus sp.1. 
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 Parcela 44 

Na parcela 44 foram registrados 46 espécimes, pertencentes a 26 espécies e  
17 famílias. A espécie que apresentou maior número de indivíduos nessa parcela foi 
Protium altsonii (Burseraceae) com sete espécimes. A maioria dos gêneros foi 
representado por apenas uma espécie. 

As sinúsias herbácea e arborescente também tiveram boa representatividade no 
sub-bosque que variou de semi aberto a fechado (Figura 7.2.1.2-59). Dentre as 
espécies terrícolas presentes neste estrato foram identificadas Trichomanes 
pinnatum, Pariana sp.1, dentre outras. Nas áreas com maior incidência solar foi 
observada maior concentração de espécies escandentes como Pleonotoma cf. 
jasminifolia (Bignoniaceae) e Abuta sp.1 tornando o sub-bosque fechado. No 
componente solo foi observada serapilheira média. 

 

  

Figura 7.2.1.2-59 - Aspecto geral do interior da FOAS na parcela 44 com a fisionomia do sub-bosque 
variando de semi aberta a fechada. 

 

 Parcela 45 

Na parcela 45 foram registrados 56 espécimes, incluindo uma árvore morta em pé, 
pertencentes a 32 espécies e 18 famílias, além de um táxon indeterminado. A 
espécie mais representativa em número de indivíduos nessa parcela foi Fabaceae 
sp.1 (faveira) com sete espécimes. A maioria dos gêneros foi representado por 
apenas uma espécie. 

As sinúsias herbácea e arborescente também tiveram boa representatividade no 
sub-bosque que variou de semi aberto a fechado (Figura 7.2.1.2-60), com 
contribuição de espécies epífitas e hemi-epífitas como Heteropsis sp.1 e Asplenium 
serratum. Em relação às espécies terrícolas presentes neste estrato foram 
identificadas Adiantum sp.2, Heliconia episcopalis, Ischnosiphon cf. gracilis, dentre 
outras. Nos demais componentes do sub-bosque destacam-se a espécie herbácea 
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arborecente Phenakospermum guyannense (sororoca). Dentre as espécies 
escandentes destaca-se Pleonotoma cf. jasminifolia. No componente solo foi 
observada serapilheira média. 

 

  

  

Figura 7.2.1.2-60 - A e B. Aspecto geral do interior da FOD Aluvial na parcela 45; C e D. trecho da 
parcela com presença de indivíduos da espécie Phenakospermum guyannense 
(sororoca). 

 

 Parcela 46 

Na parcela 46 foram registrados 59 espécimes, incluindo nove árvores mortas em 
pé, pertencentes a 31 espécies e 18 famílias. A espécie mais representativa em 
número de indivíduos nessa parcela foi Inga sp.4 (Fabaceae) com seis espécimes. 
A maioria dos gêneros foi representado por apenas uma espécie. 

As sinúsias herbácea e arborescente também tiveram boa representatividade no 
sub-bosque que variou de semi aberto a fechado (Figura 7.2.1.2-61), com 
contribuição de espécies epífitas e hemi-epífitas como Philodendron cf. insigne. Em 
relação às espécies terrícolas presentes neste estrato foram identificadas 
Trichomanes pinnatum Calathea zingiberina, Ischnosiphon cf. gracilis, Monotagma 
sp.1, Pariana sp.1, dentre outras. Nos demais componentes do sub-bosque 

B A 

C D 



 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 120/634 

 

destacam-se a espécie herbácea arborecente Phenakospermum guyannense 
(sororoca), e a arbustiva Geonoma sp.1. Nas áreas com maior incidência solar foi 
observada maior concentração de espécies escandentes como Abuta sp.1. No 
componente solo foi observada serapilheira média. 

  

 

Figura 7.2.1.2-61 - A e B. Aspecto geral do interior da FOD Aluvial na parcela 46; C. detalhe da sinúsia 
herbácea e subarbustiva no sub-bosque. 

 

 Parcela 47 

Na parcela 47 foram registrados 44 espécimes, incluindo nove árvores mortas em 
pé, pertencentes a 22 espécies e 14 famílias. As espécies com maior número de 
indivíduos nessa parcela foram Theobroma speciosum (Malvaceae) e Protium sp. 
1 (Burseraceae), ambas com quatro espécimes. Entretanto, a representatividade 
em número de indivíduos destas espécies em relação às demais não foi 
significativa, sendo observada nessa parcela relativa equabilidade na distribuição do 
número de indivíduos por espécie. 

As sinúsias herbácea e arborescente também tiveram boa representatividade no 
sub-bosque que apresentou fisionomia fechada (Figura 7.2.1.2-62), com 
contribuição de espécies epífitas e hemi-epífitas, escandentes como Abuta sp.1, 

C 
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além de espécies terrícolas como Scleria sp.1, Calathea zingiberina, Olyra cf. 
latifolia, dentre outras. Nos demais componentes do sub-bosque destacam-se a 
espécie arbustiva Psychotria sp.1 e a arvoreta Hirtella elongata. No componente 
solo foi observada serapilheira média. 

 

  

Figura 7.2.1.2-62 - Aspecto geral do interior da parcela 47. 

 

Dados Gerais da Amostragem de Vegetação 

A fim de caracterizar com maior clareza a composição florística da vegetação local, 
foram identificadas as espécies ocorrentes ao longo dos transectos, acessos e 
durante todo o deslocamento das equipes. 

Desta forma, foi possível identificar na AII e na AID, um total de 418 espécies 
vegetais. Em análise mais profunda, é possível distinguir que durante a 
amostragem, algumas espécies ocorreram apenas na AID ou na AII, porém, é 
equivocado afirmar que tais espécies sejam de ocorrência exclusiva para essas 
áreas, ou seja, subentende-se que as espécies são comuns aos remanescentes 
existentes na região. 

A curva do coletor (Figura 7.2.1.2-63) mostrou que a intensidade amostral foi 
satisfatória para o levantamento florístico, com tendência à estabilização em 
diferentes ocasiões durante a amostragem. 
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Figura 7.2.1.2-63 - Curva do coletor - amostragem geral. 

 

A curva do coletor não apresentou estabilização definitiva, porém, um levantamento 
por amostragem aleatória de unidades amostrais poderia ter resultado em maiores 
chances de estabilização. 

A análise da vegetação baseada exclusivamente na curva do coletor não invalida o 
trabalho realizado, uma vez que foram identificadas 281 espécies arbóreas. A 
estabilização completa da curva pode demandar estudos de longo prazo, o que não 
é o caso, pois, trata-se de um estudo de avaliação dos impactos ambientais e não 
um levantamento completo das espécies do ecossistema atingido. As informações 
obtidas foram suficientes para subsidiar a avaliação dos impactos prognosticados, 
dispensando a necessidade de obtenção de novos dados primários. 

Na sequência são apresentadas informações detalhadas sobre a composição 
florística da cada uma das formações vegetais da AII e AID, separando-se as 
análises dos estratos arbóreos e de regeneração natural. O Mapa 7.2.1.2-6 
apresenta a caracterização da cobertura e uso do solo na AID. 
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Mapa 7.2.1.2-6 - Uso do Solo e fitofisionomias na AID da UHE Castanheira. (A3) 
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Mapa 7.2.1.2-6 - Uso do Solo e fitofisionomias na AID da UHE Castanheira. (A3) 
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 Resultados  

Caracterização Fitossociológica da Floresta Ombrófila Aberta Submontana. 

Regeneração Natural 

Composição Florística 

O Quadro 7.2.1.2-4 apresenta as espécies dos 613 indivíduos amostrados nas 
parcelas de regeneração natural. Foram identificadas 56 espécies. 

 

Quadro 7.2.1.2-4 - Lista de espécies da regeneração natural em FOAS. (continua...) 

ESPÉCIE  NOME POPULAR 

Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip tento 

Allophylus sp. vacum 

Astronium sp. gonçalo-alves 

Bauhinia ungulata L. pata-de-vaca 

Brosimum sp. inharé-branco 

Capirona decorticans Spruce pau-mulato 

Casearia sp. vela-branca 

Cecropia sciadophylla Mart. embaúba-gigante 

Cecropia sp. embaúba 

Cheiloclinium cognatum (Miers) A.C.Sm. casca-roxa 

Chrysophyllum sp. bapeba-prata 

Cordia nodosa Lam. freijó-de-formiga 

Diospyros capreifolia Mart. ex Hiern caqui-preto 

Diospyros cf. guianensis (Aubl.) Gürke caqui-da-mata 

Duguetia sp.3 conduru-amarelo 

Euphorbiaceae sp. pau-chiclete 

Fabaceae sp. fabaceae 

Guatteria cf. schomburgkiana Mart. araticum-cagão 

Hirtella sp. hirtela 

Hymenaea courbaril L. jatobá 

Indeterminada 4 folha-peluda 

Indeterminada 5 miuda 

Indetreminada vacum 

Inga cf. capitata Desv. ingá-miúdo 

Inga cf. ingoides (Rich.) Willd. ingá-alado 

Inga sp.4 ingá-rosa 

Luehea sp. açoita-cavalo 
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Quadro 7.2.1.2-4 - Lista de espécies da regeneração natural em FOAS. (continuação) 

ESPÉCIE  NOME POPULAR 
Maquira sclerophylla (Ducke) C.C.Berg muiratinga-rosa 

Metrodorea flavida K.Krause carrapateira 

Miconia sp.2 melastomataceae 

Miconia sp.4 miconia 2 

Moraceae sp. moraceae 

Naucleopsis caloneura (Huber) Ducke pau-pica 

Neea cf. floribunda Poepp. & Endl. joao-mole 

Neea hermaphrodita S.Moore joão-amarelo 

Pourouma guianensis Aubl. pourouma 

Pouteria torta (Mart.) Radlk. abiurana-peluda 

Protium cf. apiculatum Swart breu 

Protium sp. protium 

Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F.Macbr. pama 

Rinorea racemosa (Mart.) Kuntze estralador 

Sagotia brachysepala (Müll.Arg.) Secco rimo 

Sapotaceae sp. sapotaceae 

Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby pau-cigarra 

Simarouba amara Aubl. paraíba 

Sloanea pubescens Benth. sapopema 

Sorocea guilleminiana Gaudich. soroca 

Spondias cf. lutea L. cajá 

Swartzia laxiflora Bong. ex Benth. muirajibóia 

Symphonia globulifera L.f. bacupari-amarelo 

Toulicia guianensis Aubl. guiné 

Trichilia micrantha Benth. catiguá-liso 

Trichilia singularis C.DC. catiguá 

Xylopia amazonica R.E.Fr. pindauvinha 

Xylopia benthamii R.E.Fr. pindaúva-amarela 

Xylopia calophylla R.E.Fr. pimenta-de-macaco 

 

Destaque para as espécies Protium cf. apiculatum (breu), Inga cf. ingoides (ingá) e 
Cheiloclinium cognatum (casca-roxa) que juntas representam mais de 50% dos 
indivíduos amostrados. 

A Figura 7.2.1.2-64 ilustra com clareza a predominância das famílias mais 
abundantes no estudo de regeneração natural realizado. Sendo mais expressivas 
as famílias Burseraceae e Fabaceae. 
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Figura 7.2.1.2-64 - Percentual das famílias encontradas no levantamento de 
regeneração natural para FOAS. 

 

 Diversidade 

Para este estrato foram amostradas um total de 31 parcelas de 10 m x 10 m, onde 
foram levantados um total de 613 indivíduos distribuídos em 56 espécies, com 
índice de Shannon (H’) de 3,37 bits.ind.-1, índice de equabilidade de Pielou (J’) 
geral da fitofisionomia de 0,4 e índice de diversidade de Simpson (C) de 0,92, 
lembrando que quanto mais próximo de 1, maior é a diversidade. Também é 
apresentado o Coeficiente de Mistura de Jentsch (QM), calculado em 1:06.4 
(Quadro 7.2.1.2-5). 

 

Quadro 7.2.1.2-5 - Índices de Diversidade da regeneração natural da Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana. 

 N S ln(S) H' C J QM 

Geral 613 56 4.564 3.37 0.92 0.74 01:06.4 

           
Jackknife T (95%) = 2.07 

 

3.31 a 3.92 
 

N – número de indivíduos; S – número de espécies amostradas; ln (S) – logarítimo base neperiana de S; H´- índice de Shannon-
Weaver; C – índice de Simpson; J, índice de equabilidade de Pielou e; QM – quociente de mistura de Jentsch. 
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A curva do coletor (Figura 7.2.1.2-65) apresenta as parcelas amostradas para essa 
fitofisionomia. A análise da figura indica que existe grande possibilidade de 
ocorrência de novas espécies no solo da floresta, e este fato se deve aos diferentes 
níveis de antropização e grau de exploração das áreas estudadas. 

 

Figura 7.2.1.2-65 - Curva do Coletor para a regeneração natural em Floresta Ombrófila 
Aberta Submontana. 

 

 Densidade 

A Figura 7.2.1.2-66 ilustra o número de indivíduos das espécies mais 
representativas em relação à regeneração natural para os remanescentes de 
Floresta Ombrófila Aberta Submontana. 
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Figura 7.2.1.2-66 - Estrutura horizontal - Número de indivíduos de regeneração 
natural em FOAS. 

 

 Estrutura Vertical 

A Figura 7.2.1.2-67 apresenta a distribuição das alturas da regeneração natural em 
ambientes de Floresta Ombrófila Aberta Submontana. 
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Figura 7.2.1.2-67 - Distribuição das alturas para a regeneração 

natural em FOAS. 

 

A análise da estrutura vertical nos dá uma ideia da importância da espécie 
considerando a sua participação nos estratos verticais que o povoamento 
apresenta. Os estratos verticais encontrados na floresta podem ser divididos em: 
espécies dominantes, intermediárias e dominadas. Aquelas espécies que 
possuírem um maior número de indivíduos representantes em cada um desses 
estratos certamente apresentarão uma maior importância ecológica no povoamento 
em estudo. Para a regeneração natural o estudo consiste no levantamento dos 
descendentes das plantas arbóreas. Os parâmetros para Regeneração Natural são 
calculados utilizando as mesmas fórmulas que as utilizadas para árvores adultas, 
porém, considerando dados de árvores e parcelas em regeneração. O  
Quadro 7.2.1.2-6 apresenta os resultados por espécie. 
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Quadro 7.2.1.2-6 - Estrutura Vertical para Regeneração Natural em FOAS. (continua...) 

NOME CIENTÍFICO FA FR DA DR CAT CRT RNR 

Protium cf. apiculatum Swart 54.17 9.22 7516.667 43.72 903.97 43.76 32.23 

Inga cf. ingoides (Rich.) Willd. 66.67 11.35 2129.167 12.38 249.66 12.08 11.94 

Cheiloclinium cognatum (Miers) A.C.Sm. 54.17 9.22 1016.667 5.91 122.45 5.93 7.02 

Bauhinia ungulata L. 20.83 3.55 441.667 2.57 52.4 2.54 2.89 

Moraceae sp. 33.33 5.67 229.167 1.33 27.93 1.35 2.78 

Fabaceae sp. 4.17 0.71 608.333 3.54 74.97 3.63 2.63 

Hirtella sp. 20.83 3.55 133.333 0.78 15.96 0.77 1.70 

Inga cf. capitata Desv. 20.83 3.55 133.333 0.78 15.4 0.75 1.69 

Metrodorea flavida K.Krause 20.83 3.55 108.333 0.63 13.19 0.64 1.61 

Cecropia sp. 12.5 2.13 116.667 0.68 13.62 0.66 1.16 

Brosimum sp. 4.17 0.71 183.333 1.07 22.26 1.08 0.95 

Chrysophyllum sp. 4.17 0.71 166.667 0.97 19.51 0.94 0.87 

Indeterminada 5 4.17 0.71 158.333 0.92 18.74 0.91 0.85 

Inga sp.4 4.17 0.71 154.167 0.9 19.2 0.93 0.85 

Cecropia sciadophylla Mart. 4.17 0.71 141.667 0.82 17.64 0.85 0.79 

Guatteria cf. schomburgkiana Mart. 8.33 1.42 54.167 0.32 6.75 0.33 0.69 

Indeterminada 4 4.17 0.71 108.333 0.63 13.49 0.65 0.66 

Luehea sp. 4.17 0.71 70.833 0.41 8.18 0.4 0.51 

Euphorbiaceae sp. 4.17 0.71 58.333 0.34 7.26 0.35 0.47 

Miconia sp.2 4.17 0.71 58.333 0.34 7.26 0.35 0.47 

Duguetia sp.3 4.17 0.71 54.167 0.32 6.75 0.33 0.45 

Miconia sp.4 4.17 0.71 50 0.29 6.08 0.29 0.43 

Allophylus sp. 4.17 0.71 41.667 0.24 4.81 0.23 0.39 

Diospyros capreifolia Mart. ex Hiern 4.17 0.71 37.5 0.22 4.67 0.23 0.39 

Casearia sp. 4.17 0.71 33.333 0.19 4.15 0.2 0.37 

Diospyros cf. guianensis (Aubl.) Gürke 4.17 0.71 25 0.15 3.11 0.15 0.34 

Maquira sclerophylla (Ducke) C.C.Berg 4.17 0.71 20.833 0.12 2.59 0.13 0.32 

Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip 4.17 0.71 16.667 0.1 2.08 0.1 0.30 

Capirona decorticans Spruce 4.17 0.71 12.5 0.07 1.52 0.07 0.28 

Astronium sp. 4.17 0.71 8.333 0.05 0.96 0.05 0.27 

Cordia nodosa Lam. 4.17 0.71 4.167 0.02 0.48 0.02 0.25 

Hymenaea courbaril  L. 4.17 0.71 4.167 0.02 0.48 0.02 0.25 

FA-Frequência Absoluta; FR-Frequência Relativa; DA-Densidade Absoluta; DR-Densidade Relativa; CAT-Classe Absoluta de 
Tamanho; CRT-Classe Relativa de Tamanho; RNR      . 
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Quadro 7.2.1.2-6 - Estrutura Vertical para Regeneração Natural em FOAS. (continuação) 

NOME CIENTÍFICO FA FR DA DR CAT CRT RNR 

Miconia sp.4 4.17 0.71 50 0.29 6.08 0.29 0.43 

Pouteria torta (Mart.) Radlk. 4.17 0.71 50 0.29 6.23 0.3 0.43 

Xylopia benthamii R.E.Fr. 4.17 0.71 45.833 0.27 5.56 0.27 0.42 

Spondias cf. lutea L. 4.17 0.71 45.833 0.27 5.29 0.26 0.41 

Toulicia guianensis Aubl. 4.17 0.71 41.667 0.24 5.19 0.25 0.40 

Allophylus sp. 4.17 0.71 41.667 0.24 4.81 0.23 0.39 

Diospyros capreifolia Mart. ex Hiern 4.17 0.71 37.5 0.22 4.67 0.23 0.39 

Casearia sp. 4.17 0.71 33.333 0.19 4.15 0.2 0.37 

Diospyros cf. guianensis (Aubl.) Gürke 4.17 0.71 25 0.15 3.11 0.15 0.34 

Trichilia micrantha Benth. 4.17 0.71 25 0.15 2.89 0.14 0.33 

Maquira sclerophylla (Ducke) C.C.Berg 4.17 0.71 20.833 0.12 2.59 0.13 0.32 

Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip 4.17 0.71 16.667 0.1 2.08 0.1 0.30 

Sagotia brachysepala (Müll.Arg.) Secco 4.17 0.71 16.667 0.1 1.92 0.09 0.30 

Simarouba amara Aubl. 4.17 0.71 12.5 0.07 1.56 0.08 0.29 

Capirona decorticans Spruce 4.17 0.71 12.5 0.07 1.52 0.07 0.28 

Neea hermaphrodita S.Moore 4.17 0.71 12.5 0.07 1.44 0.07 0.28 

Sapotaceae sp. 4.17 0.71 12.5 0.07 1.44 0.07 0.28 

Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & 
Barneby 4.17 0.71 12.5 0.07 1.44 0.07 0.28 

Astronium sp. 4.17 0.71 8.333 0.05 0.96 0.05 0.27 

Swartzia laxiflora Bong. ex Benth. 4.17 0.71 8.333 0.05 0.96 0.05 0.27 

Symphonia globulifera L.f. 4.17 0.71 8.333 0.05 0.96 0.05 0.27 

Cordia nodosa Lam. 4.17 0.71 4.167 0.02 0.48 0.02 0.25 

Hymenaea courbaril  L. 4.17 0.71 4.167 0.02 0.48 0.02 0.25 

Sloanea pubescens Benth. 4.17 0.71 4.167 0.02 0.48 0.02 0.25 

Geral 587.6 100 17191.67 100 2065.92 100 100 

FA-Frequência Absoluta; FR-Frequência Relativa; DA-Densidade Absoluta; DR-Densidade Relativa; CAT-Classe Absoluta de 
Tamanho; CRT-Classe Relativa de Tamanho. 

 

 Não Arbóreas 

 Composição Florística 

O Quadro 7.2.1.2-7 apresenta as 62 espécies de indivíduos não arbóreos 
identificadas ao longo dos transectos e parcelas. Tendo destaque para 
Phenakospermum guyannense, Adiantum sp.2, Ischnosiphon cf. gracilis, Hirtella 
elongata e Philodendron cf. insigne, como espécies mais representativas. 
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Quadro 7.2.1.2-7 - Composição florística para as espécies não arbóreas ocorrentes. (continua...) 

ESPÉCIE FAMÍLIA FORMA DE VIDA 

Abuta sp.1 Menispermaceae Trepadeira 

Acanthaceae sp.1 Acanthaceae Sub-arbusto 

Adiantopsis radiata (L.) Fée Pteridaceae Herbácea Terrestre 

Adiantum sp.1 Pteridaceae Herbácea Terrestre 

Adiantum sp.2 Pteridaceae Herbácea Terrestre 

Aechmea sp.1 Bromeliaceae Epífita 

Aechmea sp.2 Bromeliaceae Epífita 

Anthurium gracile (Rudge) Lindl. Araceae Epífita 

Anthurium sp.1 Araceae Epífita 

Aspasia variegata Lindl. Orchidaceae Epífita 

Asplenium serratum L. Aspleniaceae Epífita 

Astrocaryum sp.1 Arecaceae Arbusto 

Bactris sp.1 Arecaceae Arbusto 

Bauhinia sp.1 Fabaceae Liana 

Calathea sp.1 Marantaceae Herbácea Terrestre 

Calathea zingiberina Körn. Marantaceae Herbácea Terrestre 

Clavija sp.1 Primulaceae Arbusto 

Compsoneura ulei Warb. Myristicaceae Arvoreta 

Cordia nodosa Lam. Boraginaceae Arbusto 

Costus cf. arabicus  L. Costaceae Herbácea Terrestre 

Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw. Cactaceae Epífita 

Esenbeckia sp.1 Rutaceae Arbusto 

Geonoma sp.1 Arecaceae Arbusto 

Heliconia episcopalis Vell. Heliconiaceae Herbácea Terrestre 

Heteropsis sp.1 Araceae Hemi-epífita 

Hirtella elongata Mart. & Zucc. Chrysobalanaceae Arvoreta 

Ischnosiphon cf. gracilis (Rudge) Körn. Marantaceae Herbácea Terrestre 

Lomariopsis sp.1 Lomariopsidaceae Hemi-epífita 

Mikania sp.1 Asteraceae Trepadeira 

Monotagma sp.1 Marantaceae Herbácea Terrestre 

Monstera adansonii Schott Araceae Hemi-epífita 

Notylia sp.1 Orchidaceae Epífita 

Olyra cf. latifolia L. Poaceae Herbácea Terrestre 
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Quadro 7.2.1.2-7 - Composição florística para as espécies não arbóreas ocorrentes. (continuação) 

ESPÉCIE FAMÍLIA FORMA DE VIDA 

Oncidium baueri Lindl. Orchidaceae Epífita 

Panicum sp.1 Poaceae Herbácea Terrestre 

Pariana sp.1 Poaceae Herbácea Terrestre 

Passiflora sp.1 Passifloraceae Trepadeira 

Peperomia macrostachya (Vahl) A.Dietr. Piperaceae Epífita 

Peperomia sp.1 Piperaceae Epífita 

Phenakospermum guyannense (A.Rich.) 
Endl. ex Miq. Strelitziaceae Herbáceae Arborescente 

Philodendron cf. insigne Schott Araceae Epífita 

Philodendron quinquelobum K.Krause Araceae Hemi-epífita 

Philodendron sp.1 Araceae Hemi-epífita 

Philodendron sp.2 Araceae Hemi-epífita 

Philodendron sp.3 Araceae Hemi-epífita 

Piper sp.1 Piperaceae Arbusto 

Pleonotoma cf. jasminifolia (Kunth) Miers Bignoniaceae Trepadeira 

Pleurothallis sp.1 Orchidaceae Epífita 

Poaceae sp.1 Poaceae Herbácea Terrestre 

Renealmia sp.1 Zingiberaceae Herbácea Terrestre 

Scaphyglottis sp.1 Orchidaceae Epífita 

Serjania sp.1 Sapindaceae Trepadeira 

Stelis sp.1 Orchidaceae Epífita 

Streptogyna americana C.E.Hubb. Poaceae Herbácea Terrestre 

Syngonium sp.1 Araceae Hemi-epífita 

Thoracocarpus bissectus (Vell.) Harling Cyclanthaceae Hemi-epífita 

Trichilia sp.2 Meliaceae Arvoreta 

Trichomanes pinnatum Hedw. Hymenophyllaceae Herbácea Terrestre 

Triplophyllum sp.1 Tectariaceae Herbácea Terrestre 

Vernonia sp.1 Asteraceae Arbusto 

Xylobium cf. foveatum (Lindl.) Nichol Orchidaceae Epífita 

Zygosepalum cf. labiosum (Rich.) Garay Orchidaceae Epífita 
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 Estrato Florestal 

 Composição Florística 

O Quadro 7.2.1.2-8 apresenta as espécies dos 1929 indivíduos amostrados nas 
Unidades Amostrais. Foram identificadas 246 espécies. 

 

Quadro 7.2.1.2-8 - Lista de espécies arbóreas. (continua...) 

ESPÉCIE NOME POPULAR INDIVÍDUOS AMOSTRADOS 

Protium cf. apiculatum Swart breu 147 

morta morta 119 

Bactris sp.1 iri 100 

Rinorea racemosa (Mart.) Kuntze estralador 77 

Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F.Macbr. pama 66 

Theobroma speciosum Willd. ex Spreng. cacauí 53 

Euterpe precatoria Mart. palmito 48 

Bactris riparia Mart. tucum 40 

Oenocarpus distichus Mart. bacaba 38 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. inajá 33 

Protium altsonii Sandwith breu-fogo 32 

Cheiloclinium cognatum (Miers) A.C.Sm. casca-roxa 31 

Fabaceae sp.1 faveira 30 

Trichilia singularis C.DC. catiguá 29 

Cecropia sp.1 embaúba 28 

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith tamarina 28 

Cecropia sciadophylla Mart. embaúba-gigante 24 

Sagotia brachysepala (Müll.Arg.) Secco rimo 24 

Pourouma guianensis Aubl. pourouma 22 

Sapium marmieri Huber burra-leiteira 22 

Simarouba amara Aubl. paraíba 22 

Socratea sp.1 paxiúbão 20 

Tachigali prancei (H.S.Irwin & Arroyo) L.G.Silva & 
H.C.Lima tachi-dourado 18 
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Quadro 7.2.1.2-8 - Lista de espécies arbóreas. (continua...) 

ESPÉCIE NOME POPULAR INDIVÍDUOS 
AMOSTRADOS 

Toulicia guianensis Aubl. guiné 17 

Guarea guidonia (L.) Sleumer jitó-macio 16 

Schizolobium parayba var. amazonicum (Huber ex Ducke) 
barneby guapuruvu 16 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. paxiúba 16 

Eriotheca macrophylla (K.Schum.) A.Robyns paina 15 

Indeterminada 1 falso-araribá 15 

Metrodorea flavida K.Krause carrapateira 15 

Calophyllum brasiliense Cambess. jacareúba 14 

Senegalia sp.1 senegalia 14 

Tachigali formigarum Harms tachi-preto 14 

Bauhinia ungulata L. pata-de-vaca 13 

Hymenolobium modestum Ducke angelim-preto 13 

Inga cf. ingoides (Rich.) Willd. ingá-alado 13 

Chrysophyllum sanguinolentum (Pierre) Baehni guapeba-dourada 12 

Brosimum rubescens Taub. muiratinga 11 

Ceiba sp.1 paineira 11 

Ouratea discophora Ducke pau-goiabada 11 

Protium spruceanum (Benth.) Engl. breu-rosado 11 

Sapotaceae sp.1 guapeba-vermelha 11 

Brosimum sp.1 inharé-branco 10 

Guarea cinnamomea Harms. jitó-rosa 10 

Apeiba echinata Gaertn. pau-jangada 9 

Brosimum guianense (Aubl.) Huber inharé-amarelo 9 

Guarea Kunthiana A.Juss. jitó-vermelho 9 

Indeterminada 6 sem folha 9 

Inga alba (Sw.) Willd. ingá-sangue 9 

Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. laranja 9 

Protium sp.1 breu-miúdo 9 

Xylopia calophylla R.E.Fr. pimenta-de-macaco 9 

Astrocaryum aculeatum G.Mey. tucumã 8 

Casearia aff. gossypiosperma Briq. vela-branca 8 
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Quadro 7.2.1.2-8 - Lista de espécies arbóreas. (continua...) 

ESPÉCIE NOME POPULAR INDIVÍDUOS 
AMOSTRADOS 

Chrysophyllum lucentifolium Cronquist acá-branco 8 

Guarea sp.1 jitó-amarelo 8 

Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby pau-rainha 8 

Neea cf. floribunda Poepp. & Endl. joão-mole 8 

Cordia bicolor A.DC. frejó 7 

Euterpe oleracea Mart. açaí 7 

Helicostylis sp.1 inharé 7 

Inga sp.4 ingá-rosa 7 

Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don caroba 7 

Naucleopsis caloneura (Huber) Ducke pau-pica 7 

Pouteria torta (Mart.) Radlk. abiurana-peluda 7 

Protium sp.2 breu-vinho 7 

Tapura guianensis Aubl. pau-ferrugem 7 

Anacardium giganteum W.Hancock ex Engl. cajú-da-mata 6 

Conceveiba guianensis Aubl. supiarana 6 

Eschweilera coriacea (DC.) S.A.Mori matá-matá 6 

Indeterminada 3 uxi-miúdo 6 

Licania cf. polita Spruce ex Hook.f. caripé-folhão 6 

Maquira guianensis Aubl. muiratinga-dura 6 

Maquira sclerophylla (Ducke) C.C.Berg muiratinga-rosa 6 

Mezilaurus cf. itauba (Meisn.) Taub. ex Mez itaúba 6 

Ocotea cf. cernua (Nees) Mez canela-preta 6 

Pourouma minor Benoist torém-miúdo 6 

Pouteria sp.1 abiurana-maxixe 6 

Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip tento 5 

Diospyros cf. guianensis (Aubl.) Gürke caqui-da-mata 5 

Ecclinusa ramiflora Mart. curriola 5 

Qualea paraensis Ducke quaruba-roxa 5 

Symphonia globulifera L.f. bacupari-amarelo 5 

Trichilia sp.1 catiguá-preto 5 

Xylopia amazonica R.E.Fr. pindauvinha 5 

Allophylus sp.1 vacum 4 
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Quadro 7.2.1.2-8 - Lista de espécies arbóreas. (continua...) 

ESPÉCIE NOME POPULAR INDIVÍDUOS 
AMOSTRADOS 

Aparisthmium cordatum (A.Juss.) Baill. pau-de-facho 4 

Aspidosperma desmanthum Benth. Ex Müll.Arg. peroba 4 

Bagassa guianensis Aubl. tatajuba 4 

Banara nitida Spruce ex Benth. banara 4 

Genipa americana L. jenipapo 4 

Goupia glabra Aubl. cupiúba 4 

Guatteria olivacea R.E.Fr. envira 4 

Gustavia hexapelata (Aubl.) Sm. jeniparana 4 

Hymenolobium cf. nitidum Benth. angelim-sucupira 4 

Inga sp.2 ingá-ferro 4 

Licania lata J.F.Macbr. milho-torrado 4 

Lueheopsis rosea (Ducke) Burret malva-vermelha 4 

Miconia sp.1 buxixu-vermelho 4 

Moraceae sp.1 falso-naucleopsis 4 

Neea hermaphrodita S.Moore joão-amarelo 4 

Ocotea tabacifolia (Meisn.) Mez canelão 4 

Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby pau-cigarra 4 

Sloanea pubescens Benth. sapopema 4 

Swartzia laxiflora Bong. ex Benth. muirajibóia 4 

Trichilia micrantha Benth. catiguá-liso 4 

Bellucia grossularioides (L.) Triana goiaba-de-anta 3 

Brosimum sp.2 mururé 3 

Croton matourensis Aubl. dima 3 

Diplotropis cf. triloba Gleason sucupira 3 

Fabaceae sp.2 casca-solta 3 

Fabaceae sp.3 caroba-rajada 3 

Garcinia sp.1 bacupari-folhão 3 

Indeterminada 4 pau-preto 3 

Inga cf. capitata Desv. ingá-miúdo 3 

Nectandra gardneri Meisn. canela-branca 3 

Neea sp.1 joão-folhão 3 

Perebea mollis (Poepp. & Endl.) Huber pama-caucho 3 
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Quadro 7.2.1.2-8 - Lista de espécies arbóreas. (continua...) 

ESPÉCIE NOME POPULAR INDIVÍDUOS 
AMOSTRADOS 

Pouteria sagotiana (Baill.) Eyma abiu-preto 3 

Sterculia speciosa K.Schum. tacacazeiro 3 

Vochysia cinnamomea Pohl pau-amarelo 3 

Vochysia Pohl Ducke tucaneira 3 

Vochysia sp.1 casca-branca 3 

Xylopia benthamii R.E.Fr. pindaúva-amarela 3 

Zygia cataractae (Kunth) L.Rico zygia 3 

Apeiba tibourbou Aubl. pente-de-macaco 2 

Buchenavia grandis Ducke tanimbuca 2 

Campomanesia sp.1 gabiroba 2 

Cedrela odorata L. cedro-rosa 2 

Ceiba samauma (Mart.) K.Schum. sumaúma 2 

Cordia sp.1 frejó-amarelo 2 

Cupania sp.1 camboatá 2 

Diplotropis purpurea (Rich.) Amshoff sucupira-cristal 2 

Discocarpus brasiliensis Klotzsch falso-caripé 2 

Erythrina cf. fusca Lour. mulungu 2 

Eugenia sp.1 cambuí-cascudo 2 

Euphorbiaceae sp.1 falsa-seringaí 2 

Euphorbiaceae sp.2 sucanga-vermelha 2 

Ficus sp.2 apuí-amarelo 2 

Guarea gomma Pulle marinheiro 2 

Guatteria cf. schomburgkiana Mart. araticum-cagão 2 

Guatteria sp.1 envira-parda 2 

Himatanthus sucuuba (Spruce ex Müll.Arg.) Woodson sucuúba 2 

Inga nobilis Willd. ingá-verde 2 

Inga sp.1 ingá-branco 2 

Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. moreira 2 

Macrolobium acaciifolium (Benth.) Benth. arapari 2 

Moraceae sp.2 inharé-peludo 2 

Myrcia cf. amazonica DC. goiaba-vermelha 2 

Ouratea sp.1 vassoura-de-bruxa 2 
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Quadro 7.2.1.2-8 - Lista de espécies arbóreas. (continua...) 

ESPÉCIE NOME POPULAR INDIVÍDUOS 
AMOSTRADOS 

Parkia sp.1 parkia 2 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand. breu-da-várzea 2 

Protium subserratum (Engl.) Engl. breu-de-serra 2 

Prunus myrtifolia (L.) Urb. pessegueiro 2 

Qualea sp.1 quaruba-lisa 2 

Samanea tubulosa (Benth.) Barneby & J.W.Grimes algarobo 2 

Sarcaulus brasiliensis (A.DC.) Eyma abiu-escamoso 2 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. morototó 2 

Siphoneugena cf. dussii (Krug & Urb.) Proença cambuí-pardo 2 

Sloanea eichleri K.Schum. licurana 2 

Sloanea sp.1 sloanea-miúda 2 

Sorocea guilleminiana Gaudich. soroca 2 

Sterculia excelsa Mart. chichá 2 

Thyrsodium spruceanum Benth. cajú-de-leite 2 

Trattinnickia boliviana (Swart) Daly breu-amarelo 2 

Trattinnickia cf. burserifolia mart. breu-lenticela 2 

Trichilia pallida Sw. catiguá-branco 2 

Vatairea sericea (Ducke) Ducke amargosa 2 

Vismia guianensis (Aubl.) Choisy lacre 2 

Xylopia sp.1 pindaíba 2 

Zanthoxylum cf. acuminatum (Sw.) Sw. mamica-folhão 2 

Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart albizia-branca 1 

Amaioua guianensis Aubl. canela-de-veado 1 

Amburana acreana (Ducke) A.C.Sm. cerejeira 1 

Annonaceae sp.1 conde 1 

Aspidosperma spruceanum Benth. Ex Müll.Arg. perobão 1 

Astronium lecointei Ducke maracatiara 1 

Bertholletia excelsa Bonpl. castanheira 1 

Brosimum parinarioides Ducke pau-rainha 2 1 

Byrsonima sp.1 murici 1 

Cabralea canjerana (Vell.) Mart. canjerana 1 

Casearia aff. arborea (Rich.) urb. pau-lagarto 1 
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Quadro 7.2.1.2-8 - Lista de espécies arbóreas. (continua...) 

ESPÉCIE NOME POPULAR INDIVÍDUOS 
AMOSTRADOS 

Casearia sp.1 mutambarana 1 

Casearia sp.2 espeteiro 1 

Casearia sylvestris Sw. guaçatonga 1 

Cassia cf. grandis L.f. cassia 1 

Cassia sp.1 chuva-de-ouro 1 

Chrysophyllum cf. argenteum Jacq. bapeba-rosa 1 

Chrysophyllum sp.1 bapeba-prata 1 

Clarisia racemosa Ruiz & Pav. guariúba 1 

Coussapoa trinervia Spruce ex Mildbr. coussapoa 1 

Croton urucurana Baill. sangue-de-dragon 1 

Diospyros capreifolia Mart. ex Hiern caqui-preto 1 

Diospyros poeppigiana A.DC. ouriço-vermelho 1 

Diplotropis brasiliensis (Tul.) Benth. sucupira-amarela 1 

Diplotropis martiusii Benth. sucupira-preta 1 

Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. cumaru 1 

Duguetia surinamensis R.E.Fr. conduru 1 

Eschweilera cf. albiflora (DC.) Diers pipoca-da-várzea 1 

Fabaceae sp.4 falso-angelim 1 

Fabaceae sp.5 garapeira 1 

Faramea cf. occidentalis (L.) A.Rich. faramea 1 

Ficus sp.3 mata-pau 1 

Fusaea longifolia (Aubl.) Saff. envira-surucucu 1 

Guatteria discolor R.E.Fr. envira-bobó 1 

Guatteria sp.2 conduru-remédio 1 

Handroanthus sp.1 ipê-cortiça 1 

Henriettea horridula Pilg. buxixu 1 

Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg. seringueira 1 

Hirtella glandulosa Spreng. caripé-sangue 1 

Hydrochorea cf. corymbosa (Rich.) monjolo 1 

Hymenaea courbaril L. jatobá 1 

Indeterminada 2 ouriço 1 

Iryanthera juruensis Warb. ucuúba 1 
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Quadro 7.2.1.2-8 - Lista de espécies arbóreas. (continuação) 

ESPÉCIE NOME POPULAR INDIVÍDUOS 
AMOSTRADOS 

Lauraceae sp.2 preciosa 1 

Licania Blackii Prance milho-ferrugem 1 

Mabea sp.1 vaquinha 1 

Miconia chrysophylla (Rich.) Urb. papa-terra 1 

Mouriri dimorphandra Morley gurguí-preto 1 

Mouriri sp.1 gurguí-miúdo 1 

Nectandra cf. pulvurulenta Nees cheiro-doce 1 

Ocotea cujumari Mart. canela-cristal 1 

Ocotea longifolia Kunth. canela-amarela 1 

Ocotea sp.1 canela-lisa 1 

Pagamea coriacea Spruce ex Benth. pagamea 1 

Platymiscium trinitatis Benth. guarapiranga 1 

Pourouma bicolor Mart. torém 2 1 

Pouteria sp.2 abiu-incolor 1 

Pouteria sp.3 abiu-miúdo 1 

Protium crassipetalum Cuatrec. breu-seco 1 

Pterocarpus amazonum (Benth.) Amshoff pau-sangue 1 

Rubiaceae sp.1 apuruí 1 

Sapindaceae sp.1 falsa-talisia 1 

Simaba cedron Planch. paratudo 1 

Simaba sp.1 mata-cachorro 1 

Spondias cf. luteaL. cajá 1 

Stryphnodendron sp.1 barbatimão 1 

Tapirira guianensis Aubl. pau-pombo 1 

Tovomita cf. amazonica (Poepp.) Walp. bacupari-vermelho 1 

Unonopsis cf. duckei R.E.Fr. envira-vermelha 1 

Virola sp.1 virola 1 

Vitex sp.1 tarumã 1 

Vochysia sp.2 vochysia 1 

Zanthoxylum huberi P.G.Warterman mamica-amarela 1 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. mamica-de-porca 1 

 

Destaque para o elevado número de indivíduos mortos e as espécies Protium cf. 
apiculatum (breu) Bactris sp. (iri), Theobroma speciosum (cacauí), Pseudolmedia 
laevis (pama) e Rinorea racemosa (estralador), as quais ocorrem em abundância. 
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 Intensidade Amostral e Índices Fitossociológicos 

Para esta fisionomia foram amostradas um total de 33 parcelas. Conforme 
ressaltado acima foram amostrados um total de 1929 indivíduos,  
incluindo indivíduos mortos em pé, distribuídos em 246 espécies.  

O Quadro 7.2.1.2-9 apresenta os resultados dos principais índices de diversidade 
observados. Esse quadro revela o índice de Shannon (H’) de 4,57 bits.ind.-1 e o 
índice de equabilidade de Pielou (J’) geral da fitofisionomia de 0,83. O alto índice de 
diversidade da Floresta Ombrófila Aberta Submontana deve estar associado a forte 
heterogeneidade ambiental e a baixa dominância ecológica, confirmado pelo índice 
de diversidade de Simpson de 0,98, já que quanto mais próximo de 1, maior é a 
diversidade. 

 

Quadro 7.2.1.2-9 - Índices de Diversidade para a Floresta Ombrófila Aberta Submontana. (continua...) 

PARCELA N S ln(S) H' C J QM 

1 38 20 2.996 2.75 0.94 0.92 01:01.9 

2 54 16 2.773 2.23 0.85 0.8 01:03.4 

3 77 31 3.434 3.2 0.96 0.93 01:02.5 

4 75 36 3.584 3.23 0.95 0.9 01:02.1 

5 55 29 3.367 3.06 0.95 0.91 01:01.9 

11 63 30 3.401 3.13 0.96 0.92 01:02.1 

12 70 34 3.526 3.28 0.97 0.93 01:02.1 

13 97 34 3.526 2.93 0.92 0.83 01:02.9 

14 56 31 3.434 3.23 0.97 0.94 01:01.8 

16 45 28 3.332 3.22 0.98 0.97 01:01.6 

17 77 23 3.135 2.73 0.91 0.87 01:03.3 

18 34 23 3.135 2.99 0.97 0.95 01:01.5 

19 53 30 3.401 3.22 0.97 0.95 01:01.8 

20 49 20 2.996 2.8 0.95 0.93 01:02.5 

22 64 45 3.807 3.67 0.98 0.96 01:01.4 

23 68 29 3.367 3.08 0.96 0.91 01:02.3 

24 59 29 3.367 3 0.94 0.89 01:02.0 

25 77 27 3.296 2.89 0.93 0.88 01:02.9 

26 63 28 3.332 2.73 0.89 0.82 01:02.2 

27 71 34 3.526 3.08 0.94 0.87 01:02.1 

28 69 29 3.367 3.09 0.95 0.92 01:02.4 
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Quadro 7.2.1.2-9 - Índices de Diversidade para a Floresta Ombrófila Aberta Submontana. (continuação) 

29 58 25 3.219 2.65 0.88 0.82 01:02.3 

30 61 23 3.135 2.58 0.89 0.82 01:02.6 

31 66 14 2.639 1.64 0.63 0.62 01:04.7 

34 41 28 3.332 3.17 0.97 0.95 01:01.5 

35 39 19 2.944 2.63 0.93 0.89 01:02.1 

36 48 22 3.091 2.6 0.89 0.84 01:02.2 

37 49 27 3.296 3.12 0.97 0.95 01:01.8 

41 57 25 3.219 2.82 0.93 0.88 01:02.3 

42 59 22 3.091 2.73 0.93 0.88 01:02.7 

43 47 26 3.258 3.04 0.96 0.93 01:01.8 

44 46 26 3.258 3.05 0.96 0.94 01:01.8 

47 44 23 3.135 2.85 0.94 0.91 01:01.9 

Geral 1929 246 5.505 4.57 0.98 0.83 01:07.8 

Jackknife T (95%) = 2.04 4.54 a 4.97 
 

N – número de indivíduos; S – número de espécies amostradas; ln (S) – logarítimo base neperiana de S; H´- índice de Shannon-
Weaver; C – índice de Simpson; J, índice de equabilidade de Pielou e; QM – quociente de mistura de Jentsch. 

 

 Estrutura Horizontal  

Com base nos dados, foram realizados os cálculos dos parâmetros estruturais e 
fitossociológicos da vegetação, como densidade, dominância, frequência, absoluta 
e relativa, índice de valor de importância (IVI), e valor de cobertura (VC). Para o 
cálculo desses parâmetros foi utilizado o software estatístico Mata Nativa 3. Os 
parâmetros calculados são apresentados no Quadro 7.2.1.2-10 e discutidos em 
sequência. 
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Quadro 7.2.1.2-10 - Parâmetros da estrutura horizontal para a Floresta Ombrófila Aberta Submontana. (continua...) 

ESPÉCIE AB DA DR FA FR DOA DOR VC VC% VI VI% 

Protium cf. apiculatum Swart 7.72 47.10 8.05 70.97 2.60 2.49 10.42 18.47 9.23 21.07 7.02 

morta 7.16 37.42 6.39 93.55 3.43 2.31 9.67 16.06 8.03 19.49 6.50 

Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F.Macbr. 1.31 21.29 3.64 67.74 2.49 0.42 1.77 5.41 2.70 7.89 2.63 

Bactris sp.1 0.18 31.94 5.46 48.39 1.78 0.06 0.25 5.70 2.85 7.48 2.49 

Rinorea racemosa (Mart.) Kuntze 0.98 23.55 4.02 54.84 2.01 0.32 1.32 5.34 2.67 7.36 2.45 

Theobroma speciosum Willd. ex Spreng. 0.57 16.77 2.87 64.52 2.37 0.19 0.77 3.64 1.82 6.01 2.00 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. 1.61 10.00 1.71 48.39 1.78 0.52 2.18 3.89 1.94 5.66 1.89 

Cecropia sciadophylla Mart. 1.93 7.74 1.32 41.94 1.54 0.62 2.61 3.93 1.97 5.47 1.82 

Tachigali prancei (H.S.Irwin & Arroyo) L.G.Silva & 
H.C.Lima 2.03 5.81 0.99 41.94 1.54 0.66 2.74 3.74 1.87 5.28 1.76 

Euterpe precatoria Mart. 0.42 15.48 2.65 51.61 1.89 0.14 0.57 3.22 1.61 5.11 1.70 

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith 1.43 9.03 1.54 41.94 1.54 0.46 1.94 3.48 1.74 5.02 1.67 

Fabaceae sp.1 0.99 8.39 1.43 45.16 1.66 0.32 1.33 2.77 1.38 4.42 1.47 

Cecropia sp.1 0.80 9.03 1.54 45.16 1.66 0.26 1.08 2.62 1.31 4.28 1.43 

Oenocarpus distichus Mart. 1.03 12.26 2.09 19.35 0.71 0.33 1.39 3.49 1.74 4.20 1.40 

Protium altsonii Sandwith 1.25 10.32 1.76 16.13 0.59 0.40 1.68 3.45 1.72 4.04 1.35 

Brosimum rubescens Taub. 1.87 3.55 0.61 19.35 0.71 0.60 2.52 3.13 1.57 3.84 1.28 

Pourouma guianensis Aubl. 1.11 7.10 1.21 29.03 1.07 0.36 1.50 2.71 1.36 3.78 1.26 

Cheiloclinium cognatum (Miers) A.C.Sm. 0.35 10.00 1.71 41.94 1.54 0.11 0.48 2.19 1.09 3.72 1.24 

N - número de indivíduos; AB - área basal; DA – Densidade Absoluta; DR – Densidade Relativa; FA – Frequencia Absoluta; FR – Frequencia Relativa; DoA – Dominancia Absoluta; DoR – 
Dominancia relativa; VC e VC% - Valor de Cobertura e; VI e VI% - Valor de importância.  
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Quadro 7.2.1.2-10 - Parâmetros da estrutura horizontal para a Floresta Ombrófila Aberta Submontana. (continua...) 

ESPÉCIE AB DA DR FA FR DOA DOR VC VC% VI VI% 

Trichilia singularis C.DC. 0.37 9.36 1.60 41.94 1.54 0.12 0.50 2.10 1.05 3.64 1.21 

Simarouba amara Aubl. 0.78 6.77 1.16 35.48 1.30 0.25 1.06 2.22 1.11 3.52 1.17 

Hymenolobium modestum Ducke 1.16 4.19 0.72 22.58 0.83 0.38 1.57 2.28 1.14 3.11 1.04 

Sagotia brachysepala (Müll.Arg.) Secco 0.41 7.74 1.32 29.03 1.07 0.13 0.56 1.88 0.94 2.95 0.98 

Guarea guidonia (L.) Sleumer 0.65 5.16 0.88 32.26 1.18 0.21 0.88 1.76 0.88 2.94 0.98 

Eriotheca macrophylla (K.Schum.) A.Robyns 0.39 4.84 0.83 41.94 1.54 0.13 0.53 1.36 0.68 2.89 0.96 

Sapium marmieri Huber 0.83 7.10 1.21 12.90 0.47 0.27 1.12 2.33 1.17 2.81 0.94 

Indeterminada 1 0.59 4.52 0.77 29.03 1.07 0.19 0.79 1.56 0.78 2.63 0.88 

Toulicia guianensis Aubl. 0.36 4.84 0.83 32.26 1.18 0.12 0.49 1.32 0.66 2.50 0.83 

Pouteria sp.1 1.13 1.94 0.33 16.13 0.59 0.36 1.53 1.86 0.93 2.45 0.82 

Tachigali formigarum Harms 0.32 4.52 0.77 32.26 1.18 0.10 0.43 1.21 0.60 2.39 0.80 

Socratea sp.1 0.74 6.45 1.10 6.45 0.24 0.24 1.00 2.11 1.05 2.34 0.78 

Metrodorea flavida K.Krause 0.25 4.84 0.83 29.03 1.07 0.08 0.34 1.17 0.58 2.23 0.74 

Brosimum guianense (Aubl.) Huber 0.75 2.90 0.50 19.35 0.71 0.24 1.01 1.51 0.75 2.22 0.74 

Guarea cinnamomea Harms. 0.88 3.23 0.55 12.90 0.47 0.28 1.18 1.74 0.87 2.21 0.74 

Goupia glabra Aubl. 1.16 1.29 0.22 9.68 0.36 0.37 1.57 1.79 0.89 2.14 0.71 

Indeterminada 6 0.65 2.90 0.50 19.35 0.71 0.21 0.88 1.38 0.69 2.09 0.70 

Brosimum sp.1 0.47 3.23 0.55 22.58 0.83 0.15 0.63 1.18 0.59 2.01 0.67 

N - número de indivíduos; AB - área basal; DA – Densidade Absoluta; DR – Densidade Relativa; FA – Frequencia Absoluta; FR – Frequencia Relativa; DoA – Dominancia Absoluta; DoR – 
Dominancia relativa; VC e VC% - Valor de Cobertura e; VI e VI% - Valor de importância.  
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Quadro 7.2.1.2-10 - Parâmetros da estrutura horizontal para a Floresta Ombrófila Aberta Submontana. (continua...) 

ESPÉCIE AB DA DR FA FR DOA DOR VC VC% VI VI% 

Senegalia sp.1 0.45 3.55 0.61 19.35 0.71 0.15 0.61 1.21 0.61 1.92 0.64 

Calophyllum brasiliense Cambess. 0.50 4.52 0.77 12.90 0.47 0.16 0.67 1.45 0.72 1.92 0.64 

Inga cf. ingoides (Rich.) Willd. 0.35 4.19 0.72 19.35 0.71 0.11 0.47 1.19 0.60 1.90 0.63 

Schizolobium parayba var. amazonicum (Huber ex 
Ducke) barneby 0.59 3.55 0.61 12.90 0.47 0.19 0.79 1.40 0.70 1.87 0.62 

Sapotaceae sp.1 0.40 3.55 0.61 19.35 0.71 0.13 0.55 1.15 0.58 1.86 0.62 

Chrysophyllum sanguinolentum (Pierre) Baehni 0.36 3.87 0.66 19.35 0.71 0.12 0.48 1.15 0.57 1.86 0.62 

Ceiba sp.1 0.69 2.58 0.44 12.90 0.47 0.22 0.93 1.37 0.68 1.84 0.61 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. 0.20 4.19 0.72 22.58 0.83 0.07 0.27 0.99 0.49 1.82 0.61 

Protium spruceanum (Benth.) Engl. 0.54 3.55 0.61 12.90 0.47 0.17 0.73 1.33 0.67 1.81 0.60 

Bauhinia ungulata L. 0.19 3.87 0.66 22.58 0.83 0.06 0.25 0.92 0.46 1.74 0.58 

Xylopia calophylla R.E.Fr. 0.31 2.90 0.50 22.58 0.83 0.10 0.41 0.91 0.45 1.74 0.58 

Apeiba echinata Gaertn. 0.39 2.90 0.50 19.35 0.71 0.13 0.52 1.02 0.51 1.73 0.58 

Pouteria torta (Mart.) Radlk. 0.51 2.26 0.39 16.13 0.59 0.17 0.69 1.08 0.54 1.67 0.56 

Maquira sclerophylla (Ducke) C.C.Berg 0.72 1.94 0.33 9.68 0.36 0.23 0.98 1.31 0.65 1.66 0.55 

Cordia bicolor A.DC. 0.36 2.26 0.39 19.35 0.71 0.12 0.49 0.88 0.44 1.59 0.53 

Inga alba (Sw.) Willd. 0.43 2.90 0.50 12.90 0.47 0.14 0.57 1.07 0.54 1.54 0.51 

Ecclinusa ramiflora Mart. 0.80 1.29 0.22 6.45 0.24 0.26 1.08 1.30 0.65 1.53 0.51 

Ocotea cf. cernua (Nees) Mez 0.43 1.94 0.33 16.13 0.59 0.14 0.59 0.92 0.46 1.51 0.50 

N - número de indivíduos; AB - área basal; DA – Densidade Absoluta; DR – Densidade Relativa; FA – Frequencia Absoluta; FR – Frequencia Relativa; DoA – Dominancia Absoluta; DoR – 
Dominancia relativa; VC e VC% - Valor de Cobertura e; VI e VI% - Valor de importância.  
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Quadro 7.2.1.2-10 - Parâmetros da estrutura horizontal para a Floresta Ombrófila Aberta Submontana. (continua...) 

ESPÉCIE AB DA DR FA FR DOA DOR VC VC% VI VI% 

Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. 0.20 2.90 0.50 19.35 0.71 0.07 0.27 0.77 0.38 1.48 0.49 

Neea cf. floribunda Poepp. & Endl. 0.21 2.58 0.44 19.35 0.71 0.07 0.29 0.73 0.37 1.44 0.48 

Eschweilera coriacea (DC.) S.A.Mori 0.38 1.94 0.33 16.13 0.59 0.12 0.51 0.84 0.42 1.43 0.48 

Casearia aff. gossypiosperma Briq. 0.21 2.58 0.44 19.35 0.71 0.07 0.28 0.72 0.36 1.43 0.48 

Bertholletia excelsa Bonpl. 0.93 0.32 0.06 3.23 0.12 0.30 1.25 1.30 0.65 1.42 0.47 

Helicostylis sp.1 0.23 2.26 0.39 19.35 0.71 0.07 0.31 0.70 0.35 1.41 0.47 

Mezilaurus cf. itauba (Meisn.) Taub. ex Mez 0.44 1.94 0.33 12.90 0.47 0.14 0.60 0.93 0.46 1.40 0.47 

Qualea paraensis Ducke 0.55 1.61 0.28 9.68 0.36 0.18 0.74 1.01 0.51 1.37 0.46 

Guarea Kunthiana A.Juss. 0.19 2.90 0.50 16.13 0.59 0.06 0.25 0.75 0.37 1.34 0.45 

Protium sp.2 0.18 2.26 0.39 19.35 0.71 0.06 0.24 0.62 0.31 1.33 0.44 

Croton matourensis Aubl. 0.59 0.97 0.17 9.68 0.36 0.19 0.80 0.96 0.48 1.32 0.44 

Maquira guianensis Aubl. 0.21 1.94 0.33 19.35 0.71 0.07 0.28 0.61 0.30 1.32 0.44 

Licania cf. polita Spruce ex Hook.f. 0.46 1.94 0.33 9.68 0.36 0.15 0.62 0.95 0.48 1.31 0.44 

Protium sp.1 0.13 2.90 0.50 16.13 0.59 0.04 0.17 0.66 0.33 1.26 0.42 

Tachigali sp.1 0.20 2.26 0.39 16.13 0.59 0.06 0.27 0.65 0.33 1.24 0.41 

Ouratea discophora Ducke 0.20 3.55 0.61 9.68 0.36 0.07 0.27 0.88 0.44 1.24 0.41 

Indeterminada 4 0.70 0.97 0.17 3.23 0.12 0.23 0.95 1.11 0.56 1.23 0.41 

Bagassa guianensis Aubl. 0.48 1.29 0.22 9.68 0.36 0.16 0.65 0.87 0.44 1.23 0.41 

N - número de indivíduos; AB - área basal; DA – Densidade Absoluta; DR – Densidade Relativa; FA – Frequencia Absoluta; FR – Frequencia Relativa; DoA – Dominancia Absoluta; DoR – 
Dominancia relativa; VC e VC% - Valor de Cobertura e; VI e VI% - Valor de importância.  
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Quadro 7.2.1.2-10 - Parâmetros da estrutura horizontal para a Floresta Ombrófila Aberta Submontana. (continua...) 

ESPÉCIE AB DA DR FA FR DOA DOR VC VC% VI VI% 

Astrocaryum aculeatum G.Mey. 0.17 2.26 0.39 16.13 0.59 0.06 0.23 0.62 0.31 1.21 0.40 

Pourouma minor Benoist 0.12 1.94 0.33 19.35 0.71 0.04 0.17 0.50 0.25 1.21 0.40 

Fabaceae sp.5 0.67 0.32 0.06 3.23 0.12 0.22 0.91 0.97 0.48 1.08 0.36 

Spondias cf. lutea L. 0.66 0.32 0.06 3.23 0.12 0.21 0.89 0.95 0.47 1.07 0.35 

Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don 0.15 2.26 0.39 12.90 0.47 0.05 0.20 0.58 0.29 1.06 0.35 

Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby 0.13 2.26 0.39 12.90 0.47 0.04 0.17 0.56 0.28 1.03 0.34 

Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip 0.33 1.29 0.22 9.68 0.36 0.11 0.44 0.66 0.33 1.02 0.34 

Naucleopsis caloneura (Huber) Ducke 0.20 2.26 0.39 9.68 0.36 0.06 0.27 0.65 0.33 1.01 0.34 

Anacardium giganteum W.Hancock ex Engl. 0.15 1.94 0.33 12.90 0.47 0.05 0.20 0.53 0.26 1.00 0.33 

Swartzia laxiflora Bong. ex Benth. 0.19 1.29 0.22 12.90 0.47 0.06 0.25 0.47 0.24 0.95 0.31 

Guarea sp.1 0.10 2.58 0.44 9.68 0.36 0.03 0.13 0.57 0.29 0.93 0.31 

Xylopia amazonica R.E.Fr. 0.12 1.61 0.28 12.90 0.47 0.04 0.16 0.44 0.22 0.91 0.30 

Erythrina cf. fusca Lour. 0.41 0.65 0.11 6.45 0.24 0.13 0.56 0.67 0.33 0.90 0.30 

Inga sp.4 0.16 1.94 0.33 9.68 0.36 0.05 0.21 0.54 0.27 0.90 0.30 

Symphonia globulifera L.f. 0.27 1.61 0.28 6.45 0.24 0.09 0.36 0.64 0.32 0.88 0.29 

Licania lata J.F.Macbr. 0.12 1.29 0.22 12.90 0.47 0.04 0.16 0.38 0.19 0.86 0.29 

Indeterminada 3 0.21 1.94 0.33 6.45 0.24 0.07 0.28 0.61 0.31 0.85 0.28 

Chrysophyllum lucentifolium Cronquist 0.15 1.61 0.28 9.68 0.36 0.05 0.21 0.48 0.24 0.84 0.28 

N - número de indivíduos; AB - área basal; DA – Densidade Absoluta; DR – Densidade Relativa; FA – Frequencia Absoluta; FR – Frequencia Relativa; DoA – Dominancia Absoluta; DoR – 
Dominancia relativa; VC e VC% - Valor de Cobertura e; VI e VI% - Valor de importância.  
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Quadro 7.2.1.2-10 - Parâmetros da estrutura horizontal para a Floresta Ombrófila Aberta Submontana. (continua...) 

ESPÉCIE AB DA DR FA FR DOA DOR VC VC% VI VI% 

Moraceae sp.1 0.19 1.29 0.22 9.68 0.36 0.06 0.25 0.48 0.24 0.83 0.28 

Conceveiba guianensis Aubl. 0.10 1.94 0.33 9.68 0.36 0.03 0.14 0.47 0.24 0.83 0.28 

Lueheopsis rosea (Ducke) Burret 0.10 1.29 0.22 12.90 0.47 0.03 0.13 0.35 0.18 0.83 0.28 

Gustavia hexapelata (Aubl.) Sm. 0.10 1.29 0.22 12.90 0.47 0.03 0.13 0.35 0.18 0.83 0.27 

Tapura guianensis Aubl. 0.12 2.26 0.39 6.45 0.24 0.04 0.16 0.55 0.28 0.79 0.26 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. 0.32 0.65 0.11 6.45 0.24 0.10 0.43 0.55 0.27 0.78 0.26 

Neea hermaphrodita S.Moore 0.06 1.29 0.22 12.90 0.47 0.02 0.08 0.30 0.15 0.78 0.26 

Sterculia excelsa Mart. 0.31 0.65 0.11 6.45 0.24 0.10 0.42 0.53 0.26 0.77 0.26 

Sloanea pubescens Benth. 0.14 1.29 0.22 9.68 0.36 0.05 0.19 0.41 0.20 0.76 0.25 

Aspidosperma desmanthum Benth. Ex Müll.Arg. 0.13 1.29 0.22 9.68 0.36 0.04 0.18 0.40 0.20 0.75 0.25 

Trichilia sp.1 0.08 1.61 0.28 9.68 0.36 0.03 0.11 0.39 0.19 0.74 0.25 

Fabaceae sp.2 0.15 0.97 0.17 9.68 0.36 0.05 0.20 0.37 0.18 0.72 0.24 

Vatairea sericea (Ducke) Ducke 0.27 0.65 0.11 6.45 0.24 0.09 0.36 0.47 0.24 0.71 0.24 

Banara nitida Spruce ex Benth. 0.19 1.29 0.22 6.45 0.24 0.06 0.25 0.47 0.24 0.71 0.24 

Diospyros poeppigiana A.DC. 0.39 0.32 0.06 3.23 0.12 0.13 0.53 0.59 0.29 0.70 0.23 

Fabaceae sp.4 0.39 0.32 0.06 3.23 0.12 0.12 0.52 0.58 0.29 0.69 0.23 

Guatteria olivacea R.E.Fr. 0.08 1.29 0.22 9.68 0.36 0.03 0.11 0.33 0.16 0.69 0.23 

Diospyros cf. guianensis (Aubl.) Gürke 0.07 1.29 0.22 9.68 0.36 0.02 0.10 0.32 0.16 0.67 0.22 

N - número de indivíduos; AB - área basal; DA – Densidade Absoluta; DR – Densidade Relativa; FA – Frequencia Absoluta; FR – Frequencia Relativa; DoA – Dominancia Absoluta; DoR – 
Dominancia relativa; VC e VC% - Valor de Cobertura e; VI e VI% - Valor de importância.  
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Quadro 7.2.1.2-10 - Parâmetros da estrutura horizontal para a Floresta Ombrófila Aberta Submontana. (continua...) 

ESPÉCIE AB DA DR FA FR DOA DOR VC VC% VI VI% 

Hymenaea courbaril  L. 0.37 0.32 0.06 3.23 0.12 0.12 0.50 0.55 0.28 0.67 0.22 

Allophylus sp.1 0.06 1.29 0.22 9.68 0.36 0.02 0.09 0.31 0.15 0.66 0.22 

Diplotropis purpurea (Rich.) Amshoff 0.20 0.65 0.11 6.45 0.24 0.07 0.27 0.38 0.19 0.62 0.21 

Perebea mollis (Poepp. & Endl.) Huber 0.16 0.97 0.17 6.45 0.24 0.05 0.21 0.38 0.19 0.62 0.21 

Inga sp.2 0.12 1.29 0.22 6.45 0.24 0.04 0.15 0.38 0.19 0.61 0.20 

Ocotea tabacifolia (Meisn.) Mez 0.11 1.29 0.22 6.45 0.24 0.04 0.15 0.37 0.18 0.60 0.20 

Diplotropis cf. triloba Gleason 0.06 0.97 0.17 9.68 0.36 0.02 0.08 0.25 0.12 0.60 0.20 

Garcinia sp.1 0.15 0.97 0.17 6.45 0.24 0.05 0.20 0.36 0.18 0.60 0.20 

Ficus sp.2 0.18 0.65 0.11 6.45 0.24 0.06 0.24 0.35 0.18 0.59 0.20 

Buchenavia grandis Ducke 0.18 0.65 0.11 6.45 0.24 0.06 0.24 0.35 0.17 0.59 0.20 

Euterpe oleracea Mart. 0.05 2.26 0.39 3.23 0.12 0.02 0.07 0.45 0.23 0.57 0.19 

Inga cf. capitata Desv. 0.03 0.97 0.17 9.68 0.36 0.01 0.04 0.21 0.11 0.57 0.19 

Fabaceae sp.3 0.03 0.97 0.17 9.68 0.36 0.01 0.04 0.21 0.10 0.56 0.19 

Prunus myrtifolia (L.) Urb. 0.16 0.65 0.11 6.45 0.24 0.05 0.21 0.32 0.16 0.56 0.19 

Xylopia benthamii R.E.Fr. 0.10 0.97 0.17 6.45 0.24 0.03 0.14 0.30 0.15 0.54 0.18 

Trichilia micrantha Benth. 0.06 1.29 0.22 6.45 0.24 0.02 0.08 0.30 0.15 0.54 0.18 

Aparisthmium cordatum (A.Juss.) Baill. 0.05 1.29 0.22 6.45 0.24 0.02 0.07 0.29 0.15 0.53 0.18 

Moraceae sp.2 0.22 0.65 0.11 3.23 0.12 0.07 0.30 0.41 0.21 0.53 0.18 

N - número de indivíduos; AB - área basal; DA – Densidade Absoluta; DR – Densidade Relativa; FA – Frequencia Absoluta; FR – Frequencia Relativa; DoA – Dominancia Absoluta; DoR – 
Dominancia relativa; VC e VC% - Valor de Cobertura e; VI e VI% - Valor de importância.  
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Quadro 7.2.1.2-10 - Parâmetros da estrutura horizontal para a Floresta Ombrófila Aberta Submontana. (continua...) 

ESPÉCIE AB DA DR FA FR DOA DOR VC VC% VI VI% 

Nectandra gardneri Meisn. 0.18 0.97 0.17 3.23 0.12 0.06 0.25 0.41 0.21 0.53 0.18 

Cassia cf. grandis L.f. 0.25 0.32 0.06 3.23 0.12 0.08 0.34 0.39 0.20 0.51 0.17 

Sarcaulus brasiliensis (A.DC.) Eyma 0.11 0.65 0.11 6.45 0.24 0.04 0.15 0.26 0.13 0.50 0.17 

Stryphnodendron sp.1 0.24 0.32 0.06 3.23 0.12 0.08 0.33 0.38 0.19 0.50 0.17 

Vochysia sp.1 0.10 0.65 0.11 6.45 0.24 0.03 0.13 0.25 0.12 0.48 0.16 

Campomanesia sp.1 0.10 0.65 0.11 6.45 0.24 0.03 0.13 0.24 0.12 0.48 0.16 

Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. 0.08 0.65 0.11 6.45 0.24 0.03 0.11 0.22 0.11 0.45 0.15 

Himatanthus sucuuba (Spruce ex Müll.Arg.) 

Woodson 0.08 0.65 0.11 6.45 0.24 0.03 0.10 0.21 0.11 0.45 0.15 

Xylopia sp.1 0.07 0.65 0.11 6.45 0.24 0.02 0.10 0.21 0.11 0.45 0.15 

Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby 0.08 1.29 0.22 3.23 0.12 0.03 0.11 0.33 0.16 0.44 0.15 

Apeiba tibourbou Aubl. 0.07 0.65 0.11 6.45 0.24 0.02 0.10 0.21 0.10 0.44 0.15 

Vochysia cinnamomea Pohl 0.11 0.97 0.17 3.23 0.12 0.04 0.15 0.31 0.16 0.43 0.14 

Bellucia grossularioides (L.) Triana 0.10 0.97 0.17 3.23 0.12 0.03 0.13 0.30 0.15 0.42 0.14 

Trichilia pallida Sw. 0.05 0.65 0.11 6.45 0.24 0.02 0.07 0.18 0.09 0.41 0.14 

Miconia sp.1 0.05 1.29 0.22 3.23 0.12 0.02 0.07 0.29 0.15 0.41 0.14 

Myrcia cf. amazonica DC. 0.04 0.65 0.11 6.45 0.24 0.01 0.06 0.17 0.08 0.41 0.13 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand. 0.04 0.65 0.11 6.45 0.24 0.01 0.05 0.16 0.08 0.40 0.13 

Diplotropis brasiliensis (Tul.) Benth. 0.17 0.32 0.06 3.23 0.12 0.05 0.23 0.28 0.14 0.40 0.13 

N - número de indivíduos; AB - área basal; DA – Densidade Absoluta; DR – Densidade Relativa; FA – Frequencia Absoluta; FR – Frequencia Relativa; DoA – Dominancia Absoluta; DoR – 
Dominancia relativa; VC e VC% - Valor de Cobertura e; VI e VI% - Valor de importância.  
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Quadro 7.2.1.2-10 - Parâmetros da estrutura horizontal para a Floresta Ombrófila Aberta Submontana. (continua...) 

ESPÉCIE AB DA DR FA FR DOA DOR VC VC% VI VI% 

Guatteria cf. schomburgkiana Mart. 0.04 0.65 0.11 6.45 0.24 0.01 0.05 0.16 0.08 0.40 0.13 

Trattinnickia cf. burserifolia mart. 0.04 0.65 0.11 6.45 0.24 0.01 0.05 0.16 0.08 0.40 0.13 

Euphorbiaceae sp.2 0.04 0.65 0.11 6.45 0.24 0.01 0.05 0.16 0.08 0.39 0.13 

Siphoneugena cf. dussii (Krug & Urb.) Proença 0.03 0.65 0.11 6.45 0.24 0.01 0.05 0.16 0.08 0.39 0.13 

Pouteria sagotiana (Baill.) Eyma 0.08 0.97 0.17 3.23 0.12 0.03 0.11 0.27 0.14 0.39 0.13 

Cedrela odorata L. 0.03 0.65 0.11 6.45 0.24 0.01 0.04 0.15 0.08 0.39 0.13 

Guatteria sp.1 0.03 0.65 0.11 6.45 0.24 0.01 0.04 0.15 0.07 0.39 0.13 

Parkia sp.1 0.03 0.65 0.11 6.45 0.24 0.01 0.04 0.15 0.07 0.39 0.13 

Zanthoxylum cf. acuminatum (Sw.) Sw. 0.03 0.65 0.11 6.45 0.24 0.01 0.04 0.15 0.07 0.38 0.13 

Cordia sp.1 0.02 0.65 0.11 6.45 0.24 0.01 0.03 0.14 0.07 0.37 0.12 

Ouratea sp.1 0.02 0.65 0.11 6.45 0.24 0.01 0.03 0.14 0.07 0.37 0.12 

Thyrsodium spruceanum Benth. 0.02 0.65 0.11 6.45 0.24 0.01 0.03 0.14 0.07 0.37 0.12 

Guarea gomma Pulle 0.02 0.65 0.11 6.45 0.24 0.01 0.03 0.14 0.07 0.37 0.12 

Protium subserratum (Engl.) Engl. 0.02 0.65 0.11 6.45 0.24 0.01 0.03 0.14 0.07 0.37 0.12 

Cupania sp.1 0.02 0.65 0.11 6.45 0.24 0.01 0.03 0.14 0.07 0.37 0.12 

Inga nobilis Willd. 0.02 0.65 0.11 6.45 0.24 0.01 0.02 0.14 0.07 0.37 0.12 

Sorocea guilleminiana Gaudich. 0.02 0.65 0.11 6.45 0.24 0.01 0.02 0.13 0.07 0.37 0.12 

Euphorbiaceae sp.1 0.10 0.65 0.11 3.23 0.12 0.03 0.14 0.25 0.12 0.37 0.12 

N - número de indivíduos; AB - área basal; DA – Densidade Absoluta; DR – Densidade Relativa; FA – Frequencia Absoluta; FR – Frequencia Relativa; DoA – Dominancia Absoluta; DoR – 
Dominancia relativa; VC e VC% - Valor de Cobertura e; VI e VI% - Valor de importância.  
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Quadro 7.2.1.2-10 - Parâmetros da estrutura horizontal para a Floresta Ombrófila Aberta Submontana. (continua...) 

ESPÉCIE AB DA DR FA FR DOA DOR VC VC% VI VI% 

Sterculia speciosa K.Schum. 0.06 0.97 0.17 3.23 0.12 0.02 0.08 0.25 0.12 0.36 0.12 

Neea sp.1 0.04 0.97 0.17 3.23 0.12 0.01 0.06 0.23 0.11 0.34 0.11 

Pouteria sp.2 0.12 0.32 0.06 3.23 0.12 0.04 0.17 0.22 0.11 0.34 0.11 

Ceiba samauma (Mart.) K.Schum. 0.12 0.32 0.06 3.23 0.12 0.04 0.17 0.22 0.11 0.34 0.11 

Mouriri dimorphandra Morley 0.12 0.32 0.06 3.23 0.12 0.04 0.17 0.22 0.11 0.34 0.11 

Amburana acreana (Ducke) A.C.Sm. 0.12 0.32 0.06 3.23 0.12 0.04 0.16 0.21 0.11 0.33 0.11 

Trattinnickia boliviana (Swart) Daly 0.07 0.65 0.11 3.23 0.12 0.02 0.10 0.21 0.10 0.33 0.11 

Qualea sp.1 0.07 0.65 0.11 3.23 0.12 0.02 0.10 0.21 0.10 0.32 0.11 

Unonopsis cf. duckei R.E.Fr. 0.10 0.32 0.06 3.23 0.12 0.03 0.14 0.20 0.10 0.31 0.10 

Inga sp.1 0.06 0.65 0.11 3.23 0.12 0.02 0.07 0.18 0.09 0.30 0.10 

Licania Blackii Prance 0.09 0.32 0.06 3.23 0.12 0.03 0.12 0.18 0.09 0.29 0.10 

Vochysia sp.2 0.08 0.32 0.06 3.23 0.12 0.03 0.11 0.17 0.08 0.29 0.10 

Vismia guianensis (Aubl.) Choisy 0.04 0.65 0.11 3.23 0.12 0.01 0.05 0.16 0.08 0.28 0.09 

Pagamea coriacea Spruce ex Benth. 0.08 0.32 0.06 3.23 0.12 0.02 0.10 0.16 0.08 0.28 0.09 

Genipa americana L. 0.03 0.65 0.11 3.23 0.12 0.01 0.04 0.15 0.08 0.27 0.09 

Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart 0.07 0.32 0.06 3.23 0.12 0.02 0.09 0.14 0.07 0.26 0.09 

Sloanea eichleri K.Schum. 0.02 0.65 0.11 3.23 0.12 0.01 0.03 0.14 0.07 0.26 0.09 

Lauraceae sp.2 0.06 0.32 0.06 3.23 0.12 0.02 0.08 0.14 0.07 0.26 0.08 

N - número de indivíduos; AB - área basal; DA – Densidade Absoluta; DR – Densidade Relativa; FA – Frequencia Absoluta; FR – Frequencia Relativa; DoA – Dominancia Absoluta; DoR – 
Dominancia relativa; VC e VC% - Valor de Cobertura e; VI e VI% - Valor de importância.  
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Quadro 7.2.1.2-10 - Parâmetros da estrutura horizontal para a Floresta Ombrófila Aberta Submontana. (continua...) 

ESPÉCIE AB DA DR FA FR DOA DOR VC VC% VI VI% 

Byrsonima sp.1 0.06 0.32 0.06 3.23 0.12 0.02 0.08 0.13 0.07 0.25 0.08 

Chrysophyllum cf. argenteum Jacq. 0.05 0.32 0.06 3.23 0.12 0.02 0.06 0.12 0.06 0.24 0.08 

Virola sp.1 0.05 0.32 0.06 3.23 0.12 0.02 0.06 0.12 0.06 0.24 0.08 

Casearia sp.2 0.04 0.32 0.06 3.23 0.12 0.01 0.06 0.11 0.06 0.23 0.08 

Mabea sp.1 0.04 0.32 0.06 3.23 0.12 0.01 0.06 0.11 0.06 0.23 0.08 

Ficus sp.3 0.04 0.32 0.06 3.23 0.12 0.01 0.06 0.11 0.06 0.23 0.08 

Cassia sp.1 0.04 0.32 0.06 3.23 0.12 0.01 0.05 0.11 0.05 0.23 0.08 

Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg. 0.04 0.32 0.06 3.23 0.12 0.01 0.05 0.11 0.05 0.23 0.08 

Pourouma bicolor Mart. 0.04 0.32 0.06 3.23 0.12 0.01 0.05 0.11 0.05 0.23 0.07 

Pouteria sp.3 0.04 0.32 0.06 3.23 0.12 0.01 0.05 0.11 0.05 0.22 0.07 

Vitex sp.1 0.03 0.32 0.06 3.23 0.12 0.01 0.04 0.10 0.05 0.22 0.07 

Croton urucurana Baill. 0.03 0.32 0.06 3.23 0.12 0.01 0.04 0.10 0.05 0.22 0.07 

Clarisia racemosa Ruiz & Pav. 0.03 0.32 0.06 3.23 0.12 0.01 0.04 0.10 0.05 0.22 0.07 

Duguetia surinamensis R.E.Fr. 0.03 0.32 0.06 3.23 0.12 0.01 0.04 0.09 0.05 0.21 0.07 

Faramea cf. occidentalis (L.) A.Rich. 0.03 0.32 0.06 3.23 0.12 0.01 0.03 0.09 0.05 0.21 0.07 

Miconia chrysophylla (Rich.) Urb. 0.02 0.32 0.06 3.23 0.12 0.01 0.03 0.09 0.04 0.21 0.07 

Ocotea cujumari Mart. 0.02 0.32 0.06 3.23 0.12 0.01 0.03 0.08 0.04 0.20 0.07 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. 0.02 0.32 0.06 3.23 0.12 0.01 0.03 0.08 0.04 0.20 0.07 

N - número de indivíduos; AB - área basal; DA – Densidade Absoluta; DR – Densidade Relativa; FA – Frequencia Absoluta; FR – Frequencia Relativa; DoA – Dominancia Absoluta; DoR – 
Dominancia relativa; VC e VC% - Valor de Cobertura e; VI e VI% - Valor de importância.  
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Quadro 7.2.1.2-10 - Parâmetros da estrutura horizontal para a Floresta Ombrófila Aberta Submontana. (continua...) 

ESPÉCIE AB DA DR FA FR DOA DOR VC VC% VI VI% 

Ocotea longifolia Kunth. 0.02 0.32 0.06 3.23 0.12 0.01 0.03 0.08 0.04 0.20 0.07 

Sapindaceae sp.1 0.02 0.32 0.06 3.23 0.12 0.01 0.03 0.08 0.04 0.20 0.07 

Amaioua guianensis Aubl. 0.02 0.32 0.06 3.23 0.12 0.01 0.02 0.08 0.04 0.20 0.07 

Coussapoa trinervia Spruce ex Mildbr. 0.02 0.32 0.06 3.23 0.12 0.01 0.02 0.08 0.04 0.20 0.07 

Guatteria sp.2 0.02 0.32 0.06 3.23 0.12 0.01 0.02 0.08 0.04 0.20 0.07 

Handroanthus sp.1 0.02 0.32 0.06 3.23 0.12 0.01 0.02 0.08 0.04 0.20 0.07 

Annonaceae sp.1 0.02 0.32 0.06 3.23 0.12 0.01 0.02 0.08 0.04 0.19 0.06 

Platymiscium trinitatis Benth. 0.02 0.32 0.06 3.23 0.12 0.01 0.02 0.08 0.04 0.19 0.06 

Rubiaceae sp.1 0.02 0.32 0.06 3.23 0.12 0.01 0.02 0.08 0.04 0.19 0.06 

Samanea tubulosa (Benth.) Barneby & J.W.Grimes 0.02 0.32 0.06 3.23 0.12 0.01 0.02 0.08 0.04 0.19 0.06 

Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 0.02 0.32 0.06 3.23 0.12 0.01 0.02 0.08 0.04 0.19 0.06 

Casearia sp.1 0.01 0.32 0.06 3.23 0.12 0.00 0.02 0.07 0.04 0.19 0.06 

Hirtella glandulosa Spreng. 0.01 0.32 0.06 3.23 0.12 0.01 0.02 0.07 0.04 0.19 0.06 

Indeterminada 2 0.01 0.32 0.06 3.23 0.12 0.00 0.02 0.07 0.04 0.19 0.06 

Protium crassipetalum Cuatrec. 0.01 0.32 0.06 3.23 0.12 0.00 0.02 0.07 0.04 0.19 0.06 

Zanthoxylum huberi P.G.Warterman 0.01 0.32 0.06 3.23 0.12 0.00 0.02 0.07 0.04 0.19 0.06 

Aspidosperma spruceanum Benth. Ex Müll.Arg. 0.01 0.32 0.06 3.23 0.12 0.00 0.02 0.07 0.04 0.19 0.06 

Sloanea sp.1 0.01 0.32 0.06 3.23 0.12 0.00 0.02 0.07 0.04 0.19 0.06 

N - número de indivíduos; AB - área basal; DA – Densidade Absoluta; DR – Densidade Relativa; FA – Frequencia Absoluta; FR – Frequencia Relativa; DoA – Dominancia Absoluta; DoR – 
Dominancia relativa; VC e VC% - Valor de Cobertura e; VI e VI% - Valor de importância.  
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Quadro 7.2.1.2-10 - Parâmetros da estrutura horizontal para a Floresta Ombrófila Aberta Submontana. (continuação) 

ESPÉCIE AB DA DR FA FR DOA DOR VC VC% VI VI% 

Mouriri sp.1 0.01 0.32 0.06 3.23 0.12 0.00 0.02 0.07 0.04 0.19 0.06 

Henriettea horridula Pilg. 0.01 0.32 0.06 3.23 0.12 0.00 0.02 0.07 0.04 0.19 0.06 

Tovomita cf. amazonica (Poepp.) Walp. 0.01 0.32 0.06 3.23 0.12 0.00 0.01 0.07 0.03 0.19 0.06 

Casearia aff. arborea (Rich.) urb. 0.01 0.32 0.06 3.23 0.12 0.00 0.01 0.07 0.03 0.19 0.06 

Diospyros capreifolia Mart. ex Hiern 0.01 0.32 0.06 3.23 0.12 0.00 0.01 0.07 0.03 0.19 0.06 

Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. 0.01 0.32 0.06 3.23 0.12 0.00 0.01 0.07 0.03 0.19 0.06 

Eschweilera cf. albiflora (DC.) Diers 0.01 0.32 0.06 3.23 0.12 0.00 0.01 0.07 0.03 0.19 0.06 

Fusaea longifolia (Aubl.) Saff. 0.01 0.32 0.06 3.23 0.12 0.00 0.01 0.07 0.03 0.19 0.06 

Hydrochorea cf. corymbosa (Rich.) 0.01 0.32 0.06 3.23 0.12 0.00 0.01 0.07 0.03 0.19 0.06 

Nectandra cf. pulvurulenta Nees 0.01 0.32 0.06 3.23 0.12 0.00 0.01 0.07 0.03 0.19 0.06 

Brosimum parinarioides Ducke 0.01 0.32 0.06 3.23 0.12 0.00 0.01 0.07 0.03 0.19 0.06 

Casearia sylvestris Sw. 0.01 0.32 0.06 3.23 0.12 0.00 0.01 0.07 0.03 0.19 0.06 

Iryanthera juruensis Warb. 0.01 0.32 0.06 3.23 0.12 0.00 0.01 0.07 0.03 0.19 0.06 

Tapirira guianensis Aubl. 0.01 0.32 0.06 3.23 0.12 0.00 0.01 0.07 0.03 0.19 0.06 

Astronium lecointei Ducke 0.01 0.32 0.06 3.23 0.12 0.00 0.01 0.07 0.03 0.19 0.06 

Guatteria discolor R.E.Fr. 0.01 0.32 0.06 3.23 0.12 0.00 0.01 0.07 0.03 0.19 0.06 

Ocotea sp.1 0.01 0.32 0.06 3.23 0.12 0.00 0.01 0.07 0.03 0.19 0.06 

Diplotropis martiusii Benth. 0.01 0.32 0.06 3.23 0.12 0.00 0.01 0.07 0.03 0.18 0.06 

TOTAL 74.07 585.16 100 2725.81 100.00 23.89 100 200 100.00 300 100 

N - número de indivíduos; AB - área basal; DA – Densidade Absoluta; DR – Densidade Relativa; FA – Frequencia Absoluta; FR – Frequencia Relativa; DoA – Dominancia Absoluta; DoR – 
Dominancia relativa; VC e VC% - Valor de Cobertura e; VI e VI% - Valor de importância.  
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 Frequência 

A grande incidência de árvores mortas pode estar ligada ao regime de exploração 
que ainda incide sobre os remanescentes, sugerindo que estes se encontram em 
estágios de transição sucessional, ou seja, indivíduos, provavelmente regenerantes 
e pertencentes à espécies pioneiras ou secundárias iniciais, estão cedendo espaço 
para o desenvolvimento de espécies tardias. Sendo as seguintes espécies aquelas 
de maior frequência relativa: Protium cf. apiculatum (2.60), Pseudolmedia laevis 
(2.49), Theobroma speciosum (2.37), Bactris sp.1 (1.78), Rinorea racemosa (2.01). 
Vale ressaltar, a frequência significativa dos indivíduos mortos, também, 
representativos na análise de outros parâmetros.  

 

 Dominância 

A dominância relativa apresenta a espécie Protium cf. apiculatum no topo da lista 
com um valor de 10,42% seguido por indivíduos mortos representando 9,67%. A 
representatividade dessas espécies no item dominância, não está ligada à 
frequência de indivíduos, porém, nesse caso, também são as espécies mais 
frequentes. 

 

 Índice de Valor de Importância e Valor de Cobertura 

As informações apresentadas anteriormente no Quadro 7.2.1.2-10, mostram, 
novamente, que os respectivos valores de cobertura e de importância são mais 
elevados para as espécies Protium cf. apiculatum, 9,23% e 7,02%, mortas com 
8,03% e 6,50% e Pseudolmedia laevis  com 2,70% e 2,63% indicando as duas 
espécies de maior importância ecológica nos remanescentes de FOAS. 

O parâmetro valor de importância representa o somatório dos parâmetros relativos 
de densidade, dominância e frequência das espécies amostradas, informando a 
importância ecológica da espécie em termos de distribuição horizontal, 
demonstrando a ampla distribuição horizontal. Nesta análise destacam-se ainda a 
presença significativa da categoria morta, tanto em nível de valor de cobertura como 
de valor de importância. 

 

 Indicadores Fitossociológicos 

De acordo com Quadro 7.2.1.2-9 apresentado anteriormente, a espécie Protium cf. 
apiculatum apresentou o maior número de indivíduos, contribuindo também com a 
maior área basal, correspondendo respectivamente a 146 indivíduos e 7,72 m² de 
área basal. Em segundo, aparece novamente a categoria Morta, com 116 indivíduos 
e área basal de 7,16 m² demonstrando um alto grau de perturbação na área. 
Porém, em sequencia, surgem espécies representativas em relação à área basal, 
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sendo Pseudolmedia laevis, com 1,31 m² e Tagliali prancei com 2,03 m². Nota-se 
que essas espécies não são dominantes ou frequentes, mas, apresentam 
indivíduos de maior porte e em estágios de desenvolvimento avançados. 

 

Estrutura Vertical 

A Figura 7.2.1.2-68 apresenta os resultados para a estrutura vertical da Floresta 
Ombrófila Aberta Submontana, sendo as espécies ordenadas pela posição 
sociológica. Essa fisionomia apresenta o estrato formado pelas espécies dominadas 
com altura entre 5,81 m e 17,29 m. Analisando-se as principais espécies que 
apresentaram uma maior posição sociológica, os indivíduos do estrato dominado 
representam 11,88% e o estrato dos indivíduos dominantes 11,94%. 

 

 

Figura 7.2.1.2-68 - Estrutura Vertical referente à FOAS. 

 

 Relação entre Floresta Ombrófila Aberta Submontana na AII e AID 

Para quantificar a similaridade de comunidades, podem ser utilizados os índices de 

similaridade, entre os quais se destacam os coeficientes de Jaccard ( ) e de 
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Sorensen ( ), que podem ser obtidos pelo emprego das seguintes fórmulas 
(MULLER-DOMBOIS & ELLENBERG, 1974; BROWER & ZARR, 1984; 
MAGURRAN, 1988): 

;  

 

em que: 

a = número de espécies ocorrentes na parcela 1 ou comunidade 1 , 

b = número de espécies ocorrentes na parcela 2 ou comunidade 2 , 

c = número de espécies comuns às duas parcelas ou comunidade s. 

Para uma melhor caracterização e comparação da vegetação na AID e na AII foi 
calculado o índice de similaridade de Sorensen entre as unidades amostrais. O 
calculo do índice de similaridade permite que sejam comparadas umas com as 
outras, possibilitando nesse caso a comparação entre unidades amostrais 
localizadas na área do futuro reservatório e futura APP (AID) com as unidades 
localizadas no entorno (AII), conforme Quadro 7.2.1.2-11. É possível observar a 
similiaridade entre as amostras, independente da localização, com exceção das 
Unidades Amostrais 02, 20 e 35. Esta anomalia é explicada em pelo fato destas 
estarem localizadas em áreas com elevado nível de antropização, próximas a 
estradas e áreas de pastagem. 

 

Quadro 7.2.1.2-11 - Índice de Similaridade para FOAS. (continua...) 

UNIDADES AMOSTRAS SIMILARIDADE DE SORENSEN ÁREA DE INFLUÊNCIA 

1 20 AID 

2 16 AID 

3 31 AII 

4 36 AII 

5 29 AII 

11 30 AID 

12 34 AID 

13 34 AID 

14 31 AID 

16 28 AID 

17 23 AII 
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Quadro 7.2.1.2-11 - Índice de Similaridade para FOAS. (continuação) 

PARCELA SIMILARIDADE DE SORENSEN ÁREA DE INFLUÊNCIA 

18 23 AII 

19 30 AII 

20 20 AII 

22 45 AID 

23 29 AID 

24 29 AII 

25 27 AII 

26 28 AII 

27 34 AII 

28 29 AII 

29 25 AII 

30 23 AII 

34 28 AII 

35 19 AII 

36 22 AII 

41 25 AII 

42 22 AII 

43 26 AII 

44 26 AII 

47 23 AII 

18 23 AII 

19 30 AII 

 

A comparação entre as amostras do estrato arbóreo foi realizada através do Índice 
de Similaridade de Sorensen, que segundo BROWER e ZAR (1984) representa as 
espécies comuns entre duas comunidades, permitindo a avaliação da similaridade 
florística entre áreas amostradas. Assim, a similaridade entre as Unidades 
Amostrais é analisada de forma que, quanto maior o valor do índice, mais similares 
as áreas serão entre si. E, em um conjunto de amostras, valores aproximados 
indicam similaridade entre as áreas. 
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 Caracterização Fitossociológica da Floresta Ombrófila Densa Aluvial 

 Regeneração Natural 

 Composição Florística 

O Quadro 7.2.1.2-12 apresenta as espécies dos 264 indivíduos amostrados nas 
parcelas de regeneração natural. Foram identificadas 68 espécies. 

 

Quadro 7.2.1.2-12 - Espécies identificadas no levantamento de regeneração natural. (continua...) 

ESPÉCIE NOME POPULAR 

Amaioua guianensis Aubl. canela-de-veado 

Aniba sp. aniba 

Aparisthmium cordatum (A.Juss.) Baill. pau-de-facho 

Aspidosperma desmanthum Benth. Ex Müll.Arg. peroba 

Aspidosperma sp. guatambuzinho 

Astronium sp. gonçalo-alves 

Bauhinia ungulata L. pata-de-vaca 

Brosimum rubescens Taub. muiratinga 

Brosimum sp. inharé-branco 

Calophyllum brasiliense Cambess. jacareúba 

Cheiloclinium cognatum (Miers) A.C.Sm. casca-roxa 

Chrysophyllum sp. bapeba-prata 

Cordia nodosa Lam. freijó-de-formiga 

Croton sp. capixingui 

Cupania sp. camboatá 

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith tamarina 

Diospyros cf. guianensis (Aubl.) Gürke caqui-da-mata 

Diplotropis cf. triloba Gleason sucupira 

Duguetia latifolia R.E.Fr. conduru-da-várzea 

Duguetia sp.3 conduru-amarelo 

Erythroxylum sp. guaretá-miúdo 

Erythroxylum sp.2 guaretá 

Euphorbiaceae sp. pau-chiclete 

Fabaceae sp.2 fabaceae-da-várzea 
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Quadro 7.2.1.2-12 - Espécies identificadas no levantamento de regeneração natural. (continua...) 

ESPÉCIE NOME POPULAR 

Genipa americana L. jenipapo 

Guatteria cf. schomburgkiana Mart. araticum-cagão 

Hirtella sp. hirtela 

Hymenaea courbaril L. jatobá 

Indeterminada 1 casca-lisa 

Indeterminada 2 crenada 

Indeterminada 3 falso-catiguá 

Indeterminada 4 folha-peluda 

Indeterminada 5 miuda 

Indeterminada 6 indet 6 

Indeterminada 7 vacum 

Inga cf. capitata Desv. ingá-miúdo 

Inga cf. ingoides (Rich.) Willd. ingá-alado 

Inga sp.4 ingá-rosa 

Lauraceae sp. canelinha-fogo 

Lauraceae sp.2 louro 

Licania lata J.F.Macbr. milho-torrado 

Malvaceae sp. malvaceae 

Metrodorea flavida K.Krause carrapateira 

Miconia chrysophylla (Rich.) Urb. papa-terra 

Miconia sp.3 miconia 

Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre bacubixá-da-várzea 

Moraceae sp. moraceae 

Mouriri sp. gurguí-miúdo 

Myrcia splendens (Sw.) DC. guamirim 

Myrtaceae sp. cambuí-ferrugem 

Myrtaceae sp.2 myrtaceae 

Ocotea guianensis Aubl. louro-seda 

Ouratea sp. ochnaceae 

Pouteria torta (Mart.) Radlk. abiurana-peluda 

Protium altsonii Sandwith breu-fogo 

Protium cf. apiculatum Swart breu 

Protium sp. protium 

Protium spruceanum (Benth.) Engl. breu-rosado 

Rinorea racemosa (Mart.) Kuntze estralador 
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Quadro 7.2.1.2-12 - Espécies identificadas no levantamento de regeneração natural. (continuação) 

ESPÉCIE NOME POPULAR 

Rubiaceae sp. rubiaceae 

Sagotia brachysepala (Müll.Arg.) Secco rimo 

Sapotaceae sp. sapotaceae 

Simaba sp. mata-cachorro 

Sorocea guilleminiana Gaudich. soroca 

Spondias cf. lutea L. cajá 

Trichilia singularis C.DC. catiguá 

Xylopia amazonica R.E.Fr. pindauvinha 

Xylopia calophylla R.E.Fr. pimenta-de-macaco 

 

Destaque para as espécies Simaba sp. (mata-cachorro), Inga cf. ingoides (ingá), 
Myrcia splendens (guamirim) e Gatterria cf. schomburgkiana (araticum) que juntas 
representam cerca de 50% dos indivíduos amostrados. 

A Figura 7.2.1.2-69 ilustra com clareza a predominância das famílias mais 
abundantes no estudo de regeneração natural realizado. Sendo mais expressivas, 
as famílias Fabaceae e Simaroubaceae. 

 

 
Figura 7.2.1.2-69 - Percentual das famílias encontradas no 

levantamento de regeneração natural para 
Floresta Ombrófila Densa Aluvial. 
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 Diversidade 

Para este estrato foram amostradas um total de 09 parcelas de 10 m x 10 m, onde 
foram amostrados um total de 264 indivíduos distribuídos em 68 espécies, com 
índice de Shannon (H’) de 3,34 bits.ind.-1, índice de equabilidade de Pielou (J’) 
geral da fitofisionomia de 0,84 e índice de diversidade de Simpson de 0,94, 
lembrando que quanto mais próximo de 1, maior é a diversidade. Também é 
apresentado o Coeficiente de Mistura de Jentsch, calculado em 1:3.3  
(Quadro 7.2.1.2-13). 

 

Quadro 7.2.1.2-13 - Índices de Diversidade para a regeneração natural para Floresta Ombrófila Densa 
Aluvial. 

PARCELA N S ln(S) H' C J QM 

r15 4 3 1.099 1.04 0.83 0.95 01:01.3 

r21 13 7 1.946 1.69 0.83 0.87 01:01.9 

r32 29 5 1.609 0.93 0.5 0.58 01:05.8 

r33 39 12 2.485 1.89 0.77 0.76 01:03.3 

r38 8 7 1.946 1.91 0.96 0.98 01:01.1 

r39 9 4 1.386 1.15 0.69 0.83 01:02.2 

r40 15 2 0.693 0.5 0.34 0.72 01:07.5 

r45 9 5 1.609 1.3 0.72 0.81 01:01.8 

r46 8 7 1.946 1.91 0.96 0.98 01:01.1 

Geral 264 68 3.989 3.34 0.94 0.84 01:03.3 

Jackknife T (95%) = 2.20  3.44 a 4.36    

N – número de indivíduos; S – número de espécies amostradas; ln (S) – logarítimo base neperiana de S; H´- índice de Shannon-
Weaver; C – índice de Simpson; J, índice de equabilidade de Pielou e; QM – quociente de mistura de Jentsch. 

 

A curva do coletor (Figura 7.2.1.2-70) apresenta as parcelas amostradas para essa 
fitofisionomia. A análise da figura indica que existe grande possibilidade de 
ocorrência de novas espécies no solo da floresta, e este fato se deve aos diferentes 
níveis de antropização e grau de exploração das áreas estudadas. 
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Figura 7.2.1.2-70 - Curva do Coletor para a regeneração natural em 
Floresta Ombrófila Densa Aluvial.  

 

 Densidade 

A Figura 7.2.1.2-71 ilustra o número de indivíduos das espécies mais 
representativas em relação à regeneração natural para os remanescentes de 
Floresta Ombrófila Densa Aluvial. 

 

Figura 7.2.1.2-71 - Estrutura horizontal - Número de indivíduos das 
espécies mais representativas da regeneração 
natural em Floresta Ombrófila Densa Aluvial. 
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 Estrutura Vertical 

A Figura 7.2.1.2-72 apresenta a distribuição das alturas da regeneração natural em 
ambientes de Floresta Ombrófila Densa Aluvial. 

 

 
Figura 7.2.1.2-72 - Distribuição das alturas para a regeneração 

natural em Floresta Ombrófila Densa Aluvial. 

 

Conforme mencionado anteriormente, a análise da estrutura vertical nos dá uma 
ideia da importância da espécie considerando a sua participação nos estratos 
verticais que o povoamento apresenta. Os estratos verticais encontrados na floresta 
podem ser divididos em: espécies dominantes, intermediárias e dominadas. 
Aquelas espécies que possuírem um maior número de indivíduos representantes 
em cada um desses estratos, certamente apresentarão uma maior importância 
ecológica no povoamento em estudo. Para a regeneração natural o estudo consiste 
no levantamento dos descendentes das plantas arbóreas. Os parâmetros para 
Regeneração Natural são calculados utilizando as mesmas fórmulas que as 
utilizadas para árvores adultas, porém, considerando dados de árvores e parcelas 
em regeneração. O Quadro 7.2.1.2-14 apresenta os resultados por espécie. 
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Quadro 7.2.1.2-14 - Estrutura Vertical para Regeneração Natural em Floresta Ombrófila Densa Aluvial. 
(continua...) 

NOME CIENTÍFICO FA FR DA DR CAT CRT RNR 

Protium cf. apiculatum Swart 22.22 3.39 3044.444 20.47 275.96 20.61 14.82 

Cheiloclinium cognatum (Miers) A.C.Sm. 38.89 5.93 2433.333 16.36 217.45 16.24 12.84 

Inga cf. ingoides (Rich.) Willd. 44.44 6.78 1127.778 7.58 99.83 7.45 7.27 

Astronium sp. 33.33 5.08 1038.889 6.99 93.51 6.98 6.35 

Simaba sp. 5.56 0.85 838.889 5.64 76.56 5.72 4.07 

Indeterminada 1 11.11 1.69 561.111 3.77 50.51 3.77 3.08 

Ocotea guianensis Aubl. 11.11 1.69 555.556 3.74 50.41 3.76 3.06 

Amaioua guianensis Aubl. 5.56 0.85 483.333 3.25 43.28 3.23 2.44 

Myrtaceae sp.2 22.22 3.39 233.333 1.57 21.18 1.58 2.18 

Protium sp. 16.67 2.54 272.222 1.83 24.33 1.82 2.06 

Xylopia amazonica R.E.Fr. 11.11 1.69 277.778 1.87 24.45 1.83 1.8 

Sagotia brachysepala (Müll.Arg.) Secco 22.22 3.39 133.333 0.9 11.75 0.88 1.72 

Metrodorea flavida K.Krause 16.67 2.54 150 1.01 13.56 1.01 1.52 

Miconia sp.3 11.11 1.69 200 1.34 17.59 1.31 1.45 

Protium altsonii Sandwith 11.11 1.69 188.889 1.27 16.61 1.24 1.4 

Indeterminada 2 5.56 0.85 216.667 1.46 19.94 1.49 1.27 

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith 16.67 2.54 83.333 0.56 7.67 0.57 1.22 

Indeterminada 4 5.56 0.85 205.556 1.38 18.92 1.41 1.21 

Bauhinia ungulata L. 16.67 2.54 77.778 0.52 6.84 0.51 1.19 

Brosimum rubescens Taub. 5.56 0.85 183.333 1.23 16.33 1.22 1.1 

Hirtella sp. 11.11 1.69 111.111 0.75 10.23 0.76 1.07 

Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) 

Pierre 11.11 1.69 100 0.67 9.21 0.69 1.02 

Protium spruceanum (Benth.) Engl. 11.11 1.69 88.889 0.6 8.18 0.61 0.97 

Licania lata J.F.Macbr. 11.11 1.69 83.333 0.56 7.33 0.55 0.93 

Myrcia splendens (Sw.) DC. 5.56 0.85 144.444 0.97 12.89 0.96 0.93 

Moraceae sp. 11.11 1.69 77.778 0.52 7.16 0.53 0.91 

Sorocea guilleminiana Gaudich. 11.11 1.69 55.556 0.37 4.89 0.37 0.81 

Diplotropis cf. triloba Gleason 11.11 1.69 55.556 0.37 4.98 0.37 0.81 

Euphorbiaceae sp. 5.56 0.85 116.667 0.78 10.53 0.79 0.81 

Croton sp. 5.56 0.85 100 0.67 9.21 0.69 0.74 

Guatteria cf. schomburgkiana Mart. 5.56 0.85 94.444 0.64 8.69 0.65 0.71 

Duguetia latifolia R.E.Fr. 11.11 1.69 33.333 0.22 2.93 0.22 0.71 

Fabaceae sp.2 5.56 0.85 94.444 0.64 8.69 0.65 0.71 
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Quadro 7.2.1.2-14 - Estrutura Vertical para Regeneração Natural em Floresta Ombrófila Densa Aluvial. 
(continua...) 

NOME CIENTÍFICO FA FR DA DR CAT CRT RNR 

Indeterminada 5 5.56 0.85 88.889 0.6 8.18 0.61 0.69 

Aparisthmium cordatum (A.Juss.) Baill. 5.56 0.85 83.333 0.56 7.67 0.57 0.66 

Rinorea racemosa (Mart.) Kuntze 5.56 0.85 77.778 0.52 7.16 0.53 0.63 

Cupania sp. 5.56 0.85 72.222 0.49 6.35 0.47 0.6 

Trichilia singularis C.DC. 5.56 0.85 61.111 0.41 5.47 0.41 0.56 

Rubiaceae sp. 5.56 0.85 61.111 0.41 5.63 0.42 0.56 

Inga cf. capitata Desv. 5.56 0.85 55.556 0.37 4.89 0.37 0.53 

Lauraceae sp. 5.56 0.85 55.556 0.37 5.11 0.38 0.53 

Sapotaceae sp. 5.56 0.85 55.556 0.37 4.89 0.37 0.53 

Diospyros cf. guianensis (Aubl.) Gürke 5.56 0.85 50 0.34 4.4 0.33 0.51 

Indeterminada 3 5.56 0.85 50 0.34 4.6 0.34 0.51 

Malvaceae sp. 5.56 0.85 44.444 0.3 4.09 0.31 0.49 

Aspidosperma desmanthum Benth. Ex 
Müll.Arg. 5.56 0.85 44.444 0.3 4.09 0.31 0.49 

Erythroxylum sp.2 5.56 0.85 44.444 0.3 4.09 0.31 0.49 

Indeterminada 6 5.56 0.85 38.889 0.26 3.51 0.26 0.46 

Euphorbiaceae sp. 5.56 0.85 38.889 0.26 3.42 0.26 0.46 

Brosimum sp. 5.56 0.85 38.889 0.26 3.42 0.26 0.46 

Hymenaea courbaril L. 5.56 0.85 38.889 0.26 3.58 0.27 0.46 

Spondias cf. luteaL. 5.56 0.85 33.333 0.22 2.93 0.22 0.43 

Aniba sp. 5.56 0.85 33.333 0.22 2.98 0.22 0.43 

Xylopia calophylla R.E.Fr. 5.56 0.85 27.778 0.19 2.56 0.19 0.41 

Duguetia sp.3 5.56 0.85 27.778 0.19 2.44 0.18 0.41 

Lauraceae sp. 5.56 0.85 27.778 0.19 2.44 0.18 0.41 

Inga sp.4 5.56 0.85 27.778 0.19 2.56 0.19 0.41 

Mouriri sp. 5.56 0.85 27.778 0.19 2.56 0.19 0.41 

Calophyllum brasiliense Cambess. 5.56 0.85 27.778 0.19 2.56 0.19 0.41 

Cordia nodosa Lam. 5.56 0.85 22.222 0.15 2.05 0.15 0.38 

Lauraceae sp.2 5.56 0.85 22.222 0.15 2.05 0.15 0.38 

Miconia chrysophylla (Rich.) Urb. 5.56 0.85 22.222 0.15 1.95 0.15 0.38 

Ouratea sp. 5.56 0.85 22.222 0.15 1.95 0.15 0.38 

Pouteria torta (Mart.) Radlk. 5.56 0.85 16.667 0.11 1.53 0.11 0.36 
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Quadro 7.2.1.2-14 - Estrutura Vertical para Regeneração Natural em Floresta Ombrófila Densa Aluvial. 
(continuação) 

NOME CIENTÍFICO FA FR DA DR CAT CRT RNR 

Chrysophyllum sp. 5.56 0.85 16.667 0.11 1.47 0.11 0.36 

Myrtaceae sp. 5.56 0.85 16.667 0.11 1.49 0.11 0.36 

Erythroxylum sp. 5.56 0.85 16.667 0.11 1.53 0.11 0.36 

Aspidosperma sp. 5.56 0.85 11.111 0.07 1.02 0.08 0.33 

Indeterminada 6 5.56 0.85 5.556 0.04 0.49 0.04 0.31 

Genipa americana L. 5.56 0.85 5.556 0.04 0.49 0.04 0.31 

Geral 655.75 100 14872.22 100 1339.2 100 100 
FA-Frequência Absoluta; FR-Frequência Relativa; DA-Densidade Absoluta; DR-Densidade Relativa; CAT-Classe Absoluta de 
Tamanho; CRT-Classe Relativa de Tamanho. 

 

Não Arbóreas 

Composição Florística 

O Quadro 7.2.1.2-15 apresenta as 79 espécies de indivíduos não arbóreos 
identificadas ao longo dos transectos e parcelas. Tendo destaque para 
Ischnosiphon cf. gracilis, Trichomanes pinnatum, Phenakospermum guyannense, 
Pariana sp. e Pleonotoma cf. jasminifolia como espécies mais representativas. 

 

Quadro 7.2.1.2-15 - Composição florística para as espécies não arbóreas ocorrentes. (continua...) 

ESPÉCIE FAMÍLIA FORMA DE VIDA 

Duguetia cf. stelechantha (Diels) R.E.Fr. Annonaceae Arvoreta 

Anthurium gracile (Rudge) Lindl. Araceae Epífita 

Anthurium sp.1 Araceae Epífita 

Heteropsis sp.1 Araceae Hemi-epífita 

Monstera adansonii Schott Araceae Hemi-epífita 

Philodendron cf. insigne Schott Araceae Epífita 

Philodendron quinquelobum K.Krause Araceae Hemi-epífita 

Philodendron sp.1 Araceae Hemi-epífita 

Philodendron sp.2 Araceae Hemi-epífita 

Philodendron sp.3 Araceae Hemi-epífita 
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Quadro 7.2.1.2-15 - Composição florística para as espécies não arbóreas ocorrentes. (continua...) 

ESPÉCIE FAMÍLIA FORMA DE VIDA 

Philodendron sp.4 Araceae Hemi-epífita 

Syngonium sp.1 Araceae Hemi-epífita 

Astrocaryum sp.1 Arecaceae Arbusto 

Bactris sp.1 Arecaceae Arbusto 

Geonoma sp.1 Arecaceae Arbusto 

Asplenium serratum L. Aspleniaceae Epífita 

Mikania sp.1 Asteraceae Trepadeira 

Vernonia sp.1 Asteraceae Arbusto 

Pleonotoma cf. jasminifolia (Kunth) Miers Bignoniaceae Trepadeira 

Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers Bignoniaceae Trepadeira 

Aechmea sp.1 Bromeliaceae Epífita 

Aechmea sp.2 Bromeliaceae Epífita 

Tillandsia sp.1 Bromeliaceae Epífita 

Guzmania sp.1 Bromeliaceae Epífita 

Bromeliaceae sp.1 Bromeliaceae Epífita 

Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw. Cactaceae Epífita 

Hirtella elongata Mart. & Zucc. Chrysobalanaceae Arvoreta 

Costus cf. arabicus  L. Costaceae Herbácea Terrestre 

Thoracocarpus bissectus (Vell.) Harling Cyclanthaceae Hemi-epífita 

Kyllinga sp.1 Cyperaceae Herbácea Terrestre 

Rhynchospora corymbosa (L.) Britton Cyperaceae Trepadeira 

Scleria sp.1 Cyperaceae Herbácea Terrestre 

Davilla nitida (Vahl) Kubitzki Dilleniaceae Trepadeira 

Codonanthe sp.1 Gesneriaceae Epífita 

Bauhinia sp.1 Fabaceae Liana 

Heliconia episcopalis Vell. Heliconiaceae Herbácea Terrestre 

Heliconia psittacorum L.f. Heliconiaceae Herbácea Terrestre 

Trichomanes cf. diversifrons (Bory) Mett. ex 
Sadeb. Hymenophyllaceae Herbácea Terrestre 

Trichomanes pinnatum Hedw. Hymenophyllaceae Herbácea Terrestre 

Lomariopsis sp.1 Lomariopsidaceae Hemi-epífita 

Calathea zingiberina Körn. Marantaceae Herbácea Terrestre 

Calathea sp.1 Marantaceae Herbácea Terrestre 

Ischnosiphon cf. gracilis (Rudge) Körn. Marantaceae Herbácea Terrestre 

Monotagma sp.1 Marantaceae Herbácea Terrestre 
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Quadro 7.2.1.2-15 - Composição florística para as espécies não arbóreas ocorrentes. (continuação) 

ESPÉCIE FAMÍLIA FORMA DE VIDA 

Miconia sp.1 Melastomataceae Arbusto 

Miconia sp.2 Melastomataceae Arvoreta 

Trichilia sp.2 Meliaceae Arvoreta 

Abuta sp.1 Menispermaceae Trepadeira 

Compsoneura ulei Warb. Myristicaceae Arvoreta 

Ouratea castaneifolia (DC.) Engl. Ochnaceae Arbusto 

Aspasia variegata Lindl. Orchidaceae Epífita 

Brassavola sp.1 Orchidaceae Epífita 

Catasetum sp.1 Orchidaceae Epífita 

Lockartia sp.1 Orchidaceae Epífita 

Maxillaria sp.1 Orchidaceae Epífita 

Notylia sp.1 Orchidaceae Epífita 

Oncidium baueri Lindl. Orchidaceae Epífita 

Stelis sp.1 Orchidaceae Epífita 

Vanilla cf. appendiculata Rolfe Orchidaceae Escandente 

 Xylobium cf. foveatum (Lindl.) Nichol Orchidaceae Epífita 

Zygosepalum cf. labiosum (Rich.) Garay Orchidaceae Epífita 

Passiflora sp.1 Passifloraceae Trepadeira 

Peperomia macrostachya (Vahl) A.Dietr. Piperaceae Epífita 

Peperomia sp.1 Piperaceae Epífita 

Piper sp.1 Piperaceae Arbusto 

Olyra cf. latifolia L. Poaceae Herbácea Terrestre 

Panicum sp.1 Poaceae Herbácea Terrestre 

Pariana sp.1 Poaceae Herbácea Terrestre 

Streptogyna americana C.E.Hubb. Poaceae Herbácea Terrestre 

Poaceae sp.1 Poaceae Herbácea Terrestre 

Microgramma megalophylla (Desv.) de la Sota Polypodiaceae Epífita 

Clavija sp.1 Primulaceae Arbusto 

Adiantopsis radiata (L.) Fée Pteridaceae Herbácea Terrestre 

Adiantum sp.1 Pteridaceae Herbácea Terrestre 

Adiantum sp.2 Pteridaceae Herbácea Terrestre 

Psychotria sp.1 Rubiaceae Arbusto 

Esenbeckia sp.1 Rutaceae Arbusto 

Selaginella sp.1 Selaginellaceae Herbácea Terrestre 

Phenakospermum guyannense (A.Rich.) Endl. 
ex Miq. Strelitziaceae Herbáceae Arborescente 
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 Estrato Florestal 

 Composição Florística 

O Quadro 7.2.1.2-16 apresenta as espécies dos 664 indivíduos amostrados nas 
Unidades Amostrais. Foram identificadas 143 espécies. 

 

Quadro 7.2.1.2-16 - Lista de espécies arbóreas. (continua...) 

ESPÉCIE NOME POPULAR INDIVÍDUOS 
AMOSTRADOS 

morta morta 45 

Bactris sp.1 iri 26 

Xylopia sericea A.St.-Hil. pindaúva 22 

Xylopia calophylla R.E.Fr. pimenta-de-macaco 19 

Protium cf. apiculatum Swart breu 17 

Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre bacubixá-da-várzea 17 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand. breu-da-várzea 15 

Eschweilera cf. albiflora (DC.) Diers pipoca-da-várzea 15 

Rinorea racemosa (Mart.) Kuntze estralador 14 

Theobroma speciosum Willd. ex Spreng. cacauí 12 

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith tamarina 11 

Fabaceae sp.1 faveira 11 

Licania lata J.F.Macbr. milho-torrado 11 

Inga sp.3 ingá-peludo 11 

Cheiloclinium cognatum (Miers) A.C.Sm. casca-roxa 9 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. inajá 8 

Inga sp.4 ingá-rosa 8 

Xylopia amazonica R.E.Fr. pindauvinha 8 

Euterpe precatoria Mart. palmito 8 

Hymenolobium modestum Ducke angelim-preto 7 

Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip tento 7 

Oenocarpus distichus Mart. bacaba 7 

Pseudolmedia laevigata Trécul muiratinga-da-várzea 7 

Duguetia latifolia R.E.Fr. conduru-da-várzea 7 

Cordia bicolor A.DC. frejó 6 

Senegalia sp.1 senegalia 6 

Myrcia splendens (Sw.) DC. guamirim 6 
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Quadro 7.2.1.2-16 - Lista de espécies arbóreas. (continua...) 

ESPÉCIE NOME POPULAR INDIVÍDUOS 
AMOSTRADOS 

Guapira opposita (Vell.) Reitz joão-da-ilha 6 

Simarouba amara Aubl. paraíba 5 

Astrocaryum aculeatum G.Mey. tucumã 5 

Toulicia guianensis Aubl. guiné 5 

Cybianthus sp.1 capororoca-da-várzea 5 

Schizolobium parayba var. amazonicum (Huber ex Ducke) 
barneby guapuruvu 4 

Ocotea tabacifolia (Meisn.) Mez canelão 4 

Vismia cf. macrophylla Kunth lacre-cascudo 4 

Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. cumaru 4 

Indeterminada 1 falso-araribá 4 

Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg. seringueira 4 

Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F.Macbr. pama 4 

Cecropia sciadophylla Mart. embaúba-gigante 4 

Guatteria cf. schomburgkiana Mart. araticum-cagão 4 

Eriotheca globosa (Aubl.) A.Robyns bomba 4 

Ecclinusa ramiflora Mart. curriola 4 

Zanthoxylum huberi P.G.Warterman mamica-amarela 4 

Zygia inaequalis (Willd.) Pittier zygia-vermelha 4 

Ocotea sp.2 canela-farinha 4 

Eugenia florida DC. piúna-da-várzea 4 

Himatanthus sucuuba (Spruce ex Müll.Arg.) Woodson sucuúba 4 

Guarea cinnamomea Harms. jitó-rosa 3 

Eriotheca macrophylla (K.Schum.) A.Robyns paina 3 

Unonopsis cf. duckei R.E.Fr. envira-vermelha 3 

Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby pau-rainha 3 

Ficus sp.4 figueira 3 

Diospyros poeppigiana A.DC. ouriço-vermelho 3 

Chrysophyllum sp.1 bapeba-prata 3 

Sterculia speciosa K.Schum. tacacazeiro 3 

Metrodorea flavida K.Krause carrapateira 3 

Trichilia singularis C.DC. catiguá 3 

Amaioua guianensis Aubl. canela-de-veado  

Protium altsonii Sandwith breu-fogo  

Ouratea discophora Ducke pau-goiabada  
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Quadro 7.2.1.2-16 - Lista de espécies arbóreas. (continua...) 

ESPÉCIE NOME POPULAR INDIVÍDUOS 
AMOSTRADOS 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. paxiúba 3 

Eschweilera coriacea (DC.) S.A.Mori matá-matá 2 

Mezilaurus cf. itauba (Meisn.) Taub. ex Mez itaúba 2 

Indeterminada 6 sem folha 2 

Apeiba echinata Gaertn. pau-jangada 2 

Vochysia sp.1 casca-branca 2 

Guarea guidonia (L.) Sleumer jitó-macio 2 

Diplotropis cf. triloba Gleason sucupira 2 

Pterocarpus amazonum (Benth.) Amshoff pau-sangue 2 

Aspidosperma desmanthum Benth. Ex Müll.Arg. peroba 2 

Perebea mollis (Poepp. & Endl.) Huber pama-caucho 2 

Iryanthera juruensis Warb. ucuúba 2 

Agonandra excelsa Griseb. pau-marfim 2 

Xylopia benthamii R.E.Fr. pindaúva-amarela 2 

Protium sp.2 breu-vinho 2 

Sloanea pubescens Benth. sapopema 2 

Tachigali formigarum Harms tachi-preto 2 

Astronium lecointei Ducke maracatiara 2 

Brosimum guianense (Aubl.) Huber inharé-amarelo 2 

Fusaea longifolia (Aubl.) Saff. envira-surucucu 2 

Aniba cf. taubertiana Mez aniba-da-várzea 2 

Banara nitida Spruce ex Benth. banara 2 

Indeterminada 3 uxi-miúdo 2 

Chrysophyllum lucentifolium Cronquist acá-branco 2 

Diospyros sp.1 caqui-da-várzea 2 

Duguetia sp.1 conduru-liso 2 

Licania apetala (E.Mey.) Fritsch milho-torrado-da-várzea 2 

Mouriri sp.2 gurguí-da-várzea 2 

Tapirira guianensis Aubl. pau-pombo 1 

Macrolobium sp.1 arapari-da-várzea 1 

Pourouma guianensis Aubl. pourouma 1 

Vatairea sericea (Ducke) Ducke amargosa 1 

Ficus sp.1 apuí 1 

Neea hermaphrodita S.Moore joão-amarelo 1 
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Quadro 7.2.1.2-16 - Lista de espécies arbóreas. (continua...) 

ESPÉCIE NOME POPULAR INDIVÍDUOS 
AMOSTRADOS 

Anacardium giganteum W.Hancock ex Engl. cajú-da-mata 1 

Cecropia sp.1 embaúba 1 

Simaba cedron Planch. paratudo 1 

Vochysia sp.2 vochysia 1 

Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don caroba 1 

Fabaceae sp.2 casca-solta 1 

Neea cf. floribunda Poepp. & Endl. joão-mole 1 

Swartzia recurva Poepp. muirajibóia-da-várzea 1 

Tovomita cf. amazonica (Poepp.) Walp. bacupari-vermelho 1 

Protium sp.1 breu-miúdo 1 

Brosimum parinarioides Ducke pau-rainha 2 1 

Myrciaria cf. dubia (Kunth) McVaugh goiaba-malhada 1 

Vitex sp.1 tarumã 1 

Casearia sp.3 casearia-da-várzea 1 

Sterculia excelsa Mart. chichá 1 

Maquira guianensis Aubl. muiratinga-dura 1 

Vismia sp.1 lacre-miúdo 1 

Hymenolobium sp.1 angelim-liso 1 

Sapotaceae sp.1 guapeba-vermelha 1 

Euphorbiaceae sp.3 falso-capitiu 1 

Licania cf. polita Spruce ex Hook.f. caripé-folhão 1 

Gustavia hexapelata (Aubl.) Sm. jeniparana 1 

Inga alba (Sw.) Willd. ingá-sangue 1 

Quiina cf. blackii Pires folha-de-quina 1 

Tachigali sp.2 tachi-amarelo 1 

Capirona decorticans Spruce pau-mulato 1 

Henriettea horridula Pilg. buxixu 1 

Cupania sp.1 camboatá 1 

Alchornea discolor Poepp. tapiá 1 

Casearia aff. gossypiosperma Briq. vela-branca 1 

Byrsonima sp.1 murici 1 

Bauhinia ungulata L. pata-de-vaca 1 

Conceveiba guianensis Aubl. supiarana 1 

Eugenia sp.2 guaquica 1 
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Quadro 7.2.1.2-16 - Lista de espécies arbóreas. (continuação) 

ESPÉCIE NOME POPULAR INDIVÍDUOS 
AMOSTRADOS 

Lauraceae sp.1 canela-parda 1 

Nectandra cuspidata Nees canelinha 1 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. mamica-de-porca 1 

Inga cf. ingoides (Rich.) Willd. ingá-alado 1 

Tachigali sp.1 tachi-vermelho 1 

Duguetia sp.2 conduru-pardo 1 

Erythrina cf. fusca Lour. mulungu 1 

Lueheopsis rosea (Ducke) Burret malva-vermelha 1 

Ocotea cf. cernua (Nees) Mez canela-gengibre 1 

Diospyros cf. guianensis (Aubl.) Gürke caqui-da-mata 1 

Hirtella glandulosa Spreng. caripé-sangue 1 

Licania Blackii Prance milho-ferrugem 1 

Moraceae sp.1 falso-naucleopsis 1 

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. grão-de-galo 1 

 

Destaque para o elevado número de indivíduos mortos e as espécies Bactris sp1 
(iri), Xylopia sericea (pindaúva), Xylopia calophylla (pimenta), Protium apiculatum 
(breu), e Micropholis venulosa (bacubixá-da-várzea, as quais ocorrem em 
abundância. 

 

 Intensidade Amostral e Índices Fitossociológicos 

Para esta fisionomia foram amostradas um total de 9 parcelas. Conforme ressaltado 
acima foram amostrados um total de 664 indivíduos (incluindo indivíduos mortos em 
pé) distribuídos em 143 espécies, incluindo os indivíduos caracterizados como 
mortos. 

O Quadro 7.2.1.2-17 apresenta os resultados dos principais índices de diversidade 
observados. Esse quadro revela um índice de Shannon (H’) de 4,42 bits.ind.-1, e o 
índice de equitabilidade de Pielou (J’) geral da fitofisionomia foi de 0,89. O alto 
índice de diversidade da Floresta Ombrófila Densa Aluvial deve estar associado a 
forte heterogeneidade ambiental e a baixa dominância ecológica, confirmado pelo 
índice de diversidade de Simpson de 0,98, já que quanto mais próximo de 1, maior 
é a diversidade. 
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Quadro 7.2.1.2-17 - Índices de Diversidade para a Floresta Ombrófila Densa Aluvial. 

PARCELA N S ln(S) H' C J QM 

15 66 20 2.996 2.48 0.89 0.83 01:03.3 

21 89 34 3.526 2.97 0.92 0.84 01:02.6 

32 49 28 3.332 3.09 0.96 0.93 01:01.8 

33 62 29 3.367 2.97 0.94 0.88 01:02.1 

38 74 34 3.526 3.2 0.95 0.91 01:02.2 

39 27 14 2.639 2.45 0.93 0.93 01:01.9 

40 99 21 3.045 2.61 0.91 0.86 01:04.7 

45 56 34 3.526 3.29 0.97 0.93 01:01.7 

46 59 32 3.466 3.18 0.96 0.92 01:01.8 

Geral 581 144 4.97 4.42 0.98 0.89 01:04.0 

Jackknife          T (95%) = 2.31                4.70 a 5.08 
 

N – número de indivíduos; S – número de espécies amostradas; ln (S) – logarítimo base neperiana de S; H´- índice de Shannon-
Weaver; C – índice de Simpson; J, índice de equabilidade de Pielou e; QM – quociente de mistura de Jentsch. 

 

Estrutura Horizontal 

Com base nos dados, foram realizados os cálculos dos parâmetros estruturais e 
fitossociológicos da vegetação, como densidade, dominância, frequência, absoluta 
e relativa, índice de valor de importância (IVI), e valor de cobertura (VC). Para o 
cálculo desses parâmetros foi utilizado o software estatístico Mata Nativa 3. Os 
parâmetros calculados são apresentados no Quadro 7.2.1.2-18 e discutidos em 
sequência. 
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Quadro 7.2.1.2-18 - Parâmetros da estrutura horizontal para a Floresta Ombrófila Densa Aluvial. (continua...) 

ESPÉCIE N AB DA DR FA FR DOA DOR VC VC% VI VI% 

morta 45 2.548 50 7.75 100 3.66 2.831 13.47 21.211 10.61 24.87 8.29 

Hymenolobium modestum Ducke 7 1.438 7.778 1.2 33.33 1.22 1.598 7.6 8.807 4.4 10.027 3.34 

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith 11 0.743 12.222 1.89 55.56 2.03 0.825 3.92 5.818 2.91 7.851 2.62 

Protium cf. apiculatum Swart 17 0.62 18.889 2.93 33.33 1.22 0.689 3.28 6.202 3.1 7.422 2.47 

Xylopia sericea A.St.-Hil. 22 0.484 24.444 3.79 22.22 0.81 0.537 2.56 6.343 3.17 7.156 2.39 

Xylopia calophylla R.E.Fr. 19 0.407 21.111 3.27 44.44 1.63 0.452 2.15 5.422 2.71 7.048 2.35 

Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre 17 0.454 18.889 2.93 11.11 0.41 0.504 2.4 5.326 2.66 5.732 1.91 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand. 15 0.433 16.667 2.58 22.22 0.81 0.481 2.29 4.869 2.43 5.682 1.89 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. 8 0.418 8.889 1.38 55.56 2.03 0.465 2.21 3.587 1.79 5.619 1.87 

Eschweilera cf. albiflora (DC.) Diers 15 0.489 16.667 2.58 11.11 0.41 0.543 2.58 5.165 2.58 5.572 1.86 

Bactris sp.1 26 0.033 28.889 4.48 22.22 0.81 0.037 0.17 4.649 2.32 5.462 1.82 

Fabaceae sp.1 11 0.382 12.222 1.89 33.33 1.22 0.424 2.02 3.912 1.96 5.131 1.71 

Rinorea racemosa (Mart.) Kuntze 14 0.201 15.556 2.41 33.33 1.22 0.224 1.06 3.474 1.74 4.693 1.56 

Licania lata J.F.Macbr. 11 0.269 12.222 1.89 33.33 1.22 0.298 1.42 3.312 1.66 4.532 1.51 

Theobroma speciosum Willd. ex Spreng. 12 0.123 13.333 2.07 44.44 1.63 0.136 0.65 2.713 1.36 4.339 1.45 

Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip 7 0.272 7.778 1.2 44.44 1.63 0.302 1.44 2.64 1.32 4.266 1.42 

Simarouba amara Aubl. 5 0.314 5.556 0.86 44.44 1.63 0.349 1.66 2.52 1.26 4.146 1.38 

Schizolobium parayba var. amazonicum (Huber 
ex Ducke) barneby 4 0.449 4.444 0.69 22.22 0.81 0.499 2.37 3.062 1.53 3.875 1.29 

Inga sp.4 8 0.266 8.889 1.38 22.22 0.81 0.295 1.4 2.781 1.39 3.594 1.2 

N - número de indivíduos; AB - área basal; DA – Densidade Absoluta; DR – Densidade Relativa; FA – Frequencia Absoluta; FR – Frequencia Relativa; DoA – Dominancia Absoluta; DoR – Dominancia 
relativa; VC e VC% - Valor de Cobertura e; VI e VI% - Valor de importância.  
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Quadro 7.2.1.2-18 - Parâmetros da estrutura horizontal para a Floresta Ombrófila Densa Aluvial. (continua...) 

ESPÉCIE N AB DA DR FA FR DOA DOR VC VC% VI VI% 

Cordia bicolor A.DC. 6 0.161 6.667 1.03 44.44 1.63 0.179 0.85 1.884 0.94 3.51 1.17 

Inga sp.3 11 0.196 12.222 1.89 11.11 0.41 0.218 1.04 2.929 1.46 3.335 1.11 

Xylopia amazonica R.E.Fr. 8 0.197 8.889 1.38 22.22 0.81 0.219 1.04 2.421 1.21 3.234 1.08 

Ocotea tabacifolia (Meisn.) Mez 4 0.323 4.444 0.69 22.22 0.81 0.359 1.71 2.398 1.2 3.211 1.07 

Astrocaryum aculeatum G.Mey. 5 0.127 5.556 0.86 44.44 1.63 0.141 0.67 1.532 0.77 3.158 1.05 

Euterpe precatoria Mart. 8 0.095 8.889 1.38 33.33 1.22 0.106 0.5 1.88 0.94 3.099 1.03 

Senegalia sp.1 6 0.219 6.667 1.03 22.22 0.81 0.243 1.16 2.191 1.1 3.004 1 

Oenocarpus distichus Mart. 7 0.181 7.778 1.2 22.22 0.81 0.201 0.96 2.16 1.08 2.973 0.99 

Vismia cf. macrophylla Kunth 4 0.278 4.444 0.69 22.22 0.81 0.308 1.47 2.155 1.08 2.968 0.99 

Cheiloclinium cognatum (Miers) A.C.Sm. 9 0.114 10 1.55 22.22 0.81 0.127 0.6 2.153 1.08 2.966 0.99 

Eschweilera coriacea (DC.) S.A.Mori 2 0.319 2.222 0.34 22.22 0.81 0.355 1.69 2.031 1.02 2.844 0.95 

Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. 4 0.085 4.444 0.69 44.44 1.63 0.095 0.45 1.14 0.57 2.766 0.92 

Pseudolmedia laevigata Trécul 7 0.217 7.778 1.2 11.11 0.41 0.241 1.15 2.353 1.18 2.759 0.92 

Duguetia latifolia R.E.Fr. 7 0.133 7.778 1.2 22.22 0.81 0.148 0.7 1.908 0.95 2.721 0.91 

Myrcia splendens (Sw.) DC. 6 0.083 6.667 1.03 33.33 1.22 0.092 0.44 1.472 0.74 2.691 0.9 

Indeterminada 1 4 0.222 4.444 0.69 22.22 0.81 0.247 1.17 1.863 0.93 2.676 0.89 

Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg. 4 0.215 4.444 0.69 22.22 0.81 0.239 1.14 1.825 0.91 2.638 0.88 

Guarea cinnamomea Harms. 3 0.272 3.333 0.52 11.11 0.41 0.302 1.44 1.954 0.98 2.361 0.79 

N - número de indivíduos; AB - área basal; DA – Densidade Absoluta; DR – Densidade Relativa; FA – Frequencia Absoluta; FR – Frequencia Relativa; DoA – Dominancia Absoluta; DoR – Dominancia 
relativa; VC e VC% - Valor de Cobertura e; VI e VI% - Valor de importância.  
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Quadro 7.2.1.2-18 - Parâmetros da estrutura horizontal para a Floresta Ombrófila Densa Aluvial. (continua...) 

ESPÉCIE N AB DA DR FA FR DOA DOR VC VC% VI VI% 

Guarea cinnamomea Harms. 3 0.272 3.333 0.52 11.11 0.41 0.302 1.44 1.954 0.98 2.361 0.79 

Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F.Macbr. 4 0.069 4.444 0.69 33.33 1.22 0.077 0.36 1.053 0.53 2.272 0.76 

Cecropia sciadophylla Mart. 4 0.059 4.444 0.69 33.33 1.22 0.065 0.31 0.999 0.5 2.219 0.74 

Toulicia guianensis Aubl. 5 0.099 5.556 0.86 22.22 0.81 0.11 0.52 1.384 0.69 2.197 0.73 

Guatteria cf. schomburgkiana Mart. 4 0.054 4.444 0.69 33.33 1.22 0.06 0.29 0.974 0.49 2.193 0.73 

Eriotheca globosa (Aubl.) A.Robyns 4 0.192 4.444 0.69 11.11 0.41 0.214 1.02 1.705 0.85 2.111 0.7 

Cybianthus sp.1 5 0.158 5.556 0.86 11.11 0.41 0.175 0.83 1.694 0.85 2.1 0.7 

Eriotheca macrophylla (K.Schum.) A.Robyns 3 0.065 3.333 0.52 33.33 1.22 0.072 0.34 0.858 0.43 2.077 0.69 

Mezilaurus cf. itauba (Meisn.) Taub. ex Mez 2 0.173 2.222 0.34 22.22 0.81 0.192 0.91 1.258 0.63 2.071 0.69 

Guapira opposita (Vell.) Reitz 6 0.114 6.667 1.03 11.11 0.41 0.127 0.6 1.636 0.82 2.043 0.68 

Unonopsis cf. duckei R.E.Fr. 3 0.056 3.333 0.52 33.33 1.22 0.063 0.3 0.815 0.41 2.034 0.68 

Ecclinusa ramiflora Mart. 4 0.101 4.444 0.69 22.22 0.81 0.112 0.53 1.22 0.61 2.033 0.68 

Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby 3 0.124 3.333 0.52 22.22 0.81 0.138 0.66 1.172 0.59 1.985 0.66 

Indeterminada 6 2 0.154 2.222 0.34 22.22 0.81 0.171 0.81 1.159 0.58 1.972 0.66 

Zanthoxylum huberi P.G.Warterman 4 0.165 4.444 0.69 11.11 0.41 0.183 0.87 1.561 0.78 1.968 0.66 

Ficus sp.4 3 0.116 3.333 0.52 22.22 0.81 0.128 0.61 1.128 0.56 1.941 0.65 

Zygia inaequalis (Willd.) Pittier 4 0.073 4.444 0.69 22.22 0.81 0.081 0.38 1.073 0.54 1.886 0.63 

Apeiba echinata Gaertn. 2 0.135 2.222 0.34 22.22 0.81 0.15 0.71 1.059 0.53 1.872 0.62 

N - número de indivíduos; AB - área basal; DA – Densidade Absoluta; DR – Densidade Relativa; FA – Frequencia Absoluta; FR – Frequencia Relativa; DoA – Dominancia Absoluta; DoR – Dominancia 
relativa; VC e VC% - Valor de Cobertura e; VI e VI% - Valor de importância.  
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Quadro 7.2.1.2-18 - Parâmetros da estrutura horizontal para a Floresta Ombrófila Densa Aluvial. (continua...) 

ESPÉCIE N AB DA DR FA FR DOA DOR VC VC% VI VI% 

Vochysia sp.1 2 0.12 2.222 0.34 22.22 0.81 0.134 0.64 0.981 0.49 1.794 0.6 

Diospyros poeppigiana A.DC. 3 0.164 3.333 0.52 11.11 0.41 0.182 0.86 1.381 0.69 1.788 0.6 

Ocotea sp.2 4 0.05 4.444 0.69 22.22 0.81 0.055 0.26 0.951 0.48 1.764 0.59 

Eugenia florida DC. 4 0.048 4.444 0.69 22.22 0.81 0.054 0.25 0.943 0.47 1.756 0.59 

Chrysophyllum sp.1 3 0.042 3.333 0.52 22.22 0.81 0.046 0.22 0.737 0.37 1.55 0.52 

Sterculia speciosa K.Schum. 3 0.041 3.333 0.52 22.22 0.81 0.046 0.22 0.734 0.37 1.547 0.52 

Metrodorea flavida K.Krause 3 0.034 3.333 0.52 22.22 0.81 0.038 0.18 0.699 0.35 1.512 0.5 

Trichilia singularis C.DC. 3 0.033 3.333 0.52 22.22 0.81 0.037 0.17 0.69 0.35 1.503 0.5 

Guarea guidonia (L.) Sleumer 2 0.135 2.222 0.34 11.11 0.41 0.15 0.71 1.058 0.53 1.464 0.49 

Diplotropis cf. triloba Gleason 2 0.124 2.222 0.34 11.11 0.41 0.138 0.66 1.001 0.5 1.407 0.47 

Pterocarpus amazonum (Benth.) Amshoff 2 0.046 2.222 0.34 22.22 0.81 0.051 0.24 0.588 0.29 1.401 0.47 

Amaioua guianensis Aubl. 3 0.09 3.333 0.52 11.11 0.41 0.1 0.48 0.994 0.5 1.4 0.47 

Himatanthus sucuuba (Spruce ex Müll.Arg.) 

Woodson 4 0.056 4.444 0.69 11.11 0.41 0.063 0.3 0.987 0.49 1.394 0.46 

Aspidosperma desmanthum Benth. Ex Müll.Arg. 2 0.039 2.222 0.34 22.22 0.81 0.043 0.21 0.549 0.27 1.362 0.45 

Perebea mollis (Poepp. & Endl.) Huber 2 0.036 2.222 0.34 22.22 0.81 0.04 0.19 0.535 0.27 1.348 0.45 

Iryanthera juruensis Warb. 2 0.035 2.222 0.34 22.22 0.81 0.039 0.19 0.531 0.27 1.344 0.45 

Agonandra excelsa Griseb. 2 0.032 2.222 0.34 22.22 0.81 0.035 0.17 0.513 0.26 1.326 0.44 

Xylopia benthamii R.E.Fr. 2 0.03 2.222 0.34 22.22 0.81 0.033 0.16 0.504 0.25 1.317 0.44 

N - número de indivíduos; AB - área basal; DA – Densidade Absoluta; DR – Densidade Relativa; FA – Frequencia Absoluta; FR – Frequencia Relativa; DoA – Dominancia Absoluta; DoR – Dominancia 
relativa; VC e VC% - Valor de Cobertura e; VI e VI% - Valor de importância.   
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Quadro 7.2.1.2-18 - Parâmetros da estrutura horizontal para a Floresta Ombrófila Densa Aluvial. (continua...) 

ESPÉCIE N AB DA DR FA FR DOA DOR VC VC% VI VI% 

Protium altsonii Sandwith 3 0.074 3.333 0.52 11.11 0.41 0.082 0.39 0.906 0.45 1.312 0.44 

Protium sp.2 2 0.103 2.222 0.34 11.11 0.41 0.114 0.54 0.887 0.44 1.294 0.43 

Sloanea pubescens Benth. 2 0.025 2.222 0.34 22.22 0.81 0.028 0.13 0.479 0.24 1.292 0.43 

Tachigali formigarum Harms 2 0.025 2.222 0.34 22.22 0.81 0.028 0.13 0.479 0.24 1.292 0.43 

Astronium lecointei Ducke 2 0.024 2.222 0.34 22.22 0.81 0.026 0.12 0.469 0.23 1.282 0.43 

Brosimum guianense (Aubl.) Huber 2 0.022 2.222 0.34 22.22 0.81 0.024 0.12 0.461 0.23 1.274 0.42 

Fusaea longifolia (Aubl.) Saff. 2 0.017 2.222 0.34 22.22 0.81 0.019 0.09 0.436 0.22 1.249 0.42 

Sterigmapetalum obovatum Kuhlm. 1 0.117 1.111 0.17 11.11 0.41 0.129 0.62 0.788 0.39 1.195 0.4 

Tapirira guianensis Aubl. 1 0.115 1.111 0.17 11.11 0.41 0.127 0.61 0.778 0.39 1.184 0.39 

Ouratea discophora Ducke 3 0.032 3.333 0.52 11.11 0.41 0.035 0.17 0.684 0.34 1.091 0.36 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. 3 0.029 3.333 0.52 11.11 0.41 0.032 0.15 0.67 0.33 1.076 0.36 

Macrolobium sp.1 1 0.091 1.111 0.17 11.11 0.41 0.101 0.48 0.654 0.33 1.06 0.35 

Pourouma guianensis Aubl. 1 0.089 1.111 0.17 11.11 0.41 0.099 0.47 0.645 0.32 1.051 0.35 

Vatairea sericea (Ducke) Ducke 1 0.089 1.111 0.17 11.11 0.41 0.099 0.47 0.645 0.32 1.051 0.35 

Aniba cf. taubertiana Mez 2 0.049 2.222 0.34 11.11 0.41 0.055 0.26 0.605 0.3 1.012 0.34 

Ficus sp.1 1 0.081 1.111 0.17 11.11 0.41 0.09 0.43 0.601 0.3 1.008 0.34 

Banara nitida Spruce ex Benth. 2 0.033 2.222 0.34 11.11 0.41 0.037 0.17 0.518 0.26 0.925 0.31 

Indeterminada 3 2 0.031 2.222 0.34 11.11 0.41 0.035 0.17 0.51 0.26 0.917 0.31 

N - número de indivíduos; AB - área basal; DA – Densidade Absoluta; DR – Densidade Relativa; FA – Frequencia Absoluta; FR – Frequencia Relativa; DoA – Dominancia Absoluta; DoR – Dominancia 
relativa; VC e VC% - Valor de Cobertura e; VI e VI% - Valor de importância.  

  



 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 184/634 

 

Quadro 7.2.1.2-18 - Parâmetros da estrutura horizontal para a Floresta Ombrófila Densa Aluvial. (continua...) 

ESPÉCIE N AB DA DR FA FR DOA DOR VC VC% VI VI% 

Vitex sp.1 1 0.021 1.111 0.17 11.11 0.41 0.023 0.11 0.281 0.14 0.688 0.23 

Casearia sp.3 1 0.019 1.111 0.17 11.11 0.41 0.021 0.1 0.273 0.14 0.68 0.23 

Sterculia excelsa Mart. 1 0.019 1.111 0.17 11.11 0.41 0.021 0.1 0.273 0.14 0.68 0.23 

Maquira guianensis Aubl. 1 0.018 1.111 0.17 11.11 0.41 0.02 0.1 0.269 0.13 0.676 0.23 

Vismia sp.1 1 0.018 1.111 0.17 11.11 0.41 0.02 0.1 0.269 0.13 0.676 0.23 

Hymenolobium sp.1 1 0.018 1.111 0.17 11.11 0.41 0.02 0.09 0.265 0.13 0.672 0.22 

Sapotaceae sp.1 1 0.018 1.111 0.17 11.11 0.41 0.02 0.09 0.265 0.13 0.672 0.22 

Euphorbiaceae sp.3 1 0.016 1.111 0.17 11.11 0.41 0.018 0.09 0.257 0.13 0.664 0.22 

Licania cf. polita Spruce ex Hook.f. 1 0.016 1.111 0.17 11.11 0.41 0.018 0.09 0.257 0.13 0.664 0.22 

Gustavia hexapelata (Aubl.) Sm. 1 0.015 1.111 0.17 11.11 0.41 0.016 0.08 0.25 0.12 0.656 0.22 

Inga alba (Sw.) Willd. 1 0.015 1.111 0.17 11.11 0.41 0.016 0.08 0.25 0.12 0.656 0.22 

Quiina cf. blackii Pires 1 0.015 1.111 0.17 11.11 0.41 0.016 0.08 0.25 0.12 0.656 0.22 

Tachigali sp.2 1 0.015 1.111 0.17 11.11 0.41 0.016 0.08 0.25 0.12 0.656 0.22 

Capirona decorticans Spruce 1 0.014 1.111 0.17 11.11 0.41 0.016 0.07 0.246 0.12 0.653 0.22 

Henriettea horridula Pilg. 1 0.014 1.111 0.17 11.11 0.41 0.016 0.07 0.246 0.12 0.653 0.22 

Cupania sp.1 1 0.014 1.111 0.17 11.11 0.41 0.016 0.07 0.246 0.12 0.653 0.22 

Alchornea discolor Poepp. 1 0.013 1.111 0.17 11.11 0.41 0.015 0.07 0.243 0.12 0.649 0.22 

Casearia aff. gossypiosperma Briq. 1 0.013 1.111 0.17 11.11 0.41 0.014 0.07 0.239 0.12 0.646 0.22 

N - número de indivíduos; AB - área basal; DA – Densidade Absoluta; DR – Densidade Relativa; FA – Frequencia Absoluta; FR – Frequencia Relativa; DoA – Dominancia Absoluta; DoR – Dominancia 
relativa; VC e VC% - Valor de Cobertura e; VI e VI% - Valor de importância.  
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Quadro 7.2.1.2-18 - Parâmetros da estrutura horizontal para a Floresta Ombrófila Densa Aluvial. (continua...) 

ESPÉCIE N AB DA DR FA FR DOA DOR VC VC% VI VI% 

Duguetia sp.1 2 0.02 1.82 0.29 9.09 0.35 0.02 0.10 0.38 0.19 0.73 0.24 

Licania apetala (E.Mey.) Fritsch 2 0.02 1.82 0.29 9.09 0.35 0.02 0.10 0.38 0.19 0.73 0.24 

Mouriri sp.2 2 0.02 1.82 0.29 9.09 0.35 0.02 0.10 0.38 0.19 0.73 0.24 

Discocarpus brasiliensis Klotzsch 2 0.02 1.82 0.29 9.09 0.35 0.02 0.09 0.38 0.19 0.73 0.24 

Cecropia sp.1 1 0.05 0.91 0.14 9.09 0.35 0.04 0.21 0.35 0.18 0.70 0.23 

Vochysia sp.2 1 0.04 0.91 0.14 9.09 0.35 0.03 0.17 0.31 0.15 0.66 0.22 

Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don 1 0.03 0.91 0.14 9.09 0.35 0.03 0.15 0.29 0.15 0.64 0.21 

Fabaceae sp.2 1 0.03 0.91 0.14 9.09 0.35 0.03 0.13 0.28 0.14 0.63 0.21 

Neea cf. floribunda Poepp. & Endl. 1 0.03 0.91 0.14 9.09 0.35 0.03 0.13 0.28 0.14 0.63 0.21 

Samanea tubulosa (Benth.) Barneby & 
J.W.Grimes 

1 0.03 0.91 0.14 9.09 0.35 0.03 0.13 0.27 0.14 0.62 0.21 

Swartzia recurva Poepp. 1 0.03 0.91 0.14 9.09 0.35 0.02 0.12 0.26 0.13 0.61 0.20 

Tovomita cf. amazonica (Poepp.) Walp. 1 0.02 0.91 0.14 9.09 0.35 0.02 0.11 0.25 0.13 0.60 0.20 

Protium sp.1 1 0.02 0.91 0.14 9.09 0.35 0.02 0.10 0.24 0.12 0.59 0.20 

Brosimum parinarioides Ducke 1 0.02 0.91 0.14 9.09 0.35 0.02 0.09 0.24 0.12 0.59 0.20 

Myrciaria cf. dubia (Kunth) McVaugh 1 0.02 0.91 0.14 9.09 0.35 0.02 0.09 0.24 0.12 0.59 0.20 

Vitex sp.1 1 0.02 0.91 0.14 9.09 0.35 0.02 0.09 0.24 0.12 0.59 0.20 

Casearia sp.3 1 0.02 0.91 0.14 9.09 0.35 0.02 0.09 0.23 0.11 0.58 0.19 

Sterculia excelsa Mart. 1 0.02 0.91 0.14 9.09 0.35 0.02 0.09 0.23 0.11 0.58 0.19 

N - número de indivíduos; AB - área basal; DA – Densidade Absoluta; DR – Densidade Relativa; FA – Frequencia Absoluta; FR – Frequencia Relativa; DoA – Dominancia Absoluta; DoR – Dominancia 
relativa; VC e VC% - Valor de Cobertura e; VI e VI% - Valor de importância.  
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Quadro 7.2.1.2-18 - Parâmetros da estrutura horizontal para a Floresta Ombrófila Densa Aluvial. (continuação) 

ESPÉCIE N AB DA DR FA FR DOA DOR VC VC% VI VI% 

Byrsonima sp.1 1 0.01 1.11 0.17 11.11 0.41 0.013 0.06 0.233 0.12 0.639 0.21 

Bauhinia ungulata L. 1 0.01 1.11 0.17 11.11 0.41 0.012 0.06 0.23 0.11 0.636 0.21 

Conceveiba guianensis Aubl. 1 0.01 1.11 0.17 11.11 0.41 0.012 0.06 0.23 0.11 0.636 0.21 

Eugenia sp.2 1 0.01 1.11 0.17 11.11 0.41 0.012 0.06 0.23 0.11 0.636 0.21 

Lauraceae sp.1 1 0.01 1.11 0.17 11.11 0.41 0.012 0.06 0.23 0.11 0.636 0.21 

Nectandra cuspidata Nees 1 0.01 1.11 0.17 11.11 0.41 0.012 0.06 0.23 0.11 0.636 0.21 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. 1 0.01 1.11 0.17 11.11 0.41 0.012 0.06 0.23 0.11 0.636 0.21 

Inga cf. ingoides (Rich.) Willd. 1 0.01 1.11 0.17 11.11 0.41 0.011 0.05 0.227 0.11 0.633 0.21 

Tachigali sp.1 1 0.01 1.11 0.17 11.11 0.41 0.011 0.05 0.227 0.11 0.633 0.21 

Duguetia sp.2 1 0.01 1.11 0.17 11.11 0.41 0.011 0.05 0.224 0.11 0.63 0.21 

Erythrina cf. fusca Lour. 1 0.009 1.11 0.17 11.11 0.41 0.01 0.05 0.221 0.11 0.627 0.21 

Lueheopsis rosea (Ducke) Burret 1 0.009 1.11 0.17 11.11 0.41 0.01 0.05 0.221 0.11 0.627 0.21 

Ocotea cf. cernua (Nees) Mez 1 0.009 1.11 0.17 11.11 0.41 0.01 0.05 0.221 0.11 0.627 0.21 

Diospyros cf. guianensis (Aubl.) Gürke 1 0.009 1.11 0.17 11.11 0.41 0.01 0.05 0.218 0.11 0.624 0.21 

Hirtella glandulosa Spreng. 1 0.009 1.11 0.17 11.11 0.41 0.01 0.05 0.218 0.11 0.624 0.21 

Licania Blackii Prance 1 0.009 1.11 0.17 11.11 0.41 0.01 0.05 0.218 0.11 0.624 0.21 

Moraceae sp.1 1 0.009 1.11 0.17 11.11 0.41 0.01 0.05 0.218 0.11 0.624 0.21 

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. 1 0.008 1.11 0.17 11.11 0.41 0.009 0.04 0.215 0.11 0.622 0.21 

TOTAL 581 18.91 645.5 100 2733.3 100 21.021 100 200 100 300 100 

N - número de indivíduos; AB - área basal; DA – Densidade Absoluta; DR – Densidade Relativa; FA – Frequencia Absoluta; FR – Frequencia Relativa; DoA – Dominancia Absoluta; DoR – Dominancia 
relativa; VC e VC% - Valor de Cobertura e; VI e VI% - Valor de importância. 
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 Frequência 

Novamente, ocorreu grande incidência de árvores mortas, o que pode estar ligada 
ao regime de exploração que ainda incide sobre os remanescentes, sugerindo que 
esses se encontram em estágios de transição sucessional, ou seja, indivíduos, 
provavelmente regenerantes e pertencentes à espécies pioneiras ou secundárias 
iniciais, estão cedendo espaço para o desenvolvimento de espécies tardias. As 
informações apresentadas mostram que os respectivos de frequência são mais 
elevados para as espécies Dialium guianense, 2,03%, Attalea maripa, 2,03% e 
Xylopia calophylla, 1,63% nos remanescentes de Floresta Ombrófila Densa Aluvial. 

 

 Dominância 

A dominância relativa apresenta os indivíduos mortos no topo da lista com um valor 
de 13,47% seguido por indivíduos da espécie Hymenolobium modestum 
representando 7,6% e Dialium guianense com 3,92%. A representatividade dessas 
espécies no item dominância não está ligada à frequência de indivíduos. 

 

 Índice de Valor de Importância e Valor de Cobertura 

As informações apresentadas anteriormente no Quadro 7.2.1.2-18, mostram que os 
respectivos valores de cobertura e valor de importância são mais elevados para as 
espécies Hymenolobium modestumm 4,40% e 3,34% e Dialium guianense 2,91% e 
2,62% indicando as espécies de maior importância ecológica nos remanescentes de 
Floresta Ombrófila Densa Aluvial. 

O valor de importância representa o somatório dos parâmetros relativos de 
densidade, dominância e frequência das espécies amostradas, informando a 
importância ecológica da espécie em termos de distribuição horizontal, 
demonstrando a ampla distribuição horizontal. Nessa análise destacam-se ainda a 
presença significativa da categoria morta, tanto em nível de valor de cobertura como 
de valor de importância. 

 

 Indicadores Fitossociológicos 

De acordo com Quadro 7.2.1.2-18, a espécie Bactris riparia apresentou o maior 
número de indivíduos, porém não representa significativamente os valores de área 
basal total. Isto indica que as espécies de maior ocorrência não são representadas 
por indivíduos de grande porte, o que corrobora a afirmação de que os ambientes 
aqui estudados estão em processo de regeneração distintos em cada amostra, 
como também sofreram níveis de exploração e antropização diferenciados. Nota-se 
que essas espécies não são dominantes, pois encontram-se no estrato inferior. 
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 Estrutura Vertical 

A Figura 7.2.1.2-73 apresenta os resultados para a estrutura vertical da Floresta 
Ombrófila Densa Aluvial, sendo as espécies ordenadas pela posição sociológica. 
Essa fisionomia apresenta o estrato formado pelas espécies dominadas com altura 
entre 5,69 m e 14,48 m. Analisando-se as principais espécies que apresentaram 
uma maior posição sociológica, os indivíduos do estrato dominado representam 
11%.  

 

Figura 7.2.1.2-73 - Estrutura Vertical referente à Floresta Ombrófila 
Densa Aluvial. 

 

 Relação entre Floresta Ombrófila Densa Aluvial na AII e AID 

Para quantificar a similaridade de comunidades, podem ser utilizados os índices de 
similaridade, entre os quais se destacam os coeficientes de similaridade de Jaccard 

( ) e de Sorensen ( ), que podem ser obtidos pelo emprego das seguintes 
fórmulas (MULLER-DOMBOIS & ELLENBERG, 1974; BROWER & ZARR, 1984; 
MAGURRAN, 1988): 
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;  

em que: 

a = número de espécies ocorrentes na parcela 1 ou comunidade 1 , 

b = número de espécies ocorrentes na parcela 2 ou comunidade 2 , 

c = número de espécies comuns às duas parcelas ou comunidade s. 

Para uma melhor caracterização e comparação da vegetação na AID e na AII foi 
calculado o índice de similaridade de Sorensen entre as unidades amostrais. O 
calculo do índice de similaridade entre as unidades amostrais permite que sejam 
comparadas umas com as outras, possibilitando, nesse caso, a comparação entre 
unidades amostrais localizadas na área do futuro reservatório e futura APP (AID) 
com as unidades localizadas no entorno (AII), conforme Quadro 7.2.1.2-19. É 
possível observar a similiaridade entre as amostras, independente da localização, 
com ênfase para as UAs 31 e 39. Esta anomalia é explicada em pelo fato dessas 
estarem localizadas em áreas com elevado nível de antropização. 

 

Quadro 7.2.1.2-19 - Índice de Similaridade para Floresta Ombrófila Densa Aluvial. 

PARCELA SIMILARIDADE DE SORENSEN ÁREA DE INFLUÊNCIA 

15 20 AID 

21 34 AID 

31 14 AID 

32 28 AII 

33 29 AII 

37 27 AID 

38 34 AID 

39 14 AII 

40 21 AII 

45 34 AII 

46 32 AII 

 

A comparação entre as amostras do estrato arbóreo, foi realizada através do Índice 
de Similaridade de Sorensen, que segundo BROWER e ZAR (1984) representa as 
espécies comuns entre duas comunidades, permitindo a avaliação da similaridade 
florística entre áreas amostradas. Assim, a similaridade entre as Unidades 
Amostrais é analisada de forma que, quanto maior o valor do índice, mais similares 
as áreas serão entre si. E, em um conjunto de amostras, valores aproximados 
indicam similaridade entre as áreas. 
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 Inventário Florestal 

Os resultados apresentados neste item tem por objetivo fazer a estimativa dos 
volumes de madeira que podem ser encontradas nas formações florestais 
presentes. Tais resultados são baseados nas mesmas unidades amostrais 
analisadas para os aspectos fitossociológicos e são apresentados para cada uma 
das formações vegetais presentes na área de do futuro reservatório. Os resultados 
buscam caracterizar os diferentes tipos de volumes de madeira em relação ao seu 
uso comercial. 

 

 Volume de Madeira 

SOARES et al. (2006) descrevem que em uma árvore podem-se considerar vários 
volumes, dependendo do destino que se pretende dar ao seu produto (madeira): 

 Volume comercial é o volume de madeira comercializável; 

 Volume total que é a soma do volume comercial e volume não comercial; 

 

Volume de uma árvore (m³) 

V (m³) = (π * DAP²/ 40000 ) * HT * FF 

Onde: 

DAP² = diâmetro à altura do peito (cm); 

HT = altura total do fuste (m); 

FF = fator de forma (utilizado a partir de trabalhos realizados). 

Os cálculos dos volumes totais e comerciais foram feitos com base nas equações: 

 Volume Total= (π * DAP²/ 40000) * HT * 0.6 

 

 

 Análise Estatística 

Os estudos de inventário florestal devem sempre ser balizados por parâmetros 
estatísticos que definem a precisão requerida para os resultados obtidos. Esses 
parâmetros estão condicionados por indicadores estatísticos, tais como variância, 
desvio padrão, coeficiente de variação, etc. 
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A seguir são apresentados os parâmetros estatísticos utilizados no processamento 
do inventário florestal para este estudo. As expressões para os cálculos dos 
parâmetros da amostragem casual estratificada seguem como descrito por 
COCHRAN (1977). 

Variância de uma variável aleatória: na teoria da probabilidade e na estatística, é 
uma medida da sua dispersão estatística que indica quão distante em geral os seus 
valores se encontram do valor esperado. 

A unidade de variância é o quadrado da unidade de observação. Assim, a variância 
de um volume medido em metros cúbicos é dada em metros cúbicos ao quadrado. 

A variância é calculada pela fórmula: 

 

Sy² = [Σ y² - (Σy)² / n ] / n – 1 

Onde: 

S = símbolo da variância; 

y² = volume médio ao quadrado; 

Σy² = somatório do quadrado dos volumes; 

(Σy) = somatório dos volumes, elevado ao quadrado; 

n = número de parcelas; 

n-1 = número de parcelas menos um, ou seja é o grau de liberdade. Grau de 
liberdade é um conceito ligado ao número de dados disponíveis (livres) para o 
cálculo da estatística. 

Desvio padrão da média: expressa o quanto os valores observados 
individualmente se dispersam em torno da média. É calculado pela raiz quadrada da 
variância. 

Sy = Sy² 

Onde: 

Sy é o desvio padrão 

Sy² a variância. 

 

Coeficiente de variação é uma medida de dispersão que se presta para a 
comparação do grau de concentração em torno da média. 
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CV = (Sy / y ) x 100 

Onde: 

CV = coeficiente de variação; 

Sy = desvio padrão da média; 

y = média dos volumes. 

 

Erro padrão da média: É a medida que expressa o grau de confiabilidade de uma 
estimativa média. É expressa pela razão entre o desvio padrão do volume de 
madeira pela raiz quadrada do número de indivíduos amostrados. 

Sy = Sy / n 

Onde: 

S y = erro padrão da média; 

Sy = desvio padrão da média; 

n = número de parcelas. 

 

Intervalo de Confiança: define os limites dentro dos quais se espera encontrar o 
verdadeiro valor do parâmetro da população. 

IC = y ± S y x t 

Onde: 

IC = é o intervalo de confiança; 

y = é a média dos volumes; 

S y = é o erro padrão da média; 

t = valor definido na Tabela T (Student), variável conforme o grau de liberdade 
adotado. 

Grau de liberdade, normalmente simbolizado por gl, é um parâmetro da distribuição 
t; é um conceito ligado ao número de dados disponíveis (livres) para o cálculo 
estatístico. 

Erro de amostragem: é o erro resultante da heterogeneidade das possíveis 
amostras com o mesmo tamanho que podem ser extraídas de uma dada população. 
É dado em porcentagem. 
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E% = (S y x t x 100) / y 

Onde: 

E% = é o erro de amostragem em percentagem; 

y = média dos volumes; 

Sy = erro padrão da média; 

t = valor definido na Tabela T (Student), variável conforme o grau de liberdade 
adotado. 

Graus de liberdade, normalmente simbolizados por gl, são parâmetros da 
distribuição t; é um conceito ligado ao número de dados disponíveis (livres) para o 
cálculo estatístico. 

Suficiência Amostral: A análise estatística nos fornece indicadores da suficiência 
amostral. No caso de inventários florestais com objetivo de caracterizar a vegetação 
na fase de licenciamento prévio de empreendimentos, o IBAMA define os seguintes 
parâmetros para o cálculo de suficiência amostral: grau de probabilidade dos 
resultados estarem dentro da média igual a 90% e erro de amostragem com limite 
de 20%. 

 

 Resultados do Inventário Florestal 

Neste item são apresentados resumos dos resultados do inventário florestal 
realizado, incluindo informações sobre a distribuição diamétrica para as duas 
fisionomias, análise estatística efetuada, bem como os volumes totais, obtidos para 
cada fitofisionomia amostrada. O Mapa 7.2.1.2-7 apresenta a localização e 
quantificação das áreas alvo para supressão de vegetação na AID do 
empreendimento. 

  



 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 194/634 
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Mapa 7.2.1.2-7 - Uso Vegetação a ser intervencionada na AID. (A3). 
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Mapa 7.2.1.2-7 - Vegetação a ser intervencionada na AID. (A3). 
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 Resultados do Inventário Florestal para Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

Considerando a área total da vegetação arbórea na área do futuro reservatório e 
estruturas, 4.252,27 ha representam áreas com Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana com volume total médio de 268,84 m³/ha. 

O Quadro 7.2.1.2-20 apresenta os resultados da análise estatística, considerando a 
variável volume total, enquanto os Quadros 7.2.1.2-21 e 7.2.1.2-22 apresentam os 
resultados do sortimento e parâmetros por parcela para Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana. 

 

Quadro 7.2.1.2-20 - Análise estatística referente as estimativa para Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana. 

PARÂMETRO RESULTADOS 

Área Total (ha) 4.252 

Parcelas 33 

Total - Volume (m³) 833.42 

Média 26.88 

Desvio Padrão 10.45 

Variância da Média 3.52 

Erro Padrão da Média 1.87 

Coeficiente de Variação % 38.89 

Valor de t Tabelado 1.6973 

Erro de Amostragem 3.18 

Erro de Amostragem % 11.85 

IC para a Média ( 95 %) 23.6966 <= X <= 30.0725 

IC para a Média por ha ( 95 %) 236.9663 <= X <= 300.7254 

Total da População m³ 1.143.180 

IC para o Total ( 95 %) 1.007.644 <= X <= 1.278.765 

 

Quadro 7.2.1.2-21 - Estimativa volume de madeira versus aproveitamento. 

SORTIMENTO LENHA TORAS COMERCIAIS TOTAL 

Volume m³/ha 147,93 120,91 268,84 

Volume m³/área total 629.038 514.141 1.143.180* 

*a diferença não significativa no somatório é em razão das aproximações e redução das casas decimais para fins de apresentação 
dos resultados. 
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Quadro 7.2.1.2-22 - Parâmetros por parcela. 

PARCELA N 
AB 
(m²) 

DA DOA 
VOLUME POR 

HECTARE 
(m³) 

1 38 2.299 380 22.992 256.5262 

2 54 1.094 540 10.942 77.4198 

3 77 3.715 770 37.153 397.262 

4 75 3.216 750 32.16 364.7626 

5 55 1.208 550 12.078 77.6182 

11 63 2.413 630 24.129 216.1625 

12 70 2.753 700 27.533 268.5047 

13 97 3.514 970 35.142 372.4605 

14 56 2.164 560 21.636 155.0969 

16 45 2.348 450 23.48 275.2583 

17 77 2.021 770 20.212 163.1203 

18 34 1.836 340 18.359 171.8205 

19 53 2.836 530 28.357 337.7003 

20 49 1.469 490 14.692 102.4635 

22 64 2.48 640 24.802 255.2243 

23 68 2.151 680 21.511 154.1786 

24 59 2.637 590 26.372 290.7162 

25 77 2.924 770 29.236 293.5599 

26 63 2.705 630 27.051 339.206 

27 71 2.944 710 29.436 335.8397 

28 69 3.105 690 31.05 382.1485 

29 58 2.606 580 26.058 248.6021 

30 61 3.007 610 30.073 330.0419 

31 66 0.854 660 8.543 35.6127 

34 41 1.667 410 16.667 196.8968 

35 39 1.946 390 19.463 203.9737 

36 48 1.244 480 12.437 74.4203 

37 49 2.457 490 24.567 246.2947 

41 57 2.652 570 26.523 277.8523 

42 59 2.815 590 28.148 315.568 

43 47 2.386 470 23.861 305.6601 

44 46 2.383 460 23.835 324.0561 

47 44 1.53 440 15.303 129.0059 

Onde: N- número de indivíduos amostrados, AB - área basal amostrada m², VT- volume total amostrado m², DA- número de 
indivíduos por hectare, DoA - área basal m²/ha, VT/ha - volume total m³/ha. 
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 Estrutura Diamétrica 

A estrutura diamétrica contém 11 classes de diâmetros que variam entre 5 e 115.  

Através da analise do Quadro 7.2.1.2-23 percebe-se que o volume total/ha da 
primeira classe, inicia com um valor de 15,85 m³/ha e sobe rapidamente para  
39,31 m³/ha na classe seguinte, apresentando seu pico de volume na classe de  
25-35 DAP 41,75 m³/ha. Este comportamento pode ser mais bem evidenciado nas 
Figuras 7.2.1.2-74 e 7.2.1.2-75. 

 

Quadro 7.2.1.2-23 - Estrutura Diamétrica. 

CLASSE N AB DA DOA VOLUME POR 
HECTARE  

5 |- 15 868 9.638 263.03 2.92 15.8521 

15 |- 25 566 17.26 173.939 5.23 39.318 

25 |- 35 272 14.939 67.273 4.527 41.7522 

35 |- 45 91 10.014 24.545 3.034 33.3522 

45 |- 55 61 10.015 15.455 3.035 36.9573 

55 |- 65 32 5.898 6.667 1.787 26.7657 

65 |- 75 20 3.758 3.03 1.139 19.199 

75 |- 85 13 1.449 0.909 0.439 6.9978 

85 |- 95 4 2.6 1.212 0.788 12.5508 

95 |- 105 1 0.765 0.303 0.232 4.3107 

105 |- 115 1 0.925 0.303 0.28 4.5422 

Onde: Classe - classes diamétricas, N- número de indivíduos amostrados, AB- área basal amostrada m², VT- volume total 
amostrado m³, DA- número de indivíduos por hectare, DoA- área basal m³/ha, VT/ha- volume total m³/ha. 
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Figura 7.2.1.2-74 - Distribuição diamétrica em função do número de 
indivíduos por hectare. 

 

 

Figura 7.2.1.2-75 - Distribuição do volume por hectare entre as classes. 
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Resultados do Inventário Florestal para Floresta Ombrófila Densa Aluvial 

Considerando a área total da vegetação arbórea na área do futuro reservatório, 
294,17 ha representam áreas com Floresta Ombrófila Densa Aluvial com volume 
total médio de 168,82 m³/ha. 

O Quadro 7.2.1.2-24 apresenta os resultados da análise estatística, considerando a 
variável volume total, enquanto os Quadros 7.2.1.2-25 e 7.2.1.2-26 apresentam os 
resultados do sortimento e parâmetros por parcela para Floresta Ombrófila Densa 
Aluvial. 

 

Quadro 7.2.1.2-24 - Análise estatística referente a Floresta Ombrófila Densa Aluvial. 

PARÂMETRO RESULTADOS 

Área Total (ha) 294,17 

Parcelas 9 

Área total 294,17 

Total – Volume parcelas (m³) 185.7172 

Média 16.8834 

Desvio Padrão 9.7043 

Variância da Média 8.5611 

Erro Padrão da Média 2.9259 

Coeficiente de Variação % 57.4782 

Valor de t Tabelado 1.8125 

Erro de Amostragem 5.3032 

Erro de Amostragem % 31.4105 

IC para a Média ( 95 %) 11.5802 <= X <= 22.1865 

IC para a Média por ha ( 95 %) 115.8023 <= X <= 221.8654 

Total da População m³ 49.664,72 

IC para o Total ( 95 %) 34.065,5625 <= X <= 65.266,1447 

 

Quadro 7.2.1.2-25 - Volume de madeira versus aproveitamento. 

SORTIMENTO LENHA TORAS COMERCIAIS TOTAL 

Volume m³/ha 88,60 80,22 168,82 

Volume m³/área total 26.063 23.598 49.661 

*a diferença não significativa no somatório é em razão das aproximações e redução das casas decimais para fins de apresentação 
dos resultados. 
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Quadro 7.2.1.2-26 - Parâmetros por parcela. 

PARCELA N AB DA DOA VOLUME POR HECTARE 

15 66 1.39 660 13.902 72.8467 

21 89 2.407 890 24.065 238.8483 

32 49 1.812 490 18.123 183.7362 

33 62 2.846 620 28.461 327.2543 

38 74 2.189 740 21.886 144.4471 

39 27 0.808 270 8.08 42.4633 

40 99 2.68 990 26.797 211.9352 

45 56 1.317 560 13.166 98.0033 

46 59 3.471 590 34.713 255.7302 

Onde: N- número de indivíduos amostrados, AB - área basal amostrada m², VT- volume total amostrado m², DA- número de 
indivíduos por hectare, DoA - área basal m²/ha, VT/ha - volume total m³/ha. 

 

 Estrutura Diamétrica 

A estrutura diamétrica contém 11 classes de diâmetros que variam entre 5 e 115. 

Através da analise do Quadro 7.2.1.2-27 percebe-se que o volume total/ha inicia na 
primeira classe com um valor de 20,40 m³/ha e sobe rapidamente para a classe 
seguinte, apresentando seu pico de volume na classe de 15-25 cm de DAP, sendo 
40,33 m³/ha. Esse comportamento pode ser mais bem evidenciado nas  
Figuras 7.2.1.2-76 e 7.2.1.2-77. 

 

Quadro 7.2.1.2-27 - Estrutura Diamétrica. 

CLASSE N AB DA DOA VOLUME POR HECTARE 

5 |- 15 289 3.441 321.111 3.823 20.4075 

15 |- 25 184 5.375 204.444 5.973 40.3355 

25 |- 35 55 3.736 61.111 4.151 34.5597 

35 |- 45 20 2.425 22.222 2.695 26.9818 

45 |- 55 4 0.808 4.444 0.897 11.927 

55 |- 65 2 0.555 2.222 0.617 8.5588 

65 |- 75 2 0.792 2.222 0.88 12.5232 

75 |- 85 0 0 0 0 0 

85 |- 95 0 0 0 0 0 

95 |- 105 1 0.79 1.111 0.877 15.7929 

105 |- 115 1 0.975 1.111 1.083 3.8994 

Onde: Classe - classes diamétricas, N- número de indivíduos amostrados, AB- área basal amostrada m², VT- volume total 
amostrado m³, DA- número de indivíduos por hectare, DoA- área basal m³/ha, VT/ha- volume total m³/ha. 
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Figura 7.2.1.2-76 - Distribuição diamétrica em função do número de 
árvores. 

 

 

Figura 7.2.1.2-77 - Distribuição do volume por hectare entre as classes. 
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Avaliação de Fitomassa 

A decomposição da biomassa de árvores acima da superfície da água é a maior 
contribuinte para a emissão de gases de efeito estufa, durante a primeira década 
após a formação do reservatório, decaindo gradativamente conforme o estoque de 
biomassa se esgota (TREMBLAY et al., 2004; FEARNSIDE, 2005). Desta forma, a 
quantificação da biomassa é importante para estudos de modelagem da qualidade 
da água em reservatórios para fins de geração de energia, sendo fundamental para 
o manejo da vegetação existente na área a ser inundada. 

Para estimar a fitomassa existente na área a ser inundada pelo futuro reservatório, 
foi utilizado o  “método de estimativa indireta” ou “método não destrutivo”, o qual 
baseia-se em estimativas realizadas através de relações quantitativas ou 
matemáticas, resultado de dados advindos de determinações diretas de biomassa 
(EPE/Consórcio LEME CONCREMAT, 2010; SANTOS et al., 2001; SANQUETTA e 
BALBINOT, 2004). Para tal, serão utilizados os dados obtidos no levantamento 
florístico, fitossociológico e no inventário florestal realizado para diagnosticar a 
vegetação ocorrente nas áreas de influencia direta e indireta do empreendimento.  

 

Estimativa do peso total de matéria orgânica  

Com base nas equações desenvolvidas pelo “Levantamento da fitomassa dos 
estratos arbóreo e herbáceo-arbustivo da área de influência direta do 
aproveitamento hidrelétrico Corumbá  IV (GO)”, realizado pela Embrapa Recursos 
Genéticos e Biotecnologia no ano de 2005, onde, “para desenvolver os modelos 
utilizados para estimar a biomassa total de fragmentos de Formações Florestais os 
dados de altura (total, do fuste e da copa) e diâmetro foram submetidos à análise de 
regressão simples e múltipla como variáveis independentes (ZAR, 1999). Assim, o 
modelo que apresentou maior precisão foi o seguinte: 

 

Ln Pstot= - 2,559+0,846*Ln(DAP^2*Htot) 

Onde: 

Ln Pstot é o logaritmo neperiano do peso seco total; 

-2,559 e 0,846 são os coeficientes; 

Ln(DAP^2*Htot) é o logaritmo neperiano do diâmetro ao quadrado multiplicado pela 
altura total. 
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Quantitativo Fitomassa 

A seguir são apresentados os resultados de peso de matéria orgânica por hectare, 
ajustados como já descrito anteriormente, bem como para os componentes da 
matéria orgânica arbórea denominados de tronco, galhos, casca e folhas e para a 
matéria orgânica morta (Quadro 7.2.1.2-28). 
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Quadro 7.2.1.2-28 - Fitomassa em toneladas por hectare e total. 

TIPO DE MATERIA ORGÂNICA 
TIPOLOGIA VEGETAL  

Floresta Ombrófila 
Aluvial (FODA)  

Floresta Ombrófila 
Aberta (FOAS) 

Serrapilheira apenas 
FOAS Reflorestamento Campo Antrópico 

MO arbórea 
(toneladas/hectare) 

tronco  93.05 115.26 n/a n/a n/a 

galhos 68.32 75.48 n/a n/a n/a 

folhas 11.05 9.15 n/a n/a n/a 

casca 12.75 13.52 n/a n/a n/a 

Total 185.17 213.41 5.50 191.96 2.00 

MO Morta  (toneladas/hectare) 21.20 13.71 n/a n/a n/a 

MO Total (toneladas/hectare) 206.37 227.12 5.50 191.96 2.00 

Área Total (hectares) 294.17 4.252,27 4.252,27 1,34 3.249,95 

MO Área Total (toneladas) 60,707.86 965,775.56 23,387.49 257.23 6,499.90 

MO TOTAL GERAL (TONELADAS) 1,056,628.04 

*para as áreas de campo antrópico, não foram consideradas as áreas destinadas às estruturas do barramento, pois não serão inundadas. 

 



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 
 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 207/634 

 

 

Espécies raras e ameaçadas de extinção 

Nas fitofisionomias analisadas foi registrada a presença de quatro espécies 
incluídas nas listas oficiais de vulnerabilidade, a saber, Amburana acreana 
(cerejeira), Ocotea tabacifolia (canelão), Bertholletia excelsa (castanheira) e Cedrela 
odorata (cedro-rosa). Essas espécies estão classificadas em alguma categoria de 
ameaça conforme exposto na Portaria MMA nº 443 de 17 de dezembro de 2014 
(Diário Oficial da União, Seção 1, nº 245, 18 de dezembro de 2014), na Lista Oficial 
das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção (MMA, 2008) e na Lista 
Vermelha da IUCN (2015) conforme apresentado no Quadro 7.2.1.2-29. Assim, 
estas espécies devem ser priorizadas na ocasião do resgate de germoplasma a ser 
realizado anteriormente às atividades de supressão de vegetação. 

 

Quadro 7.2.1.2-29 - Espécies registradas nas formações de Floresta Ombrófila Aberta Submontana e 
Floresta Ombrófila Densa Aluvial nas áreas de influência direta e indireta da UHE 
Castanheira que estão incluídas nas listas oficiais de vulnerabilidade. 

ESPÉCIE FAMÍLIA STATUS LISTA FITOFISIONOMIA PARCELA 

Amburana acreana (cerejeira) Fabaceae Vulnerável 

IUCN 2015; 

Portaria MMA  
nº 443, 2014 

FOD* Aluvial 24 

Ocotea tabacifolia (canelão) Lauraceae Em Perigo 
Portaria MMA  
nº 443, 2014 

FOA* Submontana 

FOD* Aluvial 
1,3 e 4 

Bertholletia excelsa 
(castanheira) 

Lecythidaceae Vulnerável 

IUCN 2015; 
Portaria MMA  
nº 443, 2014;  

MMA 2008. 

FOD* Aluvial 1 

Cedrela odorata (cedro-rosa) Meliaceae Vulnerável 
IUCN 2015; 

Portaria MMA  
nº 443, 2014. 

FOD* Aluvial 23 

*Floresta Ombrófila Densa; *Floresta Ombrófila Aberta. 

 

 Considerações Finais - Flora 

A bacia do rio Arinos está localizada em uma região de ecótono que apresenta 
características vegetacionais as quais implicam em uma zona de gradiente 
transicional entre formações savânicas e tropical. Assim, a cobertura vegetal da AII 
e AAR é heterogênea e evidencia-se como característica relevante desta área, o 
contato ou transição entre duas regiões florísticas, a da Amazônia, que no estado 
de Mato Grosso apresenta duas formações: a Floresta Ombrófila (Densa e Aberta) 
e a do Brasil Central, incluindo formações de Savana, Floresta Estacional 
Semidecidual e Floresta Estacional Decidual. O contato entre as distintas formações 
vegetacionais provenientes das duas regiões florísticas caracterizam esta região 
como uma área de tensão ecológica com fitogeografia complexa e alta 
biodiversidade. 
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Através do mapeamento da AII foi possível observar que as áreas mais expressivas 
de vegetação contínua estão localizadas na porção norte, correspondendo a 
formações de Floresta Ombrófila Aberta Submontana que recobrem as margens 
esquerda e direita do Rio Arinos, incluindo trechos de contato desta tipologia com 
formações de Floresta Ombrófila Densa Submontana; e, na porção leste, destacam-
se remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual e zonas de contato desta 
tipologia com formações de Floresta Ombrófila Aberta Submontana. 

Observa-se que, assim como as demais áreas de vegetação natural do Estado de 
Mato Grosso, os remanescentes de vegetação nativa na AID se encontram sob 
forte pressão antrópica, principalmente devido à expansão de lavouras tecnificadas, 
a constante ameaça das queimadas e a extração seletiva de madeira evidenciada 
pelos ramais de arraste encontrados durante as atividades de campo. Em razão 
disto, os levantamentos realizados identificaram a existência de áreas que sofreram 
diferentes graus de antropização e se encontram em estágios de regeneração 
também distintos. Também, foi realizado levantamento junto aos proprietários, a fim 
de identificar áreas averbadas como Reserva Legal nos limites da AID, porém, 
nenhuma área foi classificada como tal ou ainda se encontra em processo de 
averbação, sendo necessário levantamento complementar na ocasião da solicitação 
da autorização para supressão de vegetação. Vale ressaltar que o mapeamento a 
ser realizado através do Cadastro Ambiental Rural (CAR), obrigatório a todos os 
proprietários rurais, está em curso e, em breve, os mapas serão disponibilizados à 
sociedade. Desta forma, será possível a verificação mais aproximada das áreas de 
Reserva Legal a serem afetadas pelo empreendimento.  

Os levantamentos dendrométricos e florísticos mostraram que os remanescentes 
não mais apresentam quantidades significativas de espécies comerciais ou 
indivíduos de grande porte. Ou seja, a região foi amplamente explorada em diversas 
ocasiões, porém, a análise das imagens de satélite e ortofotos em complementação 
aos dados fitossociológicos levantados, apontam que grande parte dos 
remanescentes se encontra em nível avançado de regeneração, principalmente 
aqueles localizados em regiões de relevo desfavorável às atividades agropecuárias. 

Dentre as fitofisionomias mapeadas nas áreas a serem intervencionadas para 
implantação do futuro reservatório e das estruturas de barramento e apoio, nos 
remanescentes de Floresta Ombrófila Aberta Submontana (4.252 ha) foram 
identificadas 325 espécies vegetais arbóreas e herbáceas e, nos remanescentes de 
Floresta Ombrófila Densa Aluvial (294 ha) foram registradas 206 espécies vegetais. 
Nas ilhas, ficou evidenciado que foram amplamente exploradas e como apresentam 
diferentes dimensões, tipos de solo e níveis de elevação, a vegetação existente é 
constantemente afetada pela ação humana e cheia anual do rio Arinos. A  
Figura 7.2.1.2-78 apresenta os níveis de identificação botânica a respeito das 
espécies de todos os estratos e hábitos, sendo: arbóreo, arbustivo, herbáceo e 
epífitas. Nota-se que o quantitativo de espécies identificadas em nível de gênero é 
significativo em razão, principalmente, dos indivíduos de espécies epífitas, os quais, 
em sua maioria, não foram coletados por apresentarem um único indivíduo e a 
remoção destes para identificação, não seriam ecologicamente justificáveis dentro 
das práticas conservacionistas.  
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Figura 7.2.1.2-78 - Distribuição diamétrica em função do número de árvores. 

 

Apesar da exploração intensiva, os fragmentos analisados apresentam diversidade 
significativa, de forma mais expressiva em relação às espécies pioneiras e 
secundárias. Em resumo, ambas as fitofisionomias apresentam razoável 
capacidade regenerativa, permitindo o suporte de espécies da fauna e da flora, 
resultando em um aumento gradativo da biodiversidade regional. 
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7.2.1.3 - Fauna 

a) AAR e AII 

Conforme indicado no item 7.2.1.2 (Flora), a região onde se pretende instalar a UHE 
Castanheira possui características florísticas que indicam a inserção da AAR e AII 
sob o domínio equatorial Amazônico, com áreas de domínio morfoclimático de 
Cerrado. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e o maior bioma do Brasil 
abrigando o maior número de espécies endêmicas (MMA, 2002).  

Segundo o MMA (2002), os estudos desenvolvidos na Amazônia, com vistas em 
selecionar áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade a partir da 
distribuição da riqueza de espécies ou da presença de espécies endêmicas, raras 
ou ameaçadas, encontram dificuldades devido à falta de informações ou ao 
conhecimento desigual dos grupos biológicos. Atualmente, são conhecidas neste 
bioma cerca de 2.024 espécies de vertebrados terrestres (Machado et al., 2008). 

O Cerrado, por sua vez, com suas diferentes formações fitofisionômicas, é 
considerado um dos hotspots1 mundiais de biodiversidade (Myers et al., 2000; Silva 
& Bates, 2002). Porém, tanto o Cerrado, quanto a Amazônia possuem uma grande 
diversidade de habitats e alternância de espécies (Klink & Machado, 2005). 

Foi feito um levantamento bibliográfico sobre a fauna silvestre com potencial 
ocorrência para a Área de Abrangência Regional do empreendimento. Devido à 
extensa área de vida e alta capacidade de locomoção de algumas espécies,  
pode-se esperar que algumas delas ocorram também na AII e na AID, 
principalmente em remanescentes conectados e de mesma fitofisionomia. Estes 
dados foram complementados pelo levantamento de campo executado na AID. A 
escolha dos grupos para o levantamento da fauna seguiu as indicações do Termo 
de Referência, tendo a mirmecofauna (Hymenoptera, Formicidae) como o grupo de 
invertebrados bioindicadores selecionado.  Para o grupo de vertebrados foram 
selecionados a herpetofauna (anfíbios e répteis, incluindo quelônios e 
crocodilianos), avifauna e mastofauna (pequenos mamíferos voadores e  
não-voadores, médios e grandes mamíferos). 

Dados sobre distribuição, composição, taxonomia e padrões de abundância da 
fauna do estado de Mato Grosso são escassos. O melhor levantamento disponível 
até o momento é o documento oficial sobre a composição da fauna realizado no 
âmbito do Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico do Estado de Mato Grosso 
(Mato Grosso, 2000), que entre os anos de 1996 e 1998 realizou expedições de 
colecionamento por 12 localidades no Estado. Adicionalmente, foram considerados 
na compilação de dados secundários os Estudos de Impactos Ambientais das UHEs 
São Manoel (EPE/Leme-Concremat, 2010a) e Teles Pires (EPE/Leme-Concremat, 
2010b), bem como o inventário da bacia do rio Juruena (EPE/CNEC, 2010c), entre 
outros dados (Heber Participações LTDA / Preserve - Acessória em Projetos 

                                            
1
 Áreas com níveis elevados de diversidade e endemismo, consideradas zonas críticas para 

conservação (Myers, 1988). 
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Ambientais, 2007; SAVEBRASIL.org) que realizaram levantamento em tipologias 
vegetais semelhantes às encontradas na região da UHE Castanheira. A partir 
destes dados foi elaborada uma lista de espécies para cada grupo de vertebrados 
terrestres a serem considerados no EIA da UHE Castanheira.  

Como a AAR e a AII compartilham das mesmas características de paisagem e 
apresentam semelhante disponibilidade de habitat, as informações sobre a 
potencial ocorrência de espécies de fauna em ambas as áreas de estudo serão 
apresentadas em conjunto. É importante destacar a necessidade de analisar 
cuidadosamente os dados, uma vez que parte das informações trata da escala 
espacial de bioma e, consequentemente, algumas das espécies listadas podem não 
ocorrer na área de desenvolvimento do estudo. 

 

 Invertebrado Bioindicador (Hymenoptera, Formicidae) 

Uma das maneiras de compreender padrões de mudanças nas comunidades é 
utilizar espécies que funcionam como bioindicadores de degradação ambiental. 
Diversos grupos têm sido utilizados para avaliar a diversidade e a composição de 
espécies de habitats ou fisionomias distintas e, ainda, diagnosticar as respostas a 
diferentes regimes de perturbação ou manejo (Lewinsohn et al., 2005). Para tanto, 
são utilizados organismos que apresentem respostas demográficas e dispersivas 
mais rápidas, como é o caso dos artrópodes, que podem ser amostrados em maior 
quantidade do que os organismos maiores. No entanto, essas vantagens são 
contrabalanceadas por dificuldades taxonômicas em muitos, se não na maioria, dos 
táxons e pelo tempo necessário para processar grande quantidade de amostras 
(Lewinsohn et al., 2005). 

No Brasil, diversos grupos de artrópodes aparecem como bioindicadores potenciais 
(Lewinsohn et al., 2005), como cupins (Desouza & Brown, 1994; Rousseau et al., 
2014), besouros rola-bosta (Andresen, 2003; Otavo et al., 2013), vespas e abelhas 
(Morato & Campos, 2000; Silva et al., 2013), além de borboletas e formigas  
(Brown & Freitas, 2000; Shoereder et al., 2004; Suguituru et al., 2013). 

Espécies pertencentes à família Formicidae são consideradas um dos grupos mais 
apropriados para bioindicadores, por apresentarem dominância na maioria dos 
ecossistemas terrestres, elevada riqueza de espécies local e global, com muitos 
táxons apresentando hábitos especialistas, além de grande plasticidade 
comportamental e importantes papéis ecológicos na dinâmica do ambiente 
(Silvestre, 2000; Freitas et al., 2006).  

Embora o número de pesquisas sobre artrópodes no Brasil esteja aumentando, o 
estudo de invertebrados no Mato Grosso ainda é incipiente. Essa situação torna-se 
mais evidente quando se busca trabalhos realizados na região norte do estado, 
localidade com ocorrência de formações florestais amazônicas. Os estudos com 
maior destaque restringem-se aos desenvolvidos no Pantanal por Marques et al. 
(2001), que estudaram a composição taxonômica da comunidade de artrópodes em 
copa de Vochysia divergens Pohl (Vochysiaceae), e Santos et al. (2003), Battirola et 
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al. (2004) e Battirola et al. (2007), que avaliaram a composição e estrutura da 
comunidade de artrópodes em copas de Attalea phalerata Mart. (Arecaceae) 
durante o período de seca e cheia, respectivamente. A composição da comunidade 
de formigas em copas dessa mesma espécie durante o período de cheia foi 
estudada por Battirola et al. (2005), enquanto Silva et al. (2013) avaliaram os 
métodos complementares para a amostragem em espécies de Formicidae. 
Destacam-se também os estudos conduzidos por Pinho (2003) e Castilho (2005), 
que abordaram a artropodofauna associada ao solo e serapilheira de um 
cambarazal e acurizal, respectivamente. 

Nesse sentido, o estudo dos artrópodes em projetos de licenciamento ambiental, 
além de cumprir a legislação vigente, colabora para o levantamento da fauna da 
região norte do estado de Mato Grosso, que ainda carece de informações 
consolidadas. Informações mais detalhadas acerca da Mirmecofauna da região 
onde se pretende implantar a UHE Castanheira são apresentadas no item referente 
à Área de Influência Direta do referido empreendimento. 

 

 Herpetofauna 

São conhecidas para o Brasil cerca de 1.730 espécies da herpetofauna, das quais 
946 são anfíbios e 784 são répteis (Bérnils & Costa, 2012; Segala et al., 2012). 
Entre os anfíbios, a ordem Anura é a mais representativa, com 913 espécies, 
enquanto Gymnophiona e Caudata apresentam 32 e uma espécie, respectivamente. 
As serpentes representam o grupo de maior riqueza dentro da Classe Reptilia, com 
422 espécies confirmadas para o Brasil, seguida pelos lagartos, com 254 espécies. 
Anfisbênias, Testudíneos e Crocodiliformes são representados por 66, 36 e seis 
espécies, respectivamente.   

As informações básicas de história natural, composição e estrutura de comunidades 
de répteis e anfíbios da Amazônia são escassas e estão concentradas próximas às 
áreas de ocupação antrópica, estradas e rios, refletindo a história de colonização da 
região (Martins & Oliveira, 1998; Py-Daniel et al., 2007). A Floresta Amazônica 
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 ainda desconhecidas devido à extensão territorial da Amazônia e 
à contínua descrição de novas espécies com o avanço das pesquisas científicas 
(Prudente & Santos-Costa, 2005). 

A primeira revisão sobre o conhecimento da herpetofauna do Cerrado foi realizada 
em 2002 (Colli et al., 2002). Nos últimos anos, o conhecimento avançou ainda mais, 
com a descrição de novas espécies e inventários realizados em localidades até 
então desconhecidas. Atualmente, a herpetofauna do Cerrado é composta por  
237 espécies de Squamata (Costa et al., 2007) e 139 especies de anfíbios  
(Bastos, 2007). Sendo assim, o Cerrado pode ser considerado um bioma com alto 
grau de endemismo e, de acordo com Colli et al. (2002), 50% das anfisbênias,  
26% dos lagartos, 10% das serpentes e 28% dos anfíbios são endêmicos do 
domínio, com uma alta proporção de espécies de distribuição restrita.  
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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). A UHE Castanheira, localizada no município de Juara, 
insere-se no domínio amazônico mato-grossense com enclaves de Cerrado. No 
entanto, o volume de dados disponíveis para o município é reduzido tanto para 
anfíbios quanto para répteis. Recente estudo realizado nos municípios de Juara, 
Nova Bandeirantes e Nova Monte Verde, região da PCH São João da Barra, 
compila 30 espécies de anfíbios e 31 de répteis (Ávila & Kawashita-Ribeiro, 2011). 
Visto que essa é a única informação disponível sobre a herpetofauna do município 
de Juara, o levantamento de abrangência regional sobre as espécies, a partir de 
registros da literatura, é de grande interesse, envolvendo tanto municípios limítrofes 
como outros de grande influência. 

Conforme exposto, foi elaborada uma lista de espécies da herpetofauna com 
provável ocorrência para região de abrangência da UHE Castanheira. Tal lista inclui 
espécies de anfíbios e répteis e é apresentada no Anexo 7.2.1.3-1. Considerando a 
diversidade de ambientes ocupados por espécies da herpetofauna é esperado que 
as espécies registradas para a AID ocorram também na AII. 

 

 Avifauna 

O Brasil apresenta elevada riqueza e diversidade de aves (Sick, 1997).  Atualmente 
são reconhecidas 1.901 espécies de aves que ocorrem em território brasileiro 
(CBRO, 2014), das quais mais de 10% são consideradas endêmicas  
(Marini & Garcia, 2005; Machado et al., 2008). Dentre a totalidade de aves 
encontrada em território brasileiro, 92% são espécies residentes e, somente 8%, 
são espécies migrantes (Marini & Garcia, 2005).    

O bioma amazônico apresenta aproximadamente 1.300 espécies residentes, com 
uma taxa de endemismo em torno de 20%. Esses números destacam o bioma como 
a região de maior biodiversidade de aves do mundo (Marini & Garcia, 2005). 
Recentemente 15 novas espécies de aves da Amazônia nacional foram descritas 
numa série de artigos científicos, ampliando significativamente o conhecimento 
sobre a ornitofauna da região e mostrando que a lacuna de conhecimento da região 
ainda é grande (Hoyo et al, 2013). 

A avifauna do Cerrado é rica, com 837 espécies, porém com baixo nível de 
endemismo (Silva & Bates, 2002). De acordo com Silva & Bates (2002), os padrões 
de distribuição das aves seguem a dinâmica de diversificação dos ambientes do 
Cerrado, podendo estar associadas às formações campestres e savânicas ou as 
formações florestais dentro do Cerrado. Entretanto, o bioma é considerado um dos 
mais ameaçados globalmente em virtude da expansão agrícola e pecuária, 
colocando em risco o conhecimento sobre a ornitofauna da região.  

As informações citadas refletem o cenário atual da Área de Abrangência Regional 
do estudo, onde diferentes tipologias vegetais sob domínio morfoclimático de 
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Cerrado e Amazônico, são encontrados sob forte pressão da espação da fronteira 
agrícola. 

Foi elaborada uma lista de espécies de aves, apresentada no Anexo 7.2.1.3-2, com 
provável ocorrência na região de abrangência da UHE Castanheira. É esperado que 
as espécies registradas para a AID sejam encontradas também na AII. 

 

 Mastofauna 

A diversidade de mamíferos no Brasil atinge números expressivos, constituindo 
atualmente a maior do mundo, sendo reconhecidas 701 espécies (Paglia et al., 
2012). As informações sobre este grupo vêm aumentando significativamente nas 
últimas décadas, e a cada ano são descritas novas espécies, representadas 
principalmente por pequenos mamíferos e morcegos (Patterson, 2000). Apesar dos 
mamíferos serem o grupo de organismos mais estudado em relação aos demais 
vertebrados terrestres, poucos locais de floresta úmida neotropical foram 
adequadamente estudados e listas locais de espécies são geralmente incompletas 
(Voss & Emmons, 1996). Essas lacunas de conhecimento dificultam iniciativas de 
conservação e manejo, assim como análises regionais (Brito, 2004). Os dados de 
MMA (2002) reportam para a Amazônia 311 espécies, sendo 22 de marsupiais,  
11 edentados, 124 morcegos, 57 primatas, 16 carnívoros, 02 cetáceos,  
05 ungulados, 01 sirênio, 72 roedores e 01 lagomorfo. Esses números, entretanto, 
devem ser considerados apenas como aproximados, pois certamente serão 
modificados à medida que revisões taxonômicas forem realizadas e novas áreas 
sejam amostradas.  

A riqueza do grupo dos mamíferos para o bioma Cerrado pode ser considerada 
relativamente baixa - 199 espécies (Klink & Machado, 2005; Redford & Fonseca 
1986), provavelmente porque os mamíferos deste bioma estão principalmente 
associados ou restritos aos remanescentes florestais ou matas de galeria. 
Entretanto, Machado et al. (2008) afirma que a maior parte da riqueza dos 
pequenos mamíferos está concentrada em ambientes abertos. 

O número de espécies de mamíferos presentes no estado de Mato Grosso ainda é 
impreciso, principalmente no que se refere aos grupos de pequenos roedores, 
marsupiais e morcegos, haja vista que estes táxons apresentam maior dificuldade 
de identificação, maior necessidade de coleta para material-testemunho e 
taxonomia confusa (Voss & Emmons, 1996; Patterson, 2000; Costa et al., 2005). 
Consequentemente, qualquer número apontado atualmente para o estado do Mato 
Grosso consiste numa subestimativa ou em um exercício com base em 
extrapolação de dados e mapas contidos em trabalhos gerais, como os de 
Bonvicino et al. (2008), Eisenberg & Redford (1999) e Emmons & Feer (1997), cujos 
escopos são Brasil ou região Neotropical. A lista de espécies da mastofauna com 
provável ocorrência para região de abrangência da UHE Castanheira está 
apresentada no Anexo 7.2.1.3-3. 
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Para a região noroeste de Mato Grosso, mais especificamente para a região da 
bacia do Juruena (área da UHE Castanheira) há um levantamento mais preciso 
realizado por Semedo et al. (2012) e Miranda et al. (2012). Em ambos os 
levantamentos, foram conduzidas pesquisas de campo na região do rio Juruena, 
além da análise de exemplares depositados em coleções científicas brasileiras, 
constatando o baixo o número de espécimes coletados e tombados em museus 
para a região de estudo. Com base nesses dois estudos, seriam esperados para a 
região norte de Mato Grosso 80 espécies de mamíferos. Especificamente para a 
Área de Abrangência Regional e Área de Influência Indireta da UHE Castanheira, 
não foram identificados estudos sobre a mastofauna durante a elaboração deste 
diagnóstico. 

Várias descobertas científicas têm surgido para o norte de Mato Grosso, 
evidenciando o baixo grau de conhecimento sobre a mastofauna dessa região tão 
diversa e sob forte pressão antrópica. Recentemente, Gualda et al. (2012) 
descreveram uma nova espécie de primata para a região norte de Mato Grosso, 
Callicebus vieirae. Pelo menos outras cinco espécies encontram-se em fase de 
descrição: uma nova espécie de Callicebus para a região norte de Mato Grosso  
(Dr. José de Sousa e Silva Jr. e Dr. Julio Dalponte, Museu Paraense Emílio Goeldi, 
Belém); uma nova espécie de marsupial do gênero Metachirus com base em dados 
morfológicos e genéticos (região do Parque do Cristalino, Alta Floresta; Dr. Rogério 
Rossi e colaboradores, UFMT); uma nova espécie de marsupial do gênero 
Monodelphis (Dra. Ana Paula Carmignotto e Dr. Rogério Rossi, UFSCAR e UFMT, 
respectivamente); uma nova espécie de roedor do gênero Akodon também está 
sendo descrita (Dra. Lena Geise e colaboradores, UERJ, Rio de Janeiro); uma nova 
espécie de roedor do gênero Euryoryzomys foi detectada por Costa (2003) através 
de dados genéticos. Ademais, as espécies de Marmosa (Micoureus) estão com 
status taxonômico revisado pelo Dr. Robert Voss e colaboradores  
(American Museum of Natural History, Nova York), a ser estabelecido em breve 
através da publicação científica em periódico especializado (Dr. Robert Voss, 
comunicação pessoal). Assim, a perspectiva é que haja um aumento considerável 
no número de espécies de mamíferos, especialmente pequenos roedores e 
marsupiais, para a Amazônia mato-grossense nos próximos anos.  

Tendo em vista que os mamíferos possuem áreas de vida extensa e possui ampla 
capacidade de locomoção, a diversidade encontrada para a AID é esperada 
também para a AII. 
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a) AID 

A caracterização da fauna na Área de Influência Direta (AID) da UHE Castanheira 
foi feita com base no levantamento de dados primários obtidos com execução de 
campanhas de campo. Para tal foram realizadas duas campanhas, sendo a primeira 
entre julho e agosto de 2014 - referente à estação seca, e a segunda entre janeiro e 
fevereiro de 2015 - referente à estação chuvosa. 

Durante as campanhas foram empregadas técnicas específicas por grupo faunístico 
inventariado, a saber: mirmecofauna (Hymenoptera, Formicidae), herpetofauna 
(anfíbios e répteis, incluindo quelônios e crocodilianos), Avifauna e Mastofauna 
(pequenos, médios e grandes mamíferos, incluindo voadores e semiaquáticos). As 
técnicas empregadas, bem como os resultados das atividades de campo, serão 
apresentadas a seguir. 

 

 Materiais e Métodos 

 Áreas de amostragem 

A seleção de áreas de amostragem da fauna seguiu as orientações contidas no 
Termo de Referência para o referido estudo, que indica a instalação de conjuntos 
padronizados de transectos e parcelas, chamados módulos amostrais, nas 
diferentes fitofisionomias registradas para a região. A seleção dos locais para 
instalação dos módulos foi feita com auxilio de imagens de satélite, tendo como 
base as indicações vegetacionais propostas pelo IBGE (2012). Neste sentido, foram 
instalados 04 (quatro) módulos de amostragem na AID considerando as diferentes 
fitofisionomias encontradas. Cada módulo amostral foi formado por cinco parcelas 
distanciadas 1.000 metros entre si, compondo um transecto de 5.000 metros de 
extensão (Quadro 7.2.1.3-1). Cada parcela continha uma trilha, que foi aberta 
intercalando o sentido em relação ao transecto principal, com 200 metros de 
extensão (Figura 7.2.1.3-1). 

Vale destacar que as delimitações vegetacionais propostas pelo IBGE (2012) para a 
região indicam a ocorrência de formações de Floresta Ombrófila Aberta, Floresta 
Ombrófila Densa Aluvial e uma região de ecótono, com formações de Savana 
próximas à região do reservatório. No entanto, observando os dados do inventário 
florístico apresentado no item 7.2.1.2. Flora, não foram registradas formações de 
Savana. Portanto, os módulos amostrais da fauna constituem formações de 
Floresta Ombrófila Aberta Submontana (FOAS) e de Floresta Ombrófila Densa 
Aluvial (FODA) nas margens do rio e nas ilhas (Mapa 7.2.1.3-1). Apesar de a 
maioria dos módulos amostrais terem uma predominância de FOAS, é possível 
observar uma heterogeneidade provocada por estarem sobrepostos a uma região 
de tensão ecológica com diferentes níveis de estágio sucessionais  
(vide Mapa 7.2.1.2-9 apresentado no item 7.2.1.2. Flora). A seguir, é apresentada 
uma breve descrição dos módulos amostrais. 
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Quadro 7.2.1.3-1 - Coordenadas geográficas das parcelas nos módulos de amostragem da fauna. 

MÓDULO PARCELA TIPOLOGIA 
COORDENADAS (UTM) 

X Y 

M1 P1 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 421963 8773800 

M1 P2 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 421170 8773953 

M1 P3 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 419963 8774287 

M1 P4 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 418993 8774469 

M1 P5 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 418021 8774712 

M2 P1 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 417233 8774096 

M2 P2 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 416902 8773143 

M2 P3 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 416540 8772221 

M2 P4 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 417482 8771793 

M2 P5 Floresta Ombrófila Densa Aluvial 418272 8771488 

M3 P1 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 422026 8762098 

M3 P2 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 421175 8762587 

M3 P3 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 420325 8763107 

M3 P4 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 420747 8763968 

M3 P5 Floresta Ombrófila Densa Aluvial 421593 8764429 

M4 P1 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 437638 8749415 

M4 P2 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 437121 8750274 

M4 P3 Floresta Ombrófila Densa Aluvial 437696 8751105 

M4 P4 Floresta Ombrófila Densa Aluvial 438300 8751966 

M4 P5 Floresta Ombrófila Aberta Submontana 438794 8752667 

 

 

Figura 7.2.1.3-1 - Desenho esquemático dos módulos amostrais da fauna. Fonte: HtMM, 2015. 

 

 Módulo Amostral 1 

Localizado próximo ao barramento, à margem direita do rio Arinos, possui 
vegetação típica de Floresta Ombrófila Aberta Submontana com estágios de 
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regeneração variando entre inicial e avançado. Possui estratos florestais bem 
definidos, com árvores de médio porte (em média 11 m de altura) e indivíduos 
emergentes apresentando 25 a 33 m de altura. O sub-bosque varia de semiaberto a 
fechado, com grande contribuição de espécies epífitas e hemi-epífitas. A sinúsia 
herbácea tem boa representatividade, sendo registrado o predomínio de gramíneas 
(Poaceae) e de Olyra cf. latifolia, terrícola típica de áreas mais úmidas. Também foi 
registrada boa representatividade de espécies escandentes, o que torna o sub-
bosque fechado. No maior componente de solo do módulo foi observada 
serrapilheira média e seca (Figura 7.2.1.3-2). 

O módulo 1 conta com a presença de estrada cruzando o fragmento e pequenos 
córregos no interior da mata. Trilha principal possui relevo acidentado, com dois 
pequenos cursos d’água perenes. Apesar de ter uma estrada cortando o 
remanescente, este módulo é o mais distante de aglomerações urbanas e o que 
apresenta menos vestígios de presença humana, como ramais de arrasto, gado e 
trilhas. 

 

  

Figura 7.2.1.3-2 - (A) Aspecto geral do interior do Módulo 1 com a fisionomia do sub-bosque variando 
de semi aberta a fechada; (B) detalhe da espécie Maxillaria sp (Orchidaceae). 

 

 Módulo Amostral 2 

Localizado próximo ao barramento, à margem esquerda do Rio Arinos, possui 
características semelhantes ao módulo 1, com vegetação típica de Floresta 
Ombrófila Aberta Submontana, com vestígios de Floresta Densa Aluvial no trecho 
mais próximo a margem do rio e na ilha e estágio de regeneração avançado. Nas 
áreas com maior incidência solar no sub-bosque foi observada maior concentração 
de espécies escandentes, tornando o sub-bosque fechado. No maior componente 
de solo foi observada serapilheira média e seca (Figura 7.2.1.3-3).  

O transecto principal possui relevo plano com diversos de corpos d’água 
intermitentes e uma parcela localizada em ilha inundável com presença de inúmeras 
lianas e pontos de alagamento no período chuvoso. Possui estradas vicinais com 
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indícios de pouco uso, devido à presença de vegetação herbácea ao longo do 
caminho. 

 

  

Figura 7.2.1.3-3 - (A) Aspecto geral do remanescente; (B) concentração de espécies escandentes 
(lianas e trepadeiras herbáceas).  

 

 Módulo Amostral 3 

Localizado à margem esquerda do Rio Arinos, na porção mediana da área 
destinada ao reservatório, este módulo foi classificado como Floresta Ombrofila 
Aberta Submontana, com relevo plano e região alagadiça no interior do fragmento e 
estágio de regeneração avançado. Possui duas parcelas localizadas em ilha, com 
cursos d’água intermitentes. As porções às margens do rio Arinos e nas ilhas foram 
classificadas como Floresta Densa Aluvial. Assim como no módulo 1, o sub-bosque 
varia de semi-aberto a fechado, tendo uma boa representatividade de sinúsias 
herbácea e arborescente. Possui uma expressiva contribuição de espécies epífitas 
e hemi-epífitas, com destaque para a família Araceae, predominando a espécie 
Philodendron cf. insigne. Nas áreas com maior incidência solar no sub-bosque foi 
observada maior concentração de espécies escandentes, e nos demais 
componentes do sub-bosque destaca-se a espécie herbácea arborescente 
Phenakospermum guyannense (sororoca). No maior componente de solo foi 
observada serapilheira média (Figura 7.2.1.3-4). Neste remanescente é observada 
a presença marcante de ramais de arrasto e trilhas. 
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Figura 7.2.1.3-4 - (A) Aspecto geral do interior do módulo; (C) e (D) detalhe da sinúsia epifítica e hemi-
epifítica no sub-bosque. 

 

 Módulo Amostral 4 

Localizado à margem esquerda do Rio Arinos, na porção distal da área destinada 
ao reservatório próximo ao perímetro urbano do município de Juara, foi classificado 
como Floresta Ombrofila Aberta Submontana em estágio avançado de regeneração, 
com relevo plano e pequenas estradas no interior do fragmento, este dominado por 
lianas. Possui uma parcela localizada em ilha classificada como Floresta Ombrófila 
Densa Aluvial, apresentando pontos de alagamento característicos no período 
chuvoso (Figura 7.2.1.3-5). Remanescente mais próximo ao complexo urbano da 
cidade de Juara com estrada pavimentada cortando o fragmento. 

O sub-bosque varia de semiaberto a fechado, com grande representatividade de 
sinúsias herbácea e arborescente, com predominância de espécies epífitas e  
hemi-epífitas da família Araceae. Nos demais componentes do sub-bosque 
destacam-se a espécie herbácea arborescente Phenakospermum guyannense 
(sororoca). Nas áreas com maior incidência solar no sub-bosque foi observada 
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maior concentração de espécies escandentes como Pleonotoma cf. jasminifolia 
(Bignoniaceae) tornando o sub-bosque fechado. No componente solo foi observada 
serapilheira média. 

 

  

Figura 7.2.1.3-5 - (A) Trecho com alta representatividade de espécies escandentes; (B) detalhe da 
serapilheira média na parcela. 
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Mapa 7.2.1.3-1 - Indicação dos módulos amostrais da fauna. 
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Mapa 7.2.1.3-1 - Indicação dos módulos amostrais da fauna. 
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Os levantamentos embarcados foram executados em trechos pré-estabelecidos 
dentro e fora da área prevista para o reservatório da UHE Castanheira. Os igarapés, 
praias, ilhas e outros pontos notáveis, encontrados ao longo dos trechos percorridos 
também foram mapeados durante os levantamentos da fauna e complementados 
com os dados levantados da caracterização do meio físico e ecossistemas 
aquáticos (Mapa 7.2.1.3-2), bem como a caracterização realizada na bacia  
Tapajós-Juruena (dados da EPE). Informações específicas sobre os levantamentos 
embarcados são apresentadas no item referente à coleta e análise dos dados de 
cada grupo faunístico. 
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Mapa 7.2.1.3-2 - Trechos estabelecidos para levantamento embarcado da fauna associada a ambientes 

aquáticos. 
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Mapa 7.2.1.3-2 - Trechos estabelecidos para levantamento embarcado da fauna associada a ambientes 

aquáticos. 
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 Coleta e Análise de dados 

Conforme exposto, foram empregadas metodologias de captura específicas para 
cada um dos grupos inventariado, a saber: 

i. Armadilhas de queda e isca atrativa para o grupo de invertebrados 
bioindicadores - mirmecofauna (formigas); 

ii. Atividades de busca ativa para indivíduos da herpetofauna  
(anfíbios e répteis) e censo embarcado para quelônios e crocodilianos; 

iii. Censo e redes de neblina para as aves; 

iv. Armadilhas de captura de animais vivos para os pequenos mamíferos 
terrestres; 

v. Redes de neblina para os morcegos e; 

vi. Armadilhas fotográficas e censo para médios e grandes mamíferos, além de 
busca ativa embarcada para mamíferos semiaquáticos. 

 

O emprego destes métodos específicos teve o objetivo de otimizar  a coleta dos 
dados em campo, possibilitando a amostragem de espécies que ocupam diferentes 
microhabitats ou que sejam mais ativas em períodos distintos do dia ou da noite. A 
análise dos dados teve como base a caracterização das comunidades, aferida 
através dos parâmetros diversidade, abundância, similaridade e equitabilidade. É 
importante destacar que estas análises só foram feitas para os grupos que tiveram 
dados suficientes para executá-las de forma satisfatória. A suficiência amostral foi 
avaliada através de curva de acúmulo de espécies, considerando a particularidade 
de cada grupo faunístico. Por este motivo, algumas análises foram conduzidas de 
forma diferente entre os grupos estudados. A seguir são apresentadas maiores 
informações sobre as metodologias e análise dos dados para cada grupo faunístico. 

 

 Invertebrados bioindicadores: Mirmecofauna (Hymenoptera, Formicidae) 

Conforme exposto, para o registro das formigas foram utilizadas duas metodologias 
distintas: armadilhas de queda (pitfall) e iscas atrativas de sardinha e mel. 

Em cada parcela foram utilizadas dez armadilhas pitfall, distanciadas em 10 metros 
entre si. Estas armadilhas permaneceram ativas por 72 horas consecutivas em cada 
módulo amostral (Quadro 7.2.1.3-2). Cada pitfall foi composto por um recipiente 
plástico de 15 cm de diâmetro, 9 cm de profundidade e uma tampa plástica de 
mesmo diâmetro. Estes foram enterrados ao nível do solo, com 200 ml de água,  
50 ml de álcool a 50% e 5% e detergente líquido (Figura 7.2.1.3-6). 
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As iscas atrativas foram empregadas na amostragem da mirmecofauna edáfica, 
com o intuito de complementar o número de espécies amostradas pela armadilha 
de queda (pitfall). Para isso, cerca de 5g de sardinha foram depositadas em papel 
guardanapo de 5 cm x 5 cm sobre a serapilheira e colocada a 10 metros de 
distância entre si. O papel guardanapo também foi utilizado para a isca atrativa de 
mel, porém instalado em extrato arbóreo, totalizando 20 subamostras em cada 
parcela. Ao todo, foram expostas 20 iscas em cada parcela, que permaneceram em 
atividade por aproximadamente 01 (uma) hora. Ao final do tempo de exposição das 
iscas, todas as espécies sobre e sob a área do papel foram coletadas com pinça 
entomológica e acondicionadas em sacos plásticos contendo álcool a  
70% (Figura 7.2.1.3-7). 

Todo o material coletado foi organizado, etiquetado e conservado em recipientes de 
plástico contendo álcool a 70% e identificados com auxílio das seguintes literaturas: 
Kempf (1975), Watkins (1976), Palacio & Fernández (2003), Borror et al., (2005), 
Jiménez et al., (2008), Mackay & Mackay (2010), Lenhart et al., (2013), Schmidt & 
Shattuck (2014),  e AntWeb (2015). Adicionalmente, os indivíduos coletados foram 
comparados com exemplares depositados na coleção do Laboratório de Ecologia 
de Comunidades - Universidade Federal de Mato Grosso. 

 

Quadro 7.2.1.3-2 - Esforço amostral empregado nos módulos de amostragem para o grupo de 
invertebrados bioindicadores por campanha.  

MÓDULOS METODOLOGIA ESFORÇO 

M1 
Pitfall 50 armadilhas/ 72 horas 

Isca atrativa 100 iscas/ 1 hora 

M2 
Pitfall 50 armadilhas/ 72 horas 

Isca atrativa 100 iscas/ 1 hora 

M3 
Pitfall 50 armadilhas/ 72 horas 

Isca atrativa 100 iscas/ 1 hora 

M4 
Pitfall 50 armadilhas/ 72 horas 

Isca atrativa 100 iscas/ 1 hora 
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Figura 7.2.1.3-6 - Armadilha de queda (pitfall) para o grupo de invertebrados bioindicadores, onde: (A) 
abertura do buraco para instalação; (B) pitfall instalado ao nível do solo; (C) e (D) 
armadilha com proteção e camuflagem; (E) artropodofauna capturada com pitfall; e 
(F) processo de recolhimento e acondicionamento do material coletado.  

Fonte: HtMM, 2015. 
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C D 

E F 
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Figura 7.2.1.3-7 - Utilização de iscas atrativas para o grupo de invertebrados bioindicadores: (A) 
preparação da serapilheira para instalação das iscas; (B) adição da isca atrativa 
de sardinha; (C) e (D), armadilha instalada na serrapilheira e mimercofauna em 
atividade; (E) isca instalada em extrato arbóreo; e (F) Formicidae atraídos pela 
isca atrativa de mel.  
Fonte: HtMM, 2015. 

 

Para avaliar a eficiência da quantidade de amostras utilizadas, foram construídas 
curvas do coletor, através do método de randomização (Gotelli & Colwell, 2001). A 
estimativa de riqueza de espécies na área de estudo foi avaliada empregando o 
estimador não-paramétrico Jackknife 1 (Gotelli, 2011). A curva foi gerada a partir de 
1.000 permutações utilizando o comando "specaccum" e o Jackknife 1, através do 
comando “poolaccum”, ambos do pacote "vegan" (Oksanen et al., 2007) no 
programa estatístico R (R Development Core Team, 2007). 
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Para cada campanha, foi considerado na análise cada unidade amostral 
(pseudoréplica) como réplica. Entretanto, para a análise geral (período de estiagem 
e chuva), foi considerado em cada módulo 10 unidades amostrais-réplica, sendo  
1 réplica (pitfall) + 1 réplica (iscas) = 2 réplicas por parcelas, totalizando 10 
amostras por módulo.  O índice de diversidade Shannon (Krebs 1999), que 
considera igual peso às espécies raras e abundantes (Magurran, 1988), foi aplicado 
para estimar a diversidade nos diferentes pontos amostrais. O índice foi realizado 
na plataforma R (R Development Core Team, 2007). 

A análise de agrupamento (UPGMA) foi realizada usando o coeficiente de distância 
de Bray-Curtis (Krebs 1989), com intuito de verificar a similaridade entre os 
diferentes módulos amostrados. Para avaliar a distribuição das espécies nas áreas 
amostradas, utilizou-se a equitabilidade expressa pelo Índice de Pielou. O índice e o 
agrupamento também foram realizados na plataforma R (R Development Core 
Team, 2007). 

 

 Herpetofauna 

O levantamento da herpetofauna objetivou levantar dados a respeito dos anfíbios e 
répteis presentes nos módulos de amostragem, bem como os quelônios e 
crocodilianos ao longo do rio Arinos. Como se tratam de grupos de habitats e 
comportamentos distintos, a apresentação das metodologias será feita 
separadamente. 

Destaca-se que o “status” de conservação das espécies foi avaliado através de três 
listas oficiais, a saber: a versão atual da lista vermelha elaborada pela IUCN  
(União Internacional para a Conservação da Natureza) (IUCN, 2012); a lista da 
“Convenção Sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flora Silvestre 
Ameaçada” (CITES, 2011); e a “Lista Nacional de Fauna Ameaçada de Extinção” 
(MMA, 2014). 

 

 Anfíbios e Répteis 

Para obtenção de informações sobre anfíbios e répteis nos módulos amostrais foi 
empregada a metodologia de Procura Limitada por Tempo (PLT) nas parcelas e ao 
longo do transecto, ao longo das duas campanhas de amostragem - estação seca e 
chuvosa. Este método (Figura 7.2.1.3-8) consistiu em deslocamentos diurnos e 
noturnos, realizados a pé, em busca de indivíduos em atividade, dormindo ou em 
abrigos, em diversos microambientes visualmente acessíveis (troncos caídos, 
folhiços, árvores e arbustos, pedras, entre outros). Concomitante às procuras 
visuais em cada parcela, foi feito o registro sonoro das espécies de anfíbios em 
atividade de vocalização para auxilio em posteriores identificações, em casos de 
não identificação em campo. Foram ainda considerados registros de espécies 
através de depoimentos fidedignos por moradores e/ou pescadores, sendo a 
identificação da espécie realizada através de fotografia obtida pelos mesmos. As 
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espécies registradas por esse método não foram consideradas nas analises de 
riqueza e diversidade. 

O esforço amostral foi medido em horas-observador, que equivale ao número de 
horas necessárias para que uma única pessoa realize o mesmo esforço de 

amostragem, onde Horas-observador = Número de horas × Número de 
observadores. Cada parcela foi amostrada duas horas por dia em cada campanha 
(uma hora diurna e uma hora noturna), enquanto que cada transecto foi amostrado 
durante quatro horas (duas horas diurnas e duas horas noturnas), todos os dias. 
Cada módulo foi amostrado durante três dias. Considerando que cada módulo 
continha cinco parcelas e um transecto, o esforço amostral por módulo totalizou em 
42 horas-observador por módulo amostral/campanha (15 horas-observador diurno e 
15 horas-observador noturno para PLT; seis horas-observador diurno e seis horas-
observador noturno) (Quadro 7.2.1.3-3). 

 

 

Figura 7.2.1.3-8 - Observador realizando o método Procura Limitada por Tempo, em busca de 
indivíduos de anfíbios e répteis de hábitos arborícolas (A) e terrícolas (B).  

Fonte: HtMM, 2015. 

 

Quadro 7.2.1.3-3 - Esforço amostral empregado nos módulos de amostragem para a herpetofauna nos 
módulos amostrais por campanha.  

MÓDULOS METODOLOGIA ESFORÇO 

M1 Procura Limitada por Tempo 
30 horas / observador PLT 

12 horas / observador transecto 

M2 Procura Limitada por Tempo 
30 horas / observador PLT 

12 horas / observador transecto 

M3 Procura Limitada por Tempo 
30 horas / observador PLT 

12 horas / observador transecto 

M4 Procura Limitada por Tempo 
30 horas / observador PLT 

12 horas / observador transecto 
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Os espécimes capturados foram identificados e soltos próximo ao local de captura. 
Para todos os exemplares capturados, sempre que possível, foram feitos registros 
fotográficos. Nos casos de dúvida na identificação, indivíduos foram fixados e 
enviados para a Coleção de Vertebrados do Instituto de Biociências da 
Universidade Federal do Mato Grosso. A nomenclatura das espécies foi baseada na 
lista da Sociedade Brasileira de Herpetologia (Bernils & Costa, 2012; Segala et al., 
2012). 

Algumas espécies não puderam ser identificadas ao nível específico, por fazer parte 
de um conjunto de espécies. A estas, foram atribuídas as siglas “cf.”  
(do latim confer, indica que a espécie em questão é parecida com aquela que está 
sendo mencionada), “aff.” (do latim affinis,  indica uma espécie que, embora 
parecida com aquela que está sendo mencionada, é definitivamente distinta) e “sp.” 
(indica que o material não pode ser atribuído a qualquer espécie conhecida, 
podendo tratar-se de uma ainda não descrita). 

As espécies foram classificadas quanto a abundância relativa, que se trata da 
proporção de indivíduos registrada de cada espécie em relação a abundância de 
todas as espécies registradas (Magurran e McGill, 2012). Assim as espécies foram 
classificadas por apresentar alta, média ou baixa abundância. Essa classificação foi 
realizada de acordo com a posição da espécie no ranking de frequencia, ou seja, 
em relação a abundancia total de indivíduos (Magurran e McGill 2012). Uma 
espécie foi considerada com baixa abundância quando apenas um indivíduo foi 
avistado e/ou ouvido; como espécie com abundância média quando foi registrado 
entre dois e dez indivíduos; e como espécie com alta abundância quando registrado 
mais de dez indivíduos. 

Foram construídas curvas de rarefação de espécies para a herpetofauna geral, bem 
como para cada grupo estudado (anfíbios e répteis), utilizando o estimador de 
riqueza de espécies Jackknife de primeira ordem, com 1.000 aleatorizações, 
baseadas no número de indivíduos registrados, usando o programa EstimateS 
(Colwell, 2000), considerando como unidade amostral o número de indivíduos 
registrados (Magurran, 2004). Além disso, tomando como base o mesmo estimador, 
também foram construídas curvas de rarefação de espécies para estimar a riqueza 
de espécies em cada módulo. 

O índice de diversidade de espécies (H’) foi calculado pela função de  
Shannon-Wiener (H’= − ∑pi ln pi) para estimar a diversidade nos diferentes módulos 
amostrais. O índice de equitabilidade (E) foi calculado pela função (E = H'/ Hmax'), 
onde H' é o índice de Shannon-Wiener e H’max é o logaritmo do número total das 
espécies. Este índice varia de 0 a 1 e avalia a uniformidade do registro das 
espécies ao longo da amostragem. Valores de equabilidade próximo a 1 indicam 
que a distribuição das abundâncias das espécies nas comunidades de cada área é 
relativamente equilibrada (Magurran, 2014). 

Análises de similaridade entre módulos por grupo taxonômico (anfíbios e répteis) 
foram realizadas levando em consideração informações obtidas ao longo do 
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transecto e das parcelas. Para a análise de similaridade na composição de espécies 
entre os quatro módulos, foi feita uma Análise de Agrupamento (Cluster) com o 
coeficiente de similaridade de Gower e método de agrupamento WPGMA (média de 
grupo com peso) com o auxílio do programa R. 

 

 Quelônios e Crocodilianos 

As amostragens das populações de quelônios e crocodilianos foram realizadas por 
meio de levantamento embarcado com objetivo de identificar espécies e seus sítios 
reprodutivos ao longo do rio Arinos. As buscas se concentraram nas margens, 
lajedos, praias e ilhas presentes no percurso e foram realizadas em trechos 
percorridos dentro e fora da área prevista para o reservatório da UHE Castanheira. 
Na estação seca foram estabelecidos quatro trechos que apresentaram extensões 
distintas (Trecho 1: 39,4 km, Trecho 2: 18,9 km, Trecho 3: 15,8 km e Trecho  
4: 9,5 km) devido a questões logísticas e limitações impostas pelo ambiente  
(nível d'água, correntezas, quedas d’água e pedrais), totalizando 83,6 km de rio 
percorrido. Para a estação chuvosa foi identificada a necessidade de aumentar a 
extensão percorrida a fim de amostrar toda a extensão do reservatório e trechos a 
jusante e montante do mesmo. Desta forma, para a estação chuvosa foram 
estabelecidos cinco trechos com 23 km de extensão cada, sendo um a jusante do 
eixo da barragem (denominado como Trecho 1, parte da área não amostrada na 
estação seca), e quatro trechos a montante, sendo três dentro do reservatório e um 
fora do reservatório, totalizando 115 km  (Mapa 7.2.1.3-2). Devido a mudança do 
delineamento amostral entre as campanhas, os dados coletados nos quatros 
trechos na estação seca foram reorganizados de forma equivalente aos cinco 
trechos amostrados na segunda campanha. Os registros foram realocados para não 
ocasionar erros na interpretação em relação a densidade de quelônios e 
crocodilianos por trechos, nas diferentes estações. Sendo assim, os resultados 
apresentam informações de acordo com os trechos apresentados no  
Mapa 7.2.1.3-2. 

Em ambas as campanhas os trechos foram percorridos com duração aproximada 
de 3 hora/dia em velocidade padrão de 15 km/h nos censos (amostragem de 
quelônios) e de 7 km/h nas procuras ativas noturnas (amostragem de 
crocodilianos). 

Para a amostragem de quelônios foi empregado um único método amostral, 
denominado "censo", realizado para estimar a riqueza e abundância de espécies de 
quelônios. O método consistiu na procura de indivíduos através de levantamentos 
embarcados, com auxílio de binóculos, durante o dia (entre as 10h e 14h). Foi 
registrado também o tipo de ambiente que os mesmos encontravam-se. A 
amostragem restringiu-se a detectar quelônios que estavam assoalhando (expostos 
ao sol) fora ou dentro da água, como nas margens dos rios, lajeiros, praias e na 
lâmina d’água. Foram considerados também registros ocasionais de quelônios 
aquáticos próximos a córregos ou igarapés durante deslocamentos em terra. 
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Para a amostragem de crocodilianos, foi utilizado o método de procura ativa 
noturna. O método consistiu na contagem dos pares de olhos avistados dentro dos 
trechos percorridos. As buscas foram realizadas com auxílio de barco e farol do tipo 
Sealed-beam. A luz forte do farol reflete nos olhos do animal, o que ofusca 
temporariamente sua visão, possibilitando aproximação para identificação 
taxonômica, e classificação do micro-habitat ocupado (Barreto & Melo, 2008). No 
entanto, diversas vezes não houve possibilidade de aproximação suficiente para a 
identificação da espécie. Nestes casos, foi utilizada a classificação “indeterminado”. 

Praias e igarapés foram mapeados ao longo do rio com o auxílio de um GPS (com 3 
m de acurácia). Durante esse processo, rastros, ninhos ou vestígios de quelônios 
encontrados nas praias foram procurados. Posteriormente, foram elaborados mapas 
de distribuição das espécies de quelônios, contendo também a localização das 
praias, e mapas de distribuição dos crocodilianos registrados, assim como a 
localização dos igarapés. 

As análises foram focadas nas informações referentes à totalidade do percurso 
percorrido (soma de todos os trechos), de forma a permitir o entendimento dos 
possíveis impactos do empreendimento como um todo. A densidade dos quelônios 
e crocodilianos foi estimada através dos dados coletados nos censos e procuras 
ativas. O valor de densidade média foi obtido através da divisão do número de 
indivíduos pela soma dos quilômetros percorridos. As densidades foram calculadas 
também para cada uma das espécies. 

Comparações da ocupação de microambientes entre as espécies também foram 
feitas através dos dados de ocupação de ambiente. Para os quelônios, os 
microambientes foram divididos em "Lajeiro", "Vegetação marginal", "Corpos 
d´água" e "Terra". Para os crocodilianos, os microambientes foram divididos em 
“Barranco”, “Leito do rio”, “Vegetação flutuante” e “Lajeiro” (Quadro 7.2.1.3-4). 

 

Quadro 7.2.1.3-4 - Descrição dos microambientes amostrados durante o levantamento embarcado por 
quelônios e crocodilianos. 

MICROAMBIENTE DESCRIÇÃO 

Lajeiro 
Rochas visíveis na calha principal ou próximas as margens do rio, quase sempre 
ocasionando corredeiras. 

Vegetação Marginal 
Vegetação terrestre, ou grande troncos localizados nas margens dos corpos da água, 
que se projetam para dentro desses. 

Corpos 'água Pequenos igarapés localizados dentro da Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

Terra Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

Barranco Ambientes formados nas interface da água com a terra na margem do rio Arinos 

Leito do rio Calha principal do rio Arinos 

Vegetação Flutuante Bancos de macrófitas ou vegetação terrestre localizados nas margens do rio Arinos 
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 Avifauna 

Assim como para os demais grupos, o levantamento da avifauna se deu nos quatro 
módulos de amostragem com duas metodologias principais: censo por listas de 
Mackinnon e capturas com redes de neblina. Adicionalmente, foi feito levantamento 
embarcado ao longo do rio Arinos, nos mesmos trechos observados para os grupos 
de quelônios e crocodilianos. 

A identificação das espécies de aves foi baseada em Erize, Mata & Rumboll (2006), 
Van Perlo (2009) e Ridgely & Turdor (2009). A sistemática seguiu Sick (2001), 
incorporando-se as modificações propostas pelo Comitê Brasileiro de Registros 
Ornitológicos (CBRO 2014). 

O censo por listas de Mackinnon se dá com o observador em constante movimento, 
registra todas as espécies novas até formar uma lista de 10 espécies, com apenas 
um registro de cada espécie. Ao fim dessa lista, inicia-se uma nova, até que se 
completem outras 10 espécies e, ao longo do dia, pode-se obter quantas listas de 
10 espécies for possível. Na segunda lista e nas outras demais, pode-se registrar 
novos indivíduos de qualquer das 10 espécies das listas anteriores (Ribon, 2010). 

O Método proposto por John Mackinnon (Mackinnon, 1991) permite comparações 
mais confiáveis entre áreas de amostragens diferentes ou da mesma área em 
diferentes períodos do ano (Ribon, 2010). As listas são mais eficientes que pontos 
de escuta, pois o pesquisador pode ir de encontro ao animal, permitindo também 
que interrompa a amostragem para pesquisar nos guias de campo determinada 
espécie que ele esteja observando e tenha dúvida na identificação. 

Durante a primeira campanha, o censo foi realizado no período da manhã  
(06:00 às 10:00h) e no período da tarde (16:00 às 18:00h), percorrendo todo o 
transecto de 5 km. Na segunda campanha, devido às chuvas na parte da tarde, o 
censo foi realizado somente no período da manhã e sempre que possível os 
módulos eram visitados à noite a fim de identificar espécies noturnas. 

Cada Módulo foi amostrado por três dias e 6 horas por dia, totalizando 18 horas de 
amostragem por módulo, por campanha (Quadro 7.2.1.3-5). 

Foram registradas todas as espécies observadas diretamente e através de 
vocalização. Para a observação das espécies foi utilizado binóculo 8x42mm  
(Figura 7.2.1.3-9A), e um gravador (Figura 7.2.1.3-9B) para confirmação posterior 
das vozes não identificadas in loco. 

Os dados dos levantamentos aquáticos embarcados também foram obtidos por 
meio de listas de Mackinnon. Devido ao baixo registro de espécies nas 
amostragens embarcadas, optou-se por somar os dados dos levantamentos 
embarcados às análises a fim de compor a riqueza global de espécies. 
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Figura 7.2.1.3-9 - A) Pesquisadora utilizando o binóculo para o registro de espécies e B) utilizando o 
gravador para o registro de vocalizações, durante o Censo de Mackinnon.  

Fonte: HtMM; 2014. 
 

O uso de redes de neblina constitui na captura de aves, fornecendo uma estimativa 
mais detalhada da composição da avifauna local. Este método auxilia no registro de 
espécies de difícil identificação visual (Karr, 1981). Os indivíduos capturados  
(Figura 7.2.1.3-10A) tiveram dados biométricos - peso (Figura 7.2.1.3-10B), 
comprimento total, asa (Figura 7.2.1.3-10C), cauda, tarso (Figura 7.2.1.3-10D) e 
bico - aferidos, além de informações complementares, como presença de muda, 
placa de incubação e ectoparasitos, e em seguida foram soltos. 

Ao todo foram instaladas quatro redes (Figura 7.2.1.3-10A) em cada parcela dos 
Módulos de Amostragens, permanecendo abertas (Figura 7.2.1.3-10B) por 3 dias 
em cada Módulo, no período da manhã e no período da tarde (4 redes x 6 horas  
x 3 dias x 5 parcelas = 360 horas-rede por módulo). Para a segunda campanha, 
com o intuito de não ter a amostragem da avifauna prejudicada pelas chuvas 
ocorridas na parte da tarde, optou-se pela abertura de 8 redes na parte da manhã, 
mantendo o esforço amostral de 360 horas-rede por módulo, por campanha  
(8 redes x 3 horas x 3 dias x 5 parcelas = 360 horas-rede por módulo)  
(Quadro 7.2.1.3-5). 

 

A B 
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Figura 7.2.1.3-10 - (A) Indivíduo capturado na rede de neblina; (B) Pesagem, (C) Medição de 
comprimento de asa e de (D) tarso, para a coleta de dados biométricos.  

Fonte: HyMM; 2015. 
 

Quadro 7.2.1.3-5 - Esforço amostral empregado nos módulos de amostragem para o grupo de avifauna, 
por campanha.  

MÓDULOS METODOLOGIA ESFORÇO 

M1 
Censo 18 horas 

Redes de neblina 360 horas-rede 

M2 
Censo 18 horas 

Redes de neblina 360 horas-rede 

M3 
Censo  18 horas 

Redes de neblina 360 horas-rede 

M4 
Censo  18 horas 

Redes de neblina 360 horas-rede 

  

A B 

D C 
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O cálculo da riqueza foi realizada através do estimador não-paramétrico Jackknife 
de primeira ordem por meio do programa R. Uma curva de acumulação de espécies 
foi construída sendo os valores estimados em cada uma associados a um intervalo 
de confiança de 95%. 

Para se comparar a composição da comunidade de aves entre os módulos de 
amostragem, utilizou-se a análise de similaridade realizada no programa Past, 
através de uma matriz de dados baseada na presença e na ausência das espécies. 
Por este procedimento compara-se somente a composição de espécies entre as 
áreas (presença e ausência), pois é dado peso igual a todas, independentemente 
da abundância de cada uma. Como método de análise (medida de distância), 
empregou-se o Índice de Similaridade qualitativo de Jaccard. 

O cálculo do Índice de Freqüência Relativa (IFL) representa o número de vezes que 
cada espécie foi registrada em relação ao total de listas de Mackinnon, indicando 
desta forma, o quão frequente é o contato (visual/auditivo) com cada uma das 
espécies (Mackinnon, 1991). Neste sentido assume-se que quanto mais vezes uma 
determinada espécie seja ouvida ou visualizada, em mais listas ela será registrada 
e maior será seu IFL (Ribon, 2010). 

 

 Mastofauna 

Os mamíferos fazem parte de um grupo diverso, com tamanhos, hábitos e 
ambientes de vida distintos, logo. As metodologias de amostragem devem atender 
às várias peculiaridades de cada grupo de espécies. Neste sentido, são descritas a 
seguir as técnicas executadas para cada um dos grupos de mamíferos 
inventariados. 

Em relação às espécies ameaçadas de extinção, foram consultadas duas listagens 
para verificar seu status de conservação: a Lista Nacional de Espécies Ameaçadas 
de Extinção (MMA, 2014) e a lista da IUCN – International Union for Conservation of 
Nature: Red List of Threatened Species, Versão de 2013. É importante destacar que 
o estado do Mato Grosso não dispõe de lista de espécies ameaçadas de extinção. 

 

 Pequenos Mamíferos Terrestres 

O levantamento dos roedores e marsupiais seguiu o plano de trabalho quanto a 
disposição das armadilhas de contenção viva (Sherman e Tomahawk). Em cada 
parcela foram instalados dez pontos de captura distantes dez metros entre si. Em 
cada estação foram instaladas duas armadilhas, sendo uma Tomahawk  
(Figura 7.2.1.3-11A) e uma Sherman (Figura 7.2.1.3-11B), alternadas no solo e no 
sub-bosque (instalada em ramos de árvores ou cipós entre um e dois metros de 
altura acima do solo). Assim, foram instaladas 100 armadilhas por módulo  
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(50 Sherman e 50 Tomahawk). As armadilhas foram iscadas com uma mistura feita 
com paçoca de amendoim, sardinha, fubá e essência de baunilha. Todas as 
armadilhas foram verificadas diariamente pela manhã e tiveram as iscas trocadas. 

Objetivando um maior sucesso de captura dos indivíduos, durante a primeira 
campanha as armadilhas ficaram abertas durante sete dias consecutivos, por ser 
reconhecido na literatura que o maior sucesso de captura ocorre após o quinto dia 
de amostragem (e.g. Ray, 1996; Ribeiro & Marinho-Filho, 2005; Pardini & Umetsu, 
2006; Santos-Filho et al., 2006). Como o sucesso de captura para a primeira 
campanha foi baixo, durante a segunda optou-se por seguir o esforço estipulado no 
Termo de Referência. Desta forma, as armadilhas ficaram abertas por três noites 
consecutivas durante a estação chuvosa. 

Sendo assim, foi empregado um esforço amostral de 140 armadilhas-noite por 
parcela, 700 armadilhas-noite por módulo e 2.800 armadilhas-noite durante a 
primeira campanha, e esforço de 60 armadilhas-noite por parcela,  
300 armadilhas-noite por módulo e 1.200 armadilhas-noite durante a segunda 
campanha. As duas campanhas somadas resultaram em esforço de  
200 armadilhas-noite por parcela, 1.000 armadilhas-noite por módulo e  
4.000 armadilhas-noite no total (Quadro 7.2.1.3-6). 

Os espécimes capturados foram marcados temporariamente com esmalte nas patas 
e soltos no local da coleta logo após a obtenção dos seus dados biométricos, sexo, 
estado reprodutivo e identificação taxonômica. Os espécimes que não puderam ser 
identificados com segurança foram coletados, eutanasiados por veterinário, 
taxidermizados e posteriormente depositados na Coleção de Vertebrados do 
Instituto de Biociências da Universidade Federal do Mato Grosso. 

 

 

Figura 7.2.1.3-11 - Tipos de armadilhas utilizadas na captura de pequenos mamíferos terrestres: (A) 
armadilha Tomahawk alocada no solo; (B) armadilha Sherman instalada em 
árvore. Fonte: HtMM, 2015. 

  

A B 
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Quadro 7.2.1.3-6 - Esforço amostral empregados nos módulos de amostragem para o grupo de 
pequenos mamíferos terrestres por campanha.  

1ª Campanha 2ª Campanha 

Módulo Parcela Esforço total em armadilhas/noite Módulo Parcela Esforço total em 
armadilhas/noite 

M1 P1 140 M1 P1 60 

M1 P2 140 M1 P2 60 

M1 P3 140 M1 P3 60 

M1 P4 140 M1 P4 60 

M1 P5 140 M1 P5 60 

M2 P1 140 M2 P1 60 

M2 P2 140 M2 P2 60 

M2 P3 140 M2 P3 60 

M2 P4 140 M2 P4 60 

M2 P5 140 M2 P5 60 

M3 P1 140 M3 P1 60 

M3 P2 140 M3 P2 60 

M3 P3 140 M3 P3 60 

M3 P4 140 M3 P4 60 

M3 P5 140 M3 P5 60 

M4 P1 140 M4 P1 60 

M4 P2 140 M4 P2 60 

M4 P3 140 M4 P3 60 

M4 P4 140 M4 P4 60 

M4 P5 140 M4 P5 60 

TOTAL 2.800 TOTAL 1.200 

 

Com relação à análise dos dados, o sucesso de captura foi calculado através da 
fórmula: (Número de indivíduos capturados/Número de armadilhas-noite) x 100. A 
curva de rarefação de espécies foi construída para os módulos e campanhas. 

A riqueza foi estimada através dos estimadores não-paramétricos Chao2 e 
Jackknife de primeira ordem. O estimador Chao2 considera para o seu cálculo as 
espécies presentes em somente uma amostra e somente duas amostras, entre 

todas as amostras da comunidade, sendo calculada pela fórmula: 𝑆𝐶ℎ𝑎𝑜2 = 𝑆𝑜𝑏𝑠 +

(
𝐿2

2𝐷
), em que, SChao2  representa o estimador de riqueza Chao2, Sobs o número total 

de espécies observadas em todas as amostras, L o número de espécies que ocorre 
em somente uma amostras e D o número de espécies que ocorre em somente duas 
amostras. 
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Já o estimador Jackknife de primeira ordem é a função de espécies que ocorrem 

em somente uma amostra, sendo calculado pela fórmula: 𝑆𝐽𝑎𝑐𝑘1 = 𝑆𝑜𝑏𝑠 + 𝐿 (
𝑎−1

𝑎
), em 

que, SJack1  representa o estimador de riqueza Jackknife de primeira ordem, Sobs o 
número total de espécies observadas em todas as amostras, L o número de 
espécies que ocorre em somente uma amostra e a o número de amostras. Assim, 
quanto maior o número de espécies que ocorrem em somente uma amostra, maior 
será o valor da estimativa para o número de espécies da comunidade. 

A diversidade foi calculada através dos índices Shannon-Wiener (H’) e Simpson 
(Ds). O índice Shannon-Wiener expressa a incerteza que existe na predição a qual 
espécie pertence um indivíduo escolhido ao acaso na comunidade. Portanto, quanto 
maior for a incerteza, maior será o valor do índice e consequentemente maior será a 

diversidade da amostra. Ele é calculado pela fórmula: 𝐻′ = −∑
𝑛𝑖

𝑁
ln

𝑛𝑖

𝑁
, em que H’ 

representa o índice de diversidade de Shannon-Wiener, ni o número de indivíduos 
da i-ésima espécies da amostra, N o número total de indivíduos da amostra e ln o 
logaritimo neperiano (base e). 

Já o índice Simpson fornece a probabilidade de que dois indivíduos retirados ao 
acaso de uma amostra sejam pertencentes à mesma espécie. Este índice é ideal 
com trabalhos em comunidades infinitas, ou seja, no qual o número total de 
indivíduos na amostra é diferente do número total de indivíduos na comunidade. 

Este índice é calculado pela seguinte fórmula: 𝐷𝑠 = ∑
𝑛𝑖(𝑛𝑖−1)

𝑁(𝑁−1)
. em que Ds representa 

o índice de diversidade de Simpson, ni o número de indivíduos da i-ésima espécies 
da amostra, N o número total de indivíduos da amostra. 

Já para o calculo de similaridade de espécies, foram utilizados os índices de 
Jaccard (Sj) e Morisita-Horn (Ch). O índice de Jaccard compara qualitativamente a 
semelhança de espécies que existe entre amostras sucessivas retiradas em 
intervalos temporais e espaciais, podendo variar de 0 (comunidades totalmente 
diferentes) a 1 (comunidades totalmente semelhantes). É calculado pela fórmula 

𝑆𝐽 =
𝑐

𝑎+𝑏−𝑐
, em que SJ representa o índice de similaridade de Jaccard, a o número 

total de espécies presentes na amostra “a”, b o número total de espécies presentes 
na amostra “b”, c o número total de espécies comuns às amostras “a” e “b”. 

Já o índice Morisita-Horn considera as abundâncias das espécies nas amostras 
obtidas na comunidade. Assim, ele é calculado pela fórmula: 

𝐶𝐻 =
2∑𝑋𝑖𝑗.𝑋𝑖𝑘

[(∑𝑋𝑖𝑗
2 /𝑁𝑗

2)+(∑𝑋𝑖𝑘
2 /𝑁𝑘

2)]𝑁𝑗𝑁𝑘

, em que Xij e Xik representam, o número de indivíduos 

a espécie i nas amostras j e k, enquanto Nj e Nk, representam o número total de 
indivíduos nas amostras j e k. 

Também foi calculado o índice de Equabilidade de Pielou (J), que reflete como os 
indivíduos estão distribuídos entre as diferentes espécies na amostra. Este índice 
varia de 0 (equabilidade mínima) a 1 (equabilidade máxima), sendo calculado pela 

fórmula a seguir: 𝐽′ =
𝐻′

ln𝑆
, em que J’ representa o índice de equabilidade de Pielou, 

H’ o índice de diversidade de Shannon-Wiener, S o número total de espécies 
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presentes na amostra e ln o logaritmo neperiano (base e). Todos os índices foram 
calculados através do programa EstimateS versão 9.1 (Colwell, 2013). 

 

 Pequenos mamíferos voadores 

As capturas de morcegos foram feitas por meio de redes de neblina  
(Figura 7.2.1.3-12 A e B). Em cada parcela foram utilizadas três redes de neblina de 
seis metros (6 m) de comprimento por três metros (3 m) de altura, cada uma por 
três noites consecutivas. As redes foram montadas na tarde do primeiro dia de 
amostragem e retiradas no final da amostragem da terceira noite. Foram abertas no 
entardecer, permanecendo abertas por seis horas/noite, totalizando  
324 h.m2 (horas - metro quadrado) de rede por noite em cada parcela e 1.620 h.m2 
em cada módulo ao final de cada campanha (calculados segundo Straube & 
Bianconi, 2002). 

Os indivíduos capturados foram acomodados em sacos de algodão para posterior 
triagem. Foram tiradas medidas de antebraço, cabeça, corpo, peso, sexo, idade e 
estado reprodutivo de cada indivíduo. Os animais foram identificados segundo 
literatura especializada (e.g. Reis et al., 2013) (Figura 7.2.1.3-12 C e D). Marcações 
temporárias foram feitas com uso de pincel permanente no plagiopatágio de cada 
indivíduo a fim de tornar possível, em caso de recapturas, a identificação da parcela 
e módulo amostral da primeira captura em uma mesma campanha. Os animais com 
morte acidental ou de identificação duvidosa foram fixados em formol a 10% e 
preservados em álcool 70%. 

Além das capturas com redes de neblina, foi feita busca ativa em possíveis abrigos 
nos pedrais e em casas de pesca1 ao longo dos mesmos trechos do rio Arinos 
indicados para o levantamento embarcado de quelônios e crocodilianos. Esses 
dados foram tratados como não sistematizados. 

 

                                            
1Casa de pesca é o nome localmente dado a “casas de veraneio”, onde moradores da região se alojam 
por pequenos períodos para prática de pesca. Como a pesca é permitida apenas em um dado período 
do ano, as construções, geralmente de madeira, ficam fechadas boa parte do ano, proporcionando 
condições (umidade, temperatura e luminosidade) ideais para serem utilizadas como abrigos, diurnos ou 
noturnos, pelos morcegos. 
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Figura 7.2.1.3-12 - Procedimentos para montagem das armadilhas para capturas de morcegos. a) 
Montagem das redes de neblinas; b) Redes abertas ao entardecer; c) Morcego 
capturado na rede de neblina; d) Biometria realizada em campo para identificação 
da espécie.  

Fonte: HtMM, 2015. 
 

Apenas os dados sistematizados (capturas por meio de redes de neblina) foram 
utilizados na análise dos dados. A curva do coletor foi construída baseada em 50 
aleatorizações dos valores observados nas 40 unidades amostrais, sendo 20 na 
campanha seca e 20 na campanha chuvosa. 

O estimador de riqueza Jackknife de 1a ordem foi utilizado, com 100 aleatorizações, 
para estimar a riqueza total dos quatro módulos amostrais, considerando também 
20 unidades na campanha seca e 20 na campanha úmida. Por se tratar de um 
grupo com alto grau de mobilidade, os estimadores de riqueza não paramétricos 
produzem resultados mais precisos (Ulrich & Martinez 2004). 

Foi utilizado o índice de Jaccard para testar a similaridade entre os módulos 
amostrais. A matriz de Jaccard foi utilizada para construção do cluster de 
similaridade (Ligação por média simples). 

O índice de diversidade Shannon-Wiener foi utilizado para medir a diversidade em 
cada módulo. O índice foi escolhido por ser mais comumente utilizado em estudos 

B A 

C D 
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ecológicos, permitindo possíveis comparações. A equabilidade (J) auxilia na 
interpretação dos resultados, já que quanto mais próxima de 1,0, mais balanceada 
está a abundância em função da riqueza observada. 

Foi feito um teste de Wilcoxon para avaliar se houve diferença significativa na 
composição de morcegos nos sítios amostrais entre os períodos sazonais. 

 

 Médios e Grandes Mamíferos 

Para inventariar a mastofauna de médio e grande porte foram utilizadas duas 
metodologias: transecção linear e armadilhas fotográficas. 

O método de transecção linear é procedimento padrão para censos sistemáticos 
de mamíferos na Amazônia (Pontes, 1997; Peres 1999; Lopes & Ferrari,  
2000; Ferrari et al., 1999, 2002a, 2002b). As transecções foram realizadas entre 
06:30 h e 18:00 h a uma velocidade constante de 1 - 1,5 km/h por 3 dias em cada 
módulo de amostragem. Os transectos foram demarcados com fita plástica fixada 
às árvores a cada 50 m. A demarcação facilita a determinação do local do 
avistamento dos animais na trilha e sua distância da borda. Em todo o percurso foi 
feita a limpeza de galhos e folhas secas para facilitar o deslocamento do 
pesquisador sem gerar barulhos que poderiam afugentar os animais ou atrapalhar 
a visualização e o registro dos mesmos (Figura 7.2.1.3-13). O censo foi 
interrompido quando ocorreu qualquer alteração climática significativa, como 
chuva ou vento forte, ocasiões que podem influenciar o comportamento dos 
animais e diminuir a sua visualização. 

 

 

Figura 7.2.1.3-13 - Pesquisador realizando censo de médios e grandes 
mamíferos no módulo amostral. 
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A cada avistamento com indivíduos ou grupos das espécies alvos, foram 
registrados: hora e localização; tipo de hábitat; modo de detecção  
(observação direta, pegada, fezes etc.); espécie; número de indivíduos; distância 
observador-animal; o comportamento (atividade) do primeiro animal observado; e 
outras informações relevantes, como a identidade de itens alimentares sendo 
consumidas e associações interespecíficas (Brockelman & Ali, 1987; Lopes & 
Ferrari, 2000). 

Durante todo o censo, foi feita a procura de vestígios, como pegadas, fezes, 
carcaças, restos alimentares, vocalizações, odores, fuçadas e tocas. A busca foi 
limitada a uma faixa de 4 m de largura, exceto no caso de carcaças e 
vocalizações. Evidências indiretas dos registros foram identificadas baseadas na 
experiência do observador e seu auxiliar e com auxílio de guias de campo 
(Emmons & Feer, 1990; Simonetti & Huareco, 1999; Borges & Tomás, 2004; 
Oliveira & Cassaro, 2005) (Figura 7.2.1.3-14). 

 

  

Figura 7.2.1.3-14 - Vestígios da mastofauna local: a) fezes de capivara (Hydrochoerus hydrochaeris). 
B) pegada de anta (Tapirus terrestris). 

 

Ao todo foram instaladas três (3) armadilhas fotográficas por parcela, totalizando 
15 armadilhas por módulo de amostragem. As armadilhas ficaram ativas por um 
período de 6 dias por campanha. As câmeras foram instaladas em locais 
estratégicos, como trilhas naturais de animais ao longo das parcelas dentro dos 
módulos de amostragem, com uma distância mínima de 250 m entre elas. 
Considerando os quatro módulos amostrais, o esforço por campanha para a 
técnica de armadilhas fotográficas foi de 720 dias/câmera e 180 dias de armadilha 
de esforço de amostragem para cada módulo amostral ao final das duas 
campanhas (Quadro 7.2.1.3-7). 

  

A B 
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Quadro 7.2.1.3-7 - Esforço amostral das armadilhas fotográficas. 

 
CÂMERAS (ARMADILHA/DIA) 

Módulo 1ª Camp 2ª Camp Total 

M-1 90 90 180 

M-2 90 90 180 

M-3 90 90 180 

M-4 90 90 180 

Total Final 360 360 720 

 

As câmeras foram instaladas em árvores, a uma altura média de 45 cm do solo e 
a aproximadamente dois metros do ponto alvo da fotografia (Figura 7.2.1.3-15). No 
final do período de amostragem, as câmeras foram retiradas, a data e hora de 
cada registro (foto) foram anotadas. O uso deste equipamento mostra-se 
particularmente útil no estudo de espécies com hábitos crepusculares e noturnos, 
furtivos ou que ocorram em baixas densidades populacionais. 

 

  

Figura 7.2.1.3-15 - (A) Pesquisador instalando a armadilha fotográfica; (B) Armadilha fotográfica em 
funcionamento.  

Fonte: HtMM, 2015. 
 

Através da comparação dos módulos amostrais das duas campanhas, a análise de 
dados contempla a Riqueza, Curva cumulativa de espécies, Abundância, 
Diversidade, Equitabilidade e Similaridade. 

Riqueza e curva cumulativa de espécies: considera a proporção de todas as 
espécies ocorrentes em cada módulo amostral comparando-as (quantidade de 
espécies) entre os módulos. Para a curva cumulativa de espécies utilizou-se o 
estimador de riqueza de Jackknife de primeira Ordem. O método estima a riqueza 

A B 
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total de uma comunidade, somando a riqueza observada (o número de espécies 
coletadas) a um parâmetro calculado a partir do número de espécies raras e do 
número de amostras (Hellmann & Fowler, 1999). 

Abundância: diferentemente da riqueza esta considera a proporção absoluta e 
relativa dos espécimes (indivíduos) registrados em cada módulo. 

Diversidade: propõe-se o índice de Shannon-Wiener (H’) e este é empregado para 
avaliar a diversidade de uma determinada área amostral. É utilizado em situações 
em que a comunidade inteira não pode ser inventariada. 

Equitabilidade: utilizou-se a Equitabilidade de Pielou (J); serve como referência para 
a avaliação do valor de um índice de diversidade. Em seu cálculo, compara-se o 
valor de diversidade calculado em relação ao valor máximo teórico. 

Similaridade: foi feita também uma análise de similaridade das assembléias entre os 
módulos amostrados durante as duas campanhas por meio do índice de Jaccard 
(Cj) (Magurran 1988). 

Para o cálculo dos itens acima foram utilizados os programas de livre estatística 
DIVES – Diversidade de Espécies (Rodrigues, 2005), Estimates (Colwell, 2013) e 
PAST (Hammer et al. 2001). Estabeleceu-se ainda a classificação taxonômica 
segundo a lista de Paglia et al (2012). 

 

 Mamíferos Semiaquáticos 

No levantamento dos mamíferos aquáticos e semiaquáticos, foi realizada a busca 
ativa embarcada nos trechos indicados no Mapa 7.2.1.3-2. Os cinco trechos, de  
23 km cada, previamente determinados foram percorridos no período entre 05:30h e 
15:00h. Cada trecho foi feito em um dia de amostragem, portanto foram percorridos 
23 km por dia, totalizando 115 km ao final da amostragem. Esta amostragem 
padronizada foi executada apenas na campanha referente a estação chuvosa. 
Durante a estação seca, foram avaliados apenas os trechos percorridos durante o 
deslocamento da equipe até as ilhas. Os registros efetuados foram consolidados 
nos trechos padronizados de 23 km. 

Além das técnicas expostas, sempre que possível foram realizadas entrevistas com 
moradores locais com o intuito de saber o que eles avistam rotineiramente e quais 
espécies desaparecem ou diminuíram muito de abundância nos últimos anos. Isso 
permite um conhecimento prévio sobre a fauna local que foi amostrada. Nessas 
entrevistas, as conversas foram realizadas de forma espontânea, sem a 
apresentação de guias para evitar a indicação tendenciosa dos animais. 

A cada avistamento com indivíduo ou grupos das espécies alvos, foram 
registrados: localização; tipo de hábitat; modo de detecção (observação direta ou 
vocalização); espécie; número de indivíduos; o comportamento (atividade) do 
primeiro animal observado. 
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Como foram feitas poucas visualizações durante o levantamento embarcado, não 
é possível fazer nenhuma análise estatística com os dados. Entretanto, os 
resultados são apresentados e discutidos. 

 

 Resultados e Discussão 

A seguir estão descritos os resultados obtidos para cada grupo faunístico estudado 
(Mirmecofauna, Herpetofauna, Avifauna e Mastofauna). 

 

 Invertebrados bioindicadores: Mirmecofauna (Hymenoptera, Formicidae) 

Durante os levantamentos foram amostrados 16.839 indivíduos, distribuídos em  
196 espécies/morfoespécies, 45 gêneros e 10 subfamílias. Dentre as subfamílias 
amostradas, as mais representativas foram Myrmicinae (19 gêneros e  
114 espécies/morfoespécies), seguido de Formicinae (4 gêneros e  
24 morfoespécies) e Ponerinae (8 gêneros e 20 espécies/morfoespécies)  
(Quadro 7.2.1.3-8). 

Na primeira campanha, estação seca, foram amostrados 7.787 indivíduos, 
distribuídos em 57 espécies/morfoespécies, 28 gêneros e 8 subfamílias. Dentre as 
subfamílias amostradas, as mais representativas foram Myrmicinae (12 gêneros e 
24 morfoespécies), seguido de Ponerinae (4 gêneros e 24 espécies/morfoespécies) 
e Dolichoderinae (4 gêneros e 7 espécies/morfoespécies) (Quadro 7.2.1.3-8). 

Já na segunda campanha, período chuvoso, foram amostrados 9.052 indivíduos, 
distribuídos em 196 espécie/morfoespécies, 45 gêneros e 10 subfamílias. Dentre as 
subfamílias amostradas, as mais representativas foram Myrmicinae (19 gêneros e 
115 espécies/morfoespécies), seguido de Formicinae (4 gêneros e  
24 morfoespécies) e Ponerinae (8 gêneros e 20 espécies/morfoespécies)  
(Quadro 7.2.1.3-8). 
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Quadro 7.2.1.3-8 - Composição da comunidade de Formicidae nos módulos amostrais. (continua...) 

 
1ª CAMP 2ª CAMP 

  
Gênero - Espécie/morfoespécie M1 M2 M3 M4 Total % M1 M2 M3 M4 Total % TOTAL % 

Heteroponerinae 
     

      
   

Acanthoponera cf. peruviana (Brown, 1958) 
      

1    1 0,01 1 0,01 

Myrmicinae 
      

        

Acromyrmex  Mayr, 1865 sp. 
      

5   7 12 0,13 12 0,07 

Apterostigma Mayr, 1865 sp. 
  

1 
 

1 0,01 
 

  2 2 0,02 3 0,02 

Apterostigma Mayr, 1865 sp.2 
    

  3 2 2 6 13 0,14 13 0,08 

Apterostigma Mayr, 1865 sp.3 
    

  
 

1 3 2 6 0,07 6 0,04 

Atta cephalotes (Linnaeus, 1758)  42 
 

31 2 75 0,96 31    31 0,34 106 0,63 

Atta sexdens (Linnaeus, 1758) 
    

    110 23 133 1,47 133 0,79 

Blepharidatta brasiliensis (Wheeler, 1915) 4 
   

4 0,05 8    8 0,09 12 0,07 

Cardiocondyla cf. obscurior (Wheeler, 1929) 
    

     10 10 0,11 10 0,06 

Carebara brevipilosa (Fernández, 2004) 
    

  16 1 1 10 28 0,31 28 0,17 

Cephalotes atratus (Linnaeus, 1758)  
 

3 1 1 5 0,06 1 2 8 2 13 0,14 18 0,11 

Cephalotes pusillus (Klug, 1824)  4 
  

2 6 0,08 1    1 0,01 7 0,04 

Cephalotes Latreille 1802 sp. 
    

   1 
 

1 2 0,02 2 0,01 

Cephalotes Latreille, 1802 sp.2 
    

     1 1 0,01 1 0,01 

Cephalotes Latreille, 1802 sp.3 
    

     1 1 0,01 1 0,01 
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Quadro 7.2.1.3-8 - Composição da comunidade de Formicidae nos módulos amostrais. (continua...) 

 
1ª CAMP 2ª CAMP 

  
Gênero - Espécie/morfoespécie M1 M2 M3 M4 Total % M1 M2 M3 M4 Total % TOTAL % 

Myrmicinae 
     

      
   

Crematogaster brasiliensis (Mayr, 1878) 168 1970 421 844 3403 43,70 4 113 
 

43 160 1,77 3563 21,16 

Crematogaster carinata (Mayr, 1862) 58 107 104 92 361 4,64 52 101 18 589 760 8,40 1121 6,66 

Crematogaster cf. curvispinosa (Mayr, 1862) 1 195 1 246 443 5,69  
 

1 
 

1 0,01 444 2,64 

Crematogaster erecta (Mayr, 1866) 
  

1 
 

1 0,01  200   200 2,21 201 1,19 

Crematogaster evallas 
    

   
 

10 7 17 0,19 17 0,10 

Crematogaster flavosensitiva (Longino, 2003) 
    

   1   1 0,01 1 0,01 

Crematogaster foliocrypta (Longino, 2003) 
    

   2 
  

2 0,02 2 0,01 

Crematogaster levior (Longino, 2003) 
    

   1 199 108 308 3,40 308 1,83 

Crematogaster limata (Smith, 1858) 
    

   1 
 

18 19 0,21 19 0,11 

Crematogaster longispina (Emery, 1890) 
    

  1    1 0,01 1 0,01 

Crematogaster nigropilosa (Mayr, 1870) 
    

  1 1 8 
 

10 0,11 10 0,06 

Crematogaster sotobosque (Longino, 2003) 
    

  
 

64 
  

64 0,71 64 0,38 

Crematogaster tenuicula (Forel, 1904) 
    

  12 80 1 619 712 7,87 712 4,23 

Cyphomyrmex cf. bicarinatus (Snelling & Longino, 
1992)     

  1    1 0,01 1 0,01 

Cyphomyrmex Mayr, 1862 sp. 
 

1 5 3 9 0,12 
  

3 1 4 0,04 13 0,08 

Cyphomyrmex Mayr, 1862 sp.2 
    

  
 

4 
 

13 17 0,19 17 0,10 
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Quadro 7.2.1.3-8 - Composição da comunidade de Formicidae nos módulos amostrais. (continua...) 

 
1ª CAMP 2ª CAMP 

  
Gênero - Espécie/morfoespécie M1 M2 M3 M4 Total % M1 M2 M3 M4 Total % TOTAL % 

Myrmicinae 
     

      
   

Cyphomyrmex Mayr, 1862 sp.3 
    

  3 6 2 7 18 0,20 18 0,11 

Cyphomyrmex Mayr, 1862 sp.4 
    

  1 
 

4 10 15 0,17 15 0,09 

Cyphomyrmex Mayr, 1862 sp.5 
    

  
 

4 1 6 11 0,12 11 0,07 

Megalomyrmex   Forel, 1885 sp. 
    

  2  1 1 4 0,04 4 0,02 

Megalomyrmex   Forel,1885  sp.2 
    

  1   
 

1 0,01 1 0,01 

Megalomyrmex   Forel,1885  sp.3 
    

  
 

  1 1 0,01 1 0,01 

Mycocepurus Forel, 1893 sp. 
    

  2   1 3 0,03 3 0,02 

Mycocepurus Forel, 1893  sp.2 
    

    2 1 3 0,03 3 0,02 

Myrmicocrypta   Smith, 1860 sp. 
    

    
 

2 2 0,02 2 0,01 

Ochetomyrmex neopolitus (Fernández, 2003) 
    

  95 37 72 24 228 2,52 228 1,35 

Ochetomyrmex semipolitus (Mayr, 1878) 
    

  
  

19 
 

19 0,21 19 0,11 

Pheidole biconstricta (Mayr, 1870) 
    

  124    124 1,37 124 0,74 

Pheidole cf. exigua (Mayr, 1884) 
    

  10 65 174 159 408 4,51 408 2,42 

Pheidole cf. fimbriata (Roger, 1863) 
    

    1 
 

1 0,01 1 0,01 

Pheidole cf. flavens (Roger, 1863) 36 1 10 
 

47 0,60 7 13 12 5 37 0,41 84 0,50 

Pheidole cf. nitella (Wilson, 2003) 151 136 264 106 657 8,44 12 
 

58 3 73 0,81 730 4,34 
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Quadro 7.2.1.3-8 - Composição da comunidade de Formicidae nos módulos amostrais. (continua...) 

 
1ª CAMP 2ª CAMP 

  
Gênero - Espécie/morfoespécie M1 M2 M3 M4 Total % M1 M2 M3 M4 Total % TOTAL % 

Myrmicinae 
     

      
   

Pheidole cf. ursus (Mayr, 1870) 
 

10 27 36 73 0,94 
   

1 1 0,01 74 0,44 

Pheidole Westwood, 1839 sp.02 19 28 24 152 223 2,86 9 20 1 
 

30 0,33 253 1,50 

Pheidole Westwood, 1839 sp.03 51 5 95 23 174 2,23    13 13 0,14 187 1,11 

Pheidole Westwood, 1839 sp.04 3 1 2 
 

6 0,08 30 11 49 82 172 1,90 178 1,06 

Pheidole Westwood, 1839 sp.05 
    

    1 
 

1 0,01 1 0,01 

Pheidole Westwood, 1839 sp.06 
    

    1 15 16 0,18 16 0,10 

Pheidole Westwood, 1839 sp.07 
    

  6  1 
 

7 0,08 7 0,04 

Pheidole Westwood, 1839 sp.08 
    

  10  2 53 65 0,72 65 0,39 

Pheidole Westwood, 1839 sp.09 
    

  55  
 

79 134 1,48 134 0,80 

Pheidole Westwood, 1839 sp.10 
    

  9  4 
 

13 0,14 13 0,08 

Pheidole Westwood, 1839 sp.11 
    

    57 
 

57 0,63 57 0,34 

Pheidole Westwood, 1839 sp.12 
    

    
 

2 2 0,02 2 0,01 

Pheidole Westwood, 1839 sp01 
    

  11 3 101 2 117 1,29 117 0,69 

Pheidole Westwood, 1839 TIJ 28 
    

  2 34 20  56 0,62 56 0,33 

Pheidole Westwood, 1839 TIJ17 
    

  9 18 
 

 27 0,30 27 0,16 

Pheidole Westwood, 1839 TIJ24 
    

  5 
 

4 12 21 0,23 21 0,12 
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Quadro 7.2.1.3-8 - Composição da comunidade de Formicidae nos módulos amostrais. (continua...) 

 
1ª CAMP 2ª CAMP 

  
Gênero - Espécie/morfoespécie M1 M2 M3 M4 Total % M1 M2 M3 M4 Total % TOTAL % 

Myrmicinae 
     

      
   

Pheidole Westwood, 1839 TIJ27 
    

  23 29 37 21 110 1,22 110 0,65 

Pheidole Westwood, 1839 TIJ29 
    

  12 27 8 
 

47 0,52 47 0,28 

Pheidole Westwood, 1839 TIJ30 
    

  6 14 37 17 74 0,82 74 0,44 

Pheidole Westwood, 1839 TJI 15 
    

  99 100 32 15 246 2,72 246 1,46 

Pheidole Westwood, 1839 TJI 31 
    

  
 

 1 
 

1 0,01 1 0,01 

Pheidole Westwood, 1839 TJI14 
    

  2  19 4 25 0,28 25 0,15 

Pheidole Westwood, 1839 TJI16 
    

  8   50 58 0,64 58 0,34 

Pheidole Westwood, 1839 TJI19 
    

  
 

  
 

    

Pheidole Westwood, 1839 TJI2 
    

  7 40 328 171 546 6,03 546 3,24 

Pheidole Westwood, 1839 TJI20 
    

  1 2 1 15 19 0,21 19 0,11 

Pheidole Westwood, 1839 TJI21 
    

  6 22 22 79 129 1,43 129 0,77 

Pheidole Westwood, 1839 TJI22 
    

  3  
 

 3 0,03 3 0,02 

Pheidole Westwood, 1839 TJI23 
    

  
 

 29  29 0,32 29 0,17 

Pheidole Westwood, 1839 TJI25 
    

   1   1 0,01 1 0,01 

Pheidole Westwood, 1839 TJI3 
    

   
 

1 4 5 0,06 5 0,03 

Pheidole Westwood, 1839 TJI32 
    

   6 
 

5 11 0,12 11 0,07 
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Quadro 7.2.1.3-8 - Composição da comunidade de Formicidae nos módulos amostrais. (continua...) 

 
1ª CAMP 2ª CAMP 

  
Gênero - Espécie/morfoespécie M1 M2 M3 M4 Total % M1 M2 M3 M4 Total % TOTAL % 

Myrmicinae 
     

      
   

Pheidole Westwood, 1839 TJI33 
    

   2 
 

4 6 0,07 6 0,04 

Pheidole Westwood, 1839 TJI34 
    

  6 51 2 16 75 0,83 75 0,45 

Pheidole Westwood, 1839 TJI36 
    

  
 

10 
 

2 12 0,13 12 0,07 

Pheidole Westwood, 1839 TJI37 
    

  154 1 14 46 215 2,38 215 1,28 

Pheidole Westwood, 1839 TJI38 
    

   2 
 

 2 0,02 2 0,01 

Pheidole Westwood, 1839 TJI40 
    

   
 

49  49 0,54 49 0,29 

Pheidole Westwood, 1839 TJI41 
    

   1 
 

 1 0,01 1 0,01 

Pheidole Westwood, 1839 TJI43 
    

   5 4  9 0,10 9 0,05 

Pheidole Westwood, 1839 TJI44 
    

  2 
  

1 3 0,03 3 0,02 

Pheidole Westwood, 1839 TJI6 
    

  58 
  

19 77 0,85 77 0,46 

Pheidole Westwood, 1839 TJI9 
    

  21 54 2 20 97 1,07 97 0,58 

Sericomyrmex Mayr, 1865 sp. 13 1 23 53 90 1,16  
 

1 1 2 0,02 92 0,55 

Sericomyrmex Mayr, 1865 sp.2 
    

   3 6 26 35 0,39 35 0,21 

Sericomyrmex Mayr, 1865 sp.3 
    

   1 
 

1 2 0,02 2 0,01 

Solenopsis cf. invicta (Buren, 1972) 13 4 2 49 68 0,87  3 25 28 56 0,62 124 0,74 

Solenopsis Westwood, 1840  sp 
 

38 3 3 44 0,57  83 4 64 151 1,67 195 1,16 
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Quadro 7.2.1.3-8 - Composição da comunidade de Formicidae nos módulos amostrais. (continua...) 

 
1ª CAMP 2ª CAMP 

  
Gênero - Espécie/morfoespécie M1 M2 M3 M4 Total % M1 M2 M3 M4 Total % TOTAL % 

Myrmicinae 
     

      
   

Solenopsis Westwood, 1840  sp.2 25 
  

1 26 0,33 6 
 

3 1 10 0,11 36 0,21 

Solenopsis Westwood, 1840  sp.3 2 
 

1 
 

3 0,04 2 86 12 3 103 1,14 106 0,63 

Solenopsis Westwood, 1840 sp.4 
    

  
 

 
 

3 3 0,03 3 0,02 

Solenopsis Westwood, 1840  sp.10 
    

  
 

 6 2 8 0,09 8 0,05 

Solenopsis Westwood, 1840 sp.5 
    

  13 4 27 33 77 0,85 77 0,46 

Solenopsis Westwood, 1840 sp.6 
    

  4 1 11 
 

16 0,18 16 0,10 

Solenopsis Westwood, 1840 sp.7 
    

  
  

1 2 3 0,03 3 0,02 

Solenopsis Westwood, 1840 sp.8 
    

  
   

1 1 0,01 1 0,01 

Solenopsis Westwood, 1840 sp.9 
    

  1    1 0,01 1 0,01 

Strumigenys Smith, 1860 sp. 
  

2 
 

2 0,03    3 3 0,03 5 0,03 

Strumigenys Smith, 1860 sp.2 
    

  
 

2 9 8 19 0,21 19 0,11 

Strumigenys Smith, 1860 sp.3 
    

    1 
 

1 0,01 1 0,01 

Strumigenys Smith, 1860 sp.4 
    

     1 1 0,01 1 0,01 

Trachymyrmex Forel, 1893 sp. 2 5 7 6 20 0,26 2 17 27 4 50 0,55 70 0,42 

Trachymyrmex Forel, 1893 sp.2 
    

  14 2 11 17 44 0,49 44 0,26 

Trachymyrmex Forel, 1893 sp.3 
    

  
 

1 1 
 

2 0,02 2 0,01 
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Quadro 7.2.1.3-8 - Composição da comunidade de Formicidae nos módulos amostrais. (continua...) 

 
1ª CAMP 2ª CAMP 

  
Gênero - Espécie/morfoespécie M1 M2 M3 M4 Total % M1 M2 M3 M4 Total % TOTAL % 

Myrmicinae 
     

      
   

Trachymyrmex Forel, 1893 sp.4 
    

  1 2 4 4 11 0,12 11 0,07 

Trachymyrmex Forel, 1893 sp.5 
    

  2 
 

8 16 26 0,29 26 0,15 

Trachymyrmex Forel, 1893 sp.6 
    

    11 60 71 0,78 71 0,42 

Wasmannia auropunctata (Roger, 1863) 45 
 

78 17 140 1,80 223 89 46 64 422 4,66 562 3,34 

Ponerinae 
    

          

Anochetus Mayr, 1861 sp. 1 
 

2 7 10 0,13   1 1 2 0,02 12 0,07 

Dinoponera mutica (Emery, 1901) 
    

  17    17 0,19 17 0,10 

Hypoponera Santschi, 1938 sp. 
  

2 
 

2 0,03 1    1 0,01 3 0,02 

Hypoponera Santschi, 1938 sp.2 
    

  1    1 0,01 1 0,01 

Hypoponera Santschi, 1938 sp.3 
    

    4 
 

4 0,04 4 0,02 

Leptogenys Roger, 1861 sp. 
    

  1 1 1 
 

3 0,03 3 0,02 

Mayaponera constricta (Mayr, 1884)  
    

  3 14 5 3 25 0,28 25 0,15 

Neoponera apicalis (Latreille, 1802)  
    

  3 35 22 6 66 0,73 66 0,39 

Neoponera commutata (Roger, 1860)   
    

  1  2  3 0,03 3 0,02 

Neoponera obscuricornis (Emery, 1890) 
    

  1  
 

 1 0,01 1 0,01 

Neoponera pr. crenata (Roger, 1861)   
    

    1  1 0,01 1 0,01 
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Quadro 7.2.1.3-8 - Composição da comunidade de Formicidae nos módulos amostrais. (continua...) 

 
1ª CAMP 2ª CAMP 

  
Gênero - Espécie/morfoespécie M1 M2 M3 M4 Total % M1 M2 M3 M4 Total % TOTAL % 

Myrmicinae 
     

      
   

Neoponera verenae (Forel, 1922) 
    

   8 13 7 28 0,31 28 0,17 

Neoponera villosa (Fabricius, 1804) 
    

  2 1 
  

3 0,03 3 0,02 

Odontomachus cf. yucatecus (Brown, 1976) 
    

  
  

2 1 3 0,03 3 0,02 

Odontomachus haematodus (Linnaeus, 1758) 36 21 7 
 

64 0,82 15 45 25 22 107 1,18 171 1,02 

Odontomachus Latreille, 1804 sp. 
 

6 11 2 19 0,24 1 
 

2 
 

3 0,03 22 0,13 

Odontomachus Latreille, 1804 sp.2 8 
 

1 1 10 0,13 
 

1 1 2 4 0,04 14 0,08 

Odontomachus Latreille, 1804 sp.3 
  

1 
 

1 0,01 1    1 0,01 2 0,01 

Pachycondyla crassinoda (Latreille, 1802) 20 29 42 74 165 2,12 18 28 39 25 110 1,22 275 1,63 

Pachycondyla harpax (Fabricius, 1804)  20 9 18 18 65 0,83 10 7 10 2 29 0,32 94 0,56 

Dolichoderinae 
    

          

Azteca Forel, 1878 sp.   5 44 49 0,63    123 123 1,36 172 1,02 

Dolichoderus attelaboides (Fabricius, 1775) 
    

  2 3 2 1 8 0,09 8 0,05 

Dolichoderus bidens (Linnaeus, 1758)  
    

  2    2 0,02 2 0,01 

Dolichoderus bispinosus (Olivier, 1792)  22 16 23 24 85 1,09 11 
 

1 
 

12 0,13 97 0,58 

Dolichoderus imitator (Emery, 1894) 4 1 1 
 

6 0,08 1 1 2 1 5 0,06 11 0,07 

Dolichoderus pr. bidens (Linnaeus, 1758)  1 
 

5 2 8 0,10 2    2 0,02 10 0,06 
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Quadro 7.2.1.3-8 - Composição da comunidade de Formicidae nos módulos amostrais. (continua...) 

 
1ª CAMP 2ª CAMP 

  
Gênero - Espécie/morfoespécie M1 M2 M3 M4 Total % M1 M2 M3 M4 Total % TOTAL % 

Dolichoderinae 
     

      
   

Dolichoderus Lund, 1831 sp. 4 
   

4 0,05 
  

1 
 

1 0,01 5 0,03 

Dolichoderus Lund, 1831 sp.2 
    

   1   1 0,01 1 0,01 

Dorymyrmex Mayr, 1866 sp. 3 
   

3 0,04   3 49 52 0,57 55 0,33 

Linepithema Mayr, 1866 sp.   5 44 49 0,63 155 
 

26 34 215 2,38 264 1,57 

Tapinoma Foerster, 1850 sp. 
    

    5 
 

5 0,06 5 0,03 

Formicinae 
    

          

Brachymyrmex Mayr, 1868 sp. 
    

  17 1 1 16 35 0,39 35 0,21 

Brachymyrmex Mayr,1868 sp.2 
    

    16 26 42 0,46 42 0,25 

Camponotus atriceps (Smith, 1858)  63 17 223 41 344 4,42 
 

2 
 

9 11 0,12 355 2,11 

Camponotus cacicus (Emery, 1903) 1 1 7 18 27 0,35 
  

1 
 

1 0,01 28 0,17 

Camponotus cf. burtoni (Mann, 1916) 4 
 

2 
 

6 0,08 1    1 0,01 7 0,04 

Camponotus crassus (Mayr, 1862) 4 
 

9 5 18 0,23 1    1 0,01 19 0,11 

Camponotus femoratus (Fabricius, 1804) 
    

    97 5 102 1,13 102 0,61 

Camponotus planatus (Roger, 1863) 
    

    2 
 

2 0,02 2 0,01 

Camponotus pr. diversipalpus Santschi, 1922 sp.2 
    

    
 

3 3 0,03 3 0,02 

Camponotus pr.latangulus Roger, 1863 
    

    1 
 

1 0,01 1 0,01 
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Quadro 7.2.1.3-8 - Composição da comunidade de Formicidae nos módulos amostrais. (continua...) 

 
1ª CAMP 2ª CAMP 

  
Gênero - Espécie/morfoespécie M1 M2 M3 M4 Total % M1 M2 M3 M4 Total % TOTAL % 

Formicinae 
     

      
   

Camponotus Mayr, 1861 sp. 
    

     3 3 0,03 3 0,02 

Camponotus Mayr, 1861 sp.2 
    

     1 1 0,01 1 0,01 

Camponotus Mayr, 1861 sp.3 
    

     3 3 0,03 3 0,02 

Camponotus Mayr, 1861 sp.4 
    

     1 1 0,01 1 0,01 

Camponotus Mayr, 1861 sp.5 
    

     1 1 0,01 1 0,01 

Camponotus Mayr, 1861 sp.6 
    

     1 1 0,01 1 0,01 

Gigantiops destructor (Fabricius, 1804) 2 1 1 1 5 0,06 
 

4 6 2 12 0,13 17 0,10 

Nylanderia cf. cataractae 
      

2    2 0,02 2 0,01 

Nylanderia Emery, 1906 sp. 70 93 43 27 233 2,99 35 65 10 52 162 1,79 395 2,35 

Nylanderia Emery, 1906 sp.2 50 9 19 39 117 1,50 14 5 18 25 62 0,68 179 1,06 

Nylanderia Emery, 1906 sp.3 
    

  6 4 2 
 

12 0,13 12 0,07 

Nylanderia Emery, 1906 sp.4 
    

  27 3 11 31 72 0,80 72 0,43 

Nylanderia Emery, 1906 sp.5 
    

  5 41 10 43 99 1,09 99 0,59 

Nylanderia Emery, 1906 sp.6 
    

  1 1 
 

3 5 0,06 5 0,03 

Dorylinae 
    

          

Eciton cf. lucanoides (Emery,1894) 370 6 7 7 390 5,01 
 

2   2 0,02 392 2,33 

Eciton burchelli (Westwood, 1842) 
    

  7    7 0,08 7 0,04 

Eciton cf. drepanophorum (Smith, 1858) 
    

     1 1 0,01 1 0,01 
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Quadro 7.2.1.3-8 - Composição da comunidade de Formicidae nos módulos amostrais. (continua...) 

 
1ª CAMP 2ª CAMP 

  
Gênero - Espécie/morfoespécie M1 M2 M3 M4 Total % M1 M2 M3 M4 Total % TOTAL % 

Dorylinae 
     

      
   

Eciton Latreille, 1804 sp. 
    

   1  
 

1 0,01 1 0,01 

Labidus Jurine, 1807 sp. 
    

     1 1 0,01 1 0,01 

Neivamyrmex Borgmeier, 1940 sp. 
    

  1    1 0,01 1 0,01 

Ectatomminae 
    

          

Ectatomma brunneum (Smith, 1858) 
 

7 22 1 30 0,39 2 7  11 20 0,22 50 0,30 

Ectatomma edentatum (Roger, 1863) 18 
 

82 4 104 1,34 1 28 35 49 113 1,25 217 1,29 

Ectatomma lugens (Emery,1894) 
   

5 5 0,06 4 36 48 34 122 1,35 127 0,75 

Ectatomma tuberculatum (Olivier, 1792)  1 2 1 17 21 0,27 1 2 2 3 8 0,09 29 0,17 

Gnamptogenys cf. lanei (Kempf, 1960) 
 

2 
  

2 0,03   1 1 2 0,02 4 0,02 

Gnamptogenys cf. mina (Brown, 1956) 1 
   

1 0,01   2 2 4 0,04 5 0,03 

Gnamptogenys concinna (Smith, 1858) 
    

  
 

1 
  

1 0,01 1 0,01 

Gnamptogenys ericae (Forel, 1912)   
    

  1 4 2 6 13 0,14 13 0,08 

Gnamptogenys horni (Santschi, 1929)   
    

  10   3 13 0,14 13 0,08 

Gnamptogenys moelleri (Forel, 1912)  
    

  
 

40   40 0,44 40 0,24 

Gnamptogenys relicta (Smith, 1858)  
    

  1 
 

  1 0,01 1 0,01 

Gnamptogenys Roger, 1863 sp. 
    

  
 

1   1 0,01 1 0,01 

Gnamptogenys tortuolosa (Mann, 1916)  
    

    1 
 

1 0,01 1 0,01 
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Quadro 7.2.1.3-8 - Composição da comunidade de Formicidae nos módulos amostrais. (continuação) 

 
1ª CAMP 2ª CAMP 

  
Gênero - Espécie/morfoespécie M1 M2 M3 M4 Total % M1 M2 M3 M4 Total % TOTAL % 

Paraponerinae 
    

          

Paraponera clavata (Fabricius, 1775) 
  

1 1 2 0,03 
 

1 
 

9 10 0,11 12 0,07 

Amblyoponinae 
    

          

Prionopelta Mayr,1866 sp. 
    

     1 1 0,01 1 0,01 

Pseydomyrmicinae 
    

          

Pseudomyrmex cf. gracilis (Fabricius, 1804)  2 
 

1 
 

3 0,04 1  1  2 0,02 5 0,03 

Pseudomyrmex Smith,1952 sp. 2 
 

1 
 

3 0,04   1  1 0,01 4 0,02 

Pseudomyrmex Smith, 1952 sp.2 4 
 

50 1 55 0,71  1 1  2 0,02 57 0,34 

Pseudomyrmex Smith, 1952 sp.3 
    

   
 

1  1 0,01 1 0,01 

Pseudomyrmex tenuis (Fabricius, 1804) 
    

   12 8 3 23 0,25 23 0,14 

TOTAL 1348 2725 1695 2019 7787 100 1602 1854 2197 3399 9052 100 16839 100 
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O módulo 1 (M1) apresentou 2.950 indivíduos, sendo Myrmicinae a subfamília mais 
abundante (1.852 ind.; 62,8%), seguido de Dorylinae (378 ind.; 12,8%) e Formicinae 
(303 ind.; 10,3%) (Figura 7.2.1.3-15). No M2, Myrmicinae foi a mais abundante com 
3.952 indivíduos (86%), seguido de Formicinae (247 ind.; 5,4%) e Ponerinae  
(205 ind.; 4,5%) (Figura 7.2.1.3-15). Já no módulo 3 (M3) Myrmicinae foi a 
subfamília mais abundante (2.854 ind.; 73,3%), seguido de Formicinae  
(479 ind.; 12,31%) e Ponerinae (212 ind.; 5,4%) (Figura 7.2.1.3-15). O módulo  
4 apresentou Myrmicinae como a mais abundante (4.409 ind.; 81,3%), seguida por 
Formicinae (356 ind.; 6,5%) (Figura 7.2.1.3-15). O módulo 4 apresentou maior 
riqueza (123 spp.), seguido do módulo 3 (115 spp.), módulo 1 (99 spp.) e módulo  
2 (90 spp.) (Figura 7.2.1.3-16). 

 

 

Figura 7.2.1.3-16 - Frequência relativa (%) de Formicidae para os quatro módulos amostrados. 

 

As curvas do coletor consolidadas para as duas campanhas apresentaram uma 
tendência inicial de estabilização e o Jackknife de 1ª ordem estimou 234 (± 29) 
espécies das 196 amostradas (Figura 7.2.1.3-17). 
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Figura 7.2.1.3-17 - Curva do coletor (A) e estimador Jackknife de 1ª ordem (B), com Indice de 

Confiança de 95%, para os quatro módulos amostrados, considerando as 
estações seca e chuvosa. 

 

A análise de agrupamento (UPGMA) usando o coeficiente de distância de  
Bray-Curtis demonstrou dois grupos, um entre os módulos 1 e 3, e maior 
similaridade entre  os módulos 2 e 4 para a primeira campanha (Figura 7.2.1.3-18). 
Para a segunda campanha, o padrão foi diferente, demonstrando a existência de 
três grupos, sendo um formado por M2 e M4, e o isolamento de M1 e  
M3 (Figura 7.2.1.3-19). Para ambas as campanhas, foi observada a existência de 
três grupos sendo um formado por M3 e M4, e o isolamento de M1 e  
M2 (Figura 7.2.1.3-20). 

 

B 
 

A 
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Figura 7.2.1.3-18 - Análise de agrupamento (Bray-Curtis) para os 
módulos amostrados, durante a estação seca. 

 

 

Figura 7.2.1.3-19 - Análise de agrupamento (Bray-Curtis) para os 
módulos amostrados durante a estação 
chuvosa. 
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Figura 7.2.1.3-20 - Análise de agrupamento (Bray-Curtis) para os 
módulos amostrados consolidando as duas 
campanhas. 

 

Myrmicinae foi a subfamília dominante em todos módulos, 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 onde os fragmentos perdem lugar para 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, estudos que apresentam alta riqueza 
desse grupo, empregam metodologias específicas para fauna de dossel, o que não 
aconteceu neste inventário, onde utilizamos metodologias que abrangem a 
mimercofauna terrestre. As espécies da subfamília Pseudomyrmecinae 
caracterizam-se por serem territorialistas e predadoras generalistas  
(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 (Quadro 7.2.1.3-7). 
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Dentre os gêneros amostrados, os de maior riqueza foram Pheidole (49 spp.), 
seguido de Camponotus (16 spp.), Crematogaster (13 spp.) e Solenopsis (11 spp.) 
(Quadro 7.2.1.3-8). 

Pheidole sempre é o gênero melhor representado em coletas de formigas de 
serapilheira de áreas florestadas (Leal, 2002; Vasconcelos, 1999; Bieber et al., 
2006), 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 com 
pouca elevação, desde florestas tropicais às savanas e desertos (Wilson, 2003) 
como a região amazônica, local de coleta deste inventário. Segundo Wilson (2003) 
sua diversidade singular 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. 

O gênero Solenopsis é um dos que se destaca em levantamentos faunísticos, 
possuindo 90 espécies descritas para região Neotropical, habitantes comuns da 
serapilheira (Taber, 2000; Fernández, 2003). Segundo Ramos et al., (2003), são 
consideradas como influentes sobre o processo de recuperação florestal, inferindo 
que a área de estudo esteja em fase de regeneração, pois foram amostradas 
espécies do gênero em todos os pontos de amostragem. 

Ambientes antropizados, normalmente apresentam dominância numérica de 
algumas espécies, neste caso, pertencentes aos gêneros Pheidole, Crematogaster 
e Camponotus (Quadro 7.2.1.3-8). Camponotus (Ramos et al. 2001) e 
Crematogaster (Lutinski 2007) são gêneros indicadores de áreas abertas, como 
observado em todos os módulos, evidenciando o estado de conservação da área do 
inventário, ou seja moderadamente perturbada. Camponotus é um dos gêneros 
predominantes ao nível mundial quanto à abundância local, composto por espécies 
generalistas, comum em ambientes degradados (Wilson, 1976; Marinho, 2002) ou 
áreas abertas, como observado em todos os módulos. 

Os gêneros Pheidole e Crematogaster tendem a ser gêneros predominantes em 
ecossistemas terrestres na floresta Amazônica, uma vez que diversas espécies 
desses gêneros possuem boa tolerância às condições físicas do ambiente 
(Andersen, 1991). Somados a Wasmannia auropunctata, amostrada em todos os 
módulos, 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 módulos apresentaram ocorrência de gêneros como Gnaptogenys 
(predadoras crípticas especializadas) que podem ser bioindicadores positivos da 
qualidade do ambiente, além de grupos como Pachycondyla e Odontomacus, que 
indicam a abundância de outros invertebrados como coleópteros, isopteros, outras 
formigas, além de serem comuns em ambientes naturais (Silvestre et al, 2003; 
Brandão et al., 2000). Adicionalmente, a ocorrência de Apterostigma pode ser 
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considerada positiva e correlacionada com boas condições de formação de 
serapilheira (Silvestre et al, 2003). Logo, infere-se que as áreas amostradas 
encontram-se 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 
Stegomyrmex 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 os módulos passam 
por um processo de regeneração florestal. 

Nos fragmentos deste estudo foram registradas entre 90 e  
196 espécies/morfoespécies de formigas, e estima-se que entre 124 e 234 espécies 
podem ser potencialmente encontradas nestes mesmos fragmentos  
(Figura 7.2.1.3-17). Estes dados demonstram que mais de 84% da fauna de 
formigas da área de influência direta e indireta do empreendimento foi inventariada, 
ou seja, a lista de espécies apresentada representa a fauna local de maneira 
satisfatória. E ainda, a não estabilização da curva do coletor para comunidades de 
formigas é evento comum e pode estar ligado à distribuição agregada das espécies, 
quanto também à raridade de várias espécies (Santos et al., 2006). 

O número de espécies registradas foi superior aos observados por Vasconcelos et 
al. (2001), que registraram 78 espécies em fragmentos florestais na Amazônia. 
Considerando que na Amazônia os fragmentos florestais são de florestas primárias 
e os do presente estudo são de florestas que sofreram pressões antrópicas e 
passam por processo de regeneração, pode-se considerar que estas áreas têm 
uma mimercofauna megadiversa. Além disso, este resultado demonstra que o 
emprego dos métodos em conjunto, armadilha pitfall e iscas atrativas, 
possivelmente fornece uma estimativa eficiente do padrão de riqueza de Formicidae 
na região do empreendimento (Figura 7.2.1.3-17). 

Segundo Santos et al. (2006) a diferença entre a riqueza de espécies observada e a 
estimada pode indicar uma provável diversificação de ambientes, aumentando as 
vantagens de colonização para as diversas espécies exigentes quanto ao local de 
nidificação, instalação de alguns outros grupos e existência de espécies “turistas”, 
pois fragmentos circundados por agroecossistemas podem receber essas espécies, 
aumentando ou diminuindo a riqueza dentro dos fragmentos, como amostrado neste 
estudo. 

O arranjo espacial de recursos importantes, manchas microclimáticas e de solo 
podem afetar a diversidade de espécies que o ambiente pode abrigar, mesmo não 
existindo evidências de competição interespecífica em comunidades de Formicidae 
(Soares & Schroeder, 2001), como observado neste inventário, onde as áreas 
possuem diversas entradas de luz, provocadas pelo desmatamento, alterando 
assim os microclimas e toda estrutura e composição da mimercofauna. 

Quanto à diversidade de espécies, o módulo 4  apresentou o maior valor (H’= 4,78), 
seguido de M3 (H’=4,08), M2 (H’=3,9) e M1 (H’=3,9). Os valores de índice de Pielou 
foram maiores para M4 (J’=0,94) e M3 (J’=0,90), seguido de M2 (J’ =0,86) e 
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M1(J’=0,84). Observando a abundância dos indivíduos e espécies  
(Quadro 7.2.1.3-8), nota-se uma distribuição mais equânime no M4, evento 
esperado por módulos com maior diversidade e comprovado pelos valores 
equitabilidade. Estes módulos apresentaram uma matriz vegetacional mais 
heterogênea, com presença de agropecuária moderada, que podem proporcionar 
uma grande variedade de habitats e alimentos, disponibilizando uma maior 
quantidade de locais para nidificação e presas. O índice de equitabilidade de Pielou 
(J’) indica o grau de distribuição dos indivíduos o seu habitat, e resultados acima de 
0,5 indicam uma distribuição uniforme entre as espécies (Ludwig & Reynolds, 
1988). Observamos a dominância da família Myrmicinae nas áreas dos módulos 
amostrados, entretanto, os índices de equitabilidade obtidos para a região podem 
ser interpretados como uma tendência à uniformidade. 

Os agrupamentos verificados na análise de similaridade podem estar relacionados 
às semelhanças da estrutura e composição da comunidade, já que o primeiro grupo 
formado (M4 e M3) possuem diversidade semelhantes e maiores em comparação a 
M1 e M2. E ainda, o gráfico demonstra que os módulos se assemelham em mais de 
60%, inferindo a alta parecença da mimercofauna entre os dois pontos amostrais. É 
pertinente destacar o isolamento do M1, localizado na margem direita (jusante) do 
rio Arinos, evidenciando a ocorrência de uma comunidade de formigas dissimilar, 
destacando a importância ecológica dessa área. 

 

 Herpetofauna 

A seguir são apresentados os resultados obtidos com as campanhas de campo. 
Primeiramente, serão apresentados os resultados para o grupo de anfíbios e répteis 
com os dados do levantamento executado nos módulos amostrais durante as 
estações seca e chuva. Em seguida, serão apresentados os dados do levantamento 
embarcado de quelônios e crocodilianos para ambas as campanhas (estações seca 
e chuvosa). 

 

 Anfíbios e répteis 

Ao longo das duas campanhas registraram-se 816 indivíduos (710 anfíbios anuros e 
106 répteis), distribuídos em 77 espécies da herpetofauna. A curva de acumulação 
gerada a partir das espécies registradas em ambas as campanhas mostra 
tendência à estabilização (Figura 7.2.1.3-21), com registro de 77% das espécies 
esperadas (95 ± 5). Dentre as 77 espécies da herpetofauna, 43 são espécies de 
anfíbios anuros (19 gêneros, 12 famílias e uma ordem) e 34 espécies de répteis 
pertencentes a 29 gêneros, 12 famílias e três ordens (13 espécies de lagartos e  
20 serpentes e 1 quelônio terrestre) (Quadro 7.2.1.3-9). 
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Figura 7.2.1.3-21 - Curva de rarefação gerada através de 1.000 aleatorizações, a 
partir do número total de espécies da herpetofauna, registradas 
em função do número de indivíduos coletados nas estações 
seca e chuvosa. 

 



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 
 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 273/634 

 

 

Quadro 7.2.1.3-9 - Lista de espécies de anfíbios anuros e répteis registradas durante as campanhas das estações seca e chuvosa. A lista refere-se 
ao status de conservação, evidência e abundância relativa. (continua...) 

 

MÓDULO STATUS DE 
CONSERVAÇÃO EVIDÊNCIA ABUNDÂNCIA 

RELATIVA M1 M2 M3 M4 

Anura (43) 
       

Allophrynidae (1) 
       

Allophryne ruthveni 5 2 2 1 NA AV Média 

Bufonidae (3) 
       

Rhaebo gutatus 
 

1 2 
 

NA AV, VO Média 

Rhinella aff. margaritifera 19 15 12 12 NA/IC AV Alta 

Rhinella marina 1 1 
 

2 NA AV, VO Média 

Centrolenidae (1) 
       

Hyalinobatrachium carlesvilai 2 
   

NA AV Média 

Ceratophryidae (1) 
       

Ceratophrys cornuta 
   

1 NA AV Baixa 

Dendrobatidae (2) 
       

Allobates sp.1 19 21 9 10 NA/IC AV, VO Alta 

Allobates sp.2 42 
 

7 
 

NA/IC AV, VO Alta 

Hylidae (20) 
       

Dendropsophus aff. microcephala 1 4 4 6 NA/IC AV, VO Alta 

Dendropsophus marmoratus 
  

6 
 

NA AV, VO Média 
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Quadro 7.2.1.3-9 - Lista de espécies de anfíbios anuros e répteis registradas durante as campanhas das estações seca e chuvosa. A lista refere-se 
ao status de conservação, evidência e abundância relativa. (continua...) 

 

MÓDULO STATUS DE 
CONSERVAÇÃO EVIDÊNCIA ABUNDÂNCIA 

RELATIVA M1 M2 M3 M4 

Dendropsophus aff. nanus 
   

30 NA/IC AV, VO Alta 

Hypsiboas aff. geographica 
   

1 NA/IC VO Baixa 

Hypsiboas albopunctata 
   

2 NA AV, VO Média 

Hypsiboas boas 1 
   

NA AV, VO Baixa 

Hypsiboas calcarata 
   

15 NA AV, VO Alta 

Hypsiboas fasciatus 10 18 2 
 

NA AV, VO Alta 

Hypsiboas raniceps 
 

1 1 20 NA AV, VO Alta 

Lithobates palmipes 
  

2 
 

NA AV Média 

Osteocephalus leprieurii 4 31 20 8 NA AV Alta 

Osteocephalus sp. 2 
   

NA AV Média 

Osteocephalus taurinus 9 1 6 9 NA AV, VO Alta 

Phyllomedusa camba 2 2 
  

NA AV Média 

Phyllomedusa hypocondrialis  5 1 4 
 

NA AV, VO Média 

Phylomedusa vaillanti 1 
 

1 
 

NA AV Média 

Scinax aff. ruber 4 2 2 
 

NA/IC AV, VO Média 

Scinax cf. cruentommus 
   

1 NA AV Baixa 

Scinax rostrarus 
 

2 
  

NA AV Média 

Trachycephalus cunauaru 2 2 3 2 NA/IC AV, VO Média 
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Quadro 7.2.1.3-9 - Lista de espécies de anfíbios anuros e répteis registradas durante as campanhas das estações seca e chuvosa. A lista refere-se 
ao status de conservação, evidência e abundância relativa. (continua...) 

TAXA 
MÓDULO 

STATUS DE CONSERVAÇÃO EVIDÊNCIA ABUNDÂNCIA 
RELATIVA M1 M2 M3 M4 

Leiuperidae (1) 
       

Engystomops freibergi 
 

1 1 
 

NA AV Média 

Leptodactylidae (9) 
       

Adenomera andreae 13 1 4 8 NA/IC AV, VO Alta 

Adenomera hylaedactyla 
   

6 NA/IC AV, VO Média 

Leptodactylus knudseni 
 

1 1 
 

NA AV Média 

Leptodactylus lineatus 
  

4 3 NA AV Média 

Leptodactylus mystaceus  2 30 33 
 

NA AV, VO Alta 

Leptodactylus pentadactylus 1 
 

2 2 NA AV Média 

Leptodactylus petersii 8 5 2 2 NA AV, VO Alta 

Leptodactylus rhodomistax 3 
  

2 NA AV, VO Média 

Leptodacylus stenodema 
   

1 NA AV Baixa 

Microhylidae (1) 
       

Chiasmocleis avilapiraese 
 

1 3 
 

NA AV Média 

Odontophrynidae (1) 
       

Procerathrophys concavitimpanum 24 
   

NA AV, VO Alta 

Pipidae (1) 
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Quadro 7.2.1.3-9 - Lista de espécies de anfíbios anuros e répteis registradas durante as campanhas das estações seca e chuvosa. A lista refere-se 
ao status de conservação, evidência e abundância relativa. (continua...) 

TAXA 
MÓDULO 

STATUS DE CONSERVAÇÃO EVIDÊNCIA ABUNDÂNCIA 
RELATIVA M1 M2 M3 M4 

Pipa arrabali 2 
   

NA AV Média 

Strabomantidae (2) 
       

Pristimantis aff. fenestratus 49 8 26 22 NA/IC AV, VO Alta 

Pristimantis sp.2 3 
   

NA/IC AV, VO Média 

Répteis 
       

Lagartos (13) 
       

Gymnophthalmidae (4) 
       

Cercosaura eingenmanni 2 
 

2 
 

NA AV Média 

Colobosaura modesta 6 1 3 
 

NA AV Média 

Iphisa elegans 
  

1 
 

NA AV Baixa 

Leposoma cf. osvaldoi 2 
 

2 
 

NA AV Média 

Mabuyidae (2) 
       

Copeoglossum nigropunctatum  1 
   

NA AV Baixa 

Notomabuya frenata 2 
   

NA AV Média 

Polychrotidae (2) 
 

1 1 
    

Anolis fuscoauratus 
 

1 
  

NA AV Baixa 

Anolis punctatus 
  

1 
 

NA AV Baixa 

  



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 
 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 277/634 

 

 

Quadro 7.2.1.3-9 - Lista de espécies de anfíbios anuros e répteis registradas durante as campanhas das estações seca e chuvosa. A lista refere-se 
ao status de conservação, evidência e abundância relativa. (continua...) 

TAXA 
MÓDULO 

STATUS DE CONSERVAÇÃO EVIDÊNCIA ABUNDÂNCIA 
RELATIVA M1 M2 M3 M4 

Sphaerodactylidae (2) 2 4 4 3 
   

Chatogekko amazonicus 1 3 3 2 NA AV Média 

Gonatodes humeralis 1 1 1 1 NA AV Média 

Teiidae (2) 4 1 
     

Kentropyx calcarata 2 1 
  

NA AV Média 

Tupinambis teguixim  2 
   

CITES Ap II AV Média 

Tropiduridae (1) 
       

Uranoscodon superciliosus     1   NA AV Baixa 

Serpentes (20) 
       

Boidae (4) 
       

Boa constrictor 
 

1 1 
 

CITES Ap II AV Média 

Corallus hortulanus 2 
   

CITES Ap II AV Média 

Epicrates cenchria 
 

1 1 1 CITES Ap II AV Média 

Eunectes murinus 
    

CITES Ap II DF 
 

Colubridae (5) 
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Quadro 7.2.1.3-9 - Lista de espécies de anfíbios anuros e répteis registradas durante as campanhas das estações seca e chuvosa. A lista refere-se 
ao status de conservação, evidência e abundância relativa. (continua...) 

TAXA 
MÓDULO 

STATUS DE CONSERVAÇÃO EVIDÊNCIA ABUNDÂNCIA 
RELATIVA M1 M2 M3 M4 

Chironius exoletus 
 

1 
  

NA AV Baixa 

Chironius scurrulus 1 
   

NA AV Baixa 

Drymarchon corais 1 
   

NA AV Baixa 

Drymoluber dichrous 
  

2 
 

NA AV Média 

Rhinobothrium lentiginosus 1 
  

1 NA AV Média 

Dipsadidade (9) 
       

Dipsas catesbyi 
 

1 1 
 

NA AV Baixa 

Dipsas indica 1 
 

1 1 NA AV Média 

Imantodes cenchoa 
 

1 1 
 

NA AV Média 

Leptodeira annulata 
  

1 1 NA AV Média 

Oxyrhopus cf. petolarius 
  

1 
 

NA AV Baixa 

Oxyrhopus melanogenys 3 
 

1 2 NA AV Média 

Pseudoboa nigra 1 
   

NA AV Baixa 

Siphlophis compressus 1 
  

1 NA AV Média 

Xenopholis scalaris 1 
 

1 1 NA AV Média 

Leptotyphlopidae (1) 
       

Epictia tenelus 1 
   

NA AV Baixa 

  



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 
 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 279/634 

 

 

Quadro 7.2.1.3-9 - Lista de espécies de anfíbios anuros e répteis registradas durante as campanhas das estações seca e chuvosa. A lista refere-se 
ao status de conservação, evidência e abundância relativa. (continuação) 

TAXA 
MÓDULO 

STATUS DE CONSERVAÇÃO EVIDÊNCIA ABUNDÂNCIA 
RELATIVA M1 M2 M3 M4 

Viperidae (1) 
       

Lachesis muta 1 
  

1 NA/IC AV Média 

Testudines 
       

Testudinidae (1) 
       

Chelonoides denticulata 2   1 1 CITES Ap II/IUCN - V AV Média 

¹Abreviações e simbologia:  

; Status de conservação: NA – não ameaçada, não incluída nas listas IBAMA, IUCN e CITES; CITES Ap. II – a espécie (em alguns casos, a ordem a que pertence, ou ainda o gênero ou a família 
como um todo) está incluída no Apêndice II da CITES; IUCN – incluída na lista vermelha de espécies ameaçadas divulgada pela União Internacional para a Conservação da Natureza (V - vulnerável); 
IC - insuficientemente conhecida; Evidências: AV – avistamento durante os trabalhos de campo; CO –espécime(s) testemunho(s) coletado(s) durante os trabalhos de campo; DE – depoimentos 
fidedignos de terceiros; VO – registro acústico da vocalização característica da espécie; Abundância relativa:   baixa: somente um indivíduo avistado e/ou ouvido;  média: entre dois e dez indivíduos 
avistados e/ou ouvidos;  alta: mais de dez indivíduos. 
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Analisando as curvas de rarefação de espécies de anfíbios e répteis 
separadamente observa-se angulação pouco ascendente, demonstrando sinal de 
estabilização em platô (Figura 7.2.1.3-22). As 43 espécies de anfíbios anuros 
registradas representam 81% das espécies esperadas (50 ± 2) pelo estimador de 
riqueza Jackknife 1, e as 34 espécies de répteis, representam 74% das espécies 
esperadas (43 ± 3). 

 

 

Figura 7.2.1.3-22 - Curva de rarefação gerada através de 1.000 aleatorizações, a partir do 
número de espécies registradas em função do número de indivíduos 
coletados durante as campanhas realizadas nas estações seca e chuvosa. 
Onde (A) anfíbios e (B) répteis.  

 

No total, a estimativa de riqueza de Jackknife baseada nas espécies encontradas 
em ambas as campanhas para o módulo 1, foi de 74% das espécies de anfíbios 
anuros esperadas e 63% das espécies de répteis esperadas  
(11 lagartos,11 serpentes e um quelônio terrestre). Destas, cinco espécies de 
anfíbios anuros e oito de répteis foram exclusivas para esse módulo 
(Hyalinobatrachium carlesvilai, Hypsiboas boans, Osteocephalus sp., 
Proceratrophrys concavitinpanum e Pipa arrabali; Copeoglossum nigropunctatum, 
Notomabuya frenata, Tupinambis teguixim, Corallus hortulanus, Chironius scurrulus, 
Drymarchon corais, Pseudoboa nigra e Epictia tenelus). No módulo 2 foram 
registradas 63% das espécies de anuros e 59% das espécies de répteis esperadas 
(oito lagartos e cinco serpente). Destas, apenas dois répteis foram exclusivos para o 
módulo (Anolis fuscoauratus e Chironius exoletus). No módulo 3 foram registradas 
70% das espécies de anfíbios anuros e 51% das espécies de répteis esperadas 
(dez lagartos, dez serpentes e um quelônio terrestre), das quais duas espécies de 
anfíbios anuros e cinco de répteis foram registradas exclusivamente no módulo 
(Dendropsophus marmoratus e Litobates palmipes; Iphisa elegans, Anolis 
punctatus, Uranoscodon superciliosis, Drymoluber dichrous e Oxyrhopus cf. 
petolarius). No módulo 4 foram registradas 70% das espécies de anfíbios anuros e 
50% das espécies de répteis esperadas (três lagartos, oito serpentes e um quêlonio 
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terrestre), das quais cinco espécies de anfíbios anuros foram exclusivas para o 
módulo (Ceratophrys cornuta, Dendropsophus cf. nanus, Hypsiboas aff. 
geographica, Hypsiboas albopuctata, Hypsiboas calcarata e Scinax cf. 
cruentommus). 

Durante a estação seca, o módulo 4 apresentou maior equitabilidade e maior 
diversidade de espécies de anfíbios anuros e o módulo 3 maior diversidade de 
espécies de répteis - os índices de diversidade de Shannon-Wiener (H') para 
anfíbios anuros variaram de 1,8 a 2,21 e para répteis de 1,38 a  
2,39 (Quadro 7.2.1.3-10). Na estação chuvosa, o módulo 1 apresentou maior 
diversidade de anuros e de répteis - os índices de diversidade de Shannon-Wiener 
(H') para anfíbios anuros variaram de 2,25 a 2,65 e para répteis de 1,33 a  
2,47 (Quadro 7.2.1.3-10). Considerando a diversidade de espécies total registrada 
nas duas campanhas, o módulo 3 apresentou maior diversidade de espécies de 
anfíbios anuros, e os módulos 1 e 3 maior diversidade de espécies de répteis. A 
equabilidade (E) mostrou-se relativamente estável entre as áreas. Valores de 
equabilidade próximo a 1 indicam que a distribuição das abundâncias das espécies 
nas comunidades de cada área é relativamente equilibrada, assim como observado 
para os valores de abundância de cada área (Quadro 7.2.1.3-9). Sendo assim, os 
módulos apresentaram equitabilidade similar de espécies, não sendo registradas 
espécies dominantes. 

 

Quadro 7.2.1.3-10 - Estimativa de riqueza e valores de diversidade de Shannon-Wiener e de 
equitatividade de Pielou para as espécies de anfíbios anuros e répteis registradas 
nas estações seca e chuvosa, e no total (em ambas as amostragens). 
(continua...) 

ÍNDICE M1 M2 M3 M4 

Anfíbios Estação seca 

Riqueza 14 (14 ± 2,4) 8 (9,33 ± 0,67) 13 (15,67 ± 1,76) 11 (15,33 ± 3,33) 

Shannon (H) 1,93 (2,09 ± 2,38) 1,8 (1,8 ± 2,3) 2,03 (1,88 ± 2,38) 2,21 (1,8 ± 2,36) 

Equitabilidade (E) 0,73 (0,77 ± 0,85) 0,86 (0,8 ± 0,92) 0,79 (0,8 ± 0,9) 0,92 (0,8 ± 0,93) 

Répteis     

Riqueza 9 (13 ± 1,15) 4 (6 ± 1) 12 (17,67 ± 1,76) 7 (11,67 ± 0,67) 

Shannon (H) 1,92 (1,64 ±  2,51) 138 (0,56 ± 1,38) 2,39 (1,61 ±  2,43) 1,94 (1,15 ± 1,94) 

Equitabilidade (E) 0,87 (0,82 ± 0,97) 1 (0,8 ± 1) 0,96 (0,82 ± 0,97) 1 (0,83 ± 1) 

Anfíbios Estação chuvosa 

Riqueza 23 (29,67 ± 1,76) 20 (28,25 ± 1,89) 21 (27 ± 3,06) 21 (31,4 ± 4,23) 

Shannon (H) 2,54 (2,62 ± 3,02) 2,25 (2,68 ± 3,05) 2,44 (2,66 ± 3,04) 2,39 (2,69 ± 3,06) 

Equitabilidade (E) 0,84 (0,84 ± 0,92) 0,75 (0,84 ± 0,92) 0,8 (0,84 ± 0,92 0,78 (0,83 ± 0,91) 

Répteis     

Riqueza 13 (19 ± 5,03) 5 (8 ± 1,22) 7 (11 ± 1,26) 4 (6 ± 1) 
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Quadro 7.2.1.3-10 - Estimativa de riqueza e valores de diversidade de Shannon-Wiener e de 
equitatividade de Pielou para as espécies de anfíbios anuros e répteis registradas 
nas estações seca e chuvosa, e no total (em ambas as amostragens). 
(continuação) 

ÍNDICE M1 M2 M3 M4 

Shannon (H) 2,47 (1,87 ± 2,63) 1,66 (1,32 ± 2,07) 2,02 (1,47 ± 2,30) 1,33 (1,01 ± 1,79) 

Equitabilidade (E) 0,96 (0,86 ± 0,97) 0,93 (0,86 ± 1) 0,97 (0,88 ± 1) 0,95 (0,89 ± 1) 

Anfíbios Total 

Riqueza 26 (32 ± 3,07) 22 (31 ± 3,43) 25 (31,67 ± 4,01) 23 (29,11 ± 3,64) 

Shannon (H) 2,58 (2,82 ± 3,07) 2,35 (2,73 ± 3,06) 2,65 (2,75 ± 3.06) 2,64 (2,74 ± 3,06) 

Equitabilidade (E) 0,79 (0,82 ± 0,87) 0,76 (0,83 ± 0,89) 0,82 (0,83 ± 0,89) 0,84 (0,82 ± 0,89) 

Répteis 
    

Riqueza 21 (29 ± 3,9) 10 (15 ± 1,71) 19 (32 ± 4,04) 11 (19,8 ± 1,5) 

Shannon (H) 2,87 (2,45 ± 2,99) 2,21 (1,74 ± 2,48) 2,84 (2,3  ± 2,88) 2,35 (1,8 ± 2,45) 

Equitabilidade (E) 0,94 (0,88 ± 0,96) 0,95 (0,91 ±  1) 0,96 (0,89 ± 0,97) 0,98 (0,9 ±0,9) 

 

Tanto na estação seca como na estação chuvosa, os módulos 2 e 3 apresentaram 
maior similaridade de espécies de anuros, sendo que na estação seca o  
módulo 1 apresentou conjunto de espécies mais diferenciado e na estação chuvosa 
o módulo 4 apresentou maior complementariedade de espécies (Figura 7.2.1.3-23). 
Em relação à composição de espécies de répteis, os módulos 2 e 4 apresentaram 
maior similaridade em ambas amostragens, sendo que na estação seca, e o módulo 
3 apresentou conjunto de espécies mais diferenciado e na estação chuvosa o 
módulo 1 (Figura 7.2.1.3-23). 
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Figura 7.2.1.3-23 - Dendrograma de similaridade: análise de agrupamento da composição de 
espécies de anfíbios anuros e répteis amostrados na estação seca (A) e 
na estação chuvosa (B). 

 

Levando em conta a composição de espécies total registrada em ambas 
campanhas, os módulos 2 e 3 apresentaram maior similaridade de espécies de 
anuros, com o módulo 1 apresentando conjunto de espécies mais diferenciado e os 
módulos 2 e 4 apresentaram maior similaridade de espécies de répteis, com o 
módulo 1 apresentando conjunto de espécies mais diferenciado (Figura 7.2.1.3-24). 
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Figura 7.2.1.3-24 - Dendrograma de similaridade: análise de agrupamento da composição de 
espécies de anfíbios anuros (A) e répteis (B) amostrados em ambas 
campanhas de amostragem (estação chuvosa e estação seca). 

 

Os valores obtidos para a riqueza de anfíbios anuros (43 espécies, variando de 22 a 
26 espécies por módulo) e de lagartos e serpentes (33; 13 e 20 espécies 
respectivamente, ambos variando de 10 a 25 espécies por módulo), demonstram 
que os módulos apresentam localmente baixa riqueza, com registros únicos e 
pontuais para espécies de serpentes e lagartos. 

Com relação ao endemismo, 40 espécies de anfíbios anuros são encontradas 
essencialmente em região amazônica e três ocorrem em ambientes de cerrado e 
áreas de transição Cerrado-Amazônia (Hypsiboas raniceps, Dendropsophus aff. 
nanus, Osteocephalus taurinus). Dentre as 34 espécies de répteis registradas,  
17 podem ocorrer em ambientes de cerrado e áreas de transição  
Cerrado-Amazônia, e 17 são endêmicas da região Amazônica. 

A existência de elevado número de espécies endêmicas do bioma em comunidades 
da Amazônia é um fato bastante comum. No entanto, o endemismo na Amazônia 
normalmente não significa ocorrência em uma distribuição restrita, devido a 
imensidão territorial, que faz com que a maior parte dessas espécies apresente 
distribuições muito amplas. Além disso, a presença de espécies endêmicas não 
pode ser definitivamente assegurada para algumas espécies, por faltarem 
identificações definitivas. Vários gêneros de espécies amazônicas apresentam 
problemas taxonômicos, o que pode resultar na existência de complexos de 
espécies (Ávila-Pires et al., 2007), conjuntos de formas morfologicamente 
semelhantes tratadas pelo mesmo nome, e que podem representar espécies 
distintas. Isso traz o aparecimento de dados subestimados de riqueza e de padrões 
de distribuição geográfica. As dificuldades na correta identificação das espécies são 
demonstradas pelo grande número de morfotipos que não puderam ser 
taxonomicamente determinados no presente inventário. 

Dez espécies fazem parte de complexo de espécies, com dúvidas taxonômicas 
ainda não solucionadas pela comunidade científica, e não tiveram a identificação a 
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nível de espécie. São elas dois sapos do gênero Allobates (muito abundantes e 
registrados ao longo de todos os transectos), um sapo Rhinella aff. margaritifera, 
duas espécies de rã Pristimantis spp., e cinco pererecas Dendropsophus aff. 
microcephala, D. aff. nanus, Hypsiboas aff. geographica, Osteocephalus sp. e 
Scinax aff. ruber (Figura 7.2.1.3-25). 

 

 
Figura 7.2.1.3-25 - Representante de espécies que pertencem ao complexo de espécies que 

apresentam problemas taxonômicos, registradas durante as atividades de 
campo. (A-B) Allobates spp.; (C) Rhinella aff. margaritifera; (D-E) Pristimantis 
spp; (F) Dendropsophus aff. microcephala; (G) Dendropsophus aff. nanus; 
(H) Osteocephalus sp.; (I) Scinax aff. ruber. 

 

Com relação a espécies indicadoras de qualidade ambiental, das 77 espécies 
registradas, 70 espécies apresentam ampla distribuição geográfica, onde 17 destas 
espécies apresentam populações relativamente numerosas. Algumas dessas 
espécies, mesmo sendo amplamente distribuídas, apresentam requerimentos 
ecológicos específicos para reproduzir e sobreviver. Apesar de serem registradas 
muitas espécies de ampla distribuição e de maior abundância, a região amostrada 
possui componentes que contribuem para a ocorrência de espécies cujo encontro 
na natureza e a presença de espécimes em coleções são mais raros, como os 
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anuros Allophryne ruthveni, Pipa arrabali, Hyalinobatrachium carlesvilai, Cerethrops 
cornuta, Scinax aff. cruetommus, Leptodactylus stenodema, e a serpente Chironius 
scurrulus. Devido a difiuldade recorrente de amostrar espécies de lagartos e 
serpentes em curto prazo, seu valor como espécies indicadoras é em geral bastante 
limitado. 

Foram registrados dez indivíduos de uma espécie de perereca, Allophryne ruthveni 
(Figura 7.2.1.3-26) ao longo dos quatro módulos, próximos a corpos d'água.  
Trata-se de uma espécie florestal pouco tolerante a alterações antrópicas (Lima et 
al., 2006). O módulo 1 possui vários corpos d'água ao longo de todo o transecto. 
Áreas úmidas servem como sítios reprodutivos para inúmeras espécies de anfíbios, 
ou mesmo como fonte de umidade residual, o que pode favorecer a maior 
ocorrência de espécies. Nesse módulo, houve o registro de uma espécie 
estritamente aquática, Pipa arrabali (Figura 7.2.1.3-26) que apresenta modo 
reprodutivo característico com cuidado parental com os ovos, e altamente 
dependente da qualidade ambiental (Lima et al., 2006). Outra espécie registrada 
nesse módulo foi a perereca Hyalinobatrachium carlesvilai (Figura 7.2.1.3-26), que 
também apresenta modo reprodutivo especializado, dependente da presença e 
qualidade de corpos d'água. A modificação dos ambientes altera as características 
físico-químicas dos corpos d’água e pode resultar no aumento da radiação solar, na 
diminuição da oferta de alimentos para adultos e jovens, ou outras perturbações 
que inviabilizariam a reprodução e consequentemente a sobrevivência de suas 
populações. 
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Figura 7.2.1.3-26 - Representantes de espécies indicadoras de qualidade ambiental 
consideradas raras, endêmicas da região amazônica, com 
ocorrência associadas a corpos d'água. (A) Allophryne ruthiveni; 
(B) Pipa arrabali, e detahes dos girinos no dorso de uma fêmea 
adulta; (C) Hyalinobatrachium carlesvilai; (D) Desova e girinos de 
H. carlesvilai em cima de uma folha localizada acima de um corpo 
d'água, e detalhe do macho adulto realizando cuidado parental. 

 

As espécies Hypsiboas boans e Leptodactylus knudseni (Figura 7.2.1.3-27) 
dependem de microambientes específicos, pequenas depressões nas margens de 
pequenas poças temporárias formadas dentro da mata na estação chuvosa, para 
realizar a ovoposição na estação reprodutiva (Lima et al., 2006). 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. 

Determinadas espécies, como Leptodactylus pentadactylus, L. stenodema e L. 
petersii (Figura 7.2.1.3-27), apresentam modo reprodutivo associado à construção 
de câmaras subterrâneas (Lima et al., 2006). A descaracterização das camadas 
superficiais do solo dificulta a construção das câmaras, além de aumentar a 
incidência de radiação sobre o solo e a temperatura no interior das câmaras, 
impedindo o desenvolvimento embrionário e larval. Mudanças na cobertura nativa 
causa a diminuição ou completa ausência do folhiço que protege as desovas das 
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espécies contra predadores visualmente orientados e contra a incidência de raios 
solares. 

Espécies do gênero Allobates (Figura 7.2.1.3-25AB) apresentam cuidado parental e 
o desenvolvimento larvário ocorre parcial ou totalmente em ambiente terrestre. As 
consequências de alterações na estrutura do dossel para as populações seriam a 
impossibilidade do desenvolvimento embrionário e larval no folhiço, devido à sua 
diminuição, e também pelo aumento da incidência de radiação solar, causando a 
dessecação dos ovos e girinos, e o aumento na taxa de evaporação das poças 
onde o desenvolvimento de algumas espécies é completado. A espécie Allobates 
sp.2 (Figura 7.2.1.3-25B), apresentou distribuição associada a corpos d'água em 
FOA e FODA e parece ser uma espécie florestal, pouco tolerante a alterações 
antrópicas. 

A elevada abundância do sapo Pristimantis aff. fenestratus (Figura 7.2.1.3-25D) em 
diferentes pontos de amostragem pode estar relacionado à integridade desses 
locais. Sapos do mesmo gênero, ocorrentes em outras localidades do Brasil 
apresentam padrão semelhante em áreas pouco impactadas (Lima et al. 2006, 
Tsuji-Nishikido & Menin, 2011, Waldez et al. 2011). Espécies deste gênero possuem 
alta sensibilidade a temperaturas elevadas e variações na umidade do ar (Ricardo 
Alexandre Kawashita Ribeiro, MSc., UFOPA, observação pessoal), podendo ser 
consideradas boas bio-indicadoras de integridade ambiental. Espécies do gênero 
Pristimantis (Figura 7.2.1.3-25D, E) apresentam oviposição em ambiente terrestre 
associada ao folhiço do chão de matas e o desenvolvimento é direto (Lima et al., 
2006). A alteração das características de ambientes florestais impossibilita o 
desenvolvimento embrionário no folhiço, devido à sua ausência ou diminuição da 
umidade, causando a dessecação dos ovos devido o aumento da incidência de 
radiação solar. 
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Figura 7.2.1.3-27 - Representantes de espécies indicadoras de qualidade ambiental 

por apresentar modos reprodutivos especializados e 
requerimentos ecológicos especificos para reprodução. (A) 
Leptodactylus knudseni; (B) Leptodactylus pentadactylus; (C) 
Leptodactylus stenodena; (D Leptodactylus petersii. 

 

Dentre todas as espécies de anfíbios anuros registradas, nenhuma faz parte das 
listas da (IUCN, 2008), CITES (CITES, 2008) e na Lista Nacional das Espécies da 
Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção (MMA, 2014). Com relação aos répteis, foi 
registrada uma espécie de Jabuti (Chelonoidis denticulata) (Figura 7.2.1.3-28), que 
se encontra na categoria de "Espécies Vulneráveis" segundo critérios da IUCN 
(IUCN, 2008). Dentre as espécies de répteis, uma espécie de lagarto, Tupinambis 
teguixim é citada na lista internacional da CITES, por apresentar valor alimentício. 
Quatro espécies de serpentes (Boa constrictor e Corallus hortulanus, Epicrates 
cenchria e Eunectes murinus) (Figura 7.2.1.3-28) são citadas na lista internacional 
da CITES. 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. 
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Figura 7.2.1.3-28 - Representantes de espécies de interesse econômico 
e/ou ameaçadas. (A) Boa constrictor; (B) Corallus 
hortulanus; (C) Epicrates cenchria; (D) Chelonoidis 
denticulata. 

 

 Quelônios e Crocodilianos 

Os dados apresentados a seguir compilam os resultados das duas campanhas 
referentes às estações seca e chuvosa. 

 

 Quelônios  

Dentre as oito espécies de quelônios aquáticos compiladas nos dados secundários, 
quatro foram registradas durante os levantamentos embarcados: Podocnemis 
unifilis, Phrynops geoffroanus, Platemys platycephala e Kinosternon scorpioidis 
(Quadro 7.2.1.3-11; Figura 7.2.1.3-29). Ao todo, foram mapeadas 31 praias ao 
longo do rio Arinos (Mapa 7.2.1.3-2) e registrados 60 indivíduos de quelônios 
durante as campanhas das estações seca e chuvosa (Mapa 7.2.1.3-3). A área 
amostrada ao longo dos trechos do rio Arinos parece ter predominância das 
espécies Podocnemis unifilis (41 indivíduos registrados) e Phrynops geoffroanus  
(12 indivíduos registrados). Outros cinco quelônios não puderam ser identificados. 
Apenas um indivíduo de Platemys platycephala e um indivíduo de Kinosternon 
scorpioides, foram registrados por encontro ocasional em deslocamento em terra 
em ambiente de Floresta Ombrófila Densa Aluvial durante a estação chuvosa. 
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Quadro 7.2.1.3-11 - Espécies de quelônios aquáticos registradas durante o levantamento embarcado. 

CATEGORIA 
TAXONÔMICA 

NOME 
POPULAR TIPO DE HÁBITAT "STATUS DE 

CONSERVAÇÃO" EVIDÊNCIA ABUNDÂNCIA 
RELATIVA 

Familia 
Podocnemidae           

Podocnemis unifilis Tracajá 

Rios, lagos, canais de 
rio, floresta alagada, 
várzeas, igarapés de 
médio e grande porte 

IUCN - V AV Alta 

Família Chelidae           

Phrynops geoffroanus Cágado-de-
barbicha 

Rio, canais de rio, 
floresta alagada 

NA AV Média 

Platemmys 
platycephala 

Jabuti-
machado 

Poças temporárias 
rasas em áreas 
florestadas e 
pequenos igarapés 

NA AV/EO Baixa 

Família 
Kinosternidae           

Kinosternon 
scorpioides Muçuã 

Ambiente aquático 
pouco profundo, 
igarapés de pequeno 
porte 

NA AV/EO Baixa 

Legenda: Tipo de habitat: Sítios de registro utilizado por cada espécie registrada. Status de Conservação: IUCN V – vulnerável; 
NA – Não Ameaçado; CITES Apêndice II; Evidência: AV - Avistado/Censo; EO - Avistamento/Encontro ocasional; RA – Rastro em 
sítios de oviposição; Abundância Relativa: Número de indivíduos em relação ao total registrado (60 indivíduos).  
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Figura 7.2.1.3-29 - Quelônios aquáticos registrados durante os levantamentos embarcados. (A) indivíduo 
de Phrynops geoffroanus assoalhando no lajeiro, (B) grupo de Podocnemis unifilis 
assoalhando no lajeiro, (C) juvenil de Platemys platycephala e (D) Kinosternon 
scorpioides. 

 

  

A B 

C D 
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Mapa 7.2.1.3-3 - Localização dos registros de quelônios efetuados durante os levantamentos 
embarcados. 

 

  



 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 294/634 

 

Mapa 7.2.1.3-3 - Localização dos registros de quelônios efetuados durante os levantamentos 
embarcados. 
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Entre os 41 indivíduos registrados na estação seca, 33 pertenceram à espécie 
Podocnemis unifilis e três a Phrynops geoffroanus e cinco fugiram antes de serem 
identificados. Durante a estação chuvosa foram registrados 19 quelônios, sendo 
nove P. geoffroanus, oito P. unifilis, um Platemys platycephala e um Kinosternon 
scorpioidis. Nenhum vestígio, ovo, ninho, sinal de predação ou pegada foi 
encontrado nas praias amostradas. 

Em relação à densidade de indivíduos registrada em todos os trechos amostrados, 
considerando ambas as campanhas, foram registrados 0,50 indivíduo/km. 

Durante a estação seca no Trecho 1 não houve registros. No Trecho 2, foram 
registrados, 17 indivíduos de Podocnemis unifilis (0,74 indivíduo/km) e três 
indivíduos não identificados. No Trecho 3 foram registrados dois Phrynops 
geoffroanus (0,09 indivíduo/km) e um indivíduo não identificado. No Trecho 4, foram 
registrados 12 indivíduos de P. unifilis (0,5 indivíduo/km), um P. geoffroanus  
(0,04 indivíduo/km),  e um indivíduo não identificado (Quadro 7.2.1.3-12). No 
Trecho 5, foram registrados quatro indivíduos de P. unifilis (0,17 indivíduo/km)  
(Quadro 7.2.1.3-12). 

Durante a estação chuvosa foram encontrados quatro Podocnemis unifilis  
(0,17 indivíduo/km) e três Phrynops geoffroanus (0,13 indivíduo/km) no Trecho 1. 
No Trecho 2 e no Trecho 3 foram registrados dois indivíduos de P. unifilis  
(0,08 indivíduo/km) e dois de P. geoffroanus (0,08 indivíduo/km) em cada trecho. No 
Trecho 4 foram registrados dois indivíduos de P. geoffroanus (0,08 indivíduo/km). E 
por fim, no Trecho 5 não foi registrado nenhum indivíduo (Quadro 7.2.1.3-12). 

 

Quadro 7.2.1.3-12 - Espécies de quelônios e número de indivíduos registrados em cada trecho 
amostrado durante as estações seca e chuvosa. 

TRECHO ESPÉCIE (N) 

ESTAÇÃO SECA 

Trecho 1 Sem registro 

Trecho 2 Podocnemis unifillis (17); Não identificado (3) 

Trecho 3 Phrynops geoffroanus (2); Não identificado (1) 

Trecho 4 Podocnemis unifillis (12); Phrynops geoffroanus (1); Não identificado (1) 

Trecho 5 Podocnemis unifillis (4) 

ESTAÇÃO CHUVOSA 

Trecho 1 Podocnemis unifillis (4); Phrynops geoffroanus (3) 

Trecho 2 Phrynops geoffroanus (2); Podocnemis unifillis (2) 

Trecho 3 Phrynops geoffroanus (2); Podocnemis unifillis (2) 

Trecho 4 Phrynops geoffroanus (2) 

Trecho 5 Sem registro 
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Dentre as duas espécies registradas ao longo do rio (Podocnemis unifilis e 
Phrynops geoffroanus), 82% dos individuos registrados (N = 47) estavam 
assoalhando em lajeiros e 18% (N = 17) na vegetação marginal (Figura 7.2.1.3-30). 
Um indivíduo de Kinosternon scorpioides foi encontrado ocasionalmente em corpo 
d'água, e um de Platemys platycephala em terra firme. Phrynops geoffroanus foi 
registrado sempre assoalhando em lajeiros ao longo do rio, com execeção de dois 
indivíduos, um encontrado dentro d’água e outro morto. Assoalhar é um 
comportamento comum entre os quelônios, que são animais ectotérmicos cuja 
termorregulação comportamental é necessária para a sobrevivência  
(Pough et al., 1998). 

Assoalhar totalmente fora da água é um comportamento particularmente comum 
para algumas espécies, como é o caso de Podocnemis unifilis e para algumas 
espécies do gênero Phrynops, que por este motivo são visualizadas mais facilmente 
durante os censos. Lajeiros são muito importantes para atividade de 
termorregulação dos quelônios, sendo sazonal a disponibilidade desse recurso em 
função do ciclo hidrológico, com maior disponibilidade no período seco. Já 
Kinosternon scorpioides foi registrado dentro de um igarapé de pequeno porte, 
dentro de floresta de terra firme. Kinosternon scorpioides, assim como Platemys 
platycephala, registrados apenas na estação chuvosa, têm maiores chances de 
captura nesse período, uma vez que diminuem suas atividades durante períodos 
muito secos (Rueda-Almonacid et al., 2007; Vogt 2008). No período chuvoso, 
ambas as espécies movimentam-se pela floresta em busca de corpos d’água 
permanentes e temporários. 

 

 

Figura 7.2.1.3-30 - Microambientes onde indivíduos de quelônios aquáticos foram 
registrados assoalhando durante o levantamento embarcado. 
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 Crocodilianos 

Duas das seis espécies de crocodilianos com ocorrência para o Brasil foram 
registradas durante os levantamentos embarcados: Caiman crocodilus (jacaré-tinga) 
e Paleosuchus trigonatus (jacaré coroa), ambas com distribuição para a bacia 
Amazônica. No total foram registrados 152 indivíduos, sendo 98 indivíduos  
(40 Caiman crocodilus, 38 Paleosuchus trigonatus e 20 indivíduos não identificados) 
na estação seca e 54 indivíduos (21 Caiman crocodilus, 17 Paleosuchus trigonatus 
e 16 indivíduos não identificados) na estação chuvosa. 

Com exceção de Paleosuchus trigonatus, que não foi registrado para o Trecho 3 
durante a amostragem na estação chuvosa, as duas espécies foram observadas em 
todos os trechos, tanto na estação seca como na estação chuvosa,  
(Quadro 7.2.1.3-13). 

 

Quadro 7.2.1.3-13 - Espécies de crocodilianos registrados durante os levantamentos embarcados. 

ESPÉCIE TRECHO HABITAT STATUS DE 
CONSERVAÇÃO 

ABUNDÂNCIA 
RELATIVA 

ESTAÇÃO SECA 

Família Alligatoridae 
    

Caiman crocodilus 1, 2, 3, 4 Rio e igarapés CITES Ap I e II Alta 

Paleosuchus trigonatus 1, 2, 3, 4 Rio e igarapés CITES Ap II Média 

Indeterminado 1, 2, 3, 4 Rio e igarapés - Média 

ESTAÇÃO CHUVOSA 

Família Alligatoridae 
    

Caiman crocodilus 1, 2, 3, 4, 5 Rio e igarapés CITES Ap I e II Média 

Paleosuchus trigonatus 1, 2, 4, 5 Rio e igarapés CITES Ap II Média 

Indeterminado 1, 2, 3, 4, 5 Rio e igarapés - Média 

Legenda: Trechos: Sítios de registro; Hábitat: habitats utilizados por cada espécie registrada; Status de Conservação: CITES 
Apêndice I e CITES Apêndice II; Abundância Relativa: alta abundância; média abundância; baixa abundância.  

 

Dentre os 152 indivíduos registrados nas duas campanhas, a maioria foi de 
indivíduos de Caiman crocodilus (61), seguido de Paleosuchus trigonatus (55) e 
indivíduos não identificados (36). Assim como no presente levantamento, Caiman 
crocodilus é observado como espécie dominante em várias outras localidades na 
região amazônica, devido a grande capacidade da espécie em se adaptar aos 
diferentes habitats fluviais (Rueda-Almonacid et al., 2007). Somado a isso, possuem 
maturação sexual precoce em comparação com outras espécies, o que pode 
também contribuir para a sua maior abundância (Rueda-Almonacid et al., 2007). A 
espécie apresenta estratégias em condições adversas (como enterrar-se em 
lamaceiros ou enroscar-se na vegetação aquática) (Azevedo, 2003), permitindo 
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populações adaptarem-se a ambientes alterados, como barramentos de rios ou 
ambientes antes ocupados por outras espécies (Magnusson, 1985; Villaça, 2004). 

Apesar disso, ambas espécies apresentaram baixas densidades, com valores 
inferiores a 1 indivíduo/km. Estudos de densidade e/ou abundância de crocodilianos 
em águas amazônicas mostram valores variando entre 1 até 115 indivíduos/Km 
(Glastra, 1983; Espinosa, 1995; Brazaitis et al., 1996). Vários fatores podem 
contribuir para variações nas densidades de crocodilianos, como disponibilidade de 
alimentos, de microhabitats, abrigo, pressão de caça, dentre outros. 

A densidade de crocodilianos durante a estação seca foi de 0,85 indivíduo/km. Não 
houve diferença na densidade de indivíduos de Caiman crocodilus e Paleosuchus 
trigonatus ao longo do rio Arinos, que apresentaram, respectivamente,  
0,35 indivíduo/km e 0,33 indivíduo/km. 

Quando se observa as densidades de cada um dos trechos avaliados durante a 
estação seca, o Trecho 2 se destaca por apresentar a maior densidade de 
indivíduos (Mapa 7.2.1.3-4) (Quadro 7.2.1.3-14). Esse representa o primeiro trecho 
localizado a montante do barramento, onde foi observada uma maior ocorrência de 
igarapés em entradas de florestas inundáveis, situado em área distante de 
assentamentos humanos, o que pode ter contribuído para o maior valor de 
densidade observado. 

Foi registrado no Trecho 1 apenas um indivíduo não identificado  
(0,04 indivíduo/km). No Trecho 2, foram 20 indivíduos de C. crocodilus  
(0,87 indivíduo/km), 17 indivíduos de P. trigonatus (0,74 indivíduo/km) e mais oito 
indivíduos não identificados (0,35 indivíduo/km). No Trecho 3, foram registrados 
seis indivíduos de C. crocodilus (0,26 indivíduo/km), nove indivíduos de 
Paleosuchus trigonatus (0,39 indivíduo/km) e mais seis indivíduos não identificados 
(0,26 indivíduo/km). Para o trecho 4 foram registrados seis indivíduos de C. 
crocodilus (0,26 indivíduo/km), sete indivíduos de P. trigonatus (0,30 indivíduo/km) e 
dois indivíduos não identificados (0,09 indivíduo/km). No Trecho 5,  foram 
encontrados oito indivíduos de C. crocodilus (0,35 indivíduo/km), sete indivíduos de 
P. trigonatus (0,30 indivíduo/km) e mais dois indivíduos não identificados  
(0,09 indivíduo/km) (Quadro 7.2.1.3-14). 

Durante a estação chuvosa, a densidade de crocodilianos no percurso total foi de 
0,47 indivíduos/km. Caiman crocodilus apresentou densidade semelhante 
aproximada a Paleosuchus trigonatus (0,18 indivíduo/km; 0,15 indivíduo/km 
respectivamente). 

No Trecho 1 foram registrados quatro indivíduos de Caiman crocodilus e quatro 
indivíduos de Paleosuchus trigonatus (0,17 indivíduo/km cada um). No Trecho 2, 
três indivíduos de C. crocodilus (0,13 indivíduo/km), sete indivíduos P. trigonatus 
(0,30 indivíduo/km) e três indivíduos não identificados (0,13 indivíduo/km). No 
Trecho 3, foram registrados quatro indivíduos de C. crocodilus (0,17 indivíduo/km), 
um indivíduo de P. trigonatus (0,04 indivíduo/km) e três não identificados  
(0,13 indivíduo/km). No Trecho 4, foram encontrados quatro indivíduos de C. 
crocodilus (0,17 indivíduo/km), um indivíduo de P. trigonatus (0,04 indivíduo/km) e 
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mais quatro indivíduos não identificados (0,17 indivíduo/km). Por fim, no  
Trecho 5 foram registrados seis indivíduos de C. crocodilus (0,26 indivíduo/km), 
quatro indivíduos de P. trigonatus (0,17 indivíduo/km) e mais seis indivíduos não 
identificados (0,26 indivíduo/km) (Quadro 7.2.1.3-14). 

Comparando os valores de densidade registrados nas estações seca e chuvosa, 
observa-se uma queda no número de indivíduos registrados na estação chuvosa. 
Tal padrão já foi observado, com a queda na densidade de 2 até 10 vezes na 
estação chuvosa (Glastra, 1983). Em períodos de chuva intensa, a elevação do 
nível do rio favorece a formação de florestas alagadas, dificultando, por 
conseguinte, a contagem dos crocodilianos, que passam a utilizar outros ambientes 
aquáticos disponíveis. À medida que o nível da água aumenta, os indivíduos se 
dispersam para as florestas inundadas ou para áreas florestadas nas margens dos 
igarapés, processo contrário ao que ocorre no período da seca  
(Campos et al., 2013). 

 

Quadro 7.2.1.3-14 - Densidade, em indivíduo/km, e número de crocodilianos registrados nos trechos de 
amostragem. 

TRECHOS "INDETERMINADO" CAIMAN CROCODILUS PALEOSUCHUS TRIGONATUS 

Estação seca 

1 0,04 (1) 0,00 (0) 0,00 (0) 

2 0,35 (8) 0,87 (20) 0,74 (17) 

3 0,26 (6) 0,26 (6) 0,39 (9) 

4 0,13 (3) 0,26 (6) 0,22 (5) 

5 0,09 (2) 0,35 (8) 0,30 (7) 

Total 0,17 0,35 0,33 

ESTAÇÃO CHUVOSA 

TRECHOS "INDETERMINADO" CAIMAN CROCODILUS PALEOSUCHUS TRIGONATUS 

1 0,00 (0) 0,17 (4) 0,17 (4) 

2 0,13 (3) 0,13 (3) 0,30 (7) 

3 0,13 (3) 0,17 (4) 0,04 (1) 

4 0,17 (4) 0,17 (4) 0,04 (1) 

5 0,26 (6) 0,26 (6) 0,17 (4) 

TOTAL 0,14 0,18 0,15 
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Mapa 7.2.1.3-4 - Localização dos registros efetuados durante os levantamentos embarcados para o 
grupo de crocodilianos. 
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Mapa 7.2.1.3-4 - Localização dos registros efetuados durante os levantamentos embarcados para o 
grupo de crocodilianos. 
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Quanto aos microambientes utilizados pelos crocodilianos, Caiman crocodilus foi 
registrado ocupando preferencialmente os leitos dos rios, enquanto que 
Paleosuchus trigonatus teve preferência pelos barrancos. Entre os indivíduos 
registrados, 65 foram registrados em barrancos, 77 no leito do rio, 15 em vegetação 
flutuante e apenas um individuo em pedra (Figura 7.2.1.3-31). 

 

 

Figura 7.2.1.3-31 - Microambientes onde indivíduos de quelônios aquáticos 
foram registrados assoalhando durante o levantamento 
embarcado. 

 

Nenhuma das espécies de quelônios e crocodilianos registradas encontra-se 
ameaçada de extinção segundo a lista das espécies da fauna brasileira ameaçadas 
de extinção (MMA, 2014), lista da IUCN (2014) e última revisão da lista da CITES 
(2013). Entretanto, Podocnemis unifilis (tracajá) consta como vulnerável na lista da 
IUCN (2014) e constava na lista anterior da CITES. 

Durante os levantamentos embarcados, foi registrado no Trecho 2 durante a 
estação seca, um indivíduo de Phrynops geoffroanus morto provavelmente por 
pescador. Segundo depoimento de moradores e pescadores da região, a carne dos 
indivíduos dessa espécie é utilizada como isca por pescadores durante a pesca. 
Outro fato relatado é que muitas vezes indivíduos desta espécie ficam presos em 
anzol durante as pescarias. 
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 Avifauna 

Durante as atividades de campo na estação seca, foram registradas 227 espécies 
de aves, distribuídas em 53 famílias e 23 ordens. Já na campanha referente à 
estação chuvosa foram registradas 222 espécies de aves, distribuídas em 50 
famílias e 20 ordens. Os levantamentos embarcados registraram 50 espécies 
distribuídas em 23 famílias e 14 ordens. Ao todo foram registradas 313 espécies de 
aves distribuídas em 59 famílias e 24 Ordens (Anexo 7.2.1.3-4). A Figura 7.2.1.3-32 
apresenta as famílias com maior número de representantes entre as espécies 
amostradas. A maioria das espécies são residentes, tendo sido registradas durante 
a estação chuvosa apenas três espécies visitantes oriundas do hemisfério norte 
(Pandion haliaetus, Actitis macularius, Tringa flavipes) todas ocorrendo no Brasil 
durante o inverno nórdico (dezembro a março). 

 

 

Figura 7.2.1.3-32 - Famílias de aves mais representativas em número de 
espécies durante as duas campanhas de amostragem. 

 

Dentre as espécies registradas a família mais representativa foi Thamnophilidae, 
que contabilizou 40 espécies, seguida da família Thraupidae (25 espécies), 
Tyrannidae (23 espécies) e Psittacidae (18 espécies). A predominância de 
Thamnophilidae é esperada para formações florestais (Sick, 1997; Stotz, et al., 
1996). 

Os Thamnophilidae representam uma das famílias mais numerosas dos 
passeriformes (Sick, 1997). Tendem a ocupar diversos estratos na mata, 
consequentemente estão mais diversificados nas formações florestais ombrófilas. 
Em sua maioria destacam pelo hábito insetívoro e pela dependência do ambiente 
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florestal. Entre os tamnofilídeos, Formicivora grisea (IFL=0,120), Cercomacra 
cinerascens (IFL=0,109) e Hypocnemis ochrogyna (IFL=0,094) apresentaram maior 
índice de Frequência Relativa.  Destacamos também entre os thamnophilideos o 
registro de Pyriglena leuconota seguidora profissional de correições. As aves 
seguidoras de correição são sensíveis à fragmentação florestal  
(Stouffer & Bierregaard 1995). No entanto, as espécies do gênero Pyriglena 
ocorrem em floresta secundária (Sigrist 2009) e P. leuconota ocorreu em frequência 
baixa (IFL=0,004). 

Os Thraupidae também se destacam em áreas abertas e florestadas, onde há 
abundância de frutos. Essas espécies embora ocorram em áreas florestadas e 
abertas, são suscetíveis aos efeitos da modificação do habitat, especialmente na 
estrutura e composição da vegetação. Dentre os traupídeos registrados estão: 
Tersina viridis, Ramphocelus carbo, Dacnis lineata e Saltator maximus. 

Os tiranídeos configuram-se em sua maioria como insetívoros, forrageiam tanto nas 
bordas da mata, áreas abertas quanto em sub-bosque de florestas alagadas ou de 
terra-firme, como por exemplo, o capitão-de-saíra-amarela, Attila spadiceus, a 
risadinha, Camptostoma obsoletum e o enferrujado, Lathrotriccus euleri. A família 
Tyrannidae abriga em sua maioria espécies de largo espectro ecológico, que não 
necessitam obrigatoriamente de uma estrutura florestal definida (Sick, 1997; Silva e 
Vielliard, 2001). 

Os Psitacídeos foram registrados em todos os módulos de amostragem. Foram 
registradas espécies típicas de áreas de influência do bioma amazônico, como Ara 
severus, Deroptyus accipitrinus, Ara macao e Amazona ochrocephala. 

Os valores dos Índices de Frequência Relativa (IFL) variaram entre 0,004 e  
0,266 estimados a partir de 267 listas nas 2 campanhas de amostragem. A espécie 
Lipaugus vociferans foi a com maior frequência nas listas aparecendo em  
26,6% delas. A Figura 7.2.1.3-33 apresenta alguns registros fotográficos das 
principais famílias registradas com as atividades de campo. 
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Figura 7.2.1.3-33 - Alguns registros fotográficos das principais famílias de aves registradas durante a 
campanha da estação seca. Onde: (A) Thamnophilidae, Thamnophlius schistaceus; 
(B) Thraupidae, Tangara mexicana; (C) Tyrannidae, Attila spadiceus; e (D) 
Psitacidae, Primolius maracana. Fonte: HtMM, 2014. 

 

A Figura 7.2.1.3-34 apresenta os tipos de dieta apresentados pelas espécies que 
compõe o presente diagnóstico e a Figura 7.2.1.3-35 apresenta a distribuição em 
classes de sensibilidade a perturbarções antrópicas segundo Stotz (1996). 

A avaliação da dieta revela que 47% das espécies amostradas são classificadas 
como insetívoras, resultado provavelmente influenciado pela dominância de 
tamnofilídeos e tiranídeos e aproximadamente 75% são classificadas com média ou 
baixa sensibilidade. 
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Figura 7.2.1.3-34 - Número de espécies por categoria trófica.  I = Insetívoro, F = 
Frugívoro, O = Onívoro, C = Carnívoro, N = Nectarívoro. 

 

 

Figura 7.2.1.3-35 - Grau de sensibilidade das espécies registradas a perturbações 
antrópicas segundo classificação proposta por Stotz (1996). 
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A curva de acumulação elaborada considerando as espécies amostradas nas duas 
campanhas pelo método de Mackinnon já apresentam sinal de estabilização, como 
mostra a Figura 7.2.1.3-36. Esta informação sugere que o esforço amostral 
empregado durante as atividades de campo foram suficientes para amostrar a 
diversidade de aves na área de estudo, mesmo com a possibilidade de registros 
ocasionais (Heltshe & Forrester, 1983).  

 

 

Figura 7.2.1.3-36 - Curva de acumulação de espécies amostradas pelo método de listas 
de Mackinnon durante as duas campanhas. 

 

Estudos sobre a avifauna na região amazônica indicam um maior número de 
espécies, no entanto, tais estudos geralmente são baseados em longos períodos de 
amostragem, como por exemplo, o de Pacheco et al. (2007) que registraram  
575 espécies de aves na Serra dos Carajás, após 24 expedições e compilação de 
dados da Coleção Ornitológica Fernando C. Novaes do Museu Paraense Emílio 
Goeldi (MPEG). Já Henriques et al. (2003) registraram 342 espécies de aves na 
Floresta Nacional do Tapajós no Oeste do Estado do Pará em um período de nove 
anos de amostragem. Enquanto isso, estudos em curto prazo indicam um menor 
número de espécies amostradas, como os estudos de Carneiro e Pena (2010) e 
Araújo-Silva e de Paula (2011) que registraram 179 e 137 espécies de aves após 
três expedições e 13 dias de estudo, respectivamente. No norte do Estado de Mato 
Grosso, região amazônica, alguns estudos indicaram uma alta riqueza de espécies 
de aves, em Alta Floresta Zimmer et al. (1997) registraram 474 espécies de aves, 
Novaes (1976) registrou 116 espécies para o município de Aripuanã e  dados da 
SEPLAN/CNEC (2001) indicam a ocorrência de 216 de aves para o município de 
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Apiacás. Para a região do empreendimento, municípios de Juara e Nova 
Bandeirantes, os estudos de Pinho (2006) apontaram uma riqueza de 275 espécies 
de aves. 

Desta forma, destaca-se que o número de espécies registradas no presente estudo 
(313) pode ser considerado coerente levando em consideração o período de 
amostragem, duas campanhas. 

Em sua totalidade as espécies amostradas são espécies amazônicas, sendo que, 
muitas delas dependentes de ambientes florestados, esta característica está de 
acordo com as observações de Cracraft (1985) para avifauna da região de Juara e 
também Alta Floresta. 

Entre os módulos amostrais, o Módulo 3 apresentou maior riqueza de espécies,140, 
seguido do Módulo 2 com 127.  Os Módulos 4 e 1 apresentaram respectivamente 
uma riqueza estimada em 124 e 109 espécies. 

O Módulo 3 localiza-se na margem esquerda do Rio Arinos e aparentemente está 
inserido no remanescente de vegetação nativa mais íntegro, comparado aos demais 
módulos. Sua fitofisionomia, assim como os módulos 2 e 4, é composta por Floresta 
Ombrófila Aberta Submontana e Floresta Ombrófila Densa Aluvial na ilha.  

A análise de similaridade (Figura 7.2.1.3-37), revelou que as áreas amostradas são 
relativamente similares quanto à composição da avifauna, embora haja formação de 
2 grupos provavelmente associados à variação na estrutura da paisagem local. 
Ressalta-se que as aves aquáticas também estão incluídas nessa análise, o que 
insere outras variáveis explicativas desse padrão, como a distribuição dos hábitats 
aquáticos. 
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Figura 7.2.1.3-37 - Análise de similaridade da composição da avifauna entre os 
módulos amostrais (Coeficiente de Similaridade de Jaccard - 
Método WPGMA). 

 

Com relação à importância da área para espécies migradoras ou endêmicas, foram 
registradas três visitantes sazonais oriundas do hemisfério norte, todas registradas 
durante o levantamento aquático realizado na estação chuvosa.  Foram quatro 
registros de Pandion haliaetus, registrados durante o voo sobre o leito do rio, dois 
registros de Tringa flavipes, um num pedral e outro em praia, e um registro de 
Actitis macularis forrageando em praia. 

Com relação ao endemismo, foram registradas 17 espécies endêmicas da 
Amazônia, mas com ampla distribuição dentro de sua ocorrência; e uma espécie 
restrita à região sudeste/oeste da Amazônia. O endemismo foi avaliado em nível 
regional a partir de dados fornecidos pela EPE (Quadro 7.2.1.3-15). 
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Quadro 7.2.1.3-15 - Espécies endêmicas e visitantes sazonais registradas durante as atividades de 
campo (De Lucca et al. 2009 e dados da EPE).  VN = Visitante sazonal oriundo 
do hemisfério Norte.  R,E = Residente endêmico do Brasil. EAS = Endêmico ao 
domínio Amazônico Sul. ENA = Endêmico ao domínio Amazônico, mas de 
ocorrência ampla dentro de seus limites. ENO = Restrito à região oeste e/ou 
sudoeste da Amazônia, tendo como limite de distribuição geográfica o rio Tapajós 
e ou o rio Juruena. (continua...) 

NOME DO TÁXON NOME EM PORTUGUÊS STATUS 

Aburria cujubi Cujubi EAS 

Actitis macularius Maçarico-pintado VN 

Atticora fasciata Peitoril ENA  

Attila cinnamomeus Tinguaçu-ferrugem ENA  

Capito dayi Capitão-de-cinta EAS 

Cathartes melambrotus Urubu-da-mata ENA  

Cotinga cayana Anambé-azul ENA  

Crypturellus cinereus Inhambu-preto ENA  

Crypturellus strigulosus Inhambu-relógio ENA  

Euphonia rufiventris Gaturamo-do-norte ENA  

Galbula cyanicollis Ariramba-da-mata EAS 

Galbula leucogastra Ariramba-bronzeada ENA  

Glaucidium hardyi Caburé-da-Amazônia ENA  

Gymnoderus foetidus Anambé-pombo ENA  

Heterocercus linteatus Coroa-de-fogo EAS 

Hylopezus berlepschi Torom-torom EAS 

Hylophylax punctulatus Guarda-várzea ENA  

Hypocnemis striata Cantador-estriado R, E 

Hypocnemoides maculicauda Solta-asa EAS 

Lepidothrix nattereri Uirapuru-de-chapéu-branco EAS 

Myrmelastes rufifacies Formigueiro-de-cara-ruiva R, E 

Myrmotherula brachyura Choquinha-miúda ENA  

Nasica longirostris Arapaçu-de-bico-comprido ENA  

Ochthornis littoralis Maria-da-praia ENA  

Pandion haliaetus Águia-pescadora VN 

Pauxi tuberosa Mutum-cavalo ENA  

Penelope jacucaca Jacucaca R, E 

Phaethornis hispidus Rabo-branco-cinza ENO 

Picumnus aurifrons Pica-pau-anão-dourado EAS 
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Quadro 7.2.1.3-15 - Espécies endêmicas e visitantes sazonais registradas durante as atividades de 
campo (CBRO 2014; De Lucca et al. 2009 e dados da EPE).  VN = Visitante 
sazonal oriundo do hemisfério Norte.  R,E = Residente endêmico do Brasil. 
EAS = Endêmico ao domínio Amazônico Sul. ENA = Endêmico ao domínio 
Amazônico, mas de ocorrência ampla dentro de seus limites. ENO = Restrito à 
região oeste e/ou sudoeste da Amazônia, tendo como limite de distribuição 
geográfica o rio Tapajós e ou o rio Juruena. (continuação) 

NOME DO TÁXON NOME EM PORTUGUÊS STATUS 

Pteroglossus bitorquatus Araçari-de-pescoço-vermelho EAS 

Pyrrhura perlata Tiriba-de-barriga-vermelha EAS 

Ramphotrigon ruficauda Bico-chato-de-rabo-vermelho ENA  

Rhegmatorhina gymnops Mãe-de-taoca-de-cara-branca R, E 

Sakesphorus luctuosus Choca-d'água R, E 

Schiffornis turdina Flautim-marrom R, E 

Selenidera gouldii Saripoca-de-gould EAS 

Thamnomanes saturninus Uirapuru-selado EAS 

Thamnophilus pelzelni Choca-do-planalto R, E 

Thamnophilus stictocephalus Choca-de-natterer EAS 

Tringa flavipes Maçarico-de-perna-amarela VN 

Tyranneutes stolzmanni Uirapuruzinho ENA  

Willisornis vidua Rendadinho-do-xingu R, E 

Xiphorhynchus spixii Arapaçu-de-spix R, E 

 

Também foram registradas 16 espécies classificadas em alguma das categorias de 
ameaça de extinção de acordo com a lista da IUCN 2014 (Quadro 7.2.1.3-16). 
Dentre as espécies listadas em alguma categoria de ameaça, destacamos 
Deconychura longicauda, listada como quase ameaçada. É uma espécie insetívora 
que geralmente forrageia vasculhando troncos de árvores. Habita o sub-bosque e o 
estrato médio de florestas de terra-firme, acompanhando regularmente bandos 
mistos, sendo difícil de ser visualizada. Os ninhos são construídos em cavidades de 
troncos a cerca de 8 metros do solo onde deposita 2 a 3 ovos (Sick, 1997). 

Já Pteroglossus bitorquatus, listada como em perigo, é um araçari com cerca de  
38 cm de comprimento total, pertencente à família dos tucanos. Vive em grupos 
pequenos que se deslocam pela copa das árvores altas da floresta. Além de áreas 
florestadas, pode também utilizar áreas secundárias e capoeiras, forrageando em 
busca de frutos, insetos e pequenos vertebrados (Machado et al, 2008). Seus 
ninhos são construídos em buracos ou fendas existentes em árvores onde põem de 
dois a quatro pequenos ovos (Sick, 1997). 
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Quadro 7.2.1.3-16 - Espécies inseridas em alguma categoria de ameaça de acordo com a lista de 
IUCN (2014) e MMA (2014). NT = Quase ameaçada; VU = Vulnerável; EN = 
Em perigo. 

NOME DO TÁXON NOME COMUM IUCN MMA 

Amazona farinosa Papagaio-moleiro NT  

Attila spadiceus Capitão-de-saíra-amarelo  VU 

Capito dayi Capitão-de-cinta VU VU 

Crax fasciolata Mutum-de-penacho VU  

Deconychura longicauda Arapaçu-rabudo NT  

Dendrocincla merula Arapaçu-da-taoca  VU 

Dendrocolaptes picumnus Arapaçu-meio-barrado  VU 

Hypocnemis ochrogyna Cantador-ocráceo  VU 

Momotus momota Udu-de-coroa-azul  EN 

Monasa morphoeus Chora-chuva-de-cara-branca  EN 

Morphnus guianensis Uiraçu-falso NT VU 

Odontophorus gujanensis Uru-corcovado NT  

Patagioenas subvinacea Pomba-botafogo VU  

Penelope jacucaca Jacucaca VU  

Penelope jacquacu Jacu-de-spix  VU 

Penelope superciliaris Jacupemba  VU 

Phlegopsis nigromaculata Mãe-de-taoca  VU 

Primolius maracana Maracanã-verdadeira NT  

Pteroglossus bitorquatus Araçari-de-pescoço-vermelho EN VU 

Pulsatrix perspicillata Murucututu  VU 

Pyrrhura perlata Tiriba-de-barriga-vermelha  VU 

Pyrrhura snethlageae Tiriba-do-madeira VU  

Ramphastos tucanus Tucano-grande-de-papo-branco VU  

Ramphastos vitellinus Tucano-de-bico-preto VU  

Rhegmatorhina gymnops Mãe-de-taoca-de-cara-branca VU VU 

Schiffornis turdina Flautim-marrom  VU 

Selenidera gouldii Saripoca-de-gould  EN 

Tangara velia Saíra-diamante  VU 

Thamnomanes caesius ipecuá  VU 

Thamnophilus aethiops choca-lisa  EN 

Tinamus tao Azulona VU VU 

Trogon collaris Surucuá-de-coleira  EN 

Xenops minutus Bico-virado-miúdo  VU 

Xiphorhynchus guttatus Arapaçu-de-garganta-amarela  EN 
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 Mastofauna 

 Pequenos Mamíferos terrestres 

Durante as atividades de campo realizadas nas estações seca e chuvosa foram 
capturados nas armadilhas de contenção viva 34 espécimes de pequenos 
mamíferos (roedores e marsupiais) distribuídas em oito espécies (estação seca:  
N = 9 e S = 5; estação chuvosa: N = 25 e S= 7) (Quadro 7.2.1.3-17,  
Figura 7.2.1.3-38).  

Além dos animais capturados pelas técnicas utilizadas, houve o registro visual do 
gambá (Didelphis marsupialis) no Módulo 4 durante a estação seca, e através da 
armadilha fotográfica na durante  estação chuvosa, o que adicionou uma espécie de 
marsupial a lista (Quadro 7.2.1.3-17).  

Nenhuma das espécies registradas consta na lista brasileira de espécies 
ameaçadas de extinção (Machado, 2005; 2008) e nem na lista internacional  
(IUCN, 2014). Como o estado do Mato Grosso não dispõe de uma lista estadual de 
fauna ameaçada, não é possível aferir o grau de ameaça das espécies registradas 
em nível estadual. 

 

Quadro 7.2.1.3-17 - Espécies de roedores e marsupiais capturados por módulo de amostragem. 

ESPÉCIES DETECÇÃO M1 M2 M3 M4 TOTAL 

Ordem Didelphimorphia 
 

 
   

 

Didelphis marsupialis Visual  
 

2 
 

2 

Marmosa (Marmosa) murina Armadilha  2 
  

2 

Marmosa (Micoureus) sp.1 Armadilha 6 3 6 7 22 

Metachirus nudicaudatus Armadilha 1    1 

Monodelphis emilae Armadilha    1 1 

Ordem Rodentia 
 

 
   

 

Oecomys aff. cleberi Armadilha  
 

2 
 

2 

Oecomys aff. roberti Armadilha 2  1  3 

Proechimys sp.1 Armadilha    2 2 

Mesomys hispidus Armadilha    1 1 

TOTAL 
 

9 5 11 11 36 
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Figura 7.2.1.3-38 - Número de indivíduos e espécies de pequenos mamíferos 
registrados. 

 

A análise por módulo apontou que a maior riqueza e abundância foram obtidas no 
Módulo 4 (S = 4 e N = 11), enquanto que o menor valor foi registrado para o Módulo 
2 (S = 2; N = 5) (Figura 7.2.1.3-39). O sucesso de captura foi de 0,85% para as 
duas campanhas, sendo 0,32% e 2,08% para a seca e chuvosa, respectivamente.  

 

 

Figura 7.2.1.3-39 - Número de indivíduos e espécies de pequenos mamíferos 
registrados por módulo de amostragem. 
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A curva referente às duas campanhas apresenta uma possível proximidade da 
assíntota, mesmo com a adição de duas espécies nos últimos dias de coleta 
(Metachirus nudicaudatus no trigésimo dia e Mesomys hispidus no último dia de 
campo) (Figura 7.2.1.3-40). 

Os resultados das estimativas de riqueza de Jackknife de primeira ordem e Chao 2, 
estimaram o número de espécies das áreas amostradas em 11 (± 2) e 9 (± 2), 
respectivamente, sugerindo que o inventário registrou de 73 a 84% da fauna de 
pequenos mamíferos não voadores dos módulos amostrais. Como a riqueza obtida 
pelo levantamento está no intervalo apresentado pelo desvio padrão de ambas as 
estimativas e, segundo a afirmação de Hellman & Fowler (1999), de que existe 
grande diferença entre riqueza estimada e riqueza real em amostragens curtas, é 
difícil afirmar a quantidade de espécies a serem capturadas nas áreas amostradas. 

 

 

Figura 7.2.1.3-40 - Curva de acúmulo de espécies de espécies de pequeno 
mamíferos. 

 

O índice de diversidade de Shannon para a estação chuvosa foi de  
1,16 (0,52 - 1,49), enquanto que o de Simpson de 2,06 (1,38 - 3,27). Considerando 
os dados das duas campanhas, o índice de diversidade de Shannon foi de 1,31 (0,8 
- 1,6) enquanto o de Simpson foi de 2,28 (1,55 - 3,42). Os resultados apontam que 
houve aumento tanto da riqueza quanto na abundância das espécies capturadas 
quando comparada a estação seca e chuvosa. As estimativas de diversidade para 
os módulos são apresentadas no Quadro 7.2.1.3-18. 
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Quadro 7.2.1.3-18 - Índices de diversidade de Shannon e Simpson por módulos amostrais. 

 MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3 MÓDULO 4 

Índice de diversidade de Shannon 0,84 0,67 0,84 1,03 

Índice de diversidade de Simpson 1,97 1,92 1,97 2,20 

 

Os índices de equitabilidade de Pielou (J) para a primeira e segunda campanha 
foram de 0,79 e 0,59, respectivamente, enquanto que para as duas campanhas foi 
de 0,61, sugerindo que abundância entre as espécies é semelhante, porém próxima 
ao desequilíbrio. Isto está diretamente associado à alta abundância de Marmosa 
(Micoureus) sp. 1 (n = 22). Como citado anteriormente, os valores obtidos pelos 
índices de diversidade utilizados são diretamente influenciados pela 
homogeneidade da abundância entre as espécies, indicando que os valores destes 
parâmetros poderiam ser maiores se a abundância de M. (Micoureus) sp.1 não 
tivesse sido tão alta quando comparada às outras espécies. 

Os índices de similaridade utilizando dados qualitativos, obtidos através do índice 
de Jaccard (Sj), e quantitativos, obtidos através do índice de Morisita-Horn (Ch) 
(Figura 7.2.1.3-41) apontaram a mesma relação de similaridade entre os módulos. A 
maior similaridade encontra-se entre os Módulos 1 e 3 (0,5 e 0,66 para Jaccard e 
Morisita-Horn, respectivamente), enquanto a menor similaridade foi encontrada do 
módulo 4 em relação aos módulos 1 e 3 (0,2 e 0,33 para Jaccard e Morisita-Horn, 
respectivamente). A maior similaridade entre os Módulos 1 e 3 se deve ao 
compartilhamento de duas [M. (Micoureus) sp.1 e Oecomys aff. roberti)] das quatro 
espécies presentes, enquanto a diferença presente em relação ao Módulo 4 é 
devido a registros de espécies exclusivas  neste módulo: Proechimys sp.1, 
Mesomys hispidus e Monodelphis emilae. 
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Figura 7.2.1.3-41 - Dendogramas da análise de agrupamento da matriz 
de similaridade de espécies para cada módulo 
obtidos através do método UPGMA. (A) Índice de 
Jaccard; (B) Índice de Morisita-Horn. 

 

A espécie com maior número de capturas foi Marmosa (Micoureus) sp.1  
(Figura 7.2.1.3-42A) (n = 22, sendo 11 de indivíduos jovens), sendo esta a única 
capturada em todos os módulos amostrados. Duas fêmeas capturadas no módulo 
três durante a primeira campanha estavam em período de lactação, as duas 
apresentavam filhotes no marsúpio (n = 16), sendo uma com seis filhotes e outra 
com dez. 

Até pouco tempo Micoureus era considerado um gênero válido e M. demerarae era 
a espécie apontada para a porção amazônica de Mato Grosso. No entanto, Voss & 
Jansa (2009), a partir de um conjunto de dados morfológicos e moleculares, 
consideraram Micoureus como um subgênero de Marmosa. A morfologia  
crânio-dentária e dados moleculares preliminares (C. L. Miranda, comunicação 
pessoal) demonstram que a espécie presente no norte de Mato Grosso não é 

A 
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M.(Micoureus) demerarae, mas na verdade uma entidade taxonômica cujo status 
taxonômico ainda precisa ser determinado. Portanto, é conveniente tratá-la 
provisoriamente apenas em nível genérico.   

O espécime de Metachirus nudicaudatus capturado no Módulo 1  
(Figura 7.2.1.3-42B) apresentava nove filhotes no marsúpio. Vale mencionar a 
possibilidade de que Proechimys sp. 1 (Figura 7.2.1.3-42C) seja uma nova espécie 
por ser descrita. Essa hipótese ou possibilidade é levantada com base em dados 
morfológicos, citogenéticos e moleculares (C. L. Miranda, comunicação pessoal). 
Além disso, foi capturado um indivíduo de Oecomys aff. cleberi (Figura 7.2.1.3-42D) 
no Módulo 3. Esta espécie não é esperada para esta região com base na lista 
fornecida por Semedo et al. (2012) e nem foi registrado na análise do material 
coletado no Mato Grosso que está depositado na coleção de mamíferos da 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). 

 

 
Figura 7.2.1.3-42 - Espécimes capturados durante as atividades campo. (A) Mucura-chichica ou cuíca 

Marmosa (Micoureus) sp. 1. (B) Cuíca Marmosa murina; (C) Rato-soiá Proechimys 
sp. (D) Rato-do-mato Oecomys aff. cleberi. 
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O sucesso de captura para as duas campanhas realizadas (0,85%) é considerado 
baixo, mesmo quando comparado a estudos realizados em ambientes degradados 
pela ação humana. Por exemplo, Vieira (2012), no estudo na região do Bico do 
Papagaio, Tocantins, Brasil, obteve sucesso de captura em armadilhas de captura 
viva de 3,35%. O valor obtido ainda é considerado baixo mesmo quando comparado 
a estudo realizado em área não perturbada. Malcolm (1990), por exemplo, obteve 
sucesso de 1,76%. Considerado somente o valor do sucesso da segunda 
campanha (2,08%), é possível perceber que este é mais próximo ao de Vieira 
(2012) e até mesmo superior ao de Malcolm (1990). É importante ressaltar que os 
dias de amostragem empregados na primeira campanha (sete dias) foram mais que 
o dobro do exigido pelo plano de captura (três dias). Diversos são os fatores que 
podem explicar este resultado. Provavelmente o alto grau de perturbação nos 
ambientes amostrados também tenha influenciado na ausência de espécies 
comumente capturadas em estudos de pequenos mamíferos na Amazônia, tais 
como Euryoryzomys nitidus, Hylaeamys megacephalus e Oecomys bicolor. Pode-se 
destacar também as variáveis climáticas, pois é notável o baixo sucesso da primeira 
campanha, realizada no período de baixa pluviosidade. Isso fica mais evidente 
quando se observa a quantidade de fêmeas com filhotes na primeira campanha 
(estação seca) e a quantidade de jovens capturados na segunda campanha 
(estação chuvosa), sugerindo que a pluviosidade pode ter influência direta na 
densidade populacional de roedores e marsupiais. A influência de fatores climáticos 
neste grupo tem sido bastante estuda por diversos pesquisadores (e.g. Dawson & 
Lang 1973; Hice & Schmidly 2002; Umetsu et al., 2006), que constataram o 
aumento no sucesso de captura conforme o aumento da precipitação. Algumas 
hipóteses têm sido levantadas para explicar o efeito da precipitação na taxa de 
captura, entre elas estão o aumento da disponibilidade de recurso, a diminuição na 
perda de líquidos corporais através da transpiração (Doucet & Bider, 1974) e até 
mesmo a diminuição no risco de predação (Stokes et al., 2001).  

É importante destacar que duas possíveis novas espécies de pequenos mamíferos 
não-voadores que estão presentes do norte de Mato Grosso também foram 
encontrados na região do empreendimento. Segundo especialistas consultados (Dr 
Rogério Rossi e Biólogo Thiago Semedo), estas espécies apresentam 
características únicas encontradas principalmente em dados genéticos e 
morfológicos, e já foram detectados em outras localidades no norte de Mato Grosso 
(Parque do Cristalino, proximidades de Alta Floresta, Aripuanã, Cotriguaçu e Sinop). 
Toda a parte taxonômica ainda está em fase de estudo pelo grupo de 
mastozoólogos da Universidade Federal de Mato Grosso e do Instituto Nacional de 
Pesquisa da Amazônia. O material coletado durante as atividades de campo do 
referido diagnóstico ficará disponível na Coleção de Vertebrados do Instituto de 
Biociências da Universidade Federal do Mato Grosso e poderá ser usado pelos 
especialistas para embasar as descrições destas possíveis espécies, além de servir 
para a delimitação da distribuição geográfica das mesmas.  
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 Pequenos mamíferos voadores 

Ao todo foram capturados 306 indivíduos de 22 espécies e visualizadas outras três, 
totalizando 25 espécies na região amostrada, distribuídas em 20 gêneros e três 
famílias. Deste total, 65 capturas, distribuídas em 20 espécies, ocorreram na 
campanha seca e as demais 241 capturas, referentes a 16 espécies, ocorreram na 
campanha chuvosa. Seis espécies ocorreram exclusivamente na campanha 
realizada na estação seca, a saber Choeroniscus minor, Dermanura anderseni, D. 
cinerea, Mesophylla macconnelli, Peropterys macrotis e Uroderma magnirostrum. Já 
a campanha conduzida na estação chuvosa apresentou apenas duas espécies 
exclusivas, Dermanura gnoma e Trachops cirrhosus (Quadro 7.2.1.3-19). 

 

Quadro 7.2.1.3-19 - Espécies capturadas por meio de redes de neblina nos quatro módulos amostrais e 
espécies visualizadas por busca ativa nos pedrais durante o levantamento 
embarcado nas estações seca (S) e chuvosa (C). (continua...) 

FAMÍLIA /  ESPÉCIE 
MÓDULO 

1 
MÓDULO 

2 
MÓDULO 

3 
MÓDULO 

4 TOTAL 
GERAL 

BUSCA 
ATIVA 

STATUS DE 
AMEAÇA 

S C S C S C S C 

EMBALLONURIDAE 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 Peropteryx macrotis 1 0 0 0 0 0 0 0 1 - Pouco preocupante 

Rhynchonycteris naso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X Pouco preocupante 

Saccopteryx sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X Pouco preocupante 

PHYLLOSTOMIDAE 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

Artibeus lituratus 0 3 0 4 1 4 0 7 19 - Pouco preocupante 

Artibeus obscurus 0 1 0 2 1 0 0 1 5 - Pouco preocupante 

Artibeus planirostris 0 3 1 22 0 22 0 12 60 - Pouco preocupante 

Carollia perspicillata 8 14 6 21 6 16 13 52 136 X Pouco preocupante 

Choeroniscus minor 0 0 0 0 1 0 0 0 1 - Pouco preocupante 

Chrotopterus auritus 1 0 0 1 0 1 0 0 3 - Pouco preocupante 

Dermanura anderseni 0 0 0 0 1 0 0 0 1 - Pouco preocupante 

Dermanura cinerea 0 0 0 0 1 0 0 0 1 - Pouco preocupante 

Dermanura gnoma 0 0 0 0 0 1 0 0 1 - Pouco preocupante 

Desmodus rotundus 1 0 2 0 0 1 0 0 4 - Pouco preocupante 

Glossophaga soricina 0 0 0 0 1 0 0 1 2 X Pouco preocupante 

Lophostoma silvicolum 0 0 1 3 0 0 0 3 7 - Pouco preocupante 

Mesophylla macconnelli 0 0 1 0 1 0 0 0 2 - Pouco preocupante 
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Quadro 7.2.1.3-19 - Espécies capturadas por meio de redes de neblina nos quatro módulos amostrais e 
espécies visualizadas por busca ativa nos pedrais durante o levantamento 
embarcado nas estações seca (S) e chuvosa (C). (continuação) 

FAMÍLIA /  ESPÉCIE 
MÓDULO 

1 
MÓDULO 

2 
MÓDULO 

3 
MÓDULO 

4 TOTAL 
GERAL 

BUSCA 
ATIVA 

STATUS DE 
AMEAÇA 

S C S C S C S C 

EMBALLONURIDAE 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
Phyllostomus elongatus 0 

7 
1 

5 
0 

0 
1 

0 
14 - 

Pouco 
preocupante 

Platyrrhinus incarum 2 0 0 2 0 1 0 1 6 - Não avaliada 

Rhinophila pumilio 1 
2 

5 
7 

2 
0 

0 
1 

18 - 
Pouco 
preocupante 

Sturnira lilium 0 
1 

0 
0 

0 
2 

1 
1 

5 - 
Pouco 
preocupante 

Tonatia saurophila 0 
0 

1 
2 

0 
0 

0 
0 

3 - 
Pouco 
preocupante 

Trachops cirrhosus 0 
2 

0 
2 

0 
2 

0 
0 

6 - 
Pouco 
preocupante 

Uroderma bilobatum 2 
1 

0 
3 

0 
3 

0 
1 

10 - 
Pouco 
preocupante 

Uroderma magnirostrum 1 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1 - 
Pouco 
preocupante 

MOLOSSIDAE         
   

Nyctinomops sp. 0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 X 
Pouco 
preocupante 

Total geral 51 92 68 95 306 - 

  

A espécie mais abundante foi Carollia perspicillata com 136 capturas, seguida de 
Artibeus planirostris com 60 capturas. Seis espécies tiveram apenas uma captura 
(Quadro 7.2.1.3-19). C. perspicillata e A. planirostris são espécies com grande 
potencial de dispersão de sementes e com ampla distribuição pelo território 
brasileiro. São considerada frugívoras, consumindo frutas de variados tamanhos de 
diversas espécies vegetais, podendo complementar sua dieta com insetos  
(Ortêncio Filho et al., 2007; Reis et al., 2013).  

Além da grande plasticidade alimentar, Carollia perspicillata parece se adaptar 
muito bem em ambientes perturbados, habitando desde florestas primárias até 
bueiros e construções em áreas urbanas, sendo comumente a mais abundante em 
inventários de morcegos (Peracchi et al., 2011). Artibeus planirostris é um espécie 
muito comum, principalmente em regiões de Cerrado e Floresta Amazônica e é 
capaz de percorrer grandes distâncias (Bernard & Fenton, 2002), o que o torna um 
importante dispersor de sementes. Juntas essas espécies tem papel fundamental 
na regeneração de áreas degredadas. 
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A curva do coletor não atingiu a assíntota (Figura 7.2.1.3-43), e o estimador de 
riqueza (Jack 1) estima a ocorrência de 28 espécies na região amostrada  
(Figura 7.2.1.3-44), número muito próximo da riqueza real observada, porém abaixo 
da média de inventários rápidos com morcegos na Amazônia (e.g. Martins et al., 
2006 - 35, 29 e 27 espécies). Em regiões neotropicais, é esperada a alta 
abundância de algumas espécies, seguida por poucas espécies intermediárias e em 
contraste com a baixa abundância de muitas outras (e.g. Gonçalves & Gregorin, 
2004; Bruno et al., 2011; Sousa et al., 2013), uma estrutura conhecida como J 
invertido, porém a Figura 7.2.1.3-45  não evidencia as abundâncias intermediárias 
entre as espécies mais e menos abundantes, indicando que a comunidade de 
quirópteros encontra-se desestabilizada. 

 

 

Figura 7.2.1.3-43 - Curva de acumulação de espécies de quirópteros para 20 sítios amostrais 
em cada um dos dois períodos sazonais amostrados (seca e chuva). 
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Figura 7.2.1.3-44 - Estimador de riqueza (Jackknife 1) para as 12 noites amostradas. As 
barras representam o intervalo de confiança. 

 

 

Figura 7.2.1.3-45 - Abundância observada para as espécies de morcegos 
registradas ao longo das duas campanhas. 
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O Índice de diversidade de Shannon-Wiener para os quatro módulos amostrados foi 
de Hmax = 1,30 com equabilidade de J = 0,67 (Quadro 7.2.1.3-20). O valor 
encontrado, embora muito próximo, está abaixo da média de outros estudos com 
quirópteros em regiões neotropicais - 2,0 - (Esbérard, 2003). O índice de Shannon 
pode ser influenciado pela baixa captura de algumas espécies, o que diminui a 
equabilidade e consequentemente o índice de diversidade. Espécies do gênero 
Artibeus e Platyrrhinus costumam estar entre as mais abundantes por serem 
frugívoras e forragearem no subbosque de fragmentos, o que favorece as capturas 
dessas espécies com o método empregado (redes de neblina) (Pedro & Taddei, 
1997). No entanto, embora Artibeus planirostris tenha tido a segunda maior 
abundância teve o número de capturas bem abaixo da espécie mais abundante, 
enquanto Platyrrhinus incarum ficou na oitava colocação relativa à abundância.  

Outro fator que merece destaque é que espécies mais abundantes foram 
capturadas em praticamente todos os módulos amostrais, enquanto espécies mais 
raras foram restritas a determinados fragmentos, como Dermanura gnoma e 
D.cinerea (M3), Mesophylla macconnelli (M2 e M3) e Uroderma magnirostrum (M1), 
o que influencia diretamente no valor do índice de diversidade de cada módulo 
amostral e consequentemente a similaridade entre os sítios. Ambientes mais 
íntegros tendem a apresentar maior número de espécies raras, enquanto ambientes 
mais perturbados apresentam menor número de espécies raras em contraste com o 
auto número de espécies mais generalistas (Medellin et al., 2000). 

 

Quadro 7.2.1.3-20 - Índices de diversidade (Shannon-Wiener) e equabilidade encontrados para a região 
amostrada e para os quatro módulos separadamente. 

ÍNDICE M1 M2 M3 M4 TOTAL 

Shannon-Wiener (H’max) 2,02 2,08 1,99 1,19 1,30 

Equitabilidade (J) 0,76 0,79 0,70 0,50 0,67 

 

Os sítios M2 e M4 apresentaram abundância semelhante, com mais de 90 capturas, 
sendo o M4 o mais abundante (n = 95). Os sítios M1 e M3 tiveram menos de  
70 capturas. O M3 foi o sítio que apresentou a maior riqueza, com 17 espécies, 
seguido pelos sítios M1 e M2, ambos com 14 espécies. Apesar da maior 
abundância, o sítio M4 apresentou a menor riqueza, com 11 espécies  
(Quadro 7.2.1.3-19). O sítio M4 está localizado mais próximo da zona urbana. Nos 
módulos com menor influência antrópica, além de revelarem maior riqueza e maior 
índice de diversidade, houve captura de espécies mais especialistas como 
Chrotopterus autiros (M1), Lophostoma silvicolum (M2), Tonatia saurophylla (M2) e 
Choeroniscus minor (M3). T. saurophylla é uma espécie insetívora de difícil captura 
ainda sem registro oficial para Mato Grosso, enquanto C. minor, embora com ampla 
distribuição, possui uma dieta mais exigente de determinados recursos, como flores 
e frutos (Peracchi et al., 2007).  
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O índice de Shannon-Wiener (H’max) foi mais elevado no M2, que também 
apresentou maior equitabilidade (J). O M4 apresentou os menores valores tanto de 
diversidade quanto de equitabilidade (Quadro 7.2.1.3-20). Esse resultado pode ser 
em função do alto grau de perturbação desse ambiente, que tem como principais 
características a proximidade da zona urbana, a presença de estradas no seu 
interior, sua localização às margens de uma rodovia pavimentada, além da alta 
ocorrência de lianas, evidenciando a incidência de supressão arbórea no local. 
Sobre este último, é válido destacar que a presença de lianas aumenta a densidade 
de obstáculos de voos, consequentemente, diminuindo a frequência de atividade de 
morcegos. Um ambiente estruturado proporciona diversos microhabitats exigidos 
por diferentes grupos de invertebrados, principalmente os insetos, além de fornecer 
néctar e frutos de plantas arbustivas e arbóreas, sendo estes os recursos 
alimentares mais significativos para os morcegos, como evidenciado nos estudos 
realizados por Fahr e Kalko (2011) e Oliveira (2014). 

A análise de similaridade ilustra a formação de um grupo envolvendo os sítios M1 e 
M2, com 65% de similaridade. O sítio M3 foi o que apresentou menor similaridade 
em relação aos demais com cerca de 51% de similaridade (Figura 7.2.1.3-46). A 
alta riqueza em contraste com o baixo número de capturas no sítio M3 evidencia a 
maior dissimilaridade desse sítio. Por se tratar de ambientes relativamente próximos 
e com grande semelhança na composição do hábitat, principalmente no que tange a 
abrigos (contribuindo para co-ocorrência de espécies, particularmente as 
generalistas), é previsível uma similaridade na composição da quiropterofauna entre 
os sítios. 

A similaridade encontrada entre os períodos sazonais foi de 64%. Foi possível notar 
claramente a formação de dois grupos que separam o período sazonal seco do 
úmido (Figura 7.2.1.3-47). Esse resultado reafirma a necessidade de inventários de 
morcegos em períodos sazonais distintos já que algumas espécies podem se tornar 
mais ativas em determinados períodos em função do padrão reprodutivo da espécie 
ou recursos alimentares disponíveis. Trachops cirrhosus foi capturado apenas no 
período úmido, época em que anfíbios, principal recurso alimentar da espécie, são 
mais abundantes.  

O teste de Wilcoxon revela uma significativa diferença na composição da 
quiropterofauna entre as campanhas seca e úmida (Quadro 7.2.1.3-21). Analisando 
separadamente os sítios amostrais foi verificada diferença significativa apenas nos 
sítios M2 e M4. Tal resultado ilustra a dinâmica atividade existente dentro de uma 
comunidade de morcegos revelada por meio das capturas com redes de neblina.  
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Figura 7.2.1.3-46 - Cluster de similaridade (Jaccard) entre os quatro módulos amostrais. 

 

 

Figura 7.2.1.3-47 - Cluster de similaridade (Jaccard) entre os quatro módulos amostrais, 
nos períodos seco e chuvoso. 

 

Quadro 7.2.1.3-21 - Valores referentes ao teste de Wilcoxon para avaliar a diferença na composição 
da quiropterofauna nos diferentes períodos sazonais nos quatro sítios amostrais. 

M1 M2 M3 M4 Geral 

W = 73 W = 96,5 W = 108 W = 51,5 W = 187,5 

p = 0,208 p = 0,003 p = 0,134 p = 0,014 p = 0,010 
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Por meio da busca ativa foi possível visualizar cinco espécies e inúmeros locais 
utilizados como abrigo, diurnos ou noturnos, de diversas espécies de morcegos 
(Quadro 7.2.1.3-22). Rinchonycteris naso tem por hábito se abrigar em locais 
próximos a cursos d’água, o que pode ter favorecido a visualização em maior 
abundância dessa espécie. 

Com exceção de Nyctinomops sp., espécie encontrada apenas em fendas de 
pedrais, as demais espécies visualizadas foram encontradas em casas 
abandonadas ou pontos de apoio de pescadores em ilhas e nas margens do Rio 
Arinos. Embora Nyctinomops sp. tenha sido visualizada apenas uma vez, diversos 
pedrais apresentaram vestígios e vocalizações característicos de espécies da 
mesma família. 

Esse resultado demonstra a ampla plasticidade de habitats explorados pelas 
diferentes espécies de morcegos na região estudada. 

 

Quadro 7.2.1.3-22 - Localização e tipo de registro refente ao método de busca ativa nos quatro 
módulos amostrais, além do trecho do Rio Arinos visitado nos dois periodos 
sazonais. (continua...) 

ESPÉCIE TIPO DE REGISTRO LOCALIZAÇÃO UTM 

Rinchonycteris naso Vizualização 0433787 - 8752518 

Rinchonycteris naso Vizualização 0434434 - 8754213 

Rinchonycteris naso Vizualização 0429667 - 8762769 

Rinchonycteris naso Vizualização 0434402 - 8760566 

Rinchonycteris naso Vizualização 0436285 - 8757571 

Rinchonycteris naso Vizualização 0436138 - 8757168 

Rinchonycteris naso Vizualização 0433788 - 8752756 

Rinchonycteris naso Vizualização 0414322 - 8789038 

Rinchonycteris naso Vizualização 0415886 - 8787778 

Rinchonycteris naso Vizualização 0416165 - 8779470 

Rinchonycteris naso Vizualização 0418072 - 8779117 

Rinchonycteris naso Vizualização 0418376 - 8770446 

Rinchonycteris naso Vizualização 0429535 - 8764097 

Rinchonycteris naso Vizualização 0457552 - 8729207 

Carollia perspicillata Vizualização 0457552 - 8729207 

Glossophaga soricina Vizualização 0457552 - 8729207 

Saccopteryx sp. Vestígio 0430432 - 8762669 
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Quadro 7.2.1.3-22 - Localização e tipo de registro refente ao método de busca ativa nos quatro 
módulos amostrais, além do trecho do Rio Arinos visitado nos dois periodos 
sazonais. (continuação) 

ESPÉCIE TIPO DE REGISTRO LOCALIZAÇÃO UTM 

Nyctinomops sp. Vestígio 0417985 - 8768722 

Abrigo Vestígio 0430834 - 8760184 

Abrigo Vestígio 0436052 - 8757952 

Abrigo Vestígio 0452154 - 8734633 

Abrigo Vestígio 0455534 - 8729237 

Abrigo Vestígio 0415688 - 8780055 

Abrigo Vestígio 0417847 - 8774286 

Abrigo Vestígio 0417838 - 8768930 

Abrigo Vestígio 0437036 - 8751735 

Abrigo Vestígio 0451293 - 8735860 

Abrigo Vestígio 0427504 - 8765543 

Abrigo Vestígio 0430521 - 8762668 

Abrigo Vestígio 0440081 - 8745512 

Abrigo Vestígio M4 1600m 

Abrigo Vestígio M4 4000m 

Abrigo Vestígio M2 2500m 

Abrigo Vestígio M1 2900m 

Abrigo Vestígio M1 4700m 

 

 Médios e Grandes Mamíferos 

Foram registrados 142 indivíduos de mamíferos terrestres de médio e grande porte, 
distribuídos em 21 espécies, 12 famílias e seis ordens na primeira campanha, 
referente a estação seca. Na estação chuvosa foram registrados 743 indivíduos, 
distribuídos em 31 espécies, 17 famílias e sete ordens. Houve um acréscimo de  
10 espécies que ainda não haviam sido registradas entre a primeira e a segunda 
campanhas, sendo elas: tatu-peba (Euphractus sexcinctus), tatu-canastra 
(Priodontes maximus), tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), preguiça-real 
(Choloepus didactylus), parauacú (Pithecia irrorata), esquilo (Guerlinguetus sp2.), 
gato-mourisco (Puma yagouaroundi), irara (Eira barbara), capivara (Hydrochoerus 
hydrochaeris) e cutia (Dasyprocta azarae). A única espécie exclusiva da primeira 
campanha foi o zogue-zogue (Callicebus aff. moloch). 

A curva cumulativa de espécies gerada pelo estimador de riqueza não-paramétrico 
Jackknife de primeira ordem aponta para a presença de 31 (± 2) espécies de 
mamíferos (Figura 7.2.1.3-48). Este valor é próximo do observado pelos métodos 
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sistemáticos, no qual foram identificados 25 espécies na área de estudo. É possível 
observar que a curva apresenta uma tendência à estabilização. 

 

 

Figura 7.2.1.3-48 - Curva de acumulação de espécies de mamíferos de médio e 
grande porte. 

 

A ordem mais abundante foi Artiodactyla, seguida da ordem Primates. A ordem que 
apresentou maior número de espécies amostradas foi a ordem Carnivora, com sete 
espécies observadas: Cerdocyon thous (cachorro-do-mato), Leopardus pardalis 
(jaguatirica), Nasua nasua (quati), Panthera onca (onça-pintada), Puma 
yagouaroundi (gato-mourisco), Eira barbara (irara) e Speothos venaticus  
(cachorro-vinagre). Em seguida estão os primatas, com cinco espécies 
identificadas: Alouatta puruensis (guariba-vermelha), Ateles chamek  
(macaco-aranha), Pithecia irrorata (parauacú), Mico melanurus (mico) e Sapajus 
apella (macaco-prego). Esta mesma tendência já havia sido observada na primeira 
campanha. Entretanto, na segunda houve um aumento significativo no número de 
registros de indivíduos pertencentes ao grupo Artiodactyla (Figura 7.2.1.3-49). 
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Figura 7.2.1.3-49 - Número de indivíduos de mamíferos de médio e grande porte de acordo 
com a ordem taxonômica. 

 

A ordem Pilosa não havia sido registrada na primeira campanha pelos métodos 
sistemáticos. Além disso, houve um acréscimo no número de espécies registradas 
para os Cingulata, com a adição de Euphractus sexcinctus e Priodontes maximus. 
O mesmo foi observado para os roedores, com o registro de Gerlinguetus sp2., 
Hydrochoerus hydrochaeris e Dasyprocta azarae (Figura 7.2.1.3-50). 

 

 

Figura 7.2.1.3-50 - Número de espécies de mamíferos de médio e grande porte de 
acordo com a ordem taxonômica. 
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Considerando as famílias de mamíferos, as mais abundantes durante o 
levantamento da primeira campanha foram Tayassuidae, com 33% (n = 42), 
seguida pela família Atelidae, com 23% (n = 33), e Cebidae, com 23% (n = 33), 
totalizando 76% (n = 108) dos espécimes registrados. O mesmo foi observado na 
segunda campanha. Entretanto, Tayassuidae correspondeu a 56,25% (n = 405) dos 
registros, Atelidae com 12,50% (n = 90) e Cebidae com 8,47% (n = 61), totalizando 
77,22% (n = 556) das observações. 

Com relação à riqueza dentro de cada família, as mais representativas foram: 
Tayassuidae, Mustelidae, Felidae, Dasypodidae, Cebidae e Atelidae, todas com 
duas espécies identificadas (11%), totalizando 12 (66%) espécies observadas. Na 
segunda campanha, a família com maior riqueza foi a Dasypodidae com  
15,38% (n = 4) das espécies registradas, seguida por Tayassuidae, Sciuridae, 
Myrmecophagidae, Felidae, Cebidae e Atelidae, todas com duas espécies 
identificadas (7,69%), somando 61,5% (Figura 7.2.1.3-51). 

 

 

  

Figura 7.2.1.3-51 - Porcentagem de espécimes e espécies de acordo com a família taxonômica. 

 

O alto índice de espécimes da ordem dos primatas pode ser associado à 
diversidade de mamíferos de médio e grande porte não estar distribuída de maneira 
homogênea ao longo de todo o bioma amazônico (Ayres & Clutton-Brock, 1992; 
Silva et al., 2005). Além disso, foi registrada grande abundância de porcos-do-mato 
(Tayassu pecari e Pecari tajacu) o que pode ser associado a possível baixa pressão 
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de caça na região, permitindo grandes densidades populacionais dessas espécies. 
Além disso, foi detectada a presença de predador topo de cadeia, como a onça 
pintada (Panthera onca). No Quadro 7.2.1.3-23 é apresentado os registros dos 
mamíferos de médio e grande compilando os dados obtidos nas duas campanhas. 
Também são apresentadas informações ecológicas e o status de conservação. 
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Quadro 7.2.1.3-23 - Mamíferos de médio e grande porte registrados nas duas campanhas de levantamentos da fauna. (continua...) 

TÁXON NOME POPULAR MÓDULO/ESTRADA 1ª CAMP 2ª CAMP ESTRATO DIETA STATUS ENDEMISMO DETECÇÃO 

RODENTIA 
         

Sciuridae                   

Guerlinguetus sp1 Esquilo M3,M4 x x Sc Fr/Gr - Am Câmera 

Guerlinguetus sp2 Esquilo M1 x x Sc Fr/Gr - Am Visual 

Caviidae                   

Hydrochoerus hydrochaeris Capivara M1,M3, Estrada 
 

x S.a Hb - - Câmera 

Cuniculidae                   

Cuniculus paca Paca M1,M2,M3,M4 x x Te Fr/Hb - - 
Câmera, 

Visual 

Dasyproctidae                   

Dasyprocta azarae Cutia M1,M2,M3,M4   x Te Fr/Gr -l - 
Câmera, 

Visual 

CINGULATA 
         

Dasypodidae                   

Dasypus novemcinctus Tatu-galinha M1,M2,M3,M4 x x SF In/On - - 
Câmera, 

Visual 

Dasypus kappleri Tatu-15-quilos M2, M3 x x SF In/On - Am Câmera 

Euphractus sexcinctus Tatu-peba M1,Estrada 
 

x SF In/On - - Câmera 

Priodontes maximus Tatu-canastra M3   x SF Myr VU - Câmera 

PILOSA 
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Quadro 7.2.1.3-23 - Mamíferos de médio e grande porte registrados nas duas campanhas de levantamentos da fauna. (continua...) 

TÁXON NOME POPULAR MÓDULO/ESTRADA 1ª CAMP 2ª CAMP ESTRATO DIETA STATUS ENDEMISMO DETECÇÃO 

Megalonychidae                   

Choloepus didactylus Preguiça-real M3 
 

x Ar Fo - Am Visual 

Myrmecophagidae                   

Myrmecophaga tridactyla Tamanduá-bandeira M2,M4 
 

x Te Myr VU - Câmera 

Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim M1,M2,M4, Estrada x x Sc Myr - - Câmera, 
Visual 

PRIMATES 
         

Callithrichidae                   

Mico melanurus Sagui M4 x x Ar Fr/In/Go - Am, Ce, Pt Visual 

Cebidae                   

Sapajus apella Macaco-prego M1,M2,M3,M4 x x Ar Fr/On - Am Visual 

Atelidae                   

Alouatta puruensis Guariba M1, M2, M3, M4 x x Ar Fo/Fr - Am Visual 

Ateles chamek Macaco-aranha M1,M2,M3,M4 x x Ar Fr/Fo VU/End Am Visual 

Pitheciidae                   

Callicebus aff. moloch Zogue-zogue M1,M4 x 
 

Ar Fr/Fo - Am 
 

Pithecia irrorata Parauacú M2   x Ar Fr/Se - Am Visual 

CARNIVORA 
         

Felidae                   

Panthera onca Onça-pintada M1, M2, M3, M4 x x Te Ca VU - 
Vocalização, 

pegadas 
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Quadro 7.2.1.3-23 - Mamíferos de médio e grande porte registrados nas duas campanhas de levantamentos da fauna. (continua...) 

TÁXON NOME POPULAR MÓDULO/ESTRADA 1ª CAMP 2ª CAMP ESTRATO DIETA STATUS ENDEMISMO DETECÇÃO 
Leopardus pardalis Jaguatirica M1, M2, M3 x x Te Ca - - Câmera 

Puma yagouaroundi Gato-mourisco Estrada 
 

x Te Ca VU/LC - Visual 

Canidae                   

Cerdocyon thous Cachorro-do-mato Estrada x x Te In/On - - Visual, Fezes 

Speothos venaticus Cachorro-vinagre Estrada x x Te Ca VU 
 

Visual 

Mustelidae                   

Eira barbara Irara M1,M3   x Te Fr/On - - Visual 

Procyonidae                   

Nasua nasua Quati M1,M2,M4 x x Te Fr/On - - 
Câmera, 

Visual 

PERISSODACTYLA 
         

Tapiridae                   

Tapirus terrestris Anta M1,M2,M3,M4 x x Te Hb/Fr VU - 
Câmera, 

Visual, Fezes 

ARTIODACTYLA 
         

Cervidae                   

Mazama americana Veado-mateiro M1,M2,M3,M4 x x Te Fr/Hb - - 
Câmera, 

Visual 

Tayassuidae                   

Pecari tajacu Cateto/Catitu M1,M2,M3,M4 x x Te Fr/Hb - - 

Câmera, 
Visual, 

pegada e 
fezes 

Tayassu pecari Queixada M1,M2,M3,M4 x x Te Fr/Hb VU - 
Câmera, 
Visual, 

Pegadas 

Legenda: *Ar = Arborícola; Te = Terrestre; S.a = Semiaquático; Sc = Escansorial; SF = Semi-fossorial; **In = Insetívoro; On= Onívoro; Fo = Folívoro; Ca = Carnívoro; Fr = Frugívoro; Go = Gomívoro; Gr 
= Granívo; Hb = Herbívoro; Myr = Mirmecófago; Pis = Piscívoro;  ***LC = Pouco preocupante; EN = Em perigo; VU = Vulnerável. ****Am = Amazônia  
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Durante a estação seca, o Módulo 3 foi o que apresentou maior riqueza, com  
15 espécies registradas (Mazama americana, Pecari tajacu, Tayassu pecari, 
Panthera onca, Lontra longicaudis, Pteronura brasiliensis, Dasypus kappleri, 
Dasypus novemcinctus, Tapirus terrestris, Alouatta puruensis, Ateles chamek, 
Sapajus apella, Guerlinguetus sp1., Leopardus pardalis, Cuniculus paca), 
totalizando 30% das espécies observadas, seguido pelo Módulo 2, com 13 espécies 
(26%), e pelo Módulo 1, com 12 espécies (24%) (Figura 7.2.1.3-52). O Módulo 4, 
mesmo com a menor riqueza (20% das observações), teve registro de um táxon 
que não foi observado nas demais áreas (Mico melanurus). Além disso, somente 
nos Módulos 1 e 4 foi identificado o táxon Callicebus aff. moloch.  

Na estação chuvosa, o Módulo 1 foi o mais rico em espécies, com 17 espécies 
registradas, totalizando 65% das espécies observadas. Os táxons Guerlinguetus 
sp2., Panthera onca e Euphractus sexcintus foram registrados exclusivamente 
neste módulo na estação chuvosa. A preguiça-real (Choloepus didactylus) foi 
registrada apenas no Módulo 3 e o parauacú (Pithecia irrorata) foi observado 
somente em M2. 

Analisando os dados consolidados das duas campanhas, os módulos que 
apresentaram maior riqueza de espécies foram o 1 e o 3, com 17 e 16 espécies 
observadas, respectivamente (Figura 7.2.1.3-53). 

 

 

Figura 7.2.1.3-52 - Riqueza de espécies de mamíferos de médio e grade porte 
acumulada nas duas campanhas. 
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Com relação à abundância relativa de cada espécie, observa-se que a maior 
abundância foi registrada para Tayassu pecari, com 36,73% (270 indivíduos), 
seguida por Pecari tajacu com 18,38% dos registros, e por Ateles chamek com 
11,02% dos registros, a quarta espécie mais abundante foi Sapajus apella com  
61 indivíduos observados (8,30%) (Quadro 7.2.1.3-24). Esta alta representatividade 
de espécies de primatas está associado à fatores ecológicos deste táxon, como a 
tendência a formar grupos numerosos, em alguns casos para forragear. Além disso, 
assim como os primatas, os queixadas (Tayassu pecari) são animais sociais e 
tendem a formar grandes grupos familiares.  

Os táxons com menor número de espécimes observados foram Panthera onca e 
Leopardus pardalis com 0,14% e 0,27% de abundância relativa, respectivamente. 
Os felinos são animais solitários e crepusculares/noturnos. Sendo assim, o 
comportamento do animal influencia diretamente nos registros do mesmo. Esta 
mesma informação pode ser aplicada para explicar a baixa abundância dos 
membros da família Dasypodidae (Euphractus sexcinctus, Dasypus kappleri e 
Priodontes maximus), cada um com 0,14% de abundância. Estes animais além de 
apresentarem hábito crepuscular/ noturno, também possuem hábitos fossoriais.  

 

Quadro 7.2.1.3-24 - Abundância relativa de médios e grandes mamíferos registrada por espécie. 
(continua...) 

ESPÉCIE M1 M2 M3 M-4 ABUNDÂNCIA TOTAL  ABUNDÂNCIA 
RELATIVA 

Tayassu pecari 114 63 25 99 301 34,52% 

Pecari tajacu 18 40 41 45 144 16,51% 

Ateles chameck 19 29 36 24 108 12,39% 

Sapajus apella 34 21 24 13 92 10,55% 

Mazama americana 26 1 9 2 38 4,36% 

Tapirus terrestris 13 14 10 1 38 4,36% 

Nasua nasua 21 6   7 34 3,90% 

Cuniculus paca 2 12 3 1 18 2,06% 

Alouatta puruensis  2  2 10  2 16 1,83% 

Dasyprocta azarae 5 2 4 4 15 1,72% 

Dasypus novemcinctus 3 2 4 3 12 1,38% 

Hydrochoerus hydrochaeris 2   9   11 1,26% 

Pathera onca 1  1 1   2 5 0,57% 

Pithecia irrorata   5     5 0,57% 
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Quadro 7.2.1.3-24 - Abundância relativa de médios e grandes mamíferos registrada por espécie. 
(continuação) 

ESPÉCIE M1 M2 M3 M-4 ABUNDÂNCIA TOTAL  ABUNDÂNCIA 
RELATIVA 

Tamandua tetradactyla 3 1   1 5 0,57% 

Myrmecophaga tridactyla   1   3 4 0,46% 

Guerlinguetus sp.1     3 1 4 0,46% 

Eira barbara 1   2   3 0,34% 

Leopardus pardalis 1 1 1    3 0,34% 

Dasypus kappleri 1    2   3 0,34% 

Pteronura brasiliensis  1 1 1 3 0,34% 

Guerlinguetus sp.2 2       2 0,23% 

Mico melanurus       2 2 0,23% 

Callicebus aff. moch 1   1 2 0,23% 

Choloepus didactylus     1   1 0,11% 

Euphractus sexcinctus 1       1 0,11% 

Priodontes maximus     1   1 0,11% 

Lontra longicaudis   1  1 0,11% 

 

O módulo que apresentou maior número de registros ao longo das duas campanhas 
foi o M1, com 273 espécimes registrados, seguido pelos Módulos 4 e 2 com 204 e 
203 indivíduos respectivamente (Figura 7.2.1.3-53). 
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Figura 7.2.1.3-53 - Abundância acumulada de médios e grandes mamíferos das 
duas campanhas. 

 

Para a estação seca, o Módulo 2 apresentou o maior índice de diversidade  
(H’ = 0,9), seguido pelo módulo 3 com H’ de 0,88. O módulo 4 apresentou menor 
índice de diversidade com 0,76 (Figura 7.2.1.3-54). Para a estação chuvosa os 
valores de H’ mantiveram-se constantes nos Módulos 1 e 3 (0,82 e 0,88). Nos 
módulos 2 e 4 houve uma redução no valor deste índice. Isto pode ser associado ao 
aumento significativo na abundância relativa de alguns táxons, que faz com que os 
valores de diversidade caiam.  

Após a realização das duas campanhas é possível observar que o M3 e M2 
obtiveram os maiores índices de diversidade, com H’ = 1,76 e 1,73, 
respectivamente (Figura 7.2.1.3-55). Estes módulos não apresentaram os maiores 
valores de riqueza e abundância, fator que contribuiu para os maiores índices de 
diversidade. O oposto pôde ser observado para o Módulo 1, onde houve uma 
dominância de Tayassu pecari em relação as demais espécies.  
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Figura 7.2.1.3-54 - Índice de diversidade de Shannon-Wiener para médios e 
grandes mamíferos por módulos amostrais durante as duas 
campanhas. 

 

 

Figura 7.2.1.3-55 - Diversidade de Shannon-Wiener registrado por módulo após 
as duas campanhas. 

 

Os resultados obtidos com a análise de equitabilidade mostram que na estação 
seca, o Módulo 2 apresenta maior equilíbrio entre a abundância e o número de 
espécies inventariadas. Portanto, não há dominância de uma espécie em relação às 
demais. O M2 apresentou índice de equitabilidade de 0,87, seguido pelos Módulos 
1 e 3, ambos com J = 0,82, e o módulo 4, com J = 0,8 (Figura 7.2.1.3-56). 

Para a estação chuvosa foram observados valores menores de equitabilidade. O 
Módulo 1 apresentou J = 0,67, o M2 teve J = 0,72 e M3, J = 0,74, sendo este o 
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maior valor obtido (Figura 7.2.1.3-56). Estes resultados podem estar diretamente 
associados à presença, em altas densidades, de algumas espécies, como é o caso 
de Tayassu pecari e Pecari tajacu, considerando que estas duas representam 55% 
de todos os registros. A abundância das espécies não está em equilíbrio, uma vez 
que algumas são mais dominantes que outras. 

 

 

Figura 7.2.1.3-56 - Equitabilidade (J') de mamíferos de médio e grande porte por 
módulos amostrais para cada campanha. 

 

A análise de agrupamento da matriz de similaridade, calculado através do índice de 
Jaccard, entre os módulos amostrados, revelou que a maior similaridade  
encontra-se entre os módulos 2 e 4, enquanto que a menor similaridade  
encontra-se entre os módulos  3 e 4 (Figura 7.2.1.3-57). Estes valores estão de 
acordo com o número de registros compartilhados entre os módulos citados, sendo 
um total de 15 espécies compartilhadas entre os módulos 2 e 4, enquanto os 
módulos 3 e 4 obtiveram um compartilhamento de 13 espécies. Embora os valores 
calculados pelo índice de Jaccard sejam bem próximos entre os módulos, nota-se 
um pequeno distanciamento do módulo 3 para com os demais. Isto pode ser 
explicado pela quantidade de espécies exclusivas a ele: Choloepus didactylus, 
Lontra longicaudis e Priodontes maximus. 
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Figura 7.2.1.3-57 - Dendograma da análise de agrupamento da matriz de similaridade de 
espécies para cada módulo, obtido através do índice de Jaccard. 

 

Com relação às espécies de mamíferos ameaçadas ou com algum grau de 
vulnerabilidade ao longo das campanhas (Quadro 7.2.1.3-25) foi detectada a 
Tapirus terrestris (anta) considerada vulnerável (VUL) pela IUCN. Além disso, 
também foi registrada a presença de ariranhas (Pteronura brasiliensis), considerado 
em perigo pela IUCN. O cachorro-vinagre (Speothos venaticus) é classificado como 
vulnerável pela IUCN, a principal ameaça para este grupo é o desmatamento, 
fragmentação e alteração de habitat. Outro carnívoro também considerado 
vulnerável (MMA, 2014) é a onça-pintada (Panthera onca). Esta foi registrada em 
todos os módulos, a principal ameaça a este felino é a perda de habitat, 
considerando que esta espécie necessita de grandes áreas para manter populações 
reprodutivas e estáveis. Além disso, em algumas regiões a onça-pintada também é 
impactada pela perseguição de fazendeiros, devido a danos causados aos 
rebanhos domésticos. O tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), 
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considerado ameaçado de extinção pelo MMA (2014), também foi registrado. O 
tatu-canastra (Priodontes maximus) é a maior espécie de tatu vivente e é 
considerada vulnerável a extinção pela IUCN e MMA. Esta espécie é diretamente 
afetada pela atividade de caça, por ter a carne apreciada pelas populações 
ribeirinhas. 

 

Quadro 7.2.1.3-25 - Lista de mamíferos médios e grandes registrados durante o levantamento da UHE 
Castanheira que se encontram sob alguma categoria de ameaça de acordo com a 
lista de IUCN (2014) e do MMA (2014). VU = Vulnerável; LC = Least Concern 
(Pouco preocupante); EN = Endagered (Ameaçado); NT = Near Threatened (Quase 
ameaçado). 

TÁXON NOME POPULAR MMA IUCN 

Cuniculus paca Paca - LC 

Dasypus novemcintus Tatu-galinha - LC 

Dasypus kappleri Tatu-de-15-quilos - LC 

Priodontes maximus Tatu-canastra VU VU 

Myrmecophaga tridactyla Tamanduá-bandeira VU VU 

Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim VU LC 

Sapajus apella Macaco-prego - LC 

Ateles chamek Macaco-aranha - EN 

Callicebus aff. moloch Zogue-zogue - LC 

Panthera onca Onça-pintada VU NT 

Leopardus pardalis Jaguatirica - LC 

Cerdocyon thous Cachorro-do-mato - LC 

Speothos venaticus Cachorro-vinagre VU NT 

Pteronura brasiliensis Ariranha - EN 

Nasua nasua Quati - LC 

Tapirus terrestris Anta - VU 

Pecari tajacu Cateto - LC 

Tayassu pecari Queixada - VU 

 

Quanto às espécies endêmicas observa-se que a região amostrada é influenciada 
pela área de endemismo Tapajós e Rondônia. Durante o levantamento foram 
registradas sete espécies endêmicas do bioma amazônico: Dasypus kappleri, 
Alouatta puruensis (endêmico a área de endemismo Tapajós), Choloepus 
didactylus, Pithecia irrorata, Ateles chamek, Callicebus aff. moloch e Mico 
melanurus. 
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 Mamíferos Semiaquáticos 

Durante os levantamentos embarcados foram identificados dois táxons da família 
Mustelidae, a ariranha (Pteronura brasiliensis) e a lontra (Lontra longicaudis)  
(Quadro 7.2.1.3-26). Estas espécies foram registradas para as duas campanhas 
nos Trechos 1, 2, 3 e 4 (Mapa 7.2.1.3-5).  

Estes animais se alimentam principalmente de peixes, portanto dependem 
diretamente da qualidade do ambiente aquático para sobreviver (Rosas et al., 
1999). Além disso, as ariranhas são animais territorialistas, defendendo seu local de 
vida de outros indivíduos da mesma espécie. Portanto, precisam de uma área 
considerável para manter suas populações estáveis e viáveis em longo prazo. O 
território destes animais pode alcançar 12 km (Ribas & Mourão, 2004; Ribas, 2004). 
A lontra apresenta ampla distribuição no Brasil, estando presente na Amazônia, 
Pantanal, Mata Atlântica e Cerrado (Cheida et al.2006).  Com relação a ameaça 
esta espécie foi classificada com deficiência de dados para o bioma Amazônico 
(Rodrigues et al. 2013). 

Outra espécie identificada foi a capivara (Hydrochoerus hydrochaeris), através da 
armadilha fotográfica e visualização na estrada. A capivara é considerada o maior 
roedor existente. Possui habito semiaquático e se alimenta principalmente de 
gramíneas e vegetação aquática.  

 

Quadro 7.2.1.3-26 - Mamíferos aquáticos e semiaquáticos registrados durante o levantamento da UHE 
Castanheira. 

TÁXON 
NOME 

POPULA
R 

MÓDULO 
NÚMERO 

DE 
INDIVÍDUO

S 

1ª 
CAM

P 

2ª 
CAM

P 
ESTRAT

O 
DIET

A 
STATU

S 

CARNIVORA 
  

 
     

Mustelidae                

Pteronura 
brasiliensis Ariranha 

Trecho 1, Trecho 2, 
Trecho 4 

8 x x S.a Pis VU/EN 

Lontra 
longicaudis Lontra Trecho 3 2 x x S.a Pis DI 

RODENTIA 
  

 
     

Caviidae                

Hydrochoerus 
hydrochaeris Capivara M1, M3, estrada 13   x S.a Hb LC 

S.a= Semiaquático; Pis = Piscívoro; Hb = Herbívoro; VU = Vulnerável.; DI = Deficiente de Informação; LC = Pouco preocupante. 
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Mapa 7.2.1.3-5 - Localização dos registros efetuados durante o levantamento embarcados para o grupo 
de mamíferos semiaquáticos. 
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Mapa 7.2.1.3-5 - Localização dos registros efetuados durante o levantamento embarcados para o grupo 
de mamíferos semiaquáticos.  
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 Considerações Finais 

Conforme exposto ao longo do diagnóstico ambiental do meio biótico, a região onde 
se pretende instalar a UHE Castanheira encontra-se sob forte pressão antrópica, 
principalmente devido à expansão de lavouras tecnificadas, a constante ameaça de 
queimadas e a extração seletiva de madeira evidenciada pelos ramais de arrasto 
clandestinos encontrados durante as atividades de campo nos módulos amostrais. 
Além disso, os dados apresentados no item 7.2.1.2 - Flora mostram que o contato 
entre distintas formações vegetacionais caracteriza a região como uma área de 
tensão ecológica com fitogeografia complexa, contribuindo para uma paisagem 
heterogênea, com um mosaico de conjuntos florestais em diferentes níveis de 
regeneração.  

Essa informação é corroborada pelos resultados apresentados ao longo deste item, 
pois para cada grupo faunístico terrestre estudado se observa padrões de riqueza e 
diversidade relacionados a módulos amostrais diferentes. A fauna semiaquática, 
apesar de ter se mostrado pouco abundante e com baixa riqueza, é caracterizada 
por espécies dependentes, em parte de seu ciclo de vida, de alguns ambientes 
terrestres, como praias, pedrais e margens com vegetação ciliar.  

De forma geral, a comunidade faunística da região pode ser classificada por 
espécies de ampla distribuição e mais tolerantes a alterações ambientais, havendo 
também registros de espécies ameaçadas de extinção, endêmicas e indicadoras de 
qualidade ambiental, evidenciando que a região, apesar de bastante alterada em 
relação ao seu estado original, ainda contém espécies com demandas ecológicas 
mais complexas e de interesse conservacionista. 
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7.2.2 - Ecossistemas Áquaticos 

O Brasil tem posição privilegiada quanto ao volume de recursos hídricos e, neste 
contexto, detém um dos maiores potenciais hidrelétricos do mundo, sendo que, 
atualmente, sua matriz energética é composta, predominantemente, por esta fonte 
(EPE, 2011).  

Como todo ecossistema, os rios envolvem uma complexa interação da biota com o 
seu ambiente físico e químico. A biota aquática é capaz de responder tanto às 
influências naturais quanto às antropogênicas, sejam elas químicas, físicas ou uma 
combinação das duas. A biota aquática também é capaz de responder a uma série 
de distúrbios e pode efetivamente sintetizar a história recente das condições 
ambientais em um rio (ROSENBERG & RESH, 1993). 

A transformação de um trecho de rio em reservatório desencadeia uma série de 
processos biogeoquímicos que resulta em interferências nas características do 
ambiente aquático. Entre as alterações causadas destacam, a montante, a 
instabilidade física e química e a alteração das comunidades biológicas e, a jusante, 
a atenuação dos pulsos hidrológicos, interferindo no rio e nas áreas vizinhas, e 
consequentes modificações com as comunidades biológicas. 

A carência, de maneira geral, de um maior número de informações sobre a 
qualidade ambiental ou estado de saúde dos ecossistemas aquáticos continentais 
requer um esforço de pesquisa direcionado ao conhecimento da estrutura e 
funcionamento desses ambientes. Desta forma, a caracterização da biota aquática 
presente na Área de Estudo é de extrema importância para subsidiar e melhor 
detalhar a região estudada.  

Este item apresenta a caracterização das comunidades biológicas existentes na 
bacia hidrográfica do rio Arinos, inserido na área de influência da UHE Castanheira. 
Para tal, foi realizada a consolidação do levantamento de dados secundários sobre 
a biota aquática existentes nas bacias adjacentes e da própria região do Rio Arinos, 
sendo consideradas todas as pesquisas realizadas na rede mundial com as 
palavras-chave: biota aquática, Juruena, biota aquática Arinos, biota “Rio dos 
Peixes”. 

As fontes bibliográficas disponíveis para a área em estudo, cujos dados são 
referentes principalmente à Área de Influência da UHE Castanheira e compreendem 
trabalhos técnicos disponíveis na Plataforma Lattes e Banco de teses e 
dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento do Ensino Superior (CAPES), 
bases de pesquisa acadêmica como SciELO, bases das universidades da região 
norte e centro-oeste do Brasil, materiais disponibilizados na página da Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE) como a Avaliação Ambiental Integrada da Bacia do Rio 
Juruena, da Secretaria de Planejamento do Estado de Mato Grosso (SEPLAN, 
2010) através de documentos do Zoneamento Sócio Econômico Ecológico do 
Estado de Mato Grosso especificamente nos Relatórios Técnicos de Recursos 
Hídricos e Fauna.  
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De forma complementar, foram levantados dados primários em 10 pontos de coleta 
localizados tanto no rio Arinos quanto nos principais afluentes da AID e AII, de 
modo a avaliar a interferência do empreendimento na composição e distribuição das 
comunidades biológicas, considerando principalmente a modificação dos aspectos 
físico-químicos da água. As amostragens em campo incluíram as diferentes fases 
hidrológicas-climáticas da região, tendo em vista o predomínio de clima sazonal, 
com duas épocas do ano bem definidas, chuva e estiagem. 

Este item está estruturado de maneira a abordar, num primeiro momento, a 
caracterização das comunidades biológicas da bacia hidrográfica do rio Arinos 
inseridos na Área de Abrangência Regional do empreendimento em estudo. E num 
segundo momento, serão apresentados dados gerais da área de influencia indireta 
considerando o Rio Arinos e o Rio dos Peixes. 

Por fim, é abordada a área de influência direta, que corresponde à: (i) área do 
reservatório da UHE Castanheira; (ii) APP do reservatório (100 metros); (iii) APP do 
rio (2 km a jusante do eixo do reservatório); (iv) área onde serão locadas as 
estruturas do empreendimento”. 

 

a) Área de Abrangência Regional- AAR 

A bacia do rio Arinos, de acordo com o Plano Estadual de Recursos Hídricos 
(SEMA, 2010), é parte da Região Hidrográfica Amazônica e da Bacia Hidrográfica 
Regional Rio Juruena-Teles Pires, sendo que toda a sua área de 58.842,24 km2 
forma a UPG A12-Arinos. As nascentes principais do rio Arinos estão localizadas no 
município de Nobres, nos contrafortes da Serra Azul, que compõe a Província 
Serrana, mas quase toda sua área de drenagem está localizada na Chapada dos 
Parecis. Da nascente a foz este rio está localizado totalmente em território mato-
grossense, ou seja, é um rio estadual. 

Em termos qualitativos e em escala regional, as águas amazônicas podem ser 
classificadas de forma resumida por sua coloração, tendo, ainda alguns outros 
fatores associados, como suas áreas-fonte, as características morfo-estruturais 
dessas áreas, as características físico-químicas gerais das águas, levando em 
consideração também algumas especificidades das áreas drenadas pelos grandes 
rios. 

Os dados secundários levantados para a biota aquática foram considerados 
incipientes. Considerando a classificação das águas da bacia amazônica, baseada 
na cor, proposta por Sioli e Klinge (1965, apud Masson, 2005), é possível inserir a 
bacia do rio Arinos, na classe de rios de águas claras. Dessa forma, a 
caracterização das comunidades biológicas existentes na AAR levará em 
consideração as características dos rios de águas claras. Vale ressaltar que, apesar 
de poder ser classificado como um rio de águas claras, no contexto da bacia 
hidrográfica do Juruena, o rio Arinos se destaca pela alta turbidez e piscosidade. 
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De maneira geral, estes rios possuem águas quimicamente pobres, apresentando 
baixa turbidez, valores de condutividade bastante baixos e pH quase neutro. Nos 
estudos sobre a comunidade fitoplanctônica realizados em rios amazônicos de 
águas claras, as desmídias (Classe Zygnemaphyceae) têm frequentemente, 
apresentado o maior número de táxons em relação aos demais grupos (Melo et al., 
2003). Dentre os gêneros encontrados, destacam-se Closterium e Staurastrum. A 
maior representatividade desse grupo no sistema talvez possa estar relacionada 
com o tamanho relativamente grande que esse grupo de algas apresenta, o que 
dificulta a herbivoria, e com a capacidade de reciclagem de nutrientes (Coesel, 
1982). 

Outro grupo representativo do fitoplâncton, identificado frequentemente nos rios de 
águas claras, é o grupo das diatomáceas (Classe Bacillariophyceae). Os gêneros 
de diatomáceas mais representativos identificados neste tipo de rio foram Eunotia e 
Actinella. Acredita-se que a maior riqueza desse grupo, esteve relacionada, em 
parte, à melhor adaptação a águas turbulentas e ao fato de possuírem estruturas 
que oferecem vantagem competitiva sobre outros grupos taxonômicos, em 
condições estressantes. 

Destaca-se que a ausência do caráter dominante das cianofíceas e euglenofíceas, 
utilizadas como indicadores de ambientes eutrofizados, e os baixos teores de 
condutividade e nutrientes inorgânicos no sistema, refletem diretamente na 
estabilidade da água da sub-bacia. Já para comunidade zooplanctônica, segundo 
estudo realizado por Miyai et. al, (2003) foi observada presença frequente de 
rotíferos em rios de águas claras. A maior representatividade deste grupo pode ser 
atribuída ao fato desses organismos serem extremamente oportunistas, devido à 
amplitude de nichos que podem ocupar e a sua alta taxa reprodutiva (Nogrady, 
1993). As interações entre as diferentes populações e a presença e distribuição 
espacial de macrófitas aquáticas também podem influenciar a composição das 
populações de rotíferos. Estes organismos propiciam microambientes que permitem 
a colonização de alta diversidade de rotíferos pelos diferentes nichos criados. 

Assim como para o plâncton, dentre os estudos sobre a comunidade bentônica 
característica dos rios amazônicos, destacam-se, como mais bem conhecidos, os 
sobre rios de águas brancas e pretas, quando comparados aos rios de águas 
claras, (Camargo & Miyai, 1988 apud Huszar, 2000). Segundo estudo desenvolvido 
por Callisto & Esteves (1995), o grupo que apresenta maior representatividade em 
rios de águas claras, a exemplo da bacia do rio Arinos, é Chironomidae. 
Frequentemente este grupo é visto como um dos mais abundantes nos 
ecossistemas de águas continentais. Entre os insetos, são os mais amplamente 
distribuídos, e de maior riqueza específica.   

A expressiva participação deste táxon, na composição da comunidade bentônica 
existente nos rios de águas claras, pode ser devido à sua grande plasticidade 
alimentar, pois dentre suas espécies, há representantes de vários grupos 
funcionais, como fragmentadores, coletores, raspadores e predadores. Além disso, 
o baixo teor de matéria orgânica na água, característicos de rios de águas claras, 
certamente contribuí para a grande abundância de grupos generalistas como 
Chironomidae. 
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Com relação à flora, destaca-se que a bacia amazônica possui poucas espécies de 
macrófitas aquáticas quando comparadas com outras áreas inundáveis, em nível 
mundial. Para os rios de águas claras, a exemplo do rio Arinos, não existem 
informações precisas, mas Junk (1973) comenta que mesmo na foz do rio Tapajós 
são encontrados poucos bancos de macrófitas aquáticas, pequenos e dispersos. 
Ainda, os levantamentos em campo e por sobrevoos realizados para o Inventário 
Hidrelétrico da Bacia Hidrográfica do Juruena (EPE, 2011) detectaram poucos 
pontos de ocorrência de macrófitas na bacia como um todo, citando apenas a 
localidade de Fontanilhas, no médio rio Juruena. 

 

b) Área de Influência Indireta - AII 

São escassos os estudos sobre limnologia e qualidade da água na bacia do rio 
Arinos e não há registros de publicações científicas que tratem da biota aquática, 
especificamente das comunidades planctônica, de macroinvertebrados bentônicos e 
de macrófitas aquáticas. 

Dentre os trabalhos limnológicos, podem ser citados os realizados por Sema (2010) 
e Nogueira et al. (2014), mas que não contemplam estas comunidades, pois 
referem-se a estudos das condições físicas, químicas e microbiológicas, esta última 
relacionada à ocorrência de bactérias do grupo Coliformes.  

Além destes, o Inventário Hidrelétrico da Bacia Hidrográfica do Juruena (EPE, 2011) 
incluiu a análise dessas comunidades em um ponto no rio Arinos e um no rio dos 
Peixes que estão inseridos na AII do presente estudo. O ponto do rio Arinos foi 
localizado a jusante da sede urbana de Juara, onde a mata ciliar estava alterada, 
algumas residências já eram encontradas bem próximas ao rio e com pecuária 
evidente. Em abril de 2007 observou-se correnteza forte, coloração transparente e 
fundo arenoso, enquanto em novembro de 2007 as águas apresentaram grande 
quantidade de sólidos em suspensão e pequenas quantidades de macrófitas 
aquáticas. No ponto do rio dos Peixes, a jusante da T.I. Apiaká-Kaiabi, a mata ciliar 
estava preservada na margem esquerda do rio e alterada em sua margem oposta, 
com residências nas proximidades e atividade pecuária. Em abril, as águas 
apresentaram-se límpidas, com correnteza forte e fundo arenoso e argiloso, 
passando a ter no início das chuvas coloração esverdeada e correnteza fraca. Em 
nenhuma das duas campanhas foram observadas macrófitas aquáticas. Os grupos 
taxonômicos mais representativos no fitoplâncton (em densidade de organismos por 
m3) foram Chlorophyceae, Cyanophyceae e Chrysophyceae, no zooplâncton (em 
densidade de organismos por m3) foram Rotifera, Insecta, Cladocera, Copepoda e 
Nematoda e no Benthos (em densidade de organismos por m2) foram Diptera, 
Odonata e Annelida. O Índice da Comunidade Fitoplanctônica foi “Ótimo” nos dois 
pontos, com exceção do ponto no Arinos em abril, quando foi considerado “Bom”. 

Considerando estes dados pré-existentes e os estudos realizados neste diagnóstico 
(com coleta de dados na AID), é possível fazer algumas estimativas quanto à 
estrutura e funcionamento destas comunidades na Área de Influência Indireta da 
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UHE Castanheira, ou seja, a porção média e baixa da bacia do rio Arinos e toda a 
área de drenagem do rio dos Peixes. 

A comunidade fitoplanctônica provavelmente apresenta baixas densidades em 
todos os ecossistemas lóticos da AII, uma vez que não ocorrem fontes significativas 
de nutrientes nitrogenados e fosfatados de origem antrópica que possam vir a 
favorecer o aumento desta comunidade. As condições tipicamente lóticas em toda a 
AII, com alta velocidade da corrente, são fatores que desfavorecem o 
estabelecimento desta comunidade, além da pobreza de nutrientes na água.  

Toledo (2011) menciona que na porção alta do rio Arinos, os riscos de 
contaminação e poluição da água podem ter origem em atividades de mineração e 
na porção média por agrotóxicos, não havendo menção de riscos de alteração da 
qualidade da água por lançamento de esgotos domésticos e industriais, mesmo 
porque não ocorrem áreas urbanas em toda a bacia, inclusive no rio dos Peixes, o 
qual se aplica a mesma inferência acima.  

A comunidade zooplanctônica provavelmente apresenta baixas densidades nos 
ambientes lóticos da AII de um modo geral, a partir do constatado na AID, devido à 
pobreza de nutrientes e matéria orgânica nestes ecossistemas, conforme 
mencionado acima, principal fonte de alimento para organismos filtradores, como 
rotíferos, e pela baixa densidade fitoplanctônica, afetando os organismos de hábito 
predador. Além disso, por serem ambientes correntosos, também desfavorece o 
estabelecimento de populações numerosas. 

Quanto às macrófitas aquáticas também são raros os estudos na AII, tendo uma 
única publicação disponível do trabalho realizado por Junk & Fuch (1980) no rio 
Caeté, afluente do Arinos, que não observou a ocorrência destas plantas. É muito 
provável que na porção alta da bacia do rio Arinos e dos Peixes, nos ambientes 
lóticos, seja rara a ocorrência destas plantas, com algumas espécies anfíbias, como 
pertencentes à família Araceae, comuns nestes tipos de ambientes. Porém, em 
outros ambientes na bacia, especificamente de origem antropogênica, como 
pequenos reservatórios e alagados formados a partir de barramentos com 
construção de estradas, é possível que estas plantas ocorram. 

 

c) Área de Influência Direta - AID 

 Caracterização da área de estudo e malha amostral 

Para o levantamento de dados primários deste diagnóstico, foram realizadas coletas 
de água superficial nos meses de chuva (março e dezembro) e de estiagem (junho 
e setembro), de 2014 em 10 pontos de amostragem (Quadro 7.2.2-1), localizadas 
nos municípios mato-grossenses de Porto dos Gaúchos (01), Novo Horizonte do 
Norte (01) e Juara (08) (Mapa 7.2.2-1).  
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Quadro 7.2.2-1 - Coordenadas geográficas (Datum SIRGAS 2000) dos pontos de amostragem para o 
levantamento limnológico no rio Arinos - MT, no âmbito do processo de licenciamento 
ambiental da UHE Castanheira. A nomenclatura dos pontos foi definida de montante 
para jusante.  

PONTOS E N CARACTERÍSTICAS 

01 453067 8720028 
O ponto se localiza a montante da área de remanso do futuro reservatório da UHE 
Castanheira 

02 445074 8741498 
O ponto se localiza na área de remanso do futuro reservatório da UHE 
Castanheira, na fazenda Vale dos Arinos e próximo a comunidade Santa Lúcia. 

03 438480 8749661 
O ponto se localiza na área de remanso do futuro reservatório da UHE 
Castanheira, área do antigo Balneário Municipal a montante da Ponte e na Régua 
Fluviométrica.  

04 434938 8756880 
O ponto se localiza na área de remanso do futuro reservatório da UHE 
Castanheira. 

05 430868 8760005 
O ponto se localiza na área de remanso do futuro reservatório da UHE 
Castanheira. 

06 428997 8765493 
O ponto se localiza no córrego Águas Claras, afluente da margem direita do rio 
Arinos a montante do eixo do futuro reservatório da UHE Castanheira.  

07 423451 8765306 
O ponto se localiza no Córrego Jacutinga, afluente da margem esquerda do rio 
Arinos a montante do eixo do futuro reservatório da UHE Castanheira.  

08 419108 8764154 
O ponto se localiza no córrego Córgão, afluente da margem esquerda do rio Arinos 
a montante do eixo do futuro reservatório da UHE Castanheira.  

09 417990 8776683 
O ponto se localiza a jusante do barramento do futuro reservatório da UHE 
Castanheira.  

10 400166 8111704 
O ponto se localiza no Rio Arinos, a jusante do barramento do futuro reservatório 
da UHE Castanheira, na fazendo Vovó Vitória.  
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Mapa 7.2.2-1 - Pontos de coleta. 
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Mapa 7.2.2-1 - Pontos de coleta. 
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A descrição detalhada de cada um destes pontos, com código e coordenadas 
geográficas obtidas em campo são apresentadas a seguir (item 3.1.), em sequência 
de localização de montante para jusante no continuum do rio principal e tributários 
da área de interesse da futura UHE Castanheira, com a documentação fotográfica 
caracterizada no mês de junho (estiagem) e dezembro (chuva) de 2014 de cada 
local de coleta (Figuras 7.2.2-1 a 7.2.2-10). 

Vale destacar que setembro é um mês de transição, ou seja, dependendo do ano 
podem ocorrem as primeiras chuvas na região. Como as coletas deste mês foram 
realizadas na primeira quinzena, sem ocorrência de chuvas nos dias que a 
antecederam e com os rios com baixo volume, típico da estiagem, no tratamento 
dos dados esta amostragem foi considerada como representativa deste período 
sazonal. 

 

 Ponto 01 

Localizado a montante da área de remanso do futuro reservatório da UHE 
Castanheira, o leito do rio apresenta sedimento areno-argiloso e margens com 
vegetação ciliar relativamente conservada, com a existência de clareira e pesqueiro 
flutuante. Existem ainda áreas de pastagem com criação de bovinos e caprinos e 
cultivo de subsistência. Durante as campanhas não foram observadas a presença 
de macrófitas aquáticas, o lançamento de efluentes, de materiais flutuantes, de 
óleos e graxas, de substâncias que conferem cor ou odor, de corantes artificiais, de 
resíduos sólidos objetáveis e mexilhão dourado. De um modo geral, o ambiente foi 
classificado como lótico de fluxo intenso. Neste trecho do rio, os usos da água 
identificados são para balneabilidade, abastecimento rural, pesca amadora e 
turismo.  A coleta foi realizada na margem direita. 

 

  

Figura 7.2.2-1 - Ponto de coleta P01 em junho (a) e dezembro (b) de 2014. 

A B 
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 Ponto 02 

Localizado na área de remanso do futuro reservatório da UHE Castanheira, próximo 
ao município de Novo Horizonte do Norte/MT na Fazenda Vale do Arinos e próximo 
a Comunidade Santa Lúcia.  

O leito do rio apresenta sedimento areno-argiloso e margens com vegetação ciliar e 
área de vereda alteradas, com a existência de solo exposto e erosões. Existe ainda 
áreas de pastagem com criação de bovinos e cultivo de subsistência (arroz). 
Durante as campanhas não foram observadas a presença de macrófitas aquáticas, 
de lançamento de efluentes, de materiais flutuantes, de óleos e graxas, de 
substâncias que conferem cor ou odor, de corantes artificiais, de resíduos sólidos 
objetáveis e mexilhão dourado. De um modo geral, o ambiente foi classificado como 
lótico de fluxo intenso.  Neste trecho do rio, os usos da água identificados são para 
balneabilidade, dessedentação animal, pesca amadora e turismo. A coleta foi 
realizada na margem direita. 

 

  

Figura 7.2.2-2 - Ponto de coleta P02 em junho (a) e dezembro (b) de 2014. 

 

 Ponto 03 

Localizado na área de remanso do futuro reservatório da UHE Castanheira, próximo 
ao Município de Juara/MT, na área do antigo Balneário Municipal a montante da 
Ponte.  

O leito do rio apresenta sedimento areno-argiloso e margens com vegetação ciliar 
relativamente conservada, com área de recuperação de APP (Área de Preservação 
Permanente), existência de piscina com quiosques (desativados) e local de 
ancoragem de barcos e canoas. Existe uma área próxima ao aglomerado urbano de 
Juara e a jusante do córrego Córgão que recebe outros pequenos córregos que 
drenam esta área urbana.  

A B 
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Durante as campanhas não foram observadas a presença macrófitas aquáticas, de 
lançamento de efluentes, de materiais flutuantes, de óleos e graxas, de substâncias 
que conferem cor ou odor, de corantes artificiais, de resíduos sólidos objetáveis e 
mexilhão dourado. De um modo geral, o ambiente foi classificado como lótico de 
fluxo intenso.  

Neste trecho do rio os usos da água são para balneabilidade, abastecimento 
doméstico, pesca amadora e profissional e turismo.  

 

  

Figura 7.2.2-3 - Ponto de coleta P03 em junho (a) e dezembro (b) de 2014. 

 

 Ponto 04 

Localizado na área de remanso do futuro reservatório da UHE Castanheira, no 
município de Juara/MT. O leito do rio apresenta sedimento areno-pedregoso e 
margens com vegetação ciliar conservada e entorno com predomínio de áreas de 
pastagem.  

Durante as campanhas não foram observadas a presença de macrófitas aquáticas, 
de lançamento de efluentes, de materiais flutuantes, de óleos e graxas, de 
substâncias que conferem cor ou odor, de corantes artificiais, de resíduos sólidos 
objetáveis e mexilhão dourado. De um modo geral, o ambiente foi classificado como 
lótico de fluxo intenso. Neste trecho do rio, os usos da água são para pesca 
amadora, profissional e de turismo.  A coleta foi realizada na margem esquerda. 

 

A B 
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Figura 7.2.2-4 - Ponto de coleta P04 em junho (a) e dezembro (b) de 2014. 

 

 Ponto 05 

Localizado na área de remanso do futuro reservatório da UHE Castanheira. próximo 
ao município de Juara/MT. O leito do rio apresenta sedimento areno-pedregoso e 
margens vegetação ciliar conservada e entorno com predomínio de áreas de 
pastagem.  

Durante as campanhas não foram observadas a presença de lançamento de 
efluentes, de materiais flutuantes, de óleos e graxas, de substâncias que conferem 
cor ou odor, de corantes artificiais, de resíduos sólidos objetáveis e mexilhão 
dourado. No entanto, registrou-se a macrófita aquática Eichhornia em área próxima.  

De um modo geral, o ambiente foi classificado como lótico de fluxo intenso. Neste 
trecho do rio, os usos da água identificados são pesca amadora, profissional e de 
turismo A coleta foi realizada na margem esquerda. 

 

  

Figura 7.2.2-5 - Ponto de coleta P05 em junho (a) e dezembro (b) de 2014. 

 

A B 
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 Ponto 06 

Localizado no Córrego Águas Claras, afluente da margem direita do rio Arinos a 
montante do eixo do futuro reservatório da UHE Castanheira, no município de 
Juara/MT. O leito do rio apresenta sedimento areno-argiloso e margens com 
vegetação ciliar relativamente conservada, área do entorno com pastagem e 
erosões. 

Durante as campanhas não foram observadas a presença de macrófitas aquáticas, 
de lançamento de efluentes, de materiais flutuantes, de óleos e graxas, de 
substâncias que conferem cor ou odor, de corantes artificiais, de resíduos sólidos 
objetáveis e mexilhão dourado. De um modo geral, o ambiente foi classificado como 
lótico de fluxo intenso. Neste trecho do rio, os usos da água são para pesca 
amadora, profissional, balneabilidade e de turismo.  A coleta foi realizada na 
margem direita do rio próximo a ponte. 

 

  

Figura 7.2.2-6 - Ponto de coleta P06 em junho (a) e dezembro (b) de 2014. 

 

 Ponto 07 

Localizado no córrego Jacutinga, afluente da margem esquerda do rio Arinos a 
montante do eixo do futuro reservatório da UHE Castanheira. O leito do rio 
apresenta sedimento areno-pedregoso e margens com vegetação ciliar 
relativamente conservada, área do entorno com pastagem e erosões.  

Durante as campanhas não foram observadas a presença de macrófitas aquáticas, 
de lançamento de efluentes, de materiais flutuantes, de óleos e graxas, de 
substâncias que conferem cor ou odor, de corantes artificiais, de resíduos sólidos 
objetáveis e mexilhão dourado. De um modo geral, o ambiente foi classificado como 
lótico de fluxo moderado. Neste trecho do rio, os usos da água identificados são 
para pesca amadora, profissional, balneabilidade e de turismo.  A coleta foi 
realizada na margem direita do rio.  

 

A B 
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Figura 7.2.2-7 - Ponto de coleta P07 em junho (a) e dezembro (b) de 2014. 

 

 Ponto 08 

Localizado no córrego Córgão, afluente da margem esquerda do rio Arinos a 
montante do eixo do futuro reservatório da UHE Castanheira. O leito do rio 
apresenta sedimento areno-pedregoso e margens com vegetação ciliar 
relativamente conservada, área do entorno com pastagem e erosões.  

Durante as campanhas não foram observadas a presença de macrófitas aquáticas, 
de lançamento de efluentes, de materiais flutuantes, de óleos e graxas, de 
substâncias que conferem cor ou odor, de corantes artificiais, de resíduos sólidos 
objetáveis e mexilhão dourado. De um modo geral, o ambiente foi classificado como 
lótico de fluxo moderado. Neste trecho do rio, os usos da água identificados são 
para pesca amadora, profissional e turismo. A coleta foi realizada na margem 
esquerda do rio próximo a ponte. 

 

  

Figura 7.2.2-8 - Ponto de coleta P08 em junho (a) e dezembro (b) de 2014. 
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 Ponto 09 

Localizado no rio Arinos, a jusante do barramento do futuro reservatório da UHE 
Castanheira. O leito do rio apresenta sedimento do rio areno-pedregoso e e 
margens com vegetação ciliar conservada e entorno com predomínio de áreas de 
pastagem.  

Durante as campanhas não foram observadas a presença de macrófitas aquáticas, 
de lançamento de efluentes, de materiais flutuantes, de óleos e graxas, de 
substâncias que conferem cor ou odor, de corantes artificiais, de resíduos sólidos 
objetáveis e mexilhão dourado.  

De um modo geral, o ambiente foi classificado como lótico de fluxo intenso. Neste 
trecho do rio, os usos da água identificados são para pesca amadora e profissional, 
turismo e dessedentação animal.  A coleta foi realizada na margem esquerda do rio.  

 

  

Figura 7.2.2-9 - Ponto de coleta P09 em junho (a) e dezembro (b) de 2014. 

 

 Ponto 10 

Localizado rio Arinos, a jusante do barramento do futuro reservatório da UHE 
Castanheira, próximo ao município de Juara/MT na Fazenda Vovó Vitória. O leito do 
rio apresenta sedimento arenoso e margens com vegetação ciliar conservada e 
entorno com predomínio de áreas de pastagem.  

Durante as campanhas não foram observadas a presença de macrófitas aquáticas, 
de lançamento de efluentes, de materiais flutuantes, de óleos e graxas, de 
substâncias que conferem cor ou odor, de corantes artificiais, de resíduos sólidos 
objetáveis e mexilhão dourado. 

De um modo geral, o ambiente foi classificado como lótico de fluxo intenso. Neste 
trecho do rio, os usos da água são para pesca amadora, profissional, dessedentação 
animal e de turismo.  A coleta foi realizada na margem esqueda do rio. 

A B 
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Figura 7.2.2-10 - Ponto de coleta P10 em junho (a) e dezembro (b) de 2014. 

 

 Periodicidade das Amostragens 

As coletas foram realizadas nas épocas de chuva (março e dezembro) e estiagem 
(junho e setembro) de 2014, nas seguintes datas: 

 1ª Campanha: de 25 a 28 de março;  

 2ª Campanha: de 11 a 13 de junho; e 

 3ª Campanha: de 09 a 12 de setembro;. 

 4ª Campanha: de 09 a 12 de dezembro 

 

Vale destacar, que segundo dados da Agência Nacional de Águas (ANA, 2014), no 
ano de 2014 o período sazonal de chuva apresentou o maior nível de enchente na 
região amazônica dos últimos quarenta anos.  

 

 Aspectos Metodológicos 

 Coleta e Medições em Campo 

As amostragens qualitativas da comunidade fitoplanctônica foram realizadas com 
rede de plâncton, malha 25μm, através da deriva da rede na camada superficial da 
água por três minutos. O material concentrado foi preservado em solução de 
Transeau, conforme Bicudo & Bicudo (1970). Para as análises quantitativas dessa 
comunidade, as coletas de água foram feitas através de passagem de frasco de 300 
mL na sub superfície, onde foi adicionado 5 mL de solução de lugol-acético a 1%.  
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As coletas de zooplâncton para as análises qualitativas foram realizadas com rede 
cônica de malha 60 μm, através de arraste contra a corrente por cerca de 3 
minutos. Para as análises quantitativas dessa comunidade, foram filtrados 200 litros 
de água nesta mesma rede. Ambas as amostras foram preservadas com 10mL de 
solução de formol à 40%.  

As coletas de sedimento para análise quali-quantitativa da comunidade de 
macroinvertebrados bentônicos foram realizadas em tréplicas com pegador de van 
Veen modificado, área de 0,03 m², buscando a maior heterogeneidade de substrato 
possível. Após o procedimento de coleta, o material foi acondicionado em saco 
plástico devidamente identificado e preservado em formol a 8% (CETESB, 2011).  

 

 Análises em Laboratório 

Em laboratório, as amostras de água coletadas em campo foram analisadas quanto 
aos aspectos físicos, químicos e biológicos, cujo armazenamento, preservação e 
métodos adotados foram baseados principalmente em AWWA-APHA (Standard 
Methods, 22ª ed., 2012) sintetizados no Quadro 7.2.2-2. As amostras de sedimento 
coletado para a análise de macroinvertebrados bentônicos foi corado com solução 
de rosa de bengala (5%) e lavado em peneira de 0,25mm. A triagem e a 
identificação da comunidade de macroinvertebrados bentônicos foi realizada com 
estereomicroscópio e microscópio óptico. Após a identificação e quantificação, todo 
o material foi fixado em álcool 70% e devidamente armazenado. 

 

Quadro 7.2.2-2 - Síntese dos métodos de coleta, preservação e análise de água adotados na avaliação 
limnológica e da qualidade da água da bacia do rio Arinos, Área de Influência Direta da 
UHE Castanheira, 2014. 

PARÂMETRO ARMAZENAMENTO DA AMOSTRA-
COLETA 

PRESERVAÇÃO DA 
AMOSTRA MÉTODO ANALÍTICO 

Clorofila a Frasco de plástico protegido de luz Refrigeração SMEWW 10200 H 

Fitoplâncton Frasco de polietileno 
Quali: solução de Transeau 

Quanti: Lugol acético 

SMWW 10200 F ; 
CETESB (L5.303) 

Zooplâncton - 
Quali e Quanti: formol a 
4% 

SMWW 10200 G ; 
CETESB (L5.304) 

 

 Apresentação e Análise dos Resultados 

Para as comunidades de fitoplâncton, zooplâncton e macroinvertebrados 
bentônicos, foram calculados os atributos de riqueza, diversidade, frequência de 
ocorrência e densidade. Com os resultados de densidade e riqueza específica foi 
calculado o Índice de Diversidade de Shannon-Wienner, conforme Odum (1988). 
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 Macrófitas Aquáticas 

A área de estudo destas plantas aquáticas compreendeu, além do leito principal do 
rio Arinos e pontos de coleta de água, uma grande quantidade de corpos hídricos 
de menor ordem, que formam ambientes úmidos variados, inclusive em áreas 
antropizadas (ambientes artificiais). Estes ambientes foram localizados utilizando a 
interpretação de imagens de satélite e por busca ativa percorrendo as vias de 
acesso (Mapa 7.2.2-2). Vale ressaltar que a busca por macrófitas em corpos d’água 
fora do leito do rio ampliou os ambientes de busca em relação aos trabalhos 
existentes para a bacia hidrográfica (AAR e AII). 

Foram identificados e georreferenciados 21 locais de ocorrência de macrófitas 
aquáticas, abrangendo diferentes tipos de ambientes úmidos, quais sejam: leito e 
margem do rio Arinos e afluentes, planícies de inundação, brejos antropizados, 
borda de represas, caixas de empréstimo e beira de estrada (Quadro 7.2.2-3). A 
seguir, a descrição de cada um dos ambientes amostrados. 

 

Quadro 7.2.2-3 - Coordenadas geográficas (Datum SIRGAS 2000) dos pontos de amostragem para o 
levantamento da macrófitas aquáticas no rio Arinos - MT. (continua...) 

PONTOS E N CARACTERÍSTICAS 
01 0441666 8766856 Brejo antropizado em propriedade rural, circundado por pastagens 

02 0441325 8767114 
Área úmida formada pelo represamento de um córrego para a construção da 
estrada 

03 0430621 8779350 
Trata-se de uma pequena área alagada entre a estrada (Juara – Juruena) e os 
limites de uma fazenda. 

04 0427783 8780610 
Ambiente antropizado, permanentemente alagado que apresenta grande vigor 
de macrófitas aquáticas. 

05 0419037 8789428 
Área úmida em meio a pastagens formada pelo represamento de um córrego 
para a construção da estrada. 

06 0399664 8815790 Margem de represa em propriedade rural 

07 397900 8816610 Margem do rio Arinos 

08 0435388 8776910 
Área úmida em meio a pastagens formada pelo represamento de um córrego 
intermitente para a construção da estrada 

09 0443567 8743386 
Rochas no leito principal do rio Arinos. Neste local as rochas só são visíveis 
durante o período de estiagem. 

10 434834 8754884 
Leito do Rio Arinos, em um braço de baixo fluxo hídrico. Esta região é conhecida 
como Cinco Bocas. 

11 0435955 8750950 Rochas no leito principal do rio Arinos 

12 0433687 8759988 Rochas no leito principal do Rio Arinos 

13 0429952 8766412 Margem de afluente do rio Arinos 

14 0434947 8761658 Brejo antropizado em propriedade rural, circundado por pastagens 

15 0426426 8763430 
Área úmida formada pelo represamento de corpo hídrico pela construção da 
estrada em meio à pastagens 

16 0425312 8762462 Planície de inundação de corpo hídrico afluente do rio Arinos 
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Quadro 7.2.2-3 - Coordenadas geográficas (Datum SIRGAS 2000) dos pontos de amostragem para o 
levantamento da macrófitas aquáticas no rio Arinos - MT. (continuação) 

PONTOS E N CARACTERÍSTICAS 

17 0418544 8763206 
Área úmida formada pelo represamento de um córrego para a construção da 
estrada. 

18 0420450 8761986 Represamento formado pela construção da estrada em área florestada. 

19 0450354 8752206 
Área úmida em meio a pastagens formada pelo represamento de um córrego 
para a construção da estrada. 

20 0445206 08748728 Extensa área úmida formada pelo represamento de um corpo hídrico, 

21 0418657 8790056 Represamento de córrego para a construção da estrada. 
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Mapa 7.2.2-2 - Área de ocorrência de macrófitas aquáticas na Área de Influência Direta da UHE 
Castanheira. 
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Mapa 7.2.2-2 - Área de ocorrência de macrófitas aquáticas na Área de Influência Direta da UHE 
Castanheira. 
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As coletas foram realizadas nos meses de abril, julho, setembro e dezembro de 
2014. Foram identificados e selecionados diferentes ambientes úmidos com 
condições de manter espécies de macrófitas aquáticas (praias, lagoas, brejos 
florestados, ambientes artificiais ou antropizados, leito e margens de rios). Em cada 
local identificado como banco de macrófitas foi realizado um levantamento florístico 
qualitativo, que consistiu no registro de todas as espécies de macrófitas aquáticas e 
subaquáticas observáveis, gerando a composição das espécies (RAUNKIER, 1934). 

Na análise quantitativa foram utilizadas cinco parcelas não fixas (armações de 
madeira de 0,5 m×0,5 m), lançadas aleatoriamente em 10 ambientes úmidos 
selecionados.  Este método consiste em estimar visualmente o Índice de cobertura 
dos indivíduos de cada espécie sobre a lâmina de água ou solo encharcado como 
base (KERSHAW, 1978). As amostragens quantitativas ocorreram nos períodos de 
estiagem (setembro/2014) e chuva (dezembro/2014) (Figura 7.2.2-11). 

A estimativa do Índice de cobertura foi feita separadamente para cada espécie, de 
forma que a soma dos valores das espécies pudesse atingir valores maiores ou 
menores que 100% (PAKARINEN, 1984). 

Foram avaliados os atributos de riqueza e frequência de ocorrência das espécies de 
macrófitas aquáticas, grau de cobertura e distribuição espacial através de análise 
de Cluster, bem como variação sazonal de ocorrência das espécies nos diversos 
ambientes. Foi dada ênfase as espécies potencialmente invasoras de reservatórios 
hidrelétricos. 

 

  

Figura 7.2.2-11 - Demonstração da metodologia utilizada para quantificar (estimar) o 
Índice de Cobertura (%) das macrófitas aquáticas e sub-aquáticas na 
bacia do rio Arinos, na Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 
setembro e dezembro de 2014. 

 

O material botânico foi fotografado, coletado manualmente, acondicionado em 
sacos plásticos e levado para o laboratório, onde foi prensado e colocado em estufa 
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a 60° C por 48 horas. O material foi identificado usando literatura especializada e 
através da comparação com espécimes da coleção do Herbário Central da 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e da coleção virtual do Missouri 
Botanical Garden (MOBOT). 

Parte das amostras se encontra em processo de incorporação ao acervo do 
Herbário Central da UFMT. O sistema de classificação das espécies adotado foi o 
APGIII (Angiosperm Phylogeny Group III system).  

 

 Resultados  

 Parâmetros biológicos 

Os resultados das variáveis biológicas, cloforila, bactérias coliformes e 
comunidades fitoplanctônica, zooplanctônica, de macroinvertebrados bentônicos e 
de macrófitas aquáticas são apresentados nos itens a seguir. 

 

 Fitoplâncton 

A comunidade fitoplanctônica é constituída por diversas algas microscópicas que se 
desenvolvem na zona eufótica dos ambientes aquáticos. Apresenta importante 
papel como elo inicial da cadeia trófica e como produtor primário de ecossistemas 
aquáticos, contribuindo com cerca de 70% do oxigênio atmosférico do planeta 
(REYNOLDS, 1984). 

Devido à elevada capacidade de reprodução e senescência, as microalgas 
responderem de maneira rápida às alterações físicas, químicas, biológicas e 
hidrológicas introduzidas no ambiente. Por outro lado, mudanças na comunidade 
fitoplanctônica podem ocasionar modificações nos demais níveis tróficos aquáticos 
(REYNOLDS, 1984). As algas estão entre os mais bem distribuídos e utilizados 
indicadores de integridade biológica e da qualidade da água, em rios e lagos 
(STOERMER; SMOL, 1999). 

A comunidade fitoplanctônica da área de abrangência da UHE Castanheira esteve 
representada por 211 espécies, incluídas em 12 classes taxonômicas durante as 
campanhas de março, junho, setembro e dezembro de 2014 (Quadro 7.2.2-4): 
Zygnemaphyceae (59 táxons), Bacillariophyceae (53 táxons), Chlorophyceae (42 
táxons), Cyanophyceae (26 táxons), Euglenophyceae (8 táxons), Chrysophyceae (7 
táxons), Cryptophyceae e Dinophyceae (5 táxons, cada), Chlamydophyceae (3 
táxons), Prasinophyceae, Oedogoniophyceae e Rhodophyceae com 1 táxon, cada.   

Desta forma, as classes que mais contribuíram para a composição específica foram: 
Zygnemaphyceae (27,9%), Bacillariophyceae (25,1%), Chlorophyceae (19,9%) e 
Cyanophyceae (12,3%). As demais classes representaram menos de 15% da 
comunidade.
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Quadro 7.2.2-4 - Ocorrência e riqueza de táxons das análises quantitativas e qualitativas do fitoplâncton 
no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta 
da UHE Castanheira, 2014. (continua...) 

TÁXONS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 
Cyanophyceae           
Aphanizomenon sp.    

x x 
   

x x 

Aphanocapsa delicatissima x x x x x 
   

x 
 

Aphanocapsa sp.  x x 
 

x x 
  

x 
 

Aphanothece sp.    
x 

      
Borzia sp.  x 

        
Chroococcus sp.    

x 
     

x 

Eucapsis sp.     
x 

     
Heteroleibleinia sp.   

x x 
     

x 

Komvophoron schmidlei      
x 

    
Komvophoron sp.      

x 
    

Leptolyngbya sp. x x x x x x x x x x 

Limnothrix sp.    
x 

      
Lyngbya sp. x 

    
x x x 

  
Merismopedia tenuissima    

x 
     

x 

Merismopedia sp.         
x 

 
Ocillatoria sp.      

x x x 
  

Phormidium sp.1   
x x x x x 

  
x 

Phormidium sp.2      
x x x x 

 
Pseudanabaena galeata    

x 
      

Pseudanabaena sp.1 x x x x x x x x x x 

Pseudanabaena sp.2 x x x x x x x x x 
 

Pseudanabaena sp.3    
x 

   
x 

  
Raphidiopsis curvata x x x 

 
x 

 
x x 

 
x 

Raphidiopsis sp.      
x x x 

  
cyanophyceae sp.1 x 

      
x 

 
x 

cyanophyceae sp.2 
  

x 
 

x x 
    

Chlorophyceae           
Acanthosphaera zachariasi   

x 
       

Acutodesmus acuminatus x x x x x x 
  

x x 

Acutodemsus dimorphus   
x 

       
Ankistrodesmus fusiformis    

x x 
    

x 

Ankistrodesmus gracilis  x x x 
     

x 

Chaetophora sp.         
x x 

Coelastrum reticulatum        
x x x 

Closteriopsis longissima    
x 

 
x 

    
Coenochloris sp.     

x 
     

Comasiella arcuata var. 
platydisca   

x 
       

Crucigenia tretrapedia  x x x x 
    

x 

Desmodesmus bicaudatus x 
       

x x 
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Quadro 7.2.2-4 - Ocorrência e riqueza de táxons das análises quantitativas e qualitativas do fitoplâncton 

no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta 
da UHE Castanheira, 2014. (continua...) 

TÁXONS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 
Desmodesmus intermedius  

   
x 

     
x 

Desmodesmus pseudohelveticus 
         

x 

Desmodesmus serratus 
       

x 
 

x 

Desmodesmus sp.1 x x x x 
    

x x 

Desmodesmus sp.2 
 

x x 
     

x 
 

Desmodesmus sp.3 
        

x 
 

Dictyosphaerium pulchellum x 
 

x x x 
    

x 

Elakatothrix sp. 
   

x 
      

Eutetramorus fottii x x x x x 
 

x 
 

x x 

Eutetramorus sp. x x x x x 
   

x x 

Geminella sp. x x x 
    

x 
 

x 

Hyaloraphidium sp. x x x x x x 
  

x x 

Kirchneriella microscopica 
     

x 
    

Klebsormidium sp. 
 

x 
 

x x 
    

x 

Kirchneriella dinae 
   

x 
      

Monoraphidium arcuatum 
        

x x 

Monoraphidium contortum x x x x x x x 
 

x x 

Monoraphidium griffithii 
  

x 
       

Monoraphidium minutum x 
 

x x 
 

x 
  

x 
 

Monoraphidium nanum x 
 

x 
       

Monoraphidium sp. 
 

x 
      

x 
 

Schroederia indica 
        

x 
 

Scendesmus ecornis x x x x x 
   

x x 

Scenedesmus sp. x 
   

x 
 

x x 
 

x 

Schroederia antillarum 
  

x 
       

Spirogyra sp.  
      

x 
  

x 

Tetraedron regulare 
      

x 
   

Tetrallanthus langerheimii 
        

x 
 

Tetrastrum triangulare 
     

x 
    

Chlorophyceae sp. 
        

x x 

Chlamydophyceae 
          

Chlamydomonas sp. x x x x x x x 
 

x x 

Pandorina morum 
     

x 
  

x 
 

Spermatozoopsis exsultans 
 

x 
 

x x 
   

x x 

Prasinophyceae 
          

Tetraselmis sp. 
 

x 
   

x x 
   

Zygnemaphyceae 
          

Actinotaenium wollei 
 

x 
  

x 
     

Actinotaenium sp.1 
   

x 
 

x x 
 

x x 

Actinotaenium sp.2 x x x 
  

x x x x 
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Quadro 7.2.2-4 - Ocorrência e riqueza de táxons das análises quantitativas e qualitativas do fitoplâncton 
no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta 
da UHE Castanheira, 2014. (continua...) 

TÁXONS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 
Actinotaenium sp.4 

  
x 

       
Bambusina borreri 

  
x 

 
x 

    
x 

Bambusina brebissonii 
  

x 
       

Closterium kuetzingii x 
     

x 
  

x 

Closterium sp.1 x x x 
 

x x x 
 

x 
 

Closterium sp.2 x 
     

x 
  

x 

Closterium sp.3 x 
  

x 
   

x 
 

x 

Closterium sp.4 
  

x x 
  

x 
   

Closterium sp.5 x 
 

x 
       

Cosmarium moniliforme 
      

x 
  

x 

Cosmarium pyramidatum 
   

x 
      

Cosmarium sp.1 x 
  

x 
  

x 
 

x x 

Cosmarium sp. 2 x x 
  

x x x x x x 

Cosmarium sp.3 
   

x 
 

x 
  

x x 

Cosmarium sp. 4 
    

x 
 

x 
  

x 

Cosmarium sp. 5 
 

x x 
   

x x 
  

Cosmarium sp .6 x x 
        

Cosmarium sp. 7 
  

x x x 
 

x 
   

Desmidium baileyi 
    

x 
     

Desmidium coarctatum 
         

x 

Euastrum binale 
        

x 
 

Euastrum dentidulatum x 
  

x 
     

x 

Euastrum spinulosum var. 
laticeps       

x 
 

x 
 

Euastrum sp. 
        

x 
 

Gonatozygon monotaenium 
  

x 
       

Groenbladia undulata 
   

x 
     

x 

Hyalotheca dissiliens x 
 

x 
  

x 
  

x x 

Micrasterias radiata 
         

x 

Micrasterias thomasiana x 
         

Mougeotia sp.1 x x x x x x x x x x 

Mougeotia sp.2 
     

x 
    

Onychonema laeve 
        

x x 

Onychonema sp. 
      

x 
   

Pleurotaenium sp.1 
 

x x 
   

x 
 

x 
 

Pleurotaenium sp.2 x 
        

x 

Spondylosium javanicum 
 

x 
        

Staurastrum bifidum x 
 

x 
  

x 
   

x 

Staurastrum curvimarginatum 
  

x 
       

Staurastrum leptacanthum 
         

x 

Staurastrum rotula 
  

x 
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Quadro 7.2.2-4 - Ocorrência e riqueza de táxons das análises quantitativas e qualitativas do fitoplâncton 
no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta 
da UHE Castanheira, 2014. (continua...) 

TÁXONS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 
Staurastrum trifidum var. 
inflexum  

x 
   

x x 
   

Staurastrum sp.1 x x 
 

x x 
    

x 

Staurastrum sp.2 
   

x 
      

Staurastrum sp.3 x x x x x 
 

x x x x 

Staurastrum sp.6    
x 

      
Staurodesmus dejectus  x 

        
Staurodesmus triangularis x x x x x 

   
x x 

Staurodesmus sp. x 
  

x 
   

x x 
 

Staurastrum sp.8  x 
 

x 
      

Teilingia granulata       
x 

   
Zygnema sp.          

x 

Zygnemaphyceae sp.  x 
        

Xanthidium antilopaeum x 
         

Xanthidium regulare          
x 

Xanthidium trilobum   
x 

      
x 

Xanthidium sp.         
x x 

Oedogoniophyceae           
Oedogonium sp. x x x x x x x 

 
x x 

Rhodophyceae           
Rhodophyceae sp. x 

        
x 

Bacillariophyceae           
Asterionella formosa  x 

       
x 

Aulacoseira ambigua x x x x x 
   

x x 

Aulacoseira gessneri x 
  

x 
  

x 
  

x 

Aulacoseira granulata var. 
angustissima  x x x 

    
x 

 

Aulacoseira granulata var. 
granulata     

x 
     

Cyclotella meneghiniana       
x x 

  
Cymbopleura acuta       

x 
   

Cymbopleura sp.       
x 

   
Discostella stelligera          

x 

Encyonema perpusillum x 
      

x 
  

Encyonema sp.1      
x 

    
Encyonema sp. – vista pleural x x 

       
x 

Eunotia asterionelloides x x x x x 
   

x x 

Eunotia bilunaris         
x 

 
Eunotia didyma x 

 
x 

       
Eunotia subrobusta x 

 
x 

       
Eunotia sp.1 x 

 
x 

 
x 

  
x 

 
x 

Eunotia sp.2   
x 
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Quadro 7.2.2-4 - Ocorrência e riqueza de táxons das análises quantitativas e qualitativas do fitoplâncton 
no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta 
da UHE Castanheira, 2014. (continua...) 

TÁXONS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 
Eunotia sp.3 x 

         
Eunotia sp. – vista pleural 1 x x 

 
x x x x x x x 

Eunotia sp. – vista pleural 2 x 
        

x 

Eunotia sp. – vista pleural 3 x 
         

Desmogonium sp.   
x 

   
x 

 
x 

 
Desmogonium femuriforme x 

         
Fragilaria capucina var. gracilis      

x x 
   

Fragilaria sp. x x 
 

x x 
   

x x 

Fragilariforma javanica   
x 

       
Frustulia sp.  x x 

       
Gomphonema augur      

x x 
   

Gomphonema butantanum x x 
        

Gomphonema gracile      
x 

  
x 

 
Gomphonema lagenula      

x 
    

Gomphonema sp.1 x x x x 
      

Gomphonema sp. - vista pleural     
x 

   
x x 

Melosira varians         
x 

 
Navicula cryptocephala x x 

   
x x x x 

 
Navicula cryptotenella x x x 

   
x x 

  
Navicula lohmanii       

x x 
  

Navicula rostellata  x 
   

x 
  

x x 

Navicula sp. - vista pleural      
x 

 
x x 

 
Nitzschia palea x x x x 

 
x x x x x 

Nitzschia sp.   
x x 

      
Placoneis sp.  x 

        
Pinnularia sp.1 x x x x x x 

 
x x 

 
Pinnularia sp.2         

x x 

Pinnularia sp.3    
x 

      
Pinnularia sp. – vista pleural x 

    
x x x 

  
Stenopterobia sp. x 

         
Surirella tenuissima x 

         
Surirella sp.  x 

 
x x x 

 
x x x 

Surirella sp. – vista pleural    
x x 

  
x x 

 
Urosolenia eriensis    

x x 
     

Urosolenia obesa x x x x x x 
  

x x 

Cryptophyceae           
Cryptomonas brasiliensis x x x 

  
x x x x x 

Cryptomonas curvata  x 
 

x 
      

Cryptomonas sp.1 x x x x x x x 
 

x x 

Cryptomonas sp.2   
x x 
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Quadro 7.2.2-4 - Ocorrência e riqueza de táxons das análises quantitativas e qualitativas do fitoplâncton 
no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta 
da UHE Castanheira, 2014. (continuação) 

TÁXONS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 
Rhodomonas lacustris  x 

 
x 

 
x 

 
x x 

 
Dinophyceae           
Parvodinium umbonatum x x x x 

 
x 

  
x x 

Peridinium gatunense        
x x 

 
Peridinium sp.1  x 

  
x 

 
x 

 
x 

 
Peridinium sp.2         

x 
 

Peridinium sp.3         
x 

 
Euglenophyceae           
Euglena sp.1  x 

    
x 

 
x 

 
Euglena sp.2      

x 
 

x 
 

x 

Phacus sp.1      
x 

    
Phacus sp.2        

x 
  

Strombomonas sp. x 
         

Trachelomonas sp.1 x 
  

x 
   

x x 
 

Trachelomonas sp.2       
x 

   
Trachelomonas sp.3        

x 
  

Chrysophyceae           
Chromulina gyrans  x 

 
x x 

 
x 

 
x x 

Dynobrion sp.          
x 

Dinobryon sertularia  x x 
       

Kephyrion sp.       
x 

   
Mallomonas sp. x x 

 
x 

    
x 

 
Synura uvella x x 

 
x x 

 
x x x x 

Synura sp.   
x 

       
Riqueza total 74 69 71 74 52 53 57 42 79 86 

 

A maior parte das espécies de Zygnemaphyceae (76%) e Bacillariophyceae 
(58,5%) foram encontradas apenas na análise qualitativa. As Zygnemaphyceae são 
algas características de águas oligotróficas e muitas vezes de condições 
ligeiramente ácidas e distróficas (BELLINGER & SIGEE, 2010), como as 
encontradas na UHE Castanheira. Alguns gêneros de diatomáceas registrados nas 
amostras, como Eunotia Ehrenberg, Desmogonium Ehrenberg e Stenopterobia 
Brébisson, também ocorrem preferencialmente em ambientes oligotróficos e 
levemente ácidos (ROUND et al., 1990; METZELTIN; LANGE-BERTALOT, 1998). 
As diatomácaes constituem um dos grupos mais diversificados e abundantes de 
microalgas continentais (ROUND et al., 1990; BELLINGER; SIGEE, 2010). 

O maior valor de riqueza foi encontrado no ponto P10 (86 espécies) e o menor no 
ponto P08 (42 espécies) (Quadro 7.2.2-4).  
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Na análise quantitativa, os maiores valores de riqueza foram encontrados nos 
pontos P04 e P09 (37 espécies) e o menor no ponto P08 (19 espécies)  
(Quadro 7.2.2-4). 

Em geral, os valores de diversidade de espécies tenderam a acompanhar os 
valores de riqueza em todas os pontos de coleta (Figura 7.2.2-12). Nas campanhas 
de março e dezembro, houve maior variação nos valores de diversidade entre os 
pontos amostrados, este fato foi decorrente da predominância de espécies em 
alguns deles. O menor valor de diversidade foi registrado no ponto 01 em dezembro 
(0,64 bits/ind.) e o maior valor no ponto P07 em março (2,79 bits/ind.).  

 

 
Figura 7.2.2-12 - Variação da diversidade e riqueza do fitoplâncton no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e 

principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

 

Os valores estimados para a densidade celular foram muito baixos (< 950 cél./mL), 
correspondentes a valores atribuídos a ambientes oligotróficos (STRASKRABA; 
TUNDISI, 2000). As maiores densidades de organismos (média 327 ind./mL) foram 
registradas na campanha de setembro (período de menores valores de vazão) e as 
menores densidades (média 27 ind./mL) na campanha de dezembro (pico das 
chuvas) (Figura 7.2.2-13). De fato, uma maior turbidez foi constatada em dezembro 
de forma geral, com exceção dos pontos dos afluentes (conforme descrito no item 
7.1.6 Qualidade da Água). 

Os pontos de coleta P06, P07 e P08, que correspondem aos tributários, 
apresentaram baixos valores de densidade em todos os períodos amostrados (min. 
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8 ind./mL e máx. 55 ind./mL) quando comparadas os pontos do rio Arinos (min. 15 
ind./mL e máx. 707 ind./mL). Este resultado pode estar relacionado aos maiores 
valores de turbidez encontrados nestes pontos (conforme descrito no item 7.1.6 
Qualidade da Água). 
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Figura 7.2.2-13 - Variação da densidade fitoplanctônica no rio Arinos (P1-P5; P9-
P10) e principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da 
UHE Castanheira, 2014. 

 

A classe Cyanophyceae apresentou maior contribuição relativa para a composição 
do fitoplâncton na campanha de março, estando presente em todos os pontos 
amostrados (Figura 7.2.2-14). Durante a estiagem (junho e setembro), as 
cianobactérias apresentaram maior contribuição nos pontos P06, P07 e P08 (Figura 
7.2.2-16). Apesar da maior parte das de cianobactérias registradas serem 
toxigências (Aphanizomenon sp., Aphanocapsa delicatissima, Chroococcus sp., 
Lyngbya sp., Merismopedia tenuissima, Phormidium spp., Pseudanabaena spp., 
Raphidiopsis spp.), estas ocorreram em baixas densidades (< 600 céls/mL), muito 
menores do que o limite máximo da legislação (50.000 céls./mL). 

A classe Bacillariophyceae esteve melhor representada na estiagem (junho e 
setembro), sendo a comunidade composta principalmente por espécies penadas de 
hábito perifítico e metafítico, que predominam em ambientes lóticos e podem se 
desprender do substrato e compor o plâncton (Figura 7.2.2-14; Quadro 7.2.2-4).  

As algas verdes (classe Chlorophyceae) tiveram melhor representatividade nas 
campanhas de setembro e dezembro. Nas campanhas de março e setembro 
também houve importante contribuição de indivíduos fitoflagelados, principalmente 
das classes Cryptophyceae e Chlamydophyceae (Figura 7.2.2-14). Algas flageladas 
são consideradas espécies oportunistas colonizadoras apresentando alta taxa de 
crescimento e tolerantes a estress ambiental estabelecido. Podem ocorrer em 
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várias épocas do ano, aproveitando-se de condições ambientais adversas (OLRIK, 
1994).  
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Figura 7.2.2-14 - Contribuição relativa das classes fitoplanctônicas para a composição total de 
espécies no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), Área de 
Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

 

De maneira geral, a densidade pode ser considerada relativamente baixa nos 
ambientes, onde a maioria dos resultados foram menores do que 500 ind/mL. 

Com base nos resultados obtidos nas quatro campanhas realizadas em 2014, 
constatou-se que o fitoplâncton presente nas amostras coletadas no rio Arinos e 
tributários está em conformidade com as condições ambientais do local amostrado, 
com densidade e riqueza de espécies variando em decorrência dos períodos de 
chuva e estiagem típicos da região.  

Os resultados para fitoplâncton foram compatíveis com aqueles encontrados para 
Qualidade da Água, que constatou a condição oligo-mesotrófica para a área de 
estudo de forma geral. Quanto à variação espacial, os pontos dos afluentes (6 a 8) 
apresentaram as menores riquezas e densidades de fitoplâncton, bem como maior 
turbidez, apesar de menores IQAs e maiores concentrações de fósforo total. Estes 
pontos apresentaram também as maiores contribuições relativas de Cyanophyceae, 
apesar de valores considerados baixos. A resposta temporal do fitoplâncton 

Pontos de coleta Pontos de coleta Pontos de coleta 

Pontos de coleta Pontos de coleta 
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também esteve de acordo com o esperado, uma vez que no pico das chuvas foi 
encontrada maior turbidez e menor densidade de indivíduos. 

 

 Zooplâncton 

A comunidade zooplanctônica apresenta grande sensibilidade em relação às 
mudanças das características ambientais do sistema, respondendo a frequência 
das forças físicas periódicas e a amplitude de variação de fatores ambientais. 

A comunidade zooplanctônica do rio Arinos e seus afluentes, nas quatro 
campanhas realizadas em 2014, foi representada por uma riqueza total de 92 
táxons, sendo 73 táxons de rotíferos, 17 de cladóceros e pelo menos 02 de 
copépodes (Quadro 7.2.2-5). A maior riqueza foi registrada na campanha de março 
e dezembro, com 68 táxons cada, e a menor em setembro, com 52 táxons. Como 
pode ser observado, o grupo dos rotíferos foi o que mais contribuiu para a riqueza 
de espécies independentemente do ponto amostrado. Esse predomínio de rotíferos 
é um padrão comum em ambientes lóticos, por se tratar de organismos menos 
vulneráveis à correnteza e se alimentar de uma maior gama de recursos, quando 
comparados aos outros grupos zooplanctônicos. 

 

Quadro 7.2.2-5 - Frequência de ocorrência (%) dos táxons zooplanctônicos nos pontos de amostragem 
(rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8)) nos quatro períodos de 
coleta, Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. (continua...) 

TÁXONS MARÇO JUNHO SETEMBRO DEZEMBRO 

ROTIFERA         

Anuraeopsis sp. 10 30 0 0 

Asplanchna sp. 20 20 30 60 

Ascomorpha spp. 30 70 60 90 

Brachionus calyciflorus 0 0 0 20 

Brachionus caudatus 0 0 0 60 

Brachionus dolabratus 10 0 0 10 

Brachionus falcatus 0 0 0 10 

Brachionus quadridentatus 0 0 10 0 

Brachionus mirus 20 10 10 0 

Brachionus patulus 10 0 10 20 

Brachionus zahniseri 10 20 30 0 

Cephalodella gibba 50 40 40 60 

Cephalodella spp. 20 50 30 70 
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Quadro 7.2.2--5 - Frequência de ocorrência (%) dos táxons zooplanctônicos nos pontos de amostragem 
(rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8) nos quatro períodos de 
coleta, Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. (continua...) 

TÁXONS MARÇO JUNHO SETEMBRO DEZEMBRO 

Collotheca spp. 0 20 0 0 

Colurella spp. 20 60 50 50 

Conochilus sp. 80 20 10 80 

Dipleuchlanis propatula 0 0 0 10 

Euchlanis dilatata 20 20 50 60 

Euchlanis spp. 40 0 10 40 

Filinia longiseta 80 10 0 20 

Filinia terminalis 90 20 10 50 

Filinia opoliensis 0 0 0 10 

Hexarthra intermedia 30 10 30 20 

Keratella americana 0 0 0 10 

Keratella cochlearis 0 20 30 60 

Keratella lenzi 10 0 0 50 

Keratella quadrata 0 10 0 0 

Keratella tropica 20 0 0 0 

Lecane bulla 100 80 70 100 

Lecane closterocerca 10 30 20 30 

Lecane cornuta 30 0 50 40 

Lecane curvicornis 60 0 0 50 

Lecane furcata 10 30 0 20 

Lecane glypta 0 40 20 10 

Lecane hamata 20 50 20 20 

Lecane inermis 0 10 0 0 

Lecane inopinata 10 20 0 10 

Lecane leontina 30 10 0 30 

Lecane ludwigii 80 60 40 70 

Lecane luna 100 20 40 90 

Lecane lunaris 100 100 100 100 

Lecane monostyla 10 0 0 20 

Lecane pertica 0 0 0 10 

Lecane pyriformis 0 20 10 20 

Lecane quadridentata 10 10 20 70 

Lecane stichae 40 40 30 30 
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Quadro 7.2.2-5 -  Frequência de ocorrência (%) dos táxons zooplanctônicos nos pontos de amostragem 
(rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8) nos quatro períodos de 
coleta, Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. (continua...) 

TÁXONS MARÇO JUNHO SETEMBRO DEZEMBRO 

Lecane unguitata 50 10 20 10 

Lecane spp. 10 0 0 30 

Lepadella spp. 80 90 80 90 

Macrochaetus sp. 10 10 0 10 

Monommata sp. 0 10 10 10 

Mytilinia bicarinata 30 0 10 30 

Notholca sp. 60 40 70 60 

Paracolurella sp. 0 30 0 0 

Platyias leloupi 60 0 30 90 

Platyias quadricornis 60 0 0 30 

Polyarthra vulgaris 80 40 10 50 

Ptygura sp. 20 20 10 10 

Scaridium longicaudum  60 20 0 40 

Synchaeta sp. 0 10 0 0 

Testudinella mucronata 70 0 0 20 

Testudinella patina 100 60 80 100 

Testudinella spp. 100 60 40 70 

Trichocerca bicristata 0 0 0 10 

Trichocerca cavia 0 20 10 0 

Trichocerca capucina 50 30 20 30 

Trichocerca cylindrica 0 10 0 0 

Trichocerca elongata 0 0 30 0 

Trichocerca pusilla 0 0 10 0 

Trichocerca similis 40 60 10 40 

Trichocerca spp. 10 40 10 0 

Trichotria tetractis 60 40 60 80 

Bdelloidea 100 80 100 100 

CLADOCERA         

Alona guttata 10 10 0 0 

Alona popei 30 0 0 0 

Alonella sp. 10 0 0 0 

Chydorus  sp. 40 0 10 10 

Bosminopsis deitersi 70 30 10 60 

Camptocercus sp. 10 0 0 0 
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Quadro 7.2.2-5 -  Frequência de ocorrência (%) dos táxons zooplanctônicos nos pontos de amostragem 
(rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8)) nos quatro períodos de 
coleta, Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. (continuação) 

TÁXONS MARÇO JUNHO SETEMBRO DEZEMBRO 

Camptocercus dadayi 40 0 10 20 

Ceriodaphnia cornuta 40 0 0 0 

Chydorus pubescens 0 0 0 10 

Disparalona dadayi 10 0 0 0 

Graptoleberis occidentalis 10 0 0 0 

Ilyocryptus spinifer 70 10 30 10 

Leydigiopsis sp. 10 0 0 0 

Leydigiopsis scurvirostris 10 0 10 0 

Macrothrix sp. 40 0 0 20 

Moina minuta 60 10 0 50 

Pleuroxus sp. 0 0 0 20 

COPEPODA         

Nauplio Cyclopoida 100 100 90 100 

Copepodito Cyclopoida 80 10 20 20 

Thermocyclops sp. 10 0 10 0 

Nauplio Calanoida 40 0 0 20 

Copepodito Calanoida 20 0 0 0 

Riqueza total (nº táxons) 68 55 52 68 

 

Considerando a frequência de ocorrência dos táxons em cada campanha, os 
maiores valores ocorreram em março e dezembro (chuvas), com respectivamente, 
33 e 38% dos táxons ocorrendo em mais de 50% dos pontos (Quadro 7.2.2.-5). Nas 
campanhas de junho e setembro (estiagem) os valores foram de 20 e 17%, 
respectivamente. 

Essa variabilidade temporal na frequência de ocorrência mostra uma diferenciação 
entre período de estiagem e chuvoso, provavelmente associada ao aumento da 
conectividade entre sistemas límnicos adjacentes durante o período chuvoso, 
quando os pontos compartilharam mais táxons que no período de estiagem.  

A variação da riqueza entre as campanhas, apresentou uma clara variação 
temporal, com maior valor de média registrado em dezembro (28 táxons) e a menor 
em setembro (16 táxons), também sinalizando o regime de chuvas. Esta 
variabilidade foi comprovada pela análise não paramétrica Kruskal-Wallis, que 
mostrou que existe diferença na riqueza, entre as campanhas de amostragem 
(Figura 7.2.2-15a). Analisando a variação espacial da riqueza, observa-se uma 
baixa amplitude de variação, com medianas entre 18 (P3) a 26 táxons (P05), sem 
um padrão evidente de variação longitudinal. 



 
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 388/634 

 

 

  

Figura 7.2.2-15 - Variação temporal (a) e espacial (b) da riqueza taxonômica da comunidade 
zooplanctônica no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), Área de 
Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

 

O teste de Kruskal-Wallis, mostrou que a riqueza taxonômica, não apresenta 
diferença significava entre os pontos (Figura 7.2.2-15b). Diferentemente da riqueza, 
a diversidade taxonômica apresentou pequena variabilidade temporal, com 
medianas entre 1,09 (junho) e 1,21 bits.ind-1 (março) e esta diferença também não 
foi significativa (Figura 7.2.2-16a).  

Em relação à variação espacial, observa-se uma tendência de redução dos valores 
ao longo do gradiente longitudinal do rio Arinos, mediana entre 1,29 (P01) e 1,08 
bits.ind-1 (P09), porém esta diferença não foi significativa (Figura 7.2.2-16b). Além 
disso, pode-se dizer que os altos valores de diversidade registrados em todas as 
campanhas foram devido à ausência de táxons numericamente abundantes, que 
poderia reduzir os valores da diversidade. 

 

  

Figura 7.2.2-16 - Variação temporal (a) e espacial (b) da diversidade taxonômica da comunidade 
zooplanctônica no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), Área de 
Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 
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A densidade zooplanctônica também apresentou variação temporal estatisticamente 
significativa, com redução das medianas de 4.125 ind.m-3 em março para 963  
ind.m-3 em dezembro (Figura 7.2.2-17a). Espacialmente, a densidade foi menor no 
rio Arinos (P01 à P05; P09 e P10), com medianas variando entre 888 (P02) à 1.270 
ind.m-3 (P10), quem em relação aos seus afluentes (P06 à P08), que variou entre 
1.500 a 2.175 ind.m-3, porém não foi constatada diferença significativa entre os 
pontos (Figura 7.2.2-17b).  

 

  

Figura 7.2.2-17 - Variação temporal (a) e espacial (b) da densidade taxonômica da comunidade 
zooplanctônica no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes (P6-P8), Área de 
Influência Direta da UHE Castanheira, 2014.. 

 

Quantitativamente, os valores registrados são baixos e comuns de ambientes com 
características oligotróficas, com baixa disponibilidade alimentar (ex. matéria 
orgânica no caso dos rotíferos, corroborado pela baixa concentração de DBO) e/ou 
correntosos, onde a advecção dificulta o desenvolvimento populacional.  

As maiores densidades registradas em março podem estar relacionadas ao pico do 
período chuvoso, quando ocorre um aumento de matéria orgânica para o rio oriunda 
da lavagem da bacia. Com o aumento de DQO em vários pontos do Arinos e DBO 
nos tributários, há um aumento na produtividade do sistema, favorecendo o 
desenvolvimento de rotíferos. Estes organismos se alimentam de matéria orgânica 
e bactérias associadas, como as representadas nos grupos dos coliformes totais, 
cuja ocorrência foi a mais elevada neste mês em quase todos os pontos de coleta.  

Em média, os táxons proporcionalmente mais abundantes (aqueles com 
contribuição média superior a 10% da densidade total) foram Filinia longiseta 
(março) Filinia terminalis (março), Lecane bulla (dezembro), Lecane lunaris (junho), 
Lepadella spp. (junho e setembro), Bosminopsis deitersi (março), e os náuplios de 
copépodes (em todas as campanhas; Quadro 7.2.2-6). Como se pode observar, o 
número de táxons abundantes e sua persistência são baixas, o que é condizente 
com ambientes lóticos, a corrente de água dificulta o estabelecimento de grandes 
populações por um longo tempo.  
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A estrutura da comunidade zooplanctônica, representada pela densidade relativa 
dos grupos, mostrou  estabilidade na comunidade entre as campanhas. Os rotíferos 
compuseram o grupo dominante na comunidade nas quatro campanhas, com 
contribuições de 72, 83, 81 e 75% da densidade total em março, junho, setembro e 
dezembro, seguido pelos cladóceros, com 14, 2, 1, 4%, e copépodes, com 13, 13, 
16, 21%.  Geralmente a estrutura da comunidade zooplanctônica em rios está 
relacionada com o tipo de alimento disponível. Os rotíferos são generalistas 
(consomem vários tipos de recursos), enquanto os microcrustáceos (cladóceros e 
copépodes) em sua maioria se alimentam de algas. Por isso, os resultados do 
zooplâncton estão compatíveis com aqueles obtidos para o fitoplâncton, que 
apresentou-se em densidade de maneira geral relativamente baixa, favorecendo 
organismos generalistas como os rotíferos e desfavorecendo fitófagos como 
cladóceros e copépodos.  

A partir dos resultados obtidos, pode-se inferir que de modo geral a composição, 
riqueza e densidade da comunidade zooplanctônica no rio Arinos e afluentes estão 
sujeitos às variações sazonal (época de chuva e estiagem), apesar de a estrutura 
(dominância de rotíferos em relação a copépodos e cladóceros) não ter variado 
expressivamente. Já a baixa variabilidade espacial dos parâmetros analisados 
sugere a manutenção da estrutura funcional desta comunidade nos pontos de 
coleta. 

 

Quadro 7.2.2-6 - Densidade média (ind. m
-3

) dos táxons zooplanctônicos no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e 
principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 
(continua...) 

TÁXONS MARÇO JUNHO SETEMBRO DEZEMBRO 
ROTIFERA         

Anuraeopsis sp.   23     

Asplanchna sp. 15 5 14 58 

Ascomorpha spp. 5 25 84 65 

Brachionus calyciflorus       0 

Brachionus caudatus       35 

Brachionus dolabratus 5       

Brachionus falcatus       10 

Brachionus quadridentatus     7   

Brachionus mirus 15 3 7   

Brachionus patulus   3 7 15 

Brachionus zahniseri 5   7   

Cephalodella gibba 25 8 56 3 

Cephalodella sp. 5   14 48 

Collotheca sp. 10 8     

Colurella sp.   75 21 28 

Conochilus sp. 55 33 7 18 
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Quadro 7.2.2-6 - Densidade média (ind. m
-3

) dos táxons zooplanctônicos no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e 
principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 
(continua...) 

TÁXONS MARÇO JUNHO SETEMBRO DEZEMBRO 

Dipleuchlanis propatula         

Euchlanis dilatata 5 8 7 10 

Euchlanis sp. 20   7 23 

Filinia longiseta 1040 3   5 

Filinia terminalis 625 8 7 30 

Filinia opoliensis       5 

Hexarthra intermedia 20 3   8 

Keratella americana         

Keratella cochlearis   3 14 35 

Keratella lenzi 5     8 

Keratella quadrata         

Keratella tropica 10       

Lecane bulla 110 53 84 288 

Lecane closterocerca   5 7   

Lecane cornuta 10   7 8 

Lecane curvicornis 20     13 

Lecane furcata 5 8   5 

Lecane glypta   10     

Lecane hamata 5 85   3 

Lecane inermis   3     

Lecane inopinata 5 10   5 

Lecane leontina 10 3   8 

Lecane ludwigii 15 28 28 8 

Lecane luna 55 5 28 80 

Lecane lunaris 50 113 126 80 

Lecane monostyla         

Lecane pertica       3 

Lecane pyriformis   8 7 13 

Lecane quadridentata 5 3   15 

Lecane stichae 5 15 14 8 

Lecane unguitata 5 3   3 

Lecane sp.       8 

Lepadella sp. 150 185 238 135 

Macrochaetus sp.   3   3 
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Quadro 7.2.2-6 - Densidade média (ind. m
-3

) dos táxons zooplanctônicos no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e 
principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 
(continua...) 

TÁXONS MARÇO JUNHO SETEMBRO DEZEMBRO 

Monommata sp.   3   3 

Mytilinia bicarinata 10     18 

Notholca sp. 5 15 91 15 

Paracolurella sp.   8     

Platyias leloupi 30   35 28 

Platyias quadricornis 5     13 

Polyarthra vulgaris 55 48   15 

Ptygura sp. 15 3   5 

Scaridium longicaudum  25 5   13 

Synchaeta sp.   5     

Testudinella mucronata 30     5 

Testudinella patina   18 91 28 

Testudinella sp. 195 25 21 35 

Trichocerca bicristata         

Trichocerca cavia   5 14   

Trichocerca capucina 25 10 14 5 

Trichocerca cylindrica   3     

Trichocerca elongata     14   

Trichocerca pusilla         

Trichocerca similis 15 25   8 

Trichocerca sp. 5 20 7   

Trichotria tetractis 25   28 33 

Bdelloidea 55 23 98 55 

CLADOCERA         

Alona guttata 20       

Alona popei 5       

Alonella sp. 5       

Chydorus sp. 15   7   

Bosminopsis deitersi 375 13 7 25 

Camptocercus sp. 5       

Camptocercus dadayi 40     5 

Ceriodaphnia cornuta 20       

Chydorus pubescens         

Disparalona dadayi         



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  
 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 393/634 

 

Quadro 7.2.2-6 - Densidade média (ind. m
-3

) dos táxons zooplanctônicos no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e 
principais afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 
(continuação) 

TÁXONS MARÇO JUNHO SETEMBRO DEZEMBRO 

Graptoleberis occidentalis         

Ilyocryptus spinifer 30   7   

Leydigiopsis sp.         

Leydigiopsis scurvirostris 5       

Macrothrix sp. 15     15 

Moina minuta 25 5   23 

Pleuroxus sp.       5 

COPEPODA         

Nauplio Cyclopoida 420 143 203 373 

Copepodito Cyclopoida 90 8 28 8 

Thermocyclops sp.         

Nauplio Calanoida     14 3 

Copepodito Calanoida 5       

Densidade (ind.m-3) 3930 1165 1491 1815 

 

 Macroinvertebrados Bentônicos 

No rio Arinos e tributários da área de influência da futura UHE Castanheira foram 
coletados 1.590 macroinvertebrados bentônicos nos meses de março, junho, 
setembro e dezembro de 2014, totalizando 61 táxons . 

Neste sistema hídrico foram registrados os grupos: Nematoda, Mollusca 
(Gastropoda e Bivalve), Annelida (Oligochaeta e Hirudinea) e Arthropoda 
(Decapoda, Ephemeroptera, Odonata, Lepidoptera, Coleoptera, Trichoptera e 
Diptera) (Quadro 7.2.2-7). 

Os Diptera (62,6%) e Oligochaeta (27,8%) foram os grupos mais expressivos 
quantitativamente, sendo os Chironomidae os mais representativos dentro do 
primeiro grupo (59,1%) e os Narapidae no segundo (15,3%). 
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Quadro 7.2.2-7 - Frequência relativa dos grupos funcionais de macroinvertebrados bentônicos nos 
quatro períodos de amostragem, Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 
2014. (continua...) 

TÁXONS MARÇO JUNHO SETEMBRO DEZEMBRO TOTAL GRUPO FUNCIONAL 

NEMATODA 0,4 1,4 2,6 1,4 1,4 Predador 

MOLLUSCA       

Bivalvia 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 Filtrador-Detritívoro 

Gastropoda 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 Raspador-Detritívoro 

ANNELIDA       

Oligochaeta       

Naididae 2,9 4,3 8,7 4,5 5,1 Detritívoro-Herbívoro 

Tubificidae 3,7 5,1 9,1 8,3 6,6 Detritívoro-Herbívoro 

Narapidae 22,7 6,9 1,4 30,2 15,3 Detritívoro-Herbívoro 

Enchytraeidae 0,0 1,2 0,1 0,0 0,3 Detritívoro-Herbívoro 

Opystocistidae 0,0 0,0 0,0 2,6 0,6 Detritívoro-Herbívoro 

Hirudinea       

Glossiphoniidae 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 Predador 

ARTHROPODA       

Malacostraca       

Decapoda 0,0 0,1 0,3 0,0 0,1 Raspador-Filtrador 

Insecta       

Ephemeroptera       

Leptophlebiidae 0,4 0,9 0,2 0,2 0,4 Coletor 

Leptohyphidae 0,3 2,2 0,1 0,0 0,7 Coletor 

Caenidae 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Coletor 

Polymitarcyidae 1,1 3,5 2,0 0,7 1,8 Coletor 

Baetidae 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 Coletor 

Odonata       

Gomphidae 0,0 0,0 0,5 0,2 0,2 Predador 

Libellulidae 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Predador 

Lepidoptera        

Pyralidae 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Filtrador 

Coleoptera       

Elmidae 0,4 1,2 1,4 2,5 1,4 Coletor-Detritívoro 

Trichoptera 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0  

Polycentropodidae 2,0 1,8 0,8 2,9 1,9 Coletor 
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Quadro 7.2.2-7 - Frequência relativa dos grupos funcionais de macroinvertebrados bentônicos nos 
quatro períodos de amostragem, Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 
2014. (continua...) 

TÁXONS MARÇO JUNHO SETEMBRO DEZEMBRO TOTAL GRUPO FUNCIONAL 

Odontoceridae 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 Retalhador 

Philopotamidae 0,0 0,3 0,2 0,0 0,1 Filtrador-Coletor 

Hydropsychidae 0,1 1,4 0,0 0,2 0,4 Filtrador-Coletor 

Hydroptilidae 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 Coletor 

Leptoceridae 0,0 0,5 0,0 0,0 0,1 Generalista 

Diptera       

Chironomidae       

Pupa 0,2 0,3 0,5 0,3 0,3 Coletor 

Chironominae       

Tribo Chironomini       

Cladopelma 0,3 0,0 0,2 0,2 0,2 Coletor 

Beardius 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Coletor 

Polypedilum 20,0 21,7 29,0 15,5 21,6 Coletor 

Fissimentum 2,2 1,3 1,4 4,5 2,3 Coletor 

Nilothauma 0,5 0,0 0,3 0,3 0,3 Coletor 

Hasnischia 2,6 2,1 2,2 1,3 2,1 Coletor 

Cryptochironomus 8,1 2,8 3,7 1,5 4,0 Coletor 

Parachironomus 0,3 0,3 1,4 0,7 0,7 Coletor 

Dicrotendipes 0,4 0,1 0,2 0,0 0,2 Coletor 

Paralauterborniella 0,3 0,0 1,0 1,4 0,7 Coletor 

Chironomus 0,0 0,3 2,0 0,0 0,6 Coletor 

Axarus 0,0 1,1 3,8 0,0 1,2 Coletor 

Stenochironomus 0,2 0,3 0,5 0,5 0,4 Coletor 

Kiefferulus 0,0 0,1 0,0 0,6 0,2 Coletor 

Tribelos 4,5 0,3 1,3 0,5 1,7 Coletor 

Zavreliella 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 Coletor 

Tribo Tanytarsini       

Tanytarsus 11,6 17,1 11,3 11,5 12,9 Coletor 

Rheotanytarsus 1,9 1,0 0,3 0,6 0,9 Coletor 

Nimbocera 1,1 0,1 0,0 0,0 0,3 Coletor 

Stempellina 0,2 0,4 0,0 1,0 0,4 Coletor 
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Quadro 7.2.2-7 - Frequência relativa dos grupos funcionais de macroinvertebrados bentônicos nos 
quatro períodos de amostragem, Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 
2014. (continuação) 

TÁXONS MARÇO JUNHO SETEMBRO DEZEMBRO TOTAL GRUPO FUNCIONAL 

Tanytarsini Gênero B 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 Coletor 

Tanytarsini Gênero C 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 Coletor 

Subfam. Tanypodinae       

Coelotanypus 0,0 0,3 0,5 0,0 0,2 Coletor-Pedrador 

Tanypus 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 Coletor-Pedrador 

Djalmabatista 1,0 3,7 2,9 0,8 2,1 Coletor-Pedrador 

Ablabesmyia 1,7 1,6 1,4 1,9 1,7 Coletor-Pedrador 

Labrundinia 0,7 0,5 0,2 0,2 0,4 Coletor-Pedrador 

Subfam. Orthocladiini       

Corynoneura 0,3 1,0 0,0 0,1 0,3 Coletor 

Cricotopus 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 Coletor 

Nanocladius 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 Coletor 

Lopescladius 4,1 6,4 0,7 0,9 3,0 Coletor 

Thienemanniella 0,1 0,5 0,1 0,2 0,2 Coletor 

Ceratopogonidae 2,2 4,6 6,3 0,3 3,3 Coletor-Detritívoro 

Empididae 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 Predador 

Tipulidae 0,0 0,0 0,5 0,0 0,1 Retalhador 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

 

A família Chironomidae ocorreu em todos os pontos e épocas de coleta , 
corroborando o estudo desenvolvido por Trivinho-Strixino & Strixino (1995) e 
Callisto & Esteves (1998), os quais destacaram a participação significativa dessa 
família na composição faunística dos mais variados biótopos lacustres e fluviais, 
considerada muito maior que a de qualquer outro grupo taxonômico.  

Dentre os gêneros da família Chironomidae, houve predomínio de organismos 
comumente encontrados em ambientes lóticos, oligo-mesotróficos, bem oxigenados 
e com sedimento arenoso como Fissimentum, Harnischia, Cryptochironomus, 
Tanytarsisni e Ortocladiini, assim como o registro da família Narapidae/Oligochaeta, 
resultados compatíveis com os encontrados para qualidade da água. 

Os Oligochaetas também foram registrados em grande parte dos pontos de coleta, 
exceto em P01 e P03 em março e P03 em junho. A família Narapidae é considerada 
característica de sedimentos arenosos, águas rápidas e bem oxigenadas, como é o 
caso do rio Arinos.Os grupos Ephemeroptera, Trichoptera, Coleoptera e Odonata 
também foram encontrados no sistema hídrico avaliado. Dentre esses organismos, 
tem-se tanto os mais restritivos que necessitam de elevadas concentrações de 
oxigênio dissolvido e diversidade de hábitats (Ephemeroptera, Trichoptera e 
Coleoptera), quanto os menos exigentes quanto as condições ambientais. No mês 
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de junho foi registrada a maior ocorrência desses grupos, possivelmente associado 
à maior maior heterogeneidade do sedimento, em geral observada na estiagem, 
pelo menor arraste de fundo e a deposição de partículas de tamanhos variados. 

Em relação aos grupos funcionais observou-se maior abundância de coletores em 
todos os meses avaliados, com predomínio de Chironomidae (Quadro 7.2.2-8). 
Assim como os detritívoros, como os Oligochaetas.  

A densidade média da comunidade de macroinvertebrados bentônicos oscilou entre 
222 ind/m² (P09-junho) e 5.067 ind/m2 (P07-dezembro). Espacialmente P07 foi o 
ponto de coleta que apresentou as maiores densidades (Figura 7.2.2-18a) 
proporcionada principalmente por Polypedilum em setembro e Narapidae em 
dezembro. Apesar desse incremento na densidade em P7, não foi evidenciada 
diferença espacial significativa (p=0,1124).  

Especificamente quanto ao gênero Polypedilum, vale destacar que este organismo 
apresenta elevada plasticidade ecológica, podendo ser encontrado em qualquer 
ambiente de água doce. Este organismo habita uma grande variedade de 
substratos e ambientes e apresenta hábitos alimentares diversificados. Além disso, 
possui adaptação para sobreviver em diferentes concentrações de oxigênio e 
frequentemente é encontrado em sedimentos arenosos (SANSEVERINO; 
NESSIMIAN, 1998), família com afinidade por águas mais rápidas.  

Na escala temporal também não foi verificada diferença significativa entre os meses 
avaliados (p=0,2462), apesar do registro das maiores densidades no mês de 
setembro (Figura 7.2.2-18b), final do período de estiagem. De fato, nos meses de 
estiagem, a diminuição da vazão do rio resulta em menor revolvimento do fundo, 
portanto as condições hidrológicas tendem a exercer menor influência na 
estabilidade do sedimento, o que favorece o estabelecimento da fauna associada 
ao substrato bentônico.   



 
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 398/634 

 

 

  

Figura 7.2.2-18 - Variação espacial (a) e temporal (b) da densidade da comunidade de 
macroinvertebrados bentônicos no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais 
afluentes (P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014.  

 

Os pontos de coleta com maior riqueza taxonômica foram P01 e P10, com maior 
valor registrado em P10-março (19 táxons). Em P09 foram encontrados os menores 
números de táxons (3 táxons), com menor valor registrado em junho (Figura 7.2.2-
19). Não foi verificada diferença significativa temporal (p=0,2169), mas 
espacialmente P09 diferiu de P01 e de P02. 

 

  

Figura 7.2.2-19 - Variação espacial (a) e temporal (b) da riqueza taxonônmica da comunidade de 
macroinvertebrados bentônicos no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes 
(P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

 

Assim como a riqueza, a diversidade do sistema hídrico avaliado foi maior em P01 e 
P10 (1,00 bits/cm em P10/março) e menor em P09 (0,35 bits/cm em junho) (Figura 
7.2.2-20). Apesar de temporalmente não ter sido encontrada diferença significativa 
(p=0,4842), espacialmente os pontos de coleta P09 e P10 e P09 e P01, diferem 
entre si. 

A B 

A B 
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Figura 7.2.2-20 - Variação espacial (a) e temporal (b) da diversidade da comunidade de 
macroinvertebrados bentônicos no rio Arinos (P1-P5; P9-P10) e principais afluentes 
(P6-P8), Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 

 

Os pontos de coleta P01, P02 e P10 foram mais densos, ricos e de maior 
diversidade, o que provavelmente está relacionado à maior estabilidade e 
heterogeneidade do substrato nesses pontos, uma vez que segundo Allan (1995) e 
Vannote, et al., (1980), a diversidade aumenta com a estabilidade do substrato e a 
presença de detritos orgânicos. 

O ponto de coleta P09 foi o que apresentou os menores valores dos atributos 
avaliados, provavelmente associados as condições hidrológicas mais intensas, uma 
vez que o substrato arenoso e rochoso  predominam  no continuum e as  
características físicas e químicas da água e sedimento tiveram resultados 
semelhantes entre os pontos avaliados. 

O rio Arinos e seus tributários são ambientes submetidos a fluxo contínuo, tem 
substrato predominantemente arenoso com baixa disponibilidade de matéria 
orgânica e qualidade da água boa, para a maioria dos parâmetros em quase todas 
as medições, considerando os padrões estabelecidos pela Resolução Conama nº 
357/2005.  

Essas características contribuem para o estabelecimento de uma fauna de 
macroinvertebrados bentônicos adaptada à dinâmica desses ambientes e essas 
características, com predomínio de espécies oportunistas, como a família 
Chironomidae. 

Geralmente ambientes com essas características são considerados de baixa 
produtividade bentônica, com baixos valores de riqueza e abundância, uma vez que 
o substrato arenoso oferece pouca variedade de microhábitat e a alta velocidade da 
água potencializa o arraste de organismos e do sedimento. 

A B 
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No trecho avaliado não foi registrada a ocorrência de espécies invasoras como 
Corbicula fluminea e Limnoperna fortunei, as quais tem potencial de causar 
prejuízos ambientes e econômicos, inclusive em hidrelétricas. 

 

 Macrófitas Aquáticas 

As macrófitas aquáticas são importantes componentes dos sistemas ecológicos, 
responsáveis por grande produção primária, além de serem alimento e abrigo para 
muitos organismos aquáticos. Estes vegetais também são bioindicadores de 
qualidade da água e muitas espécies são de interesse econômico inclusive como 
despoluidor de ambientes aquáticos (COOK, 1974; GUARIM NETO, 1991, POTT & 
POTT, 2000, CHAMBERS et al, 2008). 

Macrófitas aquáticas é um termo bem difundido para definir plantas que habitam 
desde brejos até ambientes verdadeiramente aquáticos (MARTINS & CARAUTA, 
1984). Este grupo vegetal geralmente possui uma dinâmica individual e 
populacional diferenciada, influenciada diretamente pelas condições de cheia e 
seca anual (GODFREY & WOOTEN, 1979). 

Quanto às formas de vida, as macrófitas aquáticas podem ser classificadas em 
anfíbias, emergente, flutuante fixa, flutuante livre submersa fixa, submersa livre e 
epífita (IRGANG et al, 1984). Em geral possuem o porte herbáceo, podendo ser 
arbustivas ou subarbustivas. Este grupo de plantas é cosmopolita e na bacia do 
Paraguai a distribuição da maioria das espécies é neotropical, nos trópicos das 
Américas (POTT & POTT, 1994; POTT & POTT, 2000). 

Os resultados do levantamento das macrófitas aquáticas na AID da UHE 
Castanheira são apresentados neste item. A partir dos dados levantados foi 
possível identificar os locais com características adequadas para o estabelecimento 
destas espécies, bem como levantar o número de macrófitas aquáticas nestas 
áreas. Assim será possível avaliar a importância das macrófitas aquáticas e sua 
relação com o futuro empreendimento. 

 

 Composição Florística  

Foram registradas 57 espécies de macrófitas aquáticas e subaquáticas, distribuídas 
em 51 gêneros e 31 famílias botânicas. As famílias mais representativas foram 
Cyperaceae e Poaceae, apresentando respectivamente sete e cinco espécies, 
respectivamente, seguidas por Araceae, Asteraceae, Pontederiaceae e 
Verbenaceae, com três espécies cada (Quadro 7.2.2-8) (Figuras 7.2.2-21-7.2.2-23). 
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Quadro 7.2.2-8 - Composição florística de macrófitas aquáticas e subaquáticas registradas na bacia 
hidrográfica no rio Arinos na Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 
(continua...) 

Cod. Espécie Família Nome comum 

1 Pityrogramma calomelanos (L.) Link Adiantaceae samambaia-do-brejo 

2 Sagittaria guayanensis H.B.K. Alismataceae lagartixa 

3 Hydrocotyle ranunculoidesL.f. Apiaceae chapéu-de-sapo 

4 Lemna valdiviana Phil. Araceae   

5 Urospatha sagittifolia (Rudge) Schott Araceae   

6 Xanthosoma striatipes (Kunth & Bouché) Mad. Araceae   

7 Eclipta prostrata (L.) L. Asteraceae erva de botão 

8 Mikania micrantha H.B.K. Asteraceae jasmim-do-campo 

9 Wedelia sp. Asteraceae   

10 Begonia sp. Begoniaceae begonia 

11 Heliotropium indicum L. Boraginaceae crista de galo 

12 Heliotropium procumbens Mill. Boraginaceae   

13 Ipomoea sp. Convolvulaceae   

14 Cyperus digitatus Roxb. Cyperaceae pirizinho 

15 Cyperus gardneri Ness Cyperaceae   

16 Cyperus surinamensis Rottb. Cyperaceae tiririca 

17 Eleocharis acutangula (Roxb.) Steud. Cyperaceae   

18 Eleocharis minima Kunth Cyperaceae lodo 

19 Fuirena umbellata Rottb. Cyperaceae capim navalha 

20 Scleria melaleuca Rchb. ex Schltdl. & Cham. Cyperaceae capim-navalha 

21 Commelina schomburgkiana Klotzsch ex Seub. Commelinaceae santa luzia 

22 Croton glandulosus L. Euphorbiaceae   

23 Euphorbia hissopifolia L. Euphorbiaceae leiterinho 

24 Aeschynomene sensitiva Sw. Fabaceae cortiça 

25 Senna occidentalis (L.) Fabaceae   

26 Hyptis brevipes Poit. Lamiaceae hortelã-brava 

27 Peltodon tomentosusPohl Lamiaceae papoula do campo 

28 Utricularia pusilla Vahl Lentibulariaceae   

29 Limnocharis lafoestiiDuchass Limnocharitaceae camalote 

30 Cuphea melvilla Lindl. Lythraceae erva de bicho 

31 N.I Malpighiaceae   

32 Hibiscus sp. Malvaceae malva 

33 Rhynchanthera novemnervia DC. Melastomataceae   

34 Mimosa adenocarpa Benth Mimosaseae arranha gato 
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Quadro 7.2.2-8 - Composição florística de macrófitas aquáticas e subaquáticas registradas na bacia 
hidrográfica no rio Arinos na Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 2014. 
(continuação) 

Cod. Espécie Família Nome comum 

35 Najas microcarpa K. Schum. Najadaceae lodo 

36 Nynphaea amazonum Mart. &Zucc. Nymphaeaceae lagartixa 

37 Ludwigia elegans (Cambess.) Hara Onagraceae cruz-de-malta 

38 Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H. Raven Onagraceae   

39 Cynodon sp Poaceae pé-de-galinha 

40 Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees Poaceae capim-de-capivara 

41 Panicum laxum Sw. Poaceae   

42 Paspalum acuminatum Raddi (cf.) Poaceae pastinho-d'água 

43 Setaria sp. Poaceae   

44 Rhyncholacis sp. Podostemaceae   

45 Eichhornia azurea (Sw.) Kunth Pontederiaceae camalote 

46 Eichhornia crassipes (Mart.) Solms Pontederiaceae aguapé 

47 Heteranthera multiflora (Griseb.) C. N. Horn Pontederiaceae camalotinho 

48 Richardia brasiliensis Gomes Rubiaceae poáia-branca 

49 SalviniaauriculataAubl. Salviniaceae orelha de onça 

50 Lindernia crustacea (L.) F.Muell Scropulariaceae   

51 Waltheria communis St. Hil. Sterculiaceae malva-branca 

52 Thelypteris interrupta (Willd.) Iwatsuki Thelipteridaceae   

53 Typha domingensis Per. Typhaceae   

54 Lippia alba (Mill.) N.E.Br. Verbenaceae cidreira 

55 Phyla betulaefolia (H.B.K.) Greene Verbenaceae   

56 Stachytarpheta elatior Schrad. Verbenaceae   

57 Costus arabicus L. Zingiberaceae caninha-do-brejo 
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Figura 7.2.2-21 - Registro fotográfico das espécies de macrófitas aquáticas identificadas na bacia 
hidrográfica no rio Arinos na Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 
2014: (a) Euphorbia hissopifolia, (b) Richardia brasiliensis, (c) Begonia sp, (d) 
Eichhornia azurea, (e) Thelypteris interrupta, (f) Pityrogramma calomelanos, (g) 
Typha dominguensis, (h) Fuirena umbellata, (i) Setaria sp., (j) Eichhornia 
crassipes, (k) Urospatha sagittifolia, (l) Najas microcarpa. 
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Figura 7.2.2-22 - Registro fotográfico das espécies de macrófitas aquáticas identificadas na 
bacia hidrográfica no rio Arinos na Área de Influência Direta da UHE 
Castanheira, 2014: (a) Ludwigia octovalvis, (b) Cyperus surinamensis, 
(c)Scleria melaleica, (d) Utricularia pusilla, (e) Stachytarpheta elatior, (f) 
Heliotropium procumbens, (g) Nynphaea amazonum, (h) Ludwigia elegans, (i) 
Eleocharis mínima, (j) Rhynchanthera novemnervia, (k) Sagittaria 
guayanensis, (l) Eleocharis acutangula. 
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Figura 7.2.2-23 - Registro fotográfico das espécies de macrófitas aquáticas identificadas na bacia 
hidrográfica no rio Arinos na Área de Influência Direta da UHE Castanheira, 
2014: (a) Hymenachne amplexicaulis, (b) Cyperus gardneri, (c) Mikania 
micrantha,(d) Hydrocotyle ranunculoides, (e) Panicum laxum, (f) Waltheria 
communis, (g) Costus arabicus, (h) Lindernia crustácea, (i) Phyla betulaefolia, (j) 
Hibiscus sp., (k) Paspalum acuminatum, (l) Heteranthera multiflora. 
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 Riqueza de espécies e frequência de ocorrência 

A riqueza de espécies variou de 1 a 14 táxons nos pontos amostrados. Os pontos 
amostrais que apresentaram os maiores valores de riqueza de espécies foram P3, 
com 14 espécies, seguido por P15, com 11 espécies, e P2 e P17, ambos com 10 
espécies. Os pontos P9, P11 e P12 apresentaram os menores valores de riqueza 
de espécies, com ocorrência de uma espécie (Figura 7.2.2-24). 

 

 

Figura 7.2.2-24 - Gráfico de distribuição dos valores de riqueza de macrófitas 
aquáticas registradas na bacia hidrográfica no rio Arinos na AID 
da UHE Castanheira, 2014. 

 

A espécie que ocorreu em um maior número dos pontos amostrados foi Fuirena 
umbellata, registrada em 8 dos 21 pontos amostrados. As espécies Eleocharis 
acutangula e Rhynchanthera novemnervia se apresentaram, respectivamente, em 
sete e seis pontos amostrados. As espécies que ocorreram em apenas um dos 
pontos amostrados representam 49,12% do total de espécies (28 espécies) (Figura 
7.2.2-25). 
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Figura 7.2.2-25 - Distribuição dos valores de frequência das espécies de 
macrófitas aquáticas mais representativas que ocorreram na 
bacia hidrográfica no rio Arinos na AID e AII da UHE 
Castanheira, 2014. 

 

 Similaridade entre os pontos amostrais 

A análise Cluster de similaridade demonstrou quatro agrupamentos entre os pontos 
amostrais. Os pontos P9, P11 e P12 são os afloramentos rochosos no leito do rio 
Arinos e apresentam exclusivamente a espécie Rhyncholacis sp. família 
Podostemaceae. A análise também demonstrou um grande agrupamento (retângulo 
verde) dos pontos que representam represamentos de pequenos corpos hídricos. 
Outros dois menores agrupamentos representam as margens dos rios e córregos 
(azul) e as áreas antropizadas brejosas (rosa) (Figura 7.2.2-26).  
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Figura 7.2.2-26 - Diagrama de similaridade de Cluster aplicada 

sobre a matriz de presença e ausência nos 21 
pontos amostrais, utilizando o Índice Jaccard, 
entre os pontos de ocorrência de macrófitas 
aquáticas na bacia hidrográfica no rio Arinos na 
AID e AII da UHE Castanheira, 2014. 

 

Outros pontos não apresentaram similaridade com os demais, como o caso de P10, 
que se trata de um banco de macrófitas formado quase que exclusivamente por 
Eichhornia azurea, localizado em um braço de baixo fluxo hídrico no leito do rio 
Arinos. Os pontos P20 e P21, apesar de serem áreas de represamento, se 
diferenciaram das demais por apresentarem espécies exclusivas (só ocorreram 
nestes pontos). Em P20 ocorreu a espécie Hydrocotyle ranunculoides, família 
Apiaceae e em P21 ocorreu a espécie Lemna valdiviana, família Araceae (Quadro 
7.2.2-9). 
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Quadro 7.2.2-9 - Matriz de presença e ausência das espécies de macrófitas aquáticas e subaquáticas em 21 pontos amostrais na bacia hidrográfica no rio 
Arinos na AID e AII da UHE Castanheira, 2014. (continua...) 

Família/Espécie P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 

ADIANTACEAE                                           

Pityrogramma calomelanos (L.) Link           x   x                           

ALISMATACEAE                                           

Sagittaria guayanensis H.B.K.     x   x                                 

APIACEAE                                           

Hydrocotyle ranunculoides L.f.                                       x   

ARACEAE                                           

Lemna valdiviana Phil.                                         x 

Urospatha sagittifolia (Rudge) Schott           x                     x         

Xanthosoma striatipes (Kunth & Bouché) Mad.               x           x           x   

ASTERACEAE                                           

Eclipta prostrata (L.) L.     x                     x               

Mikania micrantha H.B.K.                             x             

Wedelia sp.                                         x 

BEGONIACEAE                                           

Begonia sp.                         x                 

BORAGINACEAE                                           

Heliotropium indicum L. x   x                                     

Heliotropium procumbens Mill. x   x         x             x     x       
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Quadro 7.2.2-9 - Matriz de presença e ausência das espécies de macrófitas aquáticas e subaquáticas em 21 pontos amostrais na bacia hidrográfica no rio 
Arinos na AID e AII da UHE Castanheira, 2014. (continua...) 

Família/Espécie P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 

CONVOLVULACEAE                                           

Ipomoea sp.     x                                     

CYPERACEAE                                           

Cyperus digitatus Roxb.   x                                       

Cyperus gardneri Ness                             x             

Cyperus surinamensis Rottb.     x x                     x             

Eleocharis acutangula (Roxb.) Steud.   x     x     x             x   x   x   x 

Eleocharis minima Kunth   x   x       x                           

Fuirena umbellata Rottb. x x x   x x   x             x       x     

Scleria melaleuca Rchb. ex Schltdl. & Cham.   x                           x   x   x   

COMMELINACEAE                                           

Commelina schomburgkiana Klotzsch ex Seub.     x                                     

EUPHORBIACEAE                                           

Croton glandulosus L.                               x           

Euphorbia hissopifolia L.     x                     x               

FABACEAE                                           

Aeschynomene sensitiva Sw.       x                                   

Senna occidentalis (L.) x                                         
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Quadro 7.2.2-9 - Matriz de presença e ausência das espécies de macrófitas aquáticas e subaquáticas em 21 pontos amostrais na bacia hidrográfica no rio 
Arinos na AID e AII da UHE Castanheira, 2014. (continua...) 

Família/Espécie P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 

LAMIACEAE                                           

Hyptis brevipes Poit.       x                 x       x     x   

Peltodon tomentosus Pohl                                 x         

LENTIBULARIACEAE                                           

Utricularia pusilla Vahl   x                                       

LIMNOCHARITACEAE                                           

Limnocharis lafoestii Duchass      x     x                               

LYTHRACEAE                                           

Cuphea melvilla Lindl.                   x                       

MALPIGHIACEAE                                           

N.I                                           

MALVACEAE                                           

Hibiscus sp.             x                 x x         

MELASTOMATACEAE                                           

Rhynchanthera novemnervia DC.         x     x             x   x x   x   

MIMOSASEAE                                           

Mimosa adenocarpa Benth                   x                       

NAJADACEAE                                           

Najas microcarpa K. Schum.         x x                               
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Quadro 7.2.2-9 - Matriz de presença e ausência das espécies de macrófitas aquáticas e subaquáticas em 21 pontos amostrais na bacia hidrográfica no rio 
Arinos na AID e AII da UHE Castanheira, 2014. (continua...) 

Família/Espécie P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 

NYMPHAEACEAE                                           

Nynphaea amazonum Mart. & Zucc.   x   x x                       x         

ONAGRACEAE                                           

Ludwigia elegans (Cambess.) Hara   x                     x   x   x x       

Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H. Raven       x x   x           x     x           

POACEAE                                           

Cynodon sp     x                                     

Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees                               x           

Panicum laxum Sw.           x                 x       x     

Paspalum acuminatum Raddi (cf.) x     x       x           x   x           

Setaria sp.           x                               

PODOSTEMACEAE                                           

Rhyncholacis sp.                 x   x x                   

PONTEDERIACEAE                      

Eichhornia azurea (Sw.) Kunth                   x                       

Eichhornia cassipes (Mart.) Solms             x                             

Heteranthera multiflora (Griseb.) C. N. Horn     x                       x           x 

RUBIACEAE                                           

Richardia brasiliensis Gomes                           x               
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Quadro 7.2.2-9 - Matriz de presença e ausência das espécies de macrófitas aquáticas e subaquáticas em 21 pontos amostrais na bacia hidrográfica no rio 
Arinos na AID e AII da UHE Castanheira, 2014. (continuação) 

Família/Espécie P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 

SALVINIACEAE                                           

Salvinia auriculata Aubl.                   x                       

SCROPULARIACEAE                                           

Lindernia crustacea (L.) F.Muell     x                                     

STERCULIACEAE                                           

Waltheria communis St. Hil.                                 x   x     

THELIPTERIDACEAE                                           

Thelypteris interrupta (Willd.) Iwatsuki   x       x                 x   x         

TYPHACEAE                                           

Typha domingensis Per. x             x           x               

VERBENACEAE                                           

Lippia alba (Mill.) N.E.Br.   x                                       

Phyla betulaefolia (H.B.K.) Greene                               x           

Stachytarpheta elatior Schrad.     x                                     

ZINGIBERACEAE                                           

Costus arabicus L.                                       x   
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 Índices de Cobertura e variação sazonal 

Durante a estiagem, a espécie mais representativa (maior soma dos valores de 
cobertura) foi Paspalum acuminatum, família Poaceae, seguido por Eleocharis 
acutangula (Cyperaceae) e Rhyncholacis sp. (Podostemaceae) (171.8, 146 e 86 
respectivamente). Eichhornia azurea, Nynphaea amazonum e Xanthosoma 
striatipes também apresentaram valores expressivos de Cobertura (48.5, 42.7 e 40 
respectivamente) (Quadro 7.2.2-10). 

 

Quadro 7.2.2-10 - Valores de cobertura estimados na estiagem, nos pontos de amostragem 
quantitativa de macrófitas aquáticas na bacia hidrográfica no rio Arinos na 
AID e AII da UHE Castanheira, 2014. 

 
Espécies P2 P3 P5 P6 P9 P10 P11 P15 P16 P17 Total

Paspalum acuminatum -      80,30 -      -      -      -      -      -      91,50 -      171,80    

Eleocharis acutangula 50,50 -      80,00 -      -      -      -      -      -      15,50 146,00    

Rhyncholacis sp. 53,30 33,30 86,60      

Eichhornia azurea -      -      -      -      -      48,50 -      -      -      -      48,50      

Nynphaea amazonum 15,50 10,40 10,30 -      -      -      -      -      -      6,50    42,70      

Xanthosoma striatipes -      -      -      -      -      -      -      40,00 -      -      40,00      

Eichhornia cassipes -      -      -      -      -      -      -      30,00 -      -      30,00      

Thelypteris interrupta 20,00 -      -      -      -      -      -      10,00 -      -      30,00      

Fuirena umbellata 3,00    -      5,00    20,00 -      -      -      -      -      -      28,00      

Cyperus gardneri -      3,00    -      -      -      -      -      11,00 -      -      14,00      

Ludwigia elegans 2,50    -      -      -      -      -      -      -      -      10,50 13,00      

Cuphea melvilla -      -      -      -      -      11,50 -      -      -      -      11,50      

Panicum laxum -      5,25    -      3,00    -      -      -      -      -      1,50    9,75         

Scleria melaleuca 3,00    -      -      5,00    -      -      -      -      -      -      8,00         

Mimosa adenocarpa -      -      -      -      -      6,70    -      -      -      -      6,70         

Croton glandulosus -      -      -      -      -      -      -      -      5,00    -      5,00         

Eleocharis minima 5,00    5,00         

Ludwigia octovalvis -      -      -      5,00    -      -      -      -      -      -      5,00         

Setaria sp. 5,00    -      -      -      -      -      -      -      -      -      5,00         

Rhynchanthera novemnervia 4,00    4,00         

Limnocharis lafoestii  -      -      -      3,00    -      -      -      -      -      -      3,00         

Salvinia auriculata -      -      -      -      -      1,30    -      -      -      -      1,30         

Costus arabicus -      -      -      -      -      -      -      1,00    -      -      1,00         

% de Cobertura de macrófitas nos pontos amostrais - Estação Seca

 

 

Na estação chuvosa, as espécies que apresentaram maiores valores de cobertura 
foram Ludwigia elegans (92,5) e Eleocharis acutangula (91) (Quadro 7.2.2-11). As 
espécies Paspalum acuminatum, Fuirena umbellata, Eichhornia azurea, Thelypteris 
interrupta e Xanthosoma striatipes também apresentaram valores expressivos de 
cobertura durante a estação chuvosa. Durante esta estação, nos pontos P9 e P11 
as rochas no leito do Rio Arinos se encontravam totalmente submersas pela cheia 
do rio e por isso não foi possível amostrar a cobertura por macrófitas. 
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Quadro 7.2.2-11 - Valores de cobertura estimados durante a estação chuvosa, nos pontos de 
amostragem quantitativa de macrófitas aquáticas na bacia hidrográfica no 
rio Arinos na AID e AII da UHE Castanheira, 2014.  

Espécies P2 P3 P5 P6 P9 P10 P11 P15 P16 P17 Total

Ludwigia elegans -      -      -      -      -  -      -  -      -      92,50 92,50 

Eleocharis acutangula 2,50    -      88,50 -      -  -      -  -      -      -      91,00 

Paspalum acuminatum -      -      -      -      -  -      -  -      81,50 -      81,50 

Fuirena umbellata 3,00    -      5,00    71,50 -  -      -  -      -      -      79,50 

Eichhornia azurea -      -      -      -      -  79,00 -  -      -      -      79,00 

Thelypteris interrupta 72,00 -      -      -      -  -      -  -      -      -      72,00 

Xanthosoma striatipes -      -      -      -      -  -      -  70,00 -      -      70,00 

Heliotropium procumbens -      32,50 -      -      -  -      -  -      -      -      32,50 

Cyperus surinamensis -      11,50 -      -      -  -      -  -      -      -      11,50 

Costus arabicus -      -      -      -      -  -      -  10,00 -      -      10,00 

Croton glandulosus -      -      -      -      -  -      -  -      9,00    -      9,00    

Cyperus gardneri -      9,00    -      -      -  -      -  -      -      -      9,00    

Cynodon sp. -      8,75    -      -      -  -      -  -      -      -      8,75    

Scleria melaleuca 3,00    -      -      5,00    -  -      -  -      -      -      8,00    

Panicum laxum -      5,25    -      -      -  -      -  -      -      -      5,25    

Setaria sp. 5,00    -      -      -      -  -      -  -      -      -      5,00    

Salvinia auriculata -      -      -      -      -  3,20    -  -      -      -      3,20    

Limnocharis lafoestii -      -      -      2,30    -  -      -  -      -      -      2,30    

% de Cobertura de macrófitas nos pontos amostrais - Estação Chuvosa

 

 

A espécie Rhyncholacis sp (fixa ao substrato) foi a única das mais relevantes que 
foi registrada exclusivamente no período de estiagem, isto porque no período 
chuvoso esta espécie estava submersa. De modo geral, as espécies apresentaram 
menores valores de cobertura na estação chuvosa, como o caso de Paspalum 
acuminatum e Eleucharis acutangula, que tiveram a soma dos valores de cobertura 
igual a 171,8 e 148 na estação seca e na estação chuvosa os valores reduziram 
para 91 e 81,5, respectivamente. 

As espécies registradas neste estudo contribuírem de forma direta para a cadeia 
produtiva de herbivoria e detritívora, aumentando a complexidade espacial dos 
ambientes aquáticos, gerando abrigo, locais de reprodução e alimentação para a 
fauna aquática (CAMARGO & FLORENTINO, 2000; THOMAZ, 2001; PELICICE et 
al, 2005; DIBBLE et al, 2006).  

O número de espécies de macrófitas aquáticas e subaquáticas encontrado neste 
estudo (57) indica que os ambientes úmidos do entorno da UHE Castanheira 
possuem condições e recursos para manter certa diversidade deste grupo de 
plantas (BEGON et al, 1990). A ausência de estudos que abrangem diversos tipos 
de ambientes úmidos torna difícil a comparação destes resultados. Trabalhos 
realizados exclusivamente em leitos de grandes rios ou em grandes lagoas da bacia 
Amazônica apresentam um número de espécies bastante inferior ao encontrado 
nestes estudos (TREVELIN et al, 2007;  SOUZA & NUNES, 2008). 

As famílias botânicas mais representativas em número de espécies, Cyperaceae e 
Poaceae, são consideradas de alta diversidade e possuem elevada área de 
abrangência (SCHOTLAND et al, 2003; SMITH & WOLFSON, 2003). Entre as 
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famílias mais representativas, Pontederiaceae apresenta exclusivamente espécies 
aquáticas flutuantes fixas, como Eichhornia azurea e livres como E. crassipes 
(NOVELO & LOT, 1994). 

Quanto à distribuição geográfica, as espécies de macrófitas registradas, em geral, 
apresentam ampla distribuição no continente americano e algumas por todas as 
regiões tropicais do mundo. Typha agustifolia (Typhaceae), por exemplo, é uma 
erva emergente de ampla distribuição neotropical, ocorrendo em todos os 
continentes do mundo. Eichhornia crassipes é uma erva aquática flutuante livre, que 
apesar de ser nativa da América do Sul Tropical, já se apresenta introduzida em 
todos os continentes (RIZZINI, 1979). Paspalum acuminatum se apresenta 
distribuído desde os Estados Unidos até a Argentina (GODFREY & WOOTEN, 
1979; TOBE et al, 1998). 

As amostragens abrangeram diferentes ambientes úmidos na bacia hidrográfica do 
rio Arinos, na região do entorno da UHE Castanheira. Observou-se que o leito 
principal do rio Arinos, devido a alta velocidade da corrente e baixa concentração de 
nutrientes, principalmente de nitrogênio e fósforo na forma assimilável, apresentou 
baixa diversidade de macrófitas aquáticas. A alta velocidade da corrente dificulta a 
colonização de plantas flutuantes, que mesmo que ocorressem nas margens, não 
teriam nutrientes disponíveis para crescimento, a elevada profundidade dificulta a 
ocorrência de plantas fixas ao sedimento, de onde poderiam retirar nutrientes. 
Segundo Junk e Piedade (1997) a concentração de nutrientes está relacionada 
diretamente com a composição e diversidade local deste grupo de plantas. 

Os ambientes de águas lênticas, principalmente represas formadas pela construção 
de estradas e açudes em propriedades rurais, demonstraram condições e recursos 
favoráveis ao desenvolvimento de certa diversidade de macrófitas. As 
concentrações de nutrientes, associada às condições físicas, como incidência solar 
e gradientes de profundidade (Figura 7.2.2-27), favoreceram a ocorrência de 
diferentes formas de vida de macrófitas. Nos locais de maior profundidade 
predominaram espécies flutuantes fixas como Nynphaea amazonum. Já nos locais 
mais rasos observou-se a dominância de espécies de forma de vida emergente com 
Eleocharis acutangula e Typha dominguensis. 
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Figura 7.2.2-27 - Exemplo da distribuição de espécies de 
macrófitas aquáticas em um gradiente de 
profundidade em um dos pontos amostrais 
na bacia hidrográfica no rio Arinos na AID e 
AII da UHE Castanheira, 2014. 

 

Os maiores valores de riqueza de espécies de macrófitas foram apresentados por 
ambientes antropizados, principalmente represamentos de pequenos corpos 
hídricos. O ponto com maior riqueza de espécies (P3) foi uma pequena área 
alagada gerada por escavações na beira da estrada. Os outros ambientes de maior 
riqueza de espécies são represas formadas para a construção das estradas. Já os 
pontos amostrais de menor riqueza de espécies (P7, P9, P11 e P12) estão 
localizados no leito e margens do rio Arinos. 

Quanto à frequência de ocorrência, as duas espécies que ocorreram em um maior 
número de pontos foram graminóides da família Cyperaceae. Tratam-se de ervas 
emergentes de ampla distribuição cosmopolita, frequentemente dominantes nos 
ambientes que ocorrem (IRGANG et al, 1996). Estas espécies também estão 
relacionadas a ambientes perturbados (POTT& POTT, 2000). Rhynchanthera 
novemnervia é um subarbusto emergente bastante frequente e distribuído pelos 
ambientes úmidos do Centro Oeste. Esta espécie é uma indicadora de solos ácidos 
[predominantes nesta bacia], não havendo registros em solos alcalinos (POTT & 
POTT, 1994; 2000). 

Observou-se que ambientes semelhantes apresentam composição semelhante de 
espécies. Os ambientes antropizados onde existe o represamento de corpos 
hídricos se mostraram semelhantes entre si. Nestes ambientes foram observados 
os maiores valores de riqueza de espécies na região estudada. Estes ambientes 
(represas) apresentaram condições e recursos para manter um alto número de 
espécies de macrófitas aquáticas, isto porque, diferentemente do leito do rio, estes 
corpos hídricos formam ambientes lênticos de diferentes profundidades, onde, nos 
locais de maior profundidade, ocorrem espécies flutuantes, enquanto nas bordas 
ocorrem espécies emergentes. 
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As análises qualitativas demonstraram que, de modo geral, houve pouca variação 
na estrutura das comunidades de macrófitas entre os períodos chuvoso e de 
estiagem. A maior variação se deu no leito principal do rio Arinos, devido ao pulso 
de inundação no período chuvoso, e nas margens, nas áreas úmidas formadas pelo 
acúmulo de água de chuva como os pontos P3 e P4. Nestas áreas úmidas houve a 
substituição de espécies aquáticas flutuantes (ex. Nynphaea amazonum) para 
espécies anfíbias, comuns em solos hidromórficos (ex. Paspalum acuminatum). 

O fato de que na estiagem as espécies apresentaram maiores valores de cobertura 
pode estar relacionado à menor área de alagamento formada nestas áreas úmidas. 
Esta condição provoca o adensamento da comunidade de macrófitas em uma 
menor área. Esta mesma correlação foi observada em Silva et al, (2011) na planície 
de inundação do rio Amazonas. Outro fator que pode explicar este aumento de 
cobertura na estação seca é a concentração de nutrientes, no entanto este 
parâmetro não foi avaliado neste estudo nestas áreas úmidas. 

É sabido que a proliferação de macrófitas aquáticas pode causar prejuízos aos usos 
múltiplos dos ambientes aquáticos. Mitchell et al, (1990), Itaipu Binacional, (1997) e 
Thomaz & Bini, (1999) evidenciaram prejuízos (entre outros usos) à produção de 
energia por usinas hidroelétricas pela grande proliferação de macrófitas aquáticas. 
Por esses motivos o termo “daninha” vem sendo utilizado para definir este grupo de 
plantas. 

No caso da construção de reservatórios, foram observados em Tucuruí (Brasil) e 
Kariba (África) explosões populacionais logo após a formação do ambiente aquático 
lêntico (TUNDISI, 1994; MITCHELL et al, 1990). 

No presente estudo, algumas espécies tem potencial risco de explosões 
populacionais após a formação do reservatório, principalmente espécies que com 
formas biológicas flutuantes fixas, que retiram do sedimento os nutrientes, como 
Sagittaria guayanensis e Eichhornia azurea e flutuante livre Salvinia auriculata, 
principalmente, Eichhornia crassipes, podem, na formação do reservatório, 
encontrar um ambiente favorável para seu desenvolvimento após a construção do 
reservatório.  

E. crassipes é considerada a planta aquática que causa mais problemas no país. 
Trata-se de uma espécie muito vigorosa que dobra sua área a cada 6-7 dias, 
quando em condições ótimas de crescimento, chegando a produzir 480 toneladas 
de massa verde/ha/ano (MELLO et al, 2014). 

Outra espécie que merece atenção é Typha dominguensis, considerada invasora 
agressiva de difícil remoção. A espécie forma grandes adensamentos (taboal) que 
pode aumentar a evaporação de reservatórios em até 80% (SAINT & JACOBS, 
1994). 

O monitoramento da ocorrência dessas espécies deve ser realizado periodicamente 
com a intenção de prever uma colonização indesejável dessas espécies, que 
possam vir a oferecer risco de ocupação desordenada do ambiente ou até vir a 
danificar equipamentos de geração de energia.  
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 Considerações Finais 

Segundo Schwarzbold (2000), os rios são ecossistemas em constante desequilíbrio, 
onde a variabilidade temporal é uma complexa função dependente das entradas e 
saídas de energia e materiais. No rio Arinos e tributários, constatou-se que as 
condições limnológicas foram controladas principalmente pelo regime hidrológico 
(definido pelas épocas de chuva e estiagem na região) e pelas condições naturais 
geológicas e pedológicas da bacia de drenagem a montante.  

A comunidade fitoplanctônica apresentou, de maneira geral, densidade 
relativamente baixa, onde a maioria dos resultados foram menores do que 500 
ind/mL. Os resultados para fitoplâncton foram compatíveis com aqueles 
encontrados para Qualidade da Água, que constatou a condição oligo-mesotrófica 
para a área de estudo de forma geral. Quanto à variação espacial, os pontos dos 
afluentes (6 a 8) apresentaram as menores riquezas e densidades de fitoplâncton, 
bem como maior turbidez, apesar de menores IQAs e maiores concentrações de 
fósforo total. Estes pontos apresentaram também as maiores contribuições relativas 
de Cyanophyceae, apesar de valores considerados baixos. A resposta temporal do 
fitoplâncton também esteve de acordo com o esperado, uma vez que no pico das 
chuvas foi encontrada maior turbidez e menor densidade de indivíduos. 

Na comunidade zooplanctônica predominaram os rotíferos, organismos típicos de 
ambientes lóticos de fluxo intenso e a baixa variabilidade espacial dos parâmetros 
analisados sugere a manutenção da estrutura funcional desta comunidade.  

A família Chironomidae ocorreu em todos os pontos de coleta da comunidade 
bentônica e dentre os gêneros desta família, houve predomínio de organismos 
comumente encontrados em ambientes lóticos, oligo-mesotróficos, bem oxigenados 
e com sedimento arenoso, resultados compatíveis com os encontrados para 
qualidade da água. Os Oligochaetas/ Narapidae também foram registrados em 
grande parte dos pontos de coleta e compõem um grupo característico de 
sedimentos arenosos, águas rápidas e bem oxigenadas, como é o caso do rio 
Arinos.  

A amostragem de 21 ambientes úmidos em busca de macrófitas aquáticas e semi-
aquáticas revelou que o leito principal do rio Arinos, devido à alta velocidade da 
corrente, apresentou baixa diversidade de macrófitas aquáticas. Os maiores valores 
de riqueza de espécies de macrófitas foram apresentados por ambientes 
antropizados, principalmente represamentos de pequenos corpos hídricos. Quanto 
à frequência de ocorrência, as duas espécies que ocorreram em um maior número 
de pontos foram graminóides da família Cyperaceae. 
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7.2.3 - Ictiofauna 

A América do Sul contém a mais rica ictiofauna de água doce do mundo, porém a 
avaliação e compreensão dessa rica diversidade são negativamente afetadas pelo 
conhecimento incompleto de sua ecologia e sistemática (Menezes, 1969). Em 
termos de diversidade, Bohlke et alii, (1978) estimaram que o número final de 
espécies de água doce neotropicais chegaria a 5.000. Vinte anos depois, a 
estimativa de Schaefer (1998) aponta o impressionante número de 8.000 espécies, 
o que, proporcionalmente, representa um oitavo de toda a biodiversidade estimada 
de vertebrados viventes (Vari & Malabarba, 1998).  

Os denominados “grandes rios” tem sido objeto de estudos de uma ampla 
variedade de trabalhos realizados nos últimos 50 anos (Tundisi & Tundisi 2008). 
Estes mesmos autores destacaram os trabalhos realizados por Payne, 1986; 
Goulding, 1980, 1981; Junk, 1984; Sioli, 1984; Boechat et al., 1998; Goulding, 
Barthem & Ferreira, 2003, centrados na bacia amazônica como de grande 
importância para os trópicos. 

Vale destacar a importância socioeconômica (Tundisi & Tundisi, 2008), destes rios, 
pois são ecossistemas que apresentam fonte de recursos para milhões de pessoas, 
além de proporcionarem meios de transporte fluvial e estimularem a economia tanto 
local como regional. 

No Brasil, a região Amazônica apresenta uma hidrografia composta por imensas 
quantidades de rios, igarapés e lagos aliado à grande quantidade de espécies 
íctiicas vivendo em suas águas, as primeiras estimativas apontavam uma 
diversidade entre 2.000 e 3.000 espécies (Goulding & Barthem, 1997). Com uma 
superfície de cerca de oito milhões de quilômetros quadrados, a região Amazônica 
representa 47% da superfície total do continente Sul-Americano. O meio aquático 
da bacia amazônica constitui um dos sistemas mais complexos do planeta, pois o 
número de espécies animais e vegetais que abriga não encontra similar em 
nenhuma outra região (Mérona et a.l, 2010). 

Existe o consenso de que o grupo dos peixes é um dos menos conhecidos entre os 
vertebrados existentes no país, sendo que grande parte desta lacuna de 
conhecimento está na região Amazônica, pois embora apresente o maior número 
conhecido de espécies é ao mesmo tempo uma das menos estudadas (Bernard, 
2008). A maior parte da ictiofauna na Amazônia, constituída por espécies de 
pequeno e médio porte, permanece nesta situação, com poucos registros 
publicados além da descrição original. Tornando-se ainda mais preocupante frente 
às pressões ambientais atuais movidas por um ritmo acelerado de devastação de 
áreas florestais e alterações generalizadas em sistemas aquáticos, na forma de 
poluição, assoreamento e barramentos (Zanson, 1999). 

Buckup et al,. (2007) estimou para a bacia amazônica algo em torno de 1.443 
espécies de peixes de agua doce. No entanto, estimativas recentes sugerem que 
este número pode estar entre 3.000 espécies (Carvalho et al., 2007) e cerca de 
2.400 espécies válidas (Lévêque et al., 2008), Bernard (2008) estimou que esse 
número, na Amazônia Brasileira, possa superar 3.000 espécies. 
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Essa enorme diversidade de fauna ictíica da Bacia Amazônica tem uma importância 
econômica, ecológica e social de grande relevância. O ciclo hidro social de muitas 
regiões da Amazônia depende desta biodiversidade. Além disto, há um conjunto de 
tributários da margem direita do Amazonas, também com grande diversidade de 
sua fauna ictíica (Mérona et al, 2010). Dentre esses se destaca o Tapajós, que tem 
como tributário o Juruena. 

A bacia Amazônica é a maior e mais densa rede fluvial do mundo, drenando 
aproximadamente 6,4 milhões de km2 do continente Sul Americano e contribuindo 
com 18-20% da descarga mundial das águas continentais nos oceanos, 
constituindo assim uma das redes hídricas mais densas e extensas do mundo. Na 
Amazônia as variações na aparência e conteúdo químico de seus sistemas 
aquáticos naturais estão associadas aos diferentes padrões de distribuição das 
condições geológicas e mineralógicas dentro de sua imensa bacia hidrográfica 
(Sioli, 1968). 

As espécies amazônicas apresentam estratégias notáveis para se adaptarem às 
mudanças sazonais nos diversos ambientes que ocupam. A compreensão destas 
adaptações é de fundamental relevância para o entendimento da abundância e da 
composição da fauna ictíica, também como, dos recursos pesqueiros e, 
conseqüentemente, para a definição de políticas de manejo e conservação da fauna 
íctica. Desta forma qualquer situação que modifica a fisionomia dos corpos d’água 
pode estar influenciando diretamente na fauna aquática (Vari & Malabarba, 1998). 

Pouco se conhece sobre a taxonomia, distribuição, biologia e ecologia das espécies 
de peixes que ocorrem na calha do rio Juruena, como também da grande maioria 
das espécies encontradas em toda a bacia Amazônica. Apesar dos avanços no 
entendimento da estrutura geral de comunidades de peixes de água doce, pouco se 
sabe sobre a história natural e auto-ecologia da maioria das espécies, bem como 
sua relação direta e indireta com a espécie humana (Masson, 2005). 

Este item apresenta a caracterização da comunidade íctica existente na bacia 
hidrográfica do rio Arinos, Área de Abrangência Regional (AAR) considerada no EIA 
da UHE Castanheira. Para tal, foi realizada a consolidação do levantamento de 
dados secundários sobre a ictiofauna das bacias adjacentes e da própria região do 
Rio Arinos, sendo consideradas todas as pesquisas realizadas na rede mundial com 
as palavras-chave: Amazônia, Tapajós, peixes Arinos, peixes “Rio dos Peixes”, 
migração de peixes, peixes – UHE Amazônia. 

A bibliografia para a área em estudo foi obtida de pesquisas e trabalhos técnicos 
disponíveis na Plataforma Lattes e Banco de teses e dissertações da Coordenação 
de Aperfeiçoamento do Ensino Superior (CAPES), bases de pesquisa acadêmica 
como SciELO, LILACS, SCOPUS, Crossref, bases das universidades da região 
norte e centro-oeste do Brasil, materiais disponibilizados na página da Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE) como a Avaliação Ambiental Integrada da Bacia do Rio 
Juruena, da Secretaria de Planejamento do Estado de Mato Grosso (SEPLAN, 
2010) através de documentos do  Zoneamento Sócio Econômico Ecológico do 
Estado de Mato Grosso especificamente nos Relatórios Técnicos de Recursos 
Hídricos e Fauna. 
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A nomenclatura utilizada para os grupos taxonômicos, bem como os dados de 
zoogeografia das espécies registradas foram obtidos de acordo como informações 
do banco de dados FishBase, via Internet (Froese & Pauly, 2000; Reis et alii, 2003; 
e Buckup et alii, 2007). 

O item está estruturado de maneira a abordar, num primeiro momento, a 
comunidade íctica da bacia hidrográfica do rio Arinos (AAR). Num segundo 
momento, serão apresentados dados gerais da área de influencia indireta (AII) 
considerando o Rio Arinos e o Rio dos Peixes. E, finalmente, serão apresentados os 
dados primários levantados em 12 pontos da Área de Influência Direta (AID), que 
buscou avaliar a interferência do empreendimento na comunidade íctica, 
considerando a distribuição e diversidade das espécies de interesse comercial, das 
espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, bem como as possíveis perdas de 
fontes de alimentação, dos locais de desova, de áreas reprodução e criadouros 
naturais. A AID corresponde a: (i) área do reservatório da UHE Castanheira; (ii) APP 
do reservatório (100 metros); (iii) APP do rio (2 km a jusante do eixo do 
reservatório); (iv) área onde serão alocadas as estruturas do empreendimento. 

 

a) Área de Abrangência Regional - AAR 

O rio Arinos nasce no contraforte da Serra Azul, em cotas aproximadas de 400 m e 
percorre cerca de 760 km até unir-se com o rio Juruena. Sua declividade é 
acentuada nos primeiros 50 km da cabeceira, amenizando-se para a média de 
18 cm/km. A produtividade hídrica média da sub-bacia é uniforme na sua extensão, 
variando entre 19,3 L/s/km², a montante, e 20,2 L/s/km² em sua parte mais baixa. 
Também é uniforme o padrão sazonal das vazões, com a ocorrência de um 
semestre úmido de dezembro a maio (EPE, 2010). 

O rio dos Peixes tem suas nascentes no contraforte oriental da Serra dos Caiabis, 
em cotas aproximadas de 500 m, com seu médio e baixo curso acompanhando a 
serra dos Apiacás, com direção predominante W-NW. Sua produtividade hídrica 
média é avaliada em 29,0 L/s/km², com vazões máximas observadas normalmente 
no mês de março e mínimas em setembro. Com área contribuinte de 14.196 km², 
constitui no principal tributário da margem direita do rio Arinos, distinguindo-se 
deste, pela maior disponibilidade hídrica e melhor qualidade de suas águas (EPE, 
2010). 

Nos rios Arinos e Peixes, as águas apresentam caráter ácido e os teores de matéria 
orgânica tendem a ser mais elevados somente nas proximidades de Juara, embora 
se detecte baixa concentração de coliformes fecais (termotolerantes). Para o Rio 
Arinos, próximo a Porto dos Gaúchos (janeiro de 2011), o Rio dos Peixes 
(fevereiro/2010) e Rio Arinos, próximo a Juara (janeiro/2011), a qualidade foi 
considerada MÉDIA e nos demais meses monitorados foi classificada como BOA 
(SEMA, 2014). 

A redução no IQA no período chuvoso na bacia do rio Arinos pode estar associada, 
conforme Diagnóstico para o Zoneamento Sócio-ecológico-econômico de Mato 
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Grosso, a situações como: concentração de empreendimentos de piscicultura 
desenvolvidos em tanques próximos aos rios, com fornecimento de alimentos 
orgânicos (ração) e adubação do fundo do tanque, objetivando proporcionar o 
crescimento de algas para a alimentação dos peixes. Os efeitos estão ligados à 
liberação de águas ricas em nutrientes para os corpos hídricos (com aumento da 
Demanda Bioquímica de Oxigênio, nitrogênio e fósforo). Nas cabeceiras dos rios 
Arinos e do Sangue (formadores do Juruena), a intensa exploração de culturas 
agrícolas, com destaque à soja, vem provocando o carreamento para os corpos 
hídricos de sólidos em suspensão, provenientes do processo de desmatamento e 
erosão. De forma idêntica a ocorrência de minerações e garimpos, concentrados 
nas nascentes e no médio curso do Arinos, tem ampliado os riscos de 
assoreamento e de comprometimento das águas por material sólido em suspensão 
(SEPLAN, 2010). 

Estudos realizados nas cabeceiras do Rio Juruena para o ZSEE (2008) apontam a 
existência de 44 espécies de peixes em pequenos igarapés, já a Avaliação 
Ambiental Integrada da Bacia (AAI) da bacia do Rio Juruena (EPE, 2010) traz os 
resultados das análises de documentos e registros da Coleção de Peixes do Museu 
de Zoologia da USP para o rio Juruena e alguns de seus afluentes Arinos, 
Papagaio, Peixes e Sangue que compreendem uma listagem de 146 espécies. 
Arrolho et. al. (2010) em duas fases de campo para o Plano de Manejo do Parque 
Nacional do Juruena registrou 127 espécies de peixes na região do baixo rio 
Juruena. 

Há uma estimativa de cerca de 228 espécies para a bacia do rio Juruena (Almeida 
et al. 2012; Ambiental Consulting, 2008; Instituto Centro de Vida, 2009; EPE, 2010). 
Especificamente no que se refere ao rio Arinos, a Avaliação Integrada da Bacia do 
Juruena cita que “....em razão da maior quantidade de matéria orgânica e da 
turbidez, esta região distingue-se por sua piscosidade, especialmente na piracema, 
quando cardumes de matrinchãs (Brycon sp.), de curimbatás (Prochilodus 
nigricans), cachorra (Hydrolycus armatus), entre outras, conseguem vencer a 
barreira do Salto Augusto. Este rio apresenta considerável número de espécies, o 
que caracteriza alta riqueza e biodiversidade” (EPE, 2010). 

Os poucos registros de ocorrência de peixes para a bacia do rio Arinos são muito 
recentes e referem-se a diversas espécies novas que foram descritas com 
exemplares da região (Britski & Garavello, 2007; Varella et. al., 2012; Alexandre et. 
al., 2013; Ingenito et. al., 2013; Pastana & Dacosta, 2014; Pereira & Castro, 2014). 

No que se refere a habitats específicos, a Avaliação Integrada da Bacia do Juruena 
(EPE, 2010) ressalta que as inúmeras corredeiras dos rios que apresentam um 
fundo pedregoso/arenoso e possibilitam a colonização de macrófitas aquáticas 
fixas, com destaque para a família Podostemaceae, cujo endemismo acentuado 
favorece a ocorrência de muitas espécies de peixes endêmicas a elas associadas, 
especialmente Trichomycteridae (candirus) e os Crenuchidae (canivetes).  

Em termos de pesca, a atividade profissional é pouco difundida no rio Juruena e 
afluentes, destacando-se o rio Arinos por ser muito piscoso principalmente em 
época de migração dos cardumes de matrinxãs. Tal fato pode ser relacionado ao 
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aporte de sedimentos carreados por esse rio, que contém níveis mais elevados de 
nutrientes e possibilitam o desenvolvimento de organismos aquáticos em maior 
quantidade (EPE, 2010). Onze espécies são apontadas por pescadores da região 
dos médios rios Juruena e Arinos como importantes para a atividade: Brycon 
falcatus, Brycon aff. pesu, Myleus cf. setiger, Pseudoplatystoma fasciatum, Zungaro 
zungaro, Phractocephalus hemioliopterus, Brachyplatystoma filamentosum, 
Hydrolicus scomberoides, Leporinus sp., Hoplias sp. e Plagioscion squamossismus 
(Almeida et al. 2012). 

Quanto ao ictioplâncton, Almeida et al (2012) coletaram 170 ovos e 1025 larvas no 
trecho médio-baixo da bacia do Juruena, incluindo o rio Arinos, e dentre os 
identificados em família, 59% pertenciam à família Characidae, 19% Anostomidae, 
9% Pimelodidae, 6% Curimatidae e 6% Prochilodontidae. Todas essas famílias são 
tipicamente de espécies migradoras, com exceção de Curimatidae. 

 

b) Área de Influência Indireta - AII 

Para descrever a AII, optou-se por apresentar os resultados obtidos nos 
levantamentos de campo realizados para a Área de Influência Direta (AID), 
agrupados em três trechos: Rio dos Peixes, Rio Arinos jusante e Rio Arinos 
montante do barramento (Mapa 4.2-1). Os resultados individualizados por pontos de 
coleta, são apresentados no item da AID. 

Os levantamentos realizados no período de março a dezembro de 2014, em três 
coletas em doze pontos de amostragem na porção média da bacia do rio Arinos 
registrou 8.036 exemplares de peixes, pertencentes a 6 ordens, 27 famílias, 87 
gêneros e 149 espécies (Quadro 7.2.3-1). Para o Rio Arinos a montante em oito 
pontos na área correspondente ao futuro reservatório foram amostrados 5717 
exemplares de 137 espécies, a jusante em três pontos 1514  exemplares de 93 
espécies, e no Rio dos Peixes 805 exemplares de 74 espécies. 

 

Quadro 7.2.3-1 - Lista dos taxons (peixes) registrados na área de influência da Usina Hidrelétrica 
Castanheira, no período de março a dezembro/2014. (continua...) 

TAXONS RIO ARINOS 
MONTANTE 

RIO ARINOS 
JUSANTE 

RIO DOS PEIXES TOTAL 

ORDEM CHARACIFORMES 
    

Família Acestrorhynchidae 
    

Acestrorhynchus falcatus 
 

1 
 

1 

Acestrorhynchus microlepis 5 
 

1 6 
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Quadro 7.2.3-1 - Lista dos taxons (peixes) registrados na área de influência da Usina Hidrelétrica 
Castanheira, no período de março a dezembro/2014. (continua...) 

TAXONS RIO ARINOS 
MONTANTE 

RIO ARINOS 
JUSANTE 

RIO DOS PEIXES TOTAL 

Família Anostomidae 
    

Anostomus ternetzi 1 
  

1 

Leporinus britiskii 32 
 

1 33 

Leporinus brunneus 9 3 
 

12 

Leporinus desmotes 5 3 
 

8 

Leporinus fasciatus 1 1 
 

2 

Leporinus friderici 51 26 9 86 

Leporinus vanzoi 40 11 2 53 

Schizodon vittatus 29 
  

29 

Synaptolaemus cingulatus 1 
  

1 

Família Characidae 
    

Agoniates halecinus 67 7 
 

74 

Astyanax gr. bimaculatus 1 
  

1 

Astyanax gracilior 5 5 
 

10 

Astyanax multidens 6 
 

3 9 

Brycon falcatus 14 6 9 29 

Brycon pesu 68 30 6 104 

Bryconexodon trombetasi 87 43 45 175 

Bryconops transitoria 62 
 

1 63 

Chalceus macrolepidotus 24 3 5 32 

Charax sp. 
 

5 
 

5 

Creagrutus anary 3 
 

1 4 

Creagrutus sp."mancha dorsal" 3 
  

3 

Cynopotamus xinguano 3 8 
 

11 

Galeocharax goeldii 
 

1 
 

1 

Hemigrammus geisleri 8 
  

8 

Hemigrammus levis 124 8 
 

132 

Hemigrammus micropterus 35 
 

4 39 

Hemigrammus ocellifer 1 
  

1 

Hemigrammus sp. "mancha caudal e 
dorsal" 1 

  
1 

Hemigrammus sp. 1 "sem mancha" 1 58 
 

59 

Hyphessobrycon  cf. tukunai 61 56 107 224 

Hyphessobrycon sp. "listra lateral 
pontilhada"  

30 75 105 
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Quadro 7.2.3-1 - Lista dos taxons (peixes) registrados na área de influência da Usina Hidrelétrica 
Castanheira, no período de março a dezembro/2014. (continua...) 

TAXONS RIO ARINOS 
MONTANTE 

RIO ARINOS 
JUSANTE 

RIO DOS PEIXES TOTAL 

Iguanodectes spilurus 
  

1 1 

Jupiaba acanthogaster 375 51 10 436 

Jupiaba anteroides 
 

1 1 2 

Jupiaba apenina 2 
 

2 4 

Jupiaba pirana 45 1 1 47 

Jupiaba poranga 1 
 

5 6 

Knodus heteresthes 325 83 22 430 

Moenkhausia bonita 7 
 

6 13 

Moenkhausia ceros 1304 223 44 1571 

Moenkhausia cf. gracilima 189 65 
 

254 

Moenkhausia chrysargyrea 1 1 
 

2 

Moenkhausia collettii 23 23 49 95 

Moenkhausia cotinho 26 2 
 

28 

Moenkhausia gr. grandisquamis 14 7 3 24 

Moenkhausia lepidura 37 40 11 88 

Moenkhausia mikia 29 1 
 

30 

Moenkhausia oligolepis 2 
  

2 

Moenkhausia phaeonata 1 1 
 

2 

Moenkhausia sp. "lepidura longa" 373 36 19 428 

Moenkhausia sp. "virgulata" 
  

7 7 

Moenkhausia sp. 5 701 44 13 758 

Myleus rhomboidalis 2 1 
 

3 

Myleus schomburgkii 1 6 1 8 

Myleus setiger 101 57 5 163 

Myloplus rubripinnis 2 
  

2 

Phenacogaster gr. pectinatus 3 
  

3 

Rinopetitia sp.n. 1 
  

1 

Serrapinnus notomelas 0 
 

1 1 

Serrapinnus sp.1 5 4 8 17 

Tetragonopterus chalceus 4 5 2 11 

Thayeria boehlkei 3 
  

3 

Triportheus albus 8 7 7 22 

Triportheus angulatus 3 
  

3 

Triportheus sp. 52 8 6 66 
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Quadro 7.2.3-1 - Lista dos taxons (peixes) registrados na área de influência da Usina Hidrelétrica 
Castanheira, no período de março a dezembro/2014. (continua...) 

TAXONS RIO ARINOS 
MONTANTE 

RIO ARINOS 
JUSANTE 

RIO DOS PEIXES TOTAL 

Família Chilodontidae 
    

Caenotropus schizodon 40 40 11 91 

Família Ctenoluciidae 
    

Boulengerella cuvieri 42 9 15 66 

Família Curimatidae 
    

Curimata inornata 112 49 15 176 

Cyphocharax gangamon 11 
  

11 

Cyphocharax notatus 3 1 2 6 

Cyphocharax spiluropsis 13 10 7 30 

Steindachnerina brevipina 15 15 
 

30 

Família Cynodontidae 
    

Hydrolycus armatus 5 11 3 19 

Hydrolycus tatauaia 30 32 7 69 

Família Crenuchidae 
    

Characidium zebra 125 3 37 165 

Melanocharacidium dispilomma 13 4 
 

17 

Melanocharacidium sp. 1 
  

1 

Família Erythrinidae 
    

Hoplerythrinus unitaeniatus 1 
  

1 

Hoplias aimara 11 1 2 14 

Hoplias malabaricus 34 4 5 43 

Família Lebiasinidae 
    

Pyrrhylina cf. australis 1 
  

1 

Família Hemiodontidae 
    

Argonectes sp. 1 1 
 

2 

Bivibranchia sp. 1 
  

1 

Hemiodus microlepis 5 1 3 9 

Hemiodus sp. 12 
  

12 

Hemiodus sterni 11 1 
 

12 

Hemiodus unimaculatus 25 7 8 40 

Família Prochilodontidae 
    

Prochilodus nigricans 61 42 18 121 

ORDEM CYPRINODONTIFORMES 
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Quadro 7.2.3-1 - Lista dos taxons (peixes) registrados na área de influência da Usina Hidrelétrica 
Castanheira, no período de março a dezembro/2014. (continua...) 

TAXONS RIO ARINOS 
MONTANTE 

RIO ARINOS 
JUSANTE 

RIO DOS PEIXES TOTAL 

Família Poeciliidae 
    

Pamphorichthys scalpridens 28 
 

1 29 

ORDEM GYMNOTIFORMES 
    

Família Hypopomidae 
    

Brachyhypopomus brevirostris 1 
  

1 

Família Rhamphichthyidae 
    

Gymnorhamphichthys petiti 1 
  

1 

Família Sternopygidae 
    

Archolaemus luciae 
 

1 
 

1 

Sternopygus macrurus 1 
  

1 

ORDEM PERCIFORMES 
    

Família Cichlidae 
    

Aequidens epae 32 3 
 

35 

Apistogramma gr.steindacheneri 29 2 5 36 

Cichla marianae 21 5 1 27 

Cichla sp. 6 
  

6 

Crenicichla lepidota 26 3 4 33 

Crenicichla semicincta 10 
 

3 13 

Geophagus megasema 
 

2 
 

2 

Geophagus proximus 14 8 
 

22 

Satanoperca jurupari 13 
 

2 15 

Família Sciaenidae 
    

Pachyurus junki 4 4 2 10 

Petilipinnis grunniens 7 2 
 

9 

Plagioscion squamosissimus 1 7 
 

8 

ORDEM SILURIFORMES 
    

Família Auchenipteridae 
    

Ageneiosus inermis 9 15 
 

24 

Ageneiosus ucayalensis 2 
  

2 

Família Callichthyidae 
    

Corydoras apiaka 13 5 2 20 

Corydoras aff. loretoensis 3 3 
 

6 

Corydoras cf. brevirostris 
  

2 2 

Corydoras xinguensis 20 
 

6 26 
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Quadro 7.2.3-1 - Lista dos taxons (peixes) registrados na área de influência da Usina Hidrelétrica 
Castanheira, no período de março a dezembro/2014. (continua...) 

TAXONS RIO ARINOS 
MONTANTE 

RIO ARINOS 
JUSANTE 

RIO DOS PEIXES TOTAL 

Hoplosternum littorales 1 
 

2 3 

Família Doradidae 
    

Hassar orestis 19 23 7 49 

Megalodoras sp. 1 5 1 7 

Oxydoras niger 1 
  

1 

Família Heptapteridae 
    

Imparfinis hasemani 22 2 103 127 

Imparfinis stictonotus 2 96 2 100 

Mastiglanis asopos 37 13 
 

50 

Phenacorhamdia cf. somnians 2 
  

2 

Pimelodella cf. howesi 28 
 

5 33 

Família Loricaridae 
    

Ancistrus sp. 2 1 
  

1 

Ancistrus sp.1  "manchado" 6 1 
 

7 

Baryancistrus sp. 1 2 2 
 

4 

Farlowella oxyrryncha 1 
  

1 

Farlowella smithi 10 5 1 16 

Harttia dissidens 
 

5 1 6 

Hisonotus luteofrenatus 110 6 2 118 

Hisonotus sp. "manchado" 19 
  

19 

Hypostomus cf. plecostomus 33 4 
 

37 

Hypostomus emarginatus 4 5 
 

9 

Hypostomus soniae 2 2 1 5 

Hypostomus sp. 1 
  

1 

Otocinclus hasemani 15 11 
 

26 

Rineloricaria sp. 1 41 
 

3 44 

Spatuloricaria sp. 
 

3 
 

3 

Família Pimelodidae 
    

Pimelodus ornatus 2 1 
 

3 

Pimelodus blochii 28 14 
 

42 

Pseudoplatystoma punticfer 5 4 4 13 

Sorubim trigonocephalus 17 12 15 44 

Zungaro zungaro 13 16 1 30 
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Quadro 7.2.3-1 - Lista dos taxons (peixes) registrados na área de influência da Usina Hidrelétrica 
Castanheira, no período de março a dezembro/2014. (continuação) 

TAXONS RIO ARINOS 
MONTANTE 

RIO ARINOS 
JUSANTE 

RIO DOS PEIXES TOTAL 

Família Pseudopimelodidae 
    

Microglanis poecilus 4 
  

4 

Pseudopimelodus pulcher 1 
  

1 

Família Trichomycteridae 
    

Acantopoma annectes 3 
  

3 

Ituglanis amazonicus 42 1 
 

43 

Schultzichthys bondi 13 20 
 

33 

Schultzichthys sp. 27 
 

3 30 

ORDEM SYNBRANCHIFORMES 
    

Família Synbranchidae 
    

Synbranchus marmoratus 2 
  

2 

Total de taxons - exemplares 137 - 5717 93 – 1514 74 - 805 149 - 8036 

 

Os peixes registrados, na área de abrangência da UHE Castanheira, estão 
distribuídos da seguinte forma (Figura 7.2.3-1): Characiformes (12 famílias, 44 
gêneros, 90 espécies e 6788 indivíduos), Cyprinodontiformes (1 família, 1 gênero, 1 
espécie e 1 indivíduo), Gymnotiformes (3 famílias, 4 gêneros, 4 espécies e 4 
indivíduos), Perciformes (2 famílias, 9 gêneros, 12 espécies e 216 indivíduos), 
Siluriformes (8 famílias, 28 gêneros, 41 espécies e 997 indivíduos) e 
Synbranchiformes (1 família, 1 gênero, 1 espécie e 2 indivíduos). 

Para a área total amostrada a ordem com maior riqueza é Characiformes com 60% 
das espécies, seguindo de Siluriformes 27%, Perciformes 8%, sendo que 
Cyprinodontiformes, Gymnotiformes e Synbranchiformes juntos representam 5% 
(Figura 7.2.3-1). Considerando as coletas apenas para o Rio dos Peixes, as 74 
espécies registradas estão distribuídas entre Characiformes com 66,2%, 
Siluriformes 24,3%; Perciformes 8,2%; Cyprinodontiformes com 1,3% 

Estes resultados são uma constante nas três amostragens nos diferentes períodos 
sazonais e corroboram com as observações de Arrolho et al. (2011) em coletas 
realizadas no baixo rio Juruena, evidenciando que as ordens Characiformes e 
Siluriformes representam mais de 70% da ictiofauna da região. Comparando os 
resultados para uma região inserida no Complexo Amazônico a composição geral 
da ictiofauna na área estudada mostrou o padrão geral proposto por Roberts (1972) 
em que os Ostariophysi (Characiformes, Siluriformes e Gymnotiformes) dominam 
com mais de 80% das espécies, contudo a dominância dos Ostariophysi foi ainda 
mais acentuada que o esperado, com mais de 93% do número de espécies e 98% 
do número de exemplares. 
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Figura 7.2.3-1 - Representatividade acumulada das ordens de peixes 
amostrados na área de influência da Usina Hidrelétrica 
Castanheira no período entre março a dezembro/2014 
com todos as pontode coleta. Os números acima das 
barras correspondem aos valores absolutos dos 
registros. 

 

Levando em consideração o maior esforço amostral na área a montante do eixo da 
UHE Castanheira, tem-se como consequência uma maior riqueza e abundância 
obtida para o rio Arinos na área a montante do futuro barramento da UHE 
Castanheira (S = 136 e N = 5717), porém o valor mais alto de diversidade encontra-
se a jusante com H= 3,667 no Rio Arinos, seguido de H = 3,388 para o Rio dos 
Peixes (Quadro 7.2.3-2). 

 

Quadro 7.2.3-2 - Índices ecológicos obtidos dos dados da ictiofauna, no período de março a 
dezembro/2014, na área de influência da UHE Castanheira. 

 
RIO ARINOS - 
MONTANTE RIO ARINOS - JUSANTE RIO DOS PEIXES 

Riqueza_S 137 93 74 

Abundância_N 5717 1514 805 

Dominância_D 0,08403 0,04477 0,05983 

Diversidade (Shannon_H) 3,372 3,667 3,388 

Diversidade (Margalef) 15,6 12,56 10,91 

Equitabilidade_J 0,6864 0,8091 0,7872 

 

Das 149 espécies registradas na área amostrada da bacia do Rio Arinos, 34 
ocorreram em apenas um dos três trechos amostrados, correspondendo a 22,81% 
do total dos táxons registrados. Iguanodectes spilurus, Moenkhausia sp. “virgulata”, 
Serrapinnus notomelas, Corydoras cf. brevirostris tiveram registro de sua ocorrência 
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apenas para o Rio dos Peixes. Acestrotrhynchus falcatus, Archolaemus luciae, 
Argonectes sp., Galeocharax goeldii, Geophagus megasema e Spatuloricaria sp. 
ocorreram apenas no Rio Arinos a jusante e Anostomus ternetzi, Ancistrus sp. 2, 
Acantopoma annectes, Astyanax gr. bimaculatus, Bivibranchia sp., 
Brachyhypopomus brevirostris, Hypostomus sp., Farlowella oxyrryncha, Hemiodus 
sp., Hemigrammus geisleri, Hoplerytrinus unitaeniatus, Hemigrammus ocellifer, 
Hemigrammus sp. “mancha caudal e dorsal”, Gymnorhamphichthys petiti, 
Moenkhausia oligolepis, Pyrrhulina cf. australis, Sternopygus macrurus, Oxydoras 
niger, Synbranchus marmoratus, Synaptolaemus cingulatus, Melanocharacidium 
sp., Pseudopimelodus pulcher, Rinopetitia sp. n. e Triportheus angulatus ocorreram 
a montante do futuro eixo da barragem da UHE Castanheira. Estes resultados 
podem apontar a baixa similaridade entre as diferentes porções da área amostrada, 
onde o rio Arinos a jusante e o rio dos Peixes apresentam apenas 40% de 
similaridade e o rio Arinos a montante com menos de 35% de compartilhamento de 
espécies da ictiofauna (Figura 7.2.3-2). 

 

 

Figura 7.2.3-2 - Dendograma de similaridade (Bray-curtis) para as coletas 
de peixes na área de influência da UHE Castanheira. 
Agrupamento pela Análise de Cluster Aglomerativa 
Hierárquica (CAH). 

 

Apesar da baixa similaridade entre os três trechos do rio Arinos, para efeito de 
delimitação das áreas a serem afetadas pelo empreendimento UHE Castanheira, 
deve-se considerar que não existem obstáculos (cachoeiras) entre as ponto 
amostradas que caracterizem barreiras naturais para as espécies de peixes, que 
pudessem funcionar como isoladores populacionais ou impedir o processo de 
migração trófica ou reprodutiva. Segundo Vanotte et al. (1980) para o meio 
aquático, além da zona de inundação, existem impactos diretos e indiretos em 
diversos ecossistemas a jusante e também a montante da instalação de 
reservatórios, como a perda de conectividade do sistema. Desta forma os impactos 
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devem ser considerados em toda a drenagem ao longo de um gradiente 
longitudinal.  Os reservatórios, por sua natureza, interrompem esse gradiente e 
causam modificações drásticas e pontuais em toda a drenagem. As medidas 
mitigadoras não devem apenas enfocar a questão dos peixes migradores, que 
utilizam o rio durante a piracema mas também as mudanças físico-químicas e 
também à perda de conectividade do sistema, com severas mudanças na fisiografia 
da bacia hidrográfica. 

 

 Área de Influência Direta 

Agostinho et. al. (2009) ressaltam que, em decorrência da presença da barragem, 
juntamente com procedimentos de construção, podem ocorrer grandes 
modificações na composição e distribuição das espécies, uma vez que o ambiente 
modificado favorece a proliferação de caracídeos de pequeno/médio porte, 
curimatídeos e ciclídeos. Neste sentido, a condução de estudos e de monitoramento 
da ictiofauna, em momentos que precedem e sucedem um represamento, é 
essencial para medição de eventuais impactos e adoção de medidas mitigadoras 
apropriadas. 

 

 Aspectos Metodológicos 

A seguir são apresentados os principais aspectos metodológicos dos levantamentos 
realizados no âmbito dos estudos ambientais para o licenciamento ambiental da 
UHE Castanheira. 

 

 Caracterização da área de estudo e malha amostral 

A UHE Castanheira será localizada na região do médio rio Arinos (Mapa 7.2.3-1). 
Para amostragem da ictiofauna foram demarcados doze pontos que incluíram uma 
variedade de ambientes habitados por peixes, e na tentativa de abranger toda a 
área de abrangência da UHE Castanheira (as coordenadas geográficas dos pontos 
amostrados foram registradas com uso de aparelhos de GPS, Quadro 7.2.3-3, 
Figuras 7.2.3-3 a 14). A conectividade dos cursos d’água foi levada em conta 
buscando aumentar a independência das amostras. 

Os transectos de coleta de ovos e larvas (ictioplâncton) foram inseridos em oito dos 
12 pontos de coleta de peixes jovens e adultos, considerando a diversidade de 
ambientes observada e buscando propiciar representação de possíveis locais de 
desova.   
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Mapa 7.2.3-1 - Pontos de amostragem da ictiofauna. 
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Mapa 7.2.3-1 - Pontos de amostragem da ictiofauna. 
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Quadro 7.2.3-3 - Coordenadas geográficas (Datum SIRGAS 2000) dos pontos de amostragem para o 
diagnóstico da ictiofauna no rio Arinos - MT, no âmbito do processo de licenciamento 
ambiental da UHE Castanheira. A nomenclatura dos pontos foi definida de montante 
para jusante. *Pontos onde foi realizada coleta adensada de ictioplâncton (ovos e 
larvas). 

PONTO SISTEMA AQUÁTICO E N 

01 
Rio Arinos, próximo ao viaduto da rodovia MT-220, município de Porto dos 
Gaúchos. 

453067 8720028 

02* Rio Arinos, na área de remanso do futuro reservatório. 455316 8730953 

03* Rio Arinos, na área do futuro reservatório. 438410 8749608 

04 Rio Arinos, na área do futuro reservatório. 434938 8756880 

05* Rio Arinos, na área do futuro reservatório. 430868 8760005 

06* 
Ribeirão Águas Claras, afluente na margem direita a montante do eixo do 
barramento. 

428796 8764301 

07 
Córrego Jacutinga, afluente na margem esquerda a montante do eixo do 
barramento. 

419108 8764154 

08* Rio Arinos, na área do eixo do barramento. 418697 8777923 

09 
Rio Arinos com Córrego da Fazenda Monte Azul, a jusante do eixo do 
barramento. 

401742 8798398 

10* 
Rio Arinos a jusante do eixo do barramento e da afluência do rio dos Peixes, 
afluente na margem direita. 

400720 8811594 

11* Rio dos Peixes, afluente na margem direita. 426254 8803906 

12* Rio Arinos a jusante da confluência do rio dos Peixes. 382526 8826057 

 

A seguir são descritos os pontos de amostragem de peixes, com sua localização e 
características ambientais: 

 

 Ponto 1 - Rio Arinos 

Localizado a montante da área da futura barragem, próximo ao viaduto da rodovia 
MT-220, no município de Porto dos Gaúchos se encontra numa área plana. 
Apresenta locais de pequeno afloramento rochoso no canal do rio, vegetação 
marginal em contato com a água, com formação vegetal baixa de até 10 metros de 
altura (Figura 7.2.3-3). As redes de espera foram dispostas em remansos e nas 
margens próximas a vegetação, as redes de arrasto, puçás e tarrafas foram 
utilizados nas praias, afloramento rochoso e nos ambientes das margens rasas. A 
pesca convencional foi realizada em área de remanso do Rio Arinos e o espinhel na 
borda de uma ilha. 
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Figura 7.2.3-3 - Rio Arinos a montante do eixo da barragem, ponto 01 de coleta de peixes na 
área de influência da Usina Hidrelétrica Castanheira. Foto: Arrolho, S. 2014. 

 

 Ponto 2 - Rio Arinos 

Localizado no remanso do futuro reservatório, este ponto apresente águas calmas. 
Há predominância de vegetação mais rala, dominada por plantas de crescimento 
rápido, e outros com floresta mais madura (Figura 7.2.3-4). Neste ponto, as 
amostragens com rede de espera se concentraram em remansos naturais do rio 
próximo a vegetação e na entrada de lagoa. Amostragens adicionais foram feitas 
com uso de arrasto, puçá e tarrafa em ponto da margem rasa e areia. A pesca 
convencional foi realizada em área de remanso do Rio Arinos e espinhel na área 
próxima a ilha. 
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Figura 7.2.3-4 - Rio Arinos a montante do eixo da barragem, ponto 02 de coleta de peixes na 
área de influência da Usina Hidrelétrica Castanheira. Foto: Arrolho, S. 2014. 

 

 Ponto 3 - Rio Arinos 

Localizado a montante do futuro reservatório, a paisagem dentro deste ponto alterna 
entre ambientes de corredeira, rápidos e remansos. Há locais em que ilhas fluviais 
dividem o rio, formando diversos canais, que às vezes se confundem com a 
desembocadura de igarapés e lagoas. Apresenta áreas rasas em locais de 
afloramento rochoso no canal do rio, vegetação marginal em contato com a água 
(Figura 7.2.3-5). As amostragens com rede de espera concentraram em remansos 
de corredeiras e coletas adicionais foram feitas com arrasto, puçá e tarrafa na 
porção baixa das corredeiras, praias, pedrais e margens. A pesca convencional foi 
realizada abaixo de área de corredeira no canal do Rio Arinos, juntamente com 
espinhel. 
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Figura 7.2.3-5 - Rio Arinos a montante do eixo da barragem, ponto 03 de coleta de peixes na 
área de influência da Usina Hidrelétrica Castanheira. Foto: Arrolho, S. 2014. 

 

 Ponto 4 - Rio Arinos 

Localizado a montante do reservatório, compreende um ponto de rio meândrico, 
com elevada velocidade de correnteza, alternado com pequenas áreas de remanso. 
Vegetação com características de floresta aluvial. Neste ponto ocorre afloramento 
rochoso no canal do rio com cerca de 50 metros de extensão e formação de ilhas 
(Figura 7.2.3-6). As amostragens com rede de espera concentraram-se em 
remansos de corredeiras e coletas adicionais foram feitas com arrasto, puçá e 
tarrafa na porção baixa das corredeiras, praias, pedrais e margens. 
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Figura 7.2.3-6 - Rio Arinos a montante do eixo da barragem, ponto 04 de coleta de peixes na 
área de influência da Usina Hidrelétrica Castanheira. Foto: Arrolho, S. 2014. 

 

 Ponto 5 - Rio Arinos 

Localizado a montante do reservatório próximo a balsa de estrada vicinal, que liga a 
zona rural à fazendas e município vizinho à Juara. Na região central do ponto de 
amostragem existe um grande afloramento rochoso no canal do rio, com cerca de 
120 metros de extensão, que bloqueia o rio e a jusante o divide em duas ponto, 
separadas por uma ilha fluvial. No ponto a montante do terraço, o rio fica largo, 
atingindo até cerca de 180m de largura. No ponto a jusante, o rio fica mais 
encaixado, com maior velocidade de correnteza. Vegetação com árvores de grande 
porte, entremeada com vegetação mais baixa. Áreas de fundo exposto formando 
bancos de areia e pedra (Figura 7.2.3-7). As amostragens com rede de espera 
concentraram-se em remansos de corredeiras e coletas adicionais foram feitas com 
arrasto, puçá e tarrafa na porção baixa das corredeiras, praias, pedrais e margens. 
A pesca convencional foi realizada em área de corredeiras do Rio Arinos, local onde 
foi fixado também o espinhel. 
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Figura 7.2.3-7 - Rio Arinos a montante do eixo da barragem, ponto 05 de coleta de peixes na 
área de influência da Usina Hidrelétrica Castanheira. Foto: Arrolho, S. 2014. 

 

 Ponto 6 - Rio Ribeirão Águas Claras 

Localizado a montante do reservatório, o Ribeirão Águas Claras é afluente na 
margem direita do Rio Arinos. O canal do meio do rio apresentou nesta coleta 
média velocidade de correnteza, com troncos caídos e grandes afloramentos 
rochosos. Vegetação com característica de floresta aluvial (Figura 7.2.3-8). A 
amostragem com rede de espera ocorreu nos remansos naturais do rio, arrasto nas 
margens próximo a vegetação na porção superior do ponto. Amostragens adicionais 
foram feitas com puçá nas partes rasas das margens rasas e com areia, a pesca 
convencional foi realizada na foz do Ribeirão com o Rio Arinos, local onde foi fixado 
o espinhel. 
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Figura 7.2.3-8- Ribeirão Águas Claras a montante do eixo da barragem, ponto 06 de coleta de 
peixes na área de influência da Usina Hidrelétrica Castanheira.  

Foto: Arrolho, S. 2014. 

 

 Ponto 7 - Córrego Jacutinga 

Localizado a montante do reservatório, o Córrego Jacutinga é afluente na margem 
esquerda do Rio Arinos. A velocidade da água é baixa, com áreas de barranco e 
vegetação fluvial alta, entremeada com extensas áreas rasas e áreas de 
sedimentação e folhiço próximos das margens (Figura 7.2.3-9). A amostragem com 
rede de espera ocorreu próximo em áreas de afloramento rochoso e remansos. 
Amostragens adicionais com arrasto ocorreram principalmente nas margens com 
folhiço, puçá e tarrafa foram feitas nas margens rasas, a pesca convencional foi 
realizada na foz do Córrego Jacutinga com o Rio Arinos, sem condições de fixação 
de espinhel pela presença de galhos no leito e margens do rio. 
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Figura 7.2.3-9 - Córrego Jacutinga a montante do eixo da barragem, ponto 07 de coleta de 
peixes na área de influência da Usina Hidrelétrica Castanheira. 

Foto: Arrolho, S. 2014. 

 

 Ponto 8 - Rio Arinos 

Localizado na área do futuro barramento. Apresenta leito largo, encaixado em 
dobraduras do terreno, declive suave e águas rápidas, com corredeiras e uma curta 
região de praia e pedras no fim do ponto na parte superior de uma ilha. Na porção 
superior do ponto na margem direita há um igarapé de médio porte. Vegetação com 
característica de floresta aluvial (Figura 7.2.3-10). A amostragem com rede de 
espera ocorreu nas margens rasas do rio, nas margens próximo a vegetação na 
porção superior do ponto. Amostragens adicionais foram feitas com arrasto, puçá e 
tarrafa na área de praia e pedras da parte superior da ilha do rio Arinos, tanto para a 
pesca como para o espinhel foi utilizado poço na parte superior do ponto. 
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Figura 7.2.3-10 - Rio Arinos no eixo da barragem, ponto 08 de coleta de peixes na área de 
influência da Usina Hidrelétrica Castanheira. Foto: Arrolho, S. 2014. 

 

 Ponto 9 - Rio Arinos, confluência com Córrego Fazenda Monte Azul 

Localizado a juzante a confluência do Rio Arinos e o Córrego Monte Azul está 
inserido num complexo de ilhas fluviais com afloramento rochosos, que divide o rio 
Arinos em vários canais, com características diferentes. Os canais do meio do rio 
apresentam muitos afloramentos rochosos, com maior velocidade de correnteza. 
Canais mais próximos às margens são mais sinuosos e apresentam menor 
velocidade de correnteza. Vegetação incrustada em pedrais nas ilhas e típica de 
floresta aluvial nas margens (Figura 7.2.3-11). A amostragem com rede de espera e 
arrasto se concentrou nas bordas de ilhas mais próximas às margens. Foram feitas 
amostragens adicionais com uso de puçá e tarrafa em pedrais e margens rasas, o 
espinhel foi fixado na foz do Córrego com o Rio Arinos, local onde também foi 
aplicada a pesca convencional. 
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Figura 7.2.3-11 - Rio Arinos a jusante do eixo da barragem, ponto 09 de coleta de peixes na 
área de influência da Usina Hidrelétrica Castanheira. Foto: Arrolho, A. 2014. 

 

 Ponto 10 - Confluência do Rio Arinos com o Rio dos Peixes 

Localizado a jusante da área da futura barragem, na confluência dos rios Arinos e 
Peixes. Apresenta a vegetação marginal em contato com a água, com corredeiras e 
com água rápida de alto fluxo pela formação de afloramento rochoso. Todo o canal 
do rio apresenta região de pedras entremeada com ilhas de vegetação arbustiva 
(Figura 7.2.3-12). As redes de espera foram dispostas nas margens, remansos e 
ilhas próximas a vegetação. A utilização de arrasto, puçá e tarrafas foi realizada nas 
margens alagadas e pedras. A pesca convencional foi realizada e o espinhel fixado 
na foz do Rio dos Peixes com o Rio Arinos. 
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Figura 7.2.3-12 - Confluência dos Rios Arinos e Peixes, a jusante do eixo da barragem, ponto 
10 de coleta de peixes na área de influência da Usina Hidrelétrica 
Castanheira. Foto: Arrolho, A. 2014. 

 

 Ponto 11 - Rio dos Peixes 

Localizado no Rio dos Peixes, apresenta locais de corredeiras no canal do rio, 
vegetação marginal em contato com a água. Vegetação de porte médio, com sinais 
de antropização pela formação de pastagens em suas margens (Figura 7.2.3-13). 
As redes de espera foram dispostas nas margens próximas a vegetação e as redes 
de arrasto foram utilizadas nos ambientes rasos nas praias. A utilização de puçá e 
tarrafas foi feita nas margens rasas e no leito de dois igarapés que se encontram no 
ponto. A pesca convencional foi realizada no canal do Rio Arinos em remansos e 
poços, juntamente com a fixação do espinhel. 
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Figura 7.2.3-13 - Rio Arinos a jusante do eixo da barragem, ponto 11 de coleta de peixes na 
área de influência da Usina Hidrelétrica Castanheira. Foto: Arrolho, A. 2014. 

 

 Ponto 12 - Rio Arinos 

Localizado a jusante da área da futura barragem, a 20 km da confluência dos rios 
Arinos e Peixes. Apresenta a vegetação marginal em contato com a água, com 
corredeira e com água rápida de alto fluxo. Todo o canal do rio apresenta região de 
pedras entremeada com ilhas de vegetação arbustiva rala (Figura 7.2.3-14). As 
redes de espera foram dispostas nas margens e ilhas próximas a vegetação. A 
utilização de puçá e tarrafas em pequenos bancos de areia e pedras. A pesca 
convencional foi realizada no canal do Rio Arinos em remansos e poços, local onde 
foi fixado o espinhel. 
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Figura 7.2.3-14 - Rio Arinos a jusante do eixo da barragem, ponto 12 de coleta de peixes na 
área de influência da Usina Hidrelétrica Castanheira. Foto: Arrolho, A. 2014. 

 

 Periodicidade das amostragens 

As coletas foram realizadas nas épocas de cheia (março), seca (setembro) e 
enchente (dezembro), nas seguintes datas: 

 1ª Campanha: de 22 a 30 de março, período de cheia na região amostrada; 

 2ª Campanha: de 11 a 20 de setembro, refere-se ao período de seca na região 
amostrada; e 

 3ª Campanha: de 04 a 14 de dezembro, refere-se ao período de enchente na 
região amostrada. 

 

Nestas campanhas também foram realizadas amostragens de ictioplâncton nos 
doze pontos. 

Para as campanhas adensadas de ictioplâncton, foram realizadas coletas em oito 
pontos, nas seguintes datas: 
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 1ª Campanha adensada de ovos e larvas de 08 a 14 de outubro, período 
sazonal de enchente; 

 2ª Campanha adensada de ovos e larvas de 04 a 12 de novembro, refere-se 
ao período sazonal de enchente na região amostrada; e 

 3ª Campanha adensada de ovos e larvas foi realizada juntamente com a 
coleta de ictiofauna de 04 a 14 de dezembro, refere-se ao período sazonal de 
enchente na região amostrada. 

 

 Coleta de dados 

Durante as coletas foram aferidos o potencial hidrogeniônico (pH), condutividade 

(S/cm), oxigênio dissolvido (mg/L) e temperatura (ºC) com aparelhos digitais 
portáteis (Figura 7.2.3-15), apresentados no quadro a seguir. Cada ponto de 
amostragem foi fotografado com a máquina fotográfica direcionada para os pontos 
cardeais (norte, sul, leste e oeste) (Figura 7.2.3-16). 

 

 

Figura 7.2.3-15 - Resultado dos parâmetros físicos e químicos da água .Foto: Arrolho, S. 2014. 

 

março setembro dezembro março setembro dezembro março setembro dezembro março setembro dezembro

1 6,53 6,66 5,98 9,03 9,28 7,68 26,9 27,5 26,5 32 7 47

2 5,69 6,8 6,52 7,23 8,94 7,91 26,6 27,4 27 62 8 32

3 6,68 6,42 6,23 8,19 8,86 7,52 27 28 26,5 41 27 34

4 6,39 6,35 6,31 7,49 8,39 8,1 28 27,9 27 38 23 31

5 6,31 6,36 6,35 7,25 8,21 7,31 26 28 27 45 39 28

6 6,34 6,33 6,47 6,71 7,69 6,67 26 27 25,9 53 36 23

7 6,69 6,43 6,58 6,27 8,46 7,11 26,5 27,7 26,3 56 27 18

8 6,74 6,45 6,51 8,03 8,98 7,71 27 27,7 26,8 35 24 21

9 5,93 6,34 6,34 6,71 8,78 8,61 28 28,3 26,9 57 28 28

10 6,74 6,43 6,18 8,53 8,94 10,2 26,9 27,7 27,8 38 26 38

11 6,83 6,41 6,47 8,19 8,5 8,41 26 27 27,8 31 25 22

12 6,72 6,78 6,52 8,21 8,48 8,41 27 28,2 27,9 32 16 21

pH Oxigênio dissolvido Temperatura Condutividade
Ponto
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Figura 7.2.3-16 - Aferição dos parâmetros físicos e químicos da água no ponto 5 Rio Arinos 
a montante do eixo da barragem da Usina Hidrelétrica Castanheira. 

Foto: Arrolho, S. 2014. 

 

O esforço amostral por ponto de coleta e por campanha, além do tipo de peponto 
utilizado são apresentados no Quadro 7.2.3-4. A metodologia utilizada está em 
acordo com o descrito em diferentes estudos de comunidade de peixes na região 
amazônica (Mendonça et al., 2008; Montag et al., 2008). Desta forma, buscou-se 
utilizar as técnicas indicadas a seguir de forma padronizada, visando descrever 
minuciosamente a comunidade presente na Área de Influência Direta (AID) da UHE 
Castanheira e possibilitar a comparabilidade com outros trabalhos desenvolvidos na 
região. 
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Quadro 7.2.3-4 - Apepontos e esforço por ponto de amostragem para o diagnóstico da ictiofauna no rio 
Arinos - MT, no âmbito do processo de licenciamento ambiental da UHE Castanheira. 

APEPONTO 
ESFORÇO 

AMOSTRAL POR 
PONTO 

PONTOS 
AMOSTRADOS 

ESFORÇO AMOSTRAL 
TOTAL – 3 CAMPANHAS 

Puça - Malha 2mm - 40x40cm 
2 puças durante 30 
minutos 

Todos 36 horas/puça 

Rede de Arrasto – Malha 5mm 
– 10 metros comprimento x 
1,5 Altura 

10 lances de arrasto Todos 5400m
2
 

Pesca Convencional – Vara e 
molinete – Anzol Barra 5 e 10 

3 pescadores 
durante duas horas 

1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 
11 e 12 

180 horas/pesca 

Tarrafa – Malha 20mm 10 lances 
1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11 

e 12 
270 lances/tarrafa 

Redes de Arrasto (malhas 20, 
30, 40, 50, 100 e 200mm 
entre nós consecutivos) 

360 m
2
 de rede 

durante 24 horas 
Todos 12960m

2
/864 horas 

Rede de Ictioplâncton, tipo 
cônico-cilíndrica (malha 0,5 
mm), com comprimento de 1,5 
m e área de boca igual a 0,07 
m² 

2 vezes (manhã e 
noite) 15 minutos em 
cada margem e no 
meio do rio. 

Todos durante as 
coletas de Ictiofauna e 
2, 3, 5, 6, 8, 10, 11 e 
12 nas coletas 
adensadas 

2016m
3
 de água filtrada 

Espinhel 
200 metros de corda 
2 mm com 20 anzóis 
barra 10 

1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 
11 e 12 

6000 metros de corda com 600 
anzóis (coleta ictiofauna) + 800 
metros de corda com 80 anzóis 
(coleta adensada Ictioplâncton) 

 

A seguir é descrito de forma detalhada o esforço empregado para cada técnica 
utilizada. 

 

 Coleta com rede de espera 

Este método passivo de coleta de peixes foi empregado para a captura de peixes 
de médio e grande porte que habitam ou esporadicamente utilizam os cursos 
d’água para alguma de suas atividades biológicas. Nos pontos foi empregada uma 
bateria de redes de diferentes malhas (2, 3, 4, 5, 10 e 20 cm entre nós 
consecutivos) a fim de capturar exemplares de vários tamanhos e formas. Cada 
rede possui de 20 a 30 metros de extensão e 1,5 a 3 metros de altura. Estas 
ficaram expostas por 24 horas e revisadas quatro vezes (Figura 7.2.3-17). 
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Figura 7.2.3-17 - Metodologia de coleta de rede de espera, a esquerda no ponto 4 Rio Arinos e a direita 
no ponto 11 do Rio dos peixes, a montante a jusante do eixo da barragem da Usina 
Hidrelétrica Castanheira, respectivamente. Fotos: Arrolho, A. 2014. 

 

 Coleta com rede de arrasto 

A rede de arrasto apresenta malha de 5mm com 10 metros de comprimento e 1,5m 
de altura. Este método foi utilizado por dois coletores e visa acessar a uma fauna 
mais pelágica e/ou associada ao leito do corpo d’água (Figura 7.2.3-18). Foram 
realizadas dez sequências em cada ponto de coleta possibilitando acessar 
diferentes ambientes (margens rasas, praias e pedrais). 

 

  

Figura 7.2.3-18 - Metodologia de coleta de rede de arrasto, a esquerda no ponto 1 no Rio Arinos e a 
direita no ponto 6 no Córrego Águas Claras, a montante do eixo da barragem da 
Usina Hidrelétrica Castanheira, respectivamente. Fotos: Arrolho, S e Smerman, W. 2014. 
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 Coleta com puças 

Este é um método ativo de coleta de peixes apresenta malhas de 2mm, que 
possibilitou o acesso a fauna de pequeno porte (<100mm) ou inferior e a captura de 
exemplares alojados em áreas de vegetação densa, folhiço submerso ou nas 
margens. Esta é a principal técnica de captura em áreas marginais e de pedrais 
mais rasos. A amostragem correspondente a essa técnica foi composta por 30 
minutos sendo realizada por dois coletores e explorando diferentes ambientes ao 
longo do ponto (Figura 7.2.3-19). 

 

 

Figura 7.2.3-19 - Metodologia de coleta de puçá no ponto 5 do Rio Arinos a montante do eixo 
da barragem da Usina Hidrelétrica Castanheira. Foto: Fernandes, D. 2014. 

 

 Coleta com Tarrafas 

Foram utilizadas tarrafas de fundo e de meia água em praias e areias, nos locais 
livres de pedras e galhos ou troncos submersos. As tarrafas apresentaram malhas 
de 2 e 4cm entre nós consecutivos, com abertura de 3 e 4 metros e altura de 2 e 3 
metros. Foram realizadas cinco sequências em cada ponto de coleta possibilitando 
acessar diferentes ambientes (margens rasas e praias). 
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 Coleta com varas de pesca 

No intervalo entre as verificações das redes, foram realizadas coletas com o uso de 
material de pesca convencional, ou seja, com varas de fibra de carbono equipadas 
com carretilha ou molinete. Este equipamento usa linhas de nylon de capacidade de 
tensão apropriada para o tipo de peixe esperado. Foram arremessadas com este 
equipamento, iscas artificiais de diversos modelos, tamanhos e formas e iscas 
naturais (minhoca, milho, soja, resto de peixe, etc), no intuito de capturar os peixes 
de médio e grande porte. 

 

 Coleta com espinhel 

Foram instalados no fundo dos ponto com profundidade superior a 5 metros, 200 
metros de corda 2 milímetros (mm) com 20 anzóis (barra 10)  acoplados a cada 2 
metros. Este equipamento foi utilizado no intuito de capturar os peixes de médio e 
grande porte (Figura 7.2.3-20). 

 

Figura 7.2.3-20 - Metodologia de coleta de espinhel no ponto 11 do Rio dos 
peixes a jusante do eixo da barragem da Usina 
Hidrelétrica Castanheira. Foto: Arrolho, A. 2014. 

 

 Fixação e conservação dos espécimes 

Cada sequência de amostras foi devidamente etiquetada e o material coletado foi 
anestesiado com o uso de Eugenol, conforme Resolução N° 714 do Conselho 
Federal de Medicina Veterinária e sequentemente fixados em solução de formalina 
a 10% no local de coleta. Em campo os espécimes coletados por um método e do 
mesmo local de coleta foram fixados em um mesmo saco plástico. 
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Para exemplares de proporções corporais maiores que 30cm, estes foram fixados 
através de injeções de formol 10% ao longo de toda a musculatura e no interior da 
cavidade abdominal. Posteriormente, esses exemplares foram mergulhados em 
recipientes contendo formol 10% e permaneceram por no mínimo sete dias. Todos 
os exemplares coletados foram depositados na Coleção de Ictiologia do laboratório 
de Ictiologia da Amazônia Meridional, Campus de Alta Floresta - UNEMAT. Os 
espécimes de notório conhecimento taxonômico e hábitos alimentares bem 
definidos e com peso corporal acima de 2 quilos foram tomadas os dados 
biométricos e devolvidos ao ambiente (Figura 7.2.3-21), sendo que alguns 
exemplares foram fixados para compor coleção. 

 

 

Figura 7.2.3-21 - Soltura de Boulengerella curvieri (bicuda) no ponto 5 Rio 
Arinos a montante do eixo da barragem da Usina 
Hidrelétrica Castanheira. Foto: Arrolho, S. 2014. 

 

 Análises laboratoriais 

 Análise Reprodutiva 

Para a análise dos aspectos reprodutivos os peixes coletados em redes de emalhar 
foram dissecados para a determinação do sexo, avaliação do grau de maturação 
gonadal e avaliação da gordura abdominal. 

O estágio de maturação gonadal foi atribuído macroscopicamente levando-se em 
consideração as características das gônadas: turgidez, irrigação, coloração e 
posição na cavidade abdominal. No caso dos ovários o grau de visualização dos 
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ovócitos também foi considerado. Baseou-se na metodologia para a análise da 
escala gonadal de 4 estádios proposta por Vazzoler (1996): 

 Estádio 1 - Repouso reprodutivo: (a) machos: testículos finos e translúcidos, 
túbulos seminíferos fechados e paredes, contendo apenas cistos de 
espermatogônia; (b) fêmeas: ovários finos e transparentes, pequeno volume, 
contendo apenas ovócito jovem; 

 Estádio 2 - Maturação inicial: (a) machos: testículos volumosos e 
esbranquiçados, lume dos túbulos seminíferos contendo pequena quantidade 
de espermatozóide e parede com cistos de todas as células da linhagem 
espermatogênica; (b) fêmeas: ovários volumosos, aumento da vascularização 
e com alguns ovócitos visíveis a olho nu, ocupando discreto volume da 
cavidade celomática. 

 Estádio 3 - Maturação final: (a) machos: testículos com volume máximo, 
coloração branco-leitosa e franjas túrgidas. Lume dos túbulos repletos de 
espermatozóides; (b) fêmeas: ovários amarelos, volume máximo, 
vascularização evidente, ovócitos visíveis a olho nu, ocupando grande parte da 
cavidade celomática. 

 Estádio 4 - Pós-reprodução (esgotado): (a) machos: áreas hemorrágicas e 
franjas flácidas. Túbulos seminíferos com lume aberto, podendo conter 
espermatozóides residuais e parede constituída somente de espermatogônias; 
(b) fêmeas: hemorrágicos e flácidos, com raros ovócitos opacos e visíveis a 
olho nu. 

 

 Análise Trófica 

Para o estudo do hábito alimentar das espécies de peixes, inicialmente foi estimado 
o grau de repleção estomacal em análise macroscópica. Na segunda etapa os 
estômagos foram abertos para a identificação dos itens alimentares. As espécies 
foram agrupadas em categorias tróficas, de acordo com o hábito alimentar, ex: 
detritívoras, herbívoras, insetívoras, onívoras, carnívoras, piscívoras, invertívoros, e 
suas variações como, onívoro com tendência a herbivoria e onívoro com tendência 
a insetívoro. 

Os estudos de alimentação da ictiofauna e análise da composição trófica da 
comunidade foram realizados através de análises do conteúdo estomacal, visando 
determinar o comportamento alimentar e a dieta das espécies capturadas com 
redes de espera. 

Os conteúdos estomacais foram examinados sob microscópio estereoscópico e os 
itens identificados ao menor nível possível. Estas análises foram realizadas de 
acordo com os métodos: 
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Freqüência de ocorrência (onde se registra o número de peixes em que cada item 
ocorreu, obtendo-se a porcentagem em relação ao total de estômagos com 
alimento) (Hyslop, 1980; Hynes, 1950), e: 

Freqüência volumétrica (registra-se o volume de cada item alimentar, obtendo-se a 
porcentagem em relação ao volume total de todos os conteúdos estomacais) 
(Hyslop, 1980; Hynes, 1950). 

A determinação do regime alimentar foi efetuada através da aplicação do índice 
alimentar proposto por Kawakami & Vazzoler (1980), segundo a fórmula: 

 

IAi = Fi x Vi / (Fi x Vi)    (1) 

i=1 

Sendo: 

IAi = índice alimentar; 

i= 1,2,...n determinado item alimentar; 

Fi = freqüência de ocorrência (%) de determinado item alimentar; 

Vi= volume (%) de determinado item alimentar. 

 

Após a identificação dos itens alimentares e inclusão destes em categorias pela 
analise do Índice Alimentar (IAi), as espécies foram classificadas em guildas tróficas 
(Hahn et al., 1998): 

1) Iliófagas - Matéria orgânica em decomposição com sedimentos e algas. 

2) Insetívora - onivora - Restos de insetos, coleópteros, himenópteros, larvas de 
insetos e restos de origem animal e vegetal 

3) Piscívoras - Peixes, escamas, nadadeiras, espinhos e outros itens 
relacionados a peixes. 

4) Detritivoras - Detrito, sedimento e ou matéria orgânica não identificada. 

5) Onivoras - Itens de origem animal e vegetal com valores do IAi semelhantes. 

6) Onivoras-herbívoras - Itens de origem animal e vegetal com valores do IAi 
para vegetal abaixo de 60% e acima de 50%. 

7) Onivoras-carnívora - Itens de origem animal e vegetal com valores do IAi para 
animal abaixo de 60% e acima de 50%. 
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 Análises da Comunidade 

As informações obtidas no campo foram transferidas para planilhas eletrônicas, 
constituindo um banco de dados sobre a ictiofauna. A análise da abundância e 
biomassa é apresentada em quadros contendo ordem, família, espécie por local e 
apetrecho de pesca. 

Para as comunidades de peixes encontradas foram efetuadas as seguintes 
análises: o padrão de riqueza, composição da comunidade e os índices de 
Diversidade (Shannon-Wienner e Margalef), Dominância, Equitabilidade e 
Similaridade foram analisados por ponto de coleta e comparados entre as épocas 
de coleta. 

As análises da comunidade foram efetuadas com base nos dados quantitativos 
obtidos pela metodologia padronizada de coleta. Ou seja, essas análises foram 
efetuadas com redes de espera e de arrasto. Tarrafas, espinhéis e puçás foram 
utilizados para complementação do inventário ictiofaunístico. 

A abundância de peixes foi calculada através da Captura por Unidade de Esforço 
(CPUE = (C/E)), segundo a fórmula: 

 

                         (3) 

 

Sendo: 

CPUEn = captura em número por unidade de esforço; 

CPUEb = captura em biomassa (peso corporal) por unidade de esforço; 

Nm = número total de peixes capturados na malha m; 

Bm = biomassa total capturada na malha m; 

Epm = esforço de pesca, que representa a área em m² das redes de malha m; e 

m = tamanho da malha tamanho da malha (2, 3, 4, 5, 10 e 20 cm entre nós 
consecutivos). 
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Para o cálculo da CPUE em cada ponto foi levado em consideração o esforço 
amostral de cada rede de emalhar: as redes de malha 2 e 3 com 30m2/ponto/24 
horas cada, as redes de malha 4 e 5 com 60m2/ponto/24 horas cada e as redes de 
malha 10 e 20 com 90m2/ponto/24 horas cada. Desta forma, o esforço amostral foi 
de 360m2/ponto/24 horas, em cada coleta 4320m2 em 12 pontos e nas três coletas 
um total de 12.960m2. 

A Constância de ocorrência (C) das espécies nas amostras espaciais foi calculada 
pela seguinte fórmula: Ci = p. 100/P, onde p é o número de pontos de coleta onde 
se registrou a espécie i e P é o número total de pontos, sendo que em função do 
valor de C, distinguem as seguintes categorias: espécies constantes, presentes em 
mais de 50% dos pontos; espécies acessórias, presentes em 25 a 50% dos pontos; 
espécies acidentais, presentes em menos de 25% dos pontos (Dajoz 1978). 

A estimativa de riqueza foi realizada pela curva de espécies acumulada, obtida 
através de cálculos de estimativa de riqueza de Jackknife, com intervalo de 
confiança de 95%. 

Foram estimados os valores de similaridade faunística entre as áreas de 
amostragens, bem como calculados o índice de riqueza especifica de Margalef, de 
diversidade de Shannon e de equitabilidade de Pielou, conforme Ludwig & Reynolds 
(1988), descritos abaixo: 

Índice de riqueza específica de Margalef, utilizando a fórmula D = (S -1) / ln (n). 

Índice de diversidade de Shannon, utilizando a fórmula H’= - ∑[(ni/n). ln (ni)]. 

Índice de equitabilidade de Pielou , utilizando a fórmula J = H’/ ln(S) 

Onde S= é o número de espécies; n= o número total de indivíduos; ni= é o número 
de indivíduos da espécie; i na coleta. 

Os resultados foram comparados entre as três coletas realizadas e são 
apresentados de forma cumulativa e comparativa, tendo sido utilizados os pacotes 
estatísticos PAST_3, Estimate e Statistica, de uso livre. 

A categorização do Status de Conservação de todos os táxons foi baseada na 
Lista Vermelha da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (MMA, 2014). 

 

 Coleta, Observação e Identificação de Ovos e Larvas - Ictioplâncton 

As amostras de ictioplâncton foram realizadas de duas formas: em cada um dos 12 
pontos de coleta juntamente com as amostragens de peixes adultos e adensadas 
em oito pontos (2, 3, 5, 6, 8, 10, 11 e 12) (conforme descrito no ítem 4.4.3 – 
periodicidade das coletas). 

Para o levantamento do ictioplâncton, em cada local de coleta (geral ou adensada), 
foi traçado um transecto com três pontos (margem direita, margem esquerda e meio 
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do rio). As amostras foram obtidas na superfície (laterais) e na coluna d’água 
(meio), de modo a levar em conta o deslocamento vertical do ictioplâncton. Em cada 
ponto foram realizadas coletas noturnas (entre 18:00 e 20:00 horas) e diurnas (entre 
6:00 e 7:00 horas). 

As amostras de ovos e larvas de peixes foram obtidas utilizando-se redes de 
plâncton do tipo cônico-cilíndrica (malha 0,5 mm), com comprimento de 1,5 m e 
área de boca igual a 0,07 m² (Figura 7.2.3-22). As coletas foram do tipo 
estacionárias com a rede fixada a um cabo estendido perpendicularmente ao rio, 
nas margens direita, esquerda superficialmente e no meio ao fundo, com exposição 
de 15 minutos contra a correnteza. Para a determinação do volume de água filtrada 
foi acoplado à boca da rede um fluxômetro. As amostras foram acondicionadas em 
frascos plásticos de 500 ml, com tampa rosqueada e fixadas em formol 4% 
tamponado com carbonato de cálcio (CaCO3). 

 

  

Figura 7.2.3-22 - Coleta de ictioplâncton a esquerda no ponto 6 Ribeirão Águas Claras e a direita no 
ponto 11 Rio dos Peixes, a montante e a jusante do eixo da barragem da Usina 
Hidrelétrica Castanheira, respectivamente. Fotos: Smerman, W. 2014. 

 

A densidade de larvas foi obtida por meio da expressão: Y=(X/V)*10, sendo Y - a 
densidade de larvas; X - o número de larvas coletadas ; V - o volume de água 
filtrada (m3). 

No intuito de estabelecer as relações entre ovos, larvas e formas juvenis de peixes 
foram realizadas coletas dos dados básicos da água em cada ponto de amostragem 
no mesmo horário. Para esta análise foram utilizados os seguintes parâmetros: 
temperatura da água (°C), pH, condutividade elétrica (MV) e oxigênio dissolvido 
(mg/L). 

No laboratório, os componentes do ictioplancton foram separados do restante de 
outros organismos, sob microscópio estereoscópico em aumento de 10 vezes, sob 
placa de acrílico do tipo Bogorov. A identificação das larvas foi realizada de acordo 
com a literatura especializada Nakatani et al. (2001) ou ainda pela seqüência de 
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desenvolvimento, em menor nível taxônomico. Foram fotografados exemplares de 
larvas e ovos. 

As larvas foram classificadas de acordo com o estágio de desenvolvimento 
ontogênico, segundo Nakatani et al. (2001) em: larval vitelínico, larvas em pré-
flexão (estágio que se estende do início da alimentação exógena até o início da 
flexão da notocorda), flexão (estágio que se inicia pela flexão da notocorda até 
completa flexão da mesma) e pós-flexão (estágio que se caracteriza pela completa 
flexão da notocorda e formação das nadadeiras), que considera o grau de flexão da 
notocorda e desenvolvimento da nadadeira caudal e seus elementos de suporte. De 
cada amostra analisada foram retiradas larvas que estavam em bom estado de 
conservação para identificação. 

As larvas pouco desenvolvidas (fase larval vitelínico), que apresentam grau de 
injúria elevado (larvas danificadas: quebradas, amassadas, arrancadas parte do 
corpo) ou pigmentação alterada (larvas escuras por terem sido guardadas com 
material em decomposição: galhos, tronco, folhas) não puderem ser identificadas 
nem incluídas nas análises que consideram grupos taxonômicos. 

 

 Análise de Mercúrio 

As quantificações de Hg-T foram realizadas no tecido muscular dos peixes, 
utilizando-se da técnica de espectrofotometria de absorção atômica com geração de 
vapor frio (Bastos et al., 1998) em peixes de três níveis tróficos diferentes: 
Hydrolicus armatus (bicuda - piscívora), Leporinus fridericii (piau – onívoro) e 
Prochilodus nigricans (curimba - iliófago) em ponto a jusante e montante da UHE 
Castanheira. 

 

 Resultados 

 Abundância, Riqueza e Diversidade de Peixes 

Durante as três coletas nos doze pontos de amostragem com todos os aparelhos de 
coleta foram registrados 8.036 exemplares de peixes, pertencentes a 6 ordens, 27 
famílias, 87 gêneros e 149 espécies (Quadro 7.2.3-5), sendo em março amostrados 
2382 exemplares de 94 espécies, setembro 3577 exemplares de 95 espécies e 
dezembro 2077 exemplares de 82 espécies. 
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Quadro 7.2.3-5 - Lista acumulada dos taxons (peixes) registrados com todos os apetrechos de coleta, 
em cada ponto de amostragem para na área de abrangência da Usina Hidrelétrica 
Castanheira, no período de março a dezembro/2014. As colunas com numeração de 
1 a 12 correspondem aos pontos de coleta da ictiofauna. (continua...) 

TAXONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ORDEM CHARACIFORMES 
            

Família Acestrorhynchidae 
            

Acestrorhynchus falcatus 
        

1 
   

Acestrorhynchus microlepis 3 2 
        

1 
 

Família Anostomidae 
            

Anostomus ternetzi 
 

1 
          

Leporinus britiskii 
  

1 1 6 1 1 22 
  

1 
 

Leporinus brunneus 
  

7 2 
    

1 2 
  

Leporinus desmotes 
  

2 
  

2 
 

1 
 

1 
 

2 

Leporinus fasciatus 
  

1 
     

1 
   

Leporinus friderici 13 9 12 3 1 3 1 9 10 11 9 5 

Leporinus vanzoi 8 1 10 2 2 9 4 4 2 3 2 6 

Schizodon vittatus 16 3 
 

5 1 2 1 1 
    

Synaptolaemus cingulatus 
   

1 
        

Família Characidae 
            

Agoniates halecinus 59 5 1 1 1 
    

7 
  

Astyanax gr. bimaculatus 
    

1 
       

Astyanax gracilior 
     

3 
 

2 5 
   

Astyanax multidens 
       

6 
  

3 
 

Brycon falcatus 
 

2 1 2 1 1 5 2 3 1 9 2 

Brycon pesu 6 5 6 31 9 4 7 
 

8 7 6 15 

Bryconexodon trombetasi 22 9 20 8 2 12 3 11 11 9 45 23 

Bryconops transitoria 3 1 56 1 
   

1 
  

1 
 

Chalceus macrolepidotus 4 1 4 2 
  

5 8 1 2 5 
 

Charax sp. 
         

4 
 

1 

Creagrutus anary 1 
    

2 
    

1 
 

Creagrutus sp."mancha dorsal" 
    

2 1 
      

Cynopotamus xinguano 
 

1 1 
    

1 4 1 
 

3 

Galeocharax goeldii 
         

1 
  

Hemigrammus geisleri 
     

8 
      

Hemigrammus levis 1 99 
  

22 2 
  

7 
  

1 
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Quadro 7.2.3-5 - Lista acumulada dos taxons (peixes) registrados com todos os apetrechos de coleta, 
em cada ponto de amostragem para na área de abrangência da Usina Hidrelétrica 
Castanheira, no período de março a dezembro/2014. As colunas com numeração de 
1 a 12 correspondem aos pontos de coleta da ictiofauna. (continua...) 

TAXONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Hemigrammus micropterus 24 1 
  

1 5 3 1 
  

4 
 

Hemigrammus ocellifer 
   

1 
        

Hemigrammus sp. "mancha caudal e 
dorsal"     1        

Hemigrammus sp. 1 "sem mancha" 1 
       

34 24 
  

Hyphessobrycon  cf. tukunai 6 43 
    

12 
 

35 1 107 20 

Hyphessobrycon sp. "listra lateral 
pontilhada"           75 30 

Iguanodectes spilurus 
          

1 
 

Jupiaba acanthogaster 43 41 21 36 37 8 86 103 20 18 10 13 

Jupiaba anteroides 
         

1 1 
 

Jupiaba apenina 
 

1 
   

1 
    

2 
 

Jupiaba pirana 
 

13 
 

2 17 4 9 
 

1 
 

1 
 

Jupiaba poranga 
       

1 
  

5 
 

Knodus heteresthes 56 1 13 24 110 86 5 30 82 1 22 
 

Moenkhausia bonita 
 

7 
        

6 
 

Moenkhausia ceros 71 158 175 86 256 144 274 140 97 34 44 92 

Moenkhausia cf. gracilima 
 

47 32 4 
 

106 
  

29 11 
 

25 

Moenkhausia chrysargyrea 
  

1 
      

1 
  

Moenkhausia collettii 1 7 
   

6 8 1 2 5 49 16 

Moenkhausia cotinho 11 3 4 4 
  

2 2 
   

2 

Moenkhausia gr. grandisquamis 5 
    

3 
 

9 2 3 3 2 

Moenkhausia lepidura 10 2 
 

5 3 
  

17 
  

11 40 

Moenkhausia mikia 5 13 
 

3 
 

2 5 1 1 
   

Moenkhausia oligolepis 2 
           

Moenkhausia phaeonata 
   

1 
     

1 
  

Moenkhausia sp. "lepidura longa" 19 
 

25 23 11 2 169 124 6 21 19 9 

Moenkhausia sp. "virgulata" 
          

7 
 

Moenkhausia sp. 5 211 
 

14 55 2 120 126 173 26 2 13 16 

Myleus rhomboidalis 1 
    

1 
   

1 
  

Myleus schomburgkii 
      

1 
  

5 1 1 

Myleus setiger 20 11 7 10 37 8 3 5 22 12 5 23 
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Quadro 7.2.3-5 - Lista acumulada dos taxons (peixes) registrados com todos os apetrechos de coleta, 
em cada ponto de amostragem para na área de abrangência da Usina Hidrelétrica 
Castanheira, no período de março a dezembro/2014. As colunas com numeração de 
1 a 12 correspondem aos pontos de coleta da ictiofauna. (continua...) 

TAXONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Myloplus rubripinnis 1 
  

1 
        

Phenacogaster gr. pectinatus 
 

1 
 

1 1 
       

Rinopetitia sp.n. 
      

1 
     

Serrapinnus notomelas 
          

1 
 

Serrapinnus sp.1 2 
  

2 1 
     

8 4 

Tetragonopterus chalceus 
      

1 3 1 3 2 1 

Thayeria boehlkei 1 1 
 

1 
        

Triportheus albus 
  

1 3 1 2 
 

1 3 3 7 1 

Triportheus angulatus 
       

3 
    

Triportheus sp. 
 

1 8 2 2 6 3 30 8 
 

6 
 

Família Chilodontidae 
            

Caenotropus schizodon 4 
 

13 8 
  

2 13 18 16 11 6 

Família Ctenoluciidae 
            

Boulengerella cuvieri 1 4 8 
 

5 1 7 16 1 7 15 1 

Família Curimatidae 
            

Curimata inornata 11 3 20 5 4 7 7 65 2 11 15 36 

Cyphocharax gangamon 3 1 1 
  

1 
 

5 
    

Cyphocharax notatus 1 
      

2 1 
 

2 
 

Cyphocharax spiluropsis 1 
 

5 
 

1 
 

4 2 
 

8 7 2 

Steindachnerina brevipina 
       

15 
    

Família Cynodontidae 
            

Hydrolycus armatus 
 

1 1 1 1 
  

1 1 4 3 6 

Hydrolycus tatauaia 2 3 2 3 11 2 7 
 

4 4 7 24 

Família Crenuchidae 
            

Characidium zebra 30 6 7 28 7 16 23 8 1 1 37 1 

Melanocharacidium dispilomma 
 

10 
  

3 
   

2 2 
  

Melanocharacidium sp. 
    

1 
       

Família Erythrinidae 
            

Hoplerythrinus unitaeniatus 
     

1 
      

Hoplias aimara 5 2 
   

1 1 2 
 

1 2 
 

Hoplias malabaricus 4 12 1 4 2 2 2 7 2 
 

5 2 
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Quadro 7.2.3-5 - Lista acumulada dos taxons (peixes) registrados com todos os apetrechos de coleta, 
em cada ponto de amostragem para na área de abrangência da Usina Hidrelétrica 
Castanheira, no período de março a dezembro/2014. As colunas com numeração de 
1 a 12 correspondem aos pontos de coleta da ictiofauna. (continua...) 

TAXONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Família Lebiasinidae 
            

Pyrrhylina cf. australis 1 
           

Família Hemiodontidae 
            

Argonectes sp. 
  

1 
      

1 
  

Bivibranchia sp. 1 
           

Hemiodus microlepis 2 2 
 

1 
     

1 3 
 

Hemiodus sp. 
     

12 
      

Hemiodus sterni 5 
 

2 1 2 1 
   

1 
  

Hemiodus unimaculatus 2 2 8 9 
   

4 
 

5 8 2 

Família Prochilodontidae 
            

Prochilodus nigricans 35 5 3 4 2 4 1 7 14 15 18 13 

ORDEM CYPRINODONTIFORMES 
            

Família Poeciliidae 
            

Pamphorichthys scalpridens 
  

2 26 
      

1 
 

ORDEM GYMNOTIFORMES 
            

Família Hypopomidae 
            

Brachyhypopomus brevirostris 
     

1 
      

Família Rhamphichthyidae 
            

Gymnorhamphichthys petiti 
 

1 
          

Família Sternopygidae 
            

Archolaemus luciae 
        

1 
   

Sternopygus macrurus 
 

1 
          

ORDEM PERCIFORMES 
            

Família Cichlidae 
            

Aequidens epae 3 1 7 5 5 4 1 6 
   

3 

Apistogramma gr.steindacheneri 4 12 
  

2 2 2 7 
  

5 2 

Cichla marianae 19 
      

2 
 

3 1 2 

Cichla sp. 1 
 

5 
         

Crenicichla lepidota 7 4 6 
 

3 2 
 

4 2 1 4 
 

Crenicichla semicincta 
 

10 
        

3 
 

Geophagus megasema 
        

2 
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Quadro 7.2.3-5 - Lista acumulada dos taxons (peixes) registrados com todos os apetrechos de coleta, 
em cada ponto de amostragem para na área de abrangência da Usina Hidrelétrica 
Castanheira, no período de março a dezembro/2014. As colunas com numeração de 
1 a 12 correspondem aos pontos de coleta da ictiofauna. (continua...) 

TAXONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Geophagus proximus 1 
   

6 1 2 4 5 
  

3 

Satanoperca jurupari 
 

1 5 
 

2 3 2 
   

2 
 

Família Sciaenidae 
            

Pachyurus junki 
   

1 
  

3 
 

2 1 2 1 

Petilipinnis grunniens 
 

4 
  

1 
 

2 
  

2 
  

Plagioscion squamosissimus 
       

1 
 

5 
 

2 

ORDEM SILURIFORMES 
            

Família Auchenipteridae 
            

Ageneiosus inermis 
  

9 
     

15 
   

Ageneiosus ucayalensis 
 

1 
 

1 
        

Família Callichthyidae 
            

Corydoras apiaka 
 

12 
   

1 
   

5 2 
 

Corydoras aff. loretoensis 
   

3 
       

3 

Corydoras cf. brevirostris 
          

2 
 

Corydoras xinguensis 5 1 14 
       

6 
 

Hoplosternum littorales 
     

1 
    

2 
 

Família Doradidae 
            

Hassar orestis 
 

6 1 8 
  

1 3 15 8 7 
 

Megalodoras sp. 
 

1 
       

5 1 
 

Oxydoras niger 
 

1 
          

Família Heptapteridae 
            

Imparfinis hasemani 
 

6 
 

2 2 
  

12 1 1 103 
 

Imparfinis stictonotus 
 

1 
   

1 
   

96 2 
 

Mastiglanis asopos 
 

22 14 
    

1 13 
   

Phenacorhamdia cf. somnians 
 

1 
 

1 
        

Pimelodella cf. howesi 1 2 1 
  

24 
    

5 
 

Família Loricaridae 
            

Ancistrus sp. 2 
     

1 
      

Ancistrus sp.1  "manchado" 
 

1 1 
 

3 
  

1 
 

1 
  

Baryancistrus sp. 1 
   

2 
       

2 

Farlowella oxyrryncha 
   

1 
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Quadro 7.2.3-5 - Lista acumulada dos taxons (peixes) registrados com todos os apetrechos de coleta, 
em cada ponto de amostragem para na área de abrangência da Usina Hidrelétrica 
Castanheira, no período de março a dezembro/2014. As colunas com numeração de 
1 a 12 correspondem aos pontos de coleta da ictiofauna. (continua...) 

TAXONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Farlowella smithi 
 

6 1 
    

3 3 2 1 
 

Harttia dissidens 
         

5 1 
 

Hisonotus luteofrenatus 
 

108 
  

1 1 
   

6 2 
 

Hisonotus sp. "manchado" 
 

7 
 

1 9 1 1 
     

Hypostomus cf. plecostomus 
 

4 3 3 1 12 2 8 4 
   

Hypostomus emarginatus 
  

1 1 
   

2 5 
   

Hypostomus soniae 
    

1 1 
   

1 1 1 

Hypostomus sp. 
     

1 
      

Otocinclus hasemani 
 

12 
 

1 1 
  

1 9 3 
  

Rineloricaria sp. 1 1 31 
  

5 3 
 

1 
  

3 
 

Spatuloricaria sp. 
         

3 
  

Família Pimelodidae 
            

Pimelodus ornatus 
  

1 
   

1 
    

1 

Pimelodus blochii 
  

19 
   

7 2 13 1 
  

Pseudoplatystoma punticfer 
 

2 
  

2 
  

1 
 

1 4 3 

Sorubim trigonocephalus 1 
 

7 
 

2 
 

5 2 2 10 15 
 

Zungaro zungaro 
 

3 
   

6 
 

4 3 11 1 2 

Família Pseudopimelodidae 
            

Microglanis poecilus 3 
     

1 
     

Pseudopimelodus pulcher 
     

1 
      

Família Trichomycteridae 
            

Acantopoma annectes 
  

3 
         

Ituglanis amazonicus 
 

34 9 
      

1 
  

Schultzichthys bondi 
 

1 2 1 3 3 2 1 1 13 
 

6 

Schultzichthys sp. 3 
 

1 
  

2 
 

21 
  

3 
 

ORDEM SYNBRANCHIFORMES 
            

Família Synbranchidae 
            

Synbranchus marmoratus 
 

2 
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Os dados de abundância, riqueza e diversidade de espécies, considerando  todos 
os pontos de coleta (Quadro 7.2.3-6) apontam que o ponto 11 apresentou o valor 
mais alto de riqueza de espécies (R = 74), o ponto 10 o valor mais alto de 
diversidade de Shannon (H’ = 3,428), o ponto 11 o valor mais alto de diversidade de 
Margalef (M = 10,91) e o ponto 8 de abundância (946 indivíduos). 

 

Quadro 7.2.3-6 - Índices ecológicos aplicados aos dados da ictiofauna capturada com todos os 
apetrechos, no período de março a dezembro/2014, na área de influência da UHE 
Castanheira. Os números de 1 a 12 na linha inicial referem-se aos pontos de coleta 
de peixes. 

ÍNDICES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Riqueza 58 73 58 56 53 61 47 63 55 67 74 48 

Abundância 783 840 607 444 616 674 821 946 565 458 805 477 

Dominância-D 0,104 0,080 0,106 0,081 0,216 0,123 0,190 0,094 0,072 0,066 0,060 0,0719 

Shannon_H 2,964 3,154 3,078 3,067 2,346 2,715 2,223 2,929 3,166 3,428 3,388 3,105 

Margalef_M 8,555 10,69 8,894 9,023 8,096 9,212 6,855 9,048 8,522 10,77 10,91 7,621 

Equitability_J 0,730 0,735 0,758 0,762 0,591 0,661 0,577 0,707 0,790 0,815 0,787 0,802 

 

Quando comparadas as três coletas nos 12 pontos amostrais, verifica-se que existe 
uma alternância nos valores de riqueza, abundância e diversidade (Figura 7.2.3-23) 
que podem estar associados à disponibilidade de habitats e refúgio para as 
espécies de pequeno e médio porte (vegetação marginal, pedrais e pequenas 
lagoas temporárias em área alagadas nas margens). 
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Figura 7.2.3-23 - Representação gráfica dos Índices ecológicos por ponto de coleta, baseado no 

número de exemplares da ictiofauna registrados com todos os apetrechos de coleta 
na área de influência da Usina Hidrelétrica Castanheira no período entre março a 
dezembro/2014. Os números de 1 a 12 no eixo X correspondem aos pontos de 
coleta de peixes. 

 

Os valores de riqueza e abundância refletem diretamente nos índices de 
diversidade e pode estar associados à permanência dos peixes nas margens 
alagadas dos corpos d’água onde existe uma maior disponibilidade de recursos 
alimentares e refúgios (Smith et al.,2003). Nestes locais são aplicados os métodos 
de puçá e arrasto e como consequência facilitam a coleta de exemplares de 
pequeno e médio porte que incrementam a riqueza e diversidade de espécies de 
uma área (Copatti & Copatti, 2011). 

No dendrograma de similaridade dos doze pontos de coleta de peixes pode-se 
observar a existência de agrupamentos com similaridade oscilando de 35 a 64% 
(Figura 7.2.3-24). Verifica-se que existe uma fauna de peixes comum aos pontos 
mais próximos entre si: a jusante rio Arinos (ponto 10) e Rio dos Peixes (11) com 
35% de similaridade, ponto 9 e 12 com 50% de similaridade; já a montante o ponto 
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2 (35%) se destaca de todos os outros com baixa similaridade de espécies; e 
existem três blocos formados pelos pontos 7 e 8 (64%), 5 e 6 (46%) e 1 e 4 (50%). 
O fato de os pontos 10 e 11 formarem um grupo distinto dos demais demonstra 
alguma diferenciação entre a fauna do rio Arinos e do rio dos Peixes. Por outro lado, 
não houve um gradiente claro no rio Arinos, o que demonstra que além da distância 
entre os pontos, a distribuição dos habitats influencia na distribuição das espécies. 
Por exemplo, o ponto 2 se distanciou dos pontos do Arinos, mas o ponto 1 formou 
grupamento com o ponto 4. 

 

 

Figura 7.2.3-24 - Dendograma de similaridade (Bray-curtis) em doze 
pontos de coleta de peixes na área de influência da 
UHE Castanheira. Agrupamento pela Análise de 
Cluster Aglomerativa Hierárquica (CAH). 

 

Considerando as 228 espécies estimadas para a bacia do rio Juruena, conforme 
apresentado no item referente à AAR, 149 espécies para o presente estudo está 
coerente, apesar de poderem ser registradas outras espécies posteriormente. 
Estudos de Impacto Ambiental de outras usinas hidrelétricas resultaram no registro 
de: 75 espécies de peixes para a UHE Sinop (THEMAG, 2010), 218 para a UHE 
Teles Pires (EPE/Consórcio Leme-Concremat, 2010), e 209 espécies para a UHE 
Colíder  (JGP, 2008). Apesar de terem sido realizados em outra bacia hidrográfica, 
do rio Teles Pires, estes dados indicam a importante diversidade do sistema dos 
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formadores do Tapajós e a necessidade de monitoramento da fauna aquática 
(Figura 7.2.3-25).  

 

 

Figura 7.2.3-25 - Curva de rarefação elaborada com base no 
número de exemplares (abundância) e espécies 
(riqueza) de peixes amostradas. N= 149 
espécies. A linha central (vermelha) representa 
a média de espécies e as linhas externas 
(azuis) o intervalo de confiança de 95%, 
estimador de riqueza Jackknife. 

 

A ictiofauna registrada na área amostrada mostrou-se diversificada e pouco 
conhecida, sendo que 17,5% das espécies (26) permanecem apenas com epíteto 
genérico. Apesar da bacia do rio Juruena não ser suficientemente bem amostrada 
ictiologicamente, pode-se supor que abrigue um grande número de espécies ainda 
desconhecidas da ciência (EPE, 2010), esta é uma situação comum na região da 
Amazônia meridional. 
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 Abundância, Riqueza e Diversidade de Peixes com redes de emalhar (espera e 
arrasto) 

Os dados de abundância, riqueza e diversidade de espécies coletadas com redes 
de espera e arrasto (Quadro 7.2.3-7) apontam que o ponto 11 apresentou os 
valores mais altos de riqueza de espécies (R = 64), abundância (652 indivíduos) e o 
ponto 10 os valores mais altos dos índices de diversidade (D = 0,963, H’ = 3,573 e 
M = 9,755), ambos pontos a jusante da barragem da UHE Castanheira. 

Estes pontos apresentam uma maior variedade de ambientes à disposição dos 
peixes, com ambientes de praias, poças, pequenas corredeiras, remansos e vários 
biótopos, o que pode influenciar diretamente a estrutura da comunidade ictíica.  

 

Quadro 7.2.3-7 - Índices ecológicos aplicados aos dados da ictiofauna capturada com redes de espera e 
arrasto, no período de março a dezembro/2014, na área de influência da UHE 
Castanheira. Os números de 1 a 12 na linha inicial referem-se aos pontos de 
amostragem de peixes. 

ÍNDICES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Riqueza 50 53 54 49 45 52 43 55 51 56 64 44 

Abundância 640 420 355 308 291 460 439 588 421 281 652 328 

Dominância (D) 0,861 0,912 0,947 0,930 0,862 0,873 0,846 0,884 0,933 0,963 0,921 0,937 

Diversidade (Shannon_H) 2,732 3,086 3,396 3,148 2,790 2,754 2,513 2,942 3,176 3,573 3,178 3,119 

Diversidade (Margalef) 7,583 8,609 9,026 8,377 7,756 8,318 6,903 8,468 8,275 9,755 9,722 7,423 

Equitabilidade (J_Pielou) 0,698 0,777 0,851 0,809 0,733 0,697 0,668 0,734 0,808 0,888 0,764 0,824 

 

A partir das análises dos índices ecológicos acumulados obtidos com redes de 
espera e arrasto para os doze pontos de coleta de peixes na área de influência direta 
da UHE Castanheira (Figura 7.2.3-26), verifica-se que a diversidade gama é alta 
(Shannon_H’ com variação entre 2,732 e 3,573), bem como a diversidade regional 
(Beta - Índice de diversidade beta de Whittaker  2,0319). Arrolho et al. (2011) durante 
a Avaliação Ecológica Rapida para o Plano de Manejo no Parque Nacional Juruena 
registrou diversidade alta para o baixo rio Juruena (Shannon_H’ com variação entre 
2,647 e 3,926), ressaltando-se que ambos índices variam de 0 a 4. 
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Figura 7.2.3-26 - Representação gráfica dos índices ecológicos para ictiofauna coletada com redes de 
emalhar nos doze pontos de coleta na área de abrangência da UHE Castanheira, no 
período de março a dezembro/2014. 

 

Das 149 espécies registradas para a área amostral, 119 foram coletadas com redes 
de emalhar (espera e arrasto) e 73 exclusivamente com redes de espera. Os dados 
de abundância, riqueza e diversidade de espécies coletadas apenas com redes de 
espera (Quadro 7.2.3-7) apontam que o ponto 10 a jusante apresentou os valores 
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mais altos de riqueza de espécies (R = 41) e dos índices de diversidade (D = 0,957, 
H’ = 3,374 e M = 7,862). O ponto 8 correspondente à área da barragem da UHE 
Castanheira apresentou o valor mais alto de abundância (182 indivíduos). 

A partir das análises dos índices ecológicos acumulados obtidos com redes de 
espera verifica-se o baixo número de capturas de peixes com este método (Figura 
7.2.3-27), este fato pode estar associado à alta transparência observada da água, 
especialmente no curso principal, e consequente visualização das redes pelos 
peixes.  

 

Quadro 7.2.3-8 - Índices ecológicos aplicados aos dados da ictiofauna capturada com redes de espera, 
no período de março a dezembro/2014, na área de influência da UHE Castanheira. 
Os números de 1 a 12 na linha inicial referem-se aos pontos de amostragem de 
peixes. 

ÍNDICES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Riqueza 24 28 39 28 20 18 28 31 30 41 30 25 

Abundância 133 66 141 77 46 51 85 182 129 162 175 109 

Dominância (D) 0,871 0,949 0,946 0,944 0,919 0,889 0,935 0,846 0,928 0,957 0,937 0,844 

Diversidade 
(Shannon_H) 

2,51 3,133 3,228 3,078 2,744 2,516 2,985 2,596 2,942 3,374 3,019 2,45 

Diversidade 
(Margalef) 

4,703 6,444 7,679 6,216 4,963 4,324 6,077 5,765 5,967 7,862 5,615 5,116 

Equitabilidade 
(J_Pielou) 

0,790 0,940 0,881 0,924 0,916 0,870 0,896 0,756 0,865 0,909 0,888 0,761 
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Figura 7.2.3-27- Representação gráfica dos índices ecológicos para ictiofauna coletada com redes de 
espera nos doze pontos de coleta na área de abrangência da UHE Castanheira, no 
período de março a dezembro/2014. 
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 Captura por Unidade de Esforço (CPUE) 

Os 8.036 exemplares das 149 espécies de peixes capturados apresentaram 
biomassa total de 465 kg, com comprimento padrão variando entre 0,8 a 106 
centímetros e peso entre 0,004 a 22.000 gramas (Quadro 7.2.3-9). 

 

Quadro 7.2.3-9 - Dados ecológicos das espécies da Ictiofauna da área de abrangência da Usina 
Hidrelétrica Castanheira, no período de março a dezembro/2014. Legenda: Método 
de Coleta: Pc – puçá; Ra – rede de arrasto; Re – rede de espera;  Pe – pesca; e Es - 
Espinhel. (continua...) 

TAXONS NOME VULGAR ABUNDÂNCIA BIOMASSA 
(GRAMAS) 

MÉTODO DE 
COLETA 

ORDEM CHARACIFORMES 
    

Família Acestrorhynchidae 
    

Acestrorhynchus microlepis Cachorrinha 3 59,3572 Re 

Família Anostomidae 
    

Leporinus britiskii Piau 8 41,1370 Pc e Ra 

Leporinus brunneus Piau 8 846,8181 Re 

Leporinus fasciatus Piau 1 539,0 Re 

Leporinus friderici Piau Três-pintas 9 2541,5585 Pc, Ra e Re 

Leporinus vanzoi Piau 8 121,7416 Ra e Re 

Família Characidae 
    

Agoniates halecinus Sardinha 9 588,0410 Re 

Brycon falcatus Matrinxã 7 1859,00 Re 

Brycon pesu Matrinxã 30 423,7289 Re e Ra 

Bryconexodon trombetasi Lambari 38 492,5248 Pc, Ra, Re e Pe 

Bryconops transitoria Lambari 58 24,4673 Ra 

Chalceus macrolepidotus Lambari 2 60,0048 Re 

Creagrutus anary Piaba 4 1,6449 Pc e Ra 

Cynopotamus xinguano Cachorra torta 11 281,7219 Re 

Galeocharax goeldii Dentudo 1 32,00 Re 

Hemigrammus geisleri Piaba 8 0,1395 Ra 

Hemigrammus levis Piaba 109 14,2167 Pc e Ra 

Hemigrammus ocellifer Piaba 1 0,0872 Pc 

Hemigrammus sp. "sem mancha" Piaba 59 4,4668 Ra 

Hyphessobrycon  cf. tukunai Piaba 171 10,9835 Pc e Ra 

Jupiaba acanthogaster Piaba 143 32,7572 Pc e Ra 

Jupiaba apenina Piaba 1 2,0660 Pc 
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Quadro 7.2.3-9 - Dados ecológicos das espécies da Ictiofauna da área de abrangência da Usina 
Hidrelétrica Castanheira, no período de março a dezembro/2014. Legenda: Método 
de Coleta: Pc – puçá; Ra – rede de arrasto; Re – rede de espera;  Pe – pesca; e Es - 
Espinhel. (continua...) 

TAXONS NOME VULGAR ABUNDÂNCIA BIOMASSA 
(GRAMAS) 

MÉTODO DE 
COLETA 

Jupiaba pirana Piaba 47 44,2997 Pc e Ra 

Knodus heteresthes Piaba 1 0,0223 Pc 

Moenkhausia ceros Piaba 1475 179,8894 Pc e Ra 

Moenkhausia chrysargyrea Piaba 2 25,8550 Re 

Moenkhausia collettii Piaba 40 12,7271 Pc e Ra 

Moenkhausia cotinho Piaba 18 14,7940 Pc e Ra 

Moenkhausia gr. grandisquamis Piaba 6 44,4842 Re 

Moenkhausia lepidura Piaba 31 25,7300 Pc e Ra 

Moenkhausia mikia Piaba 30 35,7125 Pc e Ra 

Moenkhausia phaeonata Piaba 1 0,0474 Pc 

Moenkhausia sp. "virgulata" Piaba 7 13,6859 Ra 

Moenkhausia sp. 5 Piaba 151 21,9987 Ra 

Myleus schomburgkii Pacu ferrugem 3 770,6399 Re e Pe 

Myleus setiger Pacu 57 3692,1319 Pc, Ra e Re 

Phenacogaster gr. pectinatus Piaba 1 0,2236 Ra 

Serrapinnus sp.1 Piaba 15 1,5250 Pc e Ra 

Tetragonopterus chalceus Lambari Moeda 4 56,2821 Ra e Re 

Thayeria boehlkei Piaba 1 0,3587 Ra 

Triportheus sp. Peixe-facão 11 892,6475 Re 

Família Chilodontidae 
    

Caenotropus schizodon Canivete 44 1211,3981 Re 

Família Ctenoluciidae 
    

Boulengerella cuvieri Bicuda 30 11917,2892 Re 

Família Curimatidae 
    

Curimata inornata Branquinha 58 2899,0697 Re 

Cyphocharax notatus Curimbinha 1 11,5926 Re 

Cyphocharax spiluropsis Curimbinha 17 39,1673 Pc, Ra e Re 

Família Cynodontidae 
    

Hydrolycus armatus Cachorra 8 10260,00 Re 

Hydrolycus tatauaia Cachorra 15 10133,00 Re e Pe 

Família Crenuchidae 
    

Characidium zebra - 52 7,9554 Pc e Ra 
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Quadro 7.2.3-9 - Dados ecológicos das espécies da Ictiofauna da área de abrangência da Usina 
Hidrelétrica Castanheira, no período de março a dezembro/2014. Legenda: Método 
de Coleta: Pc – puçá; Ra – rede de arrasto; Re – rede de espera;  Pe – pesca; e Es - 
Espinhel. (continua...) 

TAXONS NOME VULGAR ABUNDÂNCIA BIOMASSA 
(GRAMAS) 

MÉTODO DE 
COLETA 

Melanocharacidium dispilomma - 15 7,5851 Pc 

Melanocharacidium sp. - 1 1,5077 Pc 

Família Hemiodontidae 
    

Hemiodus microlepis Sardinha 5 218,3832 Re 

Hemiodus sp. "juvenil" Sardinha 12 0,1735 Ra 

Hemiodus sterni Sardinha 3 86,8677 Re 

Hemiodus unimaculatus Sardinha 13 556,7759 Re 

Família Erythrinidae 
    

Hoplias aimara Trairão 3 9110,00 Re e Pe 

Hoplias malabaricus Traira 28 1158,2316 Pc, Ra e Re 

Família Prochilodontidae 
    

Prochilodus nigricans Curimba 26 9218,00 Re 

ORDEM GYMNOTIFORMES 
    

Família Rhamphichthyidae 
    

Gymnorhamphichthys petiti Tuvira 1 0,5702 Pc 

Família Sternopygidae 
    

Sternopygus macrurus Tuvira 1 3,5194 Pc 

ORDEM PERCIFORMES 
    

Família Cichlidae 
    

Aequidens epae Cará 14 169,1262 Pc e Re 

Cichla marianae Tucunaré 14 3173,4696 Re 

Crenicichla lepidota Joaninha 18 63,4125 Pc, Ra e Pe 

Crenicichla semicincta Joaninha 13 40,5605 Pc 

Geophagus proximus Cará 12 644,2453 Ra e Re 

Satanoperca jurupari Cará 7 47,4775 Pc, Ra e Re 

Família Sciaenidae 
    

Pachyurus junki Curvina amarela 8 3179,00 Re 

Petilipinnis grunniens Curvina amarela 4 224,0587 Re 

ORDEM SILURIFORMES 
    

Família Auchenipteridae 
    

Ageneiosus inermis Peixe boca de 
batom 

15 5820,00 Re 

Família Callichthyidae 
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Quadro 7.2.3-9 - Dados ecológicos das espécies da Ictiofauna da área de abrangência da Usina 
Hidrelétrica Castanheira, no período de março a dezembro/2014. Legenda: Método 
de Coleta: Pc – puçá; Ra – rede de arrasto; Re – rede de espera;  Pe – pesca; e Es - 
Espinhel. (continua...) 

TAXONS NOME VULGAR ABUNDÂNCIA BIOMASSA 
(GRAMAS) 

MÉTODO DE 
COLETA 

Corydoras apiaka Tamboatá 20 6,7308 Pc e Ra 

Corydoras xinguensis Tamboatá 15 13,7743 Pc 

Família Doradidae 
    

Hassar orestis Tamuatás 35 2580,1333 Re 

Oxydoras niger Cuiu-cuiu 1 2000,00 Re 

Família Heptapteridae 
    

Imparfinis hasemani Bagrinho da 
areia 

1 1,0443 Pc 

Imparfinis stictonotus Bagrinho da 
areia 

4 0,7943 Pc 

Mastiglanis asopos Bagrinho da 
areia 

50 6,5231 Pc 

Phenacorhamdia cf. somnians Bagrinho 1 0,0878 Pc 

Família Loricaridae 
    

Ancistrus sp.1  " manchado" Cascudo 6 2,9963 Pc e Ar 

Baryancistrus sp. 1 Cascudo 2 361,00 Re 

Farlowella smithi Cascudinho 14 6,2819 Pc e Ra 

Hisonotus luteofrenatus Cascudinho 114 16,5662 Pc e Ra 

Hisonotus sp. "Manchado" Cascudinho 19 2,6672 Pc e Ra 

Hypostomus cf. plecostomus Cascudo 40 905,6933 Pc, Ra e Re 

Hypostomus emarginatus Cascudo 5 81,2431 Pc e Re 

Hypostomus soniae Cascudo 2 4,3475 Pc e Ra 

Otocinclus hasemani Cascudinho 24 6,4648 Pc e Ra 

Rineloricaria sp. 1 Cascudinho 47 35,0137 Pc e Ra 

Família Pimelodidae 
    

Pimelodella cf. howesi Mandi 7 102,0135 Pc, Ra, Re e Pe 

Pimelodus ornatus Mandi 1 20,1332 Re 

Pseudoplatystoma punctifer Cachara 2 4330,00 Pe 

Pimelodus blochii Mandi 38 1194,8613 Ra e Re 

Sorubim trigonocephalus Chinelo 36 9218,3691 Re 

Família Trichomycteridae 
    

Ituglanis amazonicus Candiru 43 18,9084 Pc 

Schultzichthys bondi Candiru 22 19,0341 Ra e Re 
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Quadro 7.2.3-9 - Dados ecológicos das espécies da Ictiofauna da área de abrangência da Usina 
Hidrelétrica Castanheira, no período de março a dezembro/2014. Legenda: Método 
de Coleta: Pc – puçá; Ra – rede de arrasto; Re – rede de espera;  Pe – pesca; e Es - 
Espinhel. (continuação) 

TAXONS NOME VULGAR ABUNDÂNCIA BIOMASSA 
(GRAMAS) 

MÉTODO DE 
COLETA 

ORDEM SYNBRANCHIFORMES 
    

Família Synbranchidae 
    

Synbranchus marmoratus Mussum 2 9,9654 Pc 

 

A maioria das espécies foi capturada com puçás e redes de arrasto (6.590 
exemplares), sendo estas de pequeno e médio porte, com representatividade de 
82% dos exemplares amostrados, porém apenas 0,6% da biomassa total da 
comunidade. A pesca convencional (vara e molinete) e espinhel representaram 
22,19% da biomassa e 5,68% dos exemplares amostrados (Quadro 7.2.3-10). 

 

Quadro 7.2.3-10 - Métodos de captura, representatividade dos táxons, exemplares capturados e 
biomassa dos peixes na área de abrangência da UHE Castanheira, no período de 
março a dezembro/2014. 

Método de 
captura 

Número 
de 

táxons 
Número de 
exemplares 

Biomassa 
(gramas) 

Representatividade do 
número de exemplares (%) 

Representatividade da 
biomassa (%) 

Rede de 
espera 

73 1356 359.046,35 16,87 77,21 

Puçá 95 2763 1.321,09 34,38 0,28 

Rede de 
arrasto 

74 3827 1.481,50 47,62 0,32 

Pesca 9 76 76.728,95 0,96 16,51 

Espinhel 4 14 26.432,61 0,17 5,68 

 

As malhadeiras (redes de espera) em relação aos demais equipamentos 
amostraram 16,87% das capturas e 77,21% da biomassa (Quadro 7.2.3-11), as 
espécies coletadas através das redes de espera apresentaram comprimento padrão 
entre 5,5 a 96 cm e peso variando entre 1,44 a 16.000 gramas. 

O esforço de amostragem com redes de espera empregado em cada ponto de 
coleta foi o mesmo para as três campanhas, sendo que os resultados acumulados 
obtidos da análise da Captura por Unidade de esforço (CPUE) apontam um baixo 
volume de capturas (Quadros 7.2.3-11 e 7.2.3-12). O ponto 8 foi o que apresentou 
maior CPUE para número de indivíduos (0,17) com mais de 53% de captura de três 
espécies (Curimata inornata e representantes do gênero Triportheus), o ponto 12 
com valor mais alto para CPUE biomassa (81,16) com alta representatividade de 
Hydrolycus tatauaia, espécie com  valor secundário para a pesca comercial, mas 
alto valor para a pesca esportiva. 
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Os valores obtidos da Captura por Unidade de esforço (CPUE) para número de 
indivíduos podem ser considerados muito baixos, estando no momento entre os 
mais baixos conhecidos para rios amazônicos, especialmente se comparados com 
resultados obtidos de captura apenas com redes de espera em pesquisas 
realizadas em a outros rios amazônicos como o Araguaia (1,59), Trombetas (0,58) 
e Jaú (0,54) (Zuanon et al., 2004; Merona et al., 2010). 
 

Quadro 7.2.3-11 - Valores acumulados da CPUE em número de exemplares capturados (n) e biomassa 
(g), por m

2
 nas três campanhas, por ponto de coleta na área de abrangência da UHE 

Castanheira, no período de março a dezembro/2014. 

CPUE-
PONTO T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 T 10 T11 T12 

CPUE_n 0,14 0,06 0,14 0,06 0,05 0,06 0,06 0,17 0,14 0,12 0,15 0,11 

CPUE_g 35,79 13,31 17,69 11,59 19,81 6,14 12,18 22,04 26,40 22,11 27,19 81,16 

 

Deve-se ressaltar que a baixa captura por redes de espera pode estar associada à 
forte correnteza da água nos ponto com pedrais e corredeiras e à indisponibilidade 
de remansos ou águas mais calmas para fixação das redes, bem como a alta 
transparência da água e a possibilidade dos peixes desviarem das redes. 
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Quadro 7.2.3-12- Valores acumulados da CPUE em número de exemplares capturados e biomassa (g), por m
2
 por dia, por ponto de coleta na área de 

abrangência da UHE Castanheira, no período de março a dezembro/2014. (continua...) 

COLETA PONTO N_2 B_2 N_3 B_3 N_4 B_4 N_5 B_5 N_10 B_10 N_20 B_20 

Março 

1 2,2 95,96 0,86 617,66 0,05 32,25 0,66 66 0,07 34,58 - - 

2 0,3 35,93 0,13 47,62 0,03 5,31 0,01 3,08 0,05 22,3 - - 

3 1,83 78,63 0,33 75,6 - - 0,03 6,55 - - - - 

4 0,23 9,95 0,33 148,4 - - - - 0,01 1,73 - - 

5 0,2 43,36 0,26 242,13 - - - - - - - - 

6 0,26 7,53 0,13 100,1 - - - - - - - - 

7 0,7 26,53 0,2 31,1 0,01 5,85 0,03 50,33 - - - - 

8 2,66 150,06 0,16 116 - - 0,01 26,66 - - - - 

9 0,23 6,3 - - - - - - - - - - 

10 0,2 113,76 0,06 13,43 0 0 0 0 0,06 19,85 - - 

11 0,4 62,78 0,86 52,3 0 0 0,01 17,83 - - - - 

12 0,16 4,4 0,1 4,03 0 0 0 0 0,05 11,2 - - 

Setembro 

1 0,63 23,43 0,13 35,7 0,13 17,81 0,1 38,16 0,05 27,85 
  

2 0,53 25,61 0,03 66,66 - - 0,25 40,63 0,01 10,55 
  

3 0,93 44,23 0,46 32,76 - - 0,3 36,75 0,01 5,98 
  

4 0,96 31,99 - - - - 0,05 18,86 0,04 17,27 
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Quadro 7.2.3-12 - Valores acumulados da CPUE em número de exemplares capturados e biomassa (g), por m
2
 por dia, por ponto de coleta na área de 

abrangência da UHE Castanheira, no período de março a dezembro/2014. (continuação) 

COLETA PONTO N_2 B_2 N_3 B_3 N_4 B_4 N_5 B_5 N_10 B_10 N_20 B_20 

Setembro 

5 0,1 3,16 - - 0,15 18,85 - - - - 0,03 26,55 

6 - - - - 0,26 10,80 - - - - 0,01 9,33 

7 0,1 3,44 - - 0,06 25,7 0,13 20,08 0,08 30,83 0,01 3,66 

8 0,63 49,68 0,23 8,49 0,08 15,36 - - - - - - 

9 2,43 81,44 - - 0,13 12,95 - - 0,12 27,64 0,27 87,31 

10 1,06 45,24 - - 0,11 59,16 - - 0,05 38 - - 

11 0,63 52,74 0,06 6,2 0,05 19 - - 0,31 166,86 - - 

12 - - 1,33 69,36 - - - - 0,07 62,12 0,1 32,7 

Dezembro 

1 0,23 7,27 - - - - - - 0,01 4,26 - - 

2 0,23 1,16 - - - - 0,01 8,98 - - 0,05 25,57 

3 0,36 12,35 - - 0,05 26,38 - - 0,02 23,55 0,06 21,24 

4 - - - - 0,1 6,77 - - - - 0,11 39,45 

5 0,13 35,20 0,1 4,39 0,15 85,57 0,06 48,33 - - - - 

6 0,5 9,59 - - 0,05 2,56 - - 0,04 16,33 - - 

7 0,4 9,33 - - 0,06 30,36 - - - - - - 

8 1,43 63,01 - - 0,11 10,9 0,2 79,45 - - 0,02 47,11 

9 0,5 68,99 - - - - 0,05 10,25 0,04 30,6 0,05 103,4 

10 2 67,38 - - 0,01 8,5 0,01 6 0,13 34,75 0,04 43,5 

11 2,43 95,55 - - - - - - 0,02 3 0,04 42 

12 0,23 6,86 - - 0,01 11,41 0,01 9,33 0,06 37,22 0,33 788,67 
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Apesar dos baixos valores de CPUE, o rio Arinos, como toda bacia do rio Juruena, é 
conhecido como um rio piscoso, estes resultados são semelhantes aos obtidos em 
estudos no rio Teles Pires (EPE, 2010) e na área da UHE Colíder por Arrolho et al. 
(2011 a 2014) ponto em que o rio apresenta características fisiográficas e condições 
ambientais semelhantes aos ambientes amostrados na área de influência da UHE 
Castanheira. 

Segundo Mérona et.al. (2010) a captura por unidade de esforço (CPUE) constitui 
um índice proporcional à densidade de peixes no local amostrado. Nos rios tropicais 
existem amplas variações sazonais de volume, em função do ciclo de enchentes, 
esse fator deve ser salientado quando se usa as CPUEs para analisar variações de 
abundância. Neste contexto, deve-se levar em consideração a extrema cheia 
ocorrida no mês de março e que pode ter influenciado na baixa coleta por redes de 
espera. 

 

 Guildas Tróficas 

Para a análise da estrutura trófica foram analisados 647 estômagos de 26 espécies 
capturadas por redes de espera. As espécies foram classificadas de acordo com 
seus hábitos alimentares em guildas tróficas (Quadro 7.2.3-13). Estes resultados 
são influenciados pela disponibilidade de recursos em todos os habitats e por uma 
partilha destes recursos pelas diferentes espécies das comunidades aquáticas. 

 

Quadro 7.2.3-13 - Guildas tróficas das espécies de peixes coletados com redes de espera na área de 
abrangência da Usina Hidrelétrica Castanheira, no período de março a 
dezembro/2014. (continua...) 

TAXONS NOME COMUM 
NÚMERO DE 
INDIVÍDUOS 

ANALISADOS 
GUILDA BIOMASSA 

Ordem Characiformes 
    

Família Anostomidae 
    

Leporinus faciatus* Piau-flamenguista 2 Onívoro 1239 

Leporinus fridericii Piau-Três-Pintas 35 Onívoro 15426,78 

Leporinus vanzoi Piau 20 Onívoro 535,5 

Schizodon vittatus Piau cabeça-gorda 22 Onívoro 24661 

Família Characidae 
    

Brycon falcatus Matrinxã 36 Onívoro 6645,48 

Brycon pesu Matrinxã 34 Onívoro 1037,98 

Bryconexodon trombetasi Lambari 45 Onívoro - carnívoro 1483,39 

Myleus rhomboidalis Pacu 3 Onívoro - herbívoro 792 

Myleus setiger Pacu 23 Onívoro - herbívoro 17015,56 
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Quadro 7.2.3-13 - Guildas tróficas das espécies de peixes coletados com redes de espera na área de 
abrangência da Usina Hidrelétrica Castanheira, no período de março a 
dezembro/2014. (continuação) 

TAXONS NOME COMUM 
NÚMERO DE 
INDIVÍDUOS 

ANALISADOS 
GUILDA BIOMASSA 

Triportheus sp. Peixe-facão 50 Insetívoro - onívoro 5163,65 

Família Chilodontidae 
    

Caenotropus schizodon Canivete 20 Iliófago 2010,43 

Família Ctenoluciidae 
    

Boulengerella cuvieri Bicuda 33 Piscívoro 24913,8 

Família Curimatidae 
    

Curimata inornata Curimbinha 60 Iliófago 8190,62 

Família Cynodontidae 
    

Hydrolycus armatus Cachorra 13 Piscívoro 74644 

Hydrolycus tatauaia Cachorra 49 Piscívoro 46853,28 

Família Hemiodontidae 
    

Hemiodus unimaculatus Sardinha 25 Iliófago 1523,96 

Família Prochilodontidae 
    

Prochilodus nigricans Curimba 60 Iliófago 57500 

Ordem Perciformes 
    

Família Cichlidae 
    

Aequidens epae Cará 12 Detritívoro 258,42 

Cichla marianae Tucunaré 11 Piscívoro 5738,96 

Família Sciaenidae 
    

Pachyurus junki Curvina-amarela 10 Piscívoro 3937 

Petilipinnis grunniens Pescada 1 Piscívoro 1814,02 

Plagioscion squamosissimus Curvina-branca 8 Piscívoro 16205 

Ordem Siluriformes 
    

Família Auchenipteridade 
    

Ageneiosus inermis Palmito 24 Piscívoro 7330 

Família Pimelodidae 
    

Pseudoplatystoma punticfer* Cachara 5 Piscívoro 27500 

Sorubim trigonocephalus Chinelo 30 Piscívoro 17883,39 

Zungaro zungaro* Jau 1 Piscívoro 52870 

 

O número de espécies piscívoras foi elevado em todas as campanhas, seguido de 
onívoros. Para todas as coletas acumuladas confirma-se uma maior 
proporcionalidade de piscívoras em proporção de espécies, exemplares e da 
biomassa (Quadro 7.2.3-14). De modo geral os itens consumidos pelos peixes 
analisados são partes vegetais, detritos, algas, zooplâncton, insetos, outros 
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invertebrados aquáticos (caranguejos, camarões, moluscos, anelídeos) e em sua 
grande maioria peixes.  

 

Quadro 7.2.3-14 - Proporcionalidade das Guildas tróficas das 26 espécies de peixes coletados com 
redes de espera na área de abrangência da Usina Hidrelétrica Castanheira, no 
período de março a dezembro/2014. 

GUILDA TRÓFICA ESPÉCIES (%) EXEMPLARES (%) BIOMASSA (%) ITENS CONSUMIDOS 

Detritívoro 3,85 1,89 0,06 Detritos e resto vegetal 

Iliófago 15,39 26,13 16,38 
Sedimentos, detritos, algas e 
zooplâncton. 

Insetívoro - onívoro 3,85 7,91 1,22 
Insetos aquáticos e terrestres, 
camarões e zooplâncton. 

Onívoro 23,06 23,57 11,71 
Caranguejo, restos vegetais, 
anelídeos, folhas, algas e 
insetos. 

Onívoro - carnívoro 3,85 7,12 0,34 
Caranguejo, resto animal, 
camarões 

Onívoro - herbívoro 7,7 4,11 4,2 Resto animal e vegetal 

Piscívoro 42,3 29,27 66,09 
Peixes, escamas e partes de 
peixes. 

 

Conforme os resultados aqui apresentados, a estrutura trófica da comunidade de 
peixes mostrou-se dominada pelos piscívoros e onívoros, os quais constituem a 
metade da biomassa total amostrada. A perda de características lóticas favorece a 
proliferação de espécies generalistas no usos dos recursos. Espera-se que após as 
perturbações advindas da implantação da UHE Castanheira, a distribuição das 
guildas se modifique acompanhando as novas condições, aumentando a proporção 
de onívoros na comunidade. Segundo Agostinho et al. (2009) alterações 
ambientais, de ordem natural ou antropogênica provocam alterações na oferta de 
recursos disponíveis aos peixes. Um exemplo dessa dinâmica pode ser evidenciado 
com o represamento dos grandes rios, um processo capaz de alterar severamente a 
composição, abundância e diversidade de recursos alimentares aos peixes.  

 

 Processo Reprodutivo 

Foram analisados 647 exemplares de 26 espécies quanto a sua atividade 
reprodutiva (Quadro 7.2.3-15). A maioria da espécies analisadas apresentou 
atividades reprodutiva em praticamente todos os locais de amostragem, sendo que 
as espécies dos gêneros Brycon e Leporinus preferiram os ambientes de corredeira. 
Já para Prochilodus nigricans as margens de rios e encontros de corpos d’água 
foram os ambientes preferenciais. Os bagres como Zungaro zungaro e 
Pseudoplatystoma punctifer foram registrados em atividade reprodutiva somente 
nos locais próximos de corredeiras seguidos de poços com maior profundidade da 
coluna d’água. 
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Quadro 7.2.3-15 - Estratégias reprodutivas de 26 espécies registradas com redes de emalhar na área de 
influência da UHE Castanheira, no período de março a dezembro/2014. Legenda: 
IAR – Índice de Atividade Reprodutiva; SD – Sem dados; Estratégia Reprodutiva 
(Classificação com base em Agostinho et al. 2007) MR – hábito migratório 
reprodutivo; S – hábitos sedentários; L50 – Tamanho da primeira maturação 
gonadal; Classificação da L50, estratégia reprodutiva e tipo de desova baseado nos 
estudos realizados de 2011 a 2014 para a área da UHE Colíder no Rio Teles Pires 
(Arrolho et al., 2014). (continua...) 

TAXONS IAR - MARÇO IAR - 
SETEMBRO 

IAR - 
DEZEMBRO L50 ESTRATÉGIA 

REPRODUTIVA 
TIPO DE 
DESOVA 

Ordem Characiformes 
      

Família Anostomidae 
      

Leporinus fasciatus* SD SD Intensa 17 MR Total 

Leporinus fridericii* Nula Moderada Muito intensa 14 MR Total 

Leporinus vanzoi* Nula Incipiente Muito intensa 15 MR Total 

Schizodon vittatus* Incipiente Nula Muito intensa 14,5 MR Total 

Família Characidae 
      

Brycon falcatus* Incipiente Nula Muito intensa 18 MR Total 

Brycon pesu* Incipiente Nula Muito intensa 13 MR Total 

Bryconexodon trombetasi Nula Incipiente Intensa 9 MR Parcelada 

Myleus rhomboidalis* Nula SD SD 19 MR Total 

Myleus setiger Nula Moderada Intensa 26 MR Total 

Triportheus sp. Nula SD SD 12 MR Parcelada 

Família Chilodontidae 
      

Caenotropus schizodon Nula SD Intensa 11 MR Parcelada 

Família Ctenoluciidae 
      

Boulengerella cuvieri Nula Nula Intensa 19 MR Total 

Família Curimatidae 
      

Curimata inornata Nula SD SD 8 S Total 

Família Cynodontidae 
      

Hydrolycus armatus* Incipiente Incipiente Muito intensa 18 MR Total 

Hydrolycus tatauaia* Incipiente Incipiente Muito intensa 17 MR Total 

Família Hemiodontidae 
      

Hemiodus unimaculatus Incipiente Nula Intensa 12 MR Parcelada 

Família 
Prochilodontidae       

Prochilodus nigricans Intensa Nula Muito intensa 13 MR Total 

Ordem Perciformes 
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Quadro 7.2.3-15 - Estratégias reprodutivas de 26 espécies registradas com redes de emalhar na área de 
influência da UHE Castanheira, no período de março a dezembro/2014. Legenda: 
IAR – Índice de Atividade Reprodutiva; SD – Sem dados; Estratégia Reprodutiva 
(Classificação com base em Agostinho et al. 2007) MR – hábito migratório 
reprodutivo; S – hábitos sedentários; L50 – Tamanho da primeira maturação 
gonadal; Classificação da L50, estratégia reprodutiva e tipo de desova baseado nos 
estudos realizados de 2011 a 2014 para a área da UHE Colíder no Rio Teles Pires 
(Arrolho et al., 2014). (continuação) 

TAXONS IAR - MARÇO IAR - 
SETEMBRO 

IAR - 
DEZEMBRO L50 ESTRATÉGIA 

REPRODUTIVA 
TIPO DE 
DESOVA 

Família Cichlidae 
      

Aequidens epae Nula SD SD 9 S Total 

Cichla marianae Intensa Nula SD 20 S Total 

Família Sciaenidae 
      

Pachyurus junki SD Moderada SD 16 S Parcelada 

Petilipinnis grunniens SD SD Moderada 19 S Parcelada 

Plagioscion 
squamosissimus SD Moderada Intensa 21 S Parcelada 

Ordem Siluriformes 
      

Família 
Auchenipteridade       

Ageneiosus inermis Incipiente Nula Intensa 21 S Total 

Família Pimelodidae 
      

Pseudoplatystoma 
punticfer Moderada Nula Intensa 72 MR Total 

Sorubim trigonocephalus Incipiente Nula Intensa 16 MR Total 

Zungaro zungaro Moderada Nula Intensa 65 MR Total 

 

Dos exemplares analisados, 397 eram fêmeas (61,36%) e 250 eram machos 
(38,64%) esta proporcionalidade entre machos e fêmeas foi constante nas três 
coletas. Apenas 82 fêmeas encontravam-se nos estádios F3 e F4 com maior pico 
de reprodução no mês de dezembro (Figura 7.2.3-28). No mês de dezembro 
também verificou-se que os indivíduos pré-adultos apresentavam leve 
intumescimento das gônadas o que caracteriza início do processo de maturação 
gonadal. 
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Figura 7.2.3-28 - Variação temporal na porcentagem dos diferentes estádios de 
maturação gonadal de fêmeas, para o conjunto de espécies de 
peixes capturadas na UHE Castanheira, no período de março a 
dezembro/2014. 

 

Houve maior atividade reprodutiva nos pontos a jusante do eixo da UHE 
Castanheira (10 a 12), mas deve-se levar em consideração que se refere a apenas 
seis espécies. Os pontos de amostragem a montante que mostraram alguma 
atividade mais clara de reprodução foram os pontos 3 e 7, correspondendo a 
apenas duas espécies (Figura 7.2.3-29). O ponto 11, onde ocorreram cerca de 20% 
das fêmeas em F3 e cerca de 30% em F4, parece ser um local importante para 
descanso e reprodução, mas estudos de monitoramento devem ser realizados para 
tal afirmação. 
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Figura 7.2.3-29 - Proporção de fêmeas em estádios F3 e F4, por ponto de coleta da 
UHE Castanheira, no período de março a dezembro/2014. 

 

Uma das características relevantes das espécies refere-se à migração reprodutiva. 
Supõe-se que as espécies de hábitos migratórios que ocorreram na área de estudo 
podem estar utilizando a área para descanso, alimentação (no caso das espécies 
piscívoras) ou para recuperação/preparação das gônadas para a reprodução. Das 
26 espécies analisadas, 79% apresentaram comportamento migratório para a 
reprodução (curta ou longa distância), em contraste com poucas sedentárias (21%).  
Porém, o baixo número de exemplares capturados em atividade de reprodução não 
permite conclusões mais precisas, contudo, aparentemente a área estudada não 
parece ser ponto inicial ou destino de qualquer movimento migratório das espécies 
de peixes.  

As análises reprodutivas por espécies em cada trecho permitem inferir que: 
Ageneiosus inermis apresentou atividade reprodutiva nos pontos 3 e 9, nos meses 
de março e dezembro; Brycon falcatus foi registrada em atividade reprodutiva 
(estádios F3 e F4) nos pontos 1, 2, 9 e 10, com pico no mês de dezembro; Brycon 
pesu com atividade reprodutiva nos pontos 10 e 12, no mês de dezembro; Cichla 
marianae com exemplares capturados em atividade reprodutiva nos trechos 1, 10  e 
11, no mês de março; os exemplares capturados de Leporinus friderici nos pontos 
1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, nos meses de março e dezembro; e Prochilodus 
nigricans com maior atividade nos pontos 2, 3, 4, 10, 11, 12, nas três coletas.  

Agostinho et. al. (2009) afirma que apesar de haver uma diversidade de estratégias 
reprodutivas em espécies tropicais, a sazonalidade da reprodução é marcante e 
fortemente associada ao ciclo hidrológico, sendo a reprodução desencadeada por 
fatores exógenos como a precipitação, temperatura e o fotoperíodo. Alterações no 
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regime hidrológico natural, como a formação de reservatórios, podem levar os 
estoques naturais à depleção ou mesmo extinção, já que a dinâmica reprodutiva 
das espécies é seriamente afetada. Depois da formação do reservatório, a 
tendência é que a atividade reprodutiva das espécies migratórias e reofílicas se 
restrinja a alguns pontos de montante, jusante ou tributários. 

Para Agostinho et. al. (2007) a dificuldade ou impedimento da movimentação de 
peixes para áreas a montante pode causar adensamento de cardumes junto à 
barragem, destacando Characiformes e Siluriformes migradores ou reofílicos, além 
de alguns scianídeos. O ambiente lêntico do reservatório pode favorecer espécies 
com hábito sedentário e  ou aquelas que consigam completar o ciclo de vida no 
novo ambiente, como tucunáres, piranhas, lambaris, piavas e acarás.  

 

 Táxons de Interesse para a Conservação 

 Espécies Endêmicas e Ameaçadas  

As análises referentes à ocorrência das espécies na área amostrada apontam que 
33 possuem ocorrência classificada como acessórias (22,2%), 69 como acidentais 
(46,3%) e 47 constantes (31,5%) (Quadro 7.2.3-16).  
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Quadro 7.2.3-16 - Dados ecológicos das espécies da Ictiofauna da área de abrangência da Usina Hidrelétrica Castanheira, entre março e dezembro/2014. 
Legenda: Distribuição Geográfica: NE – Não Endêmica, E – Endêmica, SD – Sem Dados; Hábito Migratório (Classificação com base em 
Agostinho et al. 2007): MR – Migratório reprodutivo, S – Sedentários e RE - Reofílicas; Distribuição Ambiental: Co - Corredeira, Pr - Praia, Fl 
- Folhiço, Pç – Poço, Re – Remanso, Pe - Pedrais e Ma – Margem; Status de Conservação (segundo MMA, 2014): AM= Ameaçado; QA= 
Quase ameaçado; VU= Vulnerável; NC= não consta na lista de espécies em extinção. (continua...) 

TAXONS NOME VULGAR OCORRÊNCIA DISTRIBUIÇÃO 
GEOGRÁFICA 

HÁBITO 
MIGRATÓRIO 

DISTRIBUIÇÃO 
AMBIENTAL 

STATUS DE 
CONSERVAÇÃO 

ORDEM CHARACIFORMES 
 

     

Família Acestrorhynchidae 
 

     

Acestrorhynchus falcatus Cachorrinha Acidental NE MR Co e Ma NC 

Acestrorhynchus microlepis Cachorra Acidental NE MR Co e Ma NC 

Família Anostomidae 
 

     

Anostomus ternetzi Piau Acidental NE MR Pr e Pe NC 

Leporinus britiskii Piau Acessória NE MR Co e Ma NC 

Leporinus brunneus Piau Acessória NE MR Co NC 

Leporinus desmotes Piau Acessória NE MR Ma NC 

Leporinus fasciatus Piau listrado Acidental NE MR Ma e Co NC 

Leporinus friderici Piau Três-pintas Constante NE MR Co, Ma, Pr e Pe NC 

Leporinus vanzoi Piau Constante NE MR Ma NC 

Schizodon vittatus Piau cabeça-
gorda 

Acessória NE MR Co, Pe e Ma 
NC 

Synaptolaemus cingulatus Piau Acidental NE MR Co e Ma NC 

Família Characidae 
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Quadro 7.2.3-16 - Dados ecológicos das espécies da Ictiofauna da área de abrangência da Usina Hidrelétrica Castanheira, entre março e dezembro/2014. 
Legenda: Distribuição Geográfica: NE – Não Endêmica, E – Endêmica, SD – Sem Dados; Hábito Migratório (Classificação com base em 
Agostinho et al. 2007): MR – Migratório reprodutivo, S – Sedentários e RE - Reofílicas; Distribuição Ambiental: Co - Corredeira, Pr - Praia, Fl 
- Folhiço, Pç – Poço, Re – Remanso, Pe - Pedrais e Ma – Margem; Status de Conservação (segundo MMA, 2014): AM= Ameaçado; QA= 
Quase ameaçado; VU= Vulnerável; NC= não consta na lista de espécies em extinção. (continua...) 

TAXONS NOME VULGAR OCORRÊNCIA DISTRIBUIÇÃO 
GEOGRÁFICA 

HÁBITO 
MIGRATÓRIO 

DISTRIBUIÇÃO 
AMBIENTAL 

STATUS DE 
CONSERVAÇÃO 

Agoniates halecinus Sardinhão Acessória NE MR Co e Ma NC 

Astyanax gr. bimaculatus Lambari Acidental NE MR Ma NC 

Astyanax gracilior Lambari Acidental NE MR Ma NC 

Astyanax multidens Lambari Acidental NE MR Ma NC 

Brycon falcatus Matrinxã Constante NE MR - RE Co, Pe e Ma NC 

Brycon pesu Matrinxã Constante NE MR - RE Co, Pe e Ma NC 

Bryconexodon trombetasi Lambari Constante NE S - RE Co e Ma NC 

Bryconops transitoria Lambari Acessória NE S - RE Co e Ma NC 

Chalceus macrolepidotus Lambari Constante NE MR Re e Ma NC 

Charax sp. Lambari Acidental SD MR Co NC 

Creagrutus anary Piaba Acidental NE S - RE Pr NC 

Creagrutus sp."mancha dorsal" Piaba Acidental SD S - RE Ma NC 

Cynopotamus xinguano Cachorra torta Acessória NE MR Ma NC 

Galeocharax goeldii Dentudo Acidental NE MR Ma NC 

Hemigrammus geisleri Piava Acidental NE MR Ma NC 

Hemigrammus levis Piava Acessória NE MR Ma NC 

Hemigrammus micropterus Piava Constante NE MR Ma NC 
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Quadro 7.2.3-16 - Dados ecológicos das espécies da Ictiofauna da área de abrangência da Usina Hidrelétrica Castanheira, entre março e dezembro/2014. 
Legenda: Distribuição Geográfica: NE – Não Endêmica, E – Endêmica, SD – Sem Dados; Hábito Migratório (Classificação com base em 
Agostinho et al. 2007): MR – Migratório reprodutivo, S – Sedentários e RE - Reofílicas; Distribuição Ambiental: Co - Corredeira, Pr - Praia, Fl 
- Folhiço, Pç – Poço, Re – Remanso, Pe - Pedrais e Ma – Margem; Status de Conservação (segundo MMA, 2014): AM= Ameaçado; QA= 
Quase ameaçado; VU= Vulnerável; NC= não consta na lista de espécies em extinção. (continua...) 

TAXONS NOME VULGAR OCORRÊNCIA DISTRIBUIÇÃO 
GEOGRÁFICA 

HÁBITO 
MIGRATÓRIO 

DISTRIBUIÇÃO 
AMBIENTAL 

STATUS DE 
CONSERVAÇÃO 

Hemigrammus ocellifer Piava Acidental NE MR Ma NC 

Hemigrammus sp. "mancha caudal 
e dorsal" Piava Acidental SD MR Ma 

NC 

Hemigrammus sp.  "sem mancha" Piava Acidental SD MR Ma NC 

Hyphessobrycon  cf. tukunai Piava Constante NE MR Ma NC 

Hyphessobrycon sp. "listra lateral 
pontilhada" Piava Acidental SD MR Ma 

NC 

Iguanodectes spilurus Piava Acidental NE MR Ma NC 

Jupiaba acanthogaster Piava Constante NE MR Ma NC 

Jupiaba anteroides Piava Acidental NE MR Ma NC 

Jupiaba apenina Piava Acidental NE MR Ma NC 

Jupiaba pirana Piava Constante NE MR Ma NC 

Jupiaba poranga Piava Acidental NE MR Ma NC 

Knodus heteresthes Piava Constante NE MR Ma NC 

Moenkhausia bonita Piava Acidental NE MR Ma NC 

Moenkhausia ceros Piava Constante NE MR Ma NC 

Moenkhausia cf. gracilima Piava Constante NE MR Ma NC 
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Quadro 7.2.3-16 - Dados ecológicos das espécies da Ictiofauna da área de abrangência da Usina Hidrelétrica Castanheira, entre março e dezembro/2014. 
Legenda: Distribuição Geográfica: NE – Não Endêmica, E – Endêmica, SD – Sem Dados; Hábito Migratório (Classificação com base em 
Agostinho et al. 2007): MR – Migratório reprodutivo, S – Sedentários e RE - Reofílicas; Distribuição Ambiental: Co - Corredeira, Pr - Praia, Fl 
- Folhiço, Pç – Poço, Re – Remanso, Pe - Pedrais e Ma – Margem; Status de Conservação (segundo MMA, 2014): AM= Ameaçado; QA= 
Quase ameaçado; VU= Vulnerável; NC= não consta na lista de espécies em extinção. (continua...) 

TAXONS NOME VULGAR OCORRÊNCIA DISTRIBUIÇÃO 
GEOGRÁFICA 

HÁBITO 
MIGRATÓRIO 

DISTRIBUIÇÃO 
AMBIENTAL 

STATUS DE 
CONSERVAÇÃO 

Moenkhausia chrysargyrea Piava Acidental NE MR Ma NC 

Moenkhausia collettii Piava Constante NE MR Ma NC 

Moenkhausia cotinho Piava Constante NE MR Ma NC 

Moenkhausia gr. grandisquamis Piava Constante NE MR Ma NC 

Moenkhausia lepidura Piava Constante NE MR Ma NC 
Moenkhausia mikia Piava Constante NE MR Ma NC 
Moenkhausia oligolepis Piava Acidental NE MR Ma NC 
Moenkhausia phaeonata Piava Acidental NE MR Ma NC 
Moenkhausia sp. "lepidura longa" Piava Constante NE MR Ma NC 
Moenkhausia sp. "virgulata" Piava Acidental NE MR Ma NC 
Moenkhausia sp. 5 Piava Constante NE MR Ma NC 
Myleus rhomboidalis Pacu Acidental NE MR - RE Ma NC 
Myleus schomburgkii Pacu ferrugem Acessória NE MR - RE Ma NC 
Myleus setiger Pacu Constante NE MR - RE Ma NC 
Myloplus rubripinnis Pacu mantega Acidental NE MR Ma NC 
Phenacogaster gr. pectinatus Piava Acidental NE MR Ma NC 
Rinopetitia sp.n. Piava Acidental NE MR Ma NC 
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Quadro 7.2.3-16 - Dados ecológicos das espécies da Ictiofauna da área de abrangência da Usina Hidrelétrica Castanheira, entre março e dezembro/2014. 
Legenda: Distribuição Geográfica: NE – Não Endêmica, E – Endêmica, SD – Sem Dados; Hábito Migratório (Classificação com base em 
Agostinho et al. 2007): MR – Migratório reprodutivo, S – Sedentários e RE - Reofílicas; Distribuição Ambiental: Co - Corredeira, Pr - Praia, Fl 
- Folhiço, Pç – Poço, Re – Remanso, Pe - Pedrais e Ma – Margem; Status de Conservação (segundo MMA, 2014): AM= Ameaçado; QA= 
Quase ameaçado; VU= Vulnerável; NC= não consta na lista de espécies em extinção. (continua...) 

TAXONS NOME VULGAR OCORRÊNCIA DISTRIBUIÇÃO 
GEOGRÁFICA 

HÁBITO 
MIGRATÓRIO 

DISTRIBUIÇÃO 
AMBIENTAL 

STATUS DE 
CONSERVAÇÃO 

Serrapinnus notomelas Piava Acidental NE MR Ma NC 

Serrapinnus sp.1 Piava Acessória SD MR Ma NC 

Tetragonopterus chalceus Lambari Moeda Acessória NE MR Co e Ma NC 

Thayeria boehlkei Piaba Acidental NE MR Ma NC 

Triportheus albus Peixe-facão Constante NE MR Ma NC 

Triportheus angulatus Peixe-facão Acidental NE MR Ma NC 

Triportheus sp. Peixe-facão Constante NE MR Ma NC 

Família Chilodontidae 
 

     

Caenotropus schizodon Canivete Constante NE MR - RE Ma e Re NC 

Família Ctenoluciidae 
 

     

Boulengerella cuvieri Bicuda Constante NE MR Co e Ma NC 

Família Curimatidae 
 

     

Curimata inornata Branquinha Constante NE MR Ma e Pr NC 

Cyphocharax gangamon Curimbinha Acessória NE MR Ma NC 

Cyphocharax notatus Curimbinha Acessória NE MR Ma NC 

Cyphocharax spiluropsis Curimbinha Constante NE MR Ma NC 

Steindachnerina brevipina Curimbinha Acidental NE MR Ma NC 
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Quadro 7.2.2-16 - Dados ecológicos das espécies da Ictiofauna da área de abrangência da Usina Hidrelétrica Castanheira, entre março e dezembro/2014. 
Legenda: Distribuição Geográfica: NE – Não Endêmica, E – Endêmica, SD – Sem Dados; Hábito Migratório (Classificação com base em 
Agostinho et al. 2007): MR – Migratório reprodutivo, S – Sedentários e RE - Reofílicas; Distribuição Ambiental: Co - Corredeira, Pr - Praia, Fl 
- Folhiço, Pç – Poço, Re – Remanso, Pe - Pedrais e Ma – Margem; Status de Conservação (segundo MMA, 2014): AM= Ameaçado; QA= 
Quase ameaçado; VU= Vulnerável; NC= não consta na lista de espécies em extinção. (continua...) 

TAXONS NOME VULGAR OCORRÊNCIA DISTRIBUIÇÃO 
GEOGRÁFICA 

HÁBITO 
MIGRATÓRIO 

DISTRIBUIÇÃO 
AMBIENTAL 

STATUS DE 
CONSERVAÇÃO 

Família Cynodontidae 
 

     

Hydrolycus armatus Cachorra Constante NE MR - RE Co e Ma NC 
Hydrolycus tatauaia Cachorra Constante NE MR - RE Co e Ma NC 
Família Crenuchidae 

 
     

Characidium zebra - Constante NE S - RE Pr, Pe e Co NC 
Melanocharacidium dispilomma - Acessória NE S - RE Pr, Pe e Co NC 
Melanocharacidium sp. - Acidental SD S - RE Pr, Pe e Co NC 
Família Erythrinidae 

 
     

Hoplerythrinus unitaeniatus Lobó Acidental NE S Fl e Re NC 
Hoplias aimara Trairão Constante NE S Re e Pç NC 
Hoplias malabaricus Traira Constante NE S Re e Pç NC 
Família Lebiasinidae 

 
     

Pyrrhylina cf. australis - Acidental NE MR Fl e Ma NC 

Família Hemiodontidae 
 

     

Argonectes sp. Sardinhão Acidental SD MR Ma e Pr NC 
Bivibranchia sp. Sardinha Acidental SD MR Co NC 
Hemiodus microlepis Sardinha Acessória NE MR Ma NC 



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  
 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 499/634 

 

Quadro 7.2.3-16 - Dados ecológicos das espécies da Ictiofauna da área de abrangência da Usina Hidrelétrica Castanheira, entre março e dezembro/2014. 
Legenda: Distribuição Geográfica: NE – Não Endêmica, E – Endêmica, SD – Sem Dados; Hábito Migratório (Classificação com base em 
Agostinho et al. 2007): MR – Migratório reprodutivo, S – Sedentários e RE - Reofílicas; Distribuição Ambiental: Co - Corredeira, Pr - Praia, Fl 
- Folhiço, Pç – Poço, Re – Remanso, Pe - Pedrais e Ma – Margem; Status de Conservação (segundo MMA, 2014): AM= Ameaçado; QA= 
Quase ameaçado; VU= Vulnerável; NC= não consta na lista de espécies em extinção. (continua...) 

TAXONS NOME VULGAR OCORRÊNCIA DISTRIBUIÇÃO 
GEOGRÁFICA 

HÁBITO 
MIGRATÓRIO 

DISTRIBUIÇÃO 
AMBIENTAL 

STATUS DE 
CONSERVAÇÃO 

Hemiodus sp. Sardinha Acidental SD MR Ma NC 
Hemiodus sterni Sardinha Acessória NE MR Ma NC 
Hemiodus unimaculatus Sardinha Constante NE MR Ma NC 
Família Prochilodontidae 

 
     

Prochilodus nigricans Curimba Constante NE MR Co, Re e Pr NC 

ORDEM CYPRINODONTIFORMES 
 

     

Família Poeciliidae 
 

     

Pamphorichthys scalpridens - Acidental NE S Fl NC 

ORDEM GYMNOTIFORMES 
 

     

Família Hypopomidae 
 

     

Brachyhypopomus brevirostris Sarapó Acidental NE S Fl NC 

Família Rhamphichthyidae 
 

     

Gymnorhamphichthys petiti Sarapó Acidental NE S Fl NC 

Família Sternopygidae 
 

     

Archolaemus luciae Tuvira Acidental NE S Fl NC 

Sternopygus macrurus Tuvira Acidental NE S Fl NC 
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Quadro 7.2.3-16 - Dados ecológicos das espécies da Ictiofauna da área de abrangência da Usina Hidrelétrica Castanheira, entre março e dezembro/2014. 
Legenda: Distribuição Geográfica: NE – Não Endêmica, E – Endêmica, SD – Sem Dados; Hábito Migratório (Classificação com base em 
Agostinho et al. 2007): MR – Migratório reprodutivo, S – Sedentários e RE - Reofílicas; Distribuição Ambiental: Co - Corredeira, Pr - Praia, Fl 
- Folhiço, Pç – Poço, Re – Remanso, Pe - Pedrais e Ma – Margem; Status de Conservação (segundo MMA, 2014): AM= Ameaçado; QA= 
Quase ameaçado; VU= Vulnerável; NC= não consta na lista de espécies em extinção. (continua...) 

TAXONS NOME VULGAR OCORRÊNCIA DISTRIBUIÇÃO 
GEOGRÁFICA 

HÁBITO 
MIGRATÓRIO 

DISTRIBUIÇÃO 
AMBIENTAL 

STATUS DE 
CONSERVAÇÃO 

ORDEM PERCIFORMES 
 

     

Família Cichlidae 
 

     

Aequidens epae Cará Constante NE S Re e Ma NC 

Apistogramma gr.steindacheneri Cará Constante NE S Re e Ma NC 
Cichla marianae Tucunaré Acessória NE S Re e Ma NC 
Cichla sp. Tucunaré Acidental SD S Re e Ma NC 
Crenicichla lepidota Joaninha Constante NE S Fl, Re e Ma NC 
Crenicichla semicincta Joaninha Acidental NE S Fl, Re e Ma NC 
Geophagus megasema Cará Acidental NE S Fl, Re e Ma NC 
Geophagus proximus Cará Constante NE S Fl, Re e Ma NC 
Satanoperca jurupari Cará Constante NE S Re e Ma NC 
Família Sciaenidae 

 
     

Pachyurus junki Curvina amarela Acessória NE S Pç e Re NC 
Petilipinnis grunniens Pescada Acessória NE S Pç e Re NC 
Plagioscion squamosissimus Curvina amarela Acidental NE S Pç e Re NC 
ORDEM SILURIFORMES 

 
     

Família Auchenipteridae 
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Quadro 7.2.3.16 - Dados ecológicos das espécies da Ictiofauna da área de abrangência da Usina Hidrelétrica Castanheira, entre março e dezembro/2014. 
Legenda: Distribuição Geográfica: NE – Não Endêmica, E – Endêmica, SD – Sem Dados; Hábito Migratório (Classificação com base em 
Agostinho et al. 2007): MR – Migratório reprodutivo, S – Sedentários e RE - Reofílicas; Distribuição Ambiental: Co - Corredeira, Pr - Praia, Fl 
- Folhiço, Pç – Poço, Re – Remanso, Pe - Pedrais e Ma – Margem; Status de Conservação (segundo MMA, 2014): AM= Ameaçado; QA= 
Quase ameaçado; VU= Vulnerável; NC= não consta na lista de espécies em extinção. (continua...) 

TAXONS NOME VULGAR OCORRÊNCIA DISTRIBUIÇÃO 
GEOGRÁFICA 

HÁBITO 
MIGRATÓRIO 

DISTRIBUIÇÃO 
AMBIENTAL 

STATUS DE 
CONSERVAÇÃO 

Ageneiosus inermis Palmito Acidental NE S Pç e Co NC 

Ageneiosus ucayalensis Palmito Acidental NE S Pç e Co NC 

Família Callichthyidae 
 

     

Corydoras apiaka Tamboatá Acessória NE MR Ma e Pr NC 

Corydoras aff. loretoensis Tamboatá Acidental NE MR Ma e Pr NC 

Corydoras cf. brevirostris Tamboatá Acidental NE MR Ma e Pr NC 

Corydoras xinguensis Tamboatá Acessória NE MR Ma e Pr NC 

Hoplosternum littorales Tamboatá Acidental NE S Ma e Pr NC 

Família Doradidae 
 

     

Hassar orestis Tamuatás Constante NE S - RE  Co e Pe NC 

Megalodoras sp. Cuiu-cuiu Acidental SD S - RE Co e Pe NC 

Oxydoras niger Cuiu-cuiu Acidental NE S - RE Co e Pe NC 

Família Heptapteridae 
 

     

Imparfinis hasemani Bagrinho da areia Constante NE MR Ma e Fl NC 

Imparfinis stictonotus Bagrinho da areia Acessória NE MR Ma e Fl NC 

Mastiglanis asopos Bagrinho da areia Acessória NE MR Ma e Fl NC 

Phenacorhamdia cf. somnians Bagrinho Acidental NE MR Ma e Fl NC 
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Quadro 7.2.3-16 - Dados ecológicos das espécies da Ictiofauna da área de abrangência da Usina Hidrelétrica Castanheira, entre março e dezembro/2014. 
Legenda: Distribuição Geográfica: NE – Não Endêmica, E – Endêmica, SD – Sem Dados; Hábito Migratório (Classificação com base em 
Agostinho et al. 2007): MR – Migratório reprodutivo, S – Sedentários e RE - Reofílicas; Distribuição Ambiental: Co - Corredeira, Pr - Praia, Fl 
- Folhiço, Pç – Poço, Re – Remanso, Pe - Pedrais e Ma – Margem; Status de Conservação (segundo MMA, 2014): AM= Ameaçado; QA= 
Quase ameaçado; VU= Vulnerável; NC= não consta na lista de espécies em extinção. (continua...) 

TAXONS NOME VULGAR OCORRÊNCIA DISTRIBUIÇÃO 
GEOGRÁFICA 

HÁBITO 
MIGRATÓRIO 

DISTRIBUIÇÃO 
AMBIENTAL 

SATATUS DE 
CONSERVAÇÃO 

Pimelodella cf. howesi Bagre Acessória NE MR Ma NC 

Família Loricaridae 
 

     

Ancistrus sp. 2* Cascudo Acidental NE S - RE Co e Pe NC 

Ancistrus sp.1  "manchado"* Cascudo Acessória NE S - RE Co e Pe NC 

Baryancistrus sp. * Cascudo Acidental NE S - RE Co e Pe NC 

Farlowella oxyrryncha Cascudinho Acidental NE S - RE Co e Pe NC 

Farlowella smithi Cascudinho Acessória NE S - RE Ma e Co NC 

Harttia dissidens Cascudinho Acidental NE S - RE Co NC 

Hisonotus luteofrenatus Cascudinho Acessória NE S - RE Ma NC 

Hisonotus sp. "manchado"* Cascudinho Acessória NE S - RE Ma NC 

Hypostomus cf. plecostomus Cascudo Constante NE S - RE Co e Ma NC 

Hypostomus emarginatus Cascudo Acessória NE S - RE Co e Ma NC 

Hypostomus soniae Cascudo Acessória NE S - RE Co e Ma NC 

Hypostomus sp. Cascudo Acidental SD S - RE Co NC 

Otocinclus hasemani Cascudinho Acessória NE S - RE Ma NC 

Rineloricaria sp. 1 Cascudinho Acessória SD S - RE Ma NC 

Spatuloricaria sp. Cascudinho Acidental SD S - RE Ma NC 
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Quadro 7.2.3-16 - Dados ecológicos das espécies da Ictiofauna da área de abrangência da Usina Hidrelétrica Castanheira, entre março e dezembro/2014. 
Legenda: Distribuição Geográfica: NE – Não Endêmica, E – Endêmica, SD – Sem Dados; Hábito Migratório (Classificação com base em 
Agostinho et al. 2007): MR – Migratório reprodutivo, S – Sedentários e RE - Reofílicas; Distribuição Ambiental: Co - Corredeira, Pr - Praia, Fl 
- Folhiço, Pç – Poço, Re – Remanso, Pe - Pedrais e Ma – Margem; Status de Conservação (segundo MMA, 2014): AM= Ameaçado; QA= 
Quase ameaçado; VU= Vulnerável; NC= não consta na lista de espécies em extinção. (continuação) 

TAXONS NOME VULGAR OCORRÊNCIA DISTRIBUIÇÃO 
GEOGRÁFICA 

HÁBITO 
MIGRATÓRIO 

DISTRIBUIÇÃO 
AMBIENTAL 

STATUS DE 
CONSERVAÇÃO 

Família Pimelodidae 
 

     

Pimelodus ornatus Mandi Acidental NE MR Ma NC 

Pimelodus blochii Mandi Acessória NE MR - RE Ma NC 

Pseudoplatystoma punticfer Cachara Constante NE MR Pr, Co e Ma NC 

Sorubim trigonocephalus Chinelo Constante NE MR - RE Co e Ma NC 

Zungaro zungaro Jaú Constante NE MR Co, Pç NC 

Família Pseudopimelodidae 
 

     

Microglanis poecilus - Acidental E S - RE Fl NC 

Pseudopimelodus pulcher Bagre amarelo Acidental NE S - RE Fl NC 

Família Trichomycteridae 
 

     

Acantopoma annectes Candiru Acidental NE S Fl NC 

Ituglanis amazonicus Candiru Acidental NE MR Fl NC 

Schultzichthys bondi Candiru Constante NE S Fl NC 

Schultzichthys sp. Candiru Constante NE S Fl NC 

ORDEM SYNBRANCHIFORMES 
 

     

Família Synbranchidae 
 

     

Synbranchus marmoratus Mussum Acidental NE S Fl NC 
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Apesar do alto grau de espécies acidentais (que ocorreram em menos de 25% dos 
pontos), nenhuma das espécies coletadas encontra-se na Lista Nacional Oficial de 
Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção - Peixes e Invertebrados Aquáticos 
(MMA, 2014). 

De acordo com os padrões de distribuição geográfica conhecida de cada espécie 
coletada apenas uma espécie (Microglanis poecilus com 4 exemplares) tem registro 
de endemismo para a Bacia do Tapajós, 15 taxons estão identificados com epíteto 
genérico e portanto sem dados para sua distribuição (SD) e 133 não podem ser 
considerados endêmicos para a bacia do rio Arinos, pois já possuem registros em 
outras áreas do baixo rio Juruena e para afluentes da bacia do rio Tapajós 
(trabalhos realizados no Rio Teles Pires por Arrolho et al., 2011 a 2014). 

 

 Espécies de Interesse Comercial 

Dos 149 taxons registrados na área da UHE Castanheira, 38 espécies são 
utilizadas pelos pescadores como fontes de recursos para subsistência com a 
venda, para alimentação, a pesca ornamental ou como isca na captura de outros 
peixes  (Quadro 7.2.3-17). A classificação das espécies e seus usos para a pesca 
foram baseadas em observações de campo, conversas com os pescadores 
profissionais e amadores, visitas aos mercados de Porto dos Gaúchos e Juara e a 
casas de comercialização de peixes ornamentais.  

 

Quadro 7.2.3-17 - Espécies da Ictiofauna de interesse para a pesca registradas na AID Usina 
Hidrelétrica Castanheira, no período de março a dezembro/2014. Legenda: PC - 
Pesca Comercial, PA - Pesca para Consumo, PO - Pesca Ornamental e Is - Isca. 
(continua...) 

TAXONS NOME VULGAR PESCA 

ORDEM CHARACIFORMES 
  

Família Anostomidae 
  

Leporinus fasciatus Piau PA 

Leporinus friderici Piau Três-pintas PC e PA 

Leporinus vanzoi Piau PA 

Família Characidae 
  

Agoniates halecinus Sardinha PA 

Brycon falcatus Matrinxã PC e PA 

Hemigrammus geisleri Piaba PO 

Jupiaba acanthogaster Piaba PO 

Jupiaba apenina Piaba PO 

Moenkhausia ceros Piaba PO 
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Quadro 7.2.3-17 - Espécies da Ictiofauna de interesse para a pesca registradas na AID Usina 
Hidrelétrica Castanheira, no período de março a dezembro/2014. Legenda: PC - 
Pesca Comercial, PA - Pesca para Consumo, PO - Pesca Ornamental e Is - Isca. 
(continua...) 

TAXONS NOME VULGAR PESCA 

Myleus schomburgkii Pacu ferrugem PC e PA 

Myleus setiger Pacu PC e PA 

Tetragonopterus chalceus Lambari Moeda Is 

Thayeria boehlkei Piaba PO 

Triportheus sp. Peixe-facão PA 

Família Ctenoluciidae 
  

Boulengerella cuvieri Bicuda PA 

Família Cynodontidae 
  

Hydrolycus armatus Cachorra PA 

Hydrolycus tatauaia Cachorra PC e PA 

Família Hemiodontidae 
  

Hemiodus unimaculatus Sardinha PA 

Família Erythrinidae 
  

Hoplias aimara Trairão PC e PA 

Hoplias malabaricus Traira PA 

Família Prochilodontidae 
  

Prochilodus nigricans Curimba PA 

ORDEM GYMNOTIFORMES 
  

Família Sternopygidae 
  

Sternopygus macrurus Tuvira Is 

ORDEM PERCIFORMES 
  

Família Cichlidae 
  

Cichla marianae Tucunaré PC e PA 

Família Sciaenidae 
  

Petilipinnis grunniens Curvina amarela PA 

ORDEM SILURIFORMES 
  

Família Auchenipteridae 
  

Ageneiosus inermis Peixe boca de batom PC e PA 

Família Callichthyidae 
  

Corydoras apiaka Tamboatá PO 

Corydoras xinguensis Tamboatá PO 

Família Loricaridae 
  

Farlowella smithi Cascudinho PO 
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Quadro 7.2.3-17 - Espécies da Ictiofauna de interesse para a pesca registradas na AID Usina 
Hidrelétrica Castanheira, no período de março a dezembro/2014. Legenda: PC - 
Pesca Comercial, PA - Pesca para Consumo, PO - Pesca Ornamental e Is - Isca. 
(continuação) 

TAXONS NOME VULGAR PESCA 

Hisonotus luteofrenatus Cascudinho PO 

Hypostomus cf. plecostomus Cascudo PA e PO 

Hypostomus emarginatus Cascudo PO 

Hypostomus soniae Cascudo PA e PO 

Família Pimelodidae 
  

Pimelodus ornatus Mandi PA 

Pseudoplatystoma punctifer Cachara ou Pintado PC 

Pimelodus blochii Mandi PA 

Sorubim trigonocephalus Chinelo PA 

Zungaro zungaro Jaú PC e PA 

ORDEM SYNBRANCHIFORMES 
  

Família Synbranchidae 
  

Synbranchus marmoratus Mussum Is 

 

Além destas espécies, segundo descrito por diversos autores (Ambiental 
Consulting, 2008; Instituto Centro de Vida, 2009; EPE, 2010), as espécies pirarara 
(Phractocephalus hemioliopterus), piraíba (Brachyplatystoma filamentosum) e 
curvina (Plagioscion squamossismus) também compõem a lista dos peixes alvos da 
atividade pesqueira.  

Apesar de 25% das espécies serem utilizadas para a pesca, as informações sobre 
as espécies utilizadas assim como o volume de pescado comercializado na região, 
são incipientes.  

Segundo Camargo et al. (2011) a atividades pesqueira ao longo dos rios da bacia 
do Tapajós está estreitamente ligada à composição das comunidades de peixes e 
às crenças culturais locais, bem como às demandas de mercado externas aos 
aglomerados populacionais.  

 

 Espécies Migradoras e Espécies Reofílicas 

A estratégia de vida dos peixes amazônicos é extremamente relacionada com o 
ciclo hidrológico, conforme se observa pelo sincronismo entre o final da enchente e 
cheia com a maturação gonadal, a migração, a desova e o desenvolvimento inicial 
das larvas e alevinos. Estes processos estão ligados entre si no ciclo de vida dos 
peixes migradores, num fenômeno conhecido como piracema, que tem duas fase 
distintas. Na primeira os peixes encardumados sobem os rios aos se iniciarem as 
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chuvas de verão e durante essa migração as suas gônadas preparam-se para a 
desova que se processa durante as enchentes, neste caso a desova ocorre em 
lugares com maior quantidade de alimento (áreas inundadas de floresta, base de 
cachoeiras e corredeiras) e maior segurança para as formas juvenis.  Finalizada a 
reprodução, os peixes retornam aos locais de onde provieram; este retorno é a 
segunda fase da piracema, conhecida pela denominação de rodada (Goulding, 
1980; Masson, 2005; Martins, 2005). Nas rotas migratórias, as distâncias 
percorridas pelos peixes (dourada – Brachyplathystoma falvicans pode alcançar 
mais de 4000Km durante sua migração) dependem da espécie, ciclo hidrológico e 
condições hidrodinâmicas, contudo a falta de estudos consistentes culmina no 
desconhecimento destas rotas para a maioria das espécies de peixes migradores 
(Martins, 2005) 

Relatos (CMAM/CGPIMA/DAS/FUNAI, 2008; e Batista et al. 2011) apontam que a 
região compreendida como alto Juruena, nos rios Juruena, Arinos, Peixes e Sangue 
é área importante de desova de espécies migratórias da bacia do rio Tapajós, não 
identificando quais seriam estas espécies. 

Na comunidade, as espécies  registradas foram agrupadas em 2 grupos principais 
de acordo com o deslocamento realizado por elas (CAROLSFELD et al., 2003; 
AGOSTINHO et al., 2007; MERONA et al., 2010) : 

 95 espécies caracterizadas como espécies migradoras - Ageneiosus inermis, 
Ageneiosus ucayalensis, Brycon falcatus, Brycon pesu, Chalceus 
macrolepidotus Cynopotamus xinguano Leporinus fasciatus Leporinus 
friderici, Leporinus vanzoi, Myleus rhomboidalis, Myleus schomburgkii, Myleus 
setiger, Myloplus rubripinnis, Prochilodus nigricans, Schizodon vittatus e 
Zungaro zungaro , enquadrando-se neste grupo as espécies que realizam 
grandes migrações longitudinais, estas espécies utilizam mais de um habitat 
durante seu ciclo de vida e migram rio acima ou abaixo para desovar em 
locais específicos, com desova sazonal e total, e a taxa de fecundidade 
elevada. Houve ainda a informação de pescador sobre a presença de piraíba 
(Brachyplatystoma filamentosum); já as espécies Acestrorhynchus falcatus, 
Boulengerella cuvieri, Hydrolycus armatus, Hemiodus unimaculatus, 
Pseudoplatystoma punticfer e Sorubim trigonocephalus, realizam migrações 
de menor distância, executando deslocamentos laterais ou longitudinais, 
estas espécies possuem fecundidade relativamente elevada,  a desova pode 
ser total ou parcelada e o período reprodutivo pode estender-se por vários 
meses; e 

 54 espécies são sedentárias (S) - neste grupo estão espécies com estratégia 
de cuidados parentais como é o caso dos tucunarés (Cichla), mas também 
reúne espécies que não possuem esses cuidados, como o traira (Hoplias 
malabaricus), com desova total ou parcelada e comportamento territorialista 
em alguns casos. 
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Segundo Martins (2005) o movimento migratório dos peixes, principalmente 
reprodutivo, não é constante num único sentido, ocorrem avanços e recuos devido à 
exaustão e/ou repouso, linhas de correntes desfavoráveis, ou a estagnação devido 
à intransponibilidade. Portanto, a dinâmica dos peixes migratórios envolve 
características espaciais e temporais importantes relacionadas com comportamento 
e morfofisiologia dos peixes. 

Ainda, foram registradas para a área amostrada da UHE Castanheira 27 espécies 
classificadas como reofílicas, dentre as sedentárias: Bryconexodon trombetasi, 
Bryconops transitoria, Creagrutus anary, Creagrutus sp."mancha dorsal", 
Characidium zebra, Melanocharacidium dispilomma, Melanocharacidium sp., 
Hassar orestis, Megalodoras sp., Oxydoras niger, Ancistrus sp. 2, Ancistrus sp.1 
"manchado", Baryancistrus sp., Farlowella oxyrryncha, Farlowella smithi, Harttia 
dissidens, Hisonotus luteofrenatus, Hisonotus sp. "manchado", Hypostomus cf. 
plecostomus, Hypostomus emarginatus, Hypostomus soniae, Hypostomus sp. 
Otocinclus hasemani, Rineloricaria sp. 1, Spatuloricaria sp. , Microglanis poecilus e 
Pseudopimelodus pulcher. 

Peixes reofílicos requerem ambientes lóticos e de alto fluxo para completarem  o 
seu ciclo de vida, mas que, não necessariamente, realizam migrações ou 
apresentam importância econômica, podem ser migradores ou não. A maioria dos 
peixes reofílicos desova várias vezes na vida sendo este um processo que ocorre 
em intervalos que se repetem. O sucesso da reprodução dos peixes reofílicos 
depende de um ajuste temporal que garanta que a desova ocorrerá quando as 
condições ambientais se apresentem as mais favoráveis para a sobrevivência dos 
descendentes. Estas espécies são encontradas apenas em  ambientes de alto fluxo 
de água corrente (Munro et al., 1990; Zaniboni–Filho e Weingarner, 2007). 

Segundo Zuanon (2010) as corredeiras constituem ambientes extremos para a 
ictiofauna, ao combinar alta velocidade da correnteza, turbulência e substrato 
rochoso. Muitas espécies vivem permanentemente nas corredeiras e apresentam 
especializações morfológicas e comportamentais relacionadas principalmente à 
ocupação do espaço, forrageamento e uso de abrigos contra predadores. Para a 
bacia do Tapajós em termos de riqueza de espécies e abundância, a ictiofauna 
predominante nas corredeiras é composta por quatro grupos principais: loricariídeos 
(cascudos, acaris, bodós), anostomídeos (piaus, piavas, aracus), ciclídeos 
(representados principalmente por jacundás ou joaninhas dos gêneros Crenicichla e 
Teleocichla) e caracídeos serrasalmíneos, principalmente pacus e matrinxãs. Esses 
grupos incluem espécies e gêneros exclusivamente encontrados neste tipo de 
ambiente que utilizam de diferentes estratégias comportamentais e especializações 
morfológicas. 

Os integrantes da guildas S (as sedentárias) apresentam como vantagem sua maior 
variabilidade genética intrapopulacional (Lassala e Renesto, 2007), com isso podem 
explorar maior número de nichos possíveis, ocupando ambientes mais 
heterogêneos. Esta estratégia maximiza a taxa de aumento intrínseco da 
população, o que provavelmente é uma vantagem quando a densidade populacional 
é reduzida por algum distúrbio ou predação (Winemiller et al., 2008), sendo ótimas 
colonizadoras de reservatórios. Os integrantes da guilda MR (que realizam 
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migrações reprodutivas) possuem a vantagem de poder migrar para áreas mais 
adequadas à desova e favoráveis ao desenvolvimento de ovos e larvas, podendo 
melhorar a sobrevivência das formas jovens (Winemiller et al., 2008) e liberarem 
grande quantidade de gametas, pois seu grande porte lhes permite alojar milhares 
de gametas, além de conferir elevada capacidade natatória (Godinho et al., 2009), 
entretanto, os integrantes desta guilda apresentam grande desvantagem em 
reservatórios, pois necessitam de diferentes hábitats para completarem seu ciclo de 
vida e, neste caso têm suas rotas migratórias interrompidas, impossibilitando o 
acesso às suas diferentes áreas de vida. 

Segundo EPE (2011) existem lacunas de conhecimento sobre a migração de peixes 
em toda a bacia do rio Tapajós, o que implica na necessidade de se desenvolverem 
uma série de estudos das espécies migratórias, do ictioplâncton (ovos e larvas) e 
suas relações com fatores que provavelmente são controladores da distribuição das 
espécies, como microhabitat e química da água. 

No final do período chuvoso (março-abril), segundo informações dos pescadores, 
são visualizados grandes cardumes de matrinxãs descendo os corpos d’água em 
direção ao canal principal do rio Arinos e vão até o rio Juruena, movimento que 
pode estar ligado à época de finalização da reprodução. Na coleta de setembro 
foram visualizados cardumes de matrinxãs, curimbas e piaus movimentando-se nas 
margens dos corpos d’água em direção ao canal principal do rio Arinos, este 
movimento pode estar ligado a época de inicio da reprodução. 

Algumas espécies de peixes se movimentam sentido à floresta. E com a subida do 
nível da água, a disponibilidade dos recursos dos pequenos corpos d’água faz com 
que algumas populações de peixes migrem por fins exclusivamente tróficos do leito 
dos corpos d’água para as áreas de vegetação inundadas retornando ao leito com a 
descida do nível da água. 

Verificou-se uma maior atividade reprodutiva de Prochilodus nigricans e Leporinus 
fridericii no ponto 6, correspondente ao rio Águas Claras, mas este não pode ser 
considerado como sítio específico de reprodução para as estas espécies. De acordo 
com informações dos pescadores as áreas de corredeiras abaixo do ponto 12 (local 
conhecido como corredeira Santa Rosa) são lugares onde peixes vão para se 
reproduzir (cachara, matrinxã, jaú, piraíba). De fato, o maior percentual de fêmeas 
em maturação final foi nesse ponto. No entanto, devido à baixa quantidade de ovos, 
larvas e jovens coletados esta informação não pôde ser confirmada. 

Ressaltamos que a área amostrada do rio Arinos pode ser uma via de passagem 
para espécies de hábitos migratórios e que sua reprodução é completada nas área 
do Alto rio Arinos, como já citado por CMAM/CGPIMA/DAS/FUNAI (2008) e Batista 
et al. (2011). Portanto este diagnóstico aponta que não existem subsídios técnicos 
até o momento para definir a existência de áreas expecíficas para reprodução 
dentro da área de influência direta da UHE Castanheira e confirma a necessidade 
do monitoramento anterior à implantação da UHE Castanheira. 
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 Espécies Exóticas, Invasoras e Alóctones 

Não foi registrada para a AID da UHE Castanheira nenhuma espécie considerada 
exótica, invasora ou alóctone, apesar da existência de pesque-pagues, criadouros 
de alevinos e represas de engorda de peixes nas propriedades da região próxima 
ao futuro reservatório. Portanto, o monitoramento e acompanhamento para 
identificação dessas espécies é de suma importância para a verificação da 
integridade da biota.  

 

 Ovos e Larvas - Ictioplâncton 

O volume de água filtrada nas coletas diurnas e noturnas de março foi de 482 m3 
(12 pontos), em setembro 391 m3 (12 pontos), em outubro 365 m3 (8 pontos), em 
novembro 371 m3 (8 pontos) e dezembro 407 m3 (12 pontos) (Quadro 7.2.3-15). 
Mesmo com as condições ambientais propícias (níveis de pH, oxigênio dissolvido e 
temperatura ideais) o número de ovos e larvas coletado foi extremamente baixo, 
com densidade de 0,35 ovos/m3 e 0,12 larvas/m3. 

Quanto ao período amostral, a maior proporção dos ovos foi coletada no mês de 
dezembro (Figura 7.2.2-30 e Figura 7.2.3-31). Estes resultados apontam para o 
provável início do processo reprodutivo da maioria das espécies no período de 
enchente dos rios da região, confirmando os resultados obtidos nas análises das 
gônadas e nas coletas de exemplares de diversas espécies de peixes nas fases 
juvenis com puçá e redes de arrasto. 

 

 
 

Figura 7.2.3-30 - Proporção de ovos e larvas por 
período de coleta na área da 
UHE Castanheira. 

Figura 7.2.3-31 - Proporção de ovos, larvas, 
juvenis por período de coleta 
na área da UHE Castanheira. 

 

Segundo Vazzoler (1996) as maiores concentrações de ictioplâncton coincidem com 
o período de desova da maioria das espécies, que se concentram nos meses mais 
quentes e com maior índice pluviométrico, o que corrobora os resultados 
encontrados. 
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Foi constatado que 50% das larvas foram coletadas no canal dos rios (centro-fundo) 
e para os ovos 75% foram coletados na superfície (Figura 7.2.3-32).  A vantagem 
adaptativa da distribuição vertical diferencial, com maior abundância de larvas na 
superfície, está relacionada à alimentação das larvas, que acompanham a 
distribuição do alimento na coluna de água (Röpke, 1993). Resultados semelhantes 
foram registrados para o rio Tocantins, em áreas livres de reservatórios, por 
Agostinho et al. (2009).  

 

 

Figura 7.2.3-32 - Proporção de ovos, larvas, juvenis por posição no 
transecto nos pontos de coleta na área da UHE 
Castanheira, coletados no período de março a 
dezembro/2014. 

 

Confirmando os resultados das coletas de ictiofauna, a ordem Characiformes foi a 
mais abundante com 66% das larvas encontradas, seguido de siluriformes com 34% 
(Quadro 7.2.3-18). Quanto ao estágio de desenvolvimento embrionário dos ovos, 
90% encontravam-se em clivagem inicial, 4,28% na fase de embrião inicial, 2,86% 
embrião final e 2,86% já em estágio de cauda livre (Figura 7.2.3-33). 
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Figura 7.2.3-33 - Proporção de ovos coletados na área da UHE Castanheira 
nos diferentes estágios de desenvolvimento embrionário 
no período de março a dezembro/2014. 

 

Com relação ao desenvolvimento ontogênico das larvas, foram observadas as 
seguintes proporções: 33,33% em estágio larval vitelínico, 12,51% das larvas em 
pré-flexão, 12,51% em início de flexão, 16,66 em flexão, 8,33 em final de flexão e 
16,66% em pós-flexão (Figura 7.2.3-34). 

 

 

Figura 7.2.3-34 - Proporção de larvas coletadas na área da UHE 
Castanheira nos diferentes estágios de 
desenvolvimento ontogênico no período de março a 
dezembro/2014. 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Cllivagem inicial Embrião inicial Embrião Final Cauda livre

P
o
rc

e
n
ta

g
e
m

 d
o
 o

v
o
s
 (

%
) 

0

5

10

15

20

25

30

35

Larval
vitelínico

Pré-flexão Início
flexão

Flexão Final
flexão

Pós flexão

P
o
rc

e
n
ta

g
e
m

 d
a
s
 l
a
rv

a
s
 (

%
) 



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  
 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 513/634 

 

 

Quadro 7.2.3-18 - Dados biológicos de juvenis, ovos e larvas coletadas no período de março a 
dezembro/2014, para o diagnóstico da Ictiofauna da UHE Castanheira. (continua...) 

MÊS  
VOLUME DE 

ÁGUA 
FILTRADA 

PONTO e 
DATA DE 

AMOSTARGEM 
TAXONS ESTÁGIO DE 

DESENVOLVIMENTO MARGEM PERÍODO 

A
B

U
N

D
Â

N
C

IA
 

Março 482m
3
 

12 pontos 

2 (23/03/2014) 
Erytrinidade - 
Hoplias 

Larval vitelínico Esquerda Noturno 1 

2 (23/03/2014) 
Heptapteridae -
Pimelodella 

Pós-flexão Esquerda Noturno 1 

1 (22/03/2014) OVO Cllivagem inicial Direita Matutino 1 

2 (23/03/2014) OVO Embrião inicial Direita Matutino 2 

4 (24/03/2014) OVO Embrião inicial Esquerda Noturno 1 

Setembro 
391m

3
 

12 pontos 

2 (18/09/2014) 
Moenkhausia 
ceros Juvenil Esquerda Matutino 1 

3 (17/09/2014) 
Moenkhausia 
ceros Juvenil Direita Matutino 2 

8 (16/09/2014) 
Moenkhausia 
ceros Juvenil Direita Matutino 1 

8 (16/09/2014) 
Moenkhausia 
ceros Juvenil Centro Matutino 1 

12 (14/09/2014) 
Jupiaba 
acanthogaster Juvenil Esquerda Matutino 1 

3 (17/09/2014) 
Larva - 
Siluriformes 

Larval vitelínico Direita Noturno 1 

3 (17/09/2014) 
Larva - 
Siluriformes 

Larval vitelínico Centro Noturno 2 

8 (16/09/2014) 
Larva - 
Siluriformes -
Trichomycteridae 

Pré-flexão Esquerda Noturno 1 

8 (16/09/2014) 
Larva - 
Characiformes 

Final flexão Centro Matutino 1 

8 (16/09/2014) 
Larva - 
Characiformes 

Flexão Centro Matutino 2 

Outubro 
365 m

3
 

8 pontos 

2 (08/10/2014) OVO Embrião Final Esquerda Matutino 1 

5 (12/10/2014) OVO Clivagem inicial Direita Noturno 1 

12 (11/10/2014) OVO Cauda livre Centro Noturno 1 

5 (12/10/2014) 
Larva - 
Characiformes 

Pré-flexão Direita Noturno 2 

10 (10/10/2014) 
Larva - 
Anostomidae 

Pós-flexão Centro Matutino 1 

 



 
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 514/634 

 

Quadro 7.2.3-18 - Dados biológicos de juvenis, ovos e larvas coletadas no período de março a 
dezembro/2014, para o diagnóstico da Ictiofauna da UHE Castanheira. (continua...) 

MÊS - 
VOLUME 
DE ÁGUA 
FILTRADA PO

N
TO

 

TAXONS ESTÁGIO DE 
DESENVOLVIMENTO MARGEM PERÍODO 

A
B

U
N

D
Â

N
C

IA
 

Outubro 
365 m

3
 

8 pontos 

12 (11/10/2014) Larva - Characiformes Pós-flexão Direita Matutino 1 

5 (12/10/2014) Moenkhausia ceros Juvenil Centro Noturno 1 

5 (12/10/2014) Moenkhausia ceros Juvenil Esquerda Noturno 2 

6 (13/10/2014) Jupiaba acanthogaster Juvenil Centro Noturno 6 

6 (13/10/2014) Myleus sp. Juvenil Centro Noturno 1 

11 (09/10/2014) Jupiaba acanthogaster Juvenil Esquerda Matutino 1 

Novembro 
371 m

3
 

8 pontos 

8 (12/11/2014) Moenkhausia ceros Juvenil Direita Noturno 4 

11 (05/11/2014) 
Hisonotus sp. 
"manchado" 

Juvenil Centro Noturno 1 

8 (12/11/2014) Hypostomus sp. Juvenil Centro Matutino 1 

11 (05/11/2014) Moenkhausia ceros Juvenil Esquerda Matutino 3 

8 (12/11/2014) Moenkhausia ceros Juvenil Centro Noturno 1 

6 (11/11/2014) Moenkhausia ceros Juvenil Centro Noturno 1 

8 (12/11/2014) 
Larva - Characiformes 
-Characidae 

Final flexão Centro Noturno 1 

8 (12/11/2014) 
Larva - Characiformes 
-Characidae 

Flexão Esquerda Matutino 1 

2 (08/11/2014) Larva - Characiformes Larval vitelínico Centro Noturno 1 

Dezembro 
407 m

3
 

12 pontos 

10 (06/12/2014) OVO Cauda Livre Direita Noturno 1 

6 (10/12/2014) Characidium zebra Juvenil Direita Matutino 1 

7 (11/12/2014) Jupiaba acanthogaster Juvenil Direita Noturno 1 

12 (05/12/2014) Jupiaba acanthogaster Juvenil Centro Noturno 1 

12 (05/12/2014) Moenkhausia gracilima Juvenil Centro Noturno 1 

5 (10/12/2014) Hemigrammus levis Juvenil Direita Noturno 1 

Dezembro 
407 m

3
 

12 pontos 

11 (08/12/2014) Moenkhausia ceros Juvenil Esquerda Noturno 1 

12 (05/12/2014) Larva - Characiformes Larval vitelínico Direita Matutino 1 

5 (10/12/2014) Larva - Characiformes Início flexão Centro Noturno 1 

5 (10/12/2014) Larva - Siluriformes Início flexão Centro Noturno 2 

5 (10/12/2014) Larva - Characiformes Larval vitelínico Centro Noturno 1 

5 (10/12/2014) Larva - Characiformes Flexão Esquerda Noturno 1 

4 (10/12/2014) Larva - Characiformes Larval vitelínico Esquerda Noturno 1 

6 (10/12/2014) Larva - Characiformes Pós flexão Esquerda Matutino 1 

10 (06/12/2014) ovo Embrião final Centro Matutino 1 
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Quadro 7.2.3-18 - Dados biológicos de juvenis, ovos e larvas coletadas no período de março a 
dezembro/2014, para o diagnóstico da Ictiofauna da UHE Castanheira. 
(continuação) 

MÊS - 
VOLUME 
DE ÁGUA 
FILTRADA PO

N
TO

 

TAXONS ESTÁGIO DE 
DESENVOLVIMENTO MARGEM PERÍODO 

A
B

U
N

D
Â

N
C

IA
 

Dezembro 
407 m

3
 

12 pontos 

6 (10/12/2014) ovo Clivagem inicial Centro Noturno 7 

8 (11/12/2014) ovo Clivagem inicial Direita Noturno 1 

4 (10/12/2014) ovo Clivagem inicial Direita Noturno 8 

5 (10/12/2014) ovo Clivagem inicial Direita Noturno 6 

4 (10/12/2014) ovo Clivagem inicial Esquerda Noturno 12 

6 (10/12/2014) ovo Clivagem inicial Direita Noturno 16 

4 (10/12/2014) ovo Clivagem inicial Centro Noturno 11 

 

Foram coletados no período noturno 82,6% dos ovos e 66% das larvas amostradas, 
sendo também comum neste período as formas juvenis, confirmando os resultados 
das capturas com rede de espera, com maior abundância no período noturno 
(Figura 7.2.3-35 e Figura 7.2.3-36). 

 

  

Figura 7.2.3-35- Proporção de ovos e larvas por 
ponto de coleta na área da UHE 
Castanheira. 

Figura 7.2.3-36 - Proporção de ovos, larvas e 
juvenis por ponto de coleta na 
área da UHE Castanheira. 

 

 Análises de Mercúrio 

Os resultados obtidos nas análises de mercúrio nos peixes apontam que a 
concentração do metal pesado não ultrapassa os valores de 0,09 mg/kg para a espécie 
Hydrolicus armatus (cahorra) com hábito alimentar piscívoro (Quadro 7.2.3-19). 

As amostras analisadas apresentam níveis de mercúrio abaixo dos limites 
estabelecidos pela Portaria nº 685 de 27 de Agosto de 1998 que determina os 
limites máximos de tolerância dos contaminantes inorgânicos nas diversas classes 
de alimentos, dentre elas: peixes predadores e demais espécies de peixes. 
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Quadro 7.2.3-19 - Resultados analíticos de Hg-T em peixes da área da UHE Castanheira. Legenda: DUPL - Duplicata; ppb - Parte por Bilhão; D.P. - Desvio 
Padrão. 

CODIGO LR DESCRIÇÃO DUPL. MASSA(G) V.FIN. VF/MASSA 
LEIT. 
(PPB) 

DIL. PPB LIQ SD%X 
MEDIA 
(PPB) 

D.P. 

dorm-3 AMOSTRA CERTIFICADA A 0,2111 12 56,85 7,356 1,00 416,43 
   

 
valor certificado - 0,379 mg/Kg B 0,2795 12 42,93 8,243 1,00 352,60 12 384,51 45,13 

29934 Hydrolicus – Ponto 2 A 0,3014 12 39,81 17,380 1,00 690,76 
   

 
Hydrolicus – Ponto 2 B 0,3571 12 33,60 16,040 1,00 537,99 18 614,38 108,03 

29935 Hydrolicus – Ponto 10 A 0,3566 12 33,65 6,267 1,00 209,87 
   

 
Hydrolicus – Ponto 10 B 0,3319 12 36,16 5,920 1,00 212,94 1 211,41 2,17 

29936 Leporinus fridericii – Ponto 3 A 0,3365 12 35,66 2,880 1,00 101,62    

 
Leporinus fridericii – Ponto 3 B 0,3319 12 36,16 6,042 1,00 217,35 8 107,83 8,78 

29937 Leporinus fridericii – Ponto 10 A 0,3220 12 37,27 3,178 1,00 117,30 
   

 
Leporinus fridericii – Ponto 10 B 0,4613 12 26,01 4,146 1,00 107,06 6 112,18 7,24 

29938 Prochilodus nigricans – Ponto 3 A 0,3282 12 36,56 5,290 1,00 192,31 
   

 
Prochilodus nigricans – Ponto 3 B 0,3427 12 35,02 5,693 1,00 198,28 2 195,30 4,22 

299940 Prochilodus nigricans – Ponto 10 A 0,3735 12 32,13 5,017 1,00 160,21    

 Prochilodus nigricans – Ponto 10 B 0,3337 12 35,96 5,080 1,00 181,59 9 170,90 15,11 
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Os resultados obtidos demonstraram não haver perigo de contaminação por 
ingestão de peixes da área de abrangência da UHE Castanheira. Segundo Hacon 
et. al. (2006) para a Organização Mundial da Saúde (OMS) o nível máximo aceitável 
para o ser humano é de 50 partes por milhão (ppm) de mercúrio no organismo, 
como nível máximo tal 0,3 mg/kg, não incluindo mais de 0,2 mg/semana de 
metilmercúrio. 

 

 Considerações Finais 

Durante as campanhas de campo foram registrados 8.036 exemplares de peixes, 
pertencentes a 6 ordens, 27 famílias, 87 gêneros e 149 espécies. Uma análise da 
similaridade entre os pontos demonstrou diferenciação entre a fauna do rio Arinos e 
do rio dos Peixes. 

Verificou-se que as comunidades ícticas da área da UHE Castanheira podem ser 
caracterizadas por um grande número de espécies, com baixo número de 
indivíduos por espécie. Esta relação espécie-abundância é um indicativo de 
condições ambientais naturais existentes na Amazônia, característica de ambientes 
submetidos a pouco impacto antrópico, situação que deverá mudar no trecho do 
reservatório com a implantação da UHE. 

A maioria das espécies foi capturada com puçás e redes de arrasto (6.590 
exemplares), sendo estas de pequeno e médio porte, com representatividade de 
82% dos exemplares amostrados, porém apenas 0,6% da biomassa total da 
comunidade. A pesca convencional (vara e molinete) e espinhel representaram 
22,19% da biomassa e 5,68% dos exemplares amostrados. Os valores obtidos da 
Captura por Unidade de Esforço (CPUE) com redes de espera foram baixos, sendo 
o ponto 8 o que apresentou maior CPUE para número de indivíduos (0,17). A baixa 
captura por redes de espera pode estar associada à forte correnteza da água no 
ponto com pedrais e corredeiras e à indisponibilidade de remansos ou águas mais 
calmas para fixação das redes, bem como a alta transparência da água e a 
possibilidade dos peixes desviarem das redes. 

A proporção de espécies piscívoras foi elevada nas três épocas de coleta. 

Dos exemplares analisados, 397 eram fêmeas (61,36%) e 250 eram machos 
(38,64%), com apenas 82 fêmeas nos estádios F3 e F4. O maior pico de 
reprodução das fêmeas analisadas foi no mês de dezembro. Os pontos com  maior 
atividade reprodutiva para seis espécies estão localizados a jusante do eixo da UHE 
Castanheira (pontos 10 a 12). Cabem ser ressaltados resultados para algumas 
espécies migratórias abundantes: Brycon falcatus foi registrada em atividade 
reprodutiva (estádios F3 e F4) nos pontos 1, 2, 9 e 10, com pico no mês de 
dezembro; Brycon pesu com atividade reprodutiva nos pontos 10 e 12, no mês de 
dezembro; Leporinus friderici nos pontos 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, nos meses de 
março e dezembro; e Prochilodus nigricans com maior atividade nos pontos 2, 3, 4, 
10, 11, 12, nas três coletas.  
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A maioria das espécies analisadas apresentou atividade reprodutiva em 
praticamente todos os locais de amostragem, sendo que as espécies dos gêneros 
Brycon e Leporinus preferiram os ambientes de corredeira. Já para Prochilodus 
nigricans as margens de rios e encontros de corpos d’água foram os ambientes 
preferenciais. Os bagres como Zungaro zungaro e Pseudoplatystoma punctifer 
foram registrados em atividade reprodutiva somente em locais próximos de 
corredeiras seguidos de poços com maior profundidade da coluna d’água.  

Os resultados das análises de ictioplâncton apontam para ocorrência de reprodução 
no mês de dezembro, confirmando os resultados obtidos nas análises das gônadas 
e nas coletas de exemplares de diversas espécies de peixes nas fases juvenis com 
puçá e redes de arrasto. 

Para espécies como as matrinxãs (gênero Brycon) e os piaus (gênero Leporinus) as 
áreas de corredeiras são os ambientes onde foram coletados os indivíduos em 
época de reprodução, podendo caracterizar áreas de desova. No entanto, isso não 
pôde ser confirmado pelos dados de ictioplâncton devido ao baixo número de ovos 
e larvas coletados.  

De acordo com os padrões de distribuição geográfica conhecida de cada espécie 
coletada apenas uma espécie (Microglanis poecilus com 4 exemplares) tem registro 
de endemismo para a Bacia do Tapajós, nenhuma espécie possui status de ameaça 
e nenhuma espécie alóctone, exótica ou invasora foi registrada. 

Foram registradas para a área amostrada da UHE Castanheira  95 espécies 
caracterizadas como migradores e  54 espécies sedentárias (entre estas, 27 
reofílicas). 

Dos 149 taxons registrados na área da UHE Castanheira, 38 espécies são 
utilizadas pelos pescadores como fontes de recursos para subsistência com a 
venda, para alimentação, a pesca ornamental ou como isca na captura de outros 
peixes com a exploração acentuada de espécies como Matrinxã (Brycon falcatus, 
Brycon pesu), cachara ou pintado (Pseudoplatystoma punctifer), Jaú (Zungaro 
zungaro) e os pacus (do gênero Myleus).    

Os resultados indicam que os ambientes de corredeiras são importantes sítios para 
alimentação e reprodução de espécies reofílicas migratórias, como Brycon falcatus 
e Brycon pesu e que o rio dos Peixes pode ser um sítio de descanso e/ou 
reprodução para as espécies migratórias Pseudoplatystoma punctifer e Zungaro 
zungaro. O rio Arinos pode ser um local de passagem de outras espécies 
migratórias, porém somente com pesquisas e monitoramento constantes é que 
serão definidas as áreas específicas para reprodução e alimentação das espécies 
de peixes. 
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7.2.4 - Entomofauna de Interesse Médico 

As doenças infecciosas apresentam um intrincado ciclo ecológico que envolve três 
fatores fundamentais para sua ocorrência, o agente, o suscetível e o ambiente. A 
interação dos seres humanos com o ambiente implica em fatores determinantes de 
natureza física, biológica e social, que são extremamente complexos. Assim sendo, 
não se compreenderá uma infecção por dengue sem associa-la a presença de 
mosquitos vetores (LEAVELL & CLARK, 1976; FORATTINI, 1992), ou mesmo, de 
explicar o aumento da incidência sem associa-la a impactos socioeconômicos. 

A implantação de grandes empreendimentos de desenvolvimento regional causa 
modificações sociais e ambientais, que podem alterar a dinâmica populacional de 
invertebrados transmissores de agentes infecciosos, colocando a população local 
ou migrante em risco de contrair doenças infecciosas. Por exemplo, a capacidade 
adaptativa dos mosquitos diante dos impactos ambientais, possibilita a mudança do 
quadro epidemiológico, devido o aumento das espécies com capacidade vetorial em 
detrimento de outras pouco expressivas do ponto de vista epidemiológico 
(FORATTINI & MASSAD, 1998).  

Empreendimentos voltados para exploração de recursos hídricos alteram 
ecossistemas naturais e aqueles estabelecidos no ambiente antrópico. Aspectos 
como a destruição de matas ciliar e aumento da erosão do solo podem produzir 
biótopos mais favoráveis para hospedeiros intermediários ou vetores  
(FRANCA-RODRÍGUES, 1981; HUNTER et al., 1983). Represas de grande porte 
foram construídas no continente Americano, como a de Itaipu, ocasionando 
aumento de casos de malária no entorno do reservatório, tanto no Brasil quanto no 
Paraguai, devido a formação de criadouros do mosquito Anopheles 
(Nyssorhynchus) darlingi Root, 1926 (CONSOLIM et al., 1991). 

Os impactos ambientais causados pela implantaçãaspecto, o e operação desse tipo 
de empreendimento, podem gerar condições favoráveis à colonização de novos 
focos de caramujos hospedeiros intermediários de vermes, seguido pelo aumento 
prevalências de esquistossomose “barriga d’água” (diversos autores apud 
MARTINS-MELO, 2014). A construção de barragens pode desempenhar papel 
importante na dispersão da esquistossomose mansônica, a exemplo do que foi 
observado no Egito, após o represamento do rio Nilo (MCCAULL, 1969). 

Conjuntamente as alterações ambientais, os habitantes da região sofrem ao serem 
afetadas pela economia e distúrbios sociais. A migração de pessoas oriundas de 
regiões endêmicas para malária, leishmaniose, febre amarela, filariose e doença de 
Chagas, pode agravar o quadro epidemiológico em outras áreas, podendo ocorrer a 
introdução de novas doenças, quando essa área receptiva é indene, ou causar o 
aumento da incidência de doenças, nas áreas onde elas são endêmicas  
(FRANCA-RODRÍGUES et al., 1981; HUNTER et al., 1983; LUZ & LOURENÇO-DE-
OLIVEIRA, 1996). Além disto, existe também a possibilidade da população imigrada 
vir a ser suscetível a agentes etiológicos do local onde será implantado o 
empreendimento (FRANCA et al., 1984). 
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Diante do exposto fica evidente a importância de conhecer a composição da fauna 
de invertebrados de interesse médico-sanitário ocorrente na região, e identificar as 
espécies mais importantes no aspecto epidemiológico, ou indicar espécies 
invasoras que poderão ser introduzidas devido aos impactos ambientais causados 
pela implantação e operação da UHE Castanheira. Além disto, esses dados 
servirão de base para elaboração do programa de monitoramento das populações 
de invertebrados na Área de Influência Direta (AID) do empreendimento. 

O objetivo deste diagnóstico foi abordar, de modo mais completo possível, os 
determinantes biológicos de caráter exógenos relacionados aos invertebrados de 
importância epidemiológica, visando esclarecer melhor o quadro ecológico das 
doenças ocorrentes nas áreas de influência dos empreendimentos e embasar a 
análise do órgão ambiental com vista ao licenciamento ambiental. 

Este item apresenta a caracterização da entomofauna existentes na bacia 
hidrográfica do rio Arinos, inserido na área de influência da UHE Castanheira. Para 
tal, foi realizada a consolidação do levantamento de dados secundários sobre a os 
vetores existentes nas bacias adjacentes e da própria região do Rio Arinos. 

As fontes bibliográficas disponíveis para a área em estudo, cujos dados obtidos são 
referentes principalmente à Área de Influência da UHE Castanheira com 
informações obtidas em levantamento das pesquisas e trabalhos técnicos 
disponíveis na Plataforma Lattes e Banco de teses e dissertações da Coordenação 
de Aperfeiçoamento do Ensino Superior (CAPES), bases de pesquisa acadêmica 
como SciELO, bases das universidades da região norte e centro-oeste do Brasil, 
materiais disponibilizados na página da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 
como a Avaliação Ambiental Integrada da Bacia do Rio Juruena, da Secretaria de 
Planejamento do Estado de Mato Grosso (SEPLAN, 2010).  

De forma complementar, foram levantados dados primários a partir de coletas em 
campo, onde se buscou descrever os aspectos gerais e dados utilizados para o 
levantamento referente aos estudos dos vetores, a metodologia de amostragem e 
referencial metodológico específico, resultados das coletas e consolidação das 
informações com análise conclusiva. 

Portanto, este item está estruturado de maneira a abordar, num primeiro momento, 
a entomofauna da bacia hidrográfica do rio Arinos inseridos na Área de Abrangência 
Regional do empreendimento em estudo. E num segundo momento, serão 
apresentados dados gerais da área de influencia indireta considerando o Rio Arinos 
e o Rio dos Peixes. 

Por fim, é abordada a área de influência direta, que corresponde à: (i) área do 
reservatório da UHE Castanheira; (ii) APP do reservatório (100 metros); (iii) APP do 
rio (2 km a jusante do eixo do reservatório); (iv) área onde serão locadas as 
estruturas do empreendimento”. 
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7.2.4.1 - Área de Abrangência Regional 

No Brasil, o quadro epidemiológico é caracterizado em grande parte pela 
coexistência de doenças endêmicas e infecciosas, que em muitas regiões 
representam sérios problemas de saúde pública, principalmente na Região 
Amazônica que ainda conserva extensas áreas de ambiente natural onde ocorrem 
ciclos de transmissão silvestres de doenças. Porém, são poucos os estudos que 
demonstram este aspecto sob o ponto de vista ecológico dos vetores e 
reservatórios de agentes patológicos. 

Na Região Norte Mato-grossense, onde está inserido o empreendimento UHE 
Castanheira, a malária persiste em áreas recém-impactadas na forma de surtos 
epidêmicos. A ocupação desordenada de áreas amazônicas por levas de migrantes 
procedentes de área indenes, isto é, sem a transmissão da dos agentes causais da 
doença, expõe a população a intensa transmissão quando existe a aproximação de 
pessoas e mosquitos.  

Também a parte do Norte Mato-grossense drenada pelos rios Arinos e Peixes é 
área receptiva para malária. Floresta menos densa devido à ocupação humana e 
margens de rios habitadas por anofelíneos, faz com que a transmissão seja 
estacional com reativação focal da doença. Devido à presença de anofelíneos 
vetores e a existência de outros fatores ecológicos e climáticos que favorecem a 
transmissão de Plasmodium causadores da malária.  

No estado de Mato Grosso a fauna catalogada incluía diversas espécies de 
mosquitos com possibilidade de ocorrerem também na Área de Abrangência 
Regional (AAR) do empreendimento em questão. XAVIER & MATTOS (1970) 
listaram 164 espécies de Anophelinae e Culicinae ocorrentes no estado do Mato 
Grosso. Entre a fauna de anofelíneos estão espécies envolvidas no ciclo de 
transmissão da malária, tais como, Anopheles (Nyssorhynchus) darlingi Root, 1926 
e espécies dos complexos Albitarsis, Nuneztovari, Oswaldoi e Triannulatus. 
MACIEL & MISSAWA (2012) demonstraram que a predominância de An. (Nys.) 
darlingi está associada ao aumento do risco de transmissão de malária em áreas de 
desmatamento. 

A febre amarela e a dengue são doenças causadas por arbovírus transmitidos por 
mosquitos nativos e exóticos ocorrentes na AAR. LANE & CERQUEIRA (1942) e 
XAVIER & MATTOS (1970) demonstraram a ocorrência de diversas espécies de 
Aedini incriminados na transmissão da febre amarela em focos silvestres. O registro 
de epizootias próximo a centros populacionais aumenta a possibilidade da 
reurbanização da doença, principalmente em áreas recém-impactadas. 

Nas áreas urbanas da AAR ocorrem as espécies exóticas e responsáveis pela 
disseminação do dengue nesse ambiente antrópico. Stegomyia (Stegomyia) aegypti 
(Linnaeus, 1762) é o principal vetor dos sorotipos do vírus da dengue, devido a alta 
densidade de infestação. Entre outros vetores de importância epidemiológica estaria 
o Stegomyia albopicta (Skuse, 1894) que apresenta potencial vetorial não somente 
para dengue, mas para outras arboviroses como, vírus do Nilo Ocidental, 
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Chikungunya e outras encefalites (CONSOLI & LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 1994; 
FORATTINI, 2002). 

MISSAWA & LIMA (2006) registram a ocorrência de Lutzomyia longipalpis (Lutz & 
Neiva, 1912), o principal vetor da leishmaniose visceral, em municípios da AAR do 
empreendimento, doença já estabelecida no estado. No entanto, a Amazônia 
representa a mais recente área endêmica para a doença de Chagas, envolvendo 
diversas espécies de triatomíneos. Segundo LENT & WYGODZINSKI (1979), as 
principais espécies de triatomíneos ocorrentes no estado do Mato Grosso, e com 
ocorrência esperada para a AAR são: Triatoma infestans Klug In: Meyen, 1834 (sem 
registro atual); Triatoma matogrossensis Lent & Barbosa, 1953; Triatoma sordida, 
Stal, 1859; Triatoma williani Galvão, Souza & Lima, 1965; Eratyrus mucronatus Stal, 
1859; Panstrongylus megistus (Burmeister, 1835); Rhodnius pictipes Stal, 1872; 
Psamolestes tertius Lent & Jurberg, 1965; Cavernícola pilosa Barber, 1937. 

No estado do Mato Grosso, e provavelmente ao longo da bacia hidrográfica do rio 
Arinos e dos Peixes, existe o registro da ocorrência de Biomphalaria straminea 
(Dunker, 1848), importante espécie de molusco Planorbidae envolvido no ciclo de 
transmissão da esquistossomose. As espécies de Lymnaeidae também estão 
amplamente distribuídas no território brasileiro e, portanto, também ocorrem na 
região do empreendimento. Este molusco é responsáveis pela transmissão da 
Fasciola hepática Linnaeus, 1758, trematódeo que parasita o fígado de ruminantes, 
porém pode acometer o ser humano (SVS-MS, 2008). 

Espécies de moluscos planorbídeos o gênero Drepanotrema podem ocorrer na AAR 
do empreendimento. PARAENSE (1975) indica maior probabilidade de ocorrer na 
AAR as espécies Drepanotrema anatinum (Orbigny, 1935), Drepanotrema 
kermatoides (Orbigny, 1935), Drepanotrema lucidum (Pfeiffer, 1839), Drepanotrema 
cimex (Moricand, 1839) e Drepanotrema depressissimum Moricand, 1839), por 
terem sido registrados no Mato Grosso ou em todo o território brasileiro. 

Outros moluscos sem importância epidemiológica também tem sua ocorrência 
assinalada na região, como é o caso de Castalia ambigua Lamarck, 1819, um 
molusco Hyriinae catalogado na coleção de moluscos do Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia (INPA), procedente rio Arino. 

Achatina fulica Bowdich, 1822 é um molusco africano introduzido no Brasil para ser 
utilizado na alimentação humana. Possuindo grande capacidade de proliferação, 
ocorre em quase todos os estados brasileiros. Nos ambientes infestados atingem 
altas densidades, destruindo hortas, jardins e diversos tipos de cultivo, causando 
prejuízo e transtornos às comunidades afetadas (SVS-MS, 2008). 

 

7.2.4.2 - Área de Influência Indireta 

Como pode ser constatado no texto da AAR da UHE Castanheira, o Norte Mato-
grossense é ainda pouco conhecido do ponto de vista epidemiológico. Na Área de 
Influência Indireta (AII) do empreendimento não existem estudos sobre a 
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composição da fauna de invertebrados de interesse epidemiológico. As únicas 
informações foram obtidas junto aos serviços de saúde pública dos municípios de 
Juara, Novo Horizonte do Norte e Porto dos Gaúchos, e por este motivo são 
considerados dados primários. 

Portanto, as duas áreas de influência, AII e a Área de Influência Direta (AID), podem 
ser tratadas de forma semelhante com relação à fauna de invertebrados de 
interesse epidemiológico, uma vez que toda a informação obtida no Estudo de 
Impacto Ambiental constitui-se em dados inéditos para a ciência. Tal fato demonstra 
a importância dos inquéritos entomológicos e malacológicos realizados na área de 
influência do empreendimento, a fim de embasar a avaliação dos impactos e a 
proposta de programas ambientais. 

Os grupos taxonômicos onde se inserem vetores de agentes patogênicos para 
seres humanos costumam apresentar ampla distribuição geográfica, podendo-se 
inferir sobre a ocorrência de vários grupos taxonômicos na AII do empreendimento. 
Por exemplo, o flebotomíneo é o inseto de importância epidemiológico mais 
estudado no estado do Mato Grosso, sendo que as espécies de Nyssomyia do 
Complexo Antunesi encontram-se amplamente distribuídos em diferentes tipos de 
cobertura vegetal do estado, tais como, áreas de florestas, cerrado e pantanal, 
incluindo zonas de transição (AZEVEDO, 2002; RIBEIRO et al., 2007; MISSAWA et 
al., 2007, 2008; ZEILHOFER et al., 2008). 

Da mesma forma ocorre com outros grupos taxonômicos de importância 
epidemiológica, e devido ao fato de ocorrerem em diferentes biomas brasileiros, 
estima-se que também ocorram na AII do empreendimento. Os principais 
invertebrados de interesse epidemiológico passíveis de ocorrerem na área de 
estudo são: Dípteros nematóceros - insetos que possuem duas asas funcionais e 
antenas longas contendo em torno de 16 segmentos (culicídeos, psicodídeos, 
simulídeos, ceratopogonídeos e moscas); hemípteros - insetos de corpo achatado 
dorso-ventral que apresentam a parte basal das asas membranosas e de outras 
helmintoses (triatomíneos); e moluscos gastrópodes – caramujos que apresentam 
torção da massa visceral, formando concha única e espiralada, presença de dentes 
quitinosos, principalmente, e inclui espécies envolvidas na transmissão da 
esquistossomose, além de espécies terrestres como o carmujo africano. 

Esses indicadores entomológicos serviram para estimar os grupos taxonômicos de 
maior importância para os estudos ambientais realizados, tanto na AII quanto na 
AID do empreendimento. Portanto, o estudo da fauna de invertebrados de interesse 
epidemiológico da AID, reflete similarmente a AII do empreendimento. 

 

7.2.4.3 - Área de Influência Direta 

a) Procedimentos Metodológicos 

A seleção dos principais grupos taxonômicos de interesse médico-sanitário, a 
serem considerados nesse estudo, foi baseada na descrição de artrópodes vetores 
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de agentes infecciosos causadores de doenças, tais como: vírus – febre amarela, 
dengue, várias encefalites e outras arboviroses (abreviação do inglês: arthropod 
borne virosis); protozoários – malária, leishmanioses, doença de Chagas e outras 
tripanossomoses; helmintos – filaríase linfática, oncocercose, outros. Além das 
espécies de moluscos terrestres e aquáticos de importância epidemiológica que 
ocorrem na região. 

A lista contemplam os seguintes grupos taxonômicos: Dípteros nematóceros - 
insetos que possuem duas asas funcionais e antenas longas contendo em torno de 
16 segmentos (culicídeos, psicodídeos, simulídeos e ceratopogonídeos); 
hemípteros reduvídeos - insetos hematófagos de corpo achatado dorso-ventral que 
apresentam a parte basal das asas membranosas (triatomíneos); carrapatos - 
artrópode da ordem dos ácaros que possuem corpo oval e quando em jejum são 
achatados dorso-ventralmente, porém após se alimentarem ficam convexos ou 
esféricos; e moluscos gastrópodes – caramujos que apresentam torção da massa 
visceral, formando concha única e espiralada, presença de dentes quitinosos, 
principalmente, e inclui espécies envolvidas na transmissão da esquistossomose. 

Abaixo estão descritos os processos metodológicos para a coleta de amostras em 
cada grupo taxonômico estudado. 

 

 Malha Amostral 

A malha amostral para os estudos de entomofauna e malacofauna representou a 
AID da UHE Castanheira. Para realização das pesquisas foram priorizados pontos 
com aspectos relevantes da região, em especial as regiões com previsão de 
receberem canteiro de obras e áreas associadas, áreas antropizadas próximas de 
grandes criadouros de formas imaturas de anofelíneos, além de diversos locais ao 
longo do curso do rio Arinos, situados próximos de rodovias e estradas de acesso 
ao futuro empreendimento. 

Os principais pontos de coleta foram distribuídos em quatro áreas amostrais, 
potencialmente vulneráveis às alterações provocadas pela implantação e operação 
da UHE Castanheira, assim descritas: região do eixo da barragem da UHE 
Castanheira, a interseção do rio Arinos com a estrada MT-410 (ponte), a região da 
ilha particular Recanto Paraíso Dourado, ponto turístico popularmente conhecido 
como “Ilha do Netinho” e por fim a interseção do rio Arinos com a estrada MT-325. 

Também foram realizadas pesquisas nos principais locais de concentração humana 
próximo ao rio Arinos, nos municípios de Juara, Novo Horizonte do Norte e Porto 
dos Gaúchos. De um modo geral, a escolha destes pontos de pesquisa levou em 
consideração os ecossistemas ocorrentes na região, populações e atividades 
econômicas que podem ser impactados pelo empreendimento e a presença de 
criadouros de formas imaturas de mosquitos. 

A caracterização de todos os pontos pesquisados está no capítulo “Esforço 
Amostral”. 
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 Períodos de Amostragem 

As atividades de coleta de invertebrados de interesse médico-sanitário, na área de 
influência da UHE Castanheira, tiveram o intuito de coletar o maior número possível 
de invertebrados vetores, e conhecer a distribuição sazonal das espécies mais 
abundantes. Portanto, foram realizadas três campanhas de campo, conforme 
relacionadas abaixo: 

 Final do período chuvoso - entre 13 e 17 de abril de 2014; 

 Período de menor incidência de chuvas - entre 22 e 25 de julho de 2014; e 

 Início do período chuvoso - entre 29 de outubro e 1° de novembro de 2014. 

 

 Metodologia de Amostragem 

Para caracterização da fauna de invertebrados de interesse médico-sanitário e sua 
distribuição na área de influência da UHE Castanheira, foram utilizados os dados 
primários dos inquéritos entomológicos realizados, especificamente, para esse 
estudo, informações obtidas nas instituições de saúde locais e de pesquisa na 
literatura especializadas, conforme são apresentadas ao longo do texto. Abaixo 
estão descritos os processos metodológicos para a coleta de amostras da 
entomofauna (incluindo carrapatos) e malacofauna. 

 

 Entomofauna 

 Mosquitos (Diptera: Culicidae) 

Coleta de formas adultas de mosquitos. As coletas sistematizadas de formas 
adultas de mosquitos ocorreram no município de Juara, considerada área 
potencialmente vulnerável às alterações ambientais que serão impostas, a partir da 
implantação do empreendimento na região. As localidades selecionadas para o 
estudo representaram pontos com concentração de pessoas e unidades 
domiciliares localizadas próximas de potenciais criadouros de formas imaturas de 
anofelíneos e culicíneos. As coletas foram realizadas no período noturno, a partir do 
crepúsculo matutino, sendo três noites de coleta com duração de 4 horas e uma 
noite com duração de 12 horas. 

A técnica de coleta de mosquitos no momento do repasto sanguíneo foi realizada 
pelo grupo de pesquisadores envolvidos no projeto, em ambiente domiciliar. Esta 
técnica visou avaliar o contato homem-vetor e possibilitar uma análise quantitativa 
das amostras de mosquitos coletados (Figura 7.2.4.3-1 A-C). 



 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 526/634 

 

Também foram utilizadas as técnicas de armadilha de Shannon e armadilha 
luminosa do tipo Center on Disease Control - CDC (SUDIA & CHAMBERLAIN, 
1962), modificada da original segundo GOMES et al. (1985), empregadas no 
ambiente antrópico e áreas florestadas (Figura 7.2.4.3-1 D). O aspirador elétrico tipo 
Nasci (NASCI, 1981) foi utilizado para coletar mosquitos em locais de abrigo no 
ambiente silvestre (Figura 7.2.4.3-1 E). 

Durante as pesquisas larvárias fêmeas de mosquitos tentaram exercer a 
hematofagia nos pesquisadores. Estes mosquitos foram coletados com o auxílio de 
puçá e acondicionados em recipientes rotulados para transporte e posterior 
identificação (Figura 7.2.4.3-1 F). 

Pesquisa de formas imaturas de mosquitos. Essa técnica de coleta se destinou a 
descrever os principais criadouros de mosquitos existentes na área de estudo. O 
modo de se proceder durante a pesquisa larvária foi a mesma em todos os pontos 
de pesquisa. Para criadouros pequenos a médios foram considerados pontos a 
cada 5 metros. Enquanto que, para coleções hídricas como, rios, córregos e 
represas, os pontos de pesquisa foram distribuídos principalmente onde a 
vegetação se apresentava mais abundante. 

Para análise quantitativa foi utilizada a concha entomológica com cabo de 100 cm e 
copo coletor medindo 11 cm de diâmetro de abertura e com volume de 350 ml, 
aproximadamente (Figuras 7.2.4.3-2 e Figura 7.2.4.3-3 A-B). Em cada ponto de 
pesquisa foram efetuadas nove conchadas, com o pesquisador posicionado de 
frente e junto à margem do criadouro, sendo três lances a direita, três à frente e 
outros três à esquerda, respeitando um raio de 1 metro do ponto fixado pelo 
pesquisador, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde, descritas na Nota 

Técnica n 012 - CGPNCM/DIGES/SVS/MS, de 04 de junho de 2007. 

Para análise qualitativa foi utilizada rede pesca-larvas de tecido com malhas 
milimétricas, aplicada a vários níveis dos criadouros formados no solo ou recipientes 
artificiais abandonados, que serviam de criadouro de mosquitos. Além da técnica de 
Pipetagem e uso de aparelho de sucção bucal para capturar mosquitos fitotelmatas, 
que se criavam em recipientes naturais (Figura 7.2.4.3-3 C-D) 
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Figura 7.2.4.3-1 - Técnicas de coleta de adultos de mosquitos utilizadas no levantamento de dados 
primários para Avaliação do Potencial Malarígeno da UHE Castanheira, Estado do 
Mato Grosso, nos períodos de 13-17/04/14, 22-25/07/14 e 29/10-1º/11/2014. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald. 
Legenda: A-C) Isca humana no ambiente domiciliar; D) Armadilha de Shannon; E) Aspirador Nasci;  

F) Armadilha luminosa tipo CDC; F) Coleta de mosquitos de hábito diurno com auxílio de puçá. 
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Figura 7.2.4.3-2 - Desenho esquemático de utilização da concha 
entomológica demostrando a posição do 
pesquisador em relação à margem do criadouro. 

Fonte: Nota técnica Nº 012/2007 – CGPNCM/DIGES/ 
SVS/MS (desenho esquemático). 
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Figura 7.2.4.3-3 - Fotos do procedimento para a coleta de formas imaturas de mosquitos, na área de 
influência da UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso, nos períodos de 13-
17/04/14, 22-25/07/14 e 29/10-1º/11/2014. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald.(fotos).  

Legenda: A) = Concha entomológica; B) Rede pesca-larvas; C) = Pipetagem; D) Sucção bucal. 

 

Procedimentos de Campo. Os exemplares de adultos de mosquitos coletados 
foram acondicionados em pequeno recipiente tratado com naftalina e etiquetados 
com os dados de campo, de acordo com localidade, data, técnica de coleta, 
ecótopo e intervalo de horário. As formas imaturas de mosquitos foram 
acondicionadas em tubos rotulados a grafite, contendo álcool etílico 70%. 

Na expectativa de se obter adultos de mosquitos (machos e fêmeas), parte das 
formas imaturas (larvas e pupas) coletadas por meio da técnica de rede  
pesca-larvas foi mantida viva e transportada em frascos plásticos com água do 
próprio criadouro (Figura 7.2.4.3-4 A). Cada exemplar (larva ou pupa) foi separado 
em pequenos frascos etiquetados e dispostos em mini pupários adaptados para as 
condições do campo, onde foram alimentados com uma mistura de ração de peixe 
macerado com pólen da flor da camomila (Matricaria chamomilla L.) e 
acompanhados até a emergência dos adultos (Figura 7.2.4.3-4 B-D). 

 

A B 

C D 
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Figura 7.2.4.3-4 - Procedimentos de campo, triagem, conservação e criação dos mosquitos coletados na 
Avaliação do Potencial Malarígeno da UHE Castanheira, Vale do Rio Arinos, Estado 
do Mato Grosso, nos períodos de 13-17/04/14, 22-25/07/14 e 29/10-1º/11/2014. 
Fonte: Habtec Mott MacDonald. 

Legenda: A) = Acondicionamento das formas imaturas de mosquitos; B) = Triagem de formas imaturas e 
adultas de mosquitos; C-D) = Criação de formas imaturas em mini pupário. 

 

As exúvias liberadas da larva de quarto estádio e da pupa foram recolhidas e 
acondicionadas em microtubos (Eppendorf) transparentes de 1,5 ml, contendo 
álcool 70%. Os adultos emergidos a partir das pupas foram mortos por meio de 
vapor de Acetato de Etila (CH3COOC2H5) e, a seguir, acondicionados em 
microtubos (Eppendorf) transparentes de 1,5 ml. Para manter o conjunto das peles 
das larvas associado ao adulto, utilizou-se de um novo sistema de 
acondicionamento para estas amostras, onde a tampa do frasco que continha as 
larvas serviu para tampar o frasco com a forma adulta e vice-versa. Desta forma, as 
amostras eram enviadas ao laboratório para posterior identificação. O sistema de 
rotulagem garantiu a relação entre a exúvia da larva, da pupa e do exemplar de 
mosquito adulto (Figura 7.2.4.3-5 A-B). 

 

A B 

C D 
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Figura 7.2.4.3-5 - Procedimentos de campo, triagem, conservação e criação dos mosquitos coletados na 
Avaliação do Potencial Malarígeno da UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso, 
período entre 13/04 a 1º/11/ 2014. Fonte: Habtec Mott MacDonald. 

Legenda: A-B) = Etiquetagem das amostras. 
 

No laboratório foi realizada uma segunda triagem das amostras, separando por 
grupos taxonômicos e preparando os exemplares para a identificação das espécies. 
Os mosquitos adultos foram fixados pelo lado direito do tórax em triângulos de 
papel espetados por alfinetes, facilitando assim a manipulação dos indivíduos no 
momento da identificação em microscópio estereoscópico. Após a identificação os 
exemplares foram etiquetados e armazenados em gavetas entomológicas. 

Parte das genitálias masculinas, larvas e exúvias (peles) larvais e pupais foram 
clarificadas em soluções de hidróxido de potássio (KOH) a 10%, álcoois e Eugenol, 
sendo fixados entre lâmina e lamínula para posterior identificação dos caracteres 
morfológicos em microscópio bacteriológico. Cada exemplar recebeu uma etiqueta 
de identificação para depósito em laminários. 

Para o diagnóstico das espécies foram utilizadas chaves de identificação, a saber: 
LANE (1953), GALINDO et al. (1954), FORATTINI (1962; 1965a, b; 2002), BRAM 
(1967), GORHAN et al. (1967) ZAVORTINK (1973), ARNELL (1976), LINTHICUM 
(1980) e CONSOLI e LOURENÇO-DE-OLIVEIRA (1994). Para possibilitar a 
identificação das espécies, que ainda não estão inseridas em chaves de 
identificação tradicionais, foram acessadas as descrições de espécies compiladas 
através da literatura disponível gratuitamente no site da WRBU (wrbu.org). 

As categorias taxonômicas foram descritas conforme a nova proposta de 
classificação feita pela Walter Reed Biosystematics Unit, Smithsonian Institution 
(catálogo em http://www.mosquitocatalog.org/taxon_table.aspx), para as espécies 
de mosquitos válidas, segundo HARBACH (2013) em Mosquito Taxonomic 
Inventory (www.mosquito-taxonomic-inventory.info/). A abreviação dos gêneros e 
subgêneros seguirá as normas sugeridas por REINERT (2009), modificadas 
segundo a nova proposta de nomenclatura para mosquitos. 

Os agrupamentos infragenéricos das espécies de Anopheles foram baseados nos 
estudos publicados por SALLUM et al. (2002), CALADO et al. (2008), MOTOKI et al. 
(2009), SALLUM et al. (2010), RUIZ-LOPES et al. (2012), BOURKE et al. (2013), 

A B 

http://www.mosquitocatalog.org/taxon_table.aspx
http://www.mosquito-taxonomic-inventory.info/
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MORENO et al. (2013), FOSTER et al. (2013) e FOLEY et al. (2014). As citações de 
Seções, Grupos e Subgrupos de Culex seguem as propostas de SIRIVANAKARN 
(1982) e HARBACH (2011) (Figura 7.2.4.3-6). 

 

 

Figura 7.2.4.3-6 - Desenho esquemático da classificação das espécies 
de mosquitos adotada para a Avaliação do Potencial 
Malarígeno da UHE Castanheira, Estado do Mato 
Grosso. Fonte: Original do autor. 

 

 Flebotomíneos (Diptera: Psychodidae) 

As coletas de flebotomíneos foram realizadas nas mesmas localidades e, 
concomitantemente, com as coletas noturnas de mosquitos. Portanto, as técnicas 
utilizadas para a coleta de flebotomíneos também foram as mesmas empregadas 
na coleta de mosquitos adultos de hábito noturno, assim descritos: atração humana 
protegida, armadilha de Shannon e armadilha luminosa automática. As técnicas de 
coleta foram empregadas a partir do crepúsculo vespertino, em ambientes 
domiciliares, peridomiciliar (galinheiros e currais) e extradomiciliar (mata ou margem 
de mata). 

Os exemplares de flebotomíneos coletados foram acondicionados em pequeno 
recipiente devidamente etiquetado e tratados com naftalina, conforme ecótopo 
pesquisado e o intervalo horário de coleta. No laboratório todos os exemplares 
foram clarificados e montadas amostras entre lâmina e lamínulas (Figura 7.2.4.3-7). 
A identificação específica foi realizada pela observação direta dos caracteres 
morfológicos através de microscópio biológico. A identificação taxonômica dos 
flebotomíneos seguiu GALATI (2003, atualizado em 2010), que utilizou o método 
cladístico e reclassificando os flebotomíneos do Novo Mundo em 22 gêneros 
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(Figura 7.2.4.3-8). As abreviações de gêneros e subgêneros de flebotomíneos estão 
conforme as sugestões de MARCONDES (2007). 

 

 Triatominae (Hemiptera, Reduviidae) 

As coletas de triatomíneos foram realizadas por meio de inspeção de unidades 
domiciliares e anexos existentes nas localidades com pesquisa de formas imaturas 
e adultas de mosquitos. Nessas localidades foram inspecionados madeirame, 
frestas nas paredes de residências e anexos (galinheiro e chiqueiro) e nos 
imbricamento das folhas de palmeiras, na intenção de capturar esses insetos nos 
locais de abrigo ou observar vestígios que denunciasse a sua presença nos 
ambientes pesquisados (Figura 7.2.4.3-9). 

Outra técnica utilizada foi a armadilha de Shannon, concomitantemente com as 
coletas de mosquitos e flebotomíneos. Portanto, esta técnica é indicada para coleta 
noturna, quando os triatomíneos são atraídos pela luz da armadilha. 
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Figura 7.2.4.3-7 - Procedimentos de laboratório, triagem, clarificação, fixação das 
amostras e identificação das espécies de flebotomíneos coletadas 
na Avaliação do Potencial Malarígeno da UHE Castanheira, Estado 
do Mato Grosso, nos períodos de 13-17/04/14, 22-25/07/14 e 29/10-
1º/11/2014. Fonte: Habtec Mott MacDonald. 
Legenda: A) triagem de flebotomíneos no prato; B) Clarificação de flebotomíneos;  

C) Lâmina com flebotomíneos perfilados; D) Identificação de flebotomíneos; 
E) Espermateca feminina de Evandromyia saulensis; F) Terminália 
masculina de Nyssomyia whitmani. 



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 535/634 

 

 

Figura 7.2.4.3-8 - Desenho esquemático da classificação das espécies de 
flebotomíneos adotada para a Avaliação do Potencial 
Malarígeno da UHE Castanheira, Estado do Mato 
Grosso. 
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Figura 7.2.4.3-9 - Fotos do procedimento de pesquisa de triatomíneos, na área de influência da UHE 
Castanheira, Estado do Mato Grosso, nos períodos de 13-17/04/14, 22-25/07/14 e 
29/10-1º/11/2014. Fonte: Habtec Mott MacDonald.(fotos).  

Legenda: A) = Inspeção em imbricamento de folhas de palmeira; B) Pesquisa entomológica em entulhos; 
C) = Inspeção de parede (galinheiro); D) Inspeção em cobertura de viveiro para aves. 

 

 Outros Artrópodes de Importância Epidemiológica 

Durante as pesquisas de campo foram realizado observações quanto à presença de 
culicóides (Diptera: Ceratopogonidae), moscas (Diptera: Muscidae), simulídeos 
(Diptera: Simuliidae), tabanídeos (Diptera: Tabanidae) e carrapatos (Acari), 
encontrados nos ambientes pesquisados ou que buscavam repasto sanguíneo nos 
pesquisadores. 

Os insetos foram coletados com o auxílio de puçá e tubo de vidro contendo gás 
mortífero. Os carrapatos foram retirados das botas e roupa dos pesquisadores, 
durante ou logo após a realização das atividades de campo para pesquisa de 
formas imaturas de mosquitos. Os insetos foram acondicionados em potes plásticos 
tratados com naftalina. Enquanto que, os carrapatos capturados foram mortos e 
preservados em álcool etílico a 70%. Todas as amostras foram etiquetadas com as 
informações dos locais onde foram coletadas. 

A B 

C D 
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Para a identificação das espécies foram utilizadas as chaves dicotômicas 
específicas de cada grupo taxonômico. Na citação dos nomes científicos adotaram-
se os termos mais recentes e usados na literatura especializada. Por exemplo, o 
desmenbramento de Amblyomma cajennense (Fabricius, 1787) em outras espécies, 
com base nas análises morfológicas de carrapatos proposto por NAVA et al. (2014). 

 

 Malacofauna 

Neste estudo foram priorizados os moluscos límnicos da família Planorbidae, pelo 
fato de apresentarem maior importância epidemiológica na área de influência da 
UHE Castanheira. Para a seleção dos pontos de pesquisa foram priorizadas as 
coleções hídricas de maior importância epidemiológica. Assim, foram consideradas 
algumas características como, frequência da população humana ao local, 
possibilidade de ocorrência de moluscos do Gênero Biomphalaria, com formas 
infectantes de Schistosoma mansoni. 

Para a coleta de moluscos foi utilizado concha de captura com cabo de metal em 
duas partes unidas por rosca, com aproximadamente 1 m de comprimento, 
acoplado a uma peneira com malha de 2 mm (Figura 7.2.4.3-10 A-C). O número de 
estações de pesquisa variou conforme o tamanho da coleção hídrica pesquisada e 
a sua importância do ponto de vista epidemiológico. Em cada estação (ponto exato 
da pesquisa) foram realizadas dez “conchadas”, buscando coletar o maior número 
possível de caramujos em locais com vegetação aquática e/ou marginal (SVS-MS, 
2008). 

Os moluscos eram recolhidos com auxílio de pinça longa e acondicionados em 
recipiente plástico seco ou com pequeno pedaço de folha retirado do criadouro para 
manter a umidade (BARBOSA, 1995; SVS-MS, 2008). O transporte das amostras 
ocorreu conforme a técnica desenvolvida por W. L. Paraense (SVS-MS, 2008). No 
laboratório os moluscos foram expostos à luz para tentativa de liberação de 
cercárias e determinar a taxa de percentual de caramujos infectados por S. 
mansoni. 

A identificação dos moluscos seguiu a metodologia proposta por PARAENSE (1972; 
1975), por meio das características da morfologia externa da concha e dissecção 
para visualização da morfologia interna.  

Durante as atividades de campo foram realizadas observações sobre espécies de 
molusco terrestre de importância epidemiológica. Estes caracóis foram coletados 
com a utilização de luvas e acondicionados em recipientes com álcool comercial. Os 
recipientes receberam etiquetas com data da coleta, município e nome do local. As 
conchas vazias foram identificadas por meio de fotos (Figura 7.2.4.3-10 D) 
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Figura 7.2.4.3-10 - Fotos do procedimento de pesquisa malacológica, na área de influência da UHE 
Castanheira, Estado do Mato Grosso, nos períodos de 13-17/04/14, 22-25/07/14 e 
29/10-1º/11/2014. Fonte: Habtec Mott MacDonald.(fotos).  

Legenda: A-B) = Coleta de moluscos aquáticos; C-D) Coleta de caracol africano. 
 

 Metodologia de Análise das Amostras 

 Coleta de Dados Ambientais 

Todos os pontos de pesquisa tiveram as coordenadas e as altitudes em relação ao 
nível médio do mar registradas em aparelhos GPS, modelos Geko TM 201 ou Etrex 
(Garmin). O registro das atividades de campo foi feito utilizando câmeras 
fotográficas digitais, modelos Nikon D3100 profissional, além de outros 
equipamentos fotográficos que apresentavam resolução mínima de 72 dpi (imagens 
em formato JPEG). 

Para efeito de comparação do rendimento entre as coletas, os dados climáticos 
foram registrados no momento de cada atividade. Durante as coletas noturnas 

foram registradas as condições climáticas de temperatura do ar (C - mínima, 
máxima e média) e umidade relativa do ar (%), por meio de aparelho termo 
higrômetro digital modelo TH 439. Nas coleções hídricas pesquisadas foi tomada a 
temperatura da água, utilizando-se o termômetro digital, e a medida do pH foi obtida 
por meio da técnica de papel indicativo (escala 0,0 - 14,0) (Figura 7.2.4.3-11). 

A B 

C D 
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No laboratório foram registradas imagens detalhadas dos invertebrados por meio do 
software Dino-Capture 2.0, versão 1.4.2.D, com aumento em microcópios 
entomológico e basteriológico. 

 

 

Figura 7.2.4.3-11 - Procedimentos de campo, tomada de 
dados ambientais durante a Avaliação 
do Potencial Malarígeno da UHE 
Castanheira, Estado do Mato Grosso, 
nos períodos de 13-17/04/14, 22-
25/07/14 e 29/10-1º/11/2014. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald. 

 

 Formas de Citação dos Grupos de Espécies 

A abreviatura “spp.” (que significa espécies) após o nome do gênero representa que 
o mesmo possui, possivelmente, várias espécies. Quando a referência é apenas 
“sp.” (espécie) representa que uma espécie de um determinado gênero ainda não 
foi identificada, e está sem especificação. A abreviatura “sp.” seguido de letra e 
número determina vários morfotipos na amostra, mas cuja identificação específica 
não é dada. A letra “F” é usada para determinar morfotipos identificados somente a 
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partir de exemplares fêmeas, a letra “M” para exemplares machos identificados a 
partir das características morfológicas de genitálias, e a letra “L” para exemplares 
identificados a partir de larvas (formas imaturas). Após as abreviações de “sp.”, ou 
sp. seguida de letra e número, são utilizadas outras abreviações para definir o 
Grupo (Gr.) ou Seção (Se.) a qual pertencem. 

O termo “senso stricto” (sigla s.s.), escrito logo após o nome da espécie, é utilizado 
para determinar a espécies que dá nome a um complexo. Enquanto que, o termo 
“senso lato” (sigla s.l.) é usado no sentido amplo para descrever complexos de 
espécies crípticas. A sigla “cf.” (do inglês confer = a confirmar) foi usada para as 
espécies com identificação específica duvidosa. Outros agrupamentos de espécies 
foram utilizados para definir espécies cuja morfologia é semelhante, não sendo 
possível separá-las por meio de chave de identificação. Neste caso os nomes 
específicos estão separados por “barra”. 

A expressão latina “sensu auctorum” (abreviado auct.) é o termo usado para indicar 
que um nome é usado conforme citado por uma série de autores e não na forma 
prevista pelo autor original. O termo “próximo” (sigla próx.) escrito logo após o nome 
da espécie ou morfoespécie, indica uma identificação específica incerta, podendo 
ser uma espécie conhecida ou ainda não descrita. 

Em todos os casos citados neste capitulo o autor original não é citado, evitando 
confusões de interpretação. 

 

 Análise dos Dados 

Os dados gerais foram apresentados na forma de lista das espécies, considerando 
todas as fases de vida amostradas. Para análise dos resultados foram utilizados 
números absolutos e percentuais dos invertebrados coletados, apresentados por 
meio de quadros e gráficos. 

As análises estatísticas foram feitas com indivíduos identificados até a categoria de 
espécie e morfoespécies (taxa). Para as formas adultas de mosquitos e 
flebotomíneos, somente as fêmeas foram utilizadas para os índices de diversidade, 
correlação, regressão e distribuição da abundância, pelo fato de serem 
hematófagas e apresentarem relação direta na transmissão de agentes infecciosos 
para serem humanos. 

A suficiência amostral foi verificada por meio da Curva do Coletor (CAIN, 1938). A 
representação gráfica do método é caracterizada pelo eixo das abcissas, 
representadas pelas unidades amostrais (data/localidade), e das ordenadas, 
representando o número cumulativo de mosquitos e flebotomíneos amostrados 
(espécies e grupos). À distribuição dos pontos ajustou-se uma equação logarítmica, 
a qual melhor se adapta à curva. A adequação da amostra foi verificada no ponto da 
curva em que o incremento em novas espécies é 10% ou menor no número de 
espécies levantadas. 
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A análise faunística foi realizada pela frequência relativa e pela constância de 
ocorrência de cada taxa, adaptado de DAJOZ (1978): 

 

Frequência relativa (Fri) Fri (%) = 
ni 

x 100 
N 

 

Onde: 

ni = número de indivíduos da espécie ou morfoespécie “i”; 

N = número total de indivíduos coletados. 

 

Constância de ocorrência (Ci) Ci = 
ni 

x 100 
N 

 

Onde: 

ni = número de coletas nas quais a espécie ou morfoespécie “i” foi coletada; 

N = número total de coletas realizadas. 

Sendo: 

 

Constante (c): A espécie ou morfoespécie presente nas três campanhas de coleta 
(final e início do período chuvoso e período seco); (v) Com ocorrência em pelo 
menos duas campanhas; e Sazonal (s): Presente em apenas uma campanha. 

A riqueza de espécies (S) foi utilizada para quantificar a diversidade das amostras 
em escala local (S alpha = número de espécies por unidade de pesquisa), e 
regional (S gamma, número total de espécies acumuladas em diferentes unidades 
de pesquisa). A taxa com que a composição de espécies variou entre as unidades 
de pesquisa foi avaliada pela S beta, modificada da medida original proposta por 
WHITTAKER (1972), calculada pela formula: 

 

Riqueza Beta (S beta) S beta = 
δ 

- 1 
α média 
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Onde: 

S beta = taxa de variação da composição de espécies de mosquitos na região; 

δ = número total de espécies de mosquitos acumuladas nas estações de pesquisa; 

α média = número médio das espécies de mosquitos em cada estação de pesquisa. 

 

Para a indicação das unidades de pesquisa com maior diversidade de espécies foi 
utilizada informação de dominância, que segundo MAGURRAN (1988) serve como 
parâmetro inverso ao conceito de uniformidade ou equitabilidade das populações. O 
Índice de Margalef (d) serviu para estimar a biodiversidade da comunidade de 
mosquitos e flebotomíneos, com base na distribuição numérica dos indivíduos das 
diferentes espécies em função do número total de indivíduos existentes na amostra 
analisada. 

 

I=[(n-1)]/ln N 

 

Onde: 

I = diversidade; 

n = número de espécies presente; 

N é o número total de indivíduos encontrados (pertencentes a todas as espécies). 

A notação ln denota o logarítmo neperiano do número. 

Na análise do índice de Margalef, os valores inferiores a 2,0 são considerados como 
denotando áreas de baixa diversidade (em geral em resultado de efeitos 
antropogénicos) e valores superiores a 5,0 são considerados como indicador de 
grande biodiversidade. 

O índice de dominância de Berger-Parker foi utilizado para estimar as espécies com 
maior número de indivíduos. 

 

d = 
Nmax 

NT 
 

Onde: 

Nmax = é o número de indivíduos da espécies mais abundante; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Logar%C3%ADtmo_neperiano
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NT = é o número total de indivíduos amostrados. 

 

O índice de uniformidade de Shannon-Wiener (equitabilidade), também conhecido 
como Pielou (J), demonstrou de que forma o número de indivíduos estava 
distribuído entre as espécies, denotando menor ou maior uniformidade na 
composição das unidades pesquisadas. Este índice foi calculado com base na 
seguinte formula: 

 

Índice de Shannon-Wiener (H’) H’ = Σ pi log pi 

 

Onde: 

pi = a proporção da espécie de mosquito em relação ao número total de espécimes 
encontrado nos levantamentos realizados. 

 

Pielou (J) J = 
H’ 

Hmax’ 

 

Onde: 

H’ = índice de Shannon-Wiener; 

Hmax’ = é dado pela seguinte expressão: Hmax’ = Log s. 

Sendo s = número de espécies amostradas. 

 

Para medir a proporção da variabilidade de Y, explicada pelas variáveis 
regressoras, foi utilizado o Coeficiente de Determinação Múltiplo - R2, sendo que, 
mais próximo de “1” maior é a explicação da variável resposta pelo modelo 
ajustado, conforme fórmula abaixo: 

 

R2 = 
SQR 

= 1 - 
SQE 

SQT SQT 

 



 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 544/634 

 

As comparações entre as comunidades de mosquito e flebotomíneos foram 
baseadas em dados qualitativos (presença/ausência) e quantitativos (abundância 
relativa) das espécies inventariadas (KREBS, 1989; PIANKA, 1994). O Teste de 
Correlação de Spearman foi utilizado para analisar a intensidade da relação entre 
variáveis ordinais, usando, em vez do valor observado, apenas a ordem das 
observações variando entre -1 e 1, dado pela fórmula: 

 

Teste de Correlação de Spearman (ρ) ρ = 1 - 
6 Σ di2 

n (n2 – 1) 

 

Onde: 

di = a diferença entre cada posto de valor correspondentes de “x” e “y”; 

n = o número dos pares dos valores. 

 

As unidades de pesquisa foram submetidas à classificação por Análise de 
Agrupamento (Cluster Analysis). O grau de similaridade entre as áreas de paisagem 
foram medidas a partir de dados armazenados em planilha eletrônica Microsoft 
Office Excel 2007 e analisados no programa Paleontological Statistics (PAST), 
Software Package for Education and Data Analysis, versão 1.88 (HAMMER et al., 
2001). Os índices de dominância e diversidade de espécies foram obtidos utilizando 
o programa DivEs - Diversidade de Espécies (RODRIGUES, 2007). 

A elaboração de dendrogramas de classificação e ordenação de comunidades de 
acordo com suas semelhanças foi utilizada para possibilitar a compreensão da 
diversidade em grandes escalas (ecologia de paisagem) e permitir o 
estabelecimento de habitats e nichos ecológicos. As diferenças na diversidade dos 
taxa nas unidades de pesquisa foi medida pelo teste-t de Student, com significância 
de p < 0,05. 

A densidade de formas imaturas de mosquito foi estimada sobre o número de 
indivíduos coletados na área coberta por nove conchadas  
(= 648 cm2, aproximadamente 32,4% da área estimada em 1 m2), por meio de um 
Índice de Criadouro (IC) de mosquito descrito por BELKIN (1954), conforme segue: 

 

IC = NL ÷ NA x NC 

Onde: 

NL = Número total de larvas de uma determinada espécie coletada; 



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 545/634 

 

NA = Número total de amostras (conchadas); 

NC = Número total de criadouros pesquisados. 

 

O índice de positividade de formas imaturas de culicídeos foi estimado pelo número 
de criadouros positivos para uma determinada espécie, divididos pelo número total 
dos criadouros pesquisados. 

 

 Notificação no Vetores-Malária 

Os dados referentes à coleta de formas imaturas e adultas de mosquitos 
(especialmente Anopheles) e o cadastro dos criadouros pesquisados, durante a 
Avaliação do Potencial Malarígeno, foram encaminhados para a Secretaria de 
Estado da Saúde do Mato Grosso, conforme as orientações da Portaria SVS-MS  
n. 1, de 13 de janeiro de 2014, de acordo com os seguintes critérios: 

 Ficha de cadastro de criadouros - cadastro dos criadouros naturais e artificiais 
de solo, pesquisadas com auxílio de concha entomológica, com ou sem 
registro de larvas de Anopheles; 

 Ficha de captura de Anopheles alados - registro das localidades com coletas 
noturnas de culicídeos; 

 Ficha de captura de Anopheles larvas - registro dos criadouros pesquisados 
com auxílio de concha entomológica. 

 

Nos capítulos seguintes, são apresentados os resultados das coletas de campo 
para os seguintes grupos taxonômicos: Culicidae (mosquitos); Phlebotominae 
(flebotomíneos); Acari (carrapatos); Moluscos aquáticos (caramujos). Os grupos 
taxonômicos com poucos indivíduos coletados, ou com coletas negativas, foram 
discutidos no texto e são assim representados: Triatominae (bicho barbeiro); 
Simulídeos (pium); Ceratopogonidae (mosquito pólvora); Tabanidae (mutuca); 
dípteros muscóides (moscas); Moluscos, terrestres (caracóis), além de outros taxa 
de menor importância, mas que são apresentados nesse estudo. 

 

 Esforço Amostral 

 Áreas Amostrais 

Os pontos de coleta de invertebrados de importância epidemiológica, ocorrentes na 
AID e AII da UHE Castanheira, foram distribuídos entre os municípios de Juara, o 
principal atingido com a formação do reservatório, Novo Horizonte do Norte e Porto 
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dos Gaúchos. O tamanho da área amostral pode ser mais bem compreendido pelo 
número de pontos pesquisados, tipos de técnicas de coleta empregadas, duração e 
réplicas das amostragens. 

No período entre 13 de abril a 1° de novembro de 2014 foram realizadas três 
campanhas de campo, amostrando pontos de pesquisa selecionados durante a 
primeira campanha de campo. As localidades selecionadas compreenderam 
ambientes silvestres do Bioma Cerrado mato-grossense e de mata ciliar do rio 
Arinos, além de áreas rurais habitadas e urbanas. 

Esses pontos de pesquisas foram agrupados a localidades de referência, de forma 
que cada agrupamento de pontos de pesquisa representasse as características 
ambientais de um dos três municípios da AID/AII do empreendimento UHE 
Castanheira. Assim, as áreas amostrais receberam a denominação de Município 
(M) seguido por um número subscrito em ordem crescente. 

Conforme previsto no Levantamento da Entomofauna de Interesse Médico foram 
realizados três campanhas de amostragem. A primeira campanha foi realizada no 
final da estação chuvosa (13 a 16 de abril de 2014), a segunda campanha no meio 
do período de estiagem (22 a 25 de julho de 2014), e a terceira campanha no início 
da estação chuvosa (29 de outubro a 1º de novembro de 2014). 

A seguir estão relacionadas às informações levantadas a cerca dos locais de coleta 
nas três campanhas de campo realizadas AID e AII do empreendimento. Na 
sequência são apresentados os pontos de coleta, específicos para mosquitos 
(formas adultas e imaturas), flebotomíneos, triatomíneos e moluscos  
(Figuras 7.2.4.3-12 a Figura 7.2.4.3-16). Os demais artrópodes amostrados nesse 
trabalho foram coletados, aleatóriamente, nos pontos indicados para os grupos 
taxonômicos descritos acima. 

 

 Primeira Campanha (13 a 16 de abril de 2014) 

 

N DATA LOCALIDADE COORD. GEOGRÁFICA ALT.* 

Município de Juara (M1) 

1 15/04/2014 Balsa/Balneário Ilha Bela 11°13'20,2"-57°36'09,0" 259 

2 15/04/2014 Cidade - Borracharia do Neguinho 11°15'06,2"-57°30'36,7" 273 

3 15/04/2014 Estrada Ilha Bela MT-325 11°14'06,5"-57°34'03,7" 239 

4 15/04/2014 Ilha do Netinho - rio Arinos (esq.) 11°17'50,0"-57°34'44,6" 241 

5 15/04/2014 Ilha do Netinho - rio Arinos (esq.) 11°17'58,9"-57°34'43,0" 249 

6 16/04/2014 Associação da Prefeitura 11°18'33,1"-57°33'46,3" 235 

7 16/04/2014 Cascalheira Juara 11°18'30,0"-57°33'49,1" 233 

8 16/04/2014 Cidade - Borracharia do Natal 11°15'49,8"-57°30'53,6" 285 
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N DATA LOCALIDADE COORD. GEOGRÁFICA ALT.* 

Município de Juara (M1) 

9 16/04/2014 Estrada Ilha Bela MT-325 11°07'38,6"-57°41'05,7" 254 

10 16/04/2014 Estrada Ilha Bela MT-325 11°12'59,2"-57°35'00,8" 252 

Município de Novo Horizonte do Norte (M2) 

11 14/04/2014 Cidade - Borracharia 11°23'51,2"-57°19'24,5" 315 

12 14/04/2014 Cidade - Cemitério 11°23'40,3"-57°19'07,2" 273 

13 14/04/2014 Margem da rodovia MT 338 11°30'17,6"-57°23'46,1" 270 

14 14/04/2014 Margem da rodovia MT 338 11°30'17,6"-57°23'46,1" 253 

Município de Porto dos Gaúchos (M3) 

15 14/04/2014 Cidade - Borracharia do Telmo 11°32'23,3"-57°24'04,7" 285 

16 14/04/2014 Lanchonete e Restaurante Flutuante 11°31'58,2"-57°25'10,1" 246 

17 14/04/2014 Margem da rodovia MT 338 11°30'36,8"-57°23'52,6" 256 

* Legenda: (AlT.) = Altitude a partir do nível médio do mar. 

 

 Segunda Campanha (22 a 25 de julho de 2014) 

 

N DATA LOCALIDADE COORD. GEOGRÁFICA ALT.* 

Município de Juara (M1) 

18 22/07/2014 Balsa/Balneário Ilha Bela 11°13'29,5"-57°36'11,4" 219 

19 22/07/2014 Estância Esquel (Eixo) 11°04'49,6"-57°44'39,9" 143 

20 22/07/2014 Estância Sete Quedas (próx.) 11°07'39,5"-57°41'04,4" 142 

21 23/07/2014 Estrada sentido eixo da barragem 11°08'29,3"-57°39'44,9" 233 

22 24/07/2014 Cascalheira Juara 11°18'30,2"-57°33'49,4" 227 

23 24/07/2014 Ilha do Netinho - rio Arinos (esq.) 11°17'51,5"-57°34'44,8" 227 

24 25/07/2014 Bairro Itapuã 11°15'15,7"-57°31'26,4" 248 

25 25/07/2014 Bairro Itapuã - Chácara Buriti 11°15'17,1"-57°31'28,6" 246 

26 25/07/2014 Bairro Itapuã - Chácara Buriti (fundos) 11°15'17,2"-57°31'27,3" 246 

27 25/07/2014 Bairro Itapuã - Chácara Buriti (próx.) 11°15'19,9"-57°31'29,0" 252 

28 25/07/2014 Cidade - Borracharia do Natal 11°15'49,4"-57°30'54,8" 262 

29 25/07/2014 Margem da Avenida Arinos 11°17'04,5"-57°31'40,9" 259 

30 25/07/2014 Margem da rodovia MT 338 11°15'53,1"-57°32'09,2" 254 

31 25/07/2014 Margem da rodovia MT 338 11°15'52,9"-57°32'09,3" 253 

Município de Novo Horizonte do Norte (M2) 

32 25/07/2014 Margem da rodovia MT 338 11°27'55,6"-57°21'56,0" 258 

33 25/07/2014 Margem da rodovia MT 338 11°27'54,2"-57°21'57,7" 260 

34 25/07/2014 Margem da rodovia MT 338 11°24'56,9"-57°19'53,5" 287 
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N DATA LOCALIDADE COORD. GEOGRÁFICA ALT.* 

Município de Juara (M1) 

Município de Porto dos Gaúchos (M3) 

35 24/07/2014 Cidade - Borracharia 11°32'22,6"-57°24'05,7" 261 

36 24/07/2014 Lanchonete e Restaurante Flutuante 11°31'57,1"-57°25'08,0" 224 

37 24/07/2014 Margem da rodovia MT 338 11°30'22,2"-57°23'48,6" 243 

38 24/07/2014 Ponte sobre o rio Arinos MT-220 11°31'33,1"-57°24'58,6" 269 

* Legenda: (ALT.) = Altitude a partir do nível médio do mar. 

 

 Terceira Campanha (29 de outubro a 1º de novembro de 2014) 

 

N DATA LOCALIDADE COORD. GEOGRÁFICA ALT.* 

Município de Juara (M1) 

39 29/10/2014 Balsa/Balneário Ilha Bela 11°13'21,7"-57°36'15,5" 119 

40 29/10/2014 Balsa/Balneário Ilha Bela 11°13'19,0"-57°36'17,1" 238 

41 29/10/2014 Balsa/Balneário Ilha Bela 11°13'23,4"-57°36'15,4" 217 

42 29/10/2014 Balsa/Balneário Ilha Bela 11°13'20,7"-57°36'10,3" 208 

43 29/10/2014 Balsa/Balneário Ilha Bela 11°13'18,3"-57°36'11,4" 221 

44 29/10/2014 Estrada Ilha Bela - Lixão 11°14'42,4"-57°33'06,6" 253 

45 29/10/2014 Estrada Ilha Bela - Lixão 11°14'39,5"-57°33'19,8" 257 

46 29/10/2014 Estrada Ilha Bela - Lixão 11°13'43,6"-57°34'23,9" 236 

47 30/10/2014 Balsa/Balneário Ilha Bela 11°12'05,7"-57°35'45,6" 237 

48 30/10/2014 Estância Esquel (Eixo) 11°04'50,3"-57°44'59,7" 216 

49 30/10/2014 Estrada sentido eixo da barragem 11°11'10,8"-57°36'49,6" 241 

50 30/10/2014 Estrada sentido eixo da barragem 11°07'39,5"-57°41'04,1" 236 

51 30/10/2014 Estrada sentido eixo da barragem 11°07'23,9"-57°41'27,7" 247 

52 31/10/2014 Cascalheira Juara 11°18'31,0"-57°33'49,8" 227 

53 01/11/2014 Avenida Rio Arinos 11°17'04,5"-57°31'40,7" 253 

54 01/11/2014 Cidade - Borracharia 11°15'49,3"-57°30'53,1" 286 

55 01/11/2014 Ilha do Netinho - rio Arinos (esq.) 11°17'51,6"-57°34'45,0" 255 

56 01/11/2014 Margem da rodovia MT 338 11°18'43,7"-57°23'52,4" 285 

57 01/11/2014 Margem da rodovia MT 338 11°17'18,9"-57°26'43,7" 269 

Município de Novo Horizonte do Norte (M2) 

58 31/10/2014 Margem da rodovia MT 338 11°24'56,9"-57°19'53,3" 268 

59 31/10/2014 Margem da rodovia MT 338 11°23'37,5"-57°19'37,5" 302 

Município de Porto dos Gaúchos (M3) 

60 31/10/2014 Lanchonete e Restaurante Flutuante 11°31'56,8"-57°25'08,9" 244 
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N DATA LOCALIDADE COORD. GEOGRÁFICA ALT.* 

Município de Juara (M1) 

61 31/10/2014 Margem da rodovia MT 338 11°30'01,5"-57°23'40,5" 247 

62 31/10/2014 Margem da rodovia MT 338 11°27'54,5"-57°21'57,2" 261 

63 31/10/2014 Ponte sobre o rio Arinos MT-220 11°31'32,8"-57°24'58,9" 246 

* Legenda: (ALT.) = Altitude a partir do nível médio do mar. 
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Figura 7.2.4.3-12 - Imagem de satélite e as técnicas de coleta de formas adultas de 
mosquitos, Área de Influência da UHE Castanheira, Estado do 
Mato Grosso, 13/04 a 1º/11/2014. 
Fonte: Google (imagens de satélite); Habtec Mott MacDonald (fotos). 
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Figura 7.2.4.3-13 - Imagem de satélite e as técnicas de coleta de formas imaturas de 
mosquitos, Área de Influência da UHE Castanheira, Estado do 
Mato Grosso, 13/04 a 1º/11/2014. 
Fonte: Google (imagens de satélite); Habtec Mott MacDonald (fotos). 
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Figura 7.2.4.3-14 - Imagem de satélite e as técnicas de coleta de flebotomíneos, Área 
de Influência da UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso, 13/04 
a 1º/11/2014. 
Fonte: Google (imagens de satélite); Habtec Mott MacDonald (fotos). 
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Figura 7.2.4.3-15 - Imagem de satélite e as técnicas de coleta de formas imaturas de 
triatomíneos, Área de Influência da UHE Castanheira, Estado do 
Mato Grosso, 13/04 a 1º/11/2014. 
Fonte: Google (imagens de satélite); Habtec Mott MacDonald (fotos). 

 



 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 554/634 

 

 

Figura 7.2.4.3-16 - Imagem de satélite e as técnicas de coleta de moluscos, Área de 
Influência da UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso, 13/04 a 
1º/11/2014.  

Fonte: Google (imagens de satélite); Habtec Mott MacDonald (fotos). 
 

As pesquisas malacológicas na AID e AII da UHE Castanheira foram realizadas em 
uma grande variedade de coleções hídricas, incluindo formações lóticas, que 
apresentavam água corrente, e lênticos, de água parada ou com pouca vazão. A 
caracterização dos tipos de ambientes límnicos pesquisados está a seguir: 

Açude – Lago artificial mantido pelas chuvas e pelo afloramento de lençóis freáticos, 
servindo principalmente para a criação de animais em propriedades particulares. 
Margens com gramíneas procedentes de área de pastagem. 
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Alagadiço – Área alagada quase sempre marginal a um curso d'água de pequeno a 
médio porte. Geralmente pouco profundo (20 - 30 cm), com vegetação aquática 
constituída por gramíneas e ciperáceas. 

Áreas represadas - Formadas a partir de material para os aterros de sítios próximos 
à rodovia, conhecidos como "caixas de empréstimo". As poças mais antigas 
apresentam vegetação (Pystia sp., Nymphaea sp.) e variada fauna aquática. 

Brejo/buritizal – Áreas brejosas e buritizais com vegetação nativa destruída (por 
derrubada ou queimada), água turva e com visível assoreamento. Vegetação nas 
margens formadas, predominantemente, por gramíneas, Cecropia sp., e outras 
espécies típicas de vegetação secundária. 

Córrego – Curso d'água com em torno de 5 metros de largura, com correnteza e 
profundidade variáveis. A vegetação aquática marginal quando presente, 
geralmente era constituído por macrófitas aquáticas flutuantes (Pystia sp. e/ou 
Eichhornia sp.). 

Escavação – Escavações no solo para a retirada de barro utilizada na produção de 
tijolos ou de areia para a construção civil. 

Lagoa – Coleção aquática formada pelo acúmulo de águas ao longo de córregos e 
rios. A vegetação circundante é do tipo florestal e a aquática rica em macrófitas. 

Pisoteio de animais – Marcas no solo deixadas pelo gado e outros animais, em 
áreas baixas formadas por alagadiços. 

Poça no solo e na rocha – Coleção aquática formada pelo acúmulo de água de rio, 
afloramento de lençol freático, ou mantido pelas chuvas. 

Poço d’água abandonado – Os poços cavados à mão são um meio óbvio de se 
obter acesso à água subterrânea. 

Remanso de rio – Curso d'água com mais de 5 metros de largura, com correnteza e 
profundidade variáveis, representada pelas margens inundáveis dos rios Arinos e 
alguns de seus afluentes. A coleta de molusco límnicos foi realizada em locais com 
acumulo de vegetação aquática marginal, principalmente, nos período de enchente 
e cheia, sendo em geral constituídas por macrófitas aquáticas flutuantes (Pystia sp. 
e/ou Eichhornia sp.). 

Represa – Represamento de cursos d’água de médio porte, para utilização agrícola. 
Geralmente apresenta macrófitas aquáticas e formação de áreas de brejo. 

 

 Curva do Coletor 

O número de espécies acumulada esteve dentro da margem de erro de 10% dos 
taxa novos para cada dia de coleta. A análise da curva do coletor para as formas 
adultas de mosquitos demonstrou pequenas divergências com relação a curva 
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ajustada, que seria a tendência no incremento de novas espécies. Esta variação no 
número de espécies novas ocorreu por influências climáticas, com vento e chuvas 
que prejudicaram as coletas noturnas, e pelo aspecto ambiental, a exemplo da  
13° noite de coleta que foi realizada no ambiente silvestre, onde a diversidade em 
espécies costuma ser maior (Figura 7.2.4.3-17a). 

Para esse tipo de análise, os exemplares adultos de Anopheles, Culex e Wyeomyia 
da categoria “sp.” e “spp.” não foram contados como taxa por terem várias espécies 
na amostragem. O mesmo critério doi adotado para os Culex (Melanoconion) 
identificados a partir de exemplares machos, pela possibilidade de estarem 
relacionados a um dos nove morfotipos existentes. Assim, o hipotético aumento de 
10% no número de coletas (de 13 para aproximadamente 14), refletiria um aumento 
no número cumulativo de espécies da ordem de 7,1% ficando abaixo do limite 
esperado para o registro de novas espécies que seria de 10%, caso houvesse mais 
um dia de coleta. 

Na análise da curva do coletor para formas imaturas de mosquitos se observou que 
o número de espécies acumuladas esteve mais próximo do esperado  
(Figura 3.1-6 b). Esta tendência confirma que a quantidade de unidades amostradas 
(dias de coleta) foi suficiente para demonstrar a diversidade da fauna de mosquitos 
na área de influência do empreendimento. O aumento de 10% no número de 
coletas (de 12 para aproximadamente 13), aumentaria 8,7% o número cumulativo 
de novas espécies ficando também abaixo do limite esperado de 10%. 

As equações das curvas logarítmicas ajustadas para as coletas foram: y = 
26,299Ln(x) - 2,8534 para as formas adultas de mosquitos; e, y = 19,041Ln(x) - 
1,7142, para as de formas imaturas de mosquitos (Figura 7.2.4.3-17 a-b). Tanto 
para as amostras de formas adultas e imaturas de mosquitos, a correlação apontou 
forte relação entre as variáveis, respectivamente R2 = 0,9772 e R2 = 0,9932. 
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a) Coleta de formas adultas de mosquitos 

 

b) Pesquisa de formas imaturas de mosquito 

Figura 7.2.4.3-17 - Curva do coletor para verificar a suficiência amostral para os 
mosquitos (formas adultas e imaturas) coletados nas áreas de 
influência da UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso, período de 
13/04 a 1º/11/ 2014. 
Legenda: () = Curva do coletor; (——) = Curva ajustada; (‡) = Barras de erros 

verticais estabelecidas em 10% dos taxa novos para cada dia de coleta. 
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Com relação aos flebotomíneos o número de espécies acumulada esteve dentro da 
margem de erro de 10% dos taxa novos para cada dia de coleta. O aumento de 
10% no número de coletas (de 12 para aproximadamente 13) refletiria um aumento 
no número cumulativo de espécies da ordem de 10%, caso houvesse mais um dia 
de coleta. A equação da curva logarítmica ajustada para as coletas foi y = 
8,6594Ln(x) - 2,0064, e a correlação apontou forte relação entre as variáveis com 
R2 = 0,9772 e R2 = 0,9483 (Figura 7.2.4.3-18). 

 

 

Figura 7.2.4.3-18 - Curva do coletor para verificar a suficiência amostral para os mosquitos 
(formas adultas e imaturas) coletados nas áreas de influência da UHE 
Castanheira, Estado do Mato Grosso, período de 13/04 a 1º/11/ 2014. 
Legenda: () = Curva do coletor; (——) = Curva ajustada; (‡) = Barras de erros verticais 

estabelecidas em 10% dos taxa novos para cada dia de coleta. 
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b) Resultados e Discussão 

 Diagnóstico Entomológico 

 Mosquitos 

 

Nomes populares: Carapanã, muriçoca, sovela, pernilongo, mosquitos, 
mosquito-prego e bicuda. 
Descrição e biologia: Os adultos são insetos delgados e com o corpo 
recoberto por escamas, possui pernas e antenas longas, um par de asas. O 
ciclo biológico compreende as seguintes fases: ovos, quatro estágios larvais e 
pupa, na fase aquática, e adulta, na fase terrestre. 
Hábitos: Na grande maioria das espécies as fêmeas se alimentam de sangue 
no período de menos luminosidade, preferencialmente, do entardecer ou 
amanhecer. 
Importância epidemiológica: Os mosquitos possuem grande importância na 
entomologia médica por estarem envolvidos na transmissão de múltiplas 
infecções ao homem e aos animais, além de causar grande incômodo às 
populações humanas, devido aos hábitos hematófagos das fêmeas. 

 

 Composição e Diversidade da Fauna de Mosquitos 

Os dados primários demonstraram que a fauna de mosquitos na área de influência 
do empreendimento UHE Castanheira é diversificada. Estimou-se em 104 espécies 
ou morfoespécies de mosquitos ocorrentes nas áreas de influência do 
empreendimento. Todos os taxa pertencem às subfamílias Anophelinae e Culicinae, 
distribuídos entre 18 gêneros e no mínimo 17 subgêneros, além da identificação de 
espécies novas cujos gêneros e subgêneros são incertos. A caracterização de cada 
ponto de coleta de formas imaturas e adultas de mosquitos, especialmente 
Anopheles, e o cadastro dos criadouros pesquisados estão apresentados nas fichas 
do Sivep_Vetores (Anexo 7.2.4.3-1). 

Devido às semelhanças morfológicas observadas entre diversos taxa, é possível 
que no momento da identificação alguns indivíduos tenham sido inseridos em outros 
grupos de espécies. Isto pode ter ocorrido entre as espécies de Culex, 
principalmente dos subgêneros Melanoconion (sp. F-1, sp. F-2 X e F-3) e Culex 
(declarator X maxi, declarator X sp. Gr. Coronator). 

Também é possível que morfoespécies de mosquitos adultos (fêmeas e machos) e 
imaturos possam corresponder a uma única espécie, a exemplo dos morfotipos 
identificados nas formas imaturas e adultas de Culex (Melanoconion), ou a espécies 
que podem ser identificadas somente em alguma de sua fase de vida. No entanto, a 
elucidação desse quebra-cabeça taxonômico ainda depende de futuras 
investigações. 

As espécies identificadas somente pela forma imatura ou adulta que necessitam de 
confirmação (confer = cf.) pertencem aos gêneros Anopheles, Haemagogus, Culex 
(subgêneros Culex e Melanoconion), Mansonia e Uranotaenia. As larvas de  
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1° e 2° estádio, pupas e exemplares danificados, além de novas espécies ainda não 
classificadas foram identificados até nível de gênero ou subgênero. As espécies e 
morfoespécies identificadas estão listadas abaixo. 

 

Família Culicidae Meigen, 1818 

Subfamília Anophelinae Grassi, 1900 

Gênero Anopheles Meigen, 1818 

 Subgênero Nyssorhynchus Blanchard, 1902 

  darlingi Root, 1926 

  deaneorum Rosa-Freitas, 1989 

  rangeli Gabaldon, Cova-Garcia e Lopez, 1940 

  triannulatus Neiva e Pinto, 1922 

 Gênero Chagasia Cruz, 1906 

  bonneae Root, 1927 

  Morfotipos de Anophelinae: 

  Anopheles (Anopheles) mediopunctatus/costai/forattinii 

  Seção Albimanus (Levi Castillo, 1949) 

  Anopheles (Nyssorhynchus) evansae/rangeli/galvaoi 

  Anopheles (Nyssorhynchus) nuneztovari s.l. 

  Anopheles (Nyssorhynchus) oswaldoi s.l. 

  Anopheles (Nyssorhynchus) strodei/rondoni 

  Seção Argyritarsis (Levi Castillo, 1949): 

  Anopheles (Nyssorhynchus) albitarsis/marajoara 

  Anopheles (Nyssorhynchus) albitarsis s.l. 

  Anopheles (Nyssorhynchus) braziliensis/anomalophyllus 

  Anopheles (Stethomyia) nimbus/thomasi/acanthotorynus 

  Ch. fajardoi/rozeboomi próx. 

Subfamília Culicinae Meigen, 1818 

Tribo Aedeomyiini Theobald, 1901 

Gênero Aedeomyia Theobald, 1901  

 Subgênero Aedeomyia Theobald, 1901 

  squamipennis (Lynch Arribálzaga, 1878) 

Tribo Aedini Neveu-Lemaire, 1902 

Gênero Georgecraigius Reinert, Harbach e Kitching, 2006 

 Subgênero Horfallius Reinert, Harbach e Kitching, 2006 

  fluviatilis (Lutz, 1904) 

Gênero Ochlerotatus Lynch Arribálzaga, 1891 

 Subgênero Protoculex Felt, 1904 

  argyrothorax (Bonne-Wepster e Bonne, 1919) 

 Subgênero Ochlerotatus sensu auctorum* 
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  scapularis (Rondani, 1848) 

Gênero Psorophora Robineau-Desvoidy, 1827 

 Subgênero Grabhamia Theobald, 1903 

  dimidiata Cerqueira, 1943 

Gênero Stegomyia Theobald, 1901 

 Subgênero Stegomyia Theobald, 1901 

  aegypti (Linnaeus, 1762) 

Tribo Culicini Meigen, 1818 

Gênero Culex Linnaeus,1758 

 Subgênero Culex Linnaeus, 1758 

  declarator Dyar e Knab, 1906 

  maxi Dyar, 1928 

  quinquefasciatus Say, 1823 

 Subgênero Melanoconion Theobald, 1903 

  adamesi Sirivanakarn e Galindo, 1980 

  bequaerti Dyar e Shannon, 1925 

  educator Dyar e Knab, 1906 

  ocossa Dyar e Knab, 1919 

  pedroi Sirivanakarn e Belkin, 1980 

  pilosus (Dyar e Knab, 1906) 

  theobaldi (Lutz, 1904) 

 Subgênero Phenacomyia Harbach e Peyton,1992 

  corniger Theobald, 1903 

Tribo Mansoniini Belkin, 1962 

Gênero Coquillettidia Dyar Dyar, 1905 

 Subgênero Rhynchotaenia Brèthes, 1910 

  albicosta (Peryassú, 1908) 

  juxtamansonia (Chagas, 1907) 

  lynchi (Shannon, 1931) 

  venezuelensis (Theobald, 1912) 

Tribo Sabhetini Blanchard, 1905 

Gênero Limatus Theobald, 1901 

  durhamii Theobald, 1901 

Shannoniana Theobald, 1903 

  schedocyclia (Dyar e Knab, 1908) 

Gênero Trichoprosopon Blanchard, 1901 

  digitatum Rondoni, 1848 

  compressum Lutz, 1905 

Tribo Toxorhynchitini Lahille, 1904 

Gênero Toxorhynchites Theobald, 1901 
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 Subgênero Lynchiella Lahille, 1904 

  haemorrhoidalis Fabricius, 1787 

Gênero Wyeomyia Theobald, 1901 

 Subgênero Dendromyia Theobald, 1903 

  jocosa (Dyar e Knab, 1908) 

 Subgênero incerto 

  argenteorostris Bonne-Wepster e Bonne, 1920 

  flui Bonne-Wepster e Bonne, 1920 

Tribo Uranotaeniini Lahille, 1904 

Gênero Uranotaenia Lynch Arribálzaga, 1891 

 Subgênero Uranotaenia Lynch Arribálzaga, 1891 

  geometrica Theobald, 1901 

  lowii Theobaldi, 1901 

  socialis Theobald, 1901 

  Morfotipos de Culicinae: 

  Haemagogus (Conopostegus) leucocelaenus/leucophoebus 

  Ochlerotatus (Protoculex) serratus/nubilus 

  Psorophora (Janthinosoma) albipes próx. 

  Psorophora (Janthinosoma) ferox/pseudomelanota 

  Psorophora (Janthinosoma) lutzii/amazonica 

  Psorophora (Janthinosoma) sp. L-1 

  Culex (Carrollia) sp. F-1 

  Culex (Carrollia) sp. L-1 

  Culex (Culex) brevispinosus/maxi 

  Culex (Culex) castroi cf. 

  Culex (Culex) mollis cf. 

  Culex (Culex) saltanensis cf. 

  Culex (Culex) sp. do Grupo Coronator 

  Culex (Culex) sp. F-1 e sp. F-2 

  Culex (Culex) sp. L-1 e sp. L-2 

  Culex (Melanoconion) albinensis cf. 

  Culex (Melanoconion) caudatus/serratimarge 

  Culex (Melanoconion) dunni cf. 

  Culex (Melanoconion) ernsti cf. 

  Culex (Melanoconion) gliptosalpinx cf. 

  Culex (Melanoconion) rabelloi cf. 

  Culex (Melanoconion) ribeirensis cf. 

  Culex (Melanoconion) sacchettae próx. 

  Culex (Melanoconion) sp. F-1 a sp. F-9 

  Culex (Melanoconion) sp. L-1 a sp. L-8 
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  Culex (Melanoconion) sp. M-1 

  Coquillettidia (Rhynchotaenia) sp. F-1 

  Mansonia (Mansonia) sp. F-1 

  Sabethes (Peytonulus) undosus/fabrici/ignotus 

  Sabethes sp. L-1 

  Wyeomyia (Subgênero Incerto) moerbista/cesari 

  Wyeomyia (Subgênero Incerto) undulata próx. 

  Uranotaenia (Uranotaenia) geometrica cf. 

  Uranotaenia (Uranotaenia) pallidoventer próx. 

  Uranotaenia (Uranotaenia) sp. F-1 e sp. F-2 

  Uranotaenia (Uranotaenia) calosomata cf. 

  Culicidae unr. sp. Sabethini 

  Culicidae unr. sp. L-1 Culicinae 

Espécimes em estágios larvais iniciais ou pupa, mosquitos machos sem identificação e exemplares danificados: 
Anophelinae (Nys.) spp. das Seções Albimanus, Culex spp., Cx. (Cux.) spp., Cx. (Mel.) spp., Sabethes sp., 
Wyeomyia sp., Trichoprosopon sp., Ur. (Ura.) spp.. 

* Sensu auctorum (abreviação – auct.) – Segundo uma série de autores posteriores a citação no Systematic Catalog of Culicidae - 
WRBU (2013). 

Nota: As referências citadas para as seções, séries, grupos, subgrupos e complexos são listadas nas “Referências Bibliográficas”. 

 

No total foram coletados 5.096 espécimes entre formas imaturas e adultas de 
mosquitos. Destes, 4.275 (84%) foram coletadas quando ainda estavam na forma 
larvária, e 821 (16%) foram coletadas nas formas adultas (741 fêmeas e  
80 machos). A maior diversidade foi observada na subfamília Culicinae, com  
89 (86%) espécies ou morfoespécie, enquanto que, na subfamília Anophelinae 
foram observadas 15 (14%) espécies (Quadro 7.2.4.3-1). 

Entre os mosquitos ocorrentes nas áreas de influência do empreendimento, Cx. 
(Cux.) declarator foi a espécie com maior número de indivíduos coletados durante 
as três campanhas de campo, com 1.914 (38%) entre exemplares adultos e 
imaturos. As demais espécies apresentaram percentuais menores, porém 
importantes quanto ao aspecto epidemiológico dos achados. 

Entre as formas adultas mais predominantes estão espécies do subgênero 
Melanoconion envolvidos na transmissão de arbovírus - Culex (Melanoconion) sp. 
F-2 (25,7%), Cx. (Mel.) sp. F-1 (13,8%), Cx. (Mel.) sp. F-3 (5,1%); na transmissão 
do verme causador da elefantíase - Cx. (Cux.) quinquefasciatus (8,7%); e da 
principal espécie transmissora de plasmódios causadores da malária em seres 
humanos - An. (Nys.) darlingi (3,4%); além de Cq. (Rhy.) venezuelensis (2,8%), Cx. 
(Cux.) sp. do Gr. Coronator (2,4%), Cx. (Cux.) maxi (2,3%) e Cx. (Cux.) declarator 
(2,1%) (Quadro 7.2.4.3-1). 

As espécies ou morfoespécies mais frequentes em cada subfamília obedeceram a 
mesma ordem apresentada para o resultado geral, estando os assim 
representadas: Culicinae - Culex (Melanoconion) sp. F-2 (27,6%), Cx. (Mel.) sp.  
F-1 (14,8%), Cx. (Cux.) quinquefasciatus (9,3%) e Cx. (Mel.) sp. F-3 (5,5%) e; 
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Anophelinae - An. (Nys.) darlingi (3,4%), An. (Nys.) triannulatus (49,4%) e 
anofelíneos dos complexos Nuneztovari, Oswaldoi e Albitarsis (10,5%, 6,9% e 
5,2%, respectivamente) (Quadro 7.2.4.3-1). 

Entre as formas imaturas de mosquitos, a morfoespécie mais frequente foi Cx. 
(Cux.) declarator com 1.897 (44,4%) exemplares coletados, seguida por Cx. (Cux.) 
quinquefasciatus (N = 676; 15,8%), Gc. (Hor.) fluviatilis (N = 583; 13,6%), Cx. (Mel.) 
sp. L-2 (N = 151; 3,5%), Cx. (Mel.) rabelloi cf. (N = 86; 2,0%). Outras espécies foram 
coletadas em percentuais mais baixos como, Cx. (Mel.) pilosus (1,6%), An. (Nys.) 
albitarsis s.l. (1,3%), An. (Nys.) oswaldoi s.l., Cx. (Mel.) dunni cf. e Cx. (Mel.) sp.  
L-7 (com 1,2% cada), An. (Nys.) darlingi e Cx. (Mel.) albinensis cf. (com 1,0% cada) 
(Quadro 7.2.4.3-1). 

Em cada subfamília as principais espécies ficaram assim representadas:  
Culicinae - Cx. (Cux.) declarator (48,2%), Cx. (Cux.) quinquefasciatus (17,2%), An. 
(Nys.) albitarsis s.l. (16,7%), An. (Nys.) oswaldoi s.l. (15,0%), Gc. (Hor.) fluviatilis 
(14,8%), An. (Nys.) darlingi (12,3%). Outras espécies e morfoespécies de 
anofelíneos apresentaram percentuais iguais ou maiores que 3,8%, An. (Nys.) 
albitarsis/marajoara, An. (Nys.) evansae/rangeli/galvaoi e An. (Nys.) triannulatus 
(Quadro 7.2.4.3-1). 

 

Quadro 7.2.4.3-1 - Mosquitos coletados nos municípios das áreas de influencia da UHE Catanheira, 
segundo seleção por sexo (♀♂) e larva (L), com o percentual parcial (%p) para as 
subfamílias e geral (%g) das espécies, Estado do Mato Grosso, período de 13/04 a 
1º/11/ 2014. (continua...) 

ESPÉCIES/SUBFAMÍLIA 
FORMAS ADULTAS* 

FORMAS 
IMATURAS* 

♀ ♂ N %p %g L %p %g 

An. (Ano.) mediopunctatus/... 1 - 1 1,8 0,1 - - - 

An. (Nys.) albitarsis s.l. 3 - 3 5,2 0,4 57 16,7 1,3 

An. (Nys.) albitarsis/marajoara - - - - - 29 8,5 0,7 

An. (Nys.) braziliensis/... - - - - - 2 0,5 0,1 

An. (Nys.) darlingi 28 - 28 49,1 3,4 42 12,3 1,0 

An. (Nys.) deaneorum - - - - - 7 2,0 0,2 

An. (Nys.) evansae/rangeli/… - - - - - 21 6,7 0,5 

An. (Nys.) nuneztovari s.l. 6 - 6 10,5 0,7 4 1,1 0,1 

An. (Nys.) oswaldoi s.l. 4 - 4 6,9 0,5 51 15,0 1,2 

An. (Nys.) rangeli 1 - 1 1,8 0,1 - - - 

An. (Nys.) strodei/rondoni - - - - - 2 0,5 0,1 

An. (Nys.) triannulatus 10 - 10 17,5 1,2 13 3,8 0,3 
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Quadro 7.2.4.3-1 - Mosquitos coletados nos municípios das áreas de influencia da UHE Catanheira, 
segundo seleção por sexo (♀♂) e larva (L), com o percentual parcial (%p) para as 
subfamílias e geral (%g) das espécies, Estado do Mato Grosso, período de 13/04 a 
1º/11/ 2014. (continua...) 

ESPÉCIES/SUBFAMÍLIA 
FORMAS ADULTAS* 

FORMAS 
IMATURAS* 

♀ ♂ N %p %g L %p %g 

An. (Ste.) nimbus/thomasi/… 1 - 1 1,8 0,1 - - - 

Ch. bonneae 1 - 1 1,8 0,1 - - - 

Ch. fajardoi/rozeboomi próx. 1 - 1 1,8 0,1 - - - 

Grupo (spp.)** - 1 1 1,8 0,1 112 32,9 2,6 

Subtotal de Anophelinae 56 1 57 100,0 6,9 340 100,0 8,0 

Ad. (Ady.) squamipennis - - - - - 13 0,3 0,3 

Gc. (Hor.) fluviatilis 3 - 3 0,4 0,4 583 14,8 13,6 

Hg. (Con.) leucocelaenus/... 1 - 1 0,1 0,1 - - - 

Oc. (Och.) scapularis 27 - 27 3,6 - - - - 

Oc. (Pcx.) argyrothorax 2 - 2 0,3 0,2 - - - 

Oc. (Pcx.) serratus/nubilus 2 - 2 0,3 0,2 - - - 

Oc. sp. M-1 - - - - - - - - 

Ps. (Gra.) dimidiata 4 - 4 0,5 0,5 - - - 

Ps. (Jan.) albipes próx. 1 - 1 0,1 0,1 - - - 

Ps. (Jan.) ferox/pseudomelanota 3 - 3 0,4 0,4 - - - 

Ps. (Jan.) lutzii/amazonica 2 - 2 0,3 0,2 - - - 

Ps. (Jan.) sp. L-1 - - - - - 5 0,1 0,1 

St. (Stg.) aegypti - 2 2 0,3 0,2 5 0,1 0,1 

Cx. (Car.) sp. F-1 1 1 2 0,3 0,2 - - - 

Cx. (Car.) sp. L-1 - - - - - 1 -* -* 

Cx. (Cux.) brevispinosus/maxi - - - - - 19 0,5 0,4 

Cx. (Cux.) castroi cf. - - - - - 4 0,1 0,1 

Cx. (Cux.) declarator 17 - 17 2,2 2,1 1.897 48,2 44,4 

Cx. (Cux.) maxi 14 5 19 2,5 2,3 - - - 

Cx. (Cux.) mollis cf. - - - - - 3 0,1 0,1 

Cx. (Cux.) quinquefasciatus 66 5 71 9,3 8,7 676 17,2 15,8 

Cx. (Cux.) saltanensis cf. 1 - 1 0,1 0,1 - - - 

Cx. (Cux.) sp. F-1 5 - 5 0,7 0,6 - - - 

Cx. (Cux.) sp. F-2 3 - 3 0,4 0,4 - - - 
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Quadro 7.2.4.3-1 - Mosquitos coletados nos municípios das áreas de influencia da UHE Catanheira, 
segundo seleção por sexo (♀♂) e larva (L), com o percentual parcial (%p) para as 
subfamílias e geral (%g) das espécies, Estado do Mato Grosso, período de 13/04 a 
1º/11/ 2014. (continua...) 

ESPÉCIES/SUBFAMÍLIA 
FORMAS ADULTAS* 

FORMAS 
IMATURAS* 

♀ ♂ N %p %g L %p %g 

Cx. (Cux.) sp. G. Coronator 20 - 20 2,6 2,4 36 0,9 0,8 

Cx. (Cux.) sp. L-1 - - - - - 2 0,1 0,1 

Cx. (Cux.) sp. L-2 - - - - - 1 -* -* 

Cx. (Mel.) adamesi 1 - 1 0,1 0,1 - - - 

Cx. (Mel.) albinensis cf. - - - - - 42 1,1 1,0 

Cx. (Mel.) bequaerti - 1 1 0,1 0,1 - - - 

Cx. (Mel.) caudatus/serratimarge - 1 1 0,1 0,1 - - - 

Cx. (Mel.) dunni cf. - - - - - 53 1,4 1,2 

Cx. (Mel.) educator - - - - - 1 -* -* 

Cx. (Mel.) ernsti cf. - 4 4 0,5 0,5 - - - 

Cx. (Mel.) gliptosalpinx cf. - - - - - 3 0,1 0,1 

Cx. (Mel.) ocossa 2 - 2 0,3 0,2 1 -* -* 

Cx. (Mel.) pedroi 2 - 2 0,3 0,2 - - - 

Cx. (Mel.) pilosus 9 - 9 1,2 1,1 68 1,7 1,6 

Cx. (Mel.) rabelloi cf. - 2 2 0,3 0,2 86 2,2 2,0 

Cx. (Mel.) ribeirensis cf. 1 - 1 0,1 0,1 - - - 

Cx. (Mel.) sacchettae próx. 1 - 1 0,1 0,1 - - - 

Cx. (Mel.) sp. F-1 113 - 113 14,8 13,8 - - - 

Cx. (Mel.) sp. F-2 211 - 211 27,6 25,7 - - - 

Cx. (Mel.) sp. F-3 42 - 42 5,5 5,1 - - - 

Cx. (Mel.) sp. F-4 13 - 13 1,7 1,6 - - - 

Cx. (Mel.) sp. F-5 5 - 5 0,7 0,6 - - - 

Cx. (Mel.) sp. F-6 2 - 2 0,3 0,2 - - - 

Cx. (Mel.) sp. F-7 4 - 4 0,5 0,5 - - - 

Cx. (Mel.) sp. F-8 2 - 2 0,3 0,2 - - - 

Cx. (Mel.) sp. F-9 4 - 4 0,5 0,5 - - - 

Cx. (Mel.) sp. L-1 - - - - - 4 0,1 0,1 

Cx. (Mel.) sp. L-2 - - - - - 151 3,8 3,5 

Cx. (Mel.) sp. L-3 - - - - - 1 -* -* 
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Quadro 7.2.4.3-1 - Mosquitos coletados nos municípios das áreas de influencia da UHE Catanheira, 
segundo seleção por sexo (♀♂) e larva (L), com o percentual parcial (%p) para as 
subfamílias e geral (%g) das espécies, Estado do Mato Grosso, período de 13/04 a 
1º/11/ 2014. (continua...) 

ESPÉCIES/SUBFAMÍLIA 
FORMAS ADULTAS* 

FORMAS 
IMATURAS* 

♀ ♂ N %p %g L %p %g 

Cx. (Mel.) sp. L-4 - - - - - 11 0,3 0,3 

Cx. (Mel.) sp. L-5 - - - - - 7 0,2 0,2 

Cx. (Mel.) sp. L-6 - - - - - 10 0,3 0,2 

Cx. (Mel.) sp. L-7 - - - - - 49 1,3 1,2 

Cx. (Mel.) sp. L-8 - - - - - 1 -* -* 

Cx. (Mel.) sp. M-1 - 1 1 0,1 0,1 - - - 

Cx. (Mel.) theobaldi 2 - 2 0,3 0,2 1 -* -* 

Cx. (Phc.) corniger 2 - 2 0,3 0,2 - - - 

Cq. (Rhy.) albicosta 1 - 1 0,1 0,1 - - - 

Cq. (Rhy.) juxtamansonia 2 - 2 0,3 0,2 - - - 

Cq. (Rhy.) lynchi 10 1 11 1,4 1,3 - - - 

Cq. (Rhy.) sp. F-1 1 - 1 0,1 0,1 - - - 

Cq. (Rhy.) venezuelensis 23 - 23 3,0 2,8 - - - 

Ma. (Man.) sp. F-1 1 - 1 0,1 0,1 - - - 

Li. durhamii 3 - 3 0,4 0,4 1 -* -* 

Sa. (Pey.) undosus/fabrici/ignotus 1 - 1 0,1 0,1 - - - 

Sa. sp. L-1 - - - - - 2 0,1 0,1 

Sh. schedocyclia 1 - 1 0,1 0,1 - - - 

Tr. compressum 2 - 2 0,3 0,2 - - - 

Tr. digitatum 2 - 2 0,3 0,2 8 0,2 0,2 

Tx. (Lyn.) haemorrhoidalis - - - - - 7 0,2 0,2 

Wy. argenteorostris 1 - 1 0,1 0,1 - - - 

Wy. (Den.) jocosa 2 - 2 0,3 0,2 - - - 

Wy. flui 1 - 1 0,1 0,1 - - - 

Wy. moerbista/cesari 1 - 1 0,1 0,1 - - - 

Wy. undulata próx. - - - - - 8 0,2 0,2 

Ur. (Ura.) calosomata cf. 3 - 3 0,4 0,4 - - - 

Ur. (Ura.) geometrica 3 - 3 0,4 0,4 9 0,2 0,2 

Ur. (Ura.) geometrica cf. 1 - 1 0,1 0,1 - - - 
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Quadro 7.2.4.3-1 - Mosquitos coletados nos municípios das áreas de influencia da UHE Catanheira, 
segundo seleção por sexo (♀♂) e larva (L), com o percentual parcial (%p) para as 
subfamílias e geral (%g) das espécies, Estado do Mato Grosso, período de 13/04 a 
1º/11/ 2014. (continua...) 

ESPÉCIES/SUBFAMÍLIA 
FORMAS ADULTAS* 

FORMAS 
IMATURAS* 

♀ ♂ N %p %g L %p %g 

Ur. (Ura.) lowii - - - - - 25 0,6 0,6 

Ur. (Ura.) pallidoventer próx. 4 - 4 0,5 0,5 - - - 

Ur. (Ura.) socialis - - - - - 3 0,1 0,1 

Ur. (Ura.) sp. F-1 1 - 1 0,1 0,1 - - - 

Ur. (Ura.) sp. F-2 1 - 1 0,1 0,1 - - - 

Culicidae unr. sp. Sabethini - 1 1 0,1 0,1 - - - 

Culicidae unr. sp. L-1 Culicinae - - - - - 1 -* -* 

Grupo (spp.)** 32 55 87 11,4 10,6 137 3,5 3,2 

Subtotal de Culicinae 685 79 764 100,0 93,1 3.935 100,0 92,0 

Total Geral 741 80 821 - 100,0 4.275 - 100,0 

Legenda: (-) = Dado numérico igual a “zero absoluto”; (-*) = Percentuais menores que 0,045%. 

Espécies/Subfamília Anophelinae: An. (Ano.) mediopunctatus/... = Anopheles (Anopheles) mediopunctatus/costai/forattinii; An. 
(Nys.) braziliensis/... = Anopheles (Nyssorhynchus) braziliensis/anomalophyllus; An. (Nys.) evansae/rangeli/… = Anopheles 
(Nyssorhynchus) evansae/rangeli/galvaoi; An. (Nys.) nimbus/thomasi/… = Anopheles (Stethomyia) nimbus/thomasi/acanthotorynus. 
Subfamília Culicinae: Hg. (Con.) leucocelaenus/leucoph... = Hg. (Con.) leucocelaenus/leucophoebus,  

* Técnicas de coleta de mosquitos utilizadas para: Formas Adultas - Isca humana (intra, peri e extradomiciliar), armadilha de 
Shannon e armadilha luminosa tipo CDC; Formas imaturas - Concha entomológica, rede pesca-larvas, aspirador de sucção bucal e 
esgotamento de recipientes. 

** Grupo (spp.): Anophelinae - Anophelinae (Nys.) spp. das Seções Albimanus; Culicinae - Culex spp., Cx. (Cux.) spp., Cx. (Mel.) 
spp., Sabethes sp., Wyeomyia sp., Trichoprosopon sp., Ur. (Ura.) spp.. 

 

Considerando o total de mosquitos (imaturos e adultos) foram coletados  
4.699 (92,2%) espécimes de Culicinae e 397 (7,8%) espécimes de Anophelinae 
(Figura 7.2.4.3-19). Na análise geral das curvas de abundância, observa-se que a 
maioria das espécies ou morfoespécies foi representada por um pequeno número 
de indivíduos coletados, tanto para as formas imaturas quanto para as formas 
adultas de mosquitos (Figura 7.2.4.3-20). 
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Formas adultas de mosquitos 

 

Formas imaturas de mosquitos 

Figura 7.2.4.3-19 - Percentual de formas adultas e 
imaturas de mosquitos das 
famílias Anophelinae e Culicinae, 
coletadas nos municípios das 
áreas de influência da UHE 
Castanheira, Estado do Mato 
Grosso, período de 13/04 a 1º/11/ 
2014. 
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Formas adultas de mosquitos 

 

 

Formas imaturas de mosquitos 

Figura 7.2.4.3-20 - Curva de distribuição de abundância de formas adultas e imaturas de 
mosquitos das famílias Anophelinae e Culicinae, coletados nos 
municípios da área de influência da UHE Castanheira, Estado do Mato 
Grosso, período de 13/04 a 1º/11/ 2014. 

 

 Fauna de Adultos de Mosquitos 

 Distribuição Sazonal 

Nas áreas de influência do empreendimento UHE Castanheira, a composição da 
fauna de mosquitos e a frequência de fêmeas que buscavam repasto sanguíneo 
variaram conforme o período de coleta. No início da temporada de chuva foi 
observada maior diversidade em espécies, com 19 espécies ou morfoespécies de 
mosquitos identificadas a partir da coleta de 289 exemplares. No final do período 
chuvoso a diversidade foi de 16 taxa, com menor número de exemplares coletados, 
e no período seco a diversidade em espécies foi menor (14 taxa), com um total de 
76 exemplares de mosquitos coletados (Quadro 7.2.4.3-2). 

Durante o período chuvoso Cx. (Mel.) sp. F-2 foi a morfoespécie mais frequente na 
área de influência do empreendimento, chegando a apresentar frequência relativa 
(fr) de 55,36% no início das chuvas, e fr = 26,92% no final do período chuvoso, com 
diminuição da frequência na seca, quando chegou a fr = 1,32%. A redução no 
número de indivíduos durante este período propiciou o aumento de outras duas 
morfoespécies deste subgênero mais resistentes a secura, o Cx. (Mel.) sp. F-4 e 
Cx. (Mel.) sp. F-3, que chegaram a apresentar fr = 52,63% e fr = 31,58, 
respectivamente (Quadro 7.2.4.3-2). 
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No entanto, foram as espécies e morfoespécies coletadas nos três períodos 
climáticos as que apresentaram maior frequência nos ambientes pesquisados. 
Anopheles (Nyssorhynchus) darlingi foi mais frequente no final do período chuvoso 
(fr = 23,08%) e na seca (fr = 17,11%). Coquillettidia (Rhynchotaenia) venezuelensis 
também foi mais frequente neste período (fr = 15,39%), embora tenha sido uma 
espécie versátil, isto é, com tendência a ocorrer em outros períodos climáticos. 
Enquanto que, Cx. (Cux.) quinquefasciatus foi mais frequente na seca (fr = 21,05%) 
e Cx. (Mel.) sp. F-1 foi mais frequente no início do período chuvoso 9fr = 15,57%) 
(Quadro 7.2.4.3-2). 

Os testes de Normalidade demonstraram que a distribuição dos taxa nos dois 
períodos não foi normal, os valores obtidos no teste de Shapiro-Wilk foram 
considerados médios, principalmente no final do período chuvoso e na seca quando 
registrou, respectivamente, W = 0,5136 e W = 0,4848, (p < 0,05) (Quadro 7.2.4.3-2). 

Os estimadores de diversidade demonstraram que ao longo dos três períodos 
climáticos a composição da fauna de mosquitos foi diferente, variando entre  

D = 8,7412 no final do período chuvoso para D = 6,9119 no início das chuvas. 
Estes índices demonstraram que na área de influência do empreendimento existe 
uma grande diversidade de espécies de mosquitos, independente dos períodos 
climáticos onde houve coleta desses insetos. Os índices de equitabilidade foram 
maiores no final do período chuvoso (J = 0,5907) e na seca (J = 0,7467), oscilando 
da mesma forma para a dominância de espécies. Enquanto que, a maior 
dominância de espécies ocorreu no início do período chuvoso, quando atingiu 
índices de d = 0,5536 (Quadro 7.2.4.3-2). 

 

Quadro 7.2.4.3-2 - Frequência relativa de mosquitos de hábito noturno (fêmeas) coletados por meio de 
isca humana e armadilha de Shannon, ao longo dos três períodos climáticos, Área 
de Influência da UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso, período de 13/04 a 
1º/11/ 2014. (continua...) 

ESPÉCIE/MORFOESPÉCIE FREQUÊNCIA RELATIVA E CONSTÂNCIA* 

    Constância 

An. (Ano.) mediopunctatus/… 1,92 - - s 

An. (Nys.) albitarsis s.l.  3,85 - - s 

An. (Nys.) darlingi 23,08 17,11 0,69 c 

An. (Nys.) nuneztovari s.l. 1,92 1,32 0,69 c 

An. (Nys.) oswaldoi s.l. 3,85 - 0,69 v 
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Quadro 7.2.4.3-2 - Frequência relativa de mosquitos de hábito noturno (fêmeas) coletados por meio de 
isca humana e armadilha de Shannon, ao longo dos três períodos climáticos, Área de 
Influência da UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso, período de 13/04 a 1º/11/ 
2014. (continua...) 

ESPÉCIE/MORFOESPÉCIE FREQUÊNCIA RELATIVA E CONSTÂNCIA* 

    Constância 

An. (Nys.) rangeli 1,92 - - s 

An. (Nys.) triannulatus 5,77 - 1,73 v 

Ch. bonneae 1,92 - - s 

Oc. (Och.) scapularis - 1,32 0,69 v 

Ps. (Gra.) dimidiata 1,92 - - s 

Cx. (Cux.) declarator - - 4,84 s 

Cx. (Cux.) maxi - 3,95 - s 

Cx. (Cux.) quinquefasciatus 3,85 21,05 5,88 c 

Cx. (Cux.) saltanensis cf. 1,92 - - s 

Cx. (Cux.) sp. F-1 - - 1,04 s 

Cx. (Cux.) sp. G. Coronator - - 5,88 s 

Cx. (Mel.) ocossa - - 0,69 s 

Cx. (Mel.) pedroi - 1,32 - s 

Cx. (Mel.) pilosus - - 2,42 s 

Cx. (Mel.) ribeirensis cf. 1,92 - - s 

Cx. (Mel.) sp. F-1 1,92 1,32 15,57 c 

Cx. (Mel.) sp. F-2 26,92 1,32 55,36 c 

Cx. (Mel.) sp. F-3 - 31,58 - s 

Cx. (Mel.) sp. F-4 - 52,63 0,35 v 

Cx. (Mel.) sp. F-5 - - 0,69 s 

Cx. (Mel.) sp. F-8 - - 0,69 s 

Cx. (Mel.) sp. F-9 - - 1,38 s 

Cq. (Rhy.) albicosta - - 0,35 s 

Cq. (Rhy.) juxtamansonia - 1,32 - s 

Cq. (Rhy.) lynchi 1,92 - - s 

Cq. (Rhy.) sp. F-1 - 1,32 - s 

Cq. (Rhy.) venezuelensis 15,39 7,89 - v 

Ur. (Ura.) geometrica - - 0,35 s 

Ur. (Ura.) geometrica cf. - 1,32 - s 
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Quadro 7.2.4.3-2 - Frequência relativa de mosquitos de hábito noturno (fêmeas) coletados por meio de 
isca humana e armadilha de Shannon, ao longo dos três períodos climáticos, Área 
de Influência da UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso, período de 13/04 a 
1º/11/ 2014. (continuação) 

ESPÉCIE/MORFOESPÉCIE FREQUÊNCIA RELATIVA E CONSTÂNCIA* 

    Constância 

Normalidade     

Teste de Shapiro-Wilk (W) 0,5136 0,4848 0,3251 - 

p (normal) 1,593E-27 1,897E-34 1,684E-194 - 

Estimadores de Diversidade Local     

Abundância relativa 52 76 289 - 

Riqueza (α) 16 14 19 - 

Diversidade (D) 8,7412 6,9119 7,3144 - 

Dominância (d) 0,2692 0,3158 0,5536 - 

Equitabilidade (J) 0,8018 0,7467 0,5878 - 

* Legenda: ( ) = Final do período chuvoso, 13 a 16/04/2014; ( ) = Período seco, 22 a 25/07/2014; ( ) = Início do período 
chuvoso, 29/10 a 1°/11/2014. Constância: (c) = constante; (v) = versátil; (s) = sazonal. (-) = Dado numérico igual a “zero 
absoluto”. 

Espécies/Subfamília Anophelinae: An. (Ano.) mediopunctatus/... = Anopheles (Anopheles) mediopunctatus/costai/forattinii; 
 

 Distribuição por Localidade 

Os resultados demonstram ampla distribuição de mosquitos na área de influência 
do empreendimento UHE Castanheira. No entanto, a maioria da fauna de adultos 
de mosquitos identificada até nível específico ou enquadrada na categoria de 
morfoespécies (cerca de 80%) ocorreu no ambiente silvestre, no Cerrado  
mato-grossense e na mata ciliar do rio Arinos, representada pelo ponto de coleta 
conhecido por Ilha do Netinho. Os ambientes antrópicos pesquisados - Estância 
Esquel (eixo da barragem), Balsa/Balneário Ilha Bela e Cascalheira Juara  
(MT - 410) -, juntos representaram em torno de 60% da fauna de mosquitos adultos 
coletados (Quadro 7.2.4.3-3). 

Anopheles (Nyssorhynchus) triannulatus e as morfoespécies de Culex 
(Melanoconion) sp. F-1 a F-3 foram aquelas que ocorreram em todas as localidades 
de coleta de adultos de mosquitos. No entanto, outras espécies também foram 
difusas nesses ambientes, ocorrendo em pelo menos três localidades, a exemplo de 
An. (Nys.) darlingi, An. (Nys.) nuneztovari s.l., Oc. (Och.) scapularis, Ps. (Gra.) 
dimidiata, Cx. (Cux.) quinquefasciatus, Cx. (Cux.) sp. Gr. Coronator, Cq. (Rhy.) 
venezuelensis e Ur. (Ura.) geometrica (Quadro 7.2.4.3-3). 

As maiores concentrações de anofelíneos foram observadas nas localidades 
Cascalheira Juara e Associação dos Funcionários da Prefeitura de Juara, 
localizadas as margens da rodovia MT - 410, próximo à ponte sobre o rio Arinos, 
além de diversos exemplares desta subfamília terem sido coletados também na 
mata ciliar, junto à localidade Ilha do Netinho. Porém, nesta mata a maior incidência 
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foi de espécies das tribos Aedini e Sabethini, que frequentam ambientes silvestres 
para abrigo e busca de fonte alimentar (Quadro 7.2.4.3-3). 

 

Quadro 7.2.4.3-3 - Distribuição de formas adultas de mosquitos em quatro localidades da Área de 
Influência da UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso, período de 13/04 a 1º/11/ 
2014. (continua...) 

ESPÉCIE/MORFOESPÉCIE LOCALIDADE 

 
Eixo Balsa MT-410 Netinho 

Anopheles (Anopheles) mediopunctatus/costai/forattinii. 
  

1 
 

An. (Nys.) albitarsis s.l. 
  

1 
 

An. (Nys.) darlingi 
 

1 1 1 

An. (Nys.) nuneztovari s.l. 
 

1 1 1 

An. (Nys.) oswaldoi s.l. 
  

1 1 

An. (Nys.) rangeli 
  

1 
 

An. (Nys.) triannulatus 1 1 1 1 

Ch. bonneae 
  

1 
 

Ch. fajardoi/rozeboomi próx. 
   

1 

Riqueza em Espécie - Anophelinae 1 3 8 5 

Gc. (Hor.) fluviatilis 
   

1 

Oc. (Och.) scapularis 1 1 
 

1 

Oc. (Pcx.) serratus/nubilus 
   

1 

Ps. (Gra.) dimidiata 
 

1 1 1 

Ps. (Jan.) albipes próx. 
   

1 

Ps. (Jan.) ferox/pseudomelanota 
   

1 

St. (Stg.) aegypti 
   

1 

Cx. (Cux.) declarator 
 

1 
 

1 

Cx. (Cux.) maxi 1 
  

1 

Cx. (Cux.) quinquefasciatus 1 1 
 

1 

Cx. (Cux.) saltanensis cf. 
   

1 

Cx. (Cux.) sp. F-1 1 
 

1 1 

Cx. (Cux.) sp. F-2 
   

1 

Cx. (Cux.) sp. G. Coronator 1 1 
 

1 

Cx. (Mel.) adamesi 
  

1 
 

Cx. (Mel.) bequaerti 
 

1 
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Quadro 7.2.4.3-3 - Distribuição de formas adultas de mosquitos em quatro localidades da Área de 
Influência da UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso, período de 13/04 a 1º/11/ 
2014. (continua...) 

ESPÉCIE/MORFOESPÉCIE LOCALIDADE 

 
Eixo Balsa MT-410 Netinho 

Cx. (Mel.) caudatus/serratimarge 
   

1 

Cx. (Mel.) ernsti cf. 
 

1 
 

1 

Cx. (Mel.) ocossa 
 

1 
 

1 

Cx. (Mel.) pedroi 
  

1 1 

Cx. (Mel.) pilosus 
 

1 
 

1 

Cx. (Mel.) rabelloi cf. 
   

1 

Cx. (Mel.) ribeirensis cf. 
  

1 
 

Cx. (Mel.) sacchettae próx. 
   

1 

Cx. (Mel.) sp. F-1 1 1 1 1 

Cx. (Mel.) sp. F-2 1 1 1 1 

Cx. (Mel.) sp. F-3 1 1 1 1 

Cx. (Mel.) sp. F-4 
   

1 

Cx. (Mel.) sp. F-5 
   

1 

Cx. (Mel.) sp. F-6 
   

1 

Cx. (Mel.) sp. F-7 
   

1 

Cx. (Mel.) sp. F-8 
 

1 
  

Cx. (Mel.) sp. F-9 
   

1 

Cx. (Mel.) sp. M-1 
   

1 

Cx. (Mel.) theobaldi 
  

1 
 

Cx. (Phc.) corniger 1 1 
  

Cq. (Rhy.) albicosta 
   

1 

Cq. (Rhy.) juxtamansonia 1 
   

Cq. (Rhy.) lynchi 
 

1 
 

1 

Cq. (Rhy.) sp. F-1 
   

1 

Cq. (Rhy.) venezuelensis 1 
 

1 1 

Ma. (Man.) sp. F-1 
   

1 

Li. durhamii 
 

1 
 

1 

Sh. schedocyclia 
   

1 

Tr. compressum 
   

1 

Tr. digitatum 
   

1 
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Quadro 7.2.4.3-3 - Distribuição de formas adultas de mosquitos em quatro localidades da Área de 
Influência da UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso, período de 13/04 a 1º/11/ 
2014. (continuação) 

ESPÉCIE/MORFOESPÉCIE LOCALIDADE 

 
Eixo Balsa MT-410 Netinho 

Wy. (Den.) jocosa 
 

1 
  

Ur. (Ura.) calosomata cf. 1 
  

1 

Ur. (Ura.) geometrica 1 1 
 

1 

Ur. (Ura.) geometrica cf. 
 

1 
  

Ur. (Ura.) pallidoventer próx. 
   

1 

Ur. (Ura.) sp. F-1 1 
   

Ur. (Ura.) sp. F-2 
   

1 

Riqueza em espécie - Culicinae 14 19 10 43 
Legenda: (■) = Presença; (□) = Ausência. 

* Localidade: Eixo = Estância Esquel (local do futuro eixo da barragem); Balsa = Balsa/Balneário Ilha Bela (estrada Ilha Bela); MT-
410 = Cascalheira Juara e Associação dos Funcionários da Prefeitura de Juara (nas margens da rodovia MT - 410); Netinho = Ilha 
do Netinho (rio Arinos). 

 

Diante de tal diversidade de espécies, e a forma como estavam distribuídas nas 
quatro localidades pesquisadas, não houve similaridade entre as populações de 
mosquitos ocorrente nas margens do rio Arinos e áreas próximas. O maior índice de 
similaridade (0,34577) foi encontrado entre as populações de mosquitos ocorrentes 
na Estância Esquel, local da futura instalação do eixo da barragem, e o Balneário 
Ilha Bela, localizado a meio caminho entre a barragem e o final do reservatório. 
Outro agrupamento é observado entre as localidades situadas no final do futuro 
reservatório, Cascalheira Juara e Ilha do Netinho, com índice de similaridade igual a 
0,27598 (Quadro 7.2.4.3-4). 

 

Quadro 7.2.4.3-4 - Correlação/probabilidade das variáveis ambientais entre as amostras de mosquitos 
(adultos) coletadas em quatro localidades da Área de Influência da UHE 
Castanheira, Estado do Mato Grosso, período de 13/04 a 1º/11/ 2014. 

N* EIXO* BALSA* MT-410* NETINHO* 

Eixo 15 0,00551 0,06111 0,16736 

Balsa 0,34577 22 0,03084 0,02895 

MT-410 0,23731 0,27231 18 0,02857 

Netinho 0,17612 0,27535 0,27598 48 

* (N) = Número de espécies e morfoespécies identificadas na localidade. Localidade: Eixo = Estância Esquel (local do futuro eixo 
da barragem); Balsa = Balsa/Balneário Ilha Bela (estrada Ilha Bela); MT-410 = Cascalheira Juara e Associação dos Funcionários 
da Prefeitura de Juara (nas margens da rodovia MT - 410); Netinho = Ilha do Netinho (rio Arinos). 

Legenda: Disposição dos valores - Na barra diagonal do quadro estão os números de taxa que ocorreram em cada localidade. No 
triângulo inferior esquerdo os valores de correlação de Pearson. E no triângulo superior direito estão as significâncias baseado no 
nível de p<0,05. 
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Na regressão pode ser observada a formação desses dois grupos, porém abaixo do 
grau de ajuste de 8,0 utilizado com frequência na literatura científica para evitar 
distorções de análise, embora o coeficiente de correlação tenha sido 0,7664  
(Figura 7.2.4.3-21). 

 

 

Figura 7.2.4.3-21 - Análise de similaridade entre as populações de mosquitos (adultos) 
coletadas em quatro localidades da Área de Influência da UHE 
Castanheira, Estado do Mato Grosso, período de 13/04 a 1º/11/ 2014. 
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 Distribuição por Ecótopo 

Assim como salientado no subcapítulo anterior, a maior diversidade de espécies foi 
observada no ambiente silvestre, representada por amostras de mosquitos oriundas 
das matas ciliares do rio Arinos. Nestas matas diversas espécies e morfoespécies 
de mosquitos foram coletadas por meio de atração humana, armadilhas luminosas e 
equipamento elétrico para aspiração em locais de abrigos. No ambiente silvestre 
foram coletadas 65 espécies e morfoespécies de mosquitos de hábito diurno e 
noturno, enquanto que, nos ambientes antrópicos foram coletadas apenas 27 taxa, 
com o predomínio de espécies aptas para ocupar ecótopos domiciliares  
(Quadro 7.2.4.3-5). 

As técnicas de coleta com atrativo humano foram as mais produtivas, demonstrando 
uma maior diversidade da fauna local. Por exemplo, nos ambientes silvestres 
pesquisados as técnicas que utilizaram isca humana e armadilha de Shannon foram 
responsáveis pela coleta de 47 taxa, cerca de 70% das espécies de mosquitos com 
tendências antropofílicas e a frequentarem o ambiente domiciliar próximo de matas. 
Este fenômeno foi mais intenso nas coletas realizadas nos ambientes antrópicos, 
onde 24 (90%) taxa foi coletada utilizando-se dessas técnicas (Quadro 7.2.4.3-5). 

A morfoespécie Culex (Melanoconion) sp. F-2 foi coletada por todas as técnicas 
utilizadas, tanto no ambiente antrópico quanto no meio silvestre. Outras espécies 
também apresentaram uma dispersão significante nesses ambientes, tais como, 
Culex (Melanoconion) sp. F-3, An. (Nys.) darlingi, Cx. (Cux.) maxi e Oc. (Och.) 
scapularis. No entanto, várias espécies foram exclusivas de alguns ambientes, 
principalmente espécies raras coletadas em menor número nas localidades 
pesquisadas. Nos ambientes silvestres foram encontrados os maiores índices de 
espécies exclusivas, 42 espécies e morfoespécies de mosquitos, representando 
64,6% do total de taxa identificadas nos ambiente natural contra oito (29,6%) 
espécies e morfoespécies encontradas somente nos ambientes antrópicos  
(Quadro 7.2.4.3-5). 

Diversas morfoespécies de Culex (Melanoconion) foram coletadas somente por 
técnicas que utilizaram aparelhos elétricos, como CDC e aspirador tipo Nasci 
(Quadro 6.2.3-4). A coleta das morfoespécies Culex (Mel.) caudatus/serratimarge, 
Culex (Mel.) rabelloi cf., Culex (Mel.) sacchettae próx. e Culex (Mel.) sp.  
F-7 demonstram o quanto é difícil relacionar as morfoespécies de formas imaturas e 
adultas destes mosquitos, uma vez que são raras as possibilidades de coleta-las 
com auxílio de isca humana, por não apresentarem tendência antropofílica, e 
armadilha de Shannon, onde a possibilidade de coletar exemplares machos 
aumentaria a possibilidade de confirmar a presença da espécie nos ambientes 
pesquisados. 
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Quadro 7.2.4.3-5 - Distribuição de formas adultas de mosquitos nos ecótopos domiciliares e silvestres, 
segundo as técnicas de coleta utilizadas na Área de Influência da UHE Castanheira, 
Estado do Mato Grosso, período de 13/04 a 1º/11/ 2014. (continua...) 

ESPÉCIE E MORFOESPÉCIE 
AMBIENTE DOMICILIAR AMBIENTE SILVESTRE 

IHI IHP AS CDC IH AS CDC AE 

An. (Ano.) mediopunctatus/... - X - - - - - - 

An. (Nys.) albitarsis s.l. - X - - - X - - 

An. (Nys.) darlingi X X X X X X - - 

An. (Nys.) nuneztovari s.l. - - X - - X - - 

An. (Nys.) oswaldoi s.l. - - X - - X - - 

An. (Nys.) rangeli - - - - - X - - 

An. (Nys.) triannulatus - X X - - X - - 

An. (Ste.) nimbus/thomasi/… - - - - X - - - 

Ch. bonneae - X - - - - - - 

Ch. fajardoi/rozeboomi próx. - - - - - - X - 

Gc. (Hor.) fluviatilis - - - - X - - - 

Hg. (Con.) leucocelaenus/... - - - - X - - - 

Oc. (Och.) scapularis - X X X X - - X 

Oc. (Pcx.) argyrothorax - - - - X - - X 

Oc. (Pcx.) serratus/nubilus - - - - X - - - 

Ps. (Gra.) dimidiata - - - - - X X - 

Ps. (Jan.) albipes próx. - - - - X - - - 

Ps. (Jan.) ferox/pseudomelanota - - - - X - - X 

Ps. (Jan.) lutzii/amazonica - - - - X - - X 

St. (Stg.) aegypti - - - - - X - - 

Cx. (Car.) sp. F-1 - - - - - - - X 

Cx. (Cux.) declarator - - - - - X X X 

Cx. (Cux.) maxi - X X X - X X X 

Cx. (Cux.) quinquefasciatus X X - X - X - - 

Cx. (Cux.) saltanensis cf. - - - - - X - - 

Cx. (Cux.) sp. F-1 - - X - - X X - 

Cx. (Cux.) sp. F-2 - - - - - - X - 

Cx. (Cux.) sp. G. Coronator - - X X - X - - 

Cx. (Mel.) adamesi - - - - - X - - 
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Quadro 7.2.4.3-5 - Distribuição de formas adultas de mosquitos nos ecótopos domiciliares e silvestres, 
segundo as técnicas de coleta utilizadas na Área de Influência da UHE Castanheira, 
Estado do Mato Grosso, período de 13/04 a 1º/11/ 2014. (continua...) 

ESPÉCIE E MORFOESPÉCIE 
AMBIENTE DOMICILIAR AMBIENTE SILVESTRE 

IHI IHP AS CDC IH AS CDC AE 

Cx. (Mel.) bequaerti - - X - - - - - 

Cx. (Mel.) caudatus/serratimarge - - - - - - - X 

Cx. (Mel.) ernsti cf. - - X - - - X - 

Cx. (Mel.) rabelloi cf. - - - - - - - X 

Cx. (Mel.) ocossa X - - - - X - - 

Cx. (Mel.) pedroi - X - - - - X - 

Cx. (Mel.) pilosus - - X - - - X X 

Cx. (Mel.) ribeirensis cf. - - - - - X - - 

Cx. (Mel.) sacchettae próx. - - - - - - - X 

Cx. (Mel.) sp. F-1 - - X X - X X X 

Cx. (Mel.) sp. F-2 X X X X X X X X 

Cx. (Mel.) sp. F-3 X X X - X X X X 

Cx. (Mel.) sp. F-4 - - - - X X X - 

Cx. (Mel.) sp. F-5 - - - - - X X - 

Cx. (Mel.) sp. F-6 - - - - - - X - 

Cx. (Mel.) sp. F-7 - - - - - - - X 

Cx. (Mel.) sp. F-8 - X X - - - - - 

Cx. (Mel.) sp. F-9 - - - - - X - - 

Cx. (Mel.) sp. M-1 - - - - - X - - 

Cx. (Mel.) theobaldi - - - X - - - - 

Cx. (Phc.) corniger - - - X - - X - 

Cq. (Rhy.) albicosta - - - - - X - - 

Cq. (Rhy.) juxtamansonia - X - - - - - - 

Cq. (Rhy.) lynchi - - - - X X - X 

Cq. (Rhy.) sp. F-1 - - - - - X - - 

Cq. (Rhy.) venezuelensis X - - - - X X - 

Ma. (Man.) sp. F-1 - - - - - - X - 

Li. durhamii - - - - X - - X 

Sa. (Pey.) undosus/fabrici/ignotus - - - - X - - - 
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Quadro 7.2.4.3-5 - Distribuição de formas adultas de mosquitos nos ecótopos domiciliares e silvestres, 
segundo as técnicas de coleta utilizadas na Área de Influência da UHE Castanheira, 
Estado do Mato Grosso, período de 13/04 a 1º/11/ 2014. (continuação) 

ESPÉCIE E MORFOESPÉCIE 
AMBIENTE DOMICILIAR AMBIENTE SILVESTRE 

IHI IHP AS CDC IH AS CDC AE 

Sh. schedocyclia - - - - X - - - 

Tr. compressum - - - - X - - - 

Tr. digitatum - - - - X - - - 

Wy. argenteorostris - - - - X - - - 

Wy. (Den.) jocosa - - - - X - - - 

Wy. flui - - - - - - - X 

Wy. moerbista/cesari - - - - X - - - 

Ur. (Ura.) calosomata cf. - - - - - - X X 

Ur. (Ura.) geometrica - - - X - X X - 

Ur. (Ura.) geometrica cf. - - X - - - - - 

Ur. (Ura.) pallidoventer próx. - - - - - - - X 

Ur. (Ura.) sp. F-1 - - - - - - - X 

Ur. (Ura.) sp. F-2 - - - - - - X - 

Culicidae unr. sp. Sabethini - - - - X - - - 

Riqueza em Espécie - Técnica 6 13 16 10 23 29 21 21 

Riqueza em Espécie - Ambiente 27 65 

Legenda: (X) = Presença; (-) = Ausência. 

Espécies/Subfamília: An. (Ano.) mediopunctatus/... = Anopheles (Anopheles) mediopunctatus/costai/forattinii. 
* Técnicas de coleta: IHI = Isca Humana Intradomiciliar; IHP = Isca Humana no Peridomiciliar; AS = Armadilha de Shannon; CDC = 
Armadilha luminosa tipo CDC; AE = Aspiração Elétrica. 

 

 Fauna de Imaturos de Mosquitos 

 Sazonalidade e Densidade Larvária 

No total foram pesquisados 49 criadouros e 96 pontos de coleta, onde se efetuou 
864 conchadas de forma sistematizada. Este esforço possibilitou a coleta de  
492 formas imaturas que colonizavam coleções hídricas no solo, tanto de caráter 
permanente quanto semipermanente. As maiores quantidades foram coletadas no 
início do período chuvoso (N = 230; 46,8%) e na seca (N = 193; 39,2%). A riqueza 
em espécies também foi maior nestes dois períodos, sendo identificadas  
16 espécies e morfoespécies de mosquitos na seca e 13 espécies e morfoespécies 
no início do período chuvoso (Quadro 7.2.4.3-6). 

A densidade das formas imaturas variou ao longo dos três períodos climáticos com 
coleta de mosquitos. Considerando apenas as espécies e morfoespécies coletadas 
com auxílio de concha entomológica em coleções hídricas no solo, observou-se que 
a maior densidade larvária (dl) ocorreu durante o período seco, a exemplo de Cx. 
(Mel.) sp. L-7 e An. (Nys.) oswaldoi s.l. que apresentaram densidades iguais a  
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dl = 3,33% e dl = 2,39%, respectivamente (Quadro 7.2.4.3-6). Tal fenômeno pode 
ter ocorrido em função da diminuição do volume de água e a maior exposição das 
comunidades de formas imaturas de mosquitos, formadas ao longo das margens 
dos criadouros. 

No início do período chuvoso as taxas de densidade larvária continuaram altas para 
algumas espécies, An. (Nys.) albitarsis s.l. (dl = 2,54%) e Cx. (Mel.) rabelloi cf.  
(dl = 2,14%). Enquanto que, a demais espécies apresentaram densidades mais 
modestas (Quadro 7.2.4.3-6). Mas a densidade de formas imaturas de anofelíneos 
sem identificação específica (larvas em 1° e 2° estádio, pupas e não enquadrados 
nas chaves de identificação) foi alta tanto no período seco quanto no início das 
chuvas, demonstrando que as espécies deste gênero são mais ecléticas quanto à 
escolha de criadouros, não chegando a formar comunidades homogêneas como 
observado entre os Culicinae. 

No final do período chuvoso as densidades larvárias foram mais baixas, destacando 
o percentual de formas imaturas encontrada de Cx. (Mel.) rabelloi cf. (dl = 0,63%) e 
Cx. (Mel.) dunni cf. (dl = 0,58%), as únicas espécies a serem coletadas nos três 
períodos climáticos. Culex (Culex) declarator e Cx. (Mel.) sp. L-2 foram espécies 
exclusivas deste período e que apresentaram taxas significantes de dl = 0,46% e dl 
= 0,42%, respectivamente (Quadro 7.2.4.3-6). 

Os testes de Normalidade demonstraram que a distribuição dos taxa nos três 
períodos não foi normal, os valores obtidos no teste de Shapiro-Wilk foram 
considerados médios, principalmente no final do período chuvoso e na seca quando 
registrou respectivamente, W = 0,6087 e W = 0,6033 (p< 0,05) (Quadro 7.2.4.3-6). 

Os estimadores de diversidade demonstraram que ao longo dos três períodos 
climáticos a composição da fauna de mosquito foi diferente, variando entre  

D = 7,0794 no período seco, para D = 5,9820 e D = 5,9717, respectivamente no 
final e início do período chuvoso. Os índices de equitabilidade foram maiores no 
final e início do período chuvoso, respectivamente J = 0,8268 e J = 0,8052. 
Enquanto que, as taxas de dominância de espécies foram baixas nos três períodos, 
variando entre d = 0,2527 e d  = 2174 (Quadro 7.2.4.3-6). 
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Quadro 7.2.4.3-6 - Sazonalidade e frequência relativa de formas imaturas de mosquitos coletas na área 
de influência da UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso, período de 13/04 a 1º/11/ 
2014. 

ESPÉCIE/MORFOESPÉCIE FREQUÊNCIA RELATIVA E CONSTÂNCIA 
    Constância 

An. (Nys.) albitarsis s.l. - - 2,54 s 
An. (Nys.) albitarsis/marajoara 0,13 0,51 - v 
An. (Nys.) braziliensis/ anomalophyllus 0,08 - - s 
An. (Nys.) darlingi - 0,17 - s 
Anopheles (Nyssorhynchus) evansae/rangeli/galvaoi  - 0,09 0,75 v 
An. (Nys.) oswaldoi s.l. - 2,39 0,40 v 
An. (Nys.) triannulatus - 0,17 0,25 v 
Ad. (Ady.) squamipennis - 0,51 0,20 v 
Grupo spp. - Anophelinae 0,13 3,93 1,79 c 
Gc. (Hor.) fluviatilis 0,29 - 0,35 v 
Cx. (Cux.) brevispinosus/maxi - - 0,05 s 
Cx. (Cux.) declarator 0,46 - - s 
Cx. (Mel.) albinensis cf. - 1,37 0,75 v 
Cx. (Mel.) dunni cf. 0,58 1,54 0,45 c 
Cx. (Mel.) educator 0,04 - - s 
Cx. (Mel.) gliptosalpinx cf. 0,04 0,09 - v 
Cx. (Mel.) ocossa 0,04 - - s 
Cx. (Mel.) rabelloi cf. 0,63 0,09 2,14 c 
Cx. (Mel.) sp. L-1 - 0,26 - s 
Cx. (Mel.) sp. L-2 0,42 - - s 
Cx. (Mel.) sp. L-3 0,04 - - s 
Cx. (Mel.) sp. L-4 - 0,51 - s 
Cx. (Mel.) sp. L-5 - 0,09 0,30 v 
Cx. (Mel.) sp. L-6 - 0,17 0,40 v 
Cx. (Mel.) sp. L-7 - 3,33 - s 
Ur. (Ura.) geometrica - 0,34 - s 
Ur. (Ura.) socialis - - 0,05 s 
Grupo spp. - Culicinae - 0,94 0,45 v 
Criadouros     

Total de criadouros pesquisados 12 20 17 - 

Total de pontos pesquisados 32 26 38 - 

Total de conchadas efetuadas 288 234 342 - 

Normalidade     

Teste de Shapiro-Wilk (W) 0,6087 0,6033 0,5743 - 

p (normal) 0,00040 2,26E-11 7,723E-15 - 

Estimadores de Diversidade Local     

Abundância relativa 69 193 230 - 

Riqueza (α) 11 16 13 - 

Diversidade (D) 5,9820 7,0794 5,9717 - 

Dominância (d) 0,2174 0,2527 0,2308 - 

Equitabilidade (J) 0,8268 0,7712 0,8052 - 

Legenda: ( ) = Final do período chuvoso, 13 a 16/04/2014; ( ) = Período seco, 22 a 25/07/2014; ( ) = Início do período 
chuvoso, 29/10 a 1°/11/2014. Constância: (c) = constante; (v) = versátil; (s) = sazonal. (-) = Dado numérico igual a “zero 
absoluto”.   
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As formas imaturas de mosquitos foram encontradas colonizando uma ampla gama 
de criadouros ao longo dos três municípios pertencentes a AID/AII do 
empreendimento UHE Castanheira, tanto aqueles com características naturais 
quanto artificiais. Nas três campanhas foi inspecionado algo em torno de 107 
inspeções em criadouros, sendo 59 (55,1%) dessas inspeções foram realizadas em 
criadouros no solo ou em recipientes artificiais, e 48 (44,9%) em criadouros no solo 
ou em recipientes naturais. Do total de criadouros inspecionados em 71 (66,4%) 
foram coletadas formas imaturas de mosquitos (Figura 7.2.4.3-22). 

 

 

 

Figura 7.2.4.3-22 - Número absoluto de criadouros pesquisados e positivos para coleta 
de formas imaturas de mosquitos na área de influência da UHE 
Castanheira, Estado do Mato Grosso, período de 13/04 a 1º/11/ 
2014. Legenda: a) Criadouros naturais; b) Criadouros artificiais. 
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 Preferência por Criadouros 

Embora apenas duas espécies de mosquitos, An. (Nys.) albitarsis/marajoara e Ad. 
(Ady.) squamipennis, tenham sido coletadas nos três municípios que fazem parte da 
áres de influência da UHE Castanheira, outras espécies também apresentam ampla 
distribuição territorial. A maior riqueza em espécies de mosquitos foi registrada para 
o município de Juara (40 espécies e morfoespécies) em função de um maior 
número de pesquisa realizado nas áreas próximas ao reservatório da UHE. No 
município de Porto dos Gaúchos a riqueza em espécie foi estimada em 18 taxa, e 
no município de Novo Horizonte do Norte em 11 taxa (Quadro 7.2.4.3-7). 

Nas três campanhas de campo foram identificados 14 grupos diferentes de 
criadouros, os naturais do tipo permanente e semipermanente, representando as 
coleções hídricas no solo, e os recipientes formados por plantas e seus derivados; e 
os artificiais, tanto no solo quanto em recipientes. O número de formas imaturas 
coletadas nos criadouros artificiais foi maior, com 3.891 (91%) exemplares, 
enquanto que nos criadouros naturais foram coletadas 384 (9%) de exemplares 
(Quadro 7.2.4.3-7). 

A densidade das formas imaturas variou de acordo com a espécie e o tipo de 
criadouro. Os criadouros mais importantes, com relação à densidade larvária, foram 
os recipientes artificiais abandonados a céu aberto, representados por bambu 
cortado, balde e tambor plástico, barco, bebedouro de animais, gaveta de madeira, 
lata, pneu, tanque e vaso de plantas. No total foram coletadas 3.243 (80,6%) formas 
imaturas de mosquitos, sendo mais frequentes os encontros de Cx. (Cux.) 
declarator (N = 1.751), Cx. (Cux.) quinquefasciatus (N = 676), Gc. (Hor.) fluviatilis  
(N = 569) e Cx. (Mel.) sp. L-2 (N = 141) (Quadro 7.2.4.3-7). 

Devido a sua importância epidemiológica, destaca-se o encontro de formas 
imaturas de anofelíneos em criadouros artificiais, representados por barcos 
apoitados na margem do rio Arinos, que continham água da chuva ou de rio e 
presença de matéria orgânica, principalmente folhas (Figura 7.2.4.3-23). Durante a 
campanha realizada no período seco foram coletadas 33 larvas de An. (Nys.) 
darlingi e duas larvas de An. (Nys.) nuneztovari s.l. (cf.), e no início do período 
chuvoso foram coletadas mais três larvas de An. (Nys.) darlingi, totalizando  
38 exemplares de anofelíneos coletados em barcos de madeira e de alumínio. 

Outros tipos de criadouros apresentaram número consideráveis de exemplares 
coletados. Entre os criadouros artificiais se destacaram os açudes (N = 246; 6,1%), 
com destaque para An. (Nys.) albitarsis s.l. e Cx. (Mel.) rabelloi cf., e as escavações 
(N = 109; 2,7%), onde Cx. (Cux.) declarator foi a espécie predominante. Nos 
criadouros naturais se destacaram as lagoas (N = 133; 3,3%), colonizadas 
principalmente por Cx. (Mel.) sp. L-7, Cx. (Cux.) declarator e Cx. (Mel.) dunni, e as 
poças no solo (N = 105; 2,6%), com predomínio de Cx. (Mel.) pilosus  
(Quadro 7.2.4.3-7). 

As espécies mais ecléticas, ou seja, aquelas que foram capazes de colonizar 
diversos tipos de criadouros diferentes foram: Cx. (Cux.) declarator, coletada em 
oito tipos de criadouros, além de, An. (Nys.) albitarsis/marajoara, Cx. (Mel.) dunni cf. 



 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 586/634 

 

e Cx. (Mel.) rabelloi cf., encontradas colonizando cinco tipos diferentes de 
criadouros. Espécies foram encontradas em diferentes tipos de criadouros a 
exemplo de An. (Nys.) oswaldoi, Gc. (Hor.) fluviatilis, Cx. (Cux.) sp. Gr. Coronator, 
Cx. (Mel.) albinensis cf. e Ur. (Ura.) geometrica, além de outras espécies  
(Quadro 7.2.4.3-7). 
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Quadro 7.2.4.3-7 - Distribuição por município e tipos de criadouros onde foram coletadas formas imaturas de mosquitos na área de influência da UHE 
Castanheira, Estado do Mato Grosso, período de 13/04 a 1º/11/ 2014. (continua...) 

ESPÉCIE E 
MORFOESPÉCIES 

MUNICÍPIO* CRIADOURO NATURAL** CRIADOURO ARTIFICIAL** 

PGA NHN JUA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

An. (Nys.) albitarsis s.l. - X X - - - - - - 57 - - - - - - - 

An. (Nys.) 
albitarsis/marajoara 

X X X - 4 - 8 - - 12 - 3 2 - - - - 

An. (Nys.) braziliensis/... X - - - - - - - - 2 - - - - - - - 

An. (Nys.) darlingi X - X - - - 6 - - - - - - - - - 36 

An. (Nys.) deaneorum - X X - 2 - - - - 2 - - 3 - - - - 

An. (Nys.) 
evansae/rangeli/… 

X - X - - 1 1 - - 17 - - 2 - - - - 

An. (Nys.) nuneztovari s.l. - X X - - - - - - - - - - - - 2 2 

An. (Nys.) oswaldoi s.l. X - X - - - 14 7 - 18 - - - - - 12 - 

An. (Nys.) strodei/rondoni - - X - - - - - - - 2 - - - - - - 

An. (Nys.) triannulatus - X X - - - - - - 3 - - 10 - - - - 

Ad. (Ady.) squamipennis X X X - - - 6 - - 6 - - 1 - - - - 

Gc. (Hor.) fluviatilis - - X - - 7 - - - - - - 7 - - - 569 

Ps. (Jan.) sp. L-1 - - X - - - - - - - - - 5 - - - - 

St. (Stg.) aegypti X - X - - - - - - - - - - - - - 5 

Cx. (Car.) sp. L-1 - - X - - - - - - - - - - - - - 1 

Cx. (Cux.) 
brevispinosus/maxi - - X - - - 1 - - 3 - - - - - - 15 

Cx. (Cux.) castroi cf. - - X - - - - - - 3 - - - - - - 1 

Cx. (Cux.) declarator X - X - 1 10 23 1 - 31 - - 73 7 - - 1.751 
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Quadro 7.2.4.3-7 - Distribuição por município e tipos de criadouros onde foram coletadas formas imaturas de mosquitos na área de influência da UHE 
Castanheira, Estado do Mato Grosso, período de 13/04 a 1º/11/ 2014. (continua...) 

ESPÉCIE E 
MORFOESPÉCIES 

MUNICÍPIO* CRIADOURO NATURAL** CRIADOURO ARTIFICIAL** 

PGA NHN JUA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Cx. (Cux.) mollis cf. - - X - - - - - - - - - - - - - 3 

Cx. (Cux.) 
quinquefasciatus 

X - X - - - - - - - - - - - - - 676 

Cx. (Cux.) sp. G. Coronator - - X - - - - 8 - - - 3 - - - - 25 

Cx. (Cux.) sp. L-1 - - X - - - - - - - - - - - - - 2 

Cx. (Cux.) sp. L-2 - - X - - - - - - - - - - - - - 1 

Cx. (Mel.) albinensis cf. - - X - - 20 - 7 - 15 - - - - - - - 

Cx. (Mel.) dunni cf. - X X 14 - 11 21 - - - - - 6 - 1 - - 

Cx. (Mel.) educator - X - 1 - - - - - - - - - - - - - 

Cx. (Mel.) gliptosalpinx cf. - - X 1 - - 2 - - - - - - - - - - 

Cx. (Mel.) ocossa - - X 1 - - - - - - - - - - - - - 

Cx. (Mel.) pilosus X - X - - - - 67 - 1 - - - - - - - 

Cx. (Mel.) rabelloi cf. - X X 1 - - 1 3 - 56 25 - - - - - - 

Cx. (Mel.) sp. L-1 X - X - - - - - - 4 - - - - - - - 

Cx. (Mel.) sp. L-2 - X X 6 - - - - - - - - - - - 4 141 

Cx. (Mel.) sp. L-3 - X - - - - - - - - - - - - - 1 - 

Cx. (Mel.) sp. L-4 - - X - - - - 11 - - - - - - - - - 

Cx. (Mel.) sp. L-5 - - X - - - - - - 7 - - - - - - - 

Cx. (Mel.) sp. L-6 - - X - - 2 - - - 8 - - - - - - - 

Cx. (Mel.) sp. L-7 X - - - - - 49 - - - - - - - - - - 

Cx. (Mel.) sp. L-8 X - - - - - - - - - - - - - - 1 - 

Cx. (Mel.) theobaldi X - - - - - - - - 1 - - - - - - - 

  



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 589/634 

 

Quadro 7.2.4.3-7 - Distribuição por município e tipos de criadouros onde foram coletadas formas imaturas de mosquitos na área de influência da UHE 
Castanheira, Estado do Mato Grosso, período de 13/04 a 1º/11/ 2014. (continuação) 

ESPÉCIE E 
MORFOESPÉCIES 

MUNICÍPIO* CRIADOURO NATURAL** CRIADOURO ARTIFICIAL** 

PGA NHN JUA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Li. durhamii X - - - - - - - - - - - - - - - 1 

Sa. sp. L-1 - - X - - - - - 2 - - - - - - - - 

Tr. digitatum - - X - - - - - 8 - - - - - - - - 

Tx. (Lyn.) haemorrhoidalis X - X - - - - - 1 - - - - - - - 6 

Wy. undulata próx. - - X - - - - - - - - - - - - - 8 

Ur. (Ura.) geometrica X - X - - 7 1 1 - - - - - - - - - 

Ur. (Ura.) lowii - - X - - - - - - - - - - 25 - - - 

Ur. (Ura.) socialis X - - - - - - - - - - - - - - 3 - 

Culicidae unr. sp. L-1 
Culicinae - - X - - - - - - - - - - 1 - - - 

Total - - - 24 7 58 133 105 11 246 27 6 109 33 1 23 3.243 
% - - - 0,6 0,2 1,4 3,3 2,6 0,3 6,1 0,7 0,1 2,7 0,8 0,0 0,6 80,6 
Riqueza em espécies 18 11 40 6 3 7 12 8 3 18 2 2 9 3 1 6 17 
Grupo (spp.)*** X X X 2 2 - 12 22 8 61 1 1 34 1 2 4 99 

* Município: (PGA) = Porto dos Gaúchos; (NHN) = Novo Horizonte do Norte; (JUA) = Juara. 

** Criadouro Natural: No solo - 1 = Alagadiço, 2 = Brejo/buritizal, 3 = Córrego, 4 = Lagoa, 5 = Poça no solo; Recipientes - 6 = Buraco em árvore, vagem de sementes (Jatobá), imbricamento de folha de 
palmeira. Criadouro Artificial: No solo - 7 = Açude; 8 = Área represada; 9 = Buraco no solo; 10 = Escavação; 11 = Pisoteio de gado; 12 = Poço d’água; 13 = Represa. Recipientes - 14 = Balde, bambu 
cortado, barco, bebedouro de animais, gaveta de madeira, lata, pneu, tambor plástico, tanque e vaso. 

*** Grupo (spp.): Anophelinae - Anophelinae (Nys.) spp. das Seções Albimanus; Culicinae - Culex spp., Cx. (Cux.) spp., Cx. (Mel.) spp., Sabethes sp., Wyeomyia sp., Trichoprosopon sp., Ur. (Ura.) spp.. 
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Figura 7.2.4.3-23 - Vista parcial da localidade Balsa/Balneário Ilha Bela e aspecto dos barcos onde 
foram coletadas formas imaturas de anofelíneos, área de influência da UHE 
Castanheira, Estado do Mato Grosso, período de 13/04 a 1º/11/ 2014. 
Fonte: Habtec Mott MacDonald. 

 

 Ecologia das Comunidades de Mosquitos 

Comunidade de mosquitos é uma assembleia de populações de espécies que 
ocorrem juntas no espaço e no tempo. Conhecer essas comunidades é importante 
porque trás informações sobre quantas e quais espécies (ou morfoespécies) viviam 
na Área de Influência Direta e Indireta do empreendimento UHE Castanheira, no 
momento dos inquéritos entomológicos. 

O número de espécies e morfoespécies identificadas no estudo foi muito 
diversificado. As espécies raras influenciaram nas estimativas de diversidade, a 
partir do incremento da riqueza de espécies. Tal diversidade de espécies deve-se, 
provavelmente, a heterogeneidade dos ambientes antrópicos estudados. A principal 
pressão humana sobre o ecossistema da área de influência do empreendimento 
está na alteração física do hábitat, causando a redução da biodiversidade e 
aumento da dominância de espécies potenciais vetoras de agentes patogênicos. 

Alguns desses fatores ambientais como, extenso período de chuva e período de 
extrema secura, influencia na abundância de gêneros de maior importância 
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epidemiológica. O aspecto global dos dados entomológicos obtidos no estudo 
ressalta a presença marcante de mosquitos Culex dos subgêneros Culex e 
Melanoconion, além dos complexos de espécies crípticas de Anopheles. Também é 
relatado o encontro de An. (Nys.) darlingi em alguns pontos da área de estudo. Por 
esta razão, os comentários focalizarão principalmente esses mosquitos. 

As maiores riquezas em espécies foram observadas para nestes gêneros de 
mosquitos, que estiveram presentes em todos os pontos pesquisados, desde 
ambientes extradomiciliares até o intradomicílio. O número de espécies e 
morfoespécies de Culex representaram aproximadamente 43% (N = 45) do total de 
formas imaturas e adultas de mosquitos coletados na área de influência do 
empreendimento, sendo a maioria do subgênero Melanoconion com 33 taxa. 
Enquanto que, entre os Anopheles foram identificadas 12 (12%) espécies e 
morfoespécies, muitas das quais de importância epidemiológica. 

A maioria dos Culex (Melanoconion) foi colocada na categoria de morfoespécies, 
devido a grande dificuldade em identificar as espécies, utilizando somente os 
conhecimentos contidos nas chaves de identificação. Muitas dessas espécies são 
pouco estudadas, dado ao caráter de raridade do encontro desses mosquitos. O 
exemplo disto foram as identificações de Cx. (Mel.) rabelloi cf. e Cx. (Mel.) 
caudatus/serratimarge (Figura 7.2.4.3-24). 
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Figura 7.2.4.3-24 - Aspectos morfológicos da genitália masculina de Culex (Melanoconion) 
caudatus/serratimarge, identificada na Área de Influência da UHE Castanheira, 
Estado do Mato Grosso. Fonte: Habtec Mott MacDonald. 
Legenda: a-b) Gonocoxito e gonostilo, com destaque para as características do lobo subapical;  

c) Vista lateral do esclerito edeagal; d) Lobos do IX tergito. 
 

A identificação das morfoespécies de Culex (Melanoconion) proporcionou conhecer 
como elas estão distribuídas ao longo das margens do rio Arinos, buscando abrigo 
nas porções de mata ciliar, e buscando de repasto sanguíneo em animais 
domésticos e seres humanos nos ambientes antrópicos da região. 

No ambiente antrópico, as espécies de Culex (Melanoconion) se proliferam em 
coleções hídricas de profundidade variável, mas sempre com vegetação aquática 
ou semiaquática, onde buscam abrigo embaixo de folhas. Contudo, o seu encontro 
em criadouros artificiais (também em recipientes) apresenta importância 
epidemiológica, uma vez que esses mosquitos são incriminados na transmissão de 
agentes patogênicos. 

A B 
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O encontro de Culex (Melanoconion) sp. L-2 em barcos atracados na margem do rio 
Arino, indica a possibilidade destes mosquitos realizarem a postura de seus ovos da 
mesma forma que espécies de Aedini. MATTINGLY (1976) demonstrou a 
resistência parcial dos ovos de mosquito desse grupo a baixo teor de umidade 
enquanto aguardam oportunidade de serem imersos em água. FORATTINI et al. 
(1993) obtiveram larva de Cx. (Melanoconion) sp. do Grupo Pilosus, com imersão 
de amostras de solo úmido em água, procedentes de locais utilizados no cultivo de 
arroz irrigado. Isto parece indicar um hábito natural deste Grupo de Melanoconion, 
de depositar os ovos em substrato úmido, ao invés de fazê-lo diretamente na água, 
como comumente se verifica nos membros do gênero Culex. Fato este confirmado 
por GOMES et al. (1998), que também registraram a presença de ovos de Cx. 
(Melanoconion) sp. Gr. Pilosus em palheta de armadilha ovitrampa ou em solo 
úmido. 

Entre as espécies do subgênero Culex se destacam Cx. (Mel.) declarator, Cx. 
(Cux.) quinquefasciatus e Cx. (Cux.) sp. Gr. Coronator. Culex (Culex) declarator foi 
encontrado colonizando uma grande quantidade de criadouros, principalmente, 
artificiais do tipo barco com água da chuva ou do próprio rio. Porém, poucas fêmeas 
foram coletadas nos pontos de pesquisa, demonstrando que esta espécie pode 
apresentar uma tendência zoofílica. 

Culex (Culex) quinquefasciatus é uma espécies cosmopolita que se beneficia das 
ações antrópicas, utilizando recipientes abandonados a céu aberto para se 
procriarem e de animais doméstico como fonte alimentar. Em diversos momentos 
observou-se este associado à Culex (Culex) declarator, Cx. (Mel.) sp. L-2 e a 
espécies de Anopheles em barcos atracados nas margens do rio Arinos. 

O Complexo Coronator compreende atualmente cinco espécies, conforme segue: 
Culex (Culex) coronator (Dyar e Knab, 1906); Culex (Culex) ousqua (Dyar, 1918); 
Cx. (Cux.) usquatus; Culex (Culex) usquatissimus (Dyar, 1922); Culex (Culex) 
camposi (Dyar, 1925). Os representantes deste grupo distribuem-se amplamente 
pelas Américas, sendo que até o momento apenas Cx. (Cux.) coronator e Cx. (Cux.) 
usquatus foram encontrados no Brasil. Mas devido a dificuldades diagnósticas é 
possível que outras espécies deste complexo ocorram na Região Amazônica. Mas, 
embora exista simpatria, em nenhuma área foi verificada a presença de todos os 
componentes deste grupo (BRAM, 1967; FORATTINI, 2002). 

A maioria das espécies de Anopheles pertenciam a Seção Albimanus (6 espécies e  
morfoespécies) e a Seção Argyritarsis (5 espécies e morfoespécies). Os 
anofelíneos adultos da Seção Albimanus se diferenciam da Seção Argyritarsis por 
apresentarem evidentes tufos pósteros-laterais de escamas nos tergitos abdominais 
e por possuírem o quinto tarsômero posterior com metade basal escura  
(Figura 7.2.4.3-25). Nestas seções a identificação até nível específico é bastante 
complicada devido a existência de espécies que não foram validadas, recebendo 
designações por letras adicionadas ao nome. Além da presença de polimorfismos e 
sobreposição dos caracteres morfológicos utilizados em chaves de identificação, o 
estudo somente torna-se possível por meio de análises genéticas e mitocondriais 
(FOSTER et al., 2013). 
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Figura 7.2.4.3-25 - Imagens apresentando aspectos morfológicos dos principais anofelíneos ocorrentes 
na Área de Influência da UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso. 
Fonte: Habtec Mott MacDonald. 
Legenda: Seção Argyritarsis - a) An. (Nys.) darlingi; b) An. (Nys.) albitarsis s.l.. Seção Albimanus - c) An. 

(Nys.) nuneztovari; d) An. (Nys.) triannulatus; e-f) An. (Nys.) oswaldoi s.l., com detalhe do 
tarsômero posterior da mancha escura basal ocupando menos de 0,25 do comprimento do 
artículo. 
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Entre as espécies de Anopheles coletadas na área de influência do 
empreendimento, An. (Nys.) darlingi é aquela com maior importância 
epidemiológica, por ser considerado o principal vetor da malária no sul-americano. 
Durante as campanhas de campo realizadas na área de influência do 
empreendimento, constatou-se a presença de An. (Nys.) darlingi nos municípios de 
Juara e Porto dos Gaúchos. Nestes municípios, fêmeas da espécie foram coletadas 
no ambiente silvestre e domiciliar, quando tentavam realizar repasto sanguíneo nos 
técnicos capturadores, que se encontravam próximo aos criadouros e locais de 
abrigo. Tal constatação está de acordo com o comportamento esperado para a 
espécie, conhecida por apresentar maior propensão a realizar seus repastos 
sanguíneos em seres humanos (FERREIRA et al., 2003). 

Embora a frequência de An. (Nys.) darlingi na área de influência do 
empreendimento UHE Castanheira tenha sido baixa, entre 0,3 e 1,8 An. 
darlingi/homem/hora, não se deve relacionar sua capacidade vetora com a 
frequência no ambiente. Em um inquérito entomológico e infectividade realizado 
durante epidemia de malária no município de Anajás, Estado do Pará, foi observado 
uma densidade de 1,9 An. darlingi/homem/hora, enquanto que a taxa de 
infectividade de 6% foi muito superior às verificadas em outras áreas endêmicas da 
Amazônia (SANTOS et al., 2006). 

Os picos de atividade de An. (Nys.) darlingi ocorreram no crepúsculo vespertino, 
estendendo-se até às 22h00m, assim como foi observado por PÓVOA et al. (2000) 
em outras regiões do Brasil. Estudos realizados com populações de An. (Nys.) 
darlingi da região da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, e no município de Anajás, no 
Estado do Pará, apontaram picos não crepusculares, entre 20 e 22 horas, e 
atividade hematofágica durante toda a noite (TADEI et al., 1983; SANTOS et al., 
2006). 

As formas imaturas de An. (Nys.) darlingi foram coletadas em lagoa e, em criadouro  
atípico representado por barcos atracados na margem do rio Arinos, tratando-se do 
primeiro relato desta espécie em recipiente artificial. Anopheles (Nys.) darlingi é 
considerado um anofelíneo “fluvial”, por ser comumente encontrado em remansos 
de rios e cursos d’água de porte variável (FORATTINI, 2002). Os ambientes 
propícios para esta espécie apresentam aspecto sombreado, com vegetação 
aquática superficial e de baixo fluxo, como lagoas, lagos, represas e igarapés, 
sendo aptas a colonizar criadouros mais expostos à luz solar (DEANE, CAUSEY e 
DEANE, 1948; RACHOU, 1958). Por exemplo, durante a estação chuvosa em 
Belém do Pará, GALVÃO et al. (1942) encontraram larvas de An. (Nys.) darlingi em 
grandes coleções hídricas próximas a área urbana. 

No entanto, a falta de condições propícias para o desenvolvimento das larvas An. 
(Nys.) darlingi faz com que certas localidades fiquem longos períodos sem registrar 
a presença da espécie, que volta a ocorrer após períodos prolongados de chuvas 
ou de cheias anormais (DEANE, CAUSEY e DEANE, 1948). No entanto, a grande 
variabilidade destes criadouros, entre estações chuvosas e secas, torna esta 
espécie mais ubiquista. Assim no período seco é possível encontrar larvas de An. 
(Nys.) darlingi colonizando criadouros pequenos, rasos e expostos ao sol como, 
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barreiros, valas e pequenas poças (DEANE, CAUSEY e DEANE, 1948; FORATTINI, 
1962). 

No presente estudo, as formas imaturas de An. (Nys.) darlingi foram coletadas em 
criadouros artificias durante a seca e no início do período chuvoso, quando as 
coleções hídricas no solo não apresentavam as condições ideais para colonização. 
Tal fato pode ter contribuído para a busca por criadouros atípicos. Mesmo porque, a 
água retida nos barcos apresentava aspecto semelhante aos criadouros 
preferenciais desta espécie. Estes criadouros, juntamente com as margens de rios e 
lagoas, podem ser considerados como de “resistência” às épocas secas. 

Estudos mostram que populações de An. (Nys.) darlingi no Brasil e outros países da 
América do Sul tem apresentado algumas diferenças genéticas e comportamentais 
de regiões geográficas diferentes (CONN et al., 1999). Por exemplo, foram 
observadas divergências no DNA ribossomal quando populações da Região 
Sudeste foram comparadas com populações do Norte do Brasil (MALAFRONTE et 
al., 1999). 

Além da questão comportamental, quanto a postura de ovos em recipientes 
artificiais, as populações de An. (Nys.) darlingi ocorrentes na área de influência do 
empreendimento apresentaram variações morfológicas, como a observada cerdas 
n°. 2 da cabeça (Figura 7.2.4.3-26). Estes fatos reforçam a possibilidade de que o 
An. (Nys.) darlingi desta região apresenta plasticidade intrapopulacional, da mesma 
forma que observado por VOORHAM (2002) em outras populações de An. (Nys.) 
darlingi. 
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Figura 7.2.4.3-26 - Aspectos morfológicos de formas imaturas de Anopheles (Nyssorhynchus) darlingi, 
identificada na Área de Influência da UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso.  
Fonte: Habtec Mott MacDonald. 
Legenda: a) Cerda n°. 1 do protórax com ramos filamentosos que se originam em diferentes pontos;  

b) Lobos posteriores da placa espiracular com cerda longa implantada em tubérculo;  
c-d) Cerdas do clípeo n°.2 (internas) e n°. 3 (externas), com seta indicando anomalia. 

 

Entre as espécies de Anopheles coletadas nesse estudo, três grandes complexos 
de espécies ocorreram na área de influência do empreendimento - Albitarsis, 
Nuneztovari e Oswaldoi. Quanto a An. (Nys.) albitarsis s.l., An. (Nys.) nuneztovari 
s.l., An. (Nys.) oswaldoi s.l. e An. (Nys.) triannulatus, existe a possibilidade de 
serem vetores secundários da malária na região, pelo fato destas espécies estarem 
frequentemente associadas a localidades com ocorrência da doença (TADEI et al., 
1983). 

Porém, a formação de complexos de espécies crípticas e que ocorrem em simpatria 
na área de estudo, dificulta uma análise mais detalhada do nicho ecológico dessas 
espécies. Contudo, alguns fatores ambientais influenciam diretamente na dinâmica 
populacional desses mosquitos. Um dos mais interessantes a serem analisados é 
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da formação de criadouros preferenciais. Na área de influência do empreendimento 
os criadouros encontrados albergando grandes quantidades de formas imaturas de 
anofelíneos foram açudes, lagoas, escavações, represas e barcos com água 
empossada. 

O Complexo Albitarsis, cujas espécies pertencem a Seção Argyritarsis, constava de 
seis espécies: Anopheles (Nyssorhynchus) albitarsis (Lynch Arribálzaga, 1878); 
Anopheles (Nyssorhynchus) oryzalimnetes (Wilkerson e Motoki, 2009); Anopheles 
(Nyssorhynchus) marajoara (Galvão et al., 1942); An. (Nys.) deaneorum; Anopheles 
(Nyssorhynchus) janconnae (Wilkerson e Sallum, 2009); e An. (Nys.) albitarsis F 
(Motoki et al, 2009). Os estudos mais recentes apontam para a existência de cinco 
espécies nomeadas anteriormente e quatro linhagens sem nome definido, An. 
(Nys.) albitarsis F, G, H e I (RUIZ-LOPEZ et al., 2012). 

Dado à dificuldade de separar as espécies desse complexo utilizando somente 
aspectos morfológicos e, considerando os dados disponíveis até o momento com 
relação à distribuição geográfica do Complexo Albitarsis, baseados nos estudos de 
WILKERSON et al. (1995 a, b), além do registro da ocorrência de An. (Nys.) 
marajoara, An. (Nys.) deaneorum, An. (Nys.) oryzalimnetes e An. (Nys.) albitarsis 
“H” em regiões do Mato Grosso, próximas ao empreendimento (RUIZ-LOPEZ et al., 
2012), optou-se por incluir as espécies na categoria de An. (Nys.) albitarsis s.l. e An. 
(Nys.) albitarsis/marajoara, com exceção de An. (Nys.) deaneorum identificada a 
partir de formas imaturas. 

Anopheles (Nyssorhynchus) nuneztovari é essencialmente sul-americano e, 
sobretudo amazônico, ocorrendo do oeste do Panamá ao norte da América do Sul 
(FARAN, 1980). A espécie foi descrita por Gabaldón (1940) a partir de espécimes 
machos coletados em San Carlos, Cojedes, Venezuela. Subsequentemente, 
Rozeboom e Gabaldón (1941) descreveram Anopheles (Nyssorhynchus) goeldii 
Rozeboom e Galbadon, 1941 usando amostras coletadas em Boa Vista, Belterra 
(antiga Fordlândia), Rio Tapajós, no Estado do Pará. Posteriormente, LANE (1953) 
elegeu An. (Nys.) goeldii a sinonímia de An. (Nys.) nuneztovari. Após este período, 
uma sequência de estudos incluiu formas cromossômicas ao complexo definidas 
como A, B e C, a partir de amostras coletadas no Brasil, Venezuela, Bolívia, 
Colômbia e Suriname (KITZMILLER et al., 1973; CONN et al., 1993). Estudos mais 
recentes realizados por CALADO et al. (2008), a espécie An. (Nys.) goeldii foi 
ressuscitada, passando a compor novamente o rol de espécies deste complexo. Em 
síntese, os estudos taxonômicos sugerem que Complexo Nuneztovari compreende 
espécies com formas genéticas simpátricas (FRITZ et al., 1994; BERGO et al., 
2007). Recentemente, FOSTER et al. (2013) propuseram a introdução de 
Anopheles (Nyssorhynchus) dunhami (Causey, 1945) no Complexo Nuneztovari. 

Os criadouros preferenciais de An. (Nys.) nuneztovari são as coleções de águas 
doces e turvas muitas vezes sem vegetação, como poças de água de chuva, 
impressões de rodas e de patas de animais, que se encontram nas clareiras batidas 
pelo sol (CONSOLI e LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 1994; FORATTINI, 2002). 

Acredita-se que An. (Nys.) oswaldoi seja um complexo de no mínimo quatro 
espécies crípticas (MARRELLI et al., 1999). Anopheles (Nys.) konderi era 
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considerado sinonímia de An. (Nys.) oswaldoi, quando foi ressuscitado ao status de 
espécie por FLORES-MENDOZA et al. (2004). Os resultados obtidos em estudos 
mais recentes incluíram pelo menos três espécies de podem serem separadas 
pelas características morfológicas observadas no edeago (na genitália masculina) e 
pela sequência de DNA - An. (Nys.) konderi A, An. (Nys.) konderi senso stricto, An. 
(Nys.) konderi B e An. (Nys.) oswaldoi A (MOTOKI et al., 2011). Além de que, existe 
a hipótese de que espécies não descritas poderiam estar sendo confundida com An. 
(Nys.) konderi, quando usado apenas as características morfológica de exemplares 
fêmeas (FOSTER et al., 2013). 

Anopheles (Nys.) oswaldoi possui ampla distribuição nos países da América do Sul 
a leste dos Andes. No Brasil ocorre na maioria das Unidades da Federação, exceto 
naquelas situadas nas zonas secas nordestinas (FORATTINI, 2002; DEANE et al., 
1948). Os criadouros de An. (Nys.) oswaldoi sensu stricto são representadas por 
coleções hídricas de caráter temporário e permanente, em geral com vegetação 
emergente ou flutuante, e que podem ser encontrados em zonas florestadas 
(FORATTINI, 2002). 

Os Complexos Nuneztovari e Oswaldoi apresentam uma alta variabilidade 
morfológica intraespecífica, o que dificulta a identificação das espécies por meio de 
chaves dicotômicas (GÓMEZ et al., 2010). Portanto, existe a possibilidade de 
algumas formas imaturas terem sido confundidos com membros pertencentes ao 
Complexo Oswaldoi durante a identificação. Esta hipótese é reforçada por dois fatos 
importantes: 1) Poucas formas adultas do Complexo Oswaldoi foram coletadas na 
área do empreendimento, contrastando com maior número de formas imaturas 
identificadas como An. (Nys.) oswaldoi s.l.; 2) A possibilidade da existência de um 
novo subgênero, baseado nas características de espécimes fêmeas identificadas 
erroneamente como An. (Nys.) oswaldoi e An. (Nys.) konderi, nos estados do Pará 
e do Acre (FOSTER et al., 2013). 

Embora nesse estudo An. (Nys.) triannulatus seja tratada como uma espécie, este 
mosquito faz parte de outro complexo formado por espécies crípticas: Anopheles 
(Nys.) triannulatus s.s., Anopheles (Nyssorhynchus) halophylus (NASCIMENTO e 
LOURENÇO DE OLIVEIRA, 2002), e outra ainda não identificada, denominada An. 
(Nys.) triannulatus C (PINTO, 1939; GALVÃO, 1940; GALVÃO e LANE, 1941). 
Trata-se de um complexo de espécies que possuem uma ampla distribuição 
geográfica ocorrendo desde o leste dos Andes, na América do Sul, incluindo 
Argentina, Brasil, Paraguai, parte da Bolívia e Guianas, Colômbia, Venezuela, 
Equador e Peru. Também foi encontrada na América Central, estendendo-se até a 
Nicarágua, oeste do Peru, no lado ocidental dos Andes (FARAN, 1980). 

Os criadouros preferenciais de An. (Nys.) triannulatus são em lagoas e grandes 
poças d’água, bem expostas ao sol com rica vegetação flutuante como os aguapés 
e outros. Os criadouros preferenciais de An. (Nys.) triannulatus são representados 
por coleções hídricas de grande e médio porte, geralmente expostos ao sol e 
ricamente cobertas por vegetação flutuante como as do gênero Pistia  
“alfaces-d’água” e Eichornia (CONSOLI e LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 1994). 
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 Mosquitos de Importância Epidemiológica 

A expressiva riqueza em espécies observada na área de influência do 
empreendimento UHE Castanheira, está representada pelas duas grandes 
subfamílias de mosquitos, Anophelinae e Culicinae. A subfamília Anophelinae inclui 
vetores de Plasmodium causadores da malária, enquanto que, os representantes da 
subfamília Culicinae compreende espécies de importância na transmissão de 
arbovírus e vermes. 

A fauna de mosquitos do gênero Anopheles é bastante expressiva, apresentando o 
principal vetor da malária no Brasil, o An. (Nys.) darlingi, e os complexos de 
espécies crípticas que também estão envolvidas no ciclo de transmissão da malária 
como, An. (Nys.) nuneztovari s.l., An. (Nys.) oswaldoi s.l., An. (Nys.) triannulatus s.l. 
e Anopheles (Nys.) albitarsis s.l.. 

Anopheles (Nys.) darlingi é um mosquito predominantemente americano, com 
populações que se distribuem pela América Central e América do Sul (a leste das 
Cordilheiras dos Andes) até o norte da Argentina, coincidindo com as áreas de 
ocorrência da malária sendo considerado o principal vetor de malária humana 
(FORATTINI, 2002). Esta espécie ocorre em toda a Região Amazônica, onde se 
adapta rapidamente aos ambientes alterados pelo homem como, a substituição da 
floresta por pequenas e médias plantações, pastagens ou garimpos. Nos vilarejos e 
ambientes urbanos, o An. (Nys.) darlingi alcança altas densidades e, 
consequentemente, torna-se responsável pela incidência da malária nessas áreas. 

Na Região Amazônica, a competência vetora desse mosquito tem sido 
demonstrada em diversos estudos (ARRUDA et al., 1986; OLIVEIRA-FERREIRA et 
al., 1990; KLEIN et al., 1991a, b). Nas reservas indígenas Nhamundá-Mapuera e 
Cuminapanema, no Estado do Pará, o An. (Nys.) darlingi foi a única espécie 
encontrada infectada por Plasmodium vivax (VK 210, VK 247), P. falciparum e P. 
malariae (SANTOS et al., 2009). 

Estudos de impacto ambiental realizado na área na Amazônia demonstraram que 
An. (Nys.) darlingi pode ser uma das espécies mais frequentes, representando 
aproximadamente 85% do total dos mosquitos coletados, inclusive apresentaram 
exemplares infectados por Plasmodium vivax e P. falciparum, enquanto que, An. 
(Nys.) albitarsis s.l., An. (Nys.) nuneztovari e An. (Nys.) triannulatus, somente com 
P. vivax (EIA-BELO MONTE, 2008). 

Além da importância na transmissão de plasmódios da malária, An. (Nys.) darlingi 
foi encontrado com larvas de Wulchereria bancrofti, causador da filaríase, em Belém 
do Pará. Por este motivo, acredita-se que esta espécie pode estar desenvolvendo 
papel secundário ou local, uma vez que o principal vetor é o Cx. (Cux.) 
quinquefasciatus (CAUSEY et al., 1945; RACHOU, 1956). 

Anopheles (Nys.) nuneztovari é considerado vetor importante no oeste da 
Venezuela, norte da Colômbia e no Peru, além de ser considerado como provável 
vetor também no Suriname (GABALDÓN e GUERRERO, 1959). Possui ampla 
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distribuição pela região norte da América do Sul, incluindo a bacia do rio Amazonas, 
onde ocupa a posição de vetor secundário, nas áreas com a presença do An. (Nys.) 
darlingi (ARRUDA et al., 1986). 

Na Venezuela e na Colômbia suspeita-se de que regiões com habitações próximas 
de florestas possam potecializar a capacidade vetora de An. (Nys.) nuneztovari, 
devido ao fato de aumentar a expectativa de vida e densidade desta espécie 
(HAMON et al., 1970). O predomínio de An. (Nys.) nuneztovari em ambientes 
resultantes de grandes projetos, faz desse mosquito potencial vetor de plasmódios 
causadores de malária em seres humanos (TADEI e DUTARY THATCHER, 2000). 

Dentro do complexo de espécies An. (Nys.) oswaldoi s.l. existem dois potenciais 
vetores An. (Nys.) oswaldoi e An. (Nys.) oswaldoi B (HAYES et al., 1987; MARRELI 
et al., 1999; QUINÕNES et al., 2006). Embora a predominância de An. (Nys.) 
oswaldoi não seja compatível com as áreas de ocorrência de malária, esta espécie 
vem sendo considerado vetor potencial em algumas regiões dos estados do Pará, 
Rondônia e Acre (ARRUDA et al., 1986; OLIVEIRA-FERREIRA et al., 1990). 

Anopheles (Nys.) triannulatus não é vetor primário de Plasmodium, mas algumas 
infecções plasmodianas tem sido constatadas sob condições naturais. No oeste da 
Venezuela, durante a estação chuvosa essa espécie é considerada um vetor 
importante (RUBIO-PALIS, 1994). Em diversas localidades do Estado do Pará, An. 
(Nys.) triannulatus foi encontrado naturalmente infectado por P. vivax (ARRUDA et 
al., 1986). Segundo FORATTINI (2002), An. (Nys.) triannulatus tem potencial para 
desempenhar papel vetor malárico, nas áreas sul-americanas situadas na região 
norte do continente. 

Os Anopheles do Complexo Albitarsis estão amplamente distribuídos na América do 
Sul, porém o envolvimento das espécies no ciclo de transmissão de plasmódios 
causadores da malária não está bem definido. Das espécies que constituem esse 
complexo, três apresentam importância comprovada na transmissão de parasitas da 
malária, An. (Nys.) deaneorum, no Estado de Rondônia, An. (Nys.) marajoara, no 
Estado do Amapá, e An. (Nys.) albitarsis, no Estado de Roraima (KLEIN et al. 
1991a, b; CONN et al. 2002; PÓVOA et al. 2006; MOTOKI et al., 2009). Segundo 
FORATTINI (2002), An. (Nys.) albitarsis sensu stricto apresenta potencial de 
transmissão de Plasmodium spp. em grande parte da Amazônia. 

Na Amazônia brasileira, além de An. (Nys.) darlingi e do Complexo Albitarsis, outras 
espécies foram encontradas naturalmente infectadas e incriminadas como vetores 
principais ou secundários. No município da Serra do Navio, no Estado do Amapá, 
os anofelíneos An. (Nys.) albitarsis s.l., An. (Nys.) nuneztovari, An. (Nys.) 
braziliensis, An. (Nys.) triannulatus, An. (Nys.) oswaldoi e An. (Nys.) rangeli foram 
encontrados infectados por Plasmodium malariae, P. vivax (variantes VK 210 e VK 
247) e P. falciparum (HAYES et al., 1987; PÓVOA et al., 2001; QUINÕNES et al., 
2006). 

Em outro estudo realizado em Boa Vista, Estado de Roraíma, An. (Nys.) darlingi 
apresentou as maiores taxas de infecção dor plamódios da malária (8,5%). An. 
(Nys.) albitarsis, An. (Nys.) braziliensis e An. (Nys.) nuneztovari apresentaram taxas 
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de infecção bastante significativas, de 4,6%, 3,0% e 2,6%, consecutivamente 
(SILVA-VASCONCELOS et al., 2002). 

Outras espécies de Nyssorhynchus podem ser vetores secundários, locais ou foram 
encontrados naturalmente infectados com esporozoítos de Plasmodium como, An. 
(Nys.) benarrochi, An. (Nys.) evansae e An. (Nys.) trinkae (HAYES et al., 1987; 
OLIVEIRA-FEREIRA et al., 1990; CONSOLI e LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 1994; 
FLORES-MENDOZA et al., 2004). 

Entre as espécies de mosquitos Culicinae, Ad. (Aed.) squamipennis pode transmitir 
o vírus Gamboa (Bunyavirus) e a malária aviária (DUTARY et al., 1989; 
GALBADÓN et al., 1977). Em represas as formas imaturas desse mosquito podem 
alcançar altas densidades (LOPES e LOZOVEI, 1995; PAULA e GOMES, 2007). 

Ochlerotatus (Och.) scapularis habita ambientes antropizados e devido ao seu 
ecletismo quanto aos hospedeiros, pode se tornar uma praga importante na estação 
quente e chuvosa do ano, passando a ser motivo de perturbação para os seres 
humanos e animais domésticos. Essa espécie de mosquito foi incriminada como 
transmissora do vírus da encefalite Rocio, nas epidemias do sudeste do Estado de 
São Paulo em 1975 e 1976 (FORATTINI et al., 1978 a; MITCHELL e FORATTINI, 
1984; MITCHELL et al., 1986). Nessa mesma região, foi encontrado portando um 
Flavivirus diferente do causador da febre amarela e dengue (CASTRO et al., 1991). 

Outros arbovírus foram isolados a partir de amostras de Oc. (Och.) scapularis 
coletadas no norte do Brasil e em Trinidad (FORATTINI, 1965; ARNELL, 1976; 
HERVÉ et al., 1986). Na zona de Mata Atlântica do litoral do Estado de Santa 
Catarina, na localidade conhecida como Ponta Grossa, Florianópolis, Oc. (Och.) 
scapularis foi considerado vetor local da filariose bancroftiana (RACHOU, 1956). 

Ochlerotatus (Och.) serratus foi encontrado naturalmente infectado com o vírus 
Oropouche, na Região Amazônica, com vírus Aura, na Argentina e com vírus 
Trocará, na Amazônia brasileira e Peru. Também é considerado vetor secundário 
do vírus Ilhéus (PINHEIRO, 1982; PINHEIRO et al., 1994; VASCONCELOS et al., 
1998; TRAVASSOS DA ROSA et al., 1998, 2001; SABATTINI et al., 1998; SALLIS 
et al., 2003). Recentemente, Oc. (Och.) serratus foi encontrado naturalmente 
infectado pelo vírus da febre amarela no Rio Grande do Sul (CARDOSO et al., 
2010). 

O gênero Culex apresenta algumas espécies de importância epidemiológica, 
especificamente Cx. (Cux.) sp. do Gr. Coronator, cuja capacidade vetora está 
relacionada a inúmeros agentes infecciosos. Estas espécies se encontram entre as 
60 espécies de mosquitos capturadas no período de 1999 a 2006 nos Estados 
Unidos, que estavam naturalmente infectadas pelo West Nile Vírus (Vírus do Nilo 
Ocidental), um Flavivirus da Família Flaviviridae (CDC, 2008). 

Culex (Cux.) sp. do Grupo Coronator pode contribuir na transmissão de encefalites 
e outras arboviroses para seres humanos e Cx. saltanensis pode transmitir 
protozooses para animais domésticos (CONSOLI e LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 
1994). ANDERSON et al. (1957) encontraram em Trinidad espécimes de Cx. (Cux.) 
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coronator naturalmente infectadas por linhagens de vírus São Luís (Família 
Flaviviridae). No México, SCHERER et al. (1971) isolaram o vírus da 
Encefalomielite Equina Venezuelana (Família Togaviridae) de amostras de Cx. 
(Cux.) sp. do Gr. Coronator. Na Amazônia peruana, TURELL et al. (2005) isolaram 
o vírus Ilhéus e São Luís de Cx. (Cux.) coronator. E na Amazônia brasileira, 
SANTOS et al. (2006) relataram esta espécie infectada com o vírus São Luís 
(encefalite de Saint Louis). 

Da mesma forma, muitas espécies de Culex do subgênero Melanoconion, são 
apontadas como transmissores de doenças febris e de encefalites, inclusive no 
Brasil. Culex (Mel.) ocossa é relatado como um vetor de encefalite equina ocidental 
e poderia ser um vetor muito importante de encefalite equina venezuelana 
(SALLUM e FORATTINI, 1996). 

Entre os mosquitos exóticos de importância epidemiológica que ocorrem na área de 
influência da UHE Castanheira, pode ser citado Cx. (Cux.) quinquefasciatus, 
espécie de mosquito cosmopolita encontrado em abundância nas áreas 
antropizadas de regiões tropicais e subtropicais. Trata-se do principal vetor da 
filariose no Brasil, além de veicular vírus Oropouche em algumas áreas do Estado 
do Pará. Nos Estados Unidos, Venezuela e Panamá esse mosquito foi encontrado 
naturalmente infectado com os vírus de encefalites tipo Oeste e St. Louis 
(CONSOLI e LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 1994). 

Stegomyia (Stgomyia) aegypti é considerado vetor dos quatros sorotipos do vírus da 
dengue (DEN-1, DEN- 2, DEN-3 e DEN-4) e do vírus da febre amarela  
(forma urbana) nas Américas. Também é apontado como transmissor de outras 
arboviroses as quais podem atingir os seres humanos e os animais  
(CONSOLI e LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 1994). Essa espécie tem mostrado 
competência para albergar e veicular a Dirofilaria immitis em cães, além das 
filarioses do gênero Brugia e Wulchereria, e do Plasmodium gallinaceum 
(FORATTINI, 2002). 

Stegomyia albopicta (Skuse, 1894) não coletado durante as campanhas de campo 
realizadas na AID do empreendimento, mas que ocorre na região. Este mosquito é 
vetor importante do dengue e da encefalite japonesa no sudeste asiático, pode vir a 
desempenhar papel importante na transmissão arbovírus no Brasil. A transmissão 
transovariana dos vírus La Crosse e Santo Ângelo foram constatados nesta espécie 
(TESH, 1980; SHROYER, 1986). Em condições experimentais, St. albopicta provou 
ser uma boa transmissora dos sorotipos I e IV, via transovariana, de uma cepa do 
vírus da febre amarela, vírus da encefalite equina venezuelana e vírus Mayaro (RAI, 
1991; CONSOLI e LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 1994). Nos Estados Unidos, esse 
mosquito foi encontrado naturalmente infectado com vírus da encefalite tipo leste e 
do Nilo Ocidental, e no México pelos vírus do dengue II e  
III (MITCHELL et al., 1992; IBÁÑEZ-BERNAL et al, 1997; TURELL et al., 2001). 

As espécies pertencentes aos gêneros Coquillettidia e Mansonia, podem 
representar sérios motivos de incômodo para os seres humanos e animais 
domésticos, além de serem potenciais vetores de arboviroses. As espécies destes 
dois gêneros de mosquitos possuem comportamento apetente (voo para buscar 
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alimento) predominantemente noturno. Porém, algumas espécies picam também 
durante o dia, principalmente, nos ambientes próximos dos criadouros e locais de 
abrigo. Coquillettidia (Rhynchotaenia) venezuelensis foi encontrada naturalmente 
infectada com vírus Oropouche (FORATTINI, 1965). 

O transporte de bactérias em mosquitos é outro fator que deve ser considerado, 
uma vez que espécies de bactérias Gemella haemolysans e Enterobacter cloacae, 
associadas a uma variedade de infecções oportunistas, foram encontradas em 
amostras de Ma. (Man.) titillans, Cx. (Cux.) sp. do Gr. Coronator, Cq. (Rhy.) 
venezuelensis, Cx. (Cux.) quinquefasciatus, Culex (Melanoconion) spp., St. (Stg.) 
aegypti e Oc. (Och.) serratus, além de Anopheles (Nyssorhynchus) aquasalis 
(CURRY, 1932) e espécies do Gênero Trichoprosopon (ALVES et al., 2010). 

Entre os Sabethini de importancia epidemiológica coletados na área de influência do 
empreendimento, podem ser citado Li. durhamii, incriminado na transmissão do 
vírus Tucunduba da Família Bunyaviridae (RODANICHE e GALINDO, 1957). 
Quanto à importância epidemiológica do gênero Trichoprosopon é possível que 
algumas espécies participarem da transmissão de agentes patogênicos para os 
seres humanos, ou mesmo na manutenção desses agentes infecciosos no 
ambiente florestal. 

 

 Flebotomíneos 

 

Nomes populares: Mosquito palha, birigui, tatuquira. 
Descrição e biologia: Insetos de pequeno porte (1,5 a 3 mm), 
intensamente pilosos, olhos grandes, antenas longas e asas lanceoladas 
com a extremidade em ponta. O ciclo vital é caracterizado por ovos que 
são postos em locais sombrios, ricos em matéria orgânica em 
decomposição e com alto grau de umidade, formas imaturas 
representadas por larvas vermiformes e pupa, sucedendo a eclosão dos 
adultos. 
Hábitos: Inseto de hábito crepuscular e noturno, que vivem nas tocas e 
locais de animais silvestres, invadindo também abrigos de animais 
domésticos e domicílios. Somente as fêmeas são hematófagas. 
Importância epidemiológica: Atuam como vetores nas leishmanioses 
(leishmaniose tegumentar americana e leishmaniose visceral) e outras 
tripanossomíases, arboviroses e bartonelose. 

 

 Composição e Diversidade da Fauna de Flebotomíneos 

A fauna flebotomínica na Área de Influência Direta da UHE Castanheira constituiu-
se de 20 espécies ou grupo de espécies, distribuídas em quatro subtribos 
Psychodopygina (11 espécies; 55%), Lutzomyiina (6 espécies; 30%), Brumptomyiina (2 

espécies; 10%) e Sergentomyiina (1 espécie; 5%) (Figura 7.2.4.3-27). As espécies e 
morfoespécies coletadas estão relacionadas abaixo.  
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Brumptomyia 

Brumptomyia brumpti (Larrousse, 1920) 

Brumptomyia sp. 

Lutzomyiina 

Evandromyia bacula (Martins, Falcão & Silva, 1965) 

Evandromyia saulensis (Floch & Abonnenc, 1944) 

Evandromyia walkeri (Newstead, 1914) 

Lutzomyia sherlocki próximo 

Pressatia triacantha (Mangabeira, 1942) 

Pressatia camposi próx. 

Psychodopygina 

Bichromomyia flaviscutellata (Mangabeira, 1942) 

Bichromomyia olmeca nociva próx. 

Nyssomyia anduzei (Rozeboom, 1942) 

Nyssomyia antunesi (Coutinho, 1939) 

Nyssomyia Complexo Antunesi 

Nyssomyia richardwardi (Ready & Fraiha, 1981) 

Nyssomyia urbinattii 

Nyssomyia whitmani (Antunes & Coutinho, 1939) 

Psychodopygus davisi (Root, 1934) 

Psychodopygus Série Chagasi 

Psychodopygus carrereai carrerai (Barretto, 1946) 

Sergentomyiina 

Micropygomyia rorotaensis (Floch & Abonnenc, 1944) 

 

          

 

Lutzomyiina 

 

Figura 7.2.4.3-27 – Proporção das espécies e morfoespécies de flebotomíneos coletados nos municípios 
da área de influência da UHE Castanheira, segundo a subtribo ocorrentes na Área de 
Influência da UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso, nos períodos de 13-
17/04/14, 22-25/07/14 e 29/10-1º/11/2014. Fonte: Habtec Mott MacDonald. 

Legenda: Psychodopygina (N = 11 espécies; 55%); Sergentomyiina (N = 1; 5%); Lutzomyiina (N = 6; 30%) 
e Brumptomyiina (N = 2; 10%). 

 

A maioria dos flebotomíneos coletados já foram descritos para o estado do Mato 
Grosso, com excessão de Ev. bacula e Mi. rorotaensis. Segundo MARTINS et al. 
(1978), GALATI (2003, atualizado em 2010), AGUIAR & MEDEIROS (2003), 

Psychodopygina Sergentomyiina Lutzomyiina Brumptomyia 
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GALATI & GALVIS-OVALLOS, 2012 e os dados obtidos no presente estudo, a lista 
de flebotomíneos ocorrentes no estado é constituída de pelo menos 85 espécies. 
Assim, na área de influência do empreendimento ocorre cerca de “1/4” das espécies 
encontradas em outras regiões do estado. 

No total foram coletados 127 espécimes de flebotomíneos, 36 (28,4%) machos e 91 

(71,6%) fêmeas, com proporção sexual de 1M: 2,5 F. A subtribo Psychodopygina foi 
nitidamente a mais abundante com 65,3% do total de espécimes coletados, seguida 

por Lutzomyiina (26,8%), Brumptomyiina e Sergentomyiina (0,8% cada). As espécies 
mais frequentes em cada subtribo foram: Psychodopygina - Ny. Compl. Antunesi 
(48,2%) e Ny. urbinattii (12,1%), Lutzomyiina - Ev. saulensis (47,1%) e Ev. walkeri 
(32,4%), Brumptomyiina - Br. brumpti (50,0%) e Sergentomyiina - Mi. rorotaensis 

(única espécie) (Quadro 7.2.4.3-8). 

Nyssomyia spp. do Complexo Antunesi (♀♀) foram as mais frequentes com 40 

exemplares (31,5%) coletados, seguida de Ev. saulensis (12,6%), Ev. walkeri (8,6%), 

Ny. urbinattii (7,8%), Bi. olmeca nociva próx. (6,3%) e Ps. davisi (5,5%); representando 

juntas 72,3% dos flebotomíneos coletados (Quadro 7.2.4.3-8). 

 

Quadro 7.2.4.3-8 - Flebotomíneos coletados nos municípios da área de influência da UHE Castanheira, 
segundo seleção por sexo (♀♂) e larva (L), com o percentual parcial (%p) para as 
subfamílias e geral (%g) das espécies, Estado do Mato Grosso, nos períodos de 13-
17/04/14, 22-25/07/14 e 29/10-1º/11/2014. (continua...) 

SUBTRIBO / ESPÉCIE E MORFOESPÉCIE ♂ ♀ N %p %g 

Brumptomyia 
Br. brumpti 1 - 1 50,0 0,8 

Brumptomyia sp. - 1 1 50,0 0,8 

Subtotal 1 1 2 100,0 1,6 

Lutzomyiina 

Ev. bacula 1 1 2 5,9 1,6 

Ev. saulensis 2 14 16 47,1 12,6 

Ev. walkeri 5 6 11 32,4 8,6 

Lu. sherlocki próx. - 1 1 2,9 0,8 

Pr. triacantha 1 - 1 2,9 0,8 

Pr. camposi próx. - 3 3 8,8 2,4 

Subtotal 9 25 34 100,0 26,8 

Psychodopygina 

Bi. flaviscutellata - 2 2 2,4 1,6 

Bi. olmeca nociva próx. 1 7 8 9,7 6,3 

Ny. anduzei 1 2 3 3,6 2,4 

Ny. antunesi 4 - 4 4,8 3,1 

Ny. Compl. Antunesi - 40 40 48,2 31,5 

Ny. richardwardi 1 1 2 2,4 1,6 

Ny. urbinattii 10 - 10 12,1 7,8 
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Quadro 7.2.4.3-8 - Flebotomíneos coletados nos municípios da área de influência da UHE Castanheira, 
segundo seleção por sexo (♀♂) e larva (L), com o percentual parcial (%p) para as 
subfamílias e geral (%g) das espécies, Estado do Mato Grosso, nos períodos de 13-
17/04/14, 22-25/07/14 e 29/10-1º/11/2014. (continuação) 

SUBTRIBO / ESPÉCIE E MORFOESPÉCIE ♂ ♀ N %p %g 

Psychodopygina 

Ny. whitmani 1 3 4 4,8 3,1 

Ps. davisi 3 4 7 8,4 5,5 

Ps. Série Chagasi - 1 1 1,2 0,8 

Ps. carrereai carrerai - 2 2 2,4 1,6 

Subtotal 21 62 83 100,0 65,3 

Sergentomyiina Mi. rorotaensis 1 - 1 100,0 0,8 

Subtotal 1 - 1 100,0 0,8 

Gênero incerto (danificado) 4 3 7 - 5,5 

TOTAL 36 91 127 - 100,0 

Legenda: (-) = Dado numérico igual a “zero absoluto”. 

 

 Fauna de Flebotomíneos 

 Distribuição Sazonal 

Na área de influência do empreendimento UHE Castanheira, a composição e a 
frequência de flebotomíneos variaram conforme o período de coleta. No período 
seco ocorreu a maior diversidade em espécies, com 12 espécies ou morfoespécies 
de flebotomíneos identificadas a partir da coleta de 46 exemplares. Nas campanhas 
realizadas no período chuvoso (início e final) a riqueza em espécies foi semelhante, 
respectivamente nove e oito taxa (Quadro 7.2.4.3-9). 

As espécies de Nyssomia spp. (♀♀) do Complexo Antunesi foram as mais 
frequentes nos três períodos avaliados. Juntamente com Ny. urbinattii (♂♂), que 
também faz parte do Complexo Antunesi e talvez a mais importantes das espécies 
na região, foram as únicas a serem coletadas em todas as campanhas. No período 
da seca Nyssomia spp. (♀♀) do Complexo Antunesi chegou a apresentar uma 
frequência relativa (fr) de 41,30%, sendo menores no período chuvoso (fr = 29,41% 
no início do período chuvoso e fr = 26,09% no final do período chuvoso). Enquanto 
que, Ny. urbinattii (♂♂) apresentou uma relação maior com o período chuvoso, 
quando alcançou percentuais de fr = 13,04% no final do período chuvoso e  
fr = 11,77% no inicío do período chuvoso, sendo que no período seco apresentou  
fr = 2,17 (Quadro 7.2.4.3-9). 

Outras espécies também foram frequentes como, Bi. olmeca nociva próx. no 
período seco (fr = 34,78%), Ps. davisi no final do período chuvoso (fr = 30,43) e Ev. 
saulensis e Ev. walkeri no início do período chuvoso (fr = 29,41% e fr = 15,69, 
respectivamente) (Quadro 7.2.4.3-9).  

Os testes de Normalidade demonstraram que a distribuição dos taxa nos três 
períodos não foi normal, os valores obtidos no teste de Shapiro-Wilk foram 
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considerados médios, principalmente na seca e no início do período chuvoso 
quando registrou, respectivamente, W = 0,5550 e W = 0,5969, (p < 0,05)  
(Quadro 7.2.4.3-9). 

Os estimadores de diversidade demonstraram que ao longo dos três períodos 
climáticos a composição da fauna de flebotomíneos foi diferente, variando entre  

D = 6,6155 na seca, para D = 4,6850 no início das chuvas. Estes índices 
demonstraram que na área de influência do empreendimento existe uma grande 
diversidade de espécies de flebotomíneos, independente da influência das chuvas. 
Mas os índices de equitabilidade foram maiores nos períodos de maior índice 
pluviométrico, como verificado no início e final do período chuvoso (J = 0,8714 e J = 
0,7907, respectivamente). Enquanto que, a maior dominância de espécies ocorreu 
no período seco, quando atingiu índices de d = 0,4130 (Quadro 7.2.4.3-9). 

 

Quadro 7.2.4.3-9 - Frequência relativa de flebotomíneos (machos e fêmeas) coletados na Área de 
Influência da UHE Castanheira, estado do Mato Grosso, nos períodos de  
13-17/04/14, 22-25/07/14 e 29/10-1º/11/2014. (continua...) 

ESPÉCIE/MORFOESPÉCIE 
FREQUÊNCIA RELATIVA E CONSTÂNCIA* 

   Constância 

Br. brumpti - 2,17 - s 

Brumptomyia sp. F-1 - 2,17 - s 

Ev. bacula - 2,17 1,96 v 

Ev. saulensis - 2,17 29,41 v 

Ev. walkeri - 6,52 15,69 v 

Lu. sherlocki próx. 4,35 - - s 

Pr. triacantha - - 1,96 s 

Pr. camposi próx. - - 5,88 s 

Bi. flaviscutellata - 2,17 1,96 v 

Bi. olmeca nociva próx. - 34,78 - s 

Ny. anduzei - 6,52 - s 

Ny. antunesi (♂♂) 4,35 6,52 - v 

Ny. Compl. Antunesi (♀♀) 26,09 41,30 29,41 c 

Ny. richardwardi 8,70 - - s 

Ny. urbinattii (♂♂) 13,04 2,17 11,77 c 

Ny. whitmani - 8,70 - s 

Ps. davisi 30,43 - - s 

Ps. Série Chagasi 4,35 - - s 

Ps. carrereai carrerai 8,70 - - s 

Mi. rorotaensis - - 1,96 s 
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Quadro 7.2.4.3-9 - Frequência relativa de flebotomíneos (machos e fêmeas) coletados na Área de 
Influência da UHE Castanheira, estado do Mato Grosso, nos períodos de  
13-17/04/14, 22-25/07/14 e 29/10-1º/11/2014. (continuação) 

ESPÉCIE/MORFOESPÉCIE 
FREQUÊNCIA RELATIVA E CONSTÂNCIA* 

   Constância 

Normalidade     

Teste de Shapiro-Wilk (W) 0,6366 0,5550 0,5969 - 

p (normal) 7,219E-06 1,041E-06 2,738E-06 - 

Estimadores de Diversidade Local     

Abundância relativa 23 46 51 - 

Riqueza (α) 8 12 9 - 

Diversidade (D) 5,1405 6,6155 4,6850 - 

Dominância (d) 0,3043 0,4130 0,2941 - 

Equitabilidade (J) 0,8714 0,7708 0,7907 - 

* Legenda: ( ) = Final do período chuvoso, 13 a 16/04/2014; ( ) = Período seco, 22 a 25/07/2014; ( ) = Início do período 
chuvoso, 29/10 a 1°/11/2014. Constância: (c) = constante; (v) = versátil; (s) = sazonal. (-) = Dado numérico igual a “zero 
absoluto”. 

 

 Distribuição por Localidade 

Os resultados demonstram ampla distribuição de flebotomíneos na área de 
influência do empreendimento UHE Castanheira. Nyssomia spp. (♀♀) do Complexo 
Antunesi dominaram em todas as localidades onde foram coletadas, com índices 
que variaram entre d = 0,2564 a d = 0,6471. Bichromomyia olmeca nociva próx. foi 
a espécie dominante na região onde será implantado o eixo da barragem da UHE 
Castanheira  (Quadro 7.2.4.3-10). 

Nyssomia urbinattii foi a espécies que ocorreu em todas as estações de pesquisa, 
sendo uma das espécies mais dominantes nas localidades Cascalheira Juara e 
Associação dos Funcionários da Prefeitura de Juara, situadas nas margens da 
rodovia MT - 410, próximo à área urbana. No entanto, outras espécies também 
foram difusas nesses ambientes, ocorrendo em pelo menos três localidades, a 
exemplo de Ny. Complexo Antunesi, Ev. walkeri, Bi. olmeca nociva próx. e Ny. 
whitmani (Quadro 7.2.4.3-10). 

Nyssomia spp. (♀♀) do Complexo Antunesi e Ny. urbinattii (♂♂) foram as espécies 
mais abundantes, cujos índices de abundância padronizados  mais se aproximam 
de 1,0 (IAEP = 0,75 e IAEP = 0,73, repectivamente). As espécies que apresentaram 
índices iguais ou maiores que IAEP 0,41 ficaram entre a terceira e a sexta posição, 
Ev. walkeri (IAEP = 0,46), Bi. olmeca nociva próx. (IAEP = 0,45), Ny. whitmani 
(IAEP = 0,44) e Ps. davisi (IAEP = 0,41) (Quadro 7.2.4.3-10). 

Considerando a diversidade da fauna de e a forma como estavam distribuídas as 
populações de flebotomíneos ocorrente nas margens do rio Arinos, verificou-se aior 
similaridade entre as estações de pesquisa Cascalheira Juara / Associação dos 
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Funcionários da Prefeitura de Juara (EP3) e Ilha do Netinho (EP4), com coeficiente 
de correlação de 0,81331 (Quadro 7.2.4.3-11). 

Na regressão pode ser observada a formação do grupo, porém acima do grau de 
ajuste de 0,80 utilizado com frequência na literatura científica para evitar distorções 
de análise, embora o coeficiente de correlação tenha sido 0,9768  
(Figura 7.2.4.3-28). 

 

Quadro 7.2.4.3-10 - Dominância e abundância das espécies e morfoespécies de flebotomíneos (machos 
e fêmeas) coletados nos municípios da área de influência da UHE Castanheira, 
estado de Mato Grosso, nos períodos de 13-17/04/14, 22-25/07/14 e  
29/10-1º/11/2014. 

ESPÉCIE/MORFOESPÉCIE 
DOMINÂNCIA* ABUNDÂNCIA** 

POS 
EP1 EP2 EP3 EP4 a Rj IAE IAEP 

Ny. Complexo Antunesi - 0,3585 0,6471 0,2564 15 3,0 4,50 0,75 1
a
 

Ny. urbinattii 0,0909 0,0755 0,1765 0,0513 0 19,0 4,75 0,73 2
a
 

Ev. walkeri 0,1818 0,1509 - 0,0256 15 19,0 8,50 0,46 3
a
 

Bi. olmeca nociva próx. 0,3636 0,0566 - 0,0256 15 20,0 8,75 0,45 4
a
 

Ny. whitmani 0,0909 0,0189 - 0,0513 15 20,5 8,88 0,44 5
a
 

Ps. davisi - - 0,0588 0,1538 30 7,0 9,25 0,41 6
a
 

Ny. antunesi - 0,0377 - 0,0513 30 13,5 10,88 0,29 7
a
 

Ev. saulensis - 0,2830 - 0,0256 30 16,0 11,50 0,25 8
a
 

Pr. triacantha - - - 0,0256 45 14,0 14,75 0,25 8
a
 

Ny. richardwardi - - 0,0588 0,0256 30 19,0 12,25 0,20 9
a
 

Ev. bacula 0,0909 - - 0,0256 30 19,5 12,38 0,19 10
a
 

Pr. camposi próx. - - - 0,0769 45 4,5 12,38 0,19 10
a
 

Bi. flaviscutellata 0,0909 - - 0,0256 30 19,5 12,38 0,19 10
a
 

Ny. anduzei - - - 0,0769 45 4,5 12,38 0,19 10
a
 

Lu. sherlocki próx. - - 0,0588 - 45 5,0 12,50 0,18 11
a
 

Mi. rorotaensis 0,0909 - - - 45 5,5 12,63 0,17 12
a
 

Br. brumpti - 0,0189 - - 45 7,5 13,13 0,13 13
a
 

Ps. carrereai carrerai - - - 0,0513 45 7,5 13,13 0,13 13
a
 

Brumptomyia sp. - - - 0,0256 45 14,0 14,75 0,02 14
a
 

Ps. Série Chagasi - - - 0,0256 45 14,0 14,75 0,02 14
a
 

* Índice de dominância: EP1 = Estância Esquel (local do futuro eixo da barragem); EP2 = Balsa/Balneário Ilha Bela (estrada Ilha 
Bela); EP3 = Cascalheira Juara e Associação dos Funcionários da Prefeitura de Juara (nas margens da rodovia MT - 410); EP4 = 
Ilha do Netinho (rio Arinos). 

** Índice de abundância: A = número de células vazias por espécie x c (posição mais alta na tabela + 1); RJ = Soma das posições 
para cada espécie; IAE = Índice de Abundância de Espécies; IAEP = Índice de Abundância de Espécie Padronizada; Pos = 
posição. 

 

  



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 611/634 

 

Quadro 7.2.4.3-11 - Correlação/probabilidade das variáveis ambientais entre as amostras de 
flebotomíneos (machos e fêmeas) coletadas em quatro localidades da Área de 
Influência da UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso, nos períodos de 13-
17/04/14, 22-25/07/14 e 29/10-1º/11/2014. 

N* EIXO* BALSA* MT-410* NETINHO* 

Eixo 7 0,87349 0,57336 0,36506 

Balsa 0,03804 8 0,00067 0,01466 

MT-410 -0,13397 0,69506 5 1,2998E-05 

Netinho -0,21395 0,53688 0,81331 17 

* (N) = Número de espécies e morfoespécies identificadas na localidade. Localidade: Eixo = Estância Esquel (local do futuro eixo 
da barragem); Balsa = Balsa/Balneário Ilha Bela (estrada Ilha Bela); MT-410 = Cascalheira Juara e Associação dos Funcionários 
da Prefeitura de Juara (nas margens da rodovia MT - 410); Netinho = Ilha do Netinho (rio Arinos). 

Legenda: Disposição dos valores - Na barra diagonal do quadro estão os números de taxa que ocorreram em cada localidade. No 
triângulo inferior esquerdo os valores de correlação de Pearson. E no triângulo superior direito estão as significâncias 
baseado no nível de p<0,05. 
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Figura 7.2.4.3-28 - Análise de similaridade entre as populações 
de flebotomíneos (machos e fêmeas) 
coletadas em quatro localidades da Área de 
Influência da UHE Castanheira, Estado do 
Mato Grosso, período de 13/04 a 1º/11/ 
2014. 

Legenda: EP1 = Estância Esquel (local do futuro eixo da barragem); EP2 = 
Balsa/Balneário Ilha Bela (estrada Ilha Bela); EP3 = Cascalheira 
Juara e Associação dos Funcionários da Prefeitura de Juara (nas 
margens da rodovia MT - 410); EP4 = Ilha do Netinho (rio Arinos). 

 

 Ecologia das Comunidades de Flebotomíneos 

As espécies do Complexo Antunesi foram as mais frequentes e amplamente 
distribuídas entre as estações de pesquisa, principalmente as EPs 2, 3 e 4 que 
tinham os pontos de coleta mais próximas das margens do rio Arinos. Nyssomyia 
antunesi é um flebotomíneo amplamente distribuído no estado Mato Grosso, com 
registros de ocorrências em áreas de florestas, cerrado e pantanal, incluindo zonas 
de transição (AZEVEDO, 2002; RIBEIRO et al., 2007; MISSAWA et al., 2007, 2008 
a-b; ZEILHOFER et al., 2008). 
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GALATI & OVALLOS (2012), descreveram Ny. urbinattii e Ny. delsionatali a partir de 
exemplares coletados na floresta ripária do rio Teles Pires, nos estados do Mato 
Grosso e Pará. Porém, as características morfológicas das fêmeas de Ny. antunesi 
e Ny. urbinattii são muito semelhantes, sendo praticamente impossível separa-las 
no atual nível de conhecimento sobre a taxonomia destas espécies. Desta forma, na 
área de influência da UHE Castanheira fica definida a ocorrência de duas espécies 
pertencentes ao Complexo Antunesi, citadas a partir de exemplares machos e 
fêmeas, da seguinte maneira: Nyssomyia antunesi (♂♂); Nyssomyia urbinattii (♂♂); 
e Ny. antunesi/urbinattii (♀♀). 

Outra espécie predominante em localidades com presença de animais domésticos 
foi Ev. walkeri, como observado nas estações de pesquisa Estância Esquel e 
Bals/Balneário ilha Bela. Existe uma relação entre a frequência de flebotomíneos e 
ambientes com a presença de animais domésticos (FORATTINI, 1960; SHERLOCK 
& GUITTON, 1969; QUINNELL & DYE, 1994; CAMARGO-NEVES et al., 2001). 

Muitos autores associam a presença de animais domésticos em áreas endêmicas 
das Leishmanioses a fatores de risco para transmissão dos agentes etiológicos 
causadores destas doenças (REITHINGER & DAVIES, 1999; REITHINGER et al., 
2003; SOSA-ESTANI et al., 2001). 

Mas nos ambientes antropizados sem a existência de animais domésticos, a 
prevalência de flebotomíneos na área de influência da UHE Castanheira foi maior 
próximo a áreas florestadas. Tanto porque, as espécies do Complexo Antunesi e 
Ev. walkeri tem sido encontradas desde florestas remanescentes próximas as 
margens do rio Teles Pires, até ambientes antrópicos, principalmente em 
galinheiros situados entre porções de mata e o domicílio (DADOS INÉDITOS). 

A maior propoção de fêmeas (N = 91) em relação ao número de machos (N = 36) 
determina uma razão entre os sexos de 2,53. Este resultado difere do 
comportamento descrito em outros estudos, que apontam a presença predominante 
de machos em relação às fêmeas (LOIOLA et al., 2007; DORVAL et al., 2009; 
ALMEIDA et al., 2010). 

Geralmente, a maior proporção de machos acontece pelo fato desses indivíduos 
acompanharrem as fêmeas a fim de garantir a fertilização durante seus 
deslocamentos (DOMINGOS et al., 1998). No entanto, a predominância de fêmeas 
neste estudo pode estar relacionada a fatores ambientais, tais como, a presença de 
animais domésticos próximo de ambiente florestal, que determinam um 
comportamento específico das espécies mais abundantes. 

 

 Espécies de Flebotomíneos de Importância Epidemiológica 

O inquérito entomológico realizado na área de influência da UHE Castanheira 
permitiu identificar a ocorrência de espécies importantes na transmissão da 
leishmaniose tegumentar americana. Entre as principais espécies no estado do 
Mato Grosso, e que também foram coletadas na área de influência do 
empreendimento estão: Bi. flaviscutellata, Ny. anduzei, Ny. whitmani e Ps. carrerai 
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carrerai (RIBEIRO et al., 2007). Segundo diversos autores, também podem ser 
considerados importantes as espécies Mi. rorotaensis, Ny. antunesi, Ny. umbratilis e 
Ps. davisi. 

Bichromomyia flaviscutellata exerce importante papel na manutenção do ciclo 
enzoótico da Leishmania (Leishmania) amazonenses, e mesmo no ciclo enzoótico 
de florestas secundárias ou de ambientes peridomiciliares no Brasil e Guiana 
Francesa (LAINSON et al., 1994; YOUNG & DUNCAN, 1994). Na Serra dos 
Carajás, Bc. flaviscutellata foi encontrado naturalmente infectado por L. (L.) 
amazonensis (RYAN et al., 1987). Os roedores, em especial do gênero Proechimys, 
reservatórios de Leishmania, exercem importante fonte de estímulo para este 
flebotomíneo (LAINSON & SHAW, 1968). 

Além de transmitir Leishmania, Bc. flaviscutellata é um vetor de diversos arbovírus, 
incluindo Pacuí, Icuaraci e Inhangapi, foram isolados de espécimes selvagens 
capturados no Brasil e Trinidad (YOUNG & DUNCAN, 1994). Também foi 
encontrado portando nematódeos Ascogregarina sp. e Velvet mite. 

Nyssomyia antunesi encontra-se amplamente distribuídos no Mato Grosso com 
registros de ocorrências em áreas de florestas, Cerrado e Pantanal, incluindo zonas 
de transição de leishmanioses (AZEVEDO et al., 2002; RIBEIRO et al., 2007; 
MISSAWA et al., 2008; ZEILHOFER et al., 2008). Esta espécie é fortemente 
suspeita de transmitir Leishmania (Viannia) lindenbergi, em floresta secundária em 
Belém, Pará (LAINSON, 2010). Uma espécie não identificada de Leishmania foi 
encontrada em espécimes de Ny. (N.) antunesi, na Ilha de Marajó, também no Pará 
(RYAN et al., 1984). 

Psychodopygus davisi foi encontrado com infecção natural por L. (V.) braziliensis e  
Leishmania spp. nos estados do Pará e Amapá, podendo estar envolvido na 
transmissão destes agentes infecciosos na Amazônia brasileira (SOUZA et al., 
2010). Esta espécie de flebotomíneo ainda é transmissora de outros grupos de 
tripanossomatídeos. 

A importância epidemiológica de Ny. whitmani na transmissão dos agentes 
etiológicos, causadores da leishmaniose tegumentar americana, está embasada no 
achado de indivíduos naturalmente infectados por Leishmania (Viannia) braziliensis, 
principalmente nas regiões Sudeste e Sul do Brasil (RANGEL & LAINSON, 2003). 

Nos estados do Amazonas e Pará, Ny. whitmani é considerado como um vetor 
secundário da Leishmania (Viannia) guyanensis (ARIAS & FREITAS, 1978; 
LAINSON et al., 1979), além disso, no norte do Brasil este flebotomíneo pode ser 
um vetor de Leishmania shawi (LAINSON, 1989). No estado do Ceará, a 
distribuição desta espécie de flebotomíneo apresenta concordância com a 
ocorrência dos casos de infecção humana por leishmaniose tegumentar americana 
(DEANE & DEANE, 1957). 

No Estado do Paraná, Ny. whitmani foi encontrada com infecção por L. (V.) 
braziliensis (LUZ et al., 2000). Em outro estudo foi encontrados fragmento de DNA 
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de Leishmania (Viannia) mostrado por multiplex PCR em uma amostra de Ny. neivai 
(0,46%) e três amostras de Ny. whitmani (1,12%) (NEITZKE-ABREU et al., 2014). 

Além dessas espécies mais importantes na epidemiologia da leishmaniose 
tegumentar americana, outros flebotomíneos coletados na área de influência da 
UHE Castanheira merecem atenção, pelo fato de terem sido encontrados portando 
alguma espécie de agente infeccioso. Psychodopygus carrerai carrerai foi 
considerado vetor de L. (L.) amazonensis por meio de técnicas utilizando isoenzima 
e caracterização de anticorpo monoclonal (LE PONT & DESJEUX, 1986; LE PONT 
et al., 1986,1988). 

Nyssomia anduzei, é incriminado na transmissão de tripanossomatídeos do gênero 
Endotrypanum sp.. Enquanto que, Mi. rorotaensis e Ny. umbratilis também são 
transmissores de outros grupos de tripanossomatídeos. Psychodopygus davisi, Ev. 
saulensis Trypanosoma sp. e Mi. rorotaensis, Trypanosoma thecodactylus 
(DIVERSOS AUTORES). 

 

 Outros Insetos de Importância Epidemiológica 

Os demais grupos taxonômicos pré-selecionados para esse estudo apresentaram 
poucos indivíduos coletados. Embora o simples fato de terem sido encontrados na 
Área de Influência Direta da UHE Castanheira, devido à importância epidemiológica 
das espécies encontradas. 

Os triatomíneos “barbeiro ou chupão” são insetos grandes, medindo 1 a 4 cm de 
comprimento. Cabeça cilíndrica e longa, aparelho bucal triarticulado do tipo picador-
sugador. Asas anteriores com a parte basal cório e parte apical membranosa. Corpo 
achatado dorso-ventralmente, abdome alongado e de aspecto foliáceo (conexivo) 
nas laterais. Trata-se de insetos que apresenta hábito hematófago obrigatório, não 
havendo evolução sem alimentos sanguíneos. 

A importância epidemiológica dos triatomíneos reside na transmissão do 
Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, ao homem. Embora todas as 
espécies de triatomíneos sejam vetores em potencial deste protozoário, apenas 
aquelas que colonizam o domicílio e ou peridomicílio, com tendência a sugar 
sangue humano, reúnem condições necessárias para transmitir o T. cruzi. Neste 
aspecto, os gêneros Panstrongylus, Triatoma e Rhodnius tem maior importância 
epidemiológica por concentrarem maior número de espécies de hábito domiciliar. 

O hábito domiciliar determina quais as espécies que tem maior possibilidade de 
transmitir o protozoário causador da doença de Chagas para os seres humanos. 
Assim a inspeção de possíveis locais de abrigos em residência e seus anexos, bem 
como, de ambientes peridomiciliares, constitui-se em um bom indicador da 
presença dessas espécies no ambiente. 

Durante as três campanhas de campo, realizadas na Área de Influência Direta da 
UHE Castanheira, foram inspecionadas oito residências, 15 anexos localizados no 
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peridomicílio (quiosques, depósitos, banheiro, galinheiros, chiqueiros e curral), 
entulhos e abrigos naturais constituídos por casca de árvore e imbricamento de 
folhas de palmeira. Apesar das inspeções terem sido feitas em potenciais locais de 
abrigo, nenhum triatomíneo foi coletado. Também na técnica de armadilha de 
Shannon, onde esses insetos costumam ser atraídos pela luz, não houve captura 
de triatomíneos. 

No entanto, a investigação epidemiológica realizada junto as Secretarias Municipais 
de Saúde, dos municípios pertencentes a AID do empreendimento, demonstrou a 
ocorrência da doença de Chagas aguda, quando o T. cruzi é transmitido por meio 
de alimentos contaminados pelas fezes do triatomíneo, em uma notificação feita em 
2009, no município de Porto dos Gaúchos. Em outro relato é apresentados a 
notificação de um caso de doença de Chagas notificado em 2011, na cidade de 
Juara. 

Mesmo sem ter a confirmação de que esses casos são autóctones, isto é um indício 
de que os triatomíneos buscam locais de abrigo próximos às residências, e o risco 
de ocorrência da doença entre os habitantes da região deve ser considerado, 
mesmo que ocorrendo de forma esporádica. A julgar pelos folders produzidos pelas 
Prefeituras de Juara (Figura 7.2.4.3-29) e Novo Horizonte do Norte, as espécies de 
triatomíneos mais frequentes na região são Panstrongylus geniculatus (Latreille, 
1811), Triatoma sordida (Stal, 1859) e espécies de Rhodnius. Segundo o Ministério 
da Saúde, o Triatoma infestans (Klug, 1834), principal vetor do T. cruzi, está 
erradicado do Brasil. 

Durante as coletas de campo constataram-se situações de incômodo gerado pela 
ação hematofágica de insetos da família Simuliidae (borrachudos, pium), 
Ceratopogonidae (mosquito pólvora) e Tabanidae (mutuca). Estes insetos foram 
observados em diversas localidades próximas do curso do rio Arinos e de seus 
afluentes, e provavelmente ocorrem por toda extensão da área de influência do 
empreendimento. 

A região possui potencial para desenvolvimento de simulídeos (gênero Simulium), 
ceratopogonídeos (gênero Culicoides) e de tabanídeos, mais conhecidas por 
mutucas. Algumas espécies Tabanidae, Simuliidae e Ceratopogonidae, podem 
aumentar sua densidade em detrimento de outras da mesma família. 

Os trechos rio Arinos, onde se observa a existência de correnteza, corredeiras e 
trechos de água límpida, são proprícios para desenvolvimento de formas imaturas 
de borrachudos. Três espécies de Simulim spp. foram coletadas na localidade 
conhecida por Ilha do Netinho e locais próximos da margem esquerda do rio Arinos, 
que apresentava todas as características ambientais necessárias para 
desenvolvimento deste inseto. 

Diversas espécies de simulídeos são antropofílicas podendo causar alergias e 
transmitir doenças durante o repasto sanguíneo (STRIEDER & CORSEUIL, 1992). 
No Continente Americano, os simulídeos são os principais vetores da 
onconcercose, doença causada por Onchocerca volvulus (Leuckart) (ROMERO-SÁ 
& MAIA-HERZOG, 2003). No Brasil, os casos da doença foram registrados nos 
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estados de Roraima e Amazonas, sempre associados à presença desses dípteros 
na Região Amazônica (CERQUEIRA, 1959; MORAES & CHAVES, 1974; SHELLEY 
& COSCARÓN, 2001). 

Enquanto que, as áreas de remanso ou praias de areias e alagadiços são típicas de 
criadouros de mutucas. Algumas espécies podem dispersar para áreas urbanas, 
como observado na cidade de Juara, quando foi coletada um exemplar do gênero 
Poeciloderas sp. Embora a identificação tenha sido feito pela observação de 
tubérculo ocelar pequeno e arredondado, e asa com todas as veias transversais 
com manchas, características marcantes deste gênero, a célula R5 não aparece 
fechada ou estreitada no ápice, conforme definida por alguns taxonomistas  
(Figura 7.2.4.3-30). 

Os tabanídeos como agentes vetores de enfermidades estão associados a fatores: 
ambiente, hospedeiro e agente infeccioso (FOIL, 1988, 1989; FOIL & ISSEL, 1991). 
Além de causar situações de incômodo para humanos e animais domésticos, são 
potencialmente transmissores de agentes patogênicos, sendo capazes de 
transportar mecanicamente (aderidos no aparelho bucal – probóscide) vírus, 
bactérias, protozoários e helmintos. Estudos com revisão mundial referente a esta 
questão, demonstraram mais de 30 enfermidades possivelmente transmitidas por 
tabanídeos (KRINSKY, 1976; FOIL, 1989; LUZ-ALVES et al., 2007). 

As principais espécies de bactérias patogênicas transmitidas mecanicamente pelos 
tabanídeos em animais são: Anaplasma marginale, Bacillus anthracis, Pasteurella 
multocida, Francisella tularensis, Clostridium chauvoei, Brucella sp., Listeria 
monocytogenes e Erysipelothrix rhusiopathiae, embora somente algumas delas 
tenham sido demonstradas experimentalmente (LUZ-ALVES et al., 2007; KRINSKY, 
1976). 
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Figura 7.2.4.3-29 - Material didático de educação em saúde produzido pela 
Prefeitura de Juara, para divulgação de informações sobre a 
doença de Chagas, Área de Influência da UHE Castanheira, 
Estado do Mato Grosso.  

Fonte: Prefeitura de Novo Horizonte do Norte. 
 

Outros dípteros ocorrentes nos municípios pertencentes à área de influência do 
empreendimento apresentam importância epidemiológica. Algumas espécies 
muscóides (moscas) foram coletadas e observadas durante as campanhas de 
campo, por exemplo, Musca domestica (Linnaeus, 1758), um inseto cosmopolita e 
abundante em todas as áreas com condições de saneamento precário. Também 
foram moscas varejeiras da família Calliphoridae, como a do gênero Calliphora 
spp.., coletadas na localidade Ilha do Netinho e na cidade de Juara. Exemplares de 
moscas das famílias Sarcophagidae e Tachinidae foram coletados na localidade 
Balsa/Balneário Ilha Bela, na margem direita do rio Arinos. Além de um exemplar 
pertencente a família Anthomyidae, coletada na localidade Ilha do Netinho  
(Figura 7.2.4.3-30 C-F). 

Várias espécies de moscas são transmissoras mecânicas de doenças como, febre 
tifóide paratifóide, a diarréia infantil, vermes intestinais, cólera, disenteria bacilar, 
distúrbios gastrointestinais e até poliomielite (paralisia infantil). Algumas espécies 
causam miíases, doença também conhecida por “berne” ou “bicheira” e 
caracterizada pela infestação de vertebrados vivos por larvas de dípteros que, pelo 
menos durante certo período, se alimentam dos tecidos vivos ou mortos do 
hospedeiro e de suas substâncias corporais líquidas. 

As vespas e abelhas são insetos da Ordem Hymenoptera capazes de injetar uma 
quantidade de veneno suficiente para causar desconforto físico, devido às 
substâncias tóxicas presentes no veneno. Existem três famílias de importância 
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médica: Apidae (abelhas e mamangavas), Vespidae (vespa amarela, vespão e 
marimbondo ou caba) e Formicidae (formiga) (MALASPINA et al., 1999). 

A importancia deste grupo taxonômico  está  na capacidade de provocar reações 
alérgicas  graves podendo levar a óbito. Estes insetos possuem ampla distribuicão 
nas Américas. Nas regiões brasileiras de clima tropical, é grande número de 
espécies de abelhas e vespas neotropicais em ambientes silvestre e urbano. As 
variações da abelha exótica Apis melifera (Linnaeus, 1758) - Apis melifera melífera, 
Apis melifera ligustica, Apis melifera scutellata -, ocorrem na América do Sul, 
América Central e parte da América do Norte (FUNASA-MS, 1999). 

A vespa amarela foi encontrada na área de influência do empreendimento, inclusive 
causando acidente com um dos pesquisados envolvidos no estudo. As vespas 
Synoeca cyanea (Fabricius), conhecido por “marimbondo-tatu”, e Pepsis fabricius 
“marimbondo-cavalo” são encontrados em todo o território nacional (FUNASA-MS, 
1999). 

Na área de influência do empreendimento foi coletado formiga do gênero 
Odontomachus sp. (Figura 7.2.4.3-31). As formigas da subfamília Ponerinae 
incluem espécies de importância médica como, Paraponera clavata (tocandira, 
cabo-verde ou formiga vinte-e-quatro-horas), distribuídas nas regiões Norte e 
Centro-Oeste. A subfamília Dorilinae do gênero Eciton, espécies carnívoras e 
nômades, ocorrem na selva Amazônica. Formigas do gênero Atta (saúvas), ocorrem 
em todo o Brasil, podem produzir cortes na pele com  as potentes mandíbulas 
(FUNASA-MS, 1999). 
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Figura 7.2.4.3-30 - Imagens de insetos potenciais vetores de agentes infecciosos coletados na 
Áreas de Influência Direta da UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso, nos 
períodos de 13-17/04/14, 22-25/07/14 e 29/10-1º/11/2014. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald. 

Legenda: A-B) Poeciloderas sp. (seta = tubérculo ocelar e mancha na asa); C) Calliphora sp.;  
D) Sarcophagidae; E) Tachinidae; F) Anthomyidae. 

A 
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Figura 7.2.4.3-31 - Imagens de Odontomachus sp. (Formicidae, Ponerinae), com detalhe do 
ferrão, Áreas de Influência Direta da UHE Castanheira, Estado do Mato 
Grosso, no período de 22-25/07/14. Fonte: Habtec Mott MacDonald. 

 

Blatella germanica (Linnaeus, 1767) foi outro inseto coletado em armadilha de 
Shannon, e mesmo durante as técnicas de isca humana. O sucesso desta espécie 
de barata em relação as outras, está no seu comportamento mais ativo e 
cuidadoso, além de serem melhores escaladoras e apresentar fácil disseminação 
no ambiente. 

Embora no ambiente natural as baratas desempenhem os papeis ecológicos de 
cicladores de nutrientes e de decompositores de madeira morta, a importância 
médica das baratas sinantrópicas como, Periplaneta americana (Linnaeus, 1758) e 
Periplaneta brunnea (Burmeister, 1838), está no fato de algumas espécies 
carregam microorganismos como, vírus, bactérias, fungos e protozoários, nocivos 
ao homem. 

As baratas podem também roer a mucosa labial ou a extremidade da mão, 
principalmente de crianças durante o sono, devido à presença de resíduos 
açucarados que servem de alimento. Isso pode causar irritação e formação de 
ferida no local denominada “herpes blattae”. 

Pulicidae é uma grande família com diversas espécies de pulgas cosmopolitas, 
compreendendo a maioria das pulgas que atacam os animais domésticos e os 
seres humanos. Esses insetos são denominados de acordo com o hospedeiro 
principal, mas a maioria das espécies ataca muitos hospedeiros. Por exemplo, a 
pulga do gato Ctenocephalides feliis (Bouché) e a pulga do cão Ctenocephalides 
canis (Curtis). A ocorrência destes insetos é comum e certamente ocorrem na AID 
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do empreendimento, no interior de construções ou casas onde estes animais 
domésticos são mantidos. 

Além da dermatite alérgica à picada, a pulga transmite riquetsioses (infestações 
responsáveis pelo tifo murino) e doenças bacterianas, como peste bubônica, 
tularemia e salmoneloses. Também atuam nos ciclos evolutivos de protozoários, 
cestódeos e nematódeos. O que pode desenvolver doenças em seres humanos é o 
cestódeo Hymenolepis nana, que causa a himenolepíase, doença que provoca 
alterações intestinais. 

Tunga penetrans (Linnaeus, 1758) são pulgas da família Tungidae, cuja fêmea 
penetra nos tecidos, para se alimentar de sangue, desenvolvendo um quadro clínico 
conhecido por “bicho de pé”. Na área de influência do empreendimento a incidência 
de casos é maior no período da seca, quando a população deste inseto aumenta de 
forma exponencial, principalmente em áreas próximas a chiqueiros, onde as fêmeas 
procuram hospedeiros para desenvolvimento do seu ciclo de vida. 

As feridas causadas pelo prurido e pela penetração de T. penetrans podem ser 
responsáveis pela veiculação mecânica de tétano, micoses (comuns na região) e 
gangrena gasosa. FELDMEIER et al. (2002) encontraram uma grande diversidade 
de bactérias aeróbicas e anaeróbicas em culturas obtidas de ferimentos causados 
por T. penetrans, dentre elas a bactéria Clostridium tetani. 

 

 Carrapatos 

 

Nomes populares: Carrapato, carraça ou chato. 
Descrição e biologia: Artrópode da ordem dos ácaros, classificado nas 
famílias Ixodidae ou Argasidae. O ciclo de vida do carrapato possui 
quatro fases: ovo, larva, ninfa e adultos (macho e fêmea). 
Hábitos: São ectoparasitas hematófagos, responsáveis pela transmissão 
de inúmeras doenças. 
Importância epidemiológica: Os carrapatos podem transmitir várias 
doenças aos animais e aos seres humanos. As mais comuns são: 
babesiose canina, a erliquiose canina, a doença de Lyme e a febre 
maculosa. 

 

Nos municípios pertencentes à Área de Influência Direta da UHE Castanheira 
existem diversos relatos de carrapatos parasitando seres humanos. Durante as 
atividades de campo foram coletados oito fêmeas de carrapatos, todos Amblyomma 
cajanensis senso stricto (segundo NAVA et al, 2014). A maioria dos exemplares foi 
coletada na localidade Ilha do Netinho e na área urbana de Juara, além de um 
exemplar coletada na Estância Esquel, local da futura instalação da barragem 
(Figura 7.2.4.3-32). 
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A reavaliação do status taxonômico de Amblyomma cajennense (Fabricius, 1787) 
feita por NAVA et al. (2014), foi base nas análises morfológicas de carrapatos de 
toda a área de distribuição da espécie. O estudo resultou na redescrição de A. 
cajennense, a validação das duas espécies que tinha sido reduzida a sinonímia no 
passado, Amblyomma mixtum Koch, 1844 e Amblyomma sculptum Berlese, 1888, e 
a descrição de três novas espécies não descritas no território brasileiro. Segundo 
aos autores Amblyomma cajennense senso stricto é encontrada na região 
amazônica da América do Sul, enquanto que, A. sculptum é distribuído a partir das 
áreas úmidas do norte da Argentina, para as regiões contíguas da Bolívia e do 
Paraguai e os estados costeiros e centro-Oeste do Brasil. 

 

 

Figura 7.2.4.3-32 - Imagem de Amblyomma cajannense/sculptum (carrapato estrela) coletados 
na Áreas de Influência Direta da UHE Castanheira, Estado do Mato 
Grosso, nos períodos de 13-17/04/14, 22-25/07/14 e 29/10-1º/11/2014. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald. 
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 Diagnóstico Malacológico 

 Gastrópodes (Mollusca) 

 

Nomes populares: Os terrestres são conhecidos por caracóis, e os 
aquáticos por caramujos. 
Descrição e biologia: Gastrópodes são moluscos que pertencem à 
subclasse pulmunata, apresenta torção de massa visceral no 
desenvolvimento embrionário, concha geralmente univalva e espiralada, 
presença de dentes quitinosos, reprodução hemafrodita ou dióica e 
respiração branquial, pulmunar ou tegumentar. 
Hábitos: Terrestres e aquáticos (marinho ou límnico). 
Importância epidemiológica: Os moluscos são hospedeiros de 
trematódeos digenéticos e de alguns nematódeos parasitos do homem e 
dos animais domésticos. No Brasil, podem transmitir o agente etiológico 
da esquistossomose, da fasciolose e da angiostrongilose abdominal. 
Alguns gastrópodes marinhos podem injetar acidentalmente veneno e, 
outros estarem envolvidas com intoxicação alimentar e transmissão do 
vibrião colérico, causador da coléra. 

 

Nas pesquisas malacológicas realizadas em diferentes coleções hídricas da Área 
de Influência Direta da UHE Castanheira ficou constatado a presença de moluscos 
límnicos de importância epidemiológica. Porém, a ocorrência desses moluscos 
esteve restrita a circunstâncias ambientais específicas, uma vez que foram 
coletados em poucas coleções hídricas. De todas as coleções hídricas pesquisadas 
nas três campanhas de campo, em apenas cinco (10,2%) foram coletados moluscos 
límnicos. 

Nessas coleções hídricas foram coletados 125 moluscos de água doce, 
pertencentes a cinco famílias: Aquáticos - Ampullariidae, Lymnaeidae, Planorbidae 
e Thiridae; Terrestre - Achatinidae. A Lista de espécies é apresentada abaixo. 

 

Ampullariidae 

 Pomacea sp. 

Lymnaeidae 

 Lymnaea sp. 

Planorbidae 

 Biomphalaria tenagophila (Orbigny, 1835) 

 Biomphalaria occidenttalis cf. 

 Drepanotrema anatinum (Orbigny, 1835) 

Thiridae 

 Sem identificação de gênero e espécie 

Achatinidae 

 Achatina (Lissachatina) fulica Bowdich, 1822 
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Drepanotrema anatinum foi a espécie mais numerosa com 81 (64,8%) exemplares 
coletados em coleções líquidas artificiais, representadas por açudes, escavação e 
represa. Em açudes também foram 11 exemplares de B. tenagophila e sete 
exemplares B. occidenttalis cf. (Figura 7.2.4.3-33). Enquanto que, a primeira 
espécie é desprovida e importância epidemiológica, os moluscos Biomphalaria 
apresentam importância como hospedeiros intermediários do Schistosoma mansoni, 
verme causados da esquistossomose mansônica “barriga d’água”. Deste gênero 
quatro espécies merecem destaque Biomphalaria glabrata (Say, 1818) e B. 
tenagophila, as espécies de maior importância epidemiológica, Biomphalaria 
peregrina (d’Orbigny, 1835), por ser experimentalmente susceptível ao helminto, 
Biomphalaria straminea (Dunker, 1848), já foi encontrado naturalmente infectado 
com S. mansoni. 

Algumas espécies de planorbídeos também podem servir como hospedeiros 
intermediários para Angiostrongylus costaricensis Moreira & Céspedes, 1971, 
agente causador da angiostrongilíase. Nos estudos de laboratório B. tenagophila, B. 
straminea e B. glabrata tem se mostrado suscetíveis à infecção, sendo os dois 
últimos considerados os melhores hospedeiros (LIMA et al., 1992; ZANOTTI-
MAGALHÃES, 2007). 

Segundo a mais recente publicação do Ministério da Saúde, sobre os moluscos de 
importância epidemiológica e sua distribuição no Brasil (SVS-MS, 2008), das quatro 
espécies de Biomphalaria mais importantes, apenas B. straminea tem ocorrência 
confirmada no estado do Mato Grosso. O presente relato do encontro de B. 
tenagophila na área de influência da UHE Castanheira, reveste-se de maior 
importância por se tratar do primeiro registro desta espécie no estado do Mato 
Grosso. Embora BARBOSA (1995) relate a ocorrência de Biomphalaria occidenttalis 
cf. no Mato Grosso, a presença desta espécie na AID do empreendimento necessita 
ser confirmada, pois devido à falta da parte mole nos exemplares coletados, a 
identificada foi baseada somente nas características da concha. Porém, a forma e o 
tamanho das conchas são semelhantes à Biomphalaria tenagophila guaibensis 
Paraense, 1988, com ocorrência restrita ao estado do Rio Grande do Sul. 

Outro molusco de importância epidemiológica e veterinária selecionado neste 
estudo foi Lymnaea sp., pertence à Ordem Basommatophora. As espécies de 
Lymnaeidae presentes no Brasil são responsáveis pela transmissão da Fasciola 
hepática Linnaeus, 1758, trematódeo que parasita o fígado de ruminantes, porém 
pode acometer o ser humano. Porém, o registro da fasciolíase na Região 
Amazônica está restrito ao Estado do Amazonas, onde ocorre o principal vetor 
Lymnaea columella Say, 1817 (BARBOSA, 1995; SVS-MS, 2008). 

Os exemplares de Pomacea sp. foram coletados em brejo/buritizal, no município de 
Porto dos Gaúchos. Pomacea canaliculata (Lamarck, 1822) é considerado 
hospedeiro intermediário de Angiostrongylus cantonensis (Chen, 1935), nematódeo 
responsável pela miningoencefalite eosinofílica, zoonose endêmica que ocorre no 
sudeste asiático (SVS-MS, 2008). 
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Figura 7.2.4.3-33 - Imagens de moluscos límnicos coletados na Áreas de Influência Direta da UHE 
Castanheira, Estado do Mato Grosso, nos períodos de 13-17/04/14, 22-25/07/14 
e 29/10-1º/11/2014. Fonte: Habtec Mott MacDonald. 

Legenda: A-B) Biomphalaria tenagophila; C-D) Biomphalaria occidenttalis; D-E) Drepanotrema 
anatinum. 
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 Espécies de Moluscos Exóticas de Importância Epidemiológica 

Com relação às espécies exóticas de moluscos, consideradas como “espécies 
invasoras”, no Brasil foram identificadas 44 espécies entre mexilhões e gastrópodes 
de água doce, bivalves marinhos e de estuários, além de moluscos terrestres 
(AGUDO-PADRÓN & LENHARD, 2010). 

A bacia do rio Arinos parece albergar espécies exóticas que vivem na água, uma 
vez que nas margens do rio Arinos foram encontrados exemplares pertencentes, 
provavelmente, à família Thiradae, cuja algumas espécies são consideradas 
invasoras (Figura 7.2.4.3-34 A). Observações feitas durante as coletas de molusco 
na área de influência do empreendimento e informações obtidas de textos 
científicos de MORRETES (1949) e THIENGO et al. (2007) sugerem a presença 
exótica na região. 

Achatina (Lissachatina) fulica (Bowdich, 1822) “caracol ou caramujo africano” foi 
coletada em Juara e Porto dos Gaúchos, mas com certeza também ocorre em Novo 
Horizonte do Norte, atingindo assim, todos os municípios pertencentes à Área de 
Influência Direta da UHE Castanheira (Figura 7.2.4.3-34 B). Segundo os 
profissionais de saúde entrevistados nos três municípios da AID do 
empreendimento, trata-se de um grande problema de saúde pública na região 
(Figura 7.2.4.3-35). 

O caracol africano é um molusco africano introduzido no Brasil em 1988, para ser 
utilizado na alimentação humana. Após a soltura inadvertidamente desses animais 
no ambiente, houve uma intensa disseminação que atualmente atinge todos os 
estados brasileiros. Portanto, o presente registro do caramujo africano na área de 
influência do empreendimento corrobora com a informação do Ministério da Saúde, 
quanto à distribuição desta espécie, sendo constatada sua ocorrência inclusive na 
Região Amazônica. 

Nos ambientes infestados atingem altas densidades, destruindo hortas, jardins e 
diversos tipos de cultivo, causando prejuízo e transtornos às comunidades. A 
importância epidemiológica dessa espécie de caracol está no fato de transmitir a 
Angiostrongylus cantonensis e por ser considerada vetora potencial da 
angiostrogilose abdominal, zoonose que ocorre no Brasil (SVS-MS, 2008). 
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Figura 7.2.4.3-34 - Imagens de moluscos límnicos coletados na Área de Influência Direta da UHE 
Castanheira, Estado do Mato Grosso, nos períodos de 13-17/04/14, 22-25/07/14 e 
29/10-1º/11/2014. Fonte: Habtec Mott MacDonald. 

Legenda: A) Thiridae; B) Achatina fulica. 

 

 

Figura 7.2.4.3-35 - Imagens de moluscos límnicos 
coletados na Área de Influência 
Direta da UHE Castanheira, 
Estado do Mato Grosso, nos 
períodos de 13-17/04/14, 22-
25/07/14 e 29/10-1º/11/2014. 
Fonte: Habtec Mott MacDonald. 
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c) Consolidação das informações e análises conclusivas 

Na área de influência do empreendimento UHE Castanheira existe uma grande 
diversidade de invertebrados de importância epidemiológica, constatados por meio 
de dados primários obtidos durante as campanhas de campo. Dentre os grupos 
taxonômicos estudados, os mais importantes foram os mosquitos, devido a sua 
riqueza em espécies e densidade populacional. 

Muitas espécies apresentam envolvimento na transmissão de vírus, protozoários e 
vermes para os seres humanos e animais domésticos, e por esse motivo são 
revestidos de grande importância epidemiológica. Os mosquitos endêmicos da 
subfamília Anophelinae, cujos hábitos de vida estão relacionados aos ambientes 
natural (primitivo) e rural, são vetoras de plasmódios causadores da malária. Suas 
formas imaturas se desenvolveram em criadouros existentes ao longo do rio Arinos 
e seus afluentes, porém poucas espécies foram abundantes. 

Entre as formas adultas de mosquitos coletados, An. (Nys.) darlingi e An. (Nys.) 
triannulatus foram a mais frequentes, porém com somente 28 e 10 indivíduos 
coletados, respectivamente. As maiores densidades foram observadas para formas 
imaturas, com destaque para os grupos de espécies An. (Nys.) albitarsis s.l. e An. 
(Nys.) oswaldoi s.l., encontradas colonizando uma ampla diversidade de criadouros. 
O encontro destes dois taxa foi mais frequentemente em açudes e represas. 

Para desenvolvimento das espécies do Complexo Albitarsis são utilizadas coleções 
hídricas tanto permanentes como transitórias, em vários tipos de situações no solo. 
Uma das mais expressivas é o estabelecimento de irrigação artificial na prática 
agrícola do cultivo do arroz, onde crescem diversas gramíneas que formam locais 
propícios para a proliferação desses mosquitos (FORATTINI, et al., 1994). 

Os criadouros das espécies do Complexo Oswaldoi podem ser encontrados em 
zonas florestadas ou mesmo em áreas rurais. Por apresentar ampla distribuição 
nesses ambientes são muitas as variedades de coleções hídricas utilizadas como 
local para criação seja de caráter temporário ou permanente (FORATTINI, 2002). 

Outras espécies de anofelíneos também preferiram grandes criadouros, a exemplo 
de An. (Nys.) darlingi, em lagoa, e An. (Nys.) triannulatus, em escavações. 
Classicamente, os criadouros de An. (Nys.) darlingi são representados por coleções 
de águas límpidas e profundas, por vezes sombreadas e dotadas de vegetação 
flutuante ou emergente. Por ser considerado um mosquito “fluvial”, isto é, 
acompanhando os rios, também pode ser coletadas em remansos de cursos d’água 
de variados portes (FORATTINI, 2002). Portanto, constitui-se em fato inédito o 
encontro de formas imaturas de An. (Nys.) darlingi em barcos apoitados na margem 
do rio Arinos, por se tratar de um criadouro com características artificiais. 

As formas imaturas de An. (Nys.) triannulatus são encontradas em grandes 
coleções líquidas, geralmente expostas à luz solar e com abundante vegetação 
aquática flutuante (BERTI et al., 1993). Estas características correspondem a 
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açudes e represas, que embora sejam artificiais apresentam semelhanças com os 
criadouros primitivos como, lagoas e remansos de rios. Os tipos de escavações 
encontradas na AID do empreendimento apresentavam gramíneas nas margens, 
que lhes davam aspectos semelhantes aos criadouros naturais. Este fato pode ter 
contribuído para que An. (Nys.) triannulatus procriasse nesse tipo de coleção hídrica 
de caráter artificial. 

Na área de influência da UHE Castanheira a composição da fauna de Culicinae, 
subfamília constituída por espécies de mosquitos que não os Anophelinae e 
Sabethini, esteve estruturada na sua maioria por espécies raras, com pouco 
indivíduos coletados ao longo das três campanhas de campo. Tal fato ocorreu, 
possivelmente, em função do hábito zoofílico das fêmeas desses mosquitos, que 
preferiam se alimentar de animais silvestres e domésticos, não sendo coletadas em 
grande quantidade pelas técnicas de coleta convencionais. 

As espécies de Culex mais coletadas foram Cx. (Cux.) declarator, Cx. (Cux.) 
quinquefasciatus, Cx. (Cux.) sp. do Gr. Coronator e diversas morfoespécies de 
Culex (Melanoconion). Culex (Culex) declarator apresenta tendência a frequentar 
ambientes antrópicos. Pois são comuns os encontros de formas imaturas em 
coleções líquidas de uso comercial e recipientes deixados a céu aberto em áreas 
peridomiciliares. Contudo, são poucos exemplares coletados com isca humana 
(FORATTINI, 2002). Também na área de influência da UHE Castanheira foi 
observado que a maioria dos exemplares de Cx. (Cux.) declarator foram coletados 
na forma imatura, em criadouros naturais e artificiais. 

Culex (Culex) quinquefasciatus é uma espécie de mosquito que está estreitamente 
relacionada aos hábitos dos seres humanos, existindo em áreas onde o grau de 
antropismo é bastante acentuado. As fêmeas deste mosquito depositam ovos em 
criadouros artificiais no solo com água rica em matéria orgânica em decomposição, 
e ou recipientes artificiais abandonados a céu aberto. Em altas densidades podem 
representar sério problemas de saúde pública, devido ao incômodo causado pelo 
hábito antropofílico, isto é, de se alimentar do sangue humano. 

Pouco se sabe sobre a biologia do conjunto de espécies do Grupo Coronator. As 
formas imaturas tem sido encontradas em grande variedade de coleções hídricas, e 
em muitos casos também em recipientes artificiais (SILVA, 2002). Quanto ao hábito 
dos adultos, eles são considerados como de acentuados hábitos extradomiciliares, 
com tendência a habitar áreas florestadas formadas por matas residuais 
(FORATTINI et al., 1995). 

O subgênero Melanoconion foi representado por uma grande diversidade de 
morfoespécies, tanto de formas adultas quanto imaturas. Esta diversidade está 
relacionada a oferta de diferentes tipos de criadouros e ao período climático, que 
determina a predominância das espécies. A julgar pela diversidade de espécies os 
Culex (Melanoconion) representam o grupo com maior dispersão nos ecótopos 
encontrados na área de influência do empreendimento. 

Os mosquitos da tribo Aedini também despertam interesse pela peculiaridade de 
seus hábitos. Ochlerotatus (Ochlerotatus) scapularis possuem hábitos 
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acentuadamente diurno, mas parte da população apresenta atividade nas horas do 
crepúsculo vespertino (SANT'ANA & LOZOVEI, 2001). Trata-se de uma espécie bem 
adaptada às transformações antrópicas do ambiente natural, onde apresenta forte 
tendência à endofilia e domiciliação (FORATTINI, 1995). As formas imaturas de Oc. 
(Och.) scapularis se desenvolvem em criadouros no solo, de caráter transitório 
como, poças no solo e alagados, embora seja também encontrado em criadouros 
artificiais no solo e recipientes (LANE, 1936; LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 1986; SILVA & 

MENEZES, 1996; FORATTINI et al, 1997). 

Georgecraigius (Horfallius) fluviatilis coloniza poça na rocha, que representam seu 
criadouro primordial, mas também são frequentemente em recipientes artificiais 
(FORATTINI, 2002). Na área de influência da UHE Castanheira esta espécie foi 
coletada em barcos apoitados nas margens do rio Arinos, e também em coleções 
líquidas de caráter artificiais. No ambiente natural a densidade larvária está 
diretamente relacionada com o aumento das chuvas, quando são formadas as 
poças no leito rochoso do rio Arinos. 

Em síntese, a maioria das espécies endêmicas da área de influência da UHE 
Castanheira estão sujeitas ao regime das chuvas. Enquanto que, as espécies mais 
aptas a viverem em ambientes antrópicos conseguem serem frequentes ao longo 
de todo o ano, por se criarem em coleções líquidas artificiais, ou mesmo em 
recipientes deixados a céu aberto. Exemplo disto são os mosquitos exóticos de 
hábitos sinantrópicos que não dependem de criadouros naturais para sua 
sobrevivência. E nesse aspecto o St. (Stg.) aegypti e o St. albopicta representam 
um grande problema de saúde pública na AID do empreendimento. 

Stegomyia (Stegomyia) aegypti é vetor de maior expansão nas áreas urbanas, com 
capacidade para transmiti os quatro sorotipos de vírus causadores da dengue. 
Enquanto que, St. albopicta pode ocorrer tanto na área urbana quanto na rural, 
buscando refúgio em locais de abrigo e procriação no peridomicílio. Esta espécie 
apresenta potencial vetorial para transmitir o vírus da dengue, além dos vírus do 
Nilo Ocidental e Chikungunya com menção recente de ocorrência no Brasil. 

A infestação dessas duas espécies de mosquitos nos municípios pertencentes a 
AID do empreendimento é considerada recente, quando comparada com outras 
regiões do Brasil. Por exemplo, a infestação do município de Porto dos Gaúchos por 
St. (Stg.) aegypti foi confirmada em 2001, a partir dos primeiros inquéritos 
entomológicos realizados por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Em 2014 o 
índice de infestação variou conforme o município, em Juara foi constatado que 
2,85% dos domicílios pesquisados apresentavam formas imaturas de St. (Stg.) 
aegypti, enquanto que, em Porto dos Gaúchos a taxa ficou em 0,61%. A 
Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda taxas abaixo de 1%, como 
medida de segurança contra a dengue. 

Nas coleções hídricas existentes na área de influência da UHE Castanheira foram 
encontradas uma rica fauna de invertebrados, aquelas de importância 
epidemiológica e outras predadoras de espécies de insetos nocivos, que contribuem 
para o equilíbrio ecológico. Em todos os criadouros de formas imaturas de 
mosquito, que se formavam no solo, foi observou a presença de insetos aquáticos. 
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As mais comuns foram larvas de Odonata (libélula) e de coleópteros (besouros), 
estes pertencentes às famílias Dytiscidae e Hydrophilidae (Figura 7.2.4.3-36). 

As larvas destas duas famílias são predadoras vorazes e se alimentam de uma 
grande variedade de animais aquáticos. Também foram observados larvas de 
outros coleópteros, Ephemeroptera e de insetos popularmente conhecidos por 
besouro d’água, barata d´água e barqueiros notonectídeos. 

Além desses grupos taxonômicos citados acima, também foram coletados formas 
imaturas de mosquitos de hábitos entomófagos e canibais, por predarem indivíduos 
da mesma espécie. Toxorhynchite (Lynchiella) haemorrhoidalis costumam colonizar 
recipientes naturais ou artificias, preferencialmente aqueles com a presença de 
formas imaturas de Culex. Além deste mosquito outras espécies das tribos Aedini e 
Sabhetini também podem predar outras formas imaturas, em criadouros onde exista 
escassez de alimentos. 

Certamente esta situação tende a permanecer mesmo após a formação do 
reservatório da UHE Castanheira. Tal suposição leva a inferir que esses insetos 
aquáticos terão um papel importante no controle biológico de diversas espécies de 
mosquitos potenciais vetoras, inclusive de diversas espécies de Anopheles de 
importância na epidemiologia da malária. 

 

  

Figura 7.2.4.3-36 - Imagens de insetos aquáticos predadores na Áreas de Influência Direta da UHE 
Castanheira, Estado do Mato Grosso, nos períodos de 13-17/04/14, 22-25/07/14 e 
29/10-1º/11/2014. Fonte: Habtec Mott MacDonald. 

Legenda: A) Coleoptera - Dytiscidae (seta = predando uma larva de Anopheles sp.); B) Odonata - 
Libellula sp. (ninfa). 

 

Na área de influência da UHE Castanheira foram coletadas espécies de 
flebotomíneos de importância epidemiológica. A ocorrência de espécies 
potencialmente vetoras, com predominância quase absoluta de Nyssomia spp. do 
Complexo Antunesi, torna as áreas investigadas possíveis focos de infecção por 
Leishmania. Nyssomia whitmani é frequentemente associadas com a transmissão 
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de Leishmania (Viannia) no Brasil. Este flebotomíneos buscam abrigo nas matas 
secundárias e repasto sanguíneo nas residências próximas. 

Portanto, nas localidades da área de influência do empreendimento, onde tal 
situação se repete, é possível que as espécies de flebotomíneos que invadem o 
ambiente antrópico tenham tendência a frequentar locais como galinheiros, pocilga 
e canis. Este comportamento pode estar influenciando no número de casos de 
leishmaniose tegumentar na região, mantendo o nível endêmico da doença abaixo 
do limiar epidemiológico dos últimos anos. 

No Brasil, ocorrem mais de 40 espécies de triatomíneos conhecidas. No estado do 
Mato Grosso existe o registro da ocorrência de aproximadamente 50% dessas 
espécies, distribuídas entre os gêneros Cavernicola (1 espécie), Eratyrus (1), 
Microtriatoma (2), Panstrongylus (3), Psamolestes (2), Rhodnius (3), Triatoma (9). 
Dessas espécies cinco possuem maior importância epidemiológica por serem 
frequentemente encontradas buscando abrigo no domicílio ou peridomicílio: 
Panstrongylus megistus (Burmeister, 1835), Triatoma pseudomaculata Corrêa & 
Espínola, 1964, Triatoma vitticeps (Stal, 1859), T. sordida e Rhodnius neglectus 
Gilmore, 1913. 

A maioria destas espécies pode ocorrer na área de influência da UHE Castanheira, 
principalmente P. megistus e T. sordida, além de P. geniculatus. Portanto, mesmo 
que a transmissão vetorial do Trypanosoma cruzi seja pouco provável, existe o risco 
de surgirem focos isolados de transmissão da doença de Chagas aguda, por meio 
de alimentos contaminados. 

Devido a constatação da ocorrência de A. cajanensis s.s. na área de influência do 
empreendimento, existe a possibilidade de acontecer casos isolados de febre 
maculosa brasileira em seres humanos, devido a interação com os ambientes 
naturais e antrópicos onde ocorrem os ciclos de manutenção da Rickettsia rickettsii 
entre vetores e mamíferos. 

Os representantes dos moluscos de água doce selecionados neste estudo, e que 
possuem importância epidemiológica e veterinária, à Ordem Basommatophora, das 
famílias Lymnaeidae e Planorbidae. Os moluscos da família Planorbidae são 
aqueles que merecem mais atenção, pelo fato de serem hospedeiros intermediários 
do verme Schistosoma mansoni, cusador da barriga d’água. 

A presença dos caramujos B. occidentalis e B. tenagophila, condiz com o que é 
descrito na literatura, pois são espécies que ocorrem em simpatria. Frequentemente 
estão associada a macrófitas aquáticas, pelo fato de serem herbívoros, detritívoros 
ou algas herbívoros (BROWN, 1991). 

As macrófitas aquáticas formam excelentes substratos para estes gastrópodes, 
devido a abundância de algas perifíticas (DVORÁK & BEST, 1982). Entre a fauna 
de moluscos ocorrentes na AID da UHE Castanheira, as mais comumente 
associadas à macrófitas aquáticas são: B. tenagophila, D. anatinum, Pomacea spp. 
e algumas espécies Thiridae (ABÍLIO et al., 2006). 
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Achatina fulica é um molusco africano introduzido no Brasil para ser utilizado na 
alimentação humana. Possuindo grande capacidade de proliferação, ocorre em 
quase todos os estados brasileiros. Nos ambientes infestados atingem altas 
densidades, destruindo hortas, jardins e diversos tipos de cultivo, causando prejuízo 
e transtornos às comunidades afetadas (SVS-MS, 2008). 

Finalmente, com a formação dos reservatórios novos ecótopos serão formados, 
muitos dos quais serão focos importantes de proliferação de mosquitos dos gêneros 
Anopheles, Aedeomyia, Culex, Coquillettidia, Mansonia e Uranotaenia. O aumento 
do nível do lençol freático poderá influenciar na umidade do solo florestal (local de 
criadouros), alterando a composição da fauna flebotomínica na região. O aumento 
da população de capivaras no entorno dos reservatórios, poderá potencializar o 
risco de transmissão da febre maculosa nestas áreas. A formação de áreas de 
remanso com vegetação aquática flutuantes irá favorecer a proliferação de espécies 
de caramujo, principalmente B. tenagophila, ampliando a área endêmica com focos 
de transmissão da região. A ocorrência de A. fulica nos municípios pertencentes a 
AID do empreendimento é um fator preocupante para a saúde pública, e também 
deverá ser considerada nos programas de monitoramento de vetores nas diversas 
fases do empreendimento. 
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7.3 - MEIO SOCIOECONÔMICO 

a) Introdução 

Este item apresenta o diagnóstico ambiental do meio socioeconômico das Áreas de 
Abrangência Regional (AAR), Área de Influência Indireta (AII) e Área de Influência 
Direta (AID) da UHE Castanheira. Esta área de influência foi delimitada 
preliminarmente considerando o Termo de Referência emitido pela SEMA/MT, bem 
como as informações levantadas durante a campanha de reconhecimento de campo 
na área onde se pretende instalar a UHE Castanheira em setembro de 2013. 

Conforme apresentado no Capítulo 6. Estudos Preliminares, a AAR, AII e AID foram 
assim delimitadas:  

 

 Área de Abrangência Regional (AAR) 

Para se definir a Área de Abrangência Regional (AAR) do meio socioeconômico da 
UHE Castanheira, utilizou-se como base a área da bacia hidrográfica do rio Arinos, 
com objetivo de situar no contexto da bacia hidrográfica os eventuais impactos 
cumulativos decorrentes dos diversos aproveitamentos hidrelétricos inventariados e/ou 
propostos. Contudo, os indicadores socioeconômicos disponíveis não obedecem aos 
limites geográficos de uma bacia hidrográfica, mas sim aos limites municipais. Desta 
forma, a AAR para o meio socioeconômico considerou os limites dos municípios 
inseridos total ou parcialmente nos limites da bacia hidrográfica. Assim sendo, foram 
identificados 14 municípios que atendem ao critério estabelecido, listados a seguir: 

1. Diamantino; 

2. Itanhangá; 

3. Juara; 

4. Lucas do Rio Verde; 

5. Nobres; 

6. Nortelândia; 

7. Nova Bandeirantes; 

8. Nova Maringá; 

9. Nova Mutum; 

10. Novo Horizonte do Norte; 

11. Porto dos Gaúchos; 

12. São José do Rio Claro; 

13. Tabaporã; 

14. Tapurah. 
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 Área de Influência Indireta (AII) 

A Área de Influência Indireta (AII) do meio socioeconômico da UHE Castanheira foi 
definida de forma a englobar os municípios que terão terras alagadas com a 
formação do futuro reservatório da UHE Castanheira, bem como o polo municipal 
de atração à região. Por este critério, foram considerados os territórios dos 
municípios de Juara e Novo Horizonte do Norte. Adicionalmente, foi englobado o 
município de Porto dos Gaúchos por abrigar os festivais de pesca de Porto dos 
Gaúchos/Vale do Arinos, devido ao possível impacto sobre o recurso pesqueiro que 
ocorre na área deste evento. Além disso, também foi identificado devido seu 
potencial como fornecedor de serviços e locais de moradia dos trabalhadores. 

 

 Área de Influência Direta (AID) 

Na Área de Influência Direta foram incluídas todas as propriedades e demais 
espaços antropizados inseridos nas áreas onde ocorrerão intervenções e ações 
diretamente relacionadas às obras para construção e atividades na fase de 
operação, correspondendo à: área da barragem; área de inundação do reservatório 
na sua cota máxima de montante (NA de 230 m) e sua Área de Preservação 
Permanente (APP) de 100 m, em projeção horizontal; e as áreas de canteiro de 
obras, bota-fora, empréstimo, alojamentos e demais estruturas de apoio às obras. 
Adicionalmente, a sede urbana do município de Juara também foi considerada na 
AID pois deverá servir como núcleo principal de apoio às obras. 

 

b) Procedimentos Metodológicos 

Os procedimentos metodológicos adotados para este estudo objetivaram subsidiar 
o levantamento de informações e dados para compor o diagnóstico socioeconômico 
e a avaliação de impactos ambientais da Usina Hidrelétrica Castanheira. Cada área 
estudada demanda procedimentos diferenciados de acordo com sua tipologia e 
profundidade das informações a serem apresentadas, de acordo com o diagnóstico 
para AII, AAR e AID.  

Os estudos para fins de diagnóstico do meio socioeconômico para a AAR 
fundamentaram-se em dados secundários. Para a AII e a AID, foram levantados 
dados primários e secundários. A metodologia do levantamento de dados é 
apresentada a seguir. Adiante, a itemização do diagnóstico é relacionada. 

 

 Dados secundários 

Para os dados secundários foram consultados os sites de instituições federais e 
estaduais, como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Instituto de Pesquisa Econômica 
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Aplicada (IPEA), Secretaria de Estado de Meio Ambiente, do Planejamento, 
Governo do Estado do Mato Grosso (SEMA-MT), Secretaria de estado e 
planejamento do Mato Grosso, (SEPLAN-MT), Secretaria de Estado de Transporte e 
Pavimentação Urbana (SETPU). Centro de Estudos Avançados em Economia 
Aplicada (CEPEA), Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento (MAPA), 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), Secretaria de 
Indústria, Comércio, Minas e Energia do estado de Mato Grosso (SICME), 
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), Ministério das 
Comunicações (MC), Ministério do meio Ambiente (MMA), Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE), DATASUS, Governo no estado do Mato Grosso, Secretarias 
Estaduais e Prefeituras municipais de Juara, Porto dos Gaúchos e Novo Horizonte 
do Norte, entre outros. 

Também ocorreram consultas aos meios de comunicação que se apresentavam 
como um polo informacional à população dos municípios da Área de Influência 
Indireta (AII), como a rádio Tucunaré localizada em Juara, os órgãos acadêmicos de 
assessoramento e pesquisa.  

Ainda como fontes de dados secundários, foram utilizadas ortofotos (registros 
fotográficos da superfície terrestre) em escalas 2.000 e 10.000, fornecidas pela EPE 
em 17/09/2013, para a identificação das propriedades e benfeitorias existentes na 
Área de Influência Direta (AID) do meio socioeconômico.  

 

 Áreas em amarelo - delimitação das propriedades identificadas com os dados 
do SIMLAM/SEMA (CAR), SIGEF e INCRA; 

Além das ortofotos, uma análise de todas as feições passíveis de mapeamento foi 
realizada a partir dos sistemas disponibilizados para o Estado do Mato Grosso - 
SIMLAM/SEMA (CAR) - Secretaria Estadual de Meio Ambiente Licenciamento 
Ambiental Rural, SIGEF - Sistema de Gestão Fundiário e INCRA - Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária. 

Para a caracterização da sede urbana de Juara, foram adotados os shapes 
disponibilizados pelo IBGE em 2010 com os setores censitários do distrito sede. 
Neles são apresentadas características socioeconômicas da localidade. 

 

 Dados Primários 

Em relação aos dados primários, as informações foram coletadas por meio de 
trabalhos de campo que ocorreram nos municípios de Juara, Porto dos Gaúchos e 
Novo Horizonte do Norte (AII) e na Área de Influência Direta . Os dados foram 
adquiridos através de: 
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 Vistoria na AID, baseada na observação de aspectos relevantes, diálogos com 
moradores e aplicação de questionários. Ressalta-se que na zona rural, os 
questionários foram aplicados de forma censitária; 

 Entrevistas semiestruturadas com representantes do poder público dos três 
municípios da AII, especificamente nas Prefeituras e Secretarias Municipais 
de Educação, Assistência Social, Turismo, Esporte, Meio Ambiente, 
Agricultura, entre outras, a fim de dados e informações, como planos, 
programas, projetos, carências e principais problemas existentes; 

 Entrevistas semiestruturadas com interlocutores de instituições do terceiro 
setor, tais como, sindicatos e associações, e outros atores sociais atuantes no 
contexto local; 

 De forma a complementar os dados levantados, foram incorporadas 
informações do Diagnóstico Participativo obtidas durante cinco oficinas nos 
municípios da AII no período de junho de 2014 a abril de 2015; 

 Identificação e mapeamento das propriedades com as seguintes informações: 
nome da propriedade, limites da propriedade georreferenciados, nome do 
proprietário, endereço, forma de contato (endereço, telefone, e-mail); 

 A partir da delimitação dos polígonos das propriedades identificadas nas 
áreas intervencionadas da UHE Castanheira, realizou-se um levantamento 
socioeconômico com a aplicação de questionários com perguntas abertas e 
fechadas nas fazendas, ilhas, balneários e sítios com modelos específicos 
para cada seguimento social, como com pescadores artesanais e profissionais 
e em assentamentos (período de 13 de setembro a 27 de outubro de 2014). 
Os modelos destes questionários encontram-se no Anexo 7.3-1; 

 Diálogos informais com proprietários de benfeitorias afetados direta ou 
indiretamente pelo empreendimento e com as pessoas que possuem certa 
representatividade para o local, como lideranças religiosas;  

 Reuniões com representantes das comunidades pesqueiras e dos 
assentamentos incluídos na AID do empreendimento, através de sua entidade 
representativa, visando o conhecimento prévio da população a ser cadastrada 
e a facilitação do diálogo entre os técnicos e as partes interessadas. 

 

 Itemização do Diagnóstico 

O Diagnóstico foi estruturado de forma a apresentar fatores socioeconômicos para 
cada escala de estudo, de acordo com as solicitações indicadas no TR.  

A análise da AAR foi realizada através dos seguintes fatores socioeconômicos: 
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A. Dinâmica demográfica; 

B. Uso e ocupação do solo; 

C. Estrutura produtiva; 

D. Emprego e renda. 

 

Para a AII, foram verificados os seguintes fatores socioeconômicos, a saber: 

 

A. Dinâmica demográfica; 

B. Infraestrutura; 

C. Uso e ocupação do solo; 

D. Estrutura produtiva; 

E. Arrecadação; 

F. Emprego e renda; 

G. Patrimônio material e imaterial; 

H. Arranjos Institucionais e conflitos; 

I. Expectativas locais para o desenvolvimento sustentável municipal. 

 

E por fim, para a AID, foram verificados os seguintes fatores socioeconômicos, 
a saber: 

 

A. Dinâmica demográfica; 

B. Infraestrutura; 

C. Uso e ocupação do solo e ordenamento territorial; 

D. Caracterização socioeconômica das comunidades afetadas; 

E. Formas de sociabilidade; 

F. Estrutura produtiva e de serviços; 
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G. Patrimônio histórico, cultural, paisagístico e arqueológico; 

H. Povos indígenas e comunidades tradicionais; 

I. Planos e projetos localizados. 

 

Os Anexos 7.3-2 a 7.3-4 apresentam os registros fotográficos das estruturas sociais 
identificadas nos municípios da AII da UHE Castanheira. 
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7.3.1 - Caracterização Socioeconômica da Área de Abrangência Regional (AAR) 

Conforme apresentado na Introdução do diagnóstico do Meio Socioeconômico e no 
Mapa 6.3-1, a Área de Abrangência Regional do meio socioeconômico é formada 
pelos municípios de Diamantino, Itanhangá, Juara, Lucas do Rio Verde, Nobres, 
Nortelândia, Nova Bandeirantes, Nova Mutum, Novo Horizonte do Norte, Porto dos 
Gaúchos, São José do Rio Claro, Tabaporã, Tapurah e Nova Maringá. 

A caracterização socioeconômica desta área, e seus respectivos municípios, são 
apresentados na abordagem dos seguintes temas: dinâmica demográfica; uso e 
ocupação do solo; estrutura produtiva; e emprego e renda. 

 

7.3.1.1 - Dinâmica Demográfica 

a) Evolução, Estrutura e Distribuição Espacial das Populações Urbana e Rural 

O quadro populacional da Área de Abrangência Regional – AAR do 
empreendimento vem apresentando nas últimas décadas um crescimento superior 
ao do estado de Mato Grosso. A comparação entre o crescimento e processo de 
urbanização das populações dos dois territórios explicita esta dinâmica. 

No Censo Demográfico (2010) a soma das populações dos 14 municípios da AAR 
era superior a 220 mil habitantes. Esse contingente representava um pouco mais de 
7% da população do estado de Mato Grosso. No censo de 1991 a taxa de 
participação da AAR na população do estado foi de 5,4%, o que indica um 
crescimento populacional na região superior ao estado. O crescimento econômico 
provocado pela intensificação da atividade agrícola de larga escala na região nos 
anos 1980, e suas implicações em outros segmentos e setores da economia, é o 
principal fator que impulsionou o crescimento populacional. As taxas de crescimento 
populacional foram superiores entre os censos de 1991 e 2010, reflexos da 
intensificação das atividades promovidas pelo agronegócio no centro-norte mato-
grossense. Entre os censos de 1991 e 2000 o contingente populacional da AAR foi 
acrescido de 22 pontos percentuais a mais do que o estado (Figura 7.3.1.1-1). Entre 
os censos de 2000 e 2010 a diferença diminuiu, mas ainda registraram significantes 
17 pontos. 

No Quadro 7.3.1.1-1 observa-se os números de habitantes na AAR e no estado de 
Mato Grosso nos últimos três censos, assim como a distribuição das populações 
entre as zonas urbanas e rurais. 

Na observação da evolução populacional, a AAR também apresentou taxas de 
urbanização superiores ao estado. 
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Figura 7.3.1.1-1 - Taxa de crescimento populacional da AAR X MT. 

Fonte: censos demográficos do IBGE nos anos de 1991, 2000 e 2010. 

 

Quadro 7.3.1.1-1 - Evolução e distribuição da população da AAR. 

TERRITÓRIOS X 
DISTRIBUIÇÃO  1991 2000 

Crescimento 
1991-2000  

(%) 
2010 

Crescimento  
2000-2010  

(%)  

Total AAR 110.290 160.911 45,9 221.930 37,9 

Urbana 70.423 113.145 60,7 168.090 48,6 

Rural 39.867 47.766 19,8 53.840 12,7 

Total MT 2.022.524 2.502.260 23,7 3.035.122 21,3 

Urbana 1.481.073 1.985.590 34,1 2.482.801 25 

Rural 541.451 516.670 - 4,8 552.321 6,9 

Fonte: censos demográficos do IBGE nos anos de 1991, 2000 e 2010. 

 

Os municípios mais populosos da AAR são Lucas do Rio Verde, Juara e Nova 
Mutum, respectivamente. Juntos esses municípios representavam em 2010, cerca 
de 50% da população desta área. Os municípios que tiveram maior incremento 
populacional entre os censos 2000 e 2010 foram Lucas do Rio Verde (135,8%), 
Nova Mutum (113,5%) e Nova Bandeirantes (67,5%), pela ordem. Os municípios da 
Área de Influência Indireta, Juara, Novo Horizonte do Norte e Porto dos Gaúchos 
apresentaram taxas de crescimento com menores, sendo por volta de 6% nos 
municípios de Juara e Novo Horizonte do Norte e decréscimo de quase 4% em 
Porto dos Gaúchos. 

A população de alguns municípios decresceu entre os últimos censos demográficos, 
conforme visualizado no Quadro 7.3.1.1-2. Em algumas situações o decréscimo 
populacional foi resultado da diminuição da área municipal para a formação de 
outros municípios. Este processo pode ser em resposta a diferentes formas de 
apropriação do espaço ou extensão territorial onde uma única prefeitura possa ter 
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dificuldades em atender todas as demandas. Como exemplo, Porto dos Gaúchos 
que deu origem a Tabaporã, Juara e Novo Horizonte do Norte. O município foi 
inicialmente dividido em distritos e, ao longo dos anos, tais distritos foram elevados 
ao status de município em acordo com as modificações territoriais ocorridas. Juara 
foi o primeiro distrito a virar município em 1981, seguido por Novo Horizonte do 
Norte em 1986 e, finalmente Tabaporã em 1991.A migração para municípios com 
maior dinamismo econômico pode ser apontada como outra causa do decréscimo 
populacional na AAR.  

 

Quadro 7.3.1.1-2 - População dos municípios da AAR. (continua...) 

MUNICÍPIO SITUAÇÃO DO 
DOMICÍLIO 

ANO 

1991 2000 2010 

Diamantino 

Total 16620 18580 20341 

Urbana 12556 14316 15895 

Rural 4064 4264 4446 

Itanhangá 

Total 0 0 5276 

Urbana 0 0 3171 

Rural 0 0 2105 

Juara 

Total 21712 30748 32791 

Urbana 15134 23087 26020 

Rural 6578 7661 6771 

Lucas do Rio Verde 

Total 6693 19316 45556 

Urbana 4332 16145 42455 

Rural 2361 3171 3101 

Nobres 

Total 15174 14983 15002 

Urbana 10807 11960 12454 

Rural 4367 3023 2548 

Nortelândia 

Total 10068 7246 6436 

Urbana 9178 6555 5269 

Rural 890 691 1167 

Nova Bandeirantes 

Total 0 6951 11643 

Urbana 0 1872 4062 

Rural 0 5079 7581 

Nova Maringá 

Total 0 3950 6590 

Urbana 0 2624 3421 

Rural 0 1326 3169 

Nova Mutum 
Total 5542 14818 31649 

Urbana 2108 10376 25865 
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Quadro 7.3.1.1-2 - População dos municípios da AAR. (continuação) 

MUNICÍPIO SITUAÇÃO DO 
DOMICÍLIO 

ANO 

1991 2000 2010 

Nova Mutum Rural 3434 4442 5784 

Novo Horizonte do Norte 

Total 4267 3511 3749 

Urbana 1282 1489 1777 

Rural 2985 2022 1972 

Porto dos Gaúchos 

Total 6558 5665 5449 

Urbana 3145 3364 2764 

Rural 3413 2301 2685 

São José do Rio Claro 

Total 16333 12740 17124 

Urbana 10631 10945 13168 

Rural 5702 1795 3956 

Tabaporã 

Total 0 10842 9932 

Urbana 0 6214 5243 

Rural 0 4628 4689 

Tapurah 

Total 7323 11561 10392 

Urbana 1250 4198 6526 

Rural 6073 7363 3866 

Fonte: censos demográficos do IBGE nos anos de 1991, 2000 e 2010. 

 

A Figura 7.3.1.1-2 lista os municípios da AAR com as respectivas taxas de 
distribuição de suas populações entre área urbana e rural. Grande parte dos 
municípios que compõem a AAR possui população majoritariamente urbana, 
destacando-se Lucas do Rio Verde, município polo dentro da região, que concentra 
expressivo número de empresas atuando na rede produtiva do agronegócio. 
Somente dois municípios na AAR têm população rural majoritária em seus 
territórios: Novo Horizonte do Norte (pertencente da AII) e Nova Bandeirantes. 
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Figura 7.3.1.1-2 - Distribuição da população residente por município da AAR - 
2010. Fonte: Censo Demográfico 2010, IBGE. 

 

b) A AII e AAR no Contexto Demográfico Nacional 

Os perfis demográficos das áreas de influência da UHE Castanheira destoam dos 
padrões observados em todo o território nacional para o ano de 2010, como 
observado na comparação com a unidade da federação. No último censo promovido 
pelo IBGE em 2010, o Brasil possuía 84,3% de sua população vivendo em áreas 
urbanas. Este cenário difere do encontrado na AAR e AII do empreendimento, que 
contém alguns territórios com maior ocupação rural em seu quadro populacional, 
conforme citado no primeiro subitem desse capítulo. Na AAR, somente o município 
de Lucas do Rio Verde possui população urbana superior à taxa da média nacional. 

Na distribuição da população entre os sexos há outra distinção em relação ao perfil 
nacional. Em todos os municípios da AAR, e consequentemente da AII, a população 
em 2010 era majoritariamente masculina. No Brasil as mulheres eram maioria no 
Censo 2010, conforme visualizado no Quadro 7.3.1.1-3. 
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Quadro 7.3.1.1-3 - Distribuição da população entre sexos - 2010. 

TERRITÓRIOS 
(%) 

HOMENS MULHERES 

Diamantino 51,68 48,32 

Itanhangá 54,61 45,39 

Juara 51,71 48,29 

Lucas do Rio Verde 52,72 47,28 

Nobres 52,19 47,81 

Nortelândia 51,43 48,57 

Nova Bandeirantes 54,78 45,22 

Nova Maringá 54,61 45,39 

Nova Mutum 53,08 46,92 

Novo Horizonte do Norte 51,64 48,36 

Porto dos Gaúchos 52,49 47,51 

São José do Rio Claro 53,64 46,36 

Tabaporã 53,44 46,56 

Tapurah 58,30 41,70 

Estado de Mato Grosso 51,05 48,95 

Brasil 48,97 51,03 

Fonte: Censo Demográfico 2010, IBGE. 

 

A configuração majoritariamente masculina das populações da AAR e AII pode ser 
atribuída ao histórico recente de colonização da região. Como citado, o processo de 
ocupação incrementado na década de 1950, foi consolidado por abertura de 
fronteiras agrícolas com expedições que desbravavam a vegetação nativa típica da 
região. Tal processo de ocupação impõe jornadas de intenso trabalho físico pesado, 
o que demanda até hoje uma forte presença masculina. Esse processo inicial de 
desbravamento do território que compreende as duas áreas de influência, originou-
se dos fluxos migratórios do Sul do país, população que marca até hoje o perfil 
demográfico da região. 

 

c) Mobilidade Populacional 

Os dados do Censo 2010 apontam que a região Centro-oeste brasileira abriga a 
segunda maior taxa de população formada por habitantes não naturais do município 
onde residem.  O estado de Mato Grosso possui índices menores que o estado de 
Rondônia, área recentemente influenciada pela expansão da fronteira do 
agronegócio na região amazônica, e que por esse motivo está sendo aqui utilizada 
como referência. A Figura 7.3.1.1-3 apresenta os percentuais de participação de 
migrantes na população residente no país e nas áreas anteriormente citadas. 
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Conforme visualizado na figura, em média, mais da metade das populações de 
cada município de Mato Grosso era oriunda de outro município (57,4%). Dentre a 
população da AAR mais de 73% dos habitantes não era originária do município de 
residência, ou seja, a AAR é um dos principais polos de recebimento de migrantes 
no estado. A mesma superioridade (proporcional) da AAR sobre o estado de Mato 
Grosso foi registrada na população residente oriunda de outros estados, o que 
reforça a influência da colonização relativamente recente na área de estudo.  

 

 

Figura 7.3.1.1-3 - Participação de migrantes no território da AAR e 
relacionados - 2010. Fonte: Censo Demográfico 2010, IBGE. 

 

Os territórios com maior percentual de população advinda de outros municípios são: 
Nova Maringá, Itanhangá e Tapurah. Naturalmente, os municípios instituídos mais 
recentemente são compostos em boa parte por população do território de origem. 
Outro fator influente na composição da população são as correntes migratórias 
oriundas de outros estados da federação, direcionadas para municípios polo do 
agronegócio, como Lucas do Rio Verde. A origem da população da AAR em 2010 é 
apresentada no Quadro 7.3.1.1-4, assim como o ano de fundação e a matriz 
territorial de cada município. 

 

Quadro 7.3.1.1-4 - Migração e origem dos territórios da AAR.(continua...) 

MUNICÍPIOS 
NÃO NATURAIS DO 

MUNICÍPIO 
NÃO NATURAIS DA 

UNIDADE DA 
FEDERAÇÃO 

ANO DE 
CRIAÇÃO ORIGEM TERRITORIAL 

TOTAL % TOTAL % 

Diamantino 11.257 55,34 5.939 29,2 1820 Cuiabá 

Itanhangá 4.759 90,21 3.300 62,54 2000 Tapurah 

Juara 20.297 61,9 16.228 49,49 1981 Porto dos Gaúchos 
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Quadro 7.3.1.1-4 - Migração e origem dos territórios da AAR. (continuação) 

MUNICÍPIOS 
NÃO NATURAIS DO 

MUNICÍPIO 
NÃO NATURAIS DA 

UNIDADE DA 
FEDERAÇÃO 

ANO DE 
CRIAÇÃO ORIGEM TERRITORIAL 

TOTAL % TOTAL % 

Lucas do Rio Verde 38.098 83,63 28.419 62,38 1988 Diamantino 

Nobres 7.043 46,95 2.988 19,91 1963 
Rosário do Oeste e 
Chapada dos Guimarães 

Nortelândia 3.144 48,85 1.564 24,31 1953 Diamantino 

Nova Bandeirantes 8.642 74,22 5.923 50,87 1991 Alta Floresta 

Nova Maringá 5.946 90,23 3.443 52,24 1991 São José do Rio Claro 

Nova Mutum 27.995 88,45 15.786 49,88 1988 Diamantino 

Novo Horizonte do 
Norte 

2.855 76,15 2.210 58,96 1986 Porto dos Gaúchos 

Porto dos Gaúchos 3.661 67,19 2.620 48,09 1963 Diamantino 

São José do Rio Claro 11.288 65,92 8.604 50,25 1979 Diamantino 

Tabaporã 8.387 84,45 5.181 52,17 1991 Porto dos Gaúchos 

Tapurah 9.247 88,98 6.253 60,18 1988 Diamantino 

Fonte: Censo Demográfico 2010 e IBGE Cidades, IBGE. 

 

Na comparação entre o número de residentes não naturais da AAR e AII do 
empreendimento há algumas diferenças. A proporção de habitantes não naturais 
dos três municípios da AII era menor do que na AAR, 63,8% em 2010. No entanto, 
o percentual de habitantes oriundos de outros estados era superior na AAR 
(50,1%). Pode-se concluir que na média a AAR tem um perfil demográfico mais 
“cosmopolita”, por atrair maior número de habitantes de outras unidades da 
federação. Na AII as migrações internas da unidade da federação são os principais 
vetores de influência na dinâmica populacional de seu território. 

Segundo Galvão (2013), o fluxo migratório do estado de Mato Grosso foi bastante 
intenso, sobretudo no segundo quinquênio do século XX. Os fatores que motivaram 
esses movimentos demográficos ao longo da história, estão referidos à questões 
econômicas e políticas. 

Mesmo entendendo que os aspectos políticos e econômicos raramente atuam com 
conteúdos independentes no mesmo período histórico, pode-se delimitar que a 
ocupação do estado recebeu influência autônoma de ciclos econômicos no século 
XVIII, início do século XIX, na primeira metade do século XX e nos anos posteriores 
a década de 1970. O Estado brasileiro, por sua vez, foi o grande responsável pela 
grande movimentação de pessoas dentro do estado de Mato Grosso entre as 
décadas de 1960 e 1970. 

A primeira grande corrente migratória foi iniciada na primeira metade do século 
XVIII, impulsionada pela descoberta de minerais preciosos na região onde hoje está 
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situado o município de Diamantino. O nome do município inclusive tem inspiração 
na extração de diamante, efetuada ao longo desse século juntamente com o ouro. 

No início do século XIX a atividade do garimpo se intensifica, a localidade vira ponto 
de atração de novos imigrantes e estimula a criação da rota Paranista. Em 1820 
Diamantino já possuía câmara de vereadores, fórum e outros serviços de utilidade 
pública, e nessa época, foi cogitada a transferência da capital da província para a 
localidade. O crescimento econômico intensifica a nova rota fluvial e com isso os 
estabelecimentos comerciais se multiplicam, assim como o contingente 
populacional. 

Em meados do século XIX o município de Diamantino tem mais de cinco mil 
habitantes, e um terço de sua população é composto por escravos (Quadro 7.3.1.1-5). 
Nesse período a ocupação de Mato Grosso está concentrada na porção sul do seu 
atual território. A região de Diamantino representa o núcleo de ocupação situado 
mais ao norte da província. 

 

Quadro 7.3.1.1-5 - População da Província de Mato Grosso - 1849. 

MUNICÍPIO FREGUESIAS FOGOS LIVRES ESCRAVOS TOTAL 

Cuiabá 

Senhor Bom Jesus de Cuiabá 1642 2846 2654 5500 

São Gonçalo de Pedro II 562 1552 556 2108 

N. Sra. das Brotas 600 1412 154 1566 

Santo Antônio do Rio Cuiabá 
Abaixo 

608 2755 579 3344 

N. Sra. do Livramento 663 1152 1069 2221 

Santa Ana da Chapada 350 669 1551 2220 

Santa Cruz do Piquiri 6 19 5 24 

Mato Grosso 

Santíssima Trindade de Mato 
Grosso 

1221 2210 530 2740 

Nossa Senhora da Conceição 
do Alto Paraguai Diamantino 

879 1833 1129 3012 

Nossa Senhora do Rosário do 
rio Cuiabá-acima 

502 1794 376 2170 

Poconé 

Nossa Senhora do Rosário de 
Poconé 

525 1596 1404 3000 

São Luis de Vila Maria 193 890 246 1136 

Nossa Senhora da Conceição 
de Albuquerque 

634 1839 55 1894 

Nossa Senhora do Carmo de 
Miranda 

192 530 178 708 

Santa Ana do Paranaiba 300 800 400 1200 

 TOTAL 8697 21947 10886 32833 

Fonte: tabela retirada de Sena (2010, p. 29). 
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Na segunda metade do século XIX a estrutura econômica de Diamantino entra em 
decadência devido ao desaquecimento da rota Paranista, e empobrecimento das 
jazidas minerais. No entanto, as ocupações permanecem, e as atividades agrícolas 
e extração da poaia formam a base da economia da região, conforme apresentado 
no capítulo Estrutura Produtiva desse diagnóstico. 

Em sua dissertação para o curso de mestrado, Sena (2011) ressalta a importância 
da navegação Paranista no adensamento populacional da província de Mato 
Grosso, em especial do município de Diamantino: 

 

“É possível afirmar que os camaradas da navegação 
trabalhavam numa atividade que não se restringia aos 
ambientes urbanos, rurais, de mineração ou militares, já que 
poderiam percorrer todos eles numa única viagem. (...) é 
preciso não esquecer que na cidade ou no campo aqueles 
camaradas poderiam possuir domicílio e constituir famílias.” 
(p. 146). 

 

Mesmo com a decadência da rota Paranista devido ao enfraquecimento da 
atividade dos garimpos, a navegação no rio Arinos serviu para alcançar áreas de 
exploração da poaia e favorecer sua comercialização até o Pará. Posteriormente a 
rota fluvial até o município de Santarém, também foi utilizada na extração de 
borracha no final do século XIX e início do século XX. 

O eixo de circulação representado pelo rio Arinos serviu como base para a 
formação de pequenos povoados à jusante de Diamantino. Populações se 
instalaram inicialmente com a ajuda dos índios Apiacás, para auxiliar a rota de 
navegação e extração vegetal nas florestas da região.  

Segundo o censo demográfico promovido pelo Império em 1872, a província de 
Mato Grosso possuía 60.417 habitantes1, praticamente o dobro do registrado em 
1849. A Figura 7.3.1.1-4 mostra a evolução demográfica do estado de Mato Grosso 
registrada por contagens oficiais antes da criação do IBGE. 

 

                                                           
1
 Fonte: IBGE, disponível em < http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse>. Acesso em janeiro de 2015. 
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Figura 7.3.1.1-4 - População do Estado de Mato Grosso (1872-1920). 

Fonte: IBGE. 

 

Em 1972 a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição do Alto Paraguay 
Diamantino, que representava o município de Diamantino (o censo de 1872 foi 
organizado por áreas paroquiais), abrigava pouco mais de 3% da população do 
estado2, e 300 habitantes nesse ano eram escravos. Apesar dos levantamentos 
censitários seguintes indicarem crescimento significativo da população do 
município, a participação de seu contingente populacional no quadro total do estado 
foi reduzida em até 1,21% no Censo de 1920. A Figura 7.3.1.1-5 apresenta a 
evolução demográfica do município nos levantamentos anteriores à formação do 
IBGE. 

 

                                                           
NPHED: Núcleo de Pesquisa em História Econômica e Demográfica Centro de Desenvolvimento e 
Planejamento Regional (UFMG). Disponível em: <http://www.nphed.cedeplar.ufmg.br/pop72/>. Acesso 
em janeiro de 2015 
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Figura 7.3.1.1-5 - População do Município de Diamantino (1872-1920). 

Fonte: NPHED e biblioteca virtual do IBGE. 

 

Entre os censos de 1920 e 1940 a população de Mato Grosso é reduzida. 
Diamantino tem um acréscimo em sua população de 21,6% (5.442 hab.) entre os 
dois censos. Na época do Censo de 1940 o território do município era 17 vezes 
maior que a dimensão atual. A partir dessa base espacial será constituída nas 
décadas seguintes a maior parte dos municípios da AAR do empreendimento. 

Na ditadura do Estado Novo (1937-1945) o Governo Federal inicia a primeira ação 
organizada de colonização da Região Centro-Oeste. A chamada “Marcha Para 
Oeste” foi iniciada em 1943, com a expedição Roncador-Xingu, e visava estabelecer 
uma rota até Manaus pelo território de Mato Grosso. 

Citando Mendes, Galvão (2013), este afirma que os processos de colonização no 
Brasil servirão a políticas governamentais para a exploração econômica de “novas 
terras”, que orientaram movimentos migratórios para espaços pouco habitados. 
Com esse conceito a autora evolui a análise e, utilizando Moreno e Higa3, afirma 
que no Brasil os processos de colonização do século XX forjaram movimentos 
migratórios de pequenos produtores excluídos do meio rural de origem devido à 
valorização da terra. Esse é exatamente o processo que adensa a ocupação do 
estado de Mato Grosso, e dos municípios da AAR. 

A entrada de imigrantes de outras regiões do país é acelerada a partir da década de 
1950, quando o Governo Federal cria a Superintendência do Plano de Valorização 
da Amazônia (SPVA). O órgão era responsável por estimular a comercialização de 
terras na região e o aproveitamento econômico dos recursos naturais (Galvão, 
2013). 

                                                           
3
 MORENO, G.; HIGA, T. C. S. Dinâmica populacional de Mato Grosso. In: MORENO, G.; HIGA, T. C. S. 

Geografia de Mato Grosso: Território, sociedade e ambiente. Cuiabá: Entrelinhas, 2005. 
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As ações para a integração econômica da região da Amazônia Legal ao resto do 
país são intensificadas no governo JK (1955-60), e diversas empresas 
colonizadoras incrementam a comercialização de terras no estado de Mato Grosso. 
A construção de Brasília faz parte do esforço de articulação territorial da região 
Centro Oeste. Nesse período é criada a Gleba Arinos (1956), investimento de uma 
empresa de colonização que vendeu terras a muitos imigrantes sulistas. A 
localidade daria posteriormente origem ao município de Porto dos Gaúchos em 
1963. 

No Censo de 1960 o território de Diamantino tem suas proporções reduzidas devido 
ao desmembramento para a formação de outros municípios, e por esse motivo sua 
população residente também decresce. Segundo o censo desse ano, mais da 
metade da população de Diamantino não é natural do município. Nortelândia, que 
em 1960 já figura como município, tem 70% de sua população constituída por 
pessoas não naturais. 

Considerando como população da AAR em 1960 os residentes dos municípios de 
Nortelândia e Diamantino, em 1970 a população da área de influência cresce  
129%. O Quadro 7.3.1.1-6 apresenta o número de habitantes da AAR entre os 
censos de 1940 e 2010. Somente no Censo de 2010 a população do território da 
ARR é representada de maneira precisa, considerando que o espaço que o compõe 
foi resultado de um processo de desmembramentos complexo. Os dados 
demográficos do município de Diamantino nos censos mais antigos servem para 
analisar em que proporção os fatores históricos influenciaram a dinâmica 
demográfica na região. 

 

Quadro 7.3.1.1-6 - População dos municípios da AAR (1940-2010). 

MUNICÍPIOS 1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010 
Diamantino 5.442 6.169 4.071 5.076 14.144 16.620 18.580 20.341 

Itanhangá - - - - - - - 5.276 

Juara - - - - - 21.712 30.748 32.791 

Lucas do Rio Verde - - - - - 6.693 19.316 45.556 

Nobres - - - 5.692 13.441 15.174 14.983 15.002 

Nortelândia - - 3.738 5.938 10.451 10.068 7.246 6.436 

Nova Bandeirantes - - - - - - 6.951 11.643 

Nova Maringá - - - - - - 3.950 6.590 

Nova Mutum - - - - - 5.542 14.818 31.649 

Novo Horizonte do Norte - - - - - 4.267 3.511 3.749 

Porto dos Gaúchos - - - 1.192 15.065 6.558 5.665 5.449 

São José do Rio Claro - - - - 7.208 16.333 12.740 17.124 

Tabaporã - - - - - - 10.842 9.932 

Tapurah - - - - - 7.323 11.561 10.392 

AAR 5.442 6.169 7.809 17.898 60.309 110.290 160.911 221.930 
Fonte: censos demográficos de 1940 a 2010, IBGE. 
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Entre as décadas de 1960 e 1970 o governo da ditadura militar retoma a política de 
colonização da Amazônia Legal. É criada a SUDAM em substituição a SPVA, e se 
multiplicam os projetos privados para estabelecimento de assentamentos rurais. 
Desde o início da ação estatal no fomento a colonização do oeste brasileiro, a área 
de influência apresenta uma dinâmica demográfica mais adensada do que todo o 
estado de Mato Grosso no período citado.  

A Figura 7.3.1.1-6 mostra as taxas de crescimento populacional para o estado e a 
ARR entre os anos de 1940 e 2010. Nota-se que a primeira iniciativa governamental 
de colonização na região centro-oeste, realizada no Estado Novo (anos 1940) 
obteve resultado melhor no estado, como visto no crescimento entre o período 
1950-1960. A partir da década de 1960 o crescimento populacional da área de 
abrangência regional sempre se manteve muito superior aos índices do estado. 

O “boom” demográfico tanto no estado de Mato Grosso quanto na AAR, ocorre 
entre os anos 1970 e 1980, período em que o governo militar intensificou a 
aplicação de políticas para ocupação da região. A partir dos anos 1980 o processo 
de colonização em Mato Grosso encontra-se em situação avançada, restando 
poucas novas áreas a serem ocupadas. Nesse mesmo período é intensificada a 
atividade agrícola capitalizada, e o agronegócio avança sobre áreas povoadas por 
pequenos produtores descapitalizados. 

 

 

Figura 7.3.1.1-6 - Evolução da taxa de crescimento populacional (1940-2010). 

Fonte: Censos do IBGE. 

 

O novo tipo de estrutura produtiva que se instala a partir dos anos 1980 valoriza a 
terra do estado, ocasionando para os colonos que não conseguiram modernizar as 
técnicas de exploração do solo, e obter bons rendimentos, alto grau de 
vulnerabilidade frente  a especulação imobiliária. No aspecto demográfico esses 
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fatores implicam em menor densidade das correntes migratórias em direção ao 
estado.  

A partir da década de 1990 o estado de Mato Grosso permanece como tradicional 
destino de vetores de imigração, e o sul do país, se mantem hegemônico como 
principal origem dessas migrações. No entanto, o acréscimo populacional 
proporcionado pelo deslocamento de sulistas é reduzido com o passar dos anos, e 
populações de outros estados comparecem com maior intensidade no perfil 
demográfico do estado. De modo geral, em todo o país, as correntes migratórias 
perdem força, conforme visualizado na Figura 7.3.1.1-7. Mesmo assim, como 
comentado no início deste capítulo, o estado de Mato Grosso ainda figura dentre os 
que recebem maior contingente de imigrantes de outras unidades da federação. No 
ano de 2010 mais de 37% dos habitantes de Mato Grosso tinham nascido em 
outros estados do Brasil, sendo os estados de Paraná, São Paulo e Goiás os mais 
representativos.  

 

Figura 7.3.1.1-7 - Participação de migrantes nas populações das regiões 
geográficas brasileiras (1991-2010). 

Fonte: Censos 1991, 2000 e 2010, IBGE. 

 

No Censo Demográfico de 2010 fica evidente, portanto, que a influência das 
correntes migratórias oriundas de outras unidades da federação é bastante 
significativa para a configuração demográfica da região de influência. No entanto 
registra-se que os movimentos migratórios internos no estado de Mato Grosso 
atuam de forma volumosa, sendo importantes vetores na transformação do quadro 
demográfico da AAR (Figura 7.3.1.1-8). 

O percentual da população residente natural de outras unidades da federação na 
AAR pode ser considerado muito elevado (quase 50%). Mas a participação de 
pessoas naturais de municípios diferentes do que residem atualmente, também foi 
expressivo, representando quase um quarto de toda a população da AAR. 
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Municípios situados em área de expansão das lavouras de soja apresentavam 
acentuada participação de imigrantes em sua população. Foi o caso de Tapurah, 
Tabaporã, Nova Maringá e Itanhangá. Essa característica se repetiu onde a 
estrutura produtiva da cadeia da soja está mais desenvolvida, sobretudo no setor 
secundário, como nos municípios de Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. 

 

 

Figura 7.3.1.1-8 - Participação de imigrantes na população dos municípios da AAR (2010). 

Fonte: Censo Demográfico 2010, IBGE. 

 

Conclui-se que o forte desenvolvimento da cultura de grãos, e seus 
desdobramentos no setor secundário da economia da AAR, são os principais 
fatores da atração de fluxos migratórios para a região. Nos municípios de Lucas do 
Rio Verde, Juara e Nova Mutum, por exemplo, onde a dinâmica do agronegócio é 
mais intensa, tanto nas atividades primárias quanto nas secundárias, ou na 
articulação entre os dois setores, a participação de imigrantes em seus quadros 
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populacionais é mais acentuada. Sendo assim, a robustez econômica trazida pela 
atividade, faz com que a AAR atue como grande polo de atração para novos 
habitantes, sendo a maior parte trabalhadora em busca de oportunidades de 
emprego, ou empregada de grandes empresas deslocada para a região. 

 

d) Vetores de Expansão Urbana e Rural - AII 

Existe uma relação direta entre a dinâmica populacional de um município ou região, 
e a sua economia. Embora as pesquisas e os dados apontem para um decréscimo 
na oferta de terras férteis na AII, outros vetores de desenvolvimento se fazem 
presentes, como os equipamentos e insumos comerciais da cadeia produtiva do 
agronegócio. O território do município de Juara atualmente incorpora em sua 
estrutura incrementos dessa cadeia produtiva. Este processo inclui a entrada de 
novas empresas no município, tais como serviços e comércios ligados à produção 
agropecuária moderna, e que demandam profissionais com maior qualificação 
técnica do que o usualmente encontrado na região. 

Durante as atividades do Diagnóstico Participativo nos municípios de Juara, Novo 
Horizonte do Norte e Porto dos Gaúchos, foram destacadas as mudanças no perfil 
populacional dos municípios em função da cadeia produtiva do agronegócio. 
Pessoas de vários estados do Brasil estão frequentemente chegando aos 
municípios - principalmente Juara - para desenvolverem trabalhos em empresas de 
diferentes ramos do negócio e incrementar a economia. Neste sentido, os 
municípios da AII apresentam-se ainda como uma fronteira em expansão 
econômica e demográfica. 

 

e) Rodovias 

Na AAR do empreendimento quase todos os acessos às sedes municipais são 
realizados por rodovias pavimentadas. As exceções são a sede de Nova Maringá e 
Tabaporã, onde, de acordo com informações da Secretaria do Estado de 
Infraestrutura4 (Sinfra), estão previstas obras de pavimentação. Na maior parte das 
aglomerações situadas em zona rural, povoados e sedes distritais, fora das sedes 
municipais, o acesso é efetuado por vias não pavimentadas. 

O Programa MT Integrado do Governo do Estado, está pavimentando trechos de 
rodovias no norte do estado, o que melhora o acesso a algumas cidades da AAR. A 
rodovia MT-338, principal acesso a AII do empreendimento, recentemente recebeu 
obras de pavimentação decorrentes deste programa. 

A rodovia MT-220, ligação com a AII desde SINOP, está indicada nas informações 
do site da Sinfra como prestes a ser pavimentada, uma vez que o processo de 

                                                           
4
 Informações do Programa MT Integrado, obtidas em janeiro de 2015 do sítio virtual da Sinfra. 
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licitação foi finalizado. Outras vias de acesso estão com obras de pavimentação 
previstas e podem melhorar os acessos na AAR: 

 MT-249, acesso a cidade de Nova Maringá; 

 MT-492, acesso a cidade de S.J. do Rio Claro desde a MT-249; 

 MT-328, acesso a cidade de Tabaporã desde a MT-220; 

 MT-220, acesso a AII e Tabaporã desde Sinop. 

 

Ao redor das cidades e nos povoados rurais foram identificados os principais 
vetores de expansão urbana da região. Como visto anteriormente, a região norte do 
estado é foco de adensamento populacional, incrementado por correntes 
migratórias oriundas de diversas regiões, sobretudo do sul do país. A aceleração do 
desenvolvimento econômico, que tem como base a cadeia produtiva da 
agropecuária, direciona parte da população a aglomerações situadas fora das 
capitais municipais.  

A expansão das lavouras de monocultura alavanca a abertura e modernização de 
rodovias. Essa estrutura possibilita a formação de novos núcleos urbanos, e a maior 
parte dessas localidades está apta a apoiar as atividades produtivas do meio rural 
como os distritos de Déciolândia, em Diamantino, e Groslândia, em Lucas do Rio 
Verde. Os povoados atuam com a mesma função, muitos abrigando estruturas de 
armazenamento e beneficiamento primário de produtos rurais. O Quadro 7.3.1.1-7 
apresenta as principais localidades da AAR, assim como acessos e condições  
das vias. 

 

Quadro 7.3.1.1-7 - Acessos as principais localidades da AAR. (continua...) 

MUNICÍPIOS LOCALIDADES VIAS DE ACESSO CONDIÇÃO DOS 
ACESSOS 

Diamantino 

Sede BR-364/BR-163/MT-240 Pavimentado 

Déciolândia BR-364 Pavimentado 

Bairro Posto Gil BR-364/BR-163/MT-240 Pavimentado 

Itanhangá 

Sede MT-338 Pavimentado 

Distrito de Simioni MT-338 Pavimentado 

PA Intanhangá MT-242 a partir da MT-338 Não Pavimentado 
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Quadro 7.3.1.1-7 - Acessos as principais localidades da AAR. (continuação...) 

MUNICÍPIOS LOCALIDADES VIAS DE ACESSO CONDIÇÃO DOS 
ACESSOS 

Juara 

Sede MT-338 Pavimentado 

Distrito de Paranorte 
Estr. Paranorte a partir da MT-
338 

Não Pavimentado 

Distrito de Águas 
Claras 

MT-338 Não Pavimentado 

Distrito de Catuaí MT-325/MT-220/MT-160 Não Pavimentado 

Lucas do Rio Verde 

Sede BR-163 Pavimentado 

Itambiquara MT-449 Pavimentado 

Distrito de Groslândia MT-449 Pavimentado 

Nobres 

Sede BR-364/MT-241 
Pavimentado (BR-163) 
Não Pavimentado (MT-241) 

Distrito de Bom Jardim MT-494/desde Nobres MT-241 
Pavimentado (MT-494) 
Não Pavimentado (MT-241) 

Distrito de Coqueiral Estrada Faz. Bom Jardim Não Pavimentado 

Nortelândia 
Sede MT-240 Pavimentado 

Arrossensal Estr. do Sataninha Não Pavimentado 

Nova Bandeirantes 
Sede MT-417 a partir da MT-208 Não Pavimentado 

Japuranã MT-208 Não Pavimentado 

Nova Maringá 
Sede MT-249/MT-160 

Não Pavimentado  
(acesso da MT-249 com 
obras de pavimentação*) 

Brianorte MT-160 Não Pavimentado 

Nova Mutum 

Sede BR-163/MT-235/MT-249 Pavimentado 

Pontal Marape MT-010 Não Pavimentado 

Projeto Ranchão MT-235 Pavimentado 

Novo Horizonte do 
Norte 

Sede MT-338 Pavimentado 

Porto dos Gaúchos 

Sede MT-338 Pavimentado 

Nova Paraná MT-338 Pavimentado 

São João estrada vicinal desde a MT-220 Não Pavimentado 

São José do Rio 
Claro 

Sede MT-010/MT-492/MT-235 
Pavimentado (somente 
acesso sul da MT-010*) 

Tabaporã 
Sede MT-328 Não Pavimentado 

Nova Fronteira MT-010 Não Pavimentado 

Tapurah 

Sede MT-338 Pavimentado 

Novo Eldorado MT-449 Pavimentado 

Ana Terra MT-338 Pavimentado 

* informações do sito virtual da Sinfra. 

Fonte: Secretaria Estadual de Infraestrutura (Sinfra-MT) e Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana (SETPU-MT), 
produção Habttec MattMoc. 
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Algumas localidades possuem potencial para originar novas aglomerações rurais 
fora do padrão produtivo do agronegócio. É o caso da sede da Fazenda 
Arrossensal, no município de Nortelândia. A propriedade do Grupo Camargo Corrêa 
ocupa mais de 50% do território do município. Em 2014 o INCRA realizou vistoria 
para avaliar a possibilidade de desapropriação para fins da reforma agrária5. Caso 
ocorra esta desapropriação, o novo assentamento adensaria a população do 
município, sobre tudo na porção central do seu território. 

Os vetores de expansão da cadeia produtiva da agroindústria no território do estado 
de Mato Grosso influenciam sensivelmente o direcionamento de obras de 
infraestrutura. Muitas obras de pavimentação de rodovias, anunciadas no sítio da 
Sinfra, estão situadas na AAR do empreendimento, território de expansão das 
lavouras de monocultura. O Mapa 7.3.1.1-1 apresenta as principais aglomerações 
da AAR, assim como o sistema viário de acessos. 

As aglomerações urbanas passam por processos de adensamento populacional na 
medida em que as atividades do agronegócio se intensificam. Seguindo a lógica dos 
fluxos vinculados a essa produção, o Governo Federal põe em pauta a expansão da 
Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (FICO). A estrutura abarcaria parte do 
território da AAR, nos municípios de Lucas do Rio Verde, Nova Mutum e Nova 
Maringá. Projetos de hidrovias no norte da ARR também estão sendo estudados 
pelo Ministério dos Transportes, no entanto ainda não foram confirmados. 

Partindo dessas considerações é viável avaliar que a dinâmica do processo de 
adensamento demográfico na AAR irá variar em função dos investimentos privados 
do agronegócio. Os investimentos públicos, previstos e já realizados, em 
infraestrutura viária para a região, atendem as necessidades dessa cadeia 
produtiva. Portanto, nos próximos anos a AAR deve continuar mantendo índices de 
crescimento populacional superiores aos do estado do Mato Grosso. 

 

  

                                                           
5
 Fonte: periódico virtual A Notícia. Disponível em: http://www.jornalanoticiamt.com.br/noticias/id-

137218/sintraf_recebe_o_incra_e_sinaliza_para_a_desapropriacao_de_parte_fazenda_arrossensal_em_
nortelandia. Acesso em janeiro de 2015. 
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Mapa 7.3.1.1-1 - Sistema Viário e acessos na AAR. 

(número 12 no controle e 85 no TR) 
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Mapa 7.3.1.1-1 - Sistema Viário e acessos na AAR. 

(número 12 no controle e 85 no TR) 
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7.3.1.2 - Uso e Ocupação do Solo 

a) Delimitação e configuração do uso da área de abrangência 

Os municípios que compõem a Área de Abrangência Regional - AAR do 
empreendimento estão localizados na Mesorregião Norte mato-grossense e nas 
microrregiões de Parecis (Campo Novo do Parecis, Campos de Júlio, Comodoro, 
Diamantino, Sapezal), Alto Teles Pires (Ipiranga do Norte, Itanhangá, Lucas do Rio 
Verde, Nobres, Nova Mutum, Nova Ubiratã, Santa Rita do Trivelato, Sorriso e 
Tapurah), Arinos (Juara, Nova Maringá, Novo Horizonte do Norte, Porto dos 
Gaúchos, São José do Rio Claro e Tabaporã), e Alta Floresta (Alta Floresta, 
Apiacás, Carlinda, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde e Paranaíta). A área 
representada pela AAR do empreendimento é de aproximadamente 86,4 mil km², 
sendo Juara com 22,6 mil km², o maior município da área de abrangência, e o 
sétimo maior do estado de Mato Grosso. O Mapa 7.3.1.2-1 apresenta a delimitação 
da Área de Abrangência Regional da UHE Castanheira.  

Em toda a AAR, predominam os tipos de usos do solo relacionados às atividades 
agrárias. A produção pecuária na região prevalece, mas principalmente na parte sul, 
a expansão da agricultura capitalizada vem transformando os aspectos das 
paisagens, e esse tema estão aprofundados no item 7.3.1.3 - Estrutura Produtiva da 
AAR. 

A agricultura capitalizada é singularizada pelo emprego de grande volume de 
recursos financeiros e tecnológicos, e normalmente essa classe de produtores visa 
à produção de grãos em larga escala. Impulsionada pelos preços internacionais a 
cultura da soja se destaca nessa forma de organização. O milho e sorgo são 
culturas desenvolvidas em segunda instância do ponto de vista financeiro, pois além 
de serem bastante demandados no mercado de commodities, assumem uma 
função técnica, promovendo a rotatividade necessária à preservação do solo. 

A classe de produtores rurais envolvidos na produção de larga escala tem nas 
multinacionais do agronegócio seus parceiros, que financiam recursos para a 
modernização e produção das grandes lavouras. Na outra face dessa relação, a 
modernização das lavouras aponta para a manutenção da oferta de insumos 
voltada às multinacionais, que atuam no beneficiamento e comercialização de 
produtos no ramo do agronegócio. 

O desenvolvimento da agricultura capitalizada no Brasil, e, por conseguinte no 
estado de Mato Grosso, está vinculado ao apoio viabilizado por esses outros elos 
da cadeia produtiva do agronegócio. A rede de relações entre as forças produtivas 
dessa cadeia materializam estruturas espaciais para potencializar a escala 
produtiva e sendo assim, a uniformização dos padrões de uso do solo no meio rural 
é significativa para a evolução dessas atividades. Atualmente, a articulação entre 
produtores rurais e empresas de comercialização e beneficiamento alcança grandes 
resultados, e é capaz de influenciar o teor de políticas públicas para a organização 
do espaço.  



 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 30/550 

 

Nos municípios da AII os tipos de uso atribuídos à agricultura capitalizada estão 
presentes em menor escala.  Em Porto dos Gaúchos e sul do território de Juara as 
lavouras de soja e milho já compõem a paisagem local, no entanto, a estrutura de 
apoio à atividade ainda está sendo desenvolvida. A presença de grandes empresas 
de beneficiamento na AII ainda é pequena, e em Juara o que se nota é a chegada 
de grandes marcas que comercializam equipamentos agrícolas de alto 
desempenho. Também em Juara ainda predomina a ocupação da maior parte do 
território por florestas nativas, devido à presença de terras indígenas. Nesse 
município, dentre as áreas antropizadas predomina o tipo de uso organizado pela 
pecuária, atividade bastante desenvolvida também em Porto dos Gaúchos e em 
menor escala no município de Novo Horizonte do Norte. 

O tipo de uso e ocupação promovido por propriedades rurais familiares está 
presente no território de Novo Horizonte do Norte, e em menor escala em Juara. 
Nessas propriedades geralmente são desenvolvidas pequenas lavouras de 
hortifrutigranjeiros, destinados ao mercado local dos municípios da AII. Essas áreas 
são representadas pelos projetos de assentamento promovidos pelo INCRA, e em 
Juara são acrescidos por alguns loteamentos promovidos pelo Banco da Terra. 

Os pequenos agricultores de forma geral são pouco capitalizados, e o apoio a esse 
tipo de uso do solo é garantido com recursos do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), do Governo Federal. Os governos 
municipais apoiam as atividades das pequenas propriedades garantindo a 
manutenção de vias de acesso. O Governo do Estado de Mato Grosso é 
responsável pelo apoio técnico por meio da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, 
Assistência e Extensão Rural (Empaer). 

Nos últimos anos organizações sociais como a Coopearinos, desenvolvem 
trabalhos com a expectativa de diversificar as atividades produtivas das pequenas e 
médias propriedades. Essas iniciativas objetivam, sobretudo, a promoção do 
aproveitamento da piscicultura como forma de agregar valor ao uso da terra nessas 
propriedades. No dia 01 de março de 2015 a presidente da entidade, Tânia 
Schinaider, concedeu entrevista1 a Rádio Tucunaré e afirmou o empenho da 
organização para com esse objetivo. 

Na porção norte da AAR, área onde está incluída a AII, têm grande importância as 
atividades relacionadas à indústria madeireira, que se mantêm graças à extração de 
madeira nativa dessa região. O Mapa 7.3.1.2-1 (Espacialização dos tipos de uso do 
solo na AAR) localiza os principais tipos de uso do solo na AAR do 
empreendimento. 

A atividade de extração de madeira nativa abre novos espaços para a expansão 
das atividades agropecuárias na região. Como visto, a AAR de forma geral tem nas 
lavouras capitalizadas o principal vetor econômico, e as formas de ocupação do 

                                                           
1
 A entrevista foi realizada pela Rádio Tucunaré no programa “Café com o produtor”, o resumo foi 

transcrito no site Acesse Notícias, e está disponível em < http://www.acessenoticias.com.br/cafe-com-o-
produtor/mostra.php?id=19753#.VRhA9vzF__E>. Acesso março de 2015. 
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espaço são engendradas em boa parte desse território por essa lógica de produção. 
O histórico de antropização de áreas nativas na região tem como matriz comum a 
atividade madeireira, que se consolidou pela implantação da agropecuária, 
característica comum em toda região, que pode ser observada em fase menos 
avançada na AII do empreendimento. 

A típica lógica de ocupação iniciada pelo desmatamento, que é consolidada pelo 
uso das atividades agropecuárias e, nas últimas décadas, vem sendo intensificada 
pela implantação das lavouras capitalizadas, estabelece um quadro de crescente 
antropização na região.  

Cabe ressaltar que mais da metade do estado de Mato Grosso está contido na 
Amazônia Legal, território de governança e aplicação de políticas públicas 
destinadas à conservação de remanescentes florestais do bioma amazônico. O 
avanço desses tipos de uso do solo implica em risco a preservação do material 
natural existente na Amazônia Legal. Na AII, em especial o município de Juara, 
pode ser grosseiramente considerado a franja que separa a densa floresta 
amazônica ao norte, da expansão agrícola moderna advinda do sul do estado. A 
promoção e a evolução da fronteira agrícola rumo ao norte do estado pressiona a 
preservação do ambiente nativo no Território da Amazônia Legal de Mato Grosso. 
Em estudo realizado por Britaldo Silveira et al, em 20052, já se reconhecia o 
impacto das atividades agropecuárias no desmatamento da Amazônia, e a 
dificuldade de conciliar desenvolvimento e conservação. No artigo se propõe que 
para conter os tipos de usos danosos às florestas, sejam repensadas as políticas de 
zoneamento, promova-se o aumento do número de unidades de conservação e seja 
controlado o desenvolvimento de atividades econômicas margeadas pela floresta.  

Na divisão proposta pelo IBGE os três municípios que compõem a AII do 
empreendimento estão situados na Microrregião Arinos. Somam-se a eles, os 
municípios de São José do Rio Claro, Tabaporã e Nova Maringá. O município de 
Juara, nesta divisão comparece como município polo. 

A Secretaria de Planejamento de Mato Grosso (SEPLAN) utiliza outros critérios 
para a regionalização do estado: os três municípios da AII (Juara, Porto dos 
Gaúchos e Novo Horizonte do Norte) acrescidos do município de Tabaporã, formam 
a Região de Planejamento XI, que também contempla Juara como polo.  

 

                                                           
2
 SOARES-FILHO, Britaldo Silveira et al . Cenários de desmatamento para a Amazônia. Estudo. av.  São 

Paulo ,  v. 19, n. 54, ago.  2005 .   Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142005000200008&lng=pt&nrm=iso>. 
Acesso em  29  mar.  2015.  http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142005000200008. 
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Mapa 7.3.1.2-1 - Espacialização dos tipos de uso do solo na AAR. 
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Mapa 7.3.1.2-1 - Espacialização dos tipos de uso do solo na AAR. 
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b) Histórico de ocupação 

Os processos de ocupação dos territórios dos municípios abrangidos pela AAR 
ocorreram seguindo algumas características comuns. A colonização da região 
Centro-Oeste registrou padrões relacionados aos fatores socioeconômicos que 
influenciaram o crescimento populacional das cidades, com processo definido em 
dois períodos distintos: 

 Cidades formadas a partir de núcleos populacionais relacionados às atividades 
agrícolas, extrativismo vegetal e de garimpo desde o Brasil Colônia e; 

 Cidades formadas pelos programas de colonização do interior brasileiro, 
ocorridos a partir da década de 1950. 

 

No primeiro período histórico (1728-1950) destacaram-se na AAR as cidades de 
Diamantino e Nortelândia, cujos primeiros núcleos populacionais foram formados 
pelo fluxo migratório de garimpeiros oriundos principalmente da então capitania de 
São Paulo. Inicialmente o principal atrativo foi a descoberta de reservas auríferas e 
diamantíferas, encontradas na região em meados do século XVIII. A partir do século 
XIX, com a decadência do garimpo, a colonização da região se voltou para a 
exploração de recursos florestais e atividades comerciais ligadas a pequena 
produção agropecuária.  

No segundo período histórico (primeira metade do século XX) destacaram-se 
cidades que foram colonizadas através de assentamentos formados com imigrantes 
sulistas em busca de novas terras para o plantio. Nesse contexto, foi importante a 
participação dos programas de colonização implantados pelo governo brasileiro, 
que foram intensificados pelo regime militar a partir dos anos 1960. Esses 
programas tinham como objetivo ocupar “espaços vazios” e promover a expansão 
das fronteiras agrícolas no país.  

 

c) Histórico da ocupação entre 1728 e 1950 - exploração de recursos minerais, 
florestais e a Navegação Paranista 

A história de ocupação da AII e AAR está incialmente relacionada às primeiras 
incursões dos bandeirantes no início do século XIX. A região da AII era ocupada 
pelo povo Caiabi (Kayabí), e nesse período a área que daria origem aos três 
municípios da AII foi desbravada por navegantes interessados em estabelecer 
novas rotas de comércio entre Belém e a cidade de Diamantino (AAR), localizada 
na recém-criada Capitania de Mato Grosso.  

Toda a região da atual AII foi palco de diversas disputas por terras entre 
colonizadores e o povo Caiabi, no entanto, ao longo do processo, as políticas do 
Estado brasileiro e a resistência dos pioneiros, consolidaram uma nova ordem no 
uso e na ocupação dessa região. 
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A chamada Navegação “Paranista”, ou Carreira do Pará, foi estabelecida em  
1812 por uma expedição comandada por Miguel João de Castro e Antônio Tomé de 
França. Esta expedição desceu os rios Arinos, Juruena, Tapajós e Amazonas até 
Belém, em uma viagem com duração de 114 dias. A Carreira do Pará inicialmente 
promovia o fluxo de mercadorias entre Belém e Diamantino. 

O comércio de Diamantino, como em toda a Colônia, era predominantemente 
mantido por colonos portugueses. Após a abdicação de D. Pedro I (1834) eclodem 
revoltas de brasileiros natos contra os colonos europeus. Na Capitania de Mato 
Grosso a revolta foi denominada de Rusga. Muitos comerciantes portugueses de 
Diamantino fogem das perseguições, e a ascensão econômica da localidade é 
bruscamente interrompida por esse fato histórico de proporção nacional. A Carreira 
do Pará, por consequência, tem o fluxo de embarcações reduzido drasticamente. 

No final do século XIX é iniciada a extração do látex em seringais (primeiro Ciclo da 
Borracha), e toda a navegação na região amazônica volta a ser intensificada, 
inclusive no rio Arinos. Durante o segundo Ciclo da Borracha, que foi estimulado 
pela Segunda Guerra Mundial, muitos seringais nas margens do rio Arinos foram 
explorados, e é iniciado o estabelecimento de população não indiana na área da AII 
do empreendimento. 

 

d) Histórico da ocupação a partir de 1950 - intensificação das atividades agropecuárias 

Na década de 1950 o governo do estado de Mato Grosso incentivou a colonização 
de seu território em ação mediada por iniciativas privadas. Em 1955 a empresa 
Colonizadora Noroeste Mato-grossense S/A (CONOMALI), até então sediada no 
estado do Rio Grande do Sul, inicia a venda de lotes na localidade conhecida como 
Gleba Arinos. A maior parte dos novos colonos era originária do estado sulista, e 
chegavam à localidade em porto fluvial no rio Arinos. Esse fluxo migratório vai 
inspirar o nome do município Porto dos Gaúchos, criado em 1963 com terras 
desmembradas de Diamantino. 

A ditadura instaurada com o golpe militar de 1964 vai acelerar a colonização no 
estado de Mato Grosso, tendo como principal objetivo proteger e expandir a 
fronteira agrícola do centro-oeste do país (Pereira, 2011), e enfraquecer os ânimos 
populares frente a uma reforma agrária na região. Novas associações imobiliárias 
são constituídas para a ocupação sistemática do território, e o INCRA e o Banco do 
Brasil se articulam com a iniciativa privada, a fim de garantir apoio financeiro e 
técnico aos novos colonos. A maior parte dessas associações é criada por 
empresários gaúchos e paranaenses, estados de origem da população que irá 
predominar na ocupação da região da AII. 

Em 1968, a empresa Imobiliária Mato Grosso (Imagrol), sediada na cidade de 
Maringá-PR, adquiriu terras do município de Porto dos Gaúchos no local que 
posteriormente seria denominado Novo Horizonte. No mesmo ano algumas poucas 
famílias de migrantes paranaenses chegaram à localidade, que atualmente abriga o 
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centro do município. No ano de 1976, Novo Horizonte é elevado à categoria de 
distrito do município de Porto dos Gaúchos. 

No início da década de 1970 a Sociedade Imobiliária da Bacia Amazônica (SIBAL), 
recebe da SUDAM o direito de lotear uma área no município de Porto dos Gaúchos. 
A localidade situada nas margens do córrego Água Boa inicialmente é denominada 
Gleba Taquaral, e mais tarde será conhecida como Juara. Em maio de 1971, José 
Pedro Dias (Zé Paraná), um dos sócios da SIBAL, se encarrega de liderar o 
assentamento do primeiro grupo de colonos na localidade de Taquaral.  

Nos anos seguintes a ocupação é adensada com foco no uso da terra para o 
desenvolvimento de atividades agrícolas. Em 1974 Juara é elevada a categoria de 
distrito do município de Porto dos Gaúchos (Pereira, 2011). Nessa época a 
comunicação viária entre a sede municipal e o distrito era bastante precária, sendo 
o deslocamento facilitado na época de chuvas, quando a navegação nos rios da 
região era mais bem aproveitada. 

Empresas colonizadoras intermediavam a colonização de grandes porções de 
terras, dividindo-as em lotes e vendendo-as para colonos, que rumavam para o 
centro-oeste em busca de terras baratas e boas para o plantio. A maior parte 
dessas empresas era administrada por empreendedores do interior de São Paulo e, 
principalmente, de estados do sul do país. Pela migração de pessoas dessas duas 
regiões se configurou a formação histórica da ocupação nos municípios da AAR. 

As empresas constituídas para organizarem a colonização na região ainda estão 
ativas no ramo imobiliário. As principais empresas que participaram da formação 
dos povoados que deram origem aos municípios da AAR estão listadas no  
Quadro 7.3.1.2-1. 

 

Quadro 7.3.1.2-1 - Empresas de colonização que atuaram na AAR. (continua...) 

EMPRESAS 
COLONIZADORAS 

SITUAÇÃO 
NO CNPJ 

ANO DE 
FUNDAÇÃO 

MUNICÍPIO 
CONSTITUÍDO ORIGEM 

Sociedade Imobiliária 
da Bacia Amazônica 
(Sibal) 

Ativa 1972 Juara 

Empresa radicada em Cuiabá com a 
finalidade de lucrar com a comercialização 
de terras no estado. O empreiteiro "Zé 
Paraná", ficou a cargo da colonização 
pioneira no município. 

Colonizadora 
Bandeirantes 

Ativa 1984 
Nova 
Bandeirantes 

Fundada por empresários da cidade de 
Bandeirantes-PR. 

Colonizadora Mutum 
S/A 

- 1981 Nova Mutum 
Fundada por um grande pecuarista com a 
finalidade de fomentar a colonização no 
entorno de suas propriedades. 

Imobiliária Mato 
Grosso Ltda. (Imagrol) 

- 1968 
Novo Horizonte 
do Norte 

A empresa comprou terras do atual 
município e comercializou para colonos 
de Maringá-PR. 

Colonizadora Noroeste 
Matogrossense Ltda. 
(Conomali) 

Ativa 1954 
Porto dos 
Gaúchos 

Fundada pelos irmãos Mayer, 
empresários de Santa Rosa - RS. 
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Quadro 7.3.1.2-1 - Empresas de colonização que atuaram na AAR. (continuação) 

EMPRESAS 
COLONIZADORAS 

SITUAÇÃO 
NO CNPJ 

ANO DE 
FUNDAÇÃO 

MUNICÍPIO 
CONSTITUÍDO ORIGEM 

Apolinário 
Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. 

Ativa 1984 Tabaporã 
Empresa fundada em sociedade com o 
colonizador de Juara, senhor "Zé Paraná". 

Fonte: IBGE Cidades, Governo do Estado do Mato Grosso e Prefeituras dos municípios citados. Acesso em: março de 2015. 

 

Em alguns casos, como no município de Nova Bandeirantes, a Empresa 
Colonizadora Bandeirantes, comandada por empresários paranaenses, investiu em 
obras estruturais como pontes e rodovias para facilitar o acesso aos povoados e 
consolidar o projeto de colonização.  

Em outros casos, como ocorreu em Novo Horizonte do Norte - município cuja 
origem baseia-se nas atividades da IMAGROL - a empresa foi responsável apenas 
pela venda dos lotes de terra, deixando a estruturação da localidade 
exclusivamente sob responsabilidade dos colonos. 

Todos esses projetos de ocupação, criados entre a década de 1950 e 1980, 
influenciaram a configuração atual. Também na AAR, a localização e distribuição 
espacial das primeiras ocupações acarretaram as características que marcam a 
atual divisão política de seu território. A origem regional dos colonizadores é vista 
ainda hoje na constituição demográfica de vários municípios na região.  

A partir da década de 1990 o INCRA e o Governo do Estado de Mato Grosso 
promoveram o assentamento de pequenos agricultores sem terra na região.  Os 
projetos de reforma agrária implantados por esses dois agentes são partes 
constituintes da configuração do uso do solo da AAR. O Quadro 7.3.1.2-2 elenca os 
projetos de assentamento rurais estabelecidos pelo INCRA nos municípios da AAR. 

 

Quadro 7.3.1.2-2 - Projetos de Assentamento na AAR. (continua...) 

NOME MUNICÍPIO FAMÍLIAS 
ASSENTADAS ÁREA (ha) CRIAÇÃO 

PA PIRAPUTANGA DIAMANTINO 9 900,0 14/12/1995 

PE SALTINHO DIAMANTINO 44 2.453,0 10/10/2001 

PA NOSSA SENHORA APARECIDA DIAMANTINO 13 571,6 28/11/2001 

PA CAETÉ DIAMANTINO 241 10.344,0 13/11/2001 

PA RIO PRETO DIAMANTINO 12 1.081,9 30/11/2002 

PA DIOCESE DE DIAMANTINO DIAMANTINO 26 469,0 27/03/2006 

PA BOJUI DIAMANTINO 270 15.368,7 11/08/1995 

PCA ARINOS JUARA 35 84,0 19/11/1999 

PA ESCONDIDO JUARA 46 4.976,0 10/02/2000 
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Quadro 7.3.1.2-2 - Projetos de Assentamento na AAR. (continua...) 

NOME MUNICÍPIO FAMÍLIAS 
ASSENTADAS ÁREA (ha) CRIAÇÃO 

PA SERRAGEM NOBRES 68 1.043,0 06/10/1988 

PE SELA DOURADA NOBRES 78 14.684,0 12/06/2002 

PA COQUEIRAL/QUEBÓ NOBRES 531 50.409,8 13/06/1990 

PE VILA RURAL RIO SANTANA NORTELÂNDIA 49 110,0 17/12/2007 

 PA RAIMUNDO ROCHA NORTELÂNDIA 196 5.823,1 10/07/2003 

PA SAO FRANCISCO II NORTELÂNDIA 66 2.071,0 20/11/1998 

PA JAPURANÃ NOVA BANDEIRANTES 898 66.891,3 02/07/1999 

PA JAPURANOMANN NOVA BANDEIRANTES 285 40.027,4 21/11/2007 

PA VALE DO ARINOS NOVA BANDEIRANTES 243 22.800,4 09/09/2003 

PA SANTO ANTONIO I NOVA MARINGÁ 18 436,8 17/11/2005 

PCA NOVA MARINGÁ NOVA MARINGÁ 30 290,0 26/08/1999 

PA SANTO ANTONIO NOVA MARINGÁ 22 659,8 17/11/2005 

PA SANTO ANTONIO II NOVA MARINGÁ 29 766,3 17/11/2005 

PA CHACORORÉ NOVA MARINGÁ 134 8.800,0 10/12/1999 

PCA BRIANORTE NOVA MARINGÁ 20 475,3 17/09/2002 

PA PONTAL DO MARAPE NOVA MUTUM 359 28.995,6 31/12/1998 

PA MARIA DE OLIVEIRA I NOVA MUTUM 24 1.760,7 04/10/2001 

PA MARIA DE OLIVEIRA NOVA MUTUM 9 470,5 04/10/2001 

PA RIBEIRÃO GRANDE - III NOVA MUTUM 43 1.597,5 24/11/2003 

PA BOSMAJI 
NOVO HORIZONTE DO 
NORTE 

35 1.276,0 13/10/1999 

PA CARACOL 
NOVO HORIZONTE DO 
NORTE 

64 2.003,0 13/10/1999 

PCA CASULO II 
NOVO HORIZONTE DO 
NORTE 

33 121,0 27/04/2001 

PA JULIETA II 
NOVO HORIZONTE DO 
NORTE 

102 3.294,8 13/10/1999 

PCA NOVO HORIZONTE DO 
NORTE 

NOVO HORIZONTE DO 
NORTE 

26 106,7 19/10/1998 

PE ARINOS - ARARA AZUL PORTO DOS GAÚCHOS 25 53,3 09/09/2005 

PA POUSO ALEGRE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 45 2.286,9 02/04/2001 

PA SANTANA DA ÁGUA LIMPA SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 5 18.904,4 29/07/1999 

PA SANTANA DÁGUA LIMPA SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 492 18.904,4 29/07/1999 

PA CAMPINAS SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 222 15.430,3 06/11/1997 

PE VILA RURAL - PAI HEROI TABAPORÃ 44 96,7 09/09/2005 

PA MERCEDES BENS I E II TABAPORÃ 1022 65.396,0 27/11/1997 
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Quadro 7.3.1.2-2 - Projetos de Assentamento na AAR. (continuação) 

NOME MUNICÍPIO FAMÍLIAS 
ASSENTADAS ÁREA (ha) CRIAÇÃO 

PA BONANZA TAPURÁH 43 3.639,0 13/11/1997 

PA ELDORADO I TAPURÁH 350 34.047,0 12/08/1993 

PA RIO BORGES TAPURÁH 99 7.212,8 24/10/1997 

PA TAPURAH/ITANHANGA TAPURÁH 1115 115.035,0 29/12/1995 

PA SANTA LUZIA I TAPURÁH 62 3.107,8 24/02/1999 

Fonte: INCRA, 2015. 

 

No que tange ao desenvolvimento econômico, um diferencial no processo de 
ocupação pode ser identificado no município de Lucas do Rio Verde. O município, 
formado a partir de projetos colonizadores, e emancipado em 1988, seguiu as 
mesmas características notadas nos municípios vizinhos. Entretanto, a presença 
forte do capital empresarial e a implantação de obras de infraestrutura como a usina 
hidrelétrica de Canoa Quebrada em 2006, propiciaram o desenvolvimento acelerado 
da economia do município na última década. O município passou a se destacar 
como um importante polo de desenvolvimento agrícola, mantendo um porte de 
desenvolvimento econômico superior aos demais municípios da AAR.  

Outro município que apresenta dinâmica diferente dos demais é Itanhangá. Criado 
no ano de 2000, seu território tem origem no desmembramento de parte do 
município de Tapurah. O movimento de criação do município foi fruto de uma série 
de esforços conjuntos pautados por interesses do agronegócio na região, que 
mobilizou líderes comunitários, juntamente com grande parcela da população local, 
em prol de sua emancipação. 

No ano de 1981 o até então distrito de Juara foi emancipado e elevado à categoria 
de município, tendo o senhor Zé Paraná como prefeito indicado pelo governador do 
Mato Grosso. Em novembro do ano seguinte foram realizadas eleições que 
estabeleceram um novo prefeito e uma câmara de vereadores. O distrito de Novo 
Horizonte foi elevado à categoria de município no ano de 1986, com a denominação 
de Novo Horizonte do Norte. 

 

e) Estrutura fundiária na AAR 

Para estabilizar a coexistência de diversos tipos de uso sobre um território é 
preponderante a definição de leis que organizem a distribuição dos tipos de 
ocupação. Em tese a regulação do uso do solo deve atender a pluralidade de 
interesses, mas na prática organiza as estruturas espaciais para aqueles tipos de 
estruturas de ocupação com maior poder econômico.  
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Camacho3 (2011), no artigo A Histórica da Concentração Fundiária do Brasil, 
apresenta um breve histórico da estrutura legal que possibilitou a concentração de 
terras no país. Segundo o autor a estrutura fundiária concentradora no país tem 
origem ainda no Brasil Colônia, quando a distribuição de sesmarias era direcionada 
a alguns poucos nobres após o ano de 1530. Estes, posteriormente, vão 
desmembrar suas terras em capitanias hereditárias, o que garantiu a concentração 
das terras sob a posse do mesmo grupo social durante várias gerações. 

Em 1850 D. Pedro II decreta a Lei de Terras, que possibilitou a negociação da terra 
em troca de valor em moeda. É institucionalizada a propriedade privada da terra, e 
o acesso por intermédio de valores monetários excluía a possibilidade de escravos 
ou imigrantes pobres se apropriarem desse bem. Em contrapartida, a lei facultava 
que nobres produtores rurais falidos obtivessem algum ressarcimento pelas terras 
derivadas por hereditariedade. 

A esse histórico pode-se acrescentar a prática de grilagem4 de terras, que atendia a 
expansão do patrimônio de classes abastadas da sociedade brasileira, e em muitos 
momentos foi aceita pelo Estado. 

O autor afirma, ainda que a cadeia produtiva do agronegócio, principal atividade 
econômica de Mato Grosso, se beneficia da estrutura fundiária concentradora, 
consolidada ao longo do histórico de ocupação do país. Segundo Camacho, 
políticas públicas que incentivam a expansão das grandes lavouras no país auxiliam 
a manutenção e o aumento da concentração de terras no Brasil. Essa análise pode 
ser justificada pelas exigências técnicas necessárias a esse tipo de atividade, 
grandes propriedades com apenas um tipo de cultura plantada.  

Estabelecer padrões de produção agrícola em larga escala requer estruturas 
fundiárias simplificadas, concentradoras do ponto de vista da posse. Essa estrutura 
facilita a negociação entre todos os elos da cadeia produtiva do agronegócio. 

No Censo Agropecuário de 2006 o IBGE registrou o nível de concentração de terra 
nos país e suas regiões geográficas (Índice de Gini5). Na escala de Gini, ora 
aplicada à concentração fundiária, um coeficiente de valor zero representa uma 
distribuição por igual das terras entre os estabelecimentos rurais existentes. O 
coeficiente de valor um representa a concentração total, ou seja, somente um 
estabelecimento mantem a totalidade das terras de determinado território. 

                                                           
3
 CAMACHO, Rodrigo. A Histórica Concentração Fundiária do Brasil: estudo de caso do município de 

Paulicéia/SP. Periódico Geografia em Questão, v4. N.1 2011. Disponível em: 
<file:///C:/Users/Urso/Downloads/4439-17391-1-PB.pdf>. Acesso em Janeiro, 2015. 
4
  Na definição do Dicionário Aurélio grileiro é o “Indivíduo que procura apossar-se de terras alheias 

mediante falsas escrituras de propriedade”. Portanto, a terra grilada é aquela em que o título de 
propriedade é falso. 
5
 Medida de concentração, mais frequentemente aplicada à renda, à propriedade fundiária e à 

oligopolização da indústria. Fonte: Novíssimo Dicionário de Economia.  Sandroni, Paulo (org.). 1999. 
Editora Best Seller. 
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Em 2006, o IBGE registrou um índice de Gini de 0,854 como nível de concentração 
de terras para todo o território nacional. Esse valor colocou o Brasil dentre os países 
com os maiores índices de concentração de terras. O estado de Mato Grosso, 
nesse mesmo ano, era o que possuía a estrutura fundiária mais concentradora do 
país, com um índice de Gini de 0,865. 

A Figura 7.3.1.2-1 apresenta os coeficientes de concentração fundiária nos 
municípios da AAR. Para o cálculo foram considerados somente os 
estabelecimentos rurais presentes no Censo Agropecuário 2006 com área superior 
a 1 (um) ha. Esse critério foi considerado por não terem sido encontrados registros 
significantes relativos a estabelecimentos rurais com extensão inferior a essa 
medida nos municípios da AAR. Todos os municípios da AAR no ano de 2006 
apresentavam uma estrutura fundiária menos concentrada, ou seja, um índice de 
Gini menor do que o observado para o estado. No entanto, ainda assim, a média da 
AAR (0,788) mostra que o grau de desigualdade na distribuição de terras era 
elevado na região de estudo. 

Na AII os municípios com maior concentração de terra são os que possuem os 
territórios mais extensos e atividades agropecuárias mais capitalizadas, a saber, 
Juara e Porto dos Gaúchos. O índice de Gini de Porto dos Gaúchos (0,842) é o 
segundo maior de toda a AAR, inferior apenas ao de Nova Bandeirantes, e o 
município foi o primeiro a receber lavouras de soja na AII. Em Novo Horizonte do 
Norte, comparativamente, o índice de 0,758 pode ser considerado menor, fato 
possivelmente explicado pela pequena porção de terra que representa seu território, 
e por acomodar alguns projetos de assentamento do INCRA. Em Juara, o município 
com maior área na AAR e índice de 0,802, a concentração da terra também é 
facilitada devido a sua dimensão. 

Apesar de apresentarem índices de concentração menores do que a média do 
estado para 2006, os dados da pesquisa promovida pela Habtec Mott MacDonald 
sugerem que esse quadro deve ter sido agravado. Como é apresentado no capítulo 
de Arrecadação desse estudo, nos anos de 2012 e 2013 os impostos arrecadados 
com a negociação de terras nos municípios da AII, constituíram uma das principais 
fontes de renda das respectivas prefeituras. A maior parte das propriedades 
negociadas foi adquirida por empresas de grande porte do ramo agrícola, segundo 
informação dada por representante da prefeitura de Porto dos Gaúchos. Essas 
transferências de propriedades, anteriormente pecuaristas, para grandes produtores 
do ramo de grãos, corrobora a previsão de expansão da agricultura capitalizada 
para o norte do estado. 

As forças produtivas do agronegócio, como já citado, são agentes que fomentam a 
estrutura fundiária concentradora. Projetos de infraestrutura como ferrovias, 
modernização de rodovias e hidrovias, são fundamentais para a expansão dessas 
forças produtivas, e são obras previstas para a região, conforme registrado nesse 
estudo. Nesse sentido, as políticas públicas em implantação e planejadas para a 
região da AII estão de acordo com os interesses dos setores produtivos do 
agronegócio. A gestão pública dos territórios envolvidos, incluídas as ações das 
prefeituras, estado e Governo Federal, atende principalmente as demandas 
macroeconômicas do agronegócio. 



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 43/550 

 

 

 

Figura 7.3.1.2-1 - Coeficiente de Gini da distribuição fundiária da AAR. 

Fonte: Censo Agropecuário 2006, IBGE. Produção Habtec Mott MacDonald. 

 

Nos municípios da AII é visível na estrutura fundiária um processo que caminha 
para um convívio menos plural dos tipos de uso. Isso porque o que se observa é um 
elevado índice de concentração de terras, sobretudo em Juara e Porto dos 
Gaúchos. A pesquisa de campo revelou que nos últimos dois anos, as taxas e 
impostos cobrados nas negociações de terras nos três municípios foi uma das 
maiores fontes de recursos para as administrações públicas locais. Segundo 
entrevistados nas prefeituras, os compradores de terras são empreendedores 
ligados ao agronegócio, estrutura produtiva que se organiza com base na 
concentração de terras para monocultura ou pecuária de corte em larga escala.  

 

f) Planos regionais de zoneamento 

O uso do solo é regulado por legislações que são aplicadas em diversas escalas 
espaciais, normalmente adequadas às divisões políticas do território nacional. O 
intuito desse conjunto de leis é ordenar a ocupação do território a fim de impulsionar 
o modelo desenvolvimentista de produção das atividades econômicas, e garantir a 
manutenção dos recursos naturais existentes. 
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As diversas legislações relacionadas ao ordenamento regional incluem planos de 
zoneamento para a regulação do uso do solo instituída pelas três esferas de poder 
(federal, estadual e municipal), construídos coletivamente em torno de um tema de 
interesse regional. A hierarquia presente no pacto federativo prevalece na 
normatização e zoneamento do uso do solo, impondo que, nessa, ordem uma 
regulação não entre em desacordo com outra da esfera superior. 

Por esse motivo é relevante a identificação das leis de zoneamento que mantém 
interface com a área de influência do empreendimento. O Quadro 7.3.1.2-3 lista as 
leis com referência à área de abrangência regional. 

 

Quadro 7.3.1.2-3 - Leis de zoneamento com interface com a área de abrangência. 

INSTRUMENTO LEGISLAÇÃO ESFERA 

Plano Nacional de Recursos Hídricos Lei n⁰ 9.433/97 Federal 

Plano Estadual de Recursos Hídricos Lei n⁰ 2.154/09 Estadual 

Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil Decreto n⁰ 4.297/02 Federal 

Zoneamento Socioeconômico e Ecológico do Estado de 
Mato Grosso 

Lei n⁰ 9.523/11* Estadual 

Macrozoneamento Econômico Ecológico da Amazônia 
Legal 

Decreto n⁰ 7.378/10 Federal 

Plano Diretor do Município de Juara Lei Complementar n⁰ 15/2006 Municipal 

Plano Diretor do Município de Diamantino Lei n⁰ 919/2013 Municipal 

Plano Diretor do Município de Lucas do Rio Verde Lei Complementar n⁰ 5.318/2007 Municipal 

Fonte: Sema-MT, MMA, sites das câmaras municipais. Acesso em: março de 2015. 

 

 Plano Nacional de Recursos Hídricos 

O empreendimento foco desse estudo atua diretamente com o uso de recurso 
hídrico representado pelo rio Arinos. Como citado, foi considerada como AAR da 
UHE Castanheira, os municípios com território dentro da bacia do rio Arinos. Nesse 
contexto, em que é imprescindível o uso da água para a viabilidade do 
empreendimento, é pertinente a identificação dos mecanismos de regulação e 
zoneamento de uso desse recurso natural. 

O Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), implantado pela lei nº 9.433/97, 
estabelece diretrizes a serem seguidas para a gestão dos recursos hídricos do país. 
Construído de forma participativa, envolvendo as esferas públicas, usuários dos 
recursos e comunidades, o PNRH é o documento principal na regulação do uso da 
água no país. 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o objetivo geral do PNRH é, através 
de uma união de forças em âmbito nacional, estabelecer diretrizes que busquem a 
melhoria da oferta de água, gerenciando demandas e considerando a água como 
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elemento estruturante para a implantação de políticas setoriais, sempre atuando 
sob a ótica da manutenção dos recursos naturais. 

Além do objetivo geral, o PNRH trabalha com três objetivos estratégicos: 

 A melhoria das disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas, tanto em 
qualidade quanto em quantidade; 

 A redução de conflitos reais e potenciais de uso da água, bem como dos 
eventos hidrológicos críticos; 

 A percepção da conservação da água como valor socioambiental relevante. 

 

Vale ressaltar que o PNRH é dividido em três níveis, para melhor atender as 
demandas específicas, sendo eles: 

 Nível Nacional - Plano Nacional de Recursos Hídricos; 

 Nível Estadual - Plano de Recursos Hídricos dos estados; 

 Nível Local - Plano de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas. 

 

O MMA é responsável pela formulação e coordenação estratégica da política e do 
planejamento de gestão dos recursos hídricos. As instituições da instância superior 
do gerenciamento do PNRH são: Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), 
Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano (SRHU/MMA), Agência 
Nacional de Águas (ANA) e o Grupo Interinstitucional de Articulação SRHU e ANA 
(GIA). O Quadro 7.3.1.2-4 relata as atribuições de cada instituição no contexto do 
PNRH. 

Também estão envolvidos no PNRH os seguintes grupos de atores: executores dos 
programas e subprogramas, órgãos colegiados integrantes do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos6 (SINGREH), órgãos governamentais das três 
esferas de poder e a sociedade civil. 

 

                                                           
6
 No estado de Mato Grosso as instituições participantes do SINGREH são o Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos (Cehidro), Consórcio Intermunicipal do Rio Cuiabá e a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente. 
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Quadro 7.3.1.2-4 - Instituições e suas atribuições no âmbito do PNRH. 

 
Fonte: Quadro obtido no PNRH

7
 (p.33, 2011). 

 

Na regionalização do PNRH o território da AAR está inserido na Região Hidrográfica 
Amazônica (RHA), representada na Figura 7.3.1.2-2. O documento cita que a região 
ocupa 40% do território brasileiro e 60% dos recursos hídricos do país. Na avaliação 
do PNRH os principais riscos estão relacionados à ação antrópica, como a 
expansão do desmatamento, as atividades de mineração e a monocultura de grãos. 

O PNRH admite que a expansão dos tipos de uso prejudiciais à disponibilidade 
hídrica da RHA, apesar de avançarem de maneira acelerada, ainda não 
compromete o grande volume de água existente. O impacto mais significativo da 
ação antrópica na RHA, segundo o PNRH, é quanto à qualidade dos recursos 
hídricos. A falta de saneamento em áreas urbanas é apontada, por exemplo, como 
um dos fatores que contribuem com a poluição dos recursos hídricos, o que implica 
em impactos diretos nos ecossistemas da região. A associação entre a 
intensificação da atividade agropecuária e o desmatamento também são citados 
como fatores preocupantes, uma vez que fragilizam a drenagem de água para os 
corpos hídricos. 

 

                                                           
7
 MMA-SRHU. PNRH: Prioridades 2011-2015. Disponível em 

http://www.mma.gov.br/estruturas/161/_publicacao/161_publicacao16032012065259.pdf. Acesso março 
de 2015. 



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 47/550 

 

 

Figura 7.3.1.2-2 - Região Hidrográfica Amazônica (linha vermelha) - PNRH.  

Fonte: base do PNRH (2005) 
8
 

 

Vale ressaltar, como citado no PNRH, que a área da RHA é menor do que a área da 
região de desenvolvimento conhecida como Amazônia Legal. 

O PNRH reconhece que RHA recebe influência de outras porções da Amazônia fora 
do território brasileiro. Para facilitar a gestão dos recursos hídricos em uma região 
de grandes dimensões, o PNRH propõe uma subdivisão da RHA em dez sub-
regiões hidrográficas. A AAR do empreendimento está situada na Sub-região 
Hidrográfica Tapajós.  

O território de influência do empreendimento, segundo o PNRH, está sobre o 
Aquífero Parecis, importante reserva hídrica subterrânea do norte do estado de 
Mato Grosso. O aquífero tem grande potencial de explotação, segundo o PNRH. 

                                                           
8
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, Região Hidrográfica Amazônica PNRH 2005 Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/publicacoes/agua/category/42-recursos-hidricos?start=20>. Acesso em Janeiro, 
2015. 
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Com base em informações do IBGE e da Agência Nacional de Águas, o PNRH 
(MMA, 2006) cita que em 2005 os sistemas de irrigação eram as atividades que 
mais utilizavam o potencial hídrico da Sub-região Hidrográfica Tapajós. Em seguida 
vinham respectivamente o uso para pecuária, consumo humano e por último o uso 
industrial.  

A função agrícola atribuída ao uso da água na bacia do Rio Tapajós reforça a 
avaliação de Silva (2010)9 sobre a expansão agrícola rumo a Amazônia. O autor 
aponta o avanço do agronegócio sobre o eixo representado pela rodovia BR-163, 
que liga as lavouras do cerrado mato-grossense à cidade amazônica de Santarém 
(PA). O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, nos 
últimos anos aplicou investimentos na modernização da rodovia, além da 
construção de outros modais de transporte, como ferrovias e hidrovias na região. 
Voltados para a diminuição dos custos do transporte de cargas agrícolas, esses 
investimentos estão estreitamente relacionados com os interesses do fortalecimento 
da logística de produção da soja. Além disso, esses projetos viabilizam a 
intensificação da expansão da soja rumo a Amazônia.  

Em sua análise Silva atribui ao agronegócio a matriz principal para a definição de 
políticas de regulação do uso do solo na região ao redor da BR-163. Nesse contexto 
espacial estão incluídos os municípios que compõem a AAR; na porção sul do 
território aquelas localidades onde a produção agrícola capitalizada encontra-se 
consolidada, e no norte, previsto como fronteira para a expansão da atividade. 

Em sua caracterização, o PNRH avalia que na RHA os conflitos relacionados à 
água ocorrem geralmente de forma indireta. O acesso ao recurso por si só não é 
motivo de disputas, uma vez que na região a água é abundante. Como exemplo é 
citado o caso da instalação de hidrelétricas, que devido à necessidade de 
desapropriação para formação de reservatórios gera conflitos relacionados ao uso 
da água, mas que tem início no uso e posse da terra. 

O documento indica que é fundamental a organização das instâncias de gestão das 
bacias hidrográficas. O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos é 
a figura institucional responsável por essa organização. A Figura 7.3.1.2-3 
representa essa estrutura, indicando a entidade e sua função na gestão das bacias 
de domínio federal e estaduais. 

 

                                                           
9
 Silva, Carlos Alberto Franco da et al. Os investimentos do PAC na BR-163 como reforço à logística da 

expansão da soja na Amazônia. Anais do XVI Encontro Nacional dos Geógrafos. Março de 2010, Porto 
Alegre-RS. Disponível em <http://www.agb.org.br/evento/download.php?idTrabalho=3881.>. 
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Figura 7.3.1.2-3 - Estrutura do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Fonte: sitio do Ministério do Meio Ambiente (MMA), http://www.mma.gov.br/. Acesso em janeiro de 
2015. Figura adaptada. 

 

As diretrizes do PNRH possibilitaram a consolidação de um cenário que favoreceu a 
construção dos planos de recursos hídricos estaduais, assim como a formação de 
comitês das bacias hidrográficas. Esses últimos são os responsáveis em primeira 
instância por gerir e compor o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica. 
Portanto, a inciativa federal representada pelo PNRH foi fundamental para iniciar o 
processo de democratização da gestão dos recursos hídricos no país. 
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 Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH - Mato Grosso 

Aprovado pelo Decreto nº 2.154/2009, o Plano Estadual de Recursos Hídricos do 
Estado do Mato Grosso é de extrema importância no que diz respeito à gestão e 
conservação dos recursos hídricos, uma vez que, além da grande biodiversidade 
encontrada nos domínios do Cerrado, Pantanal e Amazônico, o estado contempla 
dentro do seu território, nascentes de rios que se constituem em afluentes de 
diversas bacias hidrográficas brasileiras.  

O PERH surgiu seguindo os pressupostos do Plano Nacional de Recursos Hídricos, 
ou seja, como uma ferramenta da Política Nacional dos Recursos Hídricos a ser 
utilizada na gestão dos recursos hídricos do Estado, estabelecendo diretrizes a 
serem seguidas para garantir o uso racional e sustentável dos mesmos. O Plano 
surge apoiado nos seguintes objetivos: 

 Implementar instrumentos de gestão de Recursos Hídricos; 

 Fortalecer o Sistema Estadual de Gestão Integrada de Recursos Hídricos; 

 Fortalecer a articulação institucional de interesse à Gestão de Recursos 
Hídricos. 

 

Por se tratar de um plano de âmbito Estadual, o PERH foi elaborado por meio de 
uma ação conjunta entre a Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso 
(SEMA) e o Ministério do Meio Ambiente, o que permitiu a construção de um 
diagnóstico completo sobre a disponibilidade, manejo, utilização e conservação da 
água no estado. 

Segundo o PERH, a SEMA é o órgão responsável no estado pela gestão dos 
recursos hídricos e a Superintendência de Recursos Hídricos é o órgão vinculado à 
secretaria dedicado a essa função. O Conselho Estadual de Recursos Hídricos 
(CEHIDRO) tem funções normativas, deliberativas e consultivas na formulação e 
acompanhamento de políticas de recursos hídricos do estado. 

O PERH de Mato Grosso, com base na divisão regional proposta no PNRH, delimita 
27 Unidades de Planejamento e Gerenciamento (UPGs). A Bacia do Rio Arinos 
representa a UPG A-12, situada dentro da Bacia Hidrográfica Regional II  
(Rio Juruena - Teles Pires). 

De acordo com as informações do PERH, a UPG A-12 estava entre as unidades 
com maior quantidade de área irrigada entre os anos de 2005 e 2006. O que 
significa que naquele momento era uma área de intenso uso de recursos hídricos 
para a agricultura, quadro intensificado nos últimos anos com a expansão da 
monocultura nos municípios da AAR. 

Na análise das maiores vazões médias, a UPG A-12 comporta o segundo montante, 
atrás apenas da UPG A-14 (Alto Juruena). Quanto à qualidade, a UPG A-12 
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(Arinos) é classificada como uma área de boas águas, de acordo com as 
informações do PERH. 

O documento aponta ainda que as águas subterrâneas da UPG A-12 possuem alto 
grau de vulnerabilidade a contaminação. Esse risco é potencialmente superior às 
outras áreas do estado devido a sua composição pedológica, pois seu solo 
apresenta grande porosidade. Essa configuração natural implica em impactos 
maiores relativos à ocupação de lavouras de monocultura na UPG A-12, uma vez 
que a alta porosidade do solo facilita a contaminação dos recursos hídricos pelo 
excessivo uso de agrotóxicos. 

Nas análises para construção de prognósticos que orientem a Política Estadual de 
Gestão dos Recursos Hídricos, o PERH elabora avaliações quanto ao uso da água. 
O nível de consumo de recursos superficiais e subterrâneos da UPG-A12 é 
classificado como muito baixo, na relação com a disponibilidade existente na região. 
O PERH avalia que em longo prazo essa configuração não deve ser alterada 
significativamente. 

O mesmo não ocorre na avaliação da evolução da qualidade da água. O PERH 
avaliou em 2007 a qualidade do recurso na UPG A-12 como “boa”, e prevê que a 
intensificação das atividades agrícolas deve reduzir a classificação para “média” em 
2027. 

De modo geral, o PERH avalia a UPG A-12 (Arinos) com baixo grau de criticidade 
quanto à manutenção dos recursos hídricos. Por esse motivo a região é pouco 
citada dentre as UPGs consideradas prioritárias. A maior parte dos projetos 
propostos no PERH inclui todo o estado, mas aponta aquelas áreas a serem 
prioritárias. A UPG A-12 é citada como área prioritária nos seguintes programas: 

 Estudo de instrumentos econômicos alternativos para apoio a gestão de 
recursos hídricos; 

 Capacitação dos produtores rurais no manejo sustentado dos solos, aplicação 
de fertilizantes e agrotóxicos e recuperação de matas ciliares. 

 

 Comitê de Bacias Hidrográficas (CBH) 

Os Comitês de Bacia Hidrográfica são organismos colegiados cuja competência é 
realizar a gestão de recursos hídricos aprovando o Plano de Recursos Hídricos da 
bacia; mediando conflitos pelo uso da água em primeira instância administrativa; 
estabelecendo mecanismos e sugerindo os valores da cobrança pelo uso da água, 
entre outros. Eles fazem parte do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos. Este colegiado é formado por uma composição diversificada 
contemplando diferentes setores da sociedade como usuários de água, 
organizações da sociedade civil e poderes públicos. 
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O Estado de Mato Grosso instituiu o Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

(CEHIDRO) no ano de 1997, pela Lei Estadual n⁰ 6.945. O Decreto n⁰ 2.707, de 28 
de julho de 2010, regula sobre as atribuições do CEHIDRO, dentre elas a função de 
representação junto aos órgãos federais e nacionais que tenham interesse com o 
tema dos recursos hídricos. O Conselho é presidido pelo secretário (a) da SEMA, e 
composto por representantes de secretarias de Estado, UNEMAT, UFMT, IBAMA, 
DNPM, Associação Mato-grossense dos Município, OAB, Crea, um (1) 
representante dos comitês de Bacias instituídas no estado, nove (9) ONGs, dentre 
outros10. 

Em pesquisa ao portal da Agência Nacional de Águas11, o estado de Mato Grosso 
possui cinco comitês de bacias instituídos, a saber: 

 CBH dos Ribeirões Sapé e Várzea Grande (COVAPÉ); 

 CBH Sepotuba; 

 CBH da Margem Esquerda do Rio Cuiabá; 

 CBH da Margem Esquerda do Baixo Teles Pires; 

 CBH do Rio São Lourenço; 

 CBH dos Afluentes do Alto Araguaia. 

 

Nenhum dos comitês citados projeta sua área sobre o território da AAR do 
empreendimento. Segundo informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
de Juara12, no ano de 2012 foi realizado o I Fórum de Recursos Hídricos de Juara 
um encontro com representantes dos municípios da bacia do Rio Arinos. O fórum foi 
sediado em Juara com o intuito de iniciar a mobilização para a criação de um comitê 
de bacia para a região. 

Dentre a pauta proposta estava a avaliação sobre a criação de dois CBH, um para o 
alto Arinos e outro para o baixo Arinos. No entanto, segundo a representante da 
secretaria, o baixo quórum do fórum não possibilitou a tomada de tal decisão.O 
principal resultado do encontro foi a constituição de um grupo de representantes do 
Pré CBH do Rio Arinos 13.  

                                                           
10

 As legislações pesquisadas foram consultadas no site da SEMA-MT. 
11

 Dados do sítio da ANA atualizados em 14/01/2014. 
12

 Informações obtidas em entrevista realizada com representante da secretaria em dezembro de 2014. 
13

 Em 22 de outubro de 2012 a SEMA-MT noticia a realização do fórum em Juara, e celebra a formação 
do Pré-Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Arinos. Disponível em < 
http://www.mt.gov.br/imprime.php?sid=169&cid=79724.>. Acesso em março de 2015. 

http://www.sema.mt.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=95
http://www.sema.mt.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=95
http://www.sema.mt.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=95
http://www.sema.mt.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=95
http://www.sema.mt.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=95
http://www.sema.mt.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=95
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Em fevereiro de 2013 foi realizado novo encontro organizado pela prefeitura de 
Juara para tratar da formação do CBH do Rio Arinos14. Na ocasião participram 
representantes de 19 municípios abrangidos pela bacia, no entanto, segundo a 
representante da Secretaria de Meio Ambiente de Juara15 após essa data nenhuma 
atividade foi promovida. 

 

 Zoneamento Socioeconômico e Ecológico - ZSEE/MT 

O Zoneamento Socioeconômico e Ecológico do Estado do Mato Grosso é um 
instrumento voltado para organizar as ações de agentes públicos e privados que 
utilizem de forma direta, ou indireta, os recursos naturais existentes, visando à 
manutenção e preservação dos ecossistemas. Portanto, cabe ao Zoneamento 
orientar as práticas de uso do solo, levando em consideração os diferentes 
componentes: sociais, econômicos e bióticos que se relacionam dentro do contexto 
ambiental.  

Para tanto, o texto do documento estabelece medidas protecionistas e 
zoneamentos que visam resguardar os componentes naturais, regulando as 
atividades econômicas, visando reduzir os riscos ambientais. O ZSEE-MT é uma 
importante referência para os agentes envolvidos com o ordenamento do território. 

As diretrizes utilizadas para estabelecer os zoneamentos propostos pelo ZSEE-MT 
foram baseadas em estudos que consideraram fatores dos meios físico, biótico e 
socioeconômico.  Considerando estes aspectos, foi estabelecida uma macro 
compartimentação do estado em doze regiões de planejamento, subdivididas em 
unidades socioeconômicas ecológicas. Dessa forma, se estabeleceram diretrizes de 
uso e ocupação do território atendendo as particularidades de cada área do estado, 
dando relevância às potencialidades e vulnerabilidades locais. 

O ZSEE-MT para fins de ordenamento territorial estabelece categorias e 
subcategorias de uso de solo, listadas no Quadro 7.3.1.2-5 abaixo: 

 

 

                                                           
14

 Fonte: site Show de Notícias, disponível em http://www.showdenoticias.com.br/Noticia/4906. Acesso 
março de 2015. 
15

 A representante da secretaria foi consultada pela equipe técnica em trabalho de campo realizado em 
dezembro de 2014. 
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Quadro 7.3.1.2-5 - Categorias de uso do solo do ZSEE-MT. 

1 - Áreas com estrutura produtiva consolidada ou a consolidar 

2 - Áreas que requerem readequação dos sistemas de manejo 

2.1 - Para recuperação ambiental 

2.2 - Para reordenação da estrutura produtiva 

2.3 - Para conservação e/ou recuperação de recursos hídricos 

3 - Áreas que requerem manejo específico 

3.1 - Em ambiente com elevado potencial florestal 

3.2 - Pelo elevado potencial biótico em ambientes pantaneiros 

3.3 - Em ambiente com elevada fragilidade 

4 - Áreas protegidas 

4.1 - Áreas protegidas criadas 

4.2 - Áreas protegidas propostas 

Fonte: Lei Estadual nº 9.523/2011. 

 

No ano de 2011 a Assembleia Legislativa de Mato Grosso instituiu o ZSEE-MT na 
Lei nº 9.523/2011 16. O conteúdo aprovado foi considerado uma terceira versão do 
texto construído de maneira participativa, que foi elaborado a partir de audiências 
públicas finalizadas no ano de 2009. O ato de criação do ZSSE de2011 revoga a Lei 

n⁰ 5.993 do ano de 1992 17, que regulamentava o antigo Zoneamento 
Socioeconômico-Ecológico do estado. 

Representantes de entidades ambientalistas e lideranças de povos tradicionais 
atuantes no estado entenderam que o texto aprovado não representava o 
documento original, resultante das audiências. Esse também foi o entendimento do 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT) no ano de 2012, com decisão ratificada 
em 2013, que atendeu a solicitação do Ministério Público do Estado (MPE), onde se 
pedia a revisão técnica do ZSEE sancionado em 201118 e, portanto, o invalidava. 

A solicitação do MPE considera que os dados técnicos “apresentados pela 
Assembleia Legislativa como sendo aqueles que deram suporte ao zoneamento 
eram divorciados da realidade, insuficientes, incongruentes e disparatados, além de 
terem sido elaborados em desacordo com as normas procedimentais previstas no 
Decreto Federal Nº 4.297/2002, que orienta os zoneamentos no Brasil” 19. 
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 Disponível em < http://www.al.mt.gov.br/leis/lei_5475.pdf>. Acesso janeiro de 2015. 
17

 Disponível em < http://www.al.mt.gov.br/leis/lei_784.pdf>. Acesso março de 2015. 
18

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (TJ-MT), revisão técnica do ZSEE sancionado em 2011. 
Disponível em:<http://www.tjmt.jus.br/noticias/31056##. VMDhOtLF__E>. Acesso em Janeiro, 2015. 
19

OSCIP, Estação Vida, Trecho retirado do link de notícias publicado em 07/08/2013. Disponível em: 
<http://www.estacaovida.org.br/2013/08/07/tribunal-de-justica-determina-pericia-em-zoneamento-de-
mato-grosso/#more-2896>.  Acesso em Janeiro, 2015. 
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A principal crítica ao texto aprovado é a supressão de áreas notadamente 
dedicadas à preservação de recursos naturais e manutenção de comunidades 
tradicionais em prol da expansão do agronegócio no estado. A Ação Civil Pública nº 
1067-82.2011.811.0082, acionada pelo Ministério Público de Mato Grosso que 
resultou na liminar que suspendeu o ZSEE, conclui que a função administrativa do 
zoneamento está correta, porém o conteúdo que justifica o zoneamento é falho. Em 
avaliação publicada em seu blog, a Rede Mato-grossense de Educação Ambiental 
(RENTEA), considera que o ZSEE aprovado na Assembleia Legislativa do Estado 
representa uma grande ameaça a manutenção dos recursos hídricos da região. O 
novo zoneamento diminuiria em mais 80% as áreas de conservação e recuperação 
de recursos hídricos. Segundo o texto da entidade, o projeto mantem os cuidados 
nas áreas de descarga hídrica, mas permite a entrada da agricultura em áreas de 
recarga: 

 

“o projeto restringe-se apenas às áreas de descarga ao longo de planícies de 

algumas bacias, e excluindo as áreas de recarga de aquíferos, não contribui 
para os objetivos para qual a subcategoria foi criada, inclusive excluindo das 
áreas remanescentes as restrições de uso mencionadas e gerando graves 
consequências socioambientais e econômicas como a) contaminação por 
agrotóxicos, que, indubitavelmente, irá gerar problemas à saúde humana e á 
fauna e flora; b) ocupação incorreta de ambientes de solos arenosos e de 
covoais com solos hidromórficos; c) haverá a contradição com as políticas 
estadual e nacional de recursos hídricos.” (Blog REMTEA, 16/02/1220) 

 

A matéria pública no blog, de autoria de Juliana Moraes Frias, considera que o risco 
implicado a manutenção dos recursos hídricos pelo ZSEE aprovado pode ter 
desdobramento ambiental de proporção continental. Como sabido, o território de 
Mato Grosso abriga nascentes que alimentam bacias irradiadas em outros países 
da América do Sul, como as Platina e a Amazônica. 

Em artigo publicado em seu site21 no ano de 2010, a professora Marli Sette 
escreveu a respeito do equívoco cometido pelo texto do ZSSE, que viria a ser 
aprovado no ano seguinte. Segundo ela, promover a expansão da agricultura em 
áreas sensíveis do ponto de vista ambiental, comprometeria a comercialização 
dessa produção. E ainda afirmou que, a maior parte dos produtos agrícolas do Mato 
Grosso é destinada a exportação, e que o mercado internacional está cada vez 
menos tolerante a produtos que desrespeitem os dogmas da “economia verde”. 

                                                           
20

 Texto obtido no blog da SEMTEA: http://remtea.blogspot.com.br/2012/02/decisao-concedendo-liminar-
na-acao.html. Acessado em maio de 2015. 
21

DEON SETTE, MARLI T. Manual de Direito ambiental. 3ª Edição. Curitiba: Juruá, 2014. 652p. ISBN 
978-85-362-4656-7. Disponível em: <http://www.marliambiental.com.br/artigos.php>.Acesso em Janeiro, 
2015. 
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Em março de 2012 o TJ-MT negou recurso interporto pelo governo do estado na 
ação que tentava derrubar a liminar que invalidava o ZSEE instituído na Lei 
Estadual 9.523/2011. No mesmo mês a Comissão Coordenadora do Zoneamento 
Ecológico-Econômico do Território Nacional rejeitou a referida lei. Segundo matéria 
publicada no sitio virtual G122, a comissão fez as seguintes considerações sobre o 
documento: 

 

“Além de questionamentos de ordem jurídica, a Lei estadual também apresentou 
falhas relacionadas à falta de convergência do ZEE/MT com o Macrozoneamento 
Ecológico-Econômico da Amazônia Legal; ausência do referendo da Comissão 
Estadual do ZEE à versão do zoneamento aprovada; falta de clareza sobre os 
critérios empregados para delimitação das zonas que integram o ZEE; entre 
outras irregularidades.” (sítio virtual G1) 

 

A equipe técnica do Consórcio Habtec Mott MacDonald NovaTerra efetuou consulta 
a Coordenadoria de Conservação e Restauração de Ecossistemas, órgão ligado a 
SEMA-MT, em janeiro de 2015. Segundo relato da representante do órgão, o ZSEE 
de Mato Grosso continua sem efeito, ou seja, o estado não possui instrumento legal 
que regule o uso do solo em seu território. 

Na prática os processos de licenciamento ambiental no estado estão sendo 

balizados pelas normas técnicas concebidas na Lei n⁰ 9.523/11. Até março de 2015 
a perícia técnica do ZSEE-MT solicitada pelo TJ-MT não havia sido iniciada. 

 

 Macrozoneamento Ecológico Econômico da Amazônia Legal 

A região da Amazônia Legal se constitui como uma das áreas verdes mais 
importantes do planeta. Isso se deve a grande biodiversidade lá encontrada e a 
ocorrência de centros de endemismo, dotados de espécies únicas. Além disso, a 
região é abundante em recursos naturais vitais para a manutenção de ecossistemas 
locais e para os habitantes da região. Entretanto, fatores como a expansão da 
fronteira agropecuária, o uso indiscriminado dos recursos naturais e o adensamento 
urbano no entorno da floresta, vêm ameaçando seriamente a região. 

Dessa forma, fizeram-se necessárias ações que além de promover o planejamento 
territorial na região, fornecessem uma visão abrangente das dinâmicas de uso e 
ocupação ocorridas na mesma. Dentro deste contexto surge o Macrozoneamento 
Ecológico Econômico da Amazônia Legal, instituído pelo Decreto Federal nº 7.378, 
de 1 de dezembro de 2010. 
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 G1, Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico do Território Nacional Notícia 
publicada em 02/04/2012. Disponível em: <http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2012/04/comissao-
nacional-rejeita-lei-que-trata-do-zoneamento-ecologico-em-mt.html>. Acesso em Janeiro, 2015. 
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No art. 8 do decreto, a Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-
Econômico do Território Nacional (CCZEE) 23 fica responsável pela formulação e 
organização da execução de políticas públicas no território da Amazônia Legal. A 
CCZEE é integrada por representantes de diversos ministérios, tendo o MMA o 
dever de coordenar os trabalhos. Eventualmente podem ser convidadas aos 
trabalhos outras entidades governamentais ou instituições, mas sem direito a voto.  

Integra a CCZEE O Grupo de Trabalho Permanente para a Execução do 
Zoneamento Ecológico-Econômico, denominado Consórcio ZEE-Brasil. No Decreto 
7.378 o grupo de trabalho é responsável por auxiliar a CCZEE no estabelecimento 
de indicadores de monitoramento de execução das políticas previstas no 
MacroZEE. Integram o grupo de trabalho representantes dos ministérios e diversas 
instituições ligadas ao Governo Federal, como a Embrapa, CPRM, IBGE, IPEA, 
IBAMA, ANA, INPE, INCRA, Petrobras e outras. 

O macrozoneamento foi formulado com base na atualização e cruzamento entre os 
dados do Macro diagnóstico da Amazônia Legal e os ZEE’s dos estados, 
respeitando os aspectos físicos, sociais e econômicos que compõem as 
singularidades territoriais de cada área. 

O Macrozoneamento da Amazônia Legal assume como objetivo principal 
estabelecer estratégias de uso do solo a fim de direcionar de forma sustentável, 
ações de políticas públicas e privadas. Para tal, foram estabelecidas estratégias 
distintas para cada área da Amazônia Legal, considerando todas as complexas 
territorialidades existentes no ambiente.  

Dessa forma, o MacroZEE define algumas unidades territoriais, sendo seis 
unidades consideradas territórios-rede, duas como territórios-fronteira e duas  como 
territórios - zona ,assim como  também  explicita estratégias específicas para estes 
grupos , voltadas para garantir o uso racional do solo, como pode ser visto abaixo 
no Quadro 7.3.1.2-6: 

 

Quadro 7.3.1.2-6 - Macrozoneamento da Amazônia Legal. (continua...) 

MACROZONEAMENTO DA AMAZÔNIA LEGAL 

Territórios-Rede 

Fortalecimento do corredor de integração Amazônia-Caribe; 

Fortalecimento das capitais costeiras, regulação da mineração e apoio a 
diversificação de outras cadeias produtivas; 

Fortalecimento do policentrismo no entroncamento Pará-Tocantins-Maranhão; 

Readequação dos sistemas produtivos do Araguaia-Tocantins; 
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 A CCZEE foi criada pelo Decreto Federal de 28 de dezembro de 2001. A redação desse Decreto foi 
alterada pelo Decreto de 14 de setembro de 2006, que incluiu integrantes ao Grupo de Trabalho 
Permanente da CCZEE.  O Decreto de 19 de agosto de 2008 incluiu representantes de outros 
ministérios na CCZEE.  
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Quadro 7.3.1.2-6 - Macrozoneamento da Amazônia Legal. (continuação) 

MACROZONEAMENTO DA AMAZÔNIA LEGAL 

Territórios-Rede 
Regulação e inovação para implementar o complexo agroindustrial; 

Ordenamento e consolidação do polo logístico de integração com o pacífico 

Territórios-Fronteira 
Diversificação da fronteira agroflorestal e pecuária; 

Contenção das frentes de expansão com áreas protegidas e usos alternativos. 

Territórios-Zona 

Defesa do coração florestal com base em atividades produtivas; 

Defesa do Pantanal com a valorização da cultura local, das atividades tradicionais 
e do turismo.  

 

Cabe ressaltar que além das estratégias distintas para cada área, o MacroZEE 
define estratégias comuns a serem seguidas por todas as áreas da Amazônia 
Legal. De forma geral, o macrozoneamento tenta orientar um desenvolvimento 
econômico que não esgote os recursos naturais da região, e não pressione as 
vulnerabilidades dos ecossistemas em questão. 

A AAR da UHE Castanheira está inserida em duas unidades territoriais delimitadas 
no macrozoneamento: 

 No Território-Rede de Regulação e Inovação para implementar o Complexo 
agroindustrial, e; 

 No Território-Fronteira: Diversificação da fronteira agroflorestal e pecuária. 

 

O território rede de Regulação e Inovação para implementar o Complexo 
Agroindustrial, tem quase que a totalidade de sua extensão sobreposta ao território 
do estado de Mato Grosso, conforme visualizado na Figura 7.3.1.2-4 apresentada 
nos anexos do macrozoneamento. Essa unidade territorial engloba alguns 
municípios da porção sul da AAR, são eles: Diamantino, Nortelândia, Nobres, São 
José do Rio Claro, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Tapurah e Nova Maringá. 

O documento caracteriza essa unidade territorial como base para a expansão 
agropecuária capitalizada no país. A produção tem como destino principal o 
entreposto representado pela cidade de Rondonópolis, e os municípios situados na 
AAR. As cidades de Sinop e Sorriso atuam como subpolos de referência. 

Ainda segundo o diagnóstico do macrozoneamento, as atividades agropecuárias 
desta unidade territorial encontram dificuldade de expansão para o norte do estado 
devido à formação geológica e topográfica. Na avaliação desse estudo, essas 
condições naturais impõem restrições reais, mas não intransponíveis. 
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Figura 7.3.1.2-4 - Unidade de regulação e Inovação para Implementar o Complexo Agroindustrial - 
MacroZEE da Amazônia Legal.  

Fonte: Ministério do Meio Ambiente (MMA), 2010
24

. 

 

Para essa unidade territorial o macrozonemanento indica a possibilidade de 
exploração do turismo ecológico, citando como um dos atrativos os lagos cristalinos 
do município de Nobres. Todavia, se reconhece a dificuldade de expansão dessa 
atividade frente a expansão do agronegócio, que dificulta a preservação de áreas 
áreas verdes. 

Por fim, o macrozoneamento chama a atenção para a definição e implantação de 
políticas públicas de regulação do uso do solo na unidade por constituir-se em  uma 
área de grande importancia hídrica, abrigando  arcos de nascentes das bacias 
Amazônica, Platina e Tocantis-Araguaia, além de ser região de recarga de 
aquíferos. Para tanto, o documento ressalta a importância da aplicação dos 
trabalhos previstos no PNRH e PERH do estado de Mato Grosso, ora citados nesse 
diagnóstico. 

Em síntese, as estratégias previstas pelo MacroZEE da Amazônia Legal para a 
Unidade de Regulação e Inovação para Implementar o Complexo Agroindustrial - 
MacroZEE da Amazônia Legal estão pautadas no favorecimento da intensificação 
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 Sítio virtual do MMA. 
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da atividade agropecuária. Contudo, é considerada a necessidade de atrelar à 
expansão da atividade à manutenção dos recursos hídricos e florestais, além da 
promoção social e respeito às áreas de preservação e terras indígenas. 

A porção norte da AAR está incluída dentro do grupo de Territórios-Fronteira, áreas 
onde predominam as atividades da pecuária e da exploração da madeira em áreas 
florestais. A unidade territorial que incorpora os municípios da AAR é denominada 
no macrozonemanento como Diversificação da Fronteira Agroflorestal e 
Pecuária. Os municípios incluídos são: Nova Bandeirantes, Juara, Tabaporão, 
Novo Horizonte do Norte, Porto dos Gaúchos, Itanhangá e Nova Maringá. A 
unidade territorial é apresentada na Figura 7.3.1.2-5. 

 

 

Figura 7.3.1.2-5 - Unidade de Diversificação da Fronteira Agroflorestal e Pecuária - MacroZEE da 
Amazônia Legal. Fonte: Ministério do Meio Ambiente (MMA), 2010. 

 

De acordo com o MacroZEE da Amazônia Legal, o desacordo entre as práticas 
agrícolas e as condições naturais impostas pela composição dos solos levaram a 
decadência da agricultura , dando lugar a pecuária ao longo da história de 
ocupação. E com o declínio da atividade mineradora muitos migrantes nordestinos 
serviram como mão de obra para a indústria madeireira. 
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Com o insucesso dos primeiros imigrantes, muitas terras foram parar na mão de 
poucos proprietários, o que consolidou o quadro concentrador da estrutura fundiária 
da unidade territorial. A derrocada do garimpo lançou na sociedade um grupo de 
trabalhadores sem terra e sem trabalho, o que fomentou a atividade de grilagem na 
região, assim como a extração ilegal de madeira e ouro. 

A falta de técnicas modernas na produção rural, como a utilização de máquinas e 
insumos para intensificar a produção agrícola de pequena escala,  e a introdução de 
áreas de manejo para a produção florestal, fragilizam a perspectiva ambiental da 
unidade territorial. Esse quadro direciona o aumento da produtividade em 
detrimento da cobertura florestal nativa. No MacroZEE é citado como exemplo o 
município de Juara, que naquele momento era o maior produtor de madeira nativa 
do estado e o segundo na produção bovina, atividades que potencializam a 
supressão das florestas. Com essas observações, o macrozoneamento caracterizou 
essa unidade territorial como uma área de grande instabilidade social e ambiental. 

As principais estratégias consideradas para essa unidade territoral no 
macrozonemaneto com relevância para a AAR são: 

 modernização da indústria madeireira com base no manejo florestal; 

 estimular a formação de agrovilas com reserva legal conjunta em substituição 
aos tradicionais assentamentos rurais; 

 criar oportunidades para a comercialização da produção de pequenos e 
médios agricultores; 

 incentivar a agricultura em áreas de pastagens degradadas, fomentando a 
exploração de fosfato e calcário presente na região como incremento das 
atividades agropecuárias; 

 proibir financiamentos para a atividade pecuária em áreas de floresta; 

 aproveitamento do potencial hidrelétrico da bacia do rio Teles Pires com 
ampla discussão com a sociedade e mitigação dos impactos. 

 

Na AII as ações de repressão ao desmatamento irregular têm sido intensificadas 
pela SEMA-MT. Em janeiro de 2015, por exemplo, foram apreendidas diversas 
cargas de madeira em tora, todas com divergências na documentação 25.  pela 
diretoria regional da secretaria (Juara). Em 2007 o MMA enquadrou  Juara e Porto 
dos Gaúchos na lista dos municipios prioritários no controle do desmatamento na 
Amazônia Legal. 
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 Notícia publicada no site Acesse Notícias, no dia 23/01/15. 
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“Uma vez integrante da lista, o município é acompanhado e recebe apoio do 
governo federal na implementação de ações que visem diminuir as taxas de 
desmatamento, buscando também a transição para uma economia de base 
sustentável. Como consequência, espera-se que o município deixe de ser 
considerado prioritário e seja classificado como um município com 
desmatamento sob controle e monitorado.” (Site do MMA). 26 

 

Em contrapartida estão sendo implantadas ações governamentais nos dois 
municípios para maximizar a inclusão das propriedades rurais no Cadastro 
Ambiental Rural (CAR). A entrada no CAR facilita a fiscalização dos orgãos 
ambientais, e regulariza a delimitação das áreas destinadas ao manejo florestal. 
Espera-se que com esas medidas a atividade madeireira rudimentar seja coibida, 
pois para o melhor aproveitamento em áreas de manejo controladas é necessário o 
emprego de técnicas modernas de produção florestal. 

Em relação a estratégia prevista no MacroZee para estimulo a produção de 
pequenos agricultores, observou-se que nos últimos anos boa parte dos repasses 
do governo federal aos municípios da AII foi empregada na reestruturação de 
acessos rurais. Outro mecanismo de apoio a produção familiar é a facilitação de 
acesso a finaciamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf). Nas entrevistas  obtidas no levantamento censitário 27 realizadas 
na AID, alguns proprietários relataram ser beneficiados pelo Pronaf. 

A dinâmica atual na AII também revela outra estratégia prevista no MacroZee, onde 
a expansão da fronteira agrícola vem substituindo áreas de pastagem na AII, 
conforme citado em outros itens desse estudo. Também é abundante o número de 
autorizações de pesquisas minerárias na AII, como em todo o Mato Grosso. Os 
investimentos futuros em empreendimentos do setor minerário são favorecidos 
devido as obras de melhoramento da infraestrutura de transportes no estado. 

Como previsto no MacroZee, a utilização do potencial hidrelétrico da bacia do rio 
Teles Pires tem sido contemplado nas ações governamentais. Na divisa entre os 
estados de Mato Grosso e Pará, (municípios de Jacarecanga (PA) e Paranaíta 
(MT), está se estabelecendo a UHE Teles Pires, e no início de 2015 foi concluído o 
enchimento do reservatório28. As outras usinas em fase de obras na bacia do Teles 
Pires são29: UHE Colíder, UHE Salto dos Apiacás, UHE Sinop e UHE São Manoel.  

As estratégias traçadas no MacroZEE da Amazônia Legal, portanto, tem sido 
materializadas. Esse processo tem influenciado principalmente os municípios da AII.  
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 Disponível em http://www.mma.gov.br/florestas/controle-e-preven%C3%A7%C3%A3o-do-
desmatamento/plano-de-a%C3%A7%C3%A3o-para-amaz%C3%B4nia-ppcdam/lista-de-
munic%C3%ADpios-priorit%C3%A1rios-da-amaz%C3%B4nia. Acesso março de 2015. 
27

 O levantamento censitário realizado em 2014 pela equipe técnica desse estudo consta nos anexos. 
28

 Fonte: site da UHE Teles Pires. Acesso março de 2015. 
29

 Fonte: site da ANEEL. Acesso março de 2015. 
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 Planos municipais de zoneamento 

A regulação do uso do solo é tarefa destinada principalmente a esfera municipal do 
poder público. Leis de zoneamento e planos diretores são instrumentos legais 
criados pelas prefeituras e legislativos municipais. A Lei Federal 10.257/2001, 
conhecida como Estatuto das Cidades, obriga os municípios brasileiros com mais 
de 20 mil habitantes a constituírem seus planos diretores. 

No ano do último Censo Demográfico do IBGE, 2010, havia na AAR quatro 
municípios com população superior a 20 mil habitantes. Destes, três constam como 
tendo plano diretor instituído:- Diamantino; - Juara;- Lucas do Rio Verde. 

O Plano Diretor de Juara, detalhado com suas determinações e desdobramentos 
encontra-se no item Uso e Ocupação do Solo deste diagnóstico, voltado para a AII. 

Nova Mutum é o quarto município com população superior a 20 mil habitantes na 
AAR e, portanto, segundo exigência do Estatuto das Cidades, deveria ter plano 
diretor instituído. De acordo com representante da prefeitura30, os trabalhos de 
discussão pública para a construção do plano diretor do município já foram 
efetuados. A previsão é que em meados do ano de 2015 a câmara de vereadores 
local aprecie o documento. 

Na AAR, conforme o visto neste item destacam-se os usos e ocupações com 
relação às atividades agropecuárias. A trajetória dos diversos ciclos econômicos 
ordenaram a configuração atual tanto do uso, atualmente voltado prioritariamente 
para a agricultura capitalizada e sua rede produtiva quanto na forma de ocupação e 
priorização de sedes municipais quanto à dotação de infraestrutura Os municípios 
de maior porte populacional neste contexto são aqueles que desempenham função 
polarizadora dentro dessa cadeia produtiva, conforme abordado no subitem 
Hierarquia Urbana. 

 

                                                           
30

 Foi realizada entrevista telefônica com o chefe de gabinete da prefeitura em janeiro de 2015. 
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7.3.1.3 - Estrutura Produtiva 

a) Caracterização da estrutura produtiva regional 

As leis de zoneamento que têm interface com o território da AAR contem indicativos 
da estrutura produtiva estabelecida nessa região. Os preceitos das normas de 
ordenação territorial estão baseados no histórico das atividades econômicas 
desenvolvidas, assim como na dinâmica de usos do território e dos recursos 
naturais.  

As diretrizes legais estabelecidas para o ordenamento das atividades espaciais 
apontam de forma genérica as características econômicas que contemplam. Para 
compreensão da estrutura produtiva da AAR é necessário o levantamento de 
informações das economias de cada um dos 14 municípios, considerando a 
dimensão e organização das forças produtivas que eles abrigam, evitando- se 
assim generalizações efetuadas pelo filtro de uma abordagem “regionalizante”. 
Auxilia nesse esforço a caracterização setorial dos PIBs, que serve como indicativo 
para a construção do perfil econômico de cada município e da totalidade 
representada pela área de estudo. 

Identificar as principais atividades produtivas possibilita localizar os mercados para 
qual se dedicam e a infraestrutura de apoio que as complementam. Com isso é 
possível qualificar a escala geográfica em que estão inseridas as economias 
municipais e de toda a área de estudo, projetando de maneira básica o nível de 
participação e distribuição das cadeias produtivas locais no cenário 
macroeconômico. 

No item anterior, a análise do marco legal do zoneamento existente para a AAR 
apontou os setores agropecuário e florestal como destaque dentre as atividades 
econômicas presentes na região. Segundo dados do IBGE, obtidos no Cadastro 
Central de Empresas, em 2012 existiam 7.039 empresas estabelecidas no território 
da área de influência, com mais de 50% atuando nas áreas de comércio e serviços. 
No entanto, quando separadas as empresas por seção de atividade econômica 
(CNAE1), e comparadas às participações de cada seção no número total de 
empresas do estado, pode-se apreender a importância dos setores agropecuário e 
florestal. 

A quantidade de estabelecimentos agropecuários e florestais existentes na AAR 
representava mais de 14% do total de empresas desses setores em todo o estado. 
Em 2012 foi o setor da CNAE com maior participação no quadro geral de empresas 
estabelecidas em Mato Grosso, conforme dados organizados na Figura 7.3.1.3-1. 
Na mesma seção estão incluídas a pesca e aquicultura, atividades do setor primário 
da economia. 

 

                                                           
1
 Classificação Nacional de Atividades Econômicas. 
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Figura 7.3.1.3-1 - Participação das empresas da AAR por setor de CNAE no Estado- 2012. 

Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas 

 

Na AAR encontram-se 246 empresas cadastradas em atividades primárias na 
CNAE, para o ano de 2012. Quase 24% delas estão estabelecidas no município de 
Nova Mutum, com a maior concentração de empresas dessa seção da CNAE em 
toda a área de influência,. A segunda maior concentração está no município de 
Lucas do Rio Verde, com 46 empresas (18,7%), e a terceira maior estava situada 
em Juara, com 25 empresas (10,1%). As empresas da AII representavam 13% do 
total do setor presentes na AAR, segundo os dados do IBGE O município de Novo 
Horizonte do Norte não possuía nenhuma empresa nessa seção do CNAE. 

A segunda seção da CNAE na AAR, com maior participação do número de 
empresas no quadro geral do estado, é “outras atividades de serviços”. Nessa 
seção destaca-se o município de Diamantino, com mais de 40% dos 
estabelecimentos cadastrados na AAR. Não surpreende o fato de o município 
acomodar o maior número de empresas do setor de serviços, uma vez que foi 
território base para a colonização do norte do estado. 

Na seção “indústria de transformação” foram encontradas 21 empresas cadastradas 
na AAR em 2012 A maior parte estabelecida em Nobres, totalizando 8 empresas, o 
que representa cerca de 38% dos estabelecimentos dessa seção em toda a área de 
influência. 

Nas demais áreas da CNAE, o município de Lucas do Rio Verde comparece com o 
maior número de empresas dentro da AAR, seguido por Nova Mutum e Juara, 
respectivamente como segundo e terceiro polos empresariais da área de influência. 
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A Figura 7.3.1.3-2 demonstra a participação do número de empresas em cada 
município, no quadro empresarial total da AAR. 

 

 

Figura 7.3.1.3-2 - Participação do número de empresas por município no quadro geral da AAR - 2012. 

Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas 

 

No ano de 2012, segundo o IBGE, o PIB da AAR foi de 9,3 bilhões de reais em 
valores da época, o que representou quase 12% do PIB de todo o estado de Mato 
Grosso naquele ano. A economia municipal que mais contribuiu com o PIB da 
região foi Lucas do Rio Verde, com uma taxa de 26,5%, seguido por Nova Mutum e 
Diamantino, com taxas de 22,7% e 12,8% respectivamente.  

As economias que menos contribuíram foram as de Novo Horizonte do Norte, 
Nortelândia e Itanhangá, com taxas de 0,53%, 0,92% e 1,64% respectivamente. Os 
três municípios da AII contribuíram com 10% do PIB da AAR em 2012. O setor de 
serviços foi o que mais contribuiu com o PIB da área de abrangência regional com 
39,6% do total observado no período. O valor adicionado pelo setor agropecuário foi 
a segunda contribuição mais importante, participando com 36,2%, uma diferença de 
pouco mais de três pontos percentuais. O setor industrial foi responsável por  
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15,1% do PIB, enquanto que os impostos representaram 9,1%. A seguir o  
Quadro 7.3.1.3-1 mostra os valores registrados nos PIBs dos municípios da AAR e 
do estado de Mato Grosso, assim como os valores adicionados pelos impostos 
cobrados e setores da economia no ano de 2012. 

 

Quadro 7.3.1.3-1 - PIB dos setores da economia da AAR - 2012. 

TERRITÓRIOS 
MIL REAIS 

IMPOSTOS AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA SERVIÇOS TOTAL 

Mato Grosso 8.511.279 20.649.897 11.421.393 40.247.539 80.830.108 

AAR 852.016 3.392.160 1.415.030 3.703.800 9.363.006 

Diamantino 107.531 525.062 122.951 450.409 1.205.953 

Itanhangá 8.492 93.836 7.276 44.406 154.010 

Juara 41.737 284.779 80.757 265.293 672.566 

Lucas do Rio Verde 287.145 498.906 535.117 1.162.046 2.483.214 

Nobres 21.751 47.219 124.878 118.845 312.693 

Nortelândia 4.286 32.430 10.189 38.864 85.769 

Nova Bandeirantes 12.113 136.996 13.375 75.382 237.866 

Nova Maringá 20.572 281.960 11.481 86.416 400.429 

Nova Mutum 223.085 592.614 433.622 879.972 2.129.293 

Novo Horizonte do Norte 2.186 23.649 3.174 20.463 49.472 

Porto dos Gaúchos 10.046 150.117 7.480 51.695 219.338 

São José do Rio Claro 27.751 183.618 25.473 153.867 390.709 

Tabaporã 40.129 266.998 14.529 163.867 485.523 

Tapurah 45.192 273.976 24.728 192.275 536.171 

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona 
Franca de Manaus – SUFRAMA. 

 

A superioridade do PIB do setor terciário na economia da AAR, não reflete o perfil 
de contribuição dos setores produtivos na maior parte dos municípios que a 
compõem. Somente as economias de Lucas do Rio Verde, Nova Mutum e 
Nortelândia tinham como maior contribuinte o setor terciário.  

Em Lucas do Rio Verde e Nova Mutum a magnitude do setor terciário se justifica 
pela diversidade econômica, e os dois municípios figuram como as maiores 
economias da área de estudo, assumindo a função estratégica de subpolos dentro 
da rede territorial do agronegócio. Além de manterem produções significativas no 
setor primário e secundário, recebem empresas de serviços e comércios que têm 
na produção agropecuária da região seu principal mercado. Em Nortelândia o 
destaque do setor terciário ocorre por motivo inverso, a fragilidade econômica dos 
setores primário e secundário implica no protagonismo das atividades terciárias.  
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A economia de Nobres era a única da AAR que em 2012 tinha o setor secundário 
como referência principal. Mesmo assim, a diferença entre o setor terciário e 
secundário no PIB do município foi de apenas dois pontos percentuais. Nos demais 
municípios o setor agropecuário é a principal fonte geradora dos PIBs, conforme 
apresentado na Figura 7.3.1.3-3. 

Em uma comparação entre os perfis dos PIBs do estado e da AAR percebe-se que 
o setor terciário do primeiro contribui com quantias maiores. Na AAR os setores 
primários e secundários participam de maneira mais marcante no PIB da região. 
Nos três municípios da AII o setor primário é predominante na composição de suas 
economias, e somente em Juara o setor terciário tem participação no PIB 
aproximada a do setor primário (diferença de quase 3 pontos percentuais), mas as 
atividades agropecuárias continuam  sendo predominantes. Na AII ressalta-se 
também o perfil do PIB de Porto dos Gaúchos, onde o setor agropecuário foi 
responsável por mais de 68% das receitas em 2012. 

 

 

Figura 7.3.1.3-3 - Participação dos setores da economia nos PIBs da AAR - 2012. 

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais 
de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA. 

 



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 
 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 69/550 

 

Essas informações corroboram as análises realizadas no diagnóstico do 
Macrozoneamento Ecológico Econômico da Amazônia Legal, em que se aponta a 
AAR como uma zona de expansão combinada entre a agroindústria e a 
agropecuária capitalizada. 

 

b) Histórico de desenvolvimento, políticas de incentivo e os consequentes ciclos 
econômicos 

A história econômica da AAR tem sua gênese na primeira ocupação onde 
atualmente está situada a cidade de Diamantino. A descoberta de ouro e, 
posteriormente diamantes, adensa o povoamento na localidade a partir do final do 
século XVIII e início do século XIX. Concomitante a atividade do garimpo, 
estabeleceu-se a pecuária extensiva e pequenas lavouras, atividades que nesse 
século acompanharam os desbravadores em suas incursões colonizadoras.  

O crescimento do garimpo intensifica a navegação na rota Diamantino (MT) - Belém 
(PA), que fica conhecida pela denominação  “Navegação Paranista”. As 
embarcações promovem a exportação do ouro pelo porto de Belém e, abastecem 
com produtos os comércios do então povoado de Diamantino. Parte da rota era feita 
pelo rio Arinos, e elevou o povoado a condição de principal entreposto comercial da 
região O desdobramento das atividades econômicas coloca Diamantino como 
centro de apoio a expansão de novos núcleos de povoamento.  

Pela mesma rota também era escoada a produção agropecuária desenvolvida ao 
redor de Diamantino, que cresce em decorrência do garimpo e do adensamento 
populacional da região. Essas atividades permeiam toda a história econômica da 
AAR, e em alguns momentos representam a principal fonte de geração de riqueza. 

Em meados dos anos 1800 a Navegação Paranista perde sua importância para a 
economia da província devido ao início da navegação na Bacia do Prata. Nesse 
período Cuiabá concentra o destino das principais rotas comerciais para a região, 
tarefa antes dividida com Diamantino. No ano de 1856, por influência das novas 
rotas fluviais do sul e do esgotamento das reservas de metais preciosos, a cidade 
de Diamantino entra em declínio econômico. A agropecuária passa a ser a principal 
atividade econômica, e o núcleo de povoamento atua como fornecedor de alimentos 
para outras regiões do país. 

A guerra com o Paraguai travada entre os anos de 1864 e 1870 no sul da província, 
atual estado do Mato Grosso do Sul, enfraquece a expansão da ocupação na região 
norte da província. Todos os recursos econômicos do governo da província são 
direcionados para frente de batalha. Após esse período as atividades agropecuárias 
ainda mantêm a base de sustentação da economia de Diamantino, que entra em 
fase de estagnação de sua economia. Em 1888 a abolição da escravatura impõe 
um novo golpe à desaquecida economia da região, pois a maior parte das lavouras 
depende de mão de obra escrava. 
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No final do século XIX a economia da região se reaquece com o início do ciclo da 
borracha. A região do Vale do Arinos é uma das grandes áreas de extração do látex 
na Amazônia meridional. Desde esse período, até início do século XX intensificam-
se os primeiros povoamentos ao longo do rio Arinos, ao norte da então Vila de 
Diamantino. 

Ainda no século XIX a extração da poaia, planta nativa da Amazônia de uso 
medicinal, adquire grande importância comercial 2. A maior parte da produção 
desse recurso extraída das florestas da província segue pela rota Paranista até 
Belém, de onde é exportada para a Europa. Na segunda metade do século XIX a 
extração da poaia é a segunda maior fonte de riqueza na economia de Mato 
Grosso. 

Ainda explorando o extrativismo, a economia do norte de Mato Grosso vive sob a 
dependência econômica da borracha até o final de Segunda Grande Guerra. A 
“Grande Marcha para o Oeste”, promovida no final da década de 1930 não tem 
grande influência nesta porção do território do estado, já que os principais fluxos 
colonizadores têm como destino a porção sul, futuro estado de Mato Grosso do Sul. 

Políticas públicas de incentivo a ocupação do norte do estado irão ocorrer 
efetivamente somente a partir de 1966 com a criação da Superintendência de 
Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM. A criação do órgão faz parte da 
“Operação Amazônia” 3, processo de colonização iniciado no período ditatorial do 
país, que pretendia integrar economicamente essa região ao resto do país. 

No mesmo ano o então presidente Castelo Branco sanciona a Lei nº 5.174, que 
concede incentivos fiscais a iniciativas de pessoas jurídicas. A lei proporciona total 
liberdade fiscal a empresas que queiram desenvolver atividades agrícolas, 
pecuaristas, industriais e de serviços na região da Amazônia. Segue parte inicial do 
texto da lei: 

 

Art 1º Na forma da legislação fiscal aplicável gozarão as pessoas jurídicas, 
até o exercício de 1982, inclusive, de isenção do imposto de renda e 
quaisquer adicionais a que estiverem sujeitas, nas bases a seguir fixadas, 
com relação aos resultados financeiros obtidos de empreendimentos 
econômicos situados na área de atuação da Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia e por esta considerados de interesse para o 
desenvolvimento da Região Amazônica, conforme normas regulamentares a 
serem baixadas por decreto do Poder Executivo: 

        I - em 50% (cinquenta por cento) para os empreendimentos que se 
encontrarem efetivamente instalados à data da publicação da presente Lei; 

                                                           
2 HISTORIOGRAFIA MATO-GROSSENSE BLOG SPOT. História de Mato Grosso - O estado de MT e a 
Ditadura Militar (Aula 05). Disponível em:  
 < http://historiografiamatogrossense.blogspot.com.br/>. Acesso em Janeiro, 2015. 
3 SUDAM. Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – A criação do órgão faz parte da 
“Operação Amazônia”. Disponível em: <http://www.sudam.gov.br/>. Acesso em Janeiro, 2015. 
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        II - em 100% (cem por cento) para os empreendimentos: 

        1 - que se instalarem legalmente até o fim do exercício financeiro de 
1971 (mil novecentos e setenta e um); 

        2 - que já instalados à data da publicação da presente Lei, ainda não 
tiverem iniciado fase de operação; 

        3 - que já instalados à data da publicação da presente Lei, antes do fim 
do exercício financeiro de 1971, ampliarem, modernizarem ou aumentarem o 
índice de industrialização de matérias-primas, colocando em operação novas 
instalações;  

(Lei Federal 5.174) 4 

 

Em 1967 é criada a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste 
(Sudeco), que ,assim como a SUDAM, tem a função de promover a integração 
nacional na região de cerrado. A estrutura produtiva da porção sul da AAR vai ser 
bastante influenciada pelas políticas implantadas pela Sudeco na década de 1970. 

Até a segunda metade da década de 1960, portanto, as iniciativas de ocupação e 
exploração da região médio-norte de Mato Grosso dependiam de esforços privado e 
individuais, sem apoio do Estado. A partir da Lei Federal nº 5.174 diversas frentes 
de exploração da porção norte da AAR foram iniciadas. Na porção sul, área 
predominantemente de cerrado, a ocupação já estava de certa forma estabelecida 
pela atividade da agropecuária extensiva. 

A integração econômica do território amazônico ao restante do país também 
assumiu a função de proteger as fronteiras oeste do País, como observou Oliveira 
(2011). O Programa de Integração Nacional (PIN), lançado no governo do 
presidente Médici, tinha o lema “integrar para não entregar”, como lembra o autor.  

O Decreto Lei Federal nº 1.106 de 1970 institui o PIN, e apresenta como primeira 
etapa do programa a construção das rodovias Transamazônica e Cuiabá-Santarém 
(BR-163). Essa última vai atuar como a principal estrutura de apoio a intensificação 
da agropecuária na porção sul da AAR, e massificar a ocupação no norte da área 
de influência regional do empreendimento. 

Em julho de 1971 o Decreto Lei nº 1.179 institui o Programa de Redistribuição de 
Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste (Proterra). O Proterra 
articula linhas de financiamento para desenvolvimento de atividades agropecuárias, 
comerciais e industriais nas regiões economicamente “atrasadas”, ou excluídas da 
rede econômica nacional. 

                                                           
4
 PALÁCIO DO PLANALTO PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Lei Federal 5.174 Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/>. Acesso janeiro de 2015. 
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As políticas de incentivo à integração do território das regiões Centro-Oeste e 
Amazônica foram articuladas no Plano Nacional de Desenvolvimento5 (PND), 
instituído pela Lei Federal 5.727 em novembro de 1971. O Primeiro PND vai traçar a 
base da macropolítica que pretende levar a economia nacional ao chamado 
“Milagre Econômico”. No texto fica claro o incentivo a expansão da fronteira agrícola 
capitalizada no bioma do cerrado, e a colonização da região amazônica. São duas 
metas que irão alterar profundamente a estrutura produtiva até então presente  
na AAR. 

Em 1975 a Sudeco lança o Programa de Desenvolvimento do Cerrado, naquela 
época com a sigla Polocentro, que foi extinto no inicio da década de 1980. O 
programa ofereceu assistência técnica e financeira para a expansão agrícola no 
cerrado. Junto com as obras de infraestrutura que permearam a região criou as 
bases para a entrada da agricultura de grande porte. Sob a influência das políticas 
públicas a porção sul da AAR, com destaque para o atual município de Lucas do 
Rio Verde, é absorvida pela fronteira do agronegócio. 

Ainda na década de 1970 o Proterra financia as ações de promoção da colonização 
da porção norte da AAR. Empresas colonizadoras compraram a preços e juros 
vantajosos, terras do governo estadual, que haviam sido cedidas pelo Governo 
Federal. Eram áreas em sua maioria ocupadas quase que totalmente por floresta. 
As empresas ficaram responsáveis pela abertura e comercialização dos 
loteamentos, enquanto que o Proterra financiava a compra dos lotes para aos 
colonos. 

A estratégia de colonização privada, difundida massivamente na década de 1970 no 
Mato Grosso, atrai diversos imigrantes de outras regiões do país. A ocupação 
iniciada por esses grupos de origem camponesa, em sua maioria sulista, resulta na 
constituição de diversos núcleos de povoamento. O foco dos colonos é a fixação 
para desenvolvimento de atividades agrícolas, tendo como etapa anterior o 
desmatamento da região, totalmente ocupada por mata nativa.  

Esse processo de ocupação iniciado nos anos 1970 na AAR alimenta a cadeia 
produtiva da extração de madeira, sobretudo na porção norte da área de influência, 
área originalmente coberta pela vegetação amazônica. Até hoje a produção florestal 
é um importante ramo produtivo para a economia da região. Muitos desses núcleos 
de povoamento irão dar origem a maior parte dos municípios da AAR. 

O processo acelerado de colonização da região médio-norte de Mato Grosso, de 
acordo com Oliveira et alli. (2005), foi feito incialmente sem considerar as limitações 
naturais impostas aos novos colonos. Na avaliação dos autores, as políticas de 
ocupação da região efetuadas entre as décadas de 1960 e 80 desconsideravam as 
particularidades naturais da região e culturais dos novos colonos. As políticas 
públicas partiram de uma perspectiva macroeconômica imposta no período ditatorial 

                                                           
SECRETARIA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA SENADO FEDERAL, LEI N. 5.727- de 4 de novembro 
de 1971. Disponível em: <http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=120837>.  
Acesso janeiro de 2015 
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que, mais do que fortalecer as fronteiras, pretendia expandir o território-rede da 
economia de mercado em avanço no país. 

Muitos colonos sulistas abandonaram suas terras devido à falta de conhecimento 
técnico e/ou de recursos para lidar com a nova realidade. A lógica de ocupação 
acelerada, portanto, tornou vulnerável o contingente de pequenos agricultores que 
se moveu para a AAR nas décadas de 1960 e 70. Em contrapartida essa 
vulnerabilidade foi útil para os poucos produtores capitalizados, pois se apropriaram 
das terras dos colonos falidos, expandindo a área dos latifúndios. 

O cenário atual, em que a agroindústria comanda a estrutura produtiva da região 
Centro-Oeste, e, por conseguinte da AAR, tem suas bases iniciais estabelecidas na 
década de 1970. A construção de rodovias, a manutenção de portos na Bacia 
Amazônia, o incentivo ao desmatamento e o incentivo indireto à concentração 
fundiária, foram ações governamentais que auxiliaram esse processo.  

Nas palavras de Silva (2008), o modelo de organização do território dessa região 
resultou em prejuízos ambientais, sobretudo na região amazônica, assim como 
promoveu a desterritorialização de atividades e populações tradicionais, como 
indígenas e seringalistas. A recessão causada pela primeira crise mundial do 
petróleo, na década 1970, serviu como justificativa para iniciar a implantação de 
modelos de organização do território que desconsideravam as questões ambientais, 
em detrimento de práticas produtivas sustentáveis. A adesão à chamada 
“Revolução Verde”, conjunto de técnicas que viabilizam o estabelecimento de 
grandes lavouras de monoculturas em paisagens até então consideradas 
improdutivas, foi uma das principais alternativas implantadas durante a política 
econômica da década de 1970. A produção de grãos em larga escala visando o 
mercado internacional, em especial a soja, é fomentada com a justificativa de 
diversificação da economia nacional. 

As grandes lavouras capitalizadas inicialmente ocuparam a porção leste do cerrado 
matogrossense, no início na década de 1980. Em seguida segue para o interior do 
estado no sentido dos municípios situados no Planalto dos Parecis, relevo plano e 
contínuo de grande extensão, características que  favorecem a agricultura de larga 
escala.. A evolução tecnológica permite que o território de interesse da 
agroindústria se expanda constantemente e as lavouras de monoculturas iniciam o 
processo de expansão para porção amazônica da AAR a partir da década de 1990.  

A evolução tecnológica no campo faz com que espaços antes desinteressantes 
para as atividades do agronegócio, entrem na sua área de expansão mais recente. 
Solos amazônicos, que até meados da década 1990 eram utilizados apenas para 
atividades da agricultura familiar ou pecuária extensiva, atualmente são as 
principais áreas de expansão das grandes lavouras, um bom exemplo é o sul do 
estado de Rondônia.  

Na AAR a mesma transformação do uso do solo pode ser verificada nos municípios 
de Porto dos Gaúchos e Juara. Recentemente muitas fazendas de gado, 
tradicionais nos dois municípios, estão migrando para as atividades de monocultura 
que associam, principalmente, a produção de soja ao milho e ao sorgo. Outros 
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produtores menos capitalizados vendem suas propriedades para grandes 
investidores do agronegócio.  

Nos anos de 2012 e 2013, as receitas próprias das prefeituras da AII tiveram como 
grande contribuinte os tributos relacionados à negociação de terras, conforme 
apresentado no item 7.3.2.5 – Arrecadação da AII  o que mostra o grande interesse 
pela aquisição de propriedades da região. 

A dinâmica de expansão da estrutura territorial do agronegócio segue o crescimento 
do mercado internacional de commodities6, que nas últimas décadas vem 
proporcionando lucros cada vez maiores às grandes multinacionais do setor.  

As estruturas produtivas hegemônicas que orientaram o processo de organização 
do território da ARR estão resumidas na Figura 7.3.1.3-4. 

 

 

 

Figura 7.3.1.3-4 - Ciclos econômicos na AAR. Fonte: produzido por Habtec Mott MacDonald. 2015 

 

                                                           
6
 O mercado de commodities negocia bens primários não industrializados, ou com poucos 

transformados. Incluem, principalmente, bens gerados pela agricultura de grande porte e mineração.  
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A visão de que a agroindústria é capaz de promover maiores ganhos para a 
economia do estado de Mato Grosso é difundida amplamente e assimilada pelo 
conjunto da sociedade matogrossensse, influenciando, por sua bem sucedida 
veiculação, até o processo eleitoral. Os eleitores, nas eleições de 2002 e 2006, 
votaram por duas vezes para governador do estado, no empresário Blairo Borges 
Maggi, conhecido como o “rei da soja”. Para o mandato 2003-2006 o governador 
elegeu-se em primeiro turno com 56,68% dos votos válidos. Para o mandato 2007-
2010 o empresário também foi eleito em primeiro turno, recebendo nessa ocasião 
65,3% dos votos válidos 7. 

Também é comum a avaliação que coloca como condicionantes à expansão das 
lavouras de monoculturas, tanto a abertura de novas áreas agricultáveis, quanto o 
aumento da mecanização no meio rural e a utilização de fertilizantes químicos que 
viabilizam o uso intensivo da terra.  

Várias análises deste processo de uso do solo indicam que direcionar políticas 
públicas para a ordenação do território ,de modo a incentivar a agroindústria de 
larga escala, representa aumentar a pressão sobre áreas de preservação, como 
florestas e terras indígenas. Ao mesmo tempo, favorece a criação de um cenário 
produtivo no qual o pequeno produtor não se insere, pois tal estrutura requer 
grandes investimentos e extensas propriedades. Como indicador desse processo no 
ano de 2014 a Região Centro-Oeste foi a que recebeu menor quantidade de 
recursos provenientes do Pronaf, Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar. Segundo dados reunidos pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), a região recebeu apenas 7,03% dos valores financiados 
pelo programa em todo o país, o que pode ser considerado consequência da 
predominância da estrutura produtiva do agronegócio na região.  

O município de Nova Bandeirantes está inserido no Território da Cidadania Portal 
da Amazônia, o que garante acesso de agentes produtivos a recursos visando a 
promoção social em seu território. O Programa Territórios da Cidadania é uma ação 
do Governo Federal instituída pelo Decreto de 25 de fevereiro de 2008. As ações do 
programa são executadas de forma integrada, mobilizando diversos ministérios e 
órgãos governamentais das três esferas da administração pública. As cooperativas 
de crédito configuram uma importante rede financeira na área de estudo, servindo 
como referência para atividades produtivas de diversos segmentos, em especial do 
setor primário da economia. Na AAR existe estrutura de atendimento de algumas 
grandes cooperativas de crédito, como a Sicoob e Sicred. Na AII a Sicredi possui 
uma agência na sede de Juara.  

Atualmente, o pacote de investimentos públicos em infraestrutura na região segue 
com a estratégia de fortalecer e expandir a estrutura do agronegócio. O projeto da 
Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (FICO), investimento do Programa de 

                                                           
7
 Dados do Tribunal Superior Eleitoral, disponível em http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores. 

Acesso abril de 2015. 
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Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, quando acabado8, irá criar 
um corredor de escoamento da produção de grãos entre os estados de Rondônia e 
Goiás. 

Na AAR a FICO atravessará os territórios de Lucas do Rio Verde, Nova Mutum e 
Nova Maringá. A ferrovia será interligada a Ferrovia Norte-Sul no município de 
Uruaçu-GO. A partir desse ponto está prevista ainda a construção de outro trecho 
de ferrovia que possibilitará o transporte até o Oceano Atlântico, de onde a 
produção de grãos pode seguir para exportação. 

Outro investimento do Governo Federal é o estudo de viabilidade para adequar rios 
da Bacia do Tapajós à navegação, que inclui parte do rio Arinos, incorporando em 
sua área de influência alguns municípios da porção norte da AAR. O projeto 
pretende indicar projetos necessários para viabilizar uma rota hidroviária para o 
escoamento da produção de grãos do Centro-Oeste via porto de Belém. Para o 
estudo foi contratado pela Administração das Hidrovias da Amazônia Oriental 
(AHIMOR) um consórcio privado, e até o momento de elaboração desse 
diagnóstico, a pesquisa ainda não havia sido finalizada. 

Dentro das políticas estaduais notam-se os recentes investimentos na 
reestruturação de rodovias, boa parte dessas situadas na AAR do empreendimento. 
A MT-338 (Estrada da Baiana 9) passa por processo de pavimentação e promove a 
melhoria do acesso entre o norte da AAR e a BR-163, essa última se configurando 
como importante eixo de circulação da produção agropecuária do Mato Grosso. 

Segundo dados da Conab10, entre os anos de 2005 e 2014 a área destinada ao 
cultivo de grãos no país cresceu 20,7%. No mesmo período a área destinada à soja 
cresceu 39%, crescimento inferior apenas ao da área ocupada pela canola, cultura 
que em 2014 ocupava 0,5% da área empregada no plantio de soja. Na safra 
2013/14 60,4% da área destinada à cultura de grãos na Região Centro-Oeste 
estava situada no estado de Mato Grosso, o que representava 23,6% da área 
destinada a essa modalidade de cultivo em todo o Brasil. Nessa mesma safra as 
lavouras de grãos ocupavam aproximadamente 15% do território de Mato Grosso, 
enquanto na safra 1978/79 (ano seguinte à criação de MS) se estendiam em menos 
de 1% da área do estado. 

A Figura 7.3.1.3-5 mostra a evolução da participação da área de grãos do estado no 
quadro nacional desde a década de 1970. No início da série, Mato Grosso mantinha 
a sexta maior área dedicada à produção de grãos, dentre todos os estados, atrás 

                                                           
8
 Os pacotes de investimento para a construção da FICO é dividido em 3 trechos, entre Rondônia e 

Goiás. O trecho entre Mato Grosso e Goiás está com processo mais adiantado, a conclusão de todos os 
trechos da ferrovia é prevista para o ano de 2020. Segundo informações da Valec (empresa pública 
responsável pela concretização do projeto), os trechos ainda estão em fase de adequação dos estudos 
de viabilidade. 
9
 Segundo informação do site da prefeitura de Juara, a alcunha Baiana remete ao traçado antigo da via 

que ligava Juara ao atual município de Tapurah. No traçado habitava uma senhora conhecida como 
Baiana, que fornecia refeições para os viajantes. 
CONAB, dados entre os anos de 2005 e 2014 a área destinada ao cultivo de grãos no país Disponível 
em: <http://www.conab.gov.br/>. Acesso em Janeiro de 2015. 
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inclusive do Ceará. Até meados da primeira década do século XX, os maiores 
produtores em área plantada eram os estado do Rio Grande do Sul e Paraná. Na 
safra de 1977/78, após a criação do estado de Mato Grosso do Sul, o estado caiu 
para a décima colocação, variando entre essa posição e a 15ª até meados dos anos 
1980. 

O processo iniciado nas políticas públicas da década de 1970 começa a gerar 
efeitos significativos no final da década de 1980. Na safra 1988/89 o estado possui 
a quinta maior área do país em plantio de grãos, e na safra  
2004/05 aparece pela primeira vez em primeiro lugar. Até a safra de 2009/10, o 
estado alterna a segunda e primeira posições com o estado do Paraná, para 
posteriormente se consolidar até a atualidade como o estado com maior área 
plantada com grãos no país. 

 

 

Figura 7.3.1.3-5 - Histórico da participação nacional do MT na área de plantio de grãos. 
Fonte: dados consultados no sitio da Conab em janeiro de 2015. 

 

A produção de grãos do estado tem como principal destino a exportação e a 
constante valorização dos preços da soja no mercado internacional incentiva cada 
vez mais o crescimento dessa cadeia produtiva na Região Centro-Oeste. Segundo 
análise do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada11 - CEPEA (2011), 

                                                           
11

 Grupo de pesquisa da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - Universidade de São Paulo, 
Piracicaba. 
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nos doze anos seguintes a Lei Kandir12, de 1996, as exportações de soja no país 
cresceram 630%. 

Para o aproveitamento da crescente demanda e dos preços do mercado 
internacional, a cadeia produtiva da soja no Brasil incorpora, em todos os seus 
segmentos, expressivos incrementos técnicos. O objetivo é a maximização da 
produtividade pelo uso cada vez mais intenso da terra. Fertilizantes agrícolas de 
alto desempenho e maquinário moderno são encontrados no mercado nacional a 
partir da entrada de grandes empresas multinacionais. Essas empresas atuam em 
todos os segmentos da cadeia produtiva da agropecuária, desde o fornecimento de 
sementes e fertilizantes (importados), até a exportação e beneficiamento dos grãos.  

No ano de 2012 as exportações representavam quase 35% do PIB do estado de 
Mato Grosso, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex). Do 
faturamento total gerado pelas exportações em 2012, quase 47% foram obtidos 
com a comercialização de produtos básicos, aqueles não industrializados. No ano 
de 2014 mais de 80% do valor arrecadado com as exportações do estado foram 
gerados pela comercialização de grãos13.  

A capilaridade das funções assumidas pelas multinacionais dentro de vários 
segmentos da cadeia produtiva da soja está presente na organização do território. 
Algumas dessas empresas, como o Grupo Maggi, possuem grandes fazendas em 
várias regiões do estado de Mato Grosso, influenciando a estrutura produtiva ao 
redor. Muitas empresas, como o exemplo citado, atuam desde o plantio até o 
beneficiamento industrial dos grãos, e incorporam os produtores vizinhos para 
complementarem suas atividades. 

Vale salientar que a cadeia produtiva de grãos é complementar a  da pecuária, 
atividade tradicional na AAR do empreendimento. As rações utilizadas pelos 
grandes produtores de bovinos do país são fornecidas pelas multinacionais, que 
obtém esse produto a partir do beneficiamento e enriquecimento nutricional da soja, 
milho, sorgo, etc. 

 

c) Questões Socioambientais 

No século XXI o mercado de commodities cada vez mais impõe restrições aos 
produtos que não se encaixam nos padrões da chamada “economia verde”. As 
grandes corporações evitam comercializar insumos de áreas do planeta que 
promovam desmatamentos ilegais, resíduos não tratáveis, poluição e exclusão 
social. Cabe ressaltar que os parâmetros utilizados para qualificar a não 
conformidade com uma série de fatores, geralmente, estão baseados nas leis locais 
de onde se produz, e sendo assim, em cada porção do planeta o nível e tipo de 

                                                           
12

 “A Lei Kandir de 1996 isenta as mercadorias destinadas à exportação e os serviços prestados para 
pessoas físicas ou jurídicas no exterior do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)”. 
(CEPEA, 2011). 
13

 Fonte: Secex. 
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exigências são diferentes. Um bom exemplo é a permissão das leis brasileiras para 
o uso de agrotóxicos proibidos em outras regiões do mundo14. 

Como resposta ao mercado internacional, o governo do estado de Mato Grosso na 
última década, tem aplicado diversas medidas para enquadrar legalmente as 
atividades produtivas no meio rural. Muitas ações são desdobramentos de 
exigências feitas pela legislação federal, como a universalização do Cadastro 
Ambiental Rural (CAR).  

O CAR é obrigatório para todas as propriedades rurais brasileiras, e consiste em 
criar um sistema integrado de informações sobre as áreas de preservação. O não 
cadastramento implica em diversas sanções aos produtores rurais.  

Em uma rápida avaliação, imposições legais que elevam a preservação de 
remanescentes florestais nativos, deveriam colocar limites ao avanço da estrutura 
produtiva da agroindústria. Até certo ponto a legislação ambiental  certifica, para os 
olhos do mercado, os resultados  da “economia verde” gerados em propriedades 
regularizadas. O que por sua vez agrega valor aos produtos dessas linhas de 
produção que difundem práticas baseadas no conceito de “desenvolvimento 
sustentável”. Como consequência, enquadrar legalmente uma atividade aos 
preceitos ambientais pode ser caracterizado como um investimento, dentro de uma 
avaliação empresarial. 

Na outra ponta dos reflexos da aplicação da legislação ambiental vigente, estão os 
produtores (empreendedores) rurais de médias e pequenas propriedades. Para 
esses, o enquadramento da propriedade às normas ambientais, pode significar a 
limitação da já reduzida área de uso, ou o emprego de recursos inexistentes em 
técnicas dispendiosas. Essas dificuldades favorecem a expansão das grandes 
propriedades, que gradativamente absorvem novas áreas de produtores 
descapitalizados. A falta de adequação das exigências ambientais ao porte 
específico das propriedades favorece a expansão dos grandes empreendimentos 
rurais. 

 

d) Especificidades da região, processo de formação e desenvolvimento econômico, 
diferenças entre os municípios que a compõem 

O cenário de homogeneização da estrutura produtiva do meio rural matogrossense 
se reproduz na AAR no sentido sul-norte. A rede territorial da agroindústria, que 
engloba diversos segmentos produtivos, avança sobre a área de influência 
impulsionada por políticas de Estado, como por exemplo, a pavimentação de 
rodovias do centro-norte do estado e a construção da Ferrovia de Integração 
Centro-oeste (FICO), que tem seu eixo disposto no sentido oeste-leste sobre a 
mesma região. Em cada um dos municípios da AAR, as estratégias dessa cadeia 

                                                           
PORTAL RADIOAGÊNCIA NP: “MPF quer suspensão no Brasil de agrotóxico proibido nos EUA e 
Europa”. Matéria publicada em set. de 2013, disponível em: <http://radioagencianp.com.br/11953-mpf-
quer-suspensao-no-brasil-de-agrotoxico-proibido-nos-eua-e-europa>. 
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produtiva se desdobram de maneiras e formatos diferentes. Outros municípios, 
como Nova Bandeirantes e Novo Horizonte do Norte, ainda se mantêm sobre a 
influência de estrutura produtiva menos integrada a essa lógica. 

Apesar da cultura de grãos se impor como principal parâmetro para a ordenação do 
território de Mato Grosso, na AAR sua estrutura produtiva ainda não está totalmente 
consolidada. Como observado, os municípios da porção sul da área de influência 
têm estrutura econômica mais envolvida pela cadeia produtiva da agroindústria de 
grãos. Nessa porção da área de influência a rede territorial do agronegócio mantem 
nódulos mais densos do ponto de vista técnico, onde se encontram estruturas de 
processamento e comercialização da produção, assim como centros com oferta de 
serviços mais complexos. 

Nos municípios do norte ainda prevalecem às atividades da pecuária e extração de 
madeira nativa, práticas que aos poucos vêm sendo incorporadas a rede territorial 
da agroindústria moderna. Esse processo de expansão se concretiza pela 
modernização das atividades produtivas do meio rural, assim como pelo aumento 
da diversificação e pulverização do parque agroindustrial na região. Estas estruturas 
e características que se distribuem de maneira diferente sobre o território da AAR 
vêm assumindo em cada município funções e dimensões específicas dentro da rede 
espacial de interesses do agronegócio. 

Como salientado, boa parte da produção do estado de Mato Grosso é destinada a 
exportação. Observar o comércio de exportações pode ser um indicativo das 
particularidades da economia de cada município da AAR. O Quadro 7.3.1.3-2 
apresenta a participação das exportações no PIB de 201215 dos municípios da AAR, 
assim como os principais produtos e mercados no ano de 2014. 

Dentre as economias municipais da AAR, o PIB de Lucas do Rio Verde, Diamantino 
e Nova Mutum em 2012, era majoritariamente composto por rendimentos com 
exportações. Estes três municípios, situados na porção sul da AAR, têm seus 
territórios atravessados pela BR-163, principal eixo rodoviário da agroindústria no 
médio-norte do estado. A maior parte dos valores arrecadados com exportações foi 
proveniente da comercialização da soja.  

Em Diamantino a participação da cadeia da pecuária foi importante em 2014. Nesse 
ano, mais de um terço dos dividendos obtidos com as exportações do município 
vieram da exportação de carne.  Esse desempenho pode ser atribuído à presença 
de uma unidade de processamento da empresa JBS S.A. no município. 

Outros oito municípios da AAR tiveram participações mais modestas das 
exportações em seus PIBs. Em dois deles as exportações não estavam 
concentradas na soja no ano de 2014. Juara concentrou suas exportações em 
produtos cárneos, pois o município tem uma unidade de processamento e 
distribuição da JBS. Em Nobres, 100% do valor das exportações foi obtido com a 

                                                           
15

 Até o momento da construção desse estudo o IBGE só havia divulgado o PIB municipal do ano de 
2012. 
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comercialização de cimento, decorrente da presença de uma unidade de 
processamento do Grupo Votorantim. 

As economias de Itanhangá, Novo Horizonte do Norte e Nova Bandeirantes não 
registraram exportações, segundo a Secex, entre os anos de 2012 e 2014. 
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Quadro 7.3.1.3-2 - Exportações na AAR.  

MUNICÍPIOS PART. EXPORTAÇÕES 
NO PIB 2012* 

PART. DOS GRUPOS DE PRODUTOS NO PIB GERADO COMO AS EXPORTAÇÕES (2014) PRINCIPAL 
COMPRADOR 

(2014) 
CARNES E 

SUBPRODUTOS 
GRÃOS E 

SUBPRODUTOS 
MADEIRA E 

SUBPRODUTOS CIMENTO 

Diamantino 77,22% 34,12% 65,88% - - China 

Itanhangá - - - - - - 

Juara 6,75% 99,83% - 0,17% - Hong Kong 

Lucas do Rio Verde 50,32% - 99,98% - - China 

Nobres 0,32% -  - - 100% Bolívia 

Nortelândia 3,90% - 100% - - Coréia do S. 

Nova Bandeirantes - - - - - - 

Nova Maringá 20,15% - 100% - - China 

Nova Mutum 69,75% 0,37% 99,63% - - China 

Novo H. do Norte - - - - - - 

Porto dos Gaúchos 2,10% -  - - - - 

São José do Rio Claro 27,70% - 93,97% 6,03% - China 

Tabaporã 1,55% - 100% - - China 

Tapurah 36,10% - 100% - - China 

*Percentuais aproximados 

Fonte: IBGE e Secex 2014 
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Grandes empresas que atuam no agronegócio possuem fazendas, unidades de 
processamento de insumos básicos e armazenagem na AAR. A maioria estabelece 
tradings 16 atreladas a sua linha produtiva no campo. Essas empresas de 
exportações também comercializam a produção cultivada em propriedades 
independentes. 

O Quadro 7.3.1.3-3 mostra as tradings que efetuaram transações dentro da AAR no 
ano de 2014. A maioria está relacionada com a cadeia produtiva do cultivo de 
grãos, em especial a soja. Ao todo setenta e cinco pessoas jurídicas efetuaram 
transações de exportação na área de influência, dezessete delas atuando como 
unidades de processamento. Em alguns municípios algumas grandes empresas, 
como a Bunge e a Amaggi, mantinham mais de uma figura jurídica efetuando 
transações de exportação. 

As principais tradings situadas na AAR que efetuaram transações em 2014 e não 
atuavam no ramo de grãos eram: 

 Diamantino 

 JBS: processamento de carne bovina 

 Juara 

 JBS: centro de distribuição e processamento de carne bovina 

 Sharewood do Brasil: extração de madeira em florestas plantadas 

 Nobres 

 Votorantim: produção de cimento 

 Nova Mutum 

 Queiroz Galvão Óleo e Gás: pesquisa de potencial produtivo de gás no 
Planalto dos Parecis, contratada da Petrobras 

 Natural Porks: abate e processamento de carne de suínos 

 Intercoop: abate e processamento de carne de suínos 

 São José do Rio Claro 

 Apasa: serraria 

 Guavira: serraria. 
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 As tradings são empresas que baseiam suas operações em atividades comerciais de exportação. 
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Nos municípios de Tabaporã e Tapurah duas tradings estavam habilitadas no CNAE 
para a criação de gado de corte e cultivo de soja. Estes municípios estão situados 
mais ao norte da AAR, onde a atividade pecuária é mais efetiva. 

O município de Nova Mutum abrigou o maior número de tradings com 
movimentação em 2014 (21), seguido de Lucas do Rio Verde (20) e Diamantino 
(14). 

 

Quadro 7.3.1.3-3 - Tradings com transações em 2014 - AAR. 

MUNICÍPIOS 
UNIDADES DE 

PROCESSAMENTO DE 
BENS PRIMÁRIOS 

UNIDADES DE 
ARMAZENAGEM E/OU 

COMERCIALIZAÇÃO DE 
BENS PRIMÁRIOS 

EMPRESAS 

Diamantino 2 12 

JBS - Amaggi - O Telhar - SLC 
- Sipal - Bunge - Vanguarda do 
Brasil - C. Vale - ADM do Brasil 
- Louis Dreyfus 

Itanhangá - - - 

Juara 1 1 JBS - Sharewood do Brasil 

Lucas do Rio Verde 6 14 

Amaggi - Fiagril - Sipal - Fertifer 
- Boa Esperança Agrop. - 
Popcorn - ADM - Louis Dreyfus 
- C. Agrária - Dassoler - Cargill 
- Bunge 

Nobres 1 - Votorantim Cimentos 

Nortelândia 1 - Sipal 

Nova Bandeirantes - - - 

Nova Maringá   2 Noble - Fiagril 

Nova Mutum 4 17 

Amaggi - Bunge - Cervejaria 
Petrópolis - Queiroz Galvão - 
Natural Porks - Coop. Vale - 
Intercoop - O Telhar - ADM - 
Sipal - Vanguarda - Louis 
Dreyfus - Fiagril - Bom Jesus 
Agrop. - Noble - Cargill 

Novo Horizonte do Norte - - - 

Porto dos Gaúchos - 1 SLC (soja) 

São José do Rio Claro 2 3 
APASA Ind. Agroflorestal  - 
Guavira Ind. Florestal - O 
Telhar - ADM - Bunge 

Tabaporã - 2 Fiagril – Vanguarda 

Tapurah - 6 
Amaggi - Boa Esperança - 
Bunge – ADM 

Fonte: Secex e consulta de CNPJ no sítio da Receita Federal do Brasil. 
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Dentre as setenta e cinco empresas citadas, 20% haviam faturado na faixa de até 
U$ 1 milhão ao longo de 2014, entre elas a Sharewood (Juara), Votorantim (Nobres) 
e Queiroz Galvão (Nova Mutum). Na faixa de rendimentos entre U$ 1 e 10 milhões 
ficaram 36% das empresas; entre elas a cooperativa Intercoop de Nova Mutum, 
processadora de carne suína, sendo as demais relacionadas à cadeia dos grãos. 
Na faixa entre U$ 10 e 50 milhões ficaram 36,7% das empresas, a única fora do 
segmento de grãos foi a JBS de Juara. Entre U$ 50 e 100 milhões foram 12% das 
empresas, todas do segmento de grãos. E com rendimentos acima de U$ 100 
milhões foram apenas 8% das empresas, entre elas a JBS de Diamantino. 

Essa rede de empresas multinacionais exportadoras indica o quanto a cadeia do 
agronegócio está articulada na AAR, o que acaba por se refletir também na AII. As 
economias de alguns municípios aparentemente estariam mais distantes dessa 
rede, como o município de Nobres, onde o setor secundário foi o que mais 
contribuiu na formação do PIB do município nos últimos anos, resultado da extração 
de calcário e produção de cimento. Todavia, a ligação com a cadeia produtiva de 
grãos existe, pois o setor agropecuário contribuiu com pouco mais de 15% do PIB 
no ano de 201217, e a maior parte dos rendimentos veio do cultivo da soja. 

O município de Itanhangá tem seu PIB concentrado no setor primário, conforme 
apresentado no subitem inicial desse capítulo.  Apesar de não ter nenhuma trading 
com exportações efetuadas no ano de 2014, sua economia é baseada no cultivo da 
soja. A produção circula no mercado de commodities por outros municípios polos da 
região, como Lucas do Rio Verde e Nova Mutum.  

Essa estrutura econômica se repete em Nortelândia, município que tem sua 
economia baseada no plantio da soja. O setor de serviços do município se destaca 
pela presença de empresas de apoio à produção agrícola. 

Dada a importância da soja na economia de Itanhangá pode-se considerar que a 
rodovia MT-338 já está incluída no circuito da soja. O crescimento de lavouras de 
grãos em Porto dos Gaúchos e Juara fortalece essa análise, no entanto a economia 
desses dois municípios ainda tem na produção pecuária uma importante referência. 
Em 2012, por exemplo, Juara tinha o maior rebanho bovino do estado. Em Porto 
dos Gaúchos, uma empresa trading efetuou transações de exportação de grãos em 
2014. 

No município de Nova Bandeirantes, extremo norte da AAR, a pecuária também 
expande sua produção e se coloca como principal atividade. O rebanho de bovinos 
no município cresceu quase 60% entre os anos de 2006 e 201318.Outra atividade 
que auxilia a manutenção do setor primário como o mais importante no município é 
a produção de madeira em toras, que no ano de 2012 foi responsável por mais de 
10% do PIB19. 
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 Fonte: Produção Agrícola Municipal (PAM), IBGE 2013. 
18

 Pesquisa Pecuária Municipal (PCM), IBGE. 
19

 Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS), IBGE 2013. 
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Em Nova Maringá a cadeia produtiva da madeira também é bastante significativa 
para o PIB. A produção de madeira em toras do ano de 2012 representou 23% do 
PIB do setor primário do município. No entanto, nos últimos anos a produção da 
soja se estabeleceu como a maior fonte do PIB. 

No ano de 2011 a Superintendência de Desenvolvimento Territorial, órgão ligado a 
SEPLAN-MT, divulgou estudo de mapeamento das cadeias produtivas do estado. 
Na análise da cadeia produtiva da pecuária, os municípios de Juara e Nova 
Bandeirantes são elencados como importantes polos produtores. 

No mapeamento da cadeia produtiva de aves e suínos os municípios de Nova 
Mutum, Lucas do Rio Verde e Diamantino são citados como polos importantes. É 
referida a forte relação entre as produções de grãos e desses animais, atividades 
que se integram em uma mesma rede territorial, segundo o estudo da SEPLAN. 

Na cadeia produtiva da extração mineral o estudo aponta a importância da extração 
de calcário e produção de cimento em Nobres. Mais uma vez é apontada a 
influência da produção de grãos na região, pois o calcário é matéria prima 
fundamental na correção de solos explorados pelas grandes lavouras. 

O mapeamento aloca a distribuição da cadeia produtiva da madeira do estado na 
porção centro-norte do território. Nessa cadeia produtiva os municípios da AAR 
citados são: Nova Bandeirantes, Juara, Tabaporã, Itanhangá, Tapurah, São José do 
Rio Claro e Nova Maringá. O estudo ressalta que a cadeia produtiva da madeira no 
estado poderia gerar mais rendimentos, com o fomento à expansão da indústria 
moveleira. 

Na cadeia produtiva da soja o mapeamento aponta como destaques na AAR os 
municípios de Nova Mutum, Lucas do Rio Verde e Diamantino. Esses, na avaliação 
do estudo da SEPLAN, figuram como subpolos em relação à importância do 
município de Sorriso na rede da soja no estado. 

Para as atividades de turismo os principais municípios citados na AAR são Nobres e 
Nova Mutum. O primeiro tendo como foco as atrações naturais, e Nova Mutum 
como importante ponto de atração para o turismo de negócios, devido sua influência 
dentro da cadeia produtiva de grãos no estado. 

A agricultura familiar é citada como fundamental para o fornecimento de alimentos 
para consumo doméstico, e tem como destaque a produção de mandioca e seus 
subprodutos. Nobres e Diamantino são apontados como municípios com grande 
participação na produção destas lavouras no estado. 

O estudo da SEPLAN chama a atenção para a produção de arroz no estado, pois 
segundo os dados utilizados  da Produção Agrícola Municipal de 2009 do IBGE, 
Porto dos Gaúchos comparece como sexto maior produtor no estado. Nesse 
município as lavouras de arroz servem como atividade de abertura de novas áreas 
para a fronteira agrícola da soja. Juara e Nova Bandeirantes também são 
classificados como municípios produtores que atuam na cadeia produtiva do arroz. 
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Na produção de leite o documento aponta que Juara, Nova Bandeirantes e Novo 
Horizonte do Norte estão bem integrados a cadeia produtiva. Na produção de mel 
aparecem como representantes da AAR os municípios de Juara, Nova Bandeirantes 
e Nortelândia. 

Observa-se que a estrutura produtiva da AAR é bastante variada, mas a cultura da 
soja e a pecuária são predominantes. A cadeia produtiva da madeira é importante 
para a economia de alguns municípios, no entanto, agrega proporções menores de 
valor aos PIBs municipais devido à falta de atividades de beneficiamento desse 
insumo. 

 

e) Tendências e as perspectivas de desenvolvimento 

O território do estado de Mato Grosso é dividido entre 141 municípios, e a soma dos 
PIBs dos municípios da AAR em 2012 representava quase 12% do PIB do estado. 
O PIB per capita municipal 20 do estado em 2012 foi 573,3 milhões de reais, 
enquanto nos municípios da AAR o PIB per capita foi de 668,8 milhões de reais no 
mesmo ano. 

Alguns municípios da região de influência apresentaram taxas de crescimento do 
PIB entre os anos de 2002 e 2012 superiores as do estado. O crescimento do PIB 
de Tabaporã foi o terceiro maior em todo o estado nesse período. Junto com os 
municípios de Nova Maringá, Nova Bandeirantes, Nova Mutum, Lucas do Rio 
Verde, Porto dos Gaúchos e Juara. Tabaporã ficou entre as cinquenta economias 
que mais cresceram no estado entre os anos de 2002 e 2012. Os outros municípios 
da AAR apresentaram taxas positivas no período, no entanto os percentuais de 
crescimento os colocaram em posições mais modestas no ranking estadual, 
conforme apresentado no Quadro 7.3.1.3-4. 

A taxa média de crescimento do PIB entre os municípios do estado no período foi 
de 323%, e sete municípios da AAR tiveram crescimento superior a essa média. 

 

Quadro 7.3.1.3-4 - Taxa de Crescimento do PIB entre os anos de 2002 e 2012. (continua...) 

MUNICÍPIOS CRESCIMENTO DO PIB ENTRE 
2002 E 2012 

POSIÇÃO RANKING 
ESTADUAL 

Tabaporã 995,59% 3ª 

Nova Maringá 884,70% 6ª 

Nova Bandeirantes 730,16% 8ª 

Nova Mutum 507,92% 15ª 

Lucas do Rio Verde 501,53% 16ª 
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 Para cálculo foram considerados os PIBs, incluindo os valores arrecadados com impostos, divulgados 
pelo IBGE. Esses valores foram divididos pelo número de municípios de cada recorte espacial. 
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Quadro 7.3.1.3-4 - Taxa de Crescimento do PIB entre os anos de 2002 e 2012. (continuação) 

MUNICÍPIOS CRESCIMENTO DO PIB ENTRE 
2002 E 2012 

POSIÇÃO RANKING 
ESTADUAL 

Porto dos Gaúchos 411,74% 28ª 

Juara 333,82% 50ª 

Diamantino 240,61% 86ª 

São José do Rio Claro 213,53% 98ª 

Nortelândia 209,74% 101ª 

Novo H. do Norte 203,34% 104ª 

Nobres 187,85% 112ª 

Tapurah 142,82% 135ª 

Itanhangá 141,10% 136ª 

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona 
Franca de Manaus - SUFRAMA 

 

Dentre as economias da AAR nove municípios estavam entre os sessenta maiores 
PIBs do estado no ano de 2012 e três deles entre as quinze maiores economias: 
Lucas do Rio Verde (7), Nova Mutum (8) e Diamantino (14).  O município de 
Tabaporã serve como exemplo do modelo econômico que está em curso na 
dinâmica econômica na AAR. É um município que tradicionalmente tinha sua 
economia baseada na pecuária, e que nos últimos anos vem aumentando a 
participação das lavouras de soja. O mesmo processo foi registrado entre as cinco 
economias que mais cresceram na AAR, dentre as quais apenas Nova 
Bandeirantes obteve evolução econômica com a intensificação da pecuária. Esse 
município, localizado na extremidade norte da área de influência, ainda está na 
etapa inicial do processo que deriva da expansão do agronegócio, por estar situado 
além da linha de expansão da fronteira agrícola, representada pelo sul do município 
de Juara. 

Na Figura 7.3.1.3-6 são demonstrados os percentuais de evolução da área 
destinada a culturas temporárias21 nos cinco municípios entre 2002 e 2013, assim 
como o perfil da pecuária no período. O que se observa não é um grande recuo da 
pecuária nos municípios com grandes taxas de crescimento econômico, mas sim 
uma evolução desproporcional da área das lavouras. 

A pecuária perde área para a soja, mas o número de cabeças não recua na mesma 
proporção do crescimento das lavouras. A produção bovina recebe o incremento de 
novas técnicas que permitem o uso intensivo de uma porção menor do solo, na 
forma de confinamento, em substituição à pecuária extensiva, por exemplo.  
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 As culturas temporárias são aquelas sujeitas ao replantio após a colheita, e incluem: milho, soja, 
mandioca, arroz, trigo entre outras. 
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Figura 7.3.1.3-6 - Evolução da área destinada a culturas temporárias X rebanho 
bovino (2002-2013). 

Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal e Pesquisa Pecuária Municipal, IBGE. 

 

A produção de grãos em larga escala, portanto, reflete na modernização da 
pecuária, que para conviver com o avanço da soja tem que buscar maior 
rentabilidade para a atividade. Segundo o secretário de agricultura de Juara, a soja 
é mais atrativa para os produtores rurais, pois o retorno dos investimentos é mais 
rápido em relação à pecuária. Contudo, a pecuária tem espaço garantido na região 
devido à tradição da atividade e, principalmente, ocupa os nichos de relevo 
acidentado, a implantação de lavouras modernas é mais difícil. 

As economias de Nova Mutum e Lucas do Rio Verde são mais diversificadas do que 
no restante dos municípios da AAR. Apesar do crescimento das lavouras de soja 
nos dois municípios, no período analisado, suas economias estão relativamente 
estáveis no setor agrícola e são mais influenciadas pelo incremento de outras 
cadeias produtivas proporcionadas pela cultura da soja. Os resultados econômicos 
oriundos da agroindústria aparecem, sobretudo no setor secundário, para onde se 
direciona o beneficiamento dos bens primários produzidos. 

Como citado anteriormente, a consolidação da cadeia produtiva da soja, inclui as 
empresas de beneficiamento, o que é um grande atrativo para a produção de 
animais de pequeno porte, como galináceos e suínos. Nos últimos anos, empresas 
de grande porte e cooperativas de produtores, criaram estruturas para abate e 
beneficiamento da carne de galináceos e suínos em Lucas do Rio Verde e Nova 
Mutum. Entre os anos de 2002 e 2013 os dois municípios registraram grandes taxas 
de crescimento do rebanho de suínos e galináceos, conforme Figura 7.3.1.3-7. 
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Figura 7.3.1.3-7 - Evolução dos rebanhos suíno e galináceo em Lucas do Rio 
Verde e Nova Mutum (2002-2013). 

Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal, IBGE. 

 

Nova Mutum e Lucas do Rio Verde são referências de modelo de desenvolvimento 
econômico para os demais município da AAR. Eles seguem o padrão de 
desenvolvimento do estado, que se baseia na expansão e consolidação das 
lavouras agrícolas capitalizadas pelas multinacionais da agroindústria.  

A tendência é que as cadeias produtivas da madeira e da pecuária mantenham sua 
importância econômica na AAR apenas na porção norte do território, abrindo 
caminhos para a expansão agrícola na região. A diversificação das atividades de 
beneficiamento de grãos impulsiona o crescimento das áreas de lavouras, assim 
como promovem o fortalecimento de outras cadeias produtivas, como da produção 
de aves e suínos. 

Outra atividade que está sendo fortalecida por políticas públicas e vem ganhando 
espaço no meio rural é a aquicultura, principalmente entre pequenas e médias 
propriedades. A produção de peixes na AAR, ainda em fase embrionária, tende a 
prosperar devido à instalação de grandes frigoríficos de pescado no estado. 

No ano de 2014 a empresa Delicious Fish estabeleceu em Sorriso a maior planta 
frigorífica de peixes nativos do país22, e o município ainda abriga outro frigorífico da 
empresa Native. Como incentivo à piscicultura, em outubro de 2011 foi instituída a 
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 MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA, Mato Grosso inaugura o maior frigorífico de peixes 

nativos do Brasil Disponível em: < http://www.mpa.gov.br/index.php/ultimas-noticias/642-mato-grosso-
inaugura-o-maior-frigorifico-de-peixes-nativos-do-brasil>. Acesso em Janeiro, 2015 
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Lei Estadual nº 9.619, que dispensa o licenciamento ambiental para a construção 
de tanques de pesca com até cinco ha de lâmina d’água23. O incentivo a produção 
de pescado está diretamente relacionado à produção de grãos, uma vez que a soja 
e o milho são os principais insumos para a produção de ração para peixes de 
cativeiro. 

Sendo assim, nota-se que a cadeia produtiva da soja está firmemente estabelecida 
na economia do estado, e se desenvolve em ritmo acelerado no espaço da AAR. A 
economia dos municípios da porção norte da área de influência evolui no sentido de 
gerar maior integração com a rede do agronegócio do estado. 
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 SUPERINTENDÊNCIA DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, outubro de 2011 

foi instituída a Lei Estadual nº 9.619, que dispensa o licenciamento ambiental para a construção de 
tanques de pesca com até Cinco ha de lâmina d’agua. Disponível em: 
https://www.iomat.mt.gov.br/imprimir.htm?id=433346&edi_id=2961>. Acesso em janeiro de 2015. 
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7.3.1.4 - Emprego e renda 

O desempenho do mercado de trabalho formal da AAR reflete o forte desempenho 
econômico da região, identificado na comparação com a economia da unidade da 
federação no qual se insere, conforme apresentado no capítulo Estrutura Produtiva. 
Em dezembro de 2013 o mercado de trabalho na AAR era composto por  
64.082 empregos formais, o que representava 8,08% dos empregos formais de todo 
o estado de Mato Grosso. No mesmo mês, do ano anterior (dez. 2012), a 
participação da área de influência nos empregos formais do estado era de 7,39%. 
Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com base nas 
informações consolidadas na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 1. 

O aumento da participação da área de influência indica que o mercado de trabalho 
evolui com mais força nessa área do que em todo o estado. Entre os anos de  
2012 e 2013 o número de trabalhadores formais na AAR cresceu dez pontos 
percentuais acima da taxa do estado, conforme apresentado no Quadro 7.3.1.4-1. 

 

Quadro 7.3.1.4-1 - Evolução dos empregos formais na AAR e no estado (2012-2013). 

TERRITÓRIO POSTOS DE TRABALHO 
2012 

POSTOS DE TRABALHO 
2013 EVOLUÇÃO 2012/13 

Mato Grosso 744.558 792.868 6,49% 

AAR 55.010 64.082 16,49% 

Fonte: RAIS (MTE). 

 

Em dezembro de 2013 os municípios que mais empregavam na AAR eram Lucas 
do Rio Verde e Nova Mutum respectivamente. 

Juara e Diamantino tinham o terceiro e quarto maiores contingentes, ambos com 
números de empregos formais bem aproximados. As quatro primeiras posições em 
2012 eram ocupadas pelos mesmos municípios no ano seguinte, assim como a 
última, onde Novo Horizonte do Norte aparece com o menor número de postos de 
trabalho da AAR nos dois anos. 

O Quadro 7.3.1.4-2 apresenta o número de empregos formais em cada município 
da região de influência nos anos de 2012 e 2013. A maioria dos municípios 
apesentaram evolução no número de postos de trabalho formais, a exceção ocorreu 
no município de Nortelândia, onde foi reduzido em 35 o número de trabalhadores 
com carteira assinada entre os dois anos. 

 

                                                           
1
 No momento dessa pesquisa os dados referentes ao ano de 2014 não haviam sido totalmente 

divulgados pelo MTE. 
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Quadro 7.3.1.4-2 - Empregos formais nos municípios da AAR (2012-2013). 

MUNICÍPIOS 
EMPREGOS FORMAIS  

DEZ. 2012 
EMPREGOS FORMAIS 

DEZ. 2013 

Diamantino 6.279 6.455 

Itanhangá 721 795 

Juara 6.542 6.656 

Lucas do Rio Verde 13.421 19.138 

Nobres 2.562 3.030 

Nortelândia 615 580 

Nova Bandeirantes 1.226 1.340 

Nova Maringá 1.253 1.368 

Nova Mutum 13.130 14.482 

Novo Horizonte do Norte 259 316 

Porto dos Gaúchos 1.159 1.253 

São José do Rio Claro 3.027 3.264 

Tabaporã 1.695 1.808 

Tapurah 3.121 3.597 

AAR 55.010 64.082 

Fonte: RAIS (MTE). 

 

Apesar do aumento absoluto do número de empregos formais em quase todos os 
municípios no período 2012/2013, a participação de cada um no quadro de trabalho 
da AAR foi alterada. Os municípios de Lucas do Rio Verde e Nobres foram os 
únicos a aumentar suas participações entre os dois anos. No primeiro município a 
evolução foi superior a três pontos (Figura 7.3.1.4-1), essa informação reforça a 
avaliação de que Lucas do Rio Verde avança na sua condição de vanguarda 
econômica, graças ao crescimento das atividades produtivas em todos os setores 
da economia 2. Além disso, sinaliza um aumento na concentração da oferta de 
trabalho, justificando um grande percentual de pessoas residentes não naturais do 
município, conforme apresentado no item 7.3.1.1 - Dinâmica Demográfica da AAR. 

 

                                                           
2
 No item de Estrutura Produtiva é caracterizada a evolução das principais atividades econômicas do 

município. 
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Figura 7.3.1.4-1 - Participação municipal nos postos de trabalho formal da 
AAR (2012-2013). Fonte: RAIS (MTE). 

 

a) Setores 

Para configurar a distribuição dos postos de trabalho entre os setores da economia 
foi considerada a divisão definida pelo IBGE, aplicada na RAIS. Os oitos setores de 
atividades na classificação do IBGE são: 

 extrativismo mineral; 

 indústria da transformação; 

 serviço industrial de utilidade pública; 

 construção civil; 

 comércios; 

 serviços; 

 administração pública e; 

 agropecuária. 



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 
 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 95/550 

 

Na AAR o setor que mais empregava em dezembro de 2013 era o da indústria de 
transformação, seguido de perto pelos setores de comércio e agropecuária  
(Figura 7.3.1.4-2). Essa configuração geral não representa a realidade da maior 
parte dos municípios da região de influência. Os municípios de Lucas do Rio Verde 
e Nova Mutum empregavam em 2013 mais de 50% dos trabalhadores com 
empregos formais da AAR, nos últimos anos essas duas localidades se destacaram 
regionalmente como polos de expansão de atividades industriais atreladas a cadeia 
produtiva do agronegócio. O peso do mercado de trabalho nos dois municípios 
distorce a análise para toda a área de influência, que nos demais municípios 
apresentam outras realidades, como detalhado a seguir.  

 

 

Figura 7.3.1.4-2 - Distribuição dos empregos formais por setores de atividade 
econômica (2013) na AAR. Fonte: RAIS (MTE). 

 

Como ocorre na estrutura econômica, o mercado de trabalho na AAR possui 
realidades diferentes em cada município. Foi possível traçar quatro perfis, para a 
região de influência, que agrupam municípios pelos setores que mais empregam. 

Os municípios onde o setor da indústria de transformação abriga a maior parte 
dos postos de trabalho são: Itanhangá, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. 
Itanhangá possui o terceiro menor mercado de trabalho da AAR e a maior parte dos 
postos de trabalho formal do município é mantida pela indústria extrativista vegetal, 
representada pela cadeia produtiva da madeira.  

Nos municípios de Lucas do Rio Verde e Nova Mutum a indústria da transformação 
é dominada pelas empresas de beneficiamento de alimentos. O Quadro 7.3.1.4-3 
apresenta a participação de cada setor de atividade no quadro de empregos dos 
três municípios. 
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Quadro 7.3.1.4-3 - Municípios da AAR onde a indústria da transformação é a maior empregadora no 
mercado de trabalho - 2013. 

MUNICÍPIOS ITANHANGÁ LUCAS DO RIO VERDE NOVA MUTUM 

EXTR MINERAL 0,00% 0,04% 0,01% 

IND TRANSF 26,92% 30,43% 25,69% 

SERV IND UP 0,00% 0,15% 0,79% 

CONSTR CIVIL 0,38% 5,07% 3,51% 

COMERCIO 18,49% 26,67% 22,06% 

SERVICOS 11,95% 19,71% 19,08% 

ADM PUBLICA 24,28% 7,78% 8,55% 

AGROPECUARIA 17,99% 10,16% 20,30% 

Fonte: RAIS (MTE). 

 

No município de Juara o setor que mais empregava em 2013 era o comércio; e a 
indústria da transformação mantinha a segunda posição, representada 
principalmente pela empresa JBS, que atua no beneficiamento de carne bovina e 
serrarias. A agropecuária também é um grande empregador no município, conforme 
visualizado na Figura 7.3.1.4-3. 

 

 

Figura 7.3.1.4-3 - Participação dos setores produtivos nos postos de trabalho formalizados 
em Juara - 2013. Fonte: RAIS (MTE). 
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Os municípios de Nobres, Nortelândia e Novo Horizonte do Norte estão entre as 
economias mais modestas da AAR. No ano de 2012 a soma do PIB dos três 
municípios representava menos de 5% do valor gerado em toda a região de 
influência. Nesse três municípios a principal empregadora em 2013 foi a 
administração pública. O Quadro 7.3.1.4-4 apresenta a participação de todos os 
setores na oferta de empregos formais. 

Apesar de os empregos públicos serem a maioria em Nobres, observa-se que os 
postos de trabalhos são bem distribuídos nos setores econômicos. Em Nortelândia 
a agropecuária emprega 1% a menos que a administração pública. O crescimento 
das lavouras de grãos deverá em médio prazo, pela movimentação do setor na 
região, alterar a realidade do mercado de trabalho. Com a menor economia da 
região de influência, Novo Horizonte do Norte, naturalmente, tem no funcionalismo 
público o maior contingente de empregos formais. 

 

Quadro 7.3.1.4-4 - Municípios da AAR onde a administração pública é a maior empregadora no mercado 
de trabalho - 2013. 

MUNICÍPIOS NOBRES NORTELÂNDIA NOVO H DO NORTE 

EXTR MINERAL 10,69% 0,34% 0,00% 

IND TRANSF 16,44% 4,83% 4,43% 

SERV IND UP 0,40% 2,93% 0,00% 

CONSTR CIVIL 9,80% 1,55% 2,22% 

COMERCIO 19,93% 9,66% 10,76% 

SERVICOS 15,38% 10,17% 2,85% 

ADM PUBLICA 20,26% 35,69% 64,24% 

AGROPECUARIA 7,10% 34,83% 15,51% 

Fonte: RAIS (MTE). 

 

Em muitos municípios da AAR a agropecuária é o setor que concentra a maior 
quantidade de postos de trabalho formais. O município de Diamantino, com a 
terceira economia da região de influência, comparece com os postos de trabalho 
distribuídos de forma equivalente entre os setores da administração pública, 
serviços e comércio; e apresenta preponderância em agropecuária seguido da 
indústria de transformação. (Quadro 7.3.1.4-5). 
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Quadro 7.3.1.4-5 - Municípios da AAR onde a agropecuária é a maior empregadora no mercado de 
trabalho - 2013. 

MUNICÍPIOS DIAMANTINO NOVA 
BANDEIRANTES 

NOVA 
MARINGÁ 

PORTO 
DOS 

GAÚCHOS 

S J DO 
RIO 

CLARO 
TABAPORÃ TAPURAH 

EXTR MINERAL 0,34% 0,00% 0,00% 0,08% 0,00% 0,00% 0,11% 

IND TRANSF 22,31% 20,90% 20,91% 11,49% 24,36% 18,47% 5,89% 

SERV IND UP 0,20% 0,00% 0,58% 0,00% 0,21% 0,00% 0,00% 

CONSTR CIVIL 2,25% 0,07% 0,51% 1,92% 0,98% 0,33% 2,20% 

COMERCIO 15,48% 23,51% 14,11% 10,38% 21,42% 10,90% 24,77% 

SERVICOS 11,59% 8,58% 4,61% 13,41% 9,59% 5,97% 8,26% 

ADM PUBLICA 13,85% 21,42% 22,30% 20,19% 16,67% 20,52% 11,15% 

AGROPECUARIA 33,99% 25,52% 36,99% 42,54% 26,78% 43,81% 47,62% 

Fonte: RAIS (MTE). 

 

b) Migração Intersetorial 

Entre os anos de 2007 e 2014 o saldo entre demissões e contratações em 
empregos formais na AAR foi positivo. O mercado de trabalho segue o ritmo de 
crescimento da economia da região gerando um incremento no número de postos 
de trabalho nos últimos anos. Nos últimos oito anos foram criados quase 21 mil 
empregos formais na região. 

Analisando o período ano a ano observa-se que os postos de trabalho continuam 
em crescimento na AAR, porém em ritmo menos acelerado (Figura 7.3.1.4-4). Essa 
evolução pode ser associada à evolução da mecanização do setor de agronegócios, 
o que representaria a diminuição de postos de trabalho, mesmo com o crescimento 
do setor.  
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Figura 7.3.1.4-4 - Balanço entre demissões e admissões na AAR - 2007/14. 

Fonte: RAIS (MTE). 

 

A indústria da transformação foi o setor que mais contribuiu com aumento de postos 
de trabalho na economia formal sendo responsável por 28,2% dos empregos 
gerados no período. O setor de comércio vem na sequência com 27,95% e o de 
serviços com 21,03% do total. 

Entre 2007 e 2014 todos os setores da economia obtiveram saldo positivo na 
relação entre admissões e demissões. O setor da indústria de transformação desde 
2013 vem efetuando mais demissões do que admissões (Quadro 7.3.1.4-6), no 
entanto, os dados consolidados no período mostram que o setor acrescentou 
postos de trabalho no mercado. Os setores de comércio e serviços são os que 
mantêm maior estabilidade no aumento da oferta de novos postos de trabalho.  

O nicho da indústria de transformação ocupado pelas madeireiras desarticulou 
muitos postos de trabalho nos últimos anos, em especial nos municípios da AII. 
Segundo depoimentos registrados no Diagnóstico Participativo, o aumento da 
fiscalização em torno do desmatamento ilegal prejudicou a atividade das serrarias 
da área de influência. No ano de 2007 Juara e Porto dos Gaúchos foram incluídos 
na lista de Municípios Prioritários da Amazônia pelo Governo Federal, prevendo a 
redução da expansão de áreas desmatadas por meio de popularização do Cadastro 
Ambiental Rural (CAR). 

As movimentações intersetoriais dos postos de trabalho fluem com maior densidade 
no sentido do setor terciário da economia. Essa dinâmica, que articula a diminuição 
dos postos de trabalho no setor secundário e crescimento no setor terciário, é típica 
de economias em processo de modernização, que inclui a terceirização de parte 
das atividades desenvolvidas nas linhas de produção da indústria. 
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Os municípios de Lucas do Rio Verde, Nova Mutum e Diamantino foram 
responsáveis por quase 85% dos novos postos de trabalho gerados na AAR entre 
2007 e 2014. O que se observa é o grande crescimento desses municípios, 
principalmente com a instalação de novas fábricas do setor alimentício, que atuam 
no beneficiamento de grãos, aves e suínos produzidos na região. Plantas industrias 
modernas, que demandam serviços de apoio a produção, impulsionam também o 
mercado de trabalho no setor terciário. 

Em Lucas do Rio Verde foram criados 52,3% de todos os novos postos de trabalho 
da AAR entre 2007 e 2014. O município é o principal destino para movimentos 
pendulares de trabalhadores que habitam outros municípios da região. 

 

Quadro 7.3.1.4-6 - Saldo entre demissões e admissões na AAR - 2007/14. 

SETORES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VARIAÇÃO 
NO PERÍODO 

EXTR MINERAL 38 68 17 1 74 32 29 9 268 

IND TRANSF 2.342 2.476 1.217 18 690 282 -951 -177 5.897 

SERV IND UP 6 26 40 12 -33 5 30 -55 31 

CONSTR CIVIL 361 -197 -82 142 306 54 129 57 770 

COMERCIO 918 1.211 667 533 680 802 626 402 5.839 

SERVICOS 519 701 572 750 442 246 695 468 4.393 

ADM PUBLICA 6 -1 1 -5 0 1 0 94 96 

AGROPECUARIA 988 264 450 519 858 374 37 105 3.595 

TOTAL 5.178 4.548 2.882 1.970 3.017 1.796 595 903 20.889 

Fonte: RAIS (MTE). 

 

No ano de 2014 Lucas do Rio Verde e Nova Mutum concentraram a maior parte dos 
empregos gerados na AAR (Figura 7.3.1.4-5). No primeiro, o setor da construção 
civil foi o que mais contribuiu com o aumento, e em Nova Mutum a contribuição 
maior foi do setor de serviços. Em ambos os municípios a indústria de 
transformação perdeu postos de trabalho no ano de 2014, demonstrando o 
processo de diversificação de estabelecimentos e atividades instalados nessas 
economias. 

Em alguns municípios os postos de trabalho foram reduzidos no último ano. Em 
Tabaporã, por exemplo, o impacto negativo no mercado de trabalho foi fruto da 
redução de empregos no setor da indústria de transformação. Em Nobres, onde a 
quantidade de empregos formais foi mais reduzida, o setor que mais contribuiu para 
a queda foi o da construção civil. 

Em Porto dos Gaúchos o acréscimo de 105 postos de trabalho em 2014 foi o maior 
desde o início da série observada (ano de 2007). O setor que mais contribuiu para o 
crescimento do mercado de trabalho no município foi o da administração pública. 
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Tapurah também aparece com destaque em 2014, com a criação de 111 novos 
postos de trabalho, sendo a maior parte no setor agropecuário. 

A evolução do quadro de empregos formais na AAR indica que há um crescimento 
desproporcional entre os municípios. O desaquecimento do preço da saca de soja 
nos anos de 2013 e 2014 concentrou a oferta de trabalho nos municípios de Lucas 
do Rio Verde e Nova Mutum, como consequência da redução do movimento de 
expansão de grandes empresas na região. 

Deve-se considerar também o impacto da redução gradativa da tradicional atividade 
madeireira da região, que está ligada ao setor da indústria de transformação. A 
continuidade e ampliação da fiscalização dos órgãos ambientais, e a diminuição de 
áreas legais sujeitas a desflorestamento, contribuem para que a atividade venha 
perdendo espaço na economia regional. 

 

 

Figura 7.3.1.4-5 - Saldo entre demissões e admissões nos municípios da AAR 
no ano de 2014. Fonte: RAIS (MTE). 
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c) Participação efetiva no mercado de trabalho e grau de instrução da mão de obra na 
AAR 

No ano de 2010, de acordo com o Censo Demográfico do IBGE, a AAR do 
empreendimento abrigava 184,6 mil pessoas em idade economicamente ativa 
(PEA3). Esse montante correspondia a 7,3% da PEA de todo o estado de Mato 
Grosso. 

A taxa de ocupação da AAR, ou seja, o percentual da PEA que efetuava atividades 
remuneradas no momento do levantamento era superior ao do estado. O que 
significa que a oportunidade de geração de renda para a mão de obra disponível na 
AAR era maior do que a média do estado. 

O município com maior taxa de ocupação na região de influência em 2010 foi Nova 
Mutum (Figura 7.3.1.4-6), reflexo do crescimento do setor industrial de sua 
economia. Em segundo lugar estava o município de Lucas do Rio Verde, que já 
possui uma economia mais estabilizada após a entrada de grandes investimentos 
da agroindústria. Diamantino registra o terceiro colocado na região no que tange a 
oferta de oportunidades de trabalho. 

Na AAR seis municípios tinham taxa de ocupação inferior à média verificada para o 
estado em 2010, e Nova Bandeirantes tinha a pior taxa em toda a região de 
influência. 

 

                                                           
3
 Lembramos que a PEA inclui todas as pessoas ocupadas, seja em atividades formalizadas ou não. 
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Figura 7.3.1.4-6 - Taxa de ocupação na AAR (%) - 2010. 

Fonte: Censo Demográfico 2010, IBGE. 

 

O nível de instrução da PEA disponível reflete diretamente tanto no acesso a postos 
de trabalho quanto em melhores remunerações. Os percentuais de distribuição da 
PEA por grupos de nível de instrução da AAR não foram favoráveis na comparação 
com as médias estaduais (Quadro 7.3.1.4-7). A taxa da PEA sem grau de instrução, 
ou com fundamental incompleto, era superior ao índice do estado na região de 
influência. E a média percentual da PEA com nível superior completo no estado era 
superior à área em estudo. 

O município com os piores indicadores de instrução da PEA foi Nova Bandeirantes, 
fato relevante para explicar a baixa taxa de ocupação da mão-de-obra. Nova Mutum 
novamente aparece na primeira posição em relação ao percentual da PEA com 
formação superior, seguido por Lucas do Rio Verde e Nortelândia, município aonde 
as grandes lavouras de grãos, com alto grau de tecnologia vêm avançando nos 
últimos anos. 
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Quadro 7.3.1.4-7 - Nível de escolaridade. 

TERRITÓRIOS 
SEM INSTRUÇÃO E 

FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

FUNDAMENTAL 
COMPLETO E 

MÉDIO 
INCOMPLETO 

MÉDIO 
COMPLETO E 

SUPERIOR 
INCOMPLETO 

SUPERIOR 
COMPLETO 

NÃO 
DETERMINADO 

Mato Grosso 51,44% 17,82% 22,02% 7,69% 1,04% 

AAR 55,01% 18,54% 19,55% 5,98% 0,91% 

Diamantino 54,40% 16,29% 19,48% 8,66% 1,17% 

Itanhangá 58,94% 19,04% 17,14% 3,43% 1,44% 

Juara 63,54% 17,68% 14,26% 3,90% 0,62% 

L do Rio Verde 42,02% 20,78% 28,72% 7,72% 0,76% 

Nobres 57,28% 17,34% 19,86% 5,31% 0,21% 

Nortelândia 50,84% 15,98% 21,71% 8,40% 3,07% 

N Bandeirantes 69,83% 18,03% 8,60% 1,89% 1,65% 

Nova Maringá 67,40% 14,60% 12,77% 3,48% 1,75% 

Nova Mutum 47,05% 20,28% 23,39% 8,58% 0,69% 

N H do Norte 66,53% 13,88% 14,62% 3,67% 1,30% 

P dos Gaúchos 61,82% 13,97% 18,13% 4,67% 1,40% 

S J do Rio Claro 62,90% 17,49% 13,84% 4,69% 1,09% 

Tabaporã 60,65% 20,74% 15,36% 2,95% 0,29% 

Tapurah 57,26% 20,34% 16,52% 5,27% 0,61% 

Fonte: Censo Demográfico 2010, IBGE. 

 

Para uma economia que apresenta grau de crescimento superior à média do estado 
nos últimos anos, a AAR ainda apresenta a PEA com baixos índices de 
escolaridade. Esse quadro se agrava quando considerado que o crescimento foi 
alavancado, principalmente, pela modernização das atividades produtivas ligadas 
ao meio rural. O agronegócio se desenvolve com o uso intensivo de tecnologia, e 
necessita de mão de obra qualificada para operacionalizar esse conjunto de 
equipamentos. A discrepância entre seu crescimento econômico e a oferta de mão 
de obra qualificada, configura um precedente que justifica a imigração de pessoas 
com maior nível de escolaridade para a região. Essa ocorrência foi verificada no 
item 7.3.1.1 - Dinâmica Demográfica da AAR, e seus desdobramentos são mais 
intensos nos municípios com atividade industrial mais desenvolvida como Lucas do 
Rio Verde. 

 

d) Movimentos pendulares 

A estrutura econômica estabelecida em cada município da AAR sugere que, os 
municípios com economias mais modestas e menos diversificadas, tenham parte de 
sua população ocupada em outros municípios com maior dinâmica econômica. 
Esse fluxo de trabalhadores entre municípios configuram movimentos pendulares, 
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que cada vez se tornam mais densos. Influenciados pela dinâmica de apropriação 
do espaço por estruturas produtivas hegemônicas, representadas, em especial, pela 
cadeia produtiva do agronegócio. 

No caso da AAR o ramo do agronegócio estabelece uma rede territorial onde são 
consolidados “nódulos” no espaço que atraem e irradiam fluxos de matéria prima, 
transportes, capitais, investimentos e trabalhadores. Essa rede reflete a hierarquia 
urbana estabelecida entre as cidades, que na região de influência da UHE 
Castanheira tem como principais polos as cidades de Lucas do Rio Verde, Nova 
Mutum e Diamantino, e polos intermediários, como Juara. 

No ano de 2010, segundo o Censo Demográfico do IBGE, quase quatro mil pessoas 
residentes na AAR efetuavam deslocamento diário para outros municípios até seus 
locais de trabalho. Esse efetivo representava 3,6% das pessoas ocupadas na AAR 
nesse ano. Os municípios com maior percentual de trabalhadores realizando 
movimentos pendulares eram Nortelândia e Novo Horizonte do Norte, com 21,7% e 
14,2% respectivamente. 

Em uma análise quantitativa, Lucas do Rio Verde é o município de origem do maior 
efetivo de trabalhadores que realizam deslocamentos diários. Nesse tipo de análise, 
Nortelândia aparece com o segundo maior contingente, conforme apresentado no 
Quadro 7.3.1.4-8. 

 

Quadro 7.3.1.4-8 - Pessoas ocupadas na AAR por localidade de trabalho - 2010. 

MUNICÍPIOS NO DOMICÍLIO DE 
RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO FORA DO MUNICÍPIO 

Diamantino 3.182 7.177 407 

Itanhangá 584 1.800 66 

Juara 4.310 11.020 313 

L do Rio Verde 4.910 18.905 736 

Nobres 1.556 4.424 444 

Nortelândia 594 1.620 612 

N Bandeirantes 1.431 3.387 53 

Nova Maringá 506 2.719 10 

Nova Mutum 4.048 13.575 338 

N H do Norte 934 760 279 

P dos Gaúchos 575 1.792 133 

S J do Rio Claro 2.323 5.842 363 

Tabaporã 1.289 3.559 75 

Tapurah 1.800 3.025 157 

AAR 28.042 79.605 3.986 

Fonte: Censo Demográfico 2010, IBGE. 
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Dentro do cenário de movimentos pendulares4 na AAR entende-se que o maior 
fluxo ocorra no sentido dos municípios com economias mais desenvolvidas e com 
maior dinamismo como Nova Mutum, Lucas do Rio Verde e Diamantino.  A 
movimentação de pessoas é mais densa e variada na porção centro-sul da AAR. 

Na porção norte, o ponto de referência para esses fluxos diários é a cidade de 
Juara, onde existe a maior oferta de postos de trabalho. A empresa JBS com sede 
em Juara, por exemplo, oferece transporte a seus funcionários que residem em 
Novo Horizonte do Norte5. A empresa atua no beneficiamento de carne bovina, e 
direciona sua produção aos mercados nacional e internacional. 

Com esse panorama entende-se que a rodovia BR-163 é um importante eixo de 
deslocamento para trabalhadores da região. No extremo sul da AAR, a rodovia BR 
364 é uma importante rota de movimentação para trabalhadores de Nortelândia e 
Diamantino e na porção norte, a rodovia MT-338, é o principal eixo de ligação até a 
cidade de Juara. 

 

                                                           
4
 Movimentos pendulares se caracterização por deslocamento diário de pessoas, ida e volta, 

normalmente impulsionados desde o local de moradia até o trabalho. 
5
 Informação obtida em entrevistas realizadas com as secretarias municipais dos dois municípios. 
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7.3.2 - Caracterização Socioeconômica da Área de Influência Indireta (AII) 

Conforme apresentado na Introdução do Diagnóstico do Meio Socioeconômico, a 
Área de Influência Indireta é formada pelos municípios de Juara, Novo Horizonte do 
Norte e Porto dos Gaúchos. A caracterização desta área e seus respectivos 
municípios são apresentados a partir da descrição dos fatores ambientais: dinâmica 
demográfica; infraestrutura, uso e ocupação do solo; estrutura produtiva; 
arrecadação; trabalho e renda; patrimônio material e imaterial; arranjos 
institucionais e conflitos; e por fim expectativas locais para o desenvolvimento 
sustentável municipal.  

 

7.3.2.1 - Dinâmica Demográfica 

Este item apresenta a Dinâmica Demográfica da Área de Influência Indireta, 
abordando a mobilidade populacional, incluindo a densidade populacional, 
distribuição populacional entre áreas urbanas e rurais e distribuição por faixa etária 
e sexo. Constam também os vetores de expansão urbana e rural, contendo o 
crescimento populacional recente e fluxos migratórios. 

Análises de vetores de expansão, como crescimento populacional e fluxos 
migratórios requerem uma abordagem comparativa com outras escalas territoriais. 
Na descrição da AAR foram usados dados que comparam essa região a outras 
porções de território, como o estado de Mato Grosso, o país e outras unidades da 
federação. Para estes fatores da AII foram acrescidas como base de comparação 
as áreas da divisão regional proposta pelo IBGE, onde está incluída a área de 
influência: a mesorregião Norte Mato-grossense e a microrregião Arinos. 

 

a) Mobilidade Populacional 

 Distribuição Populacional e Densidade Demográfica 

Os municípios da AII totalizavam, em 2010, 41.989 habitantes em uma área de 
30.513.543 km², configurando densidade demográfica de 1,38 habitantes/km². 
Dentre os três municípios que integram a AII da UHE Castanheira, o que possui 
maior contingente populacional é Juara. Em 2010, era habitado por 32.791 
habitantes (78,09% da população da AII), segundo dados do Censo Demográfico 
(IBGE, 2010). Novo Horizonte do Norte com 3.749 habitantes (8,93%) e Porto dos 
Gaúchos com 5.449 (12,98%), completam o quadro populacional da AII. 

A recente estimativa populacional do IBGE para os três municípios no ano de  
2014 não altera a proporção da distribuição dos habitantes da AII entre os três 
municípios. Para o ano de 2014, o IBGE estima que Juara tenha uma população de 
33.483 habitantes, Porto dos Gaúchos 5.361 e Novo Horizonte do Norte 3.830. A 
Figura 7.3.2.1-1 apresenta a taxa de distribuição da população da AII entre os 
municípios que a integram. 
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Figura 7.3.2.1-1 - Taxa de distribuição da população entre os municípios 

da AII. Fonte: Estimativa populacional, 2014 (IBGE). 

 

Com dimensões bem distintas do ponto de vista espacial e populacional, as taxas 
demográficas também variam na comparação entre os três municípios: Juara é o 
município mais populoso da AII, enquanto Novo Horizonte do Norte é o menos 
populoso, mas, devido a menor extensão de seu território apresenta a maior 
densidade demográfica, conforme indicado no Quadro 7.3.2.1-1. Porto dos Gaúchos 
é, dentre os três municípios, o menos povoado. 

 

Quadro 7.3.2.1-1 - População e densidade demográfica da AII - 2010. 

TERRITÓRIO ÁREA (KM²) POPULAÇÃO DENSIDADE (HAB/KM²) 

Juara 22.641.187 32.791 1,45 

Novo Horizonte do Norte 879.662 3.749 4,26 

Porto dos Gaúchos 6.992.694 5.449 0,78 

AII 30.513.543 41.989 1,38 

Fonte: Censo Demográfico 2010, IBGE. 

 

Quanto à população indígena localizada na AII, a maior quantidade de pessoas 
reside no município de Juara, estando a maioria vivendo em terras indígenas, 
conforme apresentado no Quadro 7.3.2.1-2. Os detalhes sobre esta população e as 
terras em que reside serão apresentados no Estudo do Componente Indígena, 
apresentado em documento associado ao EIA de acordo com as orientações da 
FUNAI. 
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Quadro 7.3.2.1-2 - Pessoas Indígenas nos Municípios da AII. 

MUNICÍPIO LOCALIZAÇÃO DO DOMICÍLIO CONDIÇÃO DE INDÍGENA PESSOAS 
INDÍGENAS 

Juara 

Em terras indígenas 

Total 1.154 

Declararam-se indígenas 1.028 

Não se declararam indígenas, mas se 
consideravam indígenas

1
. 

126 

Fora de terras indígenas 

Total 113 

Declararam-se indígenas 113 

Não se declararam indígenas, mas se 
consideravam indígenas. 

- 

Novo Horizonte 
do Norte 

Em terras indígenas - 

Fora de terras indígenas 

Total 1 

Declararam-se indígenas 1 

Não se declararam indígenas, mas se 
consideravam indígenas. 

- 

Porto dos 
Gaúchos 

Em terras indígenas - 

Fora de terras indígenas 

Total 16 

Declararam-se indígenas 16 

Não se declararam indígenas, mas se 
consideravam indígenas. 

- 

Nota: Os critérios adotados pela FUNAI se baseiam na Convenção 169 da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, promulgada 
integralmente no Brasil pelo Decreto nº 5.051/2004, e no Estatuto do Índio (Lei 6.001/73). A Convenção 169 da OIT sobre Povos 
Indígenas e Tribais, promulgada integralmente no Brasil pelo Decreto nº 5.051/2004, em seu artigo 1º afirma que: 

"1. A presente convenção aplica-se: a) aos povos tribais em países independentes, cujas condições sociais, culturais e econômicas 
os distingam de outros setores da coletividade nacional, e que estejam regidos, total ou parcialmente, por seus próprios costumes 
ou tradições ou por legislação especial; 

b) aos povos em países independentes, considerados indígenas pelo fato de descenderem de populações que habitavam o país ou 
uma região geográfica pertencente ao país na época da conquista ou da colonização ou do estabelecimento das atuais fronteiras 
estatais e que, seja qual for sua situação jurídica, conservam todas as suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e 
políticas, ou parte delas. 

2. “A consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como critério fundamental para determinar os grupos 
aos que se aplicam as disposições da presente Convenção.” 

Já o Estatuto do Índio (Lei 6.001/73) define, em seu artigo 3º, indígena como: 

"...todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico 
cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional."

2
 

 

 

 

                                                           
1
 De acordo com a metodologia do Censo Demográfico de 2010, a pergunta “Você se considera 

indígena?” foi feita especificamente para pessoas moradoras de terras indígenas que não se declararam 
indígenas no quesito cor ou raça (IBGE, 2013).  
2
 FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO. Disponível em: http://www.funai.gov.br/index.php/todos-

ouvidoria/23-perguntas-frequentes/97-pergunta-3. Acesso em: maio de 2015. 
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 Distribuição populacional em área urbana e rural 

Considerando a população da AII no ano de 2010, observa-se um perfil 
majoritariamente urbano. Como apresentado na Figura 7.3.2.1-2, aproximadamente 
73% dos habitantes concentra-se nas zonas urbanas dos três municípios. A taxa de 
urbanização da população da AII é distorcida pela configuração populacional de 
Juara, que contém população absoluta muito superior aos outros dois municípios, o 
que altera significativamente a média da AII. Em Juara 79,4 % dos habitantes vivem 
em áreas urbanas, em Porto dos Gaúchos são  
50,7 % e Novo Horizonte do Norte possui 52,6 % de sua população localizada em 
zona rural. 

 

 

Figura 7.3.2.1-2 - População Urbana X Rural na AII. Fonte: Censo Demográfico 2010, IBGE. 

 

 Distribuição Populacional por Idade e por Sexo 

O quadro etário da AII em 2010 é representado na Figura 7.3.2.1-3. É possível 
observar que 26,2% dos habitantes estão na faixa entre 0 e 14 anos de idade;  
68% são adultos entre 15 e 65 anos e 5,8% estão entre os idosos. A razão de 
dependência3 das crianças na AII é de 38,6%, enquanto o IBGE registrou para o 
estado de Mato Grosso uma taxa de 47,2%. A taxa de dependência dos idosos da 
AII é 8,4% contra 6,1% no estado. A taxa de dependência consolidada  

                                                           
3
 A razão de dependência por idade é o percentual de pessoas em uma faixa de idade que “depende” 

dos outros (geralmente pessoas menores que 15 e maiores de 64 anos) a pessoas em idade 
“economicamente produtivas” (entre 15 e 64 anos) em uma população (HAUPT, Arthur & KANE, 
Thomas. Manual sobre la población. 4ª ed. 71 p. 2001.) 
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(somatório da razão de dependência das crianças e dos idosos) na AII é de 47%, 
inferior  a taxa de 53,3% no estado. 

Inicialmente esses índices podem apontar para um futuro onde o quadro 
previdenciário dos três municípios seja comprometido. Deve-se considerar, porém, 
que são territórios ocupados relativamente recente, ocupados por uma população 
adulta oriunda de outras regiões do país. 

 

 

Figura 7.3.2.1-3 - Pirâmide Etária da AII. Fonte: Censo Demográfico 2010, IBGE. 

 

Quanto à análise da distribuição da população residente na AII pela variável sexo, a 
comparação entre os municípios demonstra pouca variação apresentando 
predominância de homens. A proporção média entre homens e mulheres para a 
área de influência no ano do Censo (2010) foi de 51,94% de população masculina, 
contra 48,05 % de população feminina. 

 

 Crescimento populacional recente 

Para a caracterização da evolução demográfica da AII faz-se pertinente a 
contextualização com as motivações que originaram o processo de ocupação da 
região. A dinâmica populacional de qualquer porção do território vincula-se 
diretamente ao processo de uso e ocupação do solo, indicado principalmente pelo 
desenvolvimento das atividades produtivas.  



 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 112/550 

 

A região em que está inserida a AII possui um histórico de ocupação intimamente 
relacionado com a expansão da fronteira agropecuária do país, conforme 
apresentado adiante no item C. Uso e Ocupação do Solo. O avanço local da 
estrutura do agronegócio (Figuras 7.3.2.1-4 e 7.3.2.1-5) ocorre pela ação em rede 
de atores empresariais, viabilizado por macro políticas públicas, que têm 
desdobramentos espaciais em grande parte da região Centro-Oeste. 

 

  

Figura 7.3.2.1-4 - Agronegócio ao longo da MT 
220 em Porto dos Gaúchos.  

Fonte: Habtec Mott MacDonald 12/2014. 

Figura 7.3.2.1-5 - Lavoura de soja ao longo da 
MT 220 em Sinop. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald 12/2014. 

 

Assim como a AAR, a mesorregião Norte Mato-grossense, nos últimos três censos 
demográficos do IBGE, apresentou taxas de crescimento populacional superiores a 
média de sua unidade da federação. Esse crescimento desproporcional da 
mesorregião em relação ao estado é justificável, porque o norte do estado abriga o 
bioma amazônico, área que nas últimas décadas vem sofrendo intenso processo de 
colonização, resultado das políticas de incentivo a expansão da fronteira 
agropecuária na região Centro Oeste do país. 

Os municípios da AII tiveram seu quadro populacional bastante alterado entre os 
censos 1991 e 2010 (Figura 7.3.2.1-6). Entre os censos de 1991 e 2000 a taxa de 
crescimento na AII foi de 22,7 %, sendo este índice bastante influenciado pelo 
crescimento da população de Juara (41,62%) enquanto que em Porto dos Gaúchos 
e Novo Horizonte do Norte foram apresentadas taxas negativas. 

 

b) Fluxos migratórios 

Ressalta-se que desde a década de 1980 o território do município de Porto dos 
Gaúchos sofreu perda de área com a instalação dos municípios de Juara, Novo 
Horizonte do Norte e Tabaporã. Entre os censos de 2000 e 2010, a microrregião 
Arinos (IBGE) já contava com sua ocupação bastante consolidada, graças a uma 
estrutura econômica definida pela exploração da madeira e da pecuária. Enquanto 
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isso, outras porções da mesorregião alcançam um incremento das atividades 
produtivas promovido pela expansão do agronegócio. Essa nova frente de expansão 
econômica no estado direciona boa parte dos movimentos migratórios desse período 
para outros municípios da mesorregião. Esse quadro econômico impõe na 
microrregião Arinos taxas de crescimento populacionais menores que as encontradas 
na Mesorregião Norte entre os censos 2000 e 2010. Esta dinâmica influencia também 
a região da AII e os municípios que a compõem. A mobilidade populacional no estado 
e em suas microrregiões se estabiliza após o Censo 1991, conforme observado por 
Silva (1997). O autor conclui que conforme se diminui a oportunidade de acesso à 
propriedade de terras férteis, o crescimento populacional em determinado município, 
ou região, também diminui drasticamente. Ou seja, o processo de colonização entre 
as décadas de 1950 e 1980 no estado do Mato Grosso experimentou explosões 
demográficas de curta duração (relativamente) em determinadas regiões. Quando se 
esgotavam as terras disponíveis para a colonização, novas correntes migratórias se 
direcionavam para outros pontos do estado. 

Os principais destinos dos fluxos migratórios no estado de Mato Grosso após a 
década de 1990 se voltam para as áreas onde ocorreu intensificação das atividades 
da cadeia produtiva do agronegócio. 

A expansão da fronteira agrícola do Centro Oeste brasileiro teve como cenário 
principal nas décadas de 1990 e 2000 o bioma cerrado. Esta condição ambiental 
exclui nesse período a Microrregião Arinos da área de interesse dos investimentos 
do agronegócio, e assim, a dinâmica populacional desse território se mostra menos 
intensa do que em outras porções da Mesorregião Norte. A exceção na AII na 
década de 1990 foi o crescimento da população de Juara, que teve como 
justificativa a evolução da economia do município e o coloca atualmente como polo 
microrregional. 

 

 

Figura 7.3.2.1-6 - Taxas de crescimento populacional na AII e demais territórios. 

Fonte: IBGE - censo demográficos, 1991, 2000 e 2010 (IBGE). 
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Segundo o Censo Demográfico 2010 (IBGE), 12,1% dos habitantes de Juara 
residiam no município há menos de 10 anos e eram oriundos de outros estados da 
federação, em Novo Horizonte do Norte eram 6%, e em Porto dos Gaúchos eram 
9,6%. Isso indica que dentre os municípios da AII, Juara é o que mantém uma rota 
migratória mais intensa. 

O tempo de existência dos três municípios também se reflete na configuração do 
perfil demográfico. Apenas 50,5% da população de Juara, em 2010, eram nascidos 
no estado de Mato Grosso. Cerca de 20% dos habitantes eram nascidos no estado 
do Paraná, confirmando a marca da colonização sulista na região. Em Porto dos 
Gaúchos os paranaenses eram 21,3% da população, e em Novo Horizonte do Norte 
22,5%. Em 2010, os paranaenses representavam 21,4% dos habitantes da AII. 

Chama atenção o percentual de habitantes nascidos no estado de São Paulo, 7,3%. 
Esta parcela de paulistas na população estudada normalmente representa a mão de 
obra utilizada na administração de fazendas, empresas de apoio ao agronegócio e 
no setor de serviços mais especializado. 

O Quadro 7.3.2.1-3 apresenta os estados de nascimento dos moradores de cada 
município da AII. 

 

Quadro 7.3.2.1-3 - Porcentagem de residentes dos municípios da AII por UF de nascimento. (continua...) 

UF DE NASCIMENTO JUARA 
% 

NOVO 
HORIZONTE DO 

NORTE  
% 

PORTO DOS 
GAÚCHOS  

% 
TOTAL DA AII 

% 

Rondônia 0,77 0,35 0,37 0,68 

Acre 0,12 0,11 0,04 0,11 

Amazonas 0,05 0,08 0,06 0,05 

Roraima 0,03 - 0,13 0,04 

Pará 0,95 0,16 0,24 0,78 

Amapá - 0,21 - 0,02 

Tocantins - - - 0,00 

Maranhão 0,28 0,27 0,50 0,31 

Piauí 0,28 0,35 0,09 0,26 

Ceará 0,85 1,36 0,92 0,91 

Rio Grande do Norte 0,08 - 0,06 0,07 

Paraíba 0,13 0,72 0,26 0,20 

Pernambuco 0,84 2,51 0,99 1,01 

Alagoas 1,16 2,48 0,64 1,22 

Sergipe 1,38 0,88 0,06 1,16 

Bahia 1,83 3,49 1,45 1,93 
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Quadro 7.3.2.1-3 - Porcentagem de residentes dos municípios da AII por UF de nascimento. (continuação) 

UF DE NASCIMENTO JUARA 
% 

NOVO 
HORIZONTE DO 

NORTE  
% 

PORTO DOS 
GAÚCHOS  

% 
TOTAL DA AII 

% 

Minas Gerais 3,13 7,28 3,43 3,55 

Espirito Santo 0,52 0,83 0,75 0,58 

Rio de Janeiro 0,10 0,27 0,07 0,11 

São Paulo 7,63 7,62 5,27 7,33 

Paraná 21,30 22,55 21,38 21,42 

Santa Catarina 1,82 0,51 2,62 1,80 

Rio Grande do Sul 1,12 1,31 5,19 1,66 

Mato Grosso do Sul 3,07 4,99 2,75 3,20 

Mato Grosso 50,51 41,03 51,92 49,83 

Goiás 1,14 0,56 0,61 1,02 

Distrito Federal 0,05 0,11 - 0,05 

Brasil sem especificação 0,66 - 0,17 0,54 

País estrangeiro 0,20 - 0,06 0,16 
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7.3.2.10 - Expectativas locais para o desenvolvimento sustentável municipal 

Além das informações obtidas por intermédio do levantamento de dados primários e 
secundários, o estudo buscou incorporar, quando possível, o ponto de vista e as 
expectativas dos agentes sociais locais de forma a conhecer como as pessoas de 
fato experenciam sua realidade cotidianamente. A utilização de observação 
participante e metodologias que incorporam os entendimentos dos distintos agentes 
sociais vêm demonstrando resultados positivos e necessários em estudos 
complexos e multidisciplinares, como é o caso de um EIA.  

Este item, portanto, foi elaborado a partir das informações obtidas durante o 
processo de construção do Diagnóstico Participativo em Juara, Novo Horizonte do 
Norte e Porto dos Gaúchos. O diagnóstico tem como objetivo apresentar as 
demandas e os fatores potenciais de desenvolvimento municipal, que subsidiarão a 
proposição de medidas e programas ambientais, no âmbito do processo de 
licenciamento da UHE Castanheira. 

Os processos participativos e de diálogo com agentes locais, são entendidos aqui, 
não apenas como a realização de direitos à participação e à cidadania, mas 
também como possibilidade de obter-se melhor precisão, nos dados 
socioeconômicos, subsídios necessários à avaliação de impactos ambientais. Para 
além de dados estatísticos e pesquisas em fontes secundárias a possibilidade de 
apreender como os moradores de determinada região, entendem suas condições 
de vida, favorece a apropriação de informações e dados socioeconômicos 
importantes na identificação de impactos e proposição de medidas e programas, 
constantes no escopo do EIA. Com este processo de Diagnóstico Participativo o 
estudo incorpora a subjetividade dos modos e condições de vida de diversos grupos 
sociais que fazem parte da área estudada e que, muitas vezes, estão inseridos em 
cenários de conflitos e disputas pelo uso dos recursos naturais e simbólicos. 

Destaca-se a importância deste Diagnóstico Participativo - que contou com a 
realização de 5 oficinas,  em cada um dos três municípios, resultando em um 
documento composto por informações sobre a área de influência,  advindas da 
percepção de seus principais atores sociais e instituições protagonistas, base futura 
para o planejamento de ações socioambientais estruturadoras. 

A participação dos agentes sociais locais tem proporcionado a aproximação entre a 
equipe técnica dos estudos ambientais, o empreendedor e o público, possibilitando 
a minimização dos ruídos na comunicação pela identificação de dúvidas e, 
expectativas frente ao empreendimento. Os resultados positivos alcançados 
demonstram que a possibilidade de ampliação dos mecanismos de acesso à 
informação, de diálogo e a criação de espaços de participação das equipes 
envolvidas com o empreendimento, desde o início dos estudos, proporcionam 
melhorias significativas no processo de licenciamento ambiental. Este processo 
interativo agentes sociais locais /equipes técnicas coloca em prática as premissas 
de desenvolvimento que consideram a importância dos aspectos sociais, ambientais 
e econômicos na implantação de um projeto hidrelétrico, fortalecendo o direito de 
acesso à informação ao mesmo tempo em que viabilizam o direito de acesso à 
energia para a população brasileira. 
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A metodologia do processo de construção do diagnóstico é apresentada no  
Anexo 7.3.2.10-1, enquanto a publicação em formato de revista é apresentada no  
Anexo 7.3.2.10-2. 
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7.3.2.2 - Infraestrutura 

O termo infraestrutura é entendido como uma rede de equipamentos e serviços 
públicos e/ou privados existentes na região de estudo, condições sociais e 
vulnerabilidade na Bacia Hidrográfica do rio Arinos, voltados ao atendimento da 
população em suas necessidades básicas. Neste sentido, será abordada a 
infraestrutura existente para responder às demandas sociais, econômicas e 
institucionais, onde se destacam a educação, saúde, saneamento, comunicação, 
energia, assistência social e segurança. 

Os dados e análises sobre o tema estão estruturados da seguinte forma: 

 Educação; 

 Saúde (Infraestrutura e serviços de saúde e perfil nosológico da população); 

 Saneamento; 

 Comunicação; 

 Redes de Transmissão e Distribuição de Energia; 

 Serviços de Assistência Social; 

 Segurança Pública. 

 

a) Educação 

A caracterização da estrutura de educação presente na AII foi pautada em dados 
obtidos nas entrevistas realizadas com representantes das secretarias de educação 
dos municípios de Juara, Porto dos Gaúchos e Novo Horizonte do Norte. Também 
foram utilizadas informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Censo Demográfico 2010 (IBGE) e do 
Portal de Acompanhamento dos Objetivos do Milênio (Portal ODM, 2015). De forma 
complementar, as informações obtidas no Diagnóstico Participativo1 também 
compõem este item. 

Segundo os dados consolidados do Censo Escolar 2013 (INEP), existem  
48 estabelecimentos educacionais distribuídos entre os municípios da AII, com 
58,3% deles situados em áreas urbanas. A exceção ocorre em Porto dos Gaúchos, 
onde todas as instituições de ensino estavam localizadas em área urbana do 
município, no mesmo período (Figura 7.3.2.2-1). 

O município de Juara possui 37 escolas presentes no território da AII 
(aproximadamente 77% do total da AII), sendo que mais de 56% delas estão 

                                                           
1
 Diagnóstico Participativo realizado nos municípios de Juara, Porto dos Gaúchos e Novo Horizonte do 

Norte em 2014/2015.  
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localizadas em área urbana. Juara ainda abriga as três escolas indígenas existentes 
na AII. Estas se localizam em terras indígenas do município e são mantidas pelo 
Governo do estado de Mato Grosso. 

De acordo com a Secretaria de Educação e Cultura de Juara, a maioria das escolas 
municipais conta com os recursos necessários para o exercício de suas funções, 
tais como: computadores, cozinha, área de lazer, sala de leitura e quadra 
esportiva.2 Além destes recursos, as escolas municipais de Novo Horizonte do 
Norte e de Porto de Gaúchos também possuem bibliotecas3. Por possuírem um 
maior quantitativo de alunos, as escolas localizadas na área urbana apresentam um 
maior número de recursos disponíveis em relação às escolas da área rural.  

 

 

Figura 7.3.2.2-1 - Quantidade de Estabelecimentos Educacionais na AII - Rural X 
Urbano. Fonte: MEC - INEP, Censo Escolar 2013. 

 

A maior parte das escolas da AII, que totalizam 48 unidades, é mantida pelo poder 
público. Dessas, 54% são administradas pela esfera municipal e 31% pelo estado. 
Conforme apresentado no Quadro 7.3.2.2-1, existem sete instituições de ensino 
mantidas pela inciativa privada na AII, e nenhuma delas se localiza no município de 
Novo Horizonte do Norte. 

 

  

                                                           
2
 Levantamento de campo, setembro de 2014. Entrevista na Secretaria de Educação e Cultura de Juara. 

3 Levantamento de campo, setembro de 2014. Entrevista na Secretaria de Educação, Cultura, Desporto 
e Lazer de Novo Horizonte do Norte. 
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Quadro 7.3.2.2-1 - Esferas de Administração dos Estabelecimentos Educacionais na AII (N0). 

MUNICÍPIO MUNICIPAL ESTADUAL PRIVADA 

Juara 20 11 6 

Porto dos Gaúchos 4 3 1 

Novo Horizonte do Norte 2 1 0 

AII 26 15 7 

Fonte: MEC - INEP, Censo Escolar 2013. 

 

As Figuras 7.3.2.2-2 a 7.3.2.2-5, apresentam algumas escolas municipais e 
particulares identificadas no meio urbano dos municípios da AII. 

 

  

Figura 7.3.2.2-2 - Educandário (particular) em 
Porto dos Gaúchos. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
02/2015. 

Figura 7.3.2.2-3 - Escola Municipal em Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald 02/2015. 

  

Figura 7.3.2.2-4 - Escola Estadual em Novo 
Horizonte do Norte. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
02/2015. 

Figura 7.3.2.2-5 - Escola Municipal em Novo 
Horizonte do Norte. 
Fonte: Habtec Mott MacDonald, 

02/2015. 
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Em todos os municípios foram identificadas escolas que desenvolvem atividades 
complementares tais como aulas de reforço escolar, esporte e lazer, artes, cultura, 
educação patrimonial e educação ambiental. Observa-se que algumas escolas dos 
municípios de Juara, Novo Horizonte do Norte e Porto dos Gaúchos estimulam a 
preservação da identidade cultural local com atividades ligadas a bandas de 
fanfarra4. Em Porto dos Gaúchos, a Escola Estadual Renato Spinelli inclui em suas 
atividades complementares os temas: “Educação em Direitos Humanos” e 
“Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável”. Nas atividades de Educação 
Ambiental em Juara o conteúdo programático, informado pela Secretaria de 
Educação e Cultura, está relacionado com o resíduo rural, horta e reciclagem.5 

Além destas atividades complementares, todos os três municípios possuem escolas 
que oferecem Atendimento Educacional Especializado (AEE6), que aborda o ensino 
de braile, LIBRAS, Soroban, métodos de comunicação alternativa e uso de recursos 
ópticos e não ópticos, entre outros.  

Em Porto dos Gaúchos a Secretaria de Educação de Porto dos Gaúchos em parceria 
com a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo de Porto dos Gaúchos (SEMATUR) e 
o Ministério Público criou o Projeto Pulsação. O Projeto tem como público de 
interesse alunos de escolas públicas e particulares com faixa etária entre 5 a 18 
anos. Os alunos precisam estar matriculados para serem atendidos pelo Projeto. Os 
cursos oferecidos pelo Projeto são: música (violão), luta (capoeira), artesanato e 
fanfarra. O Projeto contempla 300 alunos7 (Figuras 7.3.2.2-6 a 7.3.2.2-7). 

  

                                                           
4
 As Bandas Fanfarra são “conjuntos de músicos que tocam principalmente instrumentos metálicos de 

sopro”, segundo o Dicionário Aurélio. As fanfarras escolares assumem um papel importante na formação 
escolar e cultural do aluno, segundo Campos, 2008. 
5
 Levantamento de campo, setembro de 2014. Entrevista Secretaria de Educação e Cultura de Juara. 

6
 Segundo o portal do INEP o AEE é um “conjunto de atividades, recursos pedagógicos e de 

acessibilidade, oferecidos de forma complementar ou suplementar à escolarização dos estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, matriculados nas 
classes comuns do ensino regular. Esse conjunto de atividades, registradas no Projeto Político 
Pedagógico de cada escola, é realizado individualmente ou em pequenos grupos, em turno contrário ao 
da escolarização”. 
7
 Dados de fevereiro de 2015. 
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Figura 7.3.2.2-6 - Sede do Projeto Pulsação em 
Porto dos Gaúchos. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
02/2015. 

Figura 7.3.2.2-7 - Projeto Pulsação em Porto dos 
Gaúchos. 

Fonte: Edvaldo de Melo Sousa - Professor do Projeto 
Pulsação, 2014. 

 
 

Figura 7.3.2.2-8 - Projeto Pulsação na Praça 
Principal de Porto dos 
Gaúchos. 

Fonte: Edvaldo de Melo Sousa - Professor do Projeto 
Pulsação, 2014. 

Figura 7.3.2.2-9 - Artesanato produzido no Projeto 
Pulsação em Porto dos 
Gaúchos. 

Fonte: Edvaldo de Melo Sousa - Professor do Projeto 
Pulsação, 2014. 

 

O município de Juara, com densidade demográfica superior aos demais da AII, 
possui o maior número de estabelecimentos educacionais e, consequentemente, de 
matrículas.  

O Quadro 7.3.2.2-2 classifica a distribuição das matrículas de acordo com os 
municípios e ciclo de aprendizagem. 
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Quadro 7.3.2.2-2 - Matrículas Escolares na AII. 

MUNICÍPIO 

ANO 2013 

NÚMERO DE MATRÍCULAS - AII 

C
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O
LA

 

FU
N

D
. 

M
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IO
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C
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L 
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TA
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Juara 532 742 4.647 1.526 24 496 57 8.024 

Porto dos Gaúchos 94 126 874 265 0 155 0 1.514 

Novo Horizonte do Norte 75 79 434 217 0 134 0 939 

AII 701 947 5.955 2.008 24 785 57 10.477 

Fonte: MEC - INEP, Censo Escolar 2013. 

 

Nos dados consolidados de matrículas na AII em 2013 (INEP), 392 estavam 
registradas nas três escolas indígenas situadas no município de Juara. Esse 
contingente representava 3,74% das matrículas da área de influência indireta e 
4,89% das matrículas do município de Juara.  

Do total de matrículas escolares na AII, 76,6% corresponde a alunos do município 
de Juara, Porto dos Gaúchos mantem 14,4% das matrículas e Novo Horizonte do 
Norte 9%. Mais da metade das matrículas (56,8%) estão concentradas no Ensino 
Fundamental, conforme apresentado na Figura 7.3.2.2-10. 

 

 

Figura 7.3.2.2-10 - Matrículas Escolares X Ciclos da Educação Básica na AII. 

Fonte: MEC - INEP, Censo Escolar 2013. 
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A taxa de docentes das escolas da AII com formação superior apresenta perfis 
diferenciados, quando analisada em cada um dos municípios. O Quadro 7.3.2.2-3 
mostra que a média calculada para a Educação Infantil (EI) na AII foi de 69,56% de 
profissionais com diplomas de graduação, um índice bem inferior à média do 
estado, que foi de 81,6%. No entanto, observa-se que esta média é rebaixada pelos 
índices de Porto dos Gaúchos e Novo Horizonte do Norte, enquanto Juara tem uma 
taxa de profissionais com nível superior na EI superior a do estado. 

No Ensino Fundamental, somente a taxa de Novo Horizonte do Norte é superior a 
do estado de Mato Grosso, 89,3%. O mesmo ocorre na observação das taxas do 
Ensino Médio. Enquanto a taxa estadual é de 95,9%, Novo Horizonte do Norte tem 
100% dos profissionais com curso superior. As taxas dos outros dois municípios 
rebaixam a média da AII. Na Educação de Jovens e Adultos (EJA) o nível de 
docentes com graduação no estado é de 92,8%, superior ao índice na AII em 2013. 

 

Quadro 7.3.2.2-3 - Docentes com Nível Superior na AII - 2013. 

ÁREAS 
ETAPAS/MODALIDADES DE ENSINO (%) 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

ENSINO 
FUND. 

ENSINO 
MÉDIO 

EDUCAÇÃO 
PROF. EJA EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

Mato Grosso 81,6 89,3 95,9 93,6 92,8 79,7 

Juara 85,7 80,5 87,6 100 63,9 100 

Porto dos Gaúchos 56,3 78,3 84,4 -- 100 -- 

Novo Horizonte do Norte 66,7 93,1 100 -- 100 -- 

AII 69,56 83,97 90,67 33,33 87,97 33,33 

Fonte: MEC - INEP, Censo Escolar 2013. 

 

Bienalmente o MEC aplica exames para avaliar a Educação Básica no país em 
relação às metas de desenvolvimento propostas para o período. O resultado 
compõe o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que é composto 
pela análise dos ensinos Fundamental e Médio. A análise desses índices é 
importante considerando a histórica falta de qualidade e acesso a educação no 
Brasil. 

Em setembro de 2014 foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC-INEP) o 
resultado do IDEB para o biênio 2012-2013. No quadro nacional, o IDEB dos anos 
iniciais do Ensino Fundamental (EF) foi 5,2, ultrapassando a meta de 4,9 
estabelecida para o período. Para os anos finais do Ensino Fundamental a meta 
não foi atingida. O IDEB registrado foi de 4,2 contra a meta de 4,4. No Ensino 
Médio, a avaliação do total das escolas estabelecidas no território nacional também 
não alcançou a meta prevista. O IDEB foi de 3,7 contra 3,9. 

Nos municípios da AII, a tendência de evolução mostrada no quadro nacional se 
repetiu. Nos anos iniciais do Ensino Fundamental os índices dos três municípios 
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para o último biênio superaram a meta proposta pelo MEC. De forma geral, a 
evolução do IDEB na AII é positiva.  

Para este estudo, estabeleceu-se o IDEB da AII através de uma média ponderada, 
ilustrada na Figura 7.3.2.2-11. Na comparação entre os índices de 2011 e 2013, 
apenas Juara demonstrou queda no rendimento. Em 2013, o IDEB da AII foi 5,6. 

 

 

Figura 7.3.2.2-11 - Evolução do IDEB nos Anos Iniciais do EF na AII. Fonte: MEC - IDEB, 2014. 

 

Com o IDEB de 5,5 para os anos iniciais do EF em 2013, os municípios de Juara e 
Novo Horizonte do Norte dividem a 28ª posição entre os municípios do estado de 
Mato Grosso. Entre os municípios do Brasil eles ocupam a 1.971ª colocação. Porto 
dos Gaúchos obteve IDEB 5,7 em 2013, ocupando a 15ª posição no ranking 
estadual e a 1551ª no nacional. 

Para os anos finais do Ensino Fundamental, portanto, o quadro nacional da 
evolução do IDEB novamente se repete na AII do empreendimento. Os três 
municípios apresentaram queda na comparação entre 2011 e 2013. Na AII o índice 
variou de 4,6 em 2011, para 4,3 em 2013. A Figura 7.3.2.2-12 mostra que o 
município de Novo Horizonte do Norte registrou a maior queda do IDEB entre os 
dois últimos biênios.  
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Figura 7.3.2.2-12 - Evolução do IDEB nos Anos Finais do EF na AII. Fonte: MEC - IDEB, 2014. 

 

Com o IDEB de 4,7 em 2013, o município de Juara foi o único a alcançar a meta 
nacional para os anos finais da EF na AII; ocupando a 10ª colocação no ranking 
estadual e a 1.090ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros. Com índice de 
4,3, Porto dos Gaúchos ficou abaixo da meta e ocupa a 52ª posição no estado e a 
2.054ª no ranking nacional. Dentre os municípios da AII, Novo Horizonte do Norte 
registrou o menor IDEB para os anos finais da EF (3,8), ficando em 2013 com a 
113ª colocação entre os 141 municípios do estado e a 3.159ª posição no quadro 
nacional. 

Entretanto, estes dados não refletem a percepção dos interlocutores responsáveis 
pela educação dos municípios, observada durante o Diagnóstico Participativo 
(2014/2015), onde os participantes elencaram a educação como ponto positivo da 
gestão pública e destacaram o quanto ela evoluiu nos últimos cinco anos. 
Especialmente em Novo Horizonte do Norte o IDEB foi apontado como um ponto 
positivo da educação municipal. Tal fato demonstra as lacunas existentes entre os 
dados oficiais e a percepção dos profissionais locais. 

Em relação às instituições de ensino profissionalizante nos municípios da AII, Juara 
foi o único a apresentar esse tipo de instituição, contando com o SENAI. As áreas 
de formação disponibilizadas pela instituição estão relacionadas ao setor agrícola e 
contam com a parceria da Secretaria de Assistência Social do município8. Em 2013 
o SENAI ofereceu curso de segurança para operação de máquinas agrícolas 
pesadas, e o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município ficou 
responsável pela formação das turmas e disponibilizou local para aplicação do 
curso.  

                                                           
8
  Levantamento de campo, setembro de 2014. Entrevista Secretaria de Educação e Cultura de Juara. 
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Em Juara, no ano de 2012, a partir da Lei Municipal nº 2.278, foi firmado o convênio 
do Poder Executivo Municipal de Juara com a POLITEC - Escola Politécnica do 
Noroeste LTDA (escola particular), objetivando a instalação de cursos técnicos em 
Juara (Figura 7.3.2.2-13). 

 

 

Figura 7.3.2.2-13 - Escola Politécnica do Noroeste LTDA, em Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 08/2014. 

 

A demanda da população da AII por estabelecimentos de ensino superior é 
atendida, em grande parte, pelos municípios de Sinop e Cuiabá. A prefeitura de 
Juara mantem no município a estrutura de um polo da Universidade Aberta do 
Brasil (UAB), que congrega cursos de algumas instituições públicas de educação 
superior e técnica.  

Nessa estrutura, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 
Grosso (IFMT) oferece o curso de licenciatura em Química e de tecnólogo em 
Tecnologia de Sistemas para Internet. A Universidade do Estado de Mato Grosso 
(UNEMAT) (Figura 7.3.2.2-14) oferece os cursos de bacharelado em Administração 
Pública, licenciatura em Letras (Português-Inglês) e Pedagogia. 

Há ainda a Faculdade Internacional de Curitiba (Facinter), pertencente ao Grupo 
Educacional Uninter, que possui um Polo de Apoio Presencial na cidade de Juara. A 
instituição oferece cursos de graduação e pós-graduação a distância nas áreas de 
administração, engenharia elétrica e de produção, teologia e relações 
internacionais. 
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A partir do levantamento de campo, observou-se a construção de mais uma 
faculdade particular no município de Juara, a AJES - Faculdades do Vale do 
Juruena (Figura 7.3.2.2-15). De acordo com informações obtidas na sede do 
estabelecimento, a mesma tem previsão para a realização do vestibular no final de 
2016. Os cursos previstos são: bacharelado em administração, licenciatura em 
ciências biológicas, bacharelado em enfermagem, bacharelado em fisioterapia e 
bacharelado em psicologia. Todos os cursos aguardam autorização9. 

 

  

Figura 7.3.2.2-14 - Sede da UNEMAT, em Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
08/2014. 

Figura 7.3.2.2-15 - Sede da AJES - Faculdades 
do Vale do Juruena, em 
Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
02/2015. 

 

Em 2014, no momento de produção desse estudo, a prefeitura de Juara 
desenvolvia discussões para a elaboração do Plano Municipal de Educação, com 
previsão de término no ano de 2015.  O documento deverá traçar políticas que 
orientarão o setor da educação no município. Para tanto, estão sendo articulados 
grupos de discussão com participação da sociedade em 14 eixos temáticos, a 
saber: 

 

1. Educação Infantil; 

2. Ensino Fundamental; 

3. Ensino Médio; 

4. Educação Especial; 

5. Educação Escolar Indígena; 

                                                           
9
 Previsão de autorização e publicação no diário oficial da União no 2º semestre de 2016. 
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6. Educação de Jovens e Adultos; 

7. Educação do Campo; 

8. Educação das Relações Ética Racial; 

9. Educação Ambiental; 

10. Educação Profissional e Tecnológica; 

11. Formação e Valorização dos Profissionais da Educação; 

12. Educação a Distância (EaD) e Tecnologias Educacionais; 

13. Educação Superior; 

14. Gestão e Financiamento. 

 

O Mapa 7.3.2.2-1 apresenta os equipamentos de serviços educacionais 
identificados segundo pesquisa de campo. 
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Mapa 7.3.2.2-1 - Equipamentos de serviços educacionais identificados segundo pesquisa de campo. 
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Mapa 7.3.2.2-1 - Equipamentos de serviços educacionais identificados segundo pesquisa de campo. 
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b) Saúde 

A rede de atenção, programas e atendimentos de saúde, taxas de morbidade e 
mortalidade, estão intimamente relacionadas com o nível de qualidade de vida de 
uma população. 

Entre os fatores condicionantes e determinantes da saúde e, por consequência, da 
qualidade de vida das populações, tem-se destacado cada vez mais, a abordagem 
da interface saúde e meio ambiente. Esse enfoque advém do entendimento de que 
o indivíduo nasce e cresce dentro de um determinado ambiente, que interfere na 
sua constituição biológica, psíquica e social. O próprio ambiente também é 
resultante de um conjunto de interações entre os grupos sociais e os ecossistemas, 
o que demanda a adoção de abordagens integradas para as questões de saúde e 
meio ambiente.  

Portanto, as condições ambientais atuam de forma decisiva tanto na promoção da 
saúde como na proliferação de doenças. Considera-se, portanto, que intervenções 
em um dado ambiente, podem resultar em mudanças nos indicadores de saúde da 
população residente na região a ser alterada. Estas alterações podem ser 
provenientes do aumento do uso dos serviços de saúde ou de modificações na 
incidência de algumas doenças. Assim, torna-se fundamental levantar o quadro 
atual dos serviços e equipamentos de saúde e o perfil epidemiológico dos 
municípios da Área de Influência Indireta da UHE Castanheira.  

A Agenda 2110 brasileira, elaborada em 2002, afirma em seu objetivo 7 - “Promover 
a saúde e evitar a doença, democratizando o SUS” - que a origem ambiental de 
diversas doenças é bem conhecida e que o ambiente natural e as condições de 
trabalho, moradia, higiene e salubridade, tanto quanto a alimentação e a segurança, 
afetam a saúde, podendo prejudicá-la ou, ao contrário, prolongar a vida, interferindo 
na qualidade desta. 

Neste contexto, a caracterização dos aspectos que envolvem a saúde das 
populações da AII deu-se com base em duas vertentes: 

1. Infraestrutura e serviços de saúde, que traz informações sobre os tipos de 
estabelecimentos de saúde presentes nos municípios em estudo, a 
disponibilidade de leitos hospitalares para internação e número de 
profissionais de saúde que atuam na região. Ou seja, a infraestrutura 
existente para atendimento da demanda atual e futura, considerando a 
implantação do empreendimento;  

                                                           
10

 Agenda 21 – instrumento de planejamento participativo para a construção de sociedades sustentáveis 

que concilia proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica dentro da perspectiva da 

cooperação. Elaborado a partir de um fórum composto de representantes do 1º, 2º e 3º setor. 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE). Disponível em: http://www.mma.gov.br/responsabilidade-

socioambiental/agenda-21. Acesso em: Julho de 2013. 
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2. Perfil nosológico da população, com base nos dados sobre as causas de 
mortalidade e morbidade (através da avaliação das principais causas de 
internação hospitalar). 

 

Destaca-se que a análise destes indicadores possibilita caracterizar a população 
quanto à incidência de agravos, de modo que, posteriormente, seja possível avaliar 
a influência do empreendimento nestas ocorrências. 

Quanto às unidades de saúde que atendem aos moradores da AII, em setembro de 
2014, foram identificadas 71 unidades, estando 41 vinculadas à rede pública (uma 
estadual e 40 municipais) e 30 à rede privada (Figura 7.3.2.2-16). O município de 
Juara é o que apresenta o maior número de estabelecimentos de saúde (52). Em 
seguida, o município de Porto dos Gaúchos apresenta 11 estabelecimentos. Vale 
destacar que o município de Novo Horizonte do Norte, com 8 unidades, não conta 
com estabelecimentos de saúde privados e que na AII não há estabelecimentos sob 
administração federal. 

Comparando com o total estadual, os municípios da AII representam 1,4% dos 
estabelecimentos de saúde existentes no estado do Mato Grosso. 

 

 

Figura 7.3.2.2-16 - Estabelecimentos de Saúde por Esfera Administrativa segundo 
Município da AII, em setembro de 2014. 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do 
Brasil - CNES, 2014. 
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Em relação aos estabelecimentos de saúde por tipo verifica-se, conforme ilustra a 
Figura 7.3.2.2-17, que os consultórios isolados são a maioria nos municípios da AII, 
representando 29,6% do total. Em seguida, os centros de saúde/unidades básicas 
de saúde representam 16,9% do total. Em terceiro lugar estão os postos de saúde, 
com 12,7% do total da AII. 

Assim como nos demais aspectos da infraestrutura de atendimento à saúde 
analisados, Juara é o município que comporta a maior variedade de tipos de 
estabelecimentos de saúde da AII. De acordo com informações do Ministério da 
Saúde, em setembro de 2014, dentre os municípios da AII, somente Juara contava 
com Centro de Atenção Hemoterápica e/ou Hematológica (1 unidade), Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS) (1 unidade), Unidade de Serviço de Apoio de 
Diagnose e Terapia (4 unidades), Unidade de Vigilância em Saúde (2 unidades) e 
Unidade Móvel Terrestre (1 unidade). O único tipo de estabelecimento não 
identificado em Juara e presente em Novo Horizonte do Norte e Porto dos Gaúchos 
é o Centro de Apoio a Saúde da Família (CASF), com uma unidade em cada 
município. 

Segundo levantamento de campo junto à Secretaria de Saúde de Porto dos 
Gaúchos, o hospital de referência para casos menos graves é o Hospital Municipal 
de Porto dos Gaúchos. O Hospital conta com as especialidades de Ginecologia, 
Clínica Geral e Cirurgia Eletiva. Essas especialidades são atendidas por médicos 
clínicos. Para as especialidades de ortopedia, cirurgia geral e ginecologia 
obstetrícia, os pacientes necessitam de remoção para o município de Juara, 
realizada através de ambulância. A falta de atendimento a especialidades médicas 
nos municípios foi mencionada como um problema sério pelos participantes do 
Diagnóstico Participativo, principalmente nos municípios de Novo Horizonte do 
Norte e Porto dos Gaúchos. 

Os casos mais complicados são transferidos para Cuiabá, através de ambulância 
ou UTI móvel. Tais remoções acontecem via Consórcio Municipal de Saúde. Para a 
secretária de saúde entrevistada, essa é uma deficiência importante na estrutura de 
atendimento do município. De modo geral, segundo os dados levantados, os 
municípios da AII apresentam deficiências em sua estrutura de serviços de saúde, 
tanto no atendimento básico quanto complexo e na qualidade do atendimento 
prestado à população.  
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Figura 7.3.2.2-17 - Quantidade de Estabelecimentos de saúde, por tipo, segundo os Municípios da 
AII em setembro de 2014. 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - 
CNES, 2014. 

 

As Figuras 7.3.2.2-18 a 7.3.2.2-24, a seguir, apresentam estabelecimentos de 
saúde municipais e particulares identificados no meio urbano dos municípios da AII. 
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Figura 7.3.2.2-18 - Construção de uma Unidade 
Básica de Saúde em Novo 
Horizonte do Norte. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
02/2015. 

Figura 7.3.2.2-19 - Estrutura da Unidade Básica 
de Saúde em Novo Horizonte 
do Norte. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
02/2015. 

  

Figura 7.3.2.2-20 - Hospital Municipal em Novo 
Horizonte do Norte. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
02/2015. 

Figura 7.3.2.2-21 - Hospital Municipal em Porto 
dos Gaúchos. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
02/2015. 

  

Figura 7.3.2.2-22 - UFS Urbano em Porto dos 
Gaúchos. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
02/2015. 

Figura 7.3.2.2-23 - Hospital e Maternidade São 
Lucas (particular) em Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
02/2015. 
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Figura 7.3.2.2-24 - Hospital Municipal em Novo Horizonte 
do Norte. Fonte: Habtec Mott MacDonald, 

02/2015. 

 

Para análise do parâmetro número de leitos por habitantes, foram cotejados os 
dados existentes com o índice mínimo recomendado pela Portaria 1101/2002 do 
Ministério da Saúde, em consonância com o preconizado pela Organização Mundial 
de Saúde – OMS (de 2,5 a 3 leitos/1000 habitantes). A AII como um todo 
apresentou valores acima do estipulado como mínimo, com mais de três leitos (3,6) 
para cada 1.000 habitantes, levando em consideração as informações da estimativa 
populacional do IBGE em setembro de 2014 (Figura 7.3.2.2-25). 

Em relação ao estado do Mato Grosso, em setembro de 2014, todos os municípios 
da AII apresentaram números de leitos por habitantes superiores ao observado para 
o estado (2,2 leitos/1.000 Hab.). 

Novo Horizonte do Norte é o município que apresenta o maior quantitativo, com  
4,2 leitos para cada 1.000 habitantes. Dando sequência, surge Porto dos Gaúchos, 
com 3,7 leitos/1.000 Hab. O município de Juara conta com 2,9 leitos/1.000 Hab. 
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Figura 7.3.2.2-25 - Número de Leitos por 1.000 Habitantes segundo Municípios da AII e para o 
Estado do Mato Grosso, em setembro de 2014. 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES, 
2014. 

 

A rede hospitalar existente na AII soma um total de 133 leitos, estando  
48,9% vinculados à rede privada e 51,1% à rede municipal (Figura 7.3.2.2-26). Os 
municípios da AII não apresentam leitos hospitalares ligados à rede federal e 
estadual.  

O município que apresenta maior expressividade de números de leitos para 
internação na AII é Juara, com um total de 97 leitos, ou seja, 72,9 % do total de 
leitos. Em seguida aparece o município de Porto dos Gaúchos, com 15%. Já o 
município de Novo Horizonte do Norte contava com 12% do total de leitos 
identificados na AII. 
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Figura 7.3.2.2-26 - Número de leitos para internação, por esfera administrativa e 
municípios da Área de Influência Indireta em setembro de 2014. 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde 
do Brasil - CNES, 2014. 

 

Dentre os profissionais de saúde, destacam-se as equipes de saúde da família 
convencional, as equipes de saúde da família e do Programa Mais Médicos11, as 
equipes de agentes comunitários e a equipe de apoio à saúde da família, as quais 
foram diagnosticadas como atuantes na AII através de pesquisa realizada no site do 
DATASUS em outubro de 2014.  

A partir do Quadro 7.3.2.2-4 constatou-se que o município de Juara conta com 98 
profissionais de saúde. A equipe que mais se destaca em quantidade de 
profissionais em Juara é a de saúde da família convencional, contando com 52 
pessoas. A equipe de agentes comunitários compõe-se de 41 profissionais. 
Ressalta-se que somente Juara possui esta modalidade. 

Assim como em Juara, em Novo Horizonte do Norte e Porto dos Gaúchos as 
equipes de saúde da família convencional também são a maioria. Em Novo 
Horizonte do Norte são 19 profissionais de saúde na área, enquanto em Porto dos 
Gaúchos são 20. No total, em Novo Horizonte do Norte há 22 profissionais de 
saúde e em Porto dos Gaúchos, 23. 

 

                                                           
11 O Programa Mais Médicos tem como objetivo melhoria no atendimento aos usuários do Sistema Único 
de Saúde, prevendo mais investimentos em infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde, além de 
levar mais médicos para regiões onde há escassez e ausência de profissionais. (Ministério da Saúde – 
Mais Médicos. Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/acoes-e-
programas/mais-medicos).  
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Quadro 7.3.2.2-4 - Número de profissionais de saúde por equipe nos municípios da Área de Influência 
Indireta em 2014. 

MUNICÍPIOS 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR EQUIPE 

01 - EQUIPE SAÚDE 
DA FAMÍLIA - 

CONVENCIONAL - 
GRUPO 1 

01 - EQUIPE 
SAÚDE DA 

FAMÍLIA - MAIS 
MÉDICOS 

02 - EQUIPE 
AGENTES 

COMUNITÁRI
OS 

04 - EQUIPE 
NÚCLEO 
APOIO A 
SAÚDE 

FAMÍLIA 

Juara 52 4 41 1 

Novo Horizonte do Norte 19 2 0 1 

Porto dos Gaúchos 20 2 0 1 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES, 2014. 

 

Para a caracterização do perfil nosológico da população da AII, optou-se por 
levantar a prevalência dos casos identificados nos municípios estudados. Segundo 
Medronho (2009), a prevalência expressa o número de casos existentes de uma 
doença em um dado momento, assemelhando-se a uma fotografia, na qual se 
registra a fração de indivíduos doentes naquele instante de tempo.  

A quantidade de casos existentes de uma ou mais doenças, ou problemas de 
saúde, é um dos fatores determinantes da demanda por assistência médica. Desta 
forma, dados de prevalência são relevantes para o planejamento de ações e a 
administração de serviços de saúde, permitindo o direcionamento de ações 
preventivas, a implantação de novos programas e mudanças de atitudes e/ou de 
orçamentos (PEREIRA, 2002). Pode-se também avaliar a tendência da suficiência 
dos recursos acima citados, frente ao provável aumento de demanda, vinculada a 
presença do empreendimento. 

De acordo com os dados de morbidade hospitalar, disponibilizados pelo SUS, 
segundo as internações por ano de atendimento (2010 a 2013), os municípios da 
AII apresentaram em média 21,5% dos casos relacionados à gravidez, parto e 
puerpério. Seguem-se as doenças do aparelho respiratório, com 18,9% e as lesões 
por envenenamento e algumas outras consequências de causas externas, 
representando 3,41% do total da AII. 

Dentre os municípios da AII, a morbidade por doenças do aparelho respiratório, foi a 
mais representativa em Juara. No ano de 2010 foram registrados 500 casos, 
enquanto em 2013, esse valor diminuiu substantivamente para 171 casos. Em 
segundo lugar, comparece a morbidade relacionada à gravidez no parto e 
puerpério, com 419 casos registrados em 2011. Em 2013, esse tipo de morbidade 
ocupou primeiro lugar nos casos em Juara, chegando a 469 registros.  Na 
sequência observam-se as lesões por envenenamento e algumas outras 
consequências de causas externas, com 308 casos em 2011, contra 282 casos em 
2013, indicando pequena diminuição neste tipo de agravo.  
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O Quadro 7.3.2.2-5 apresenta o quantitativo de morbidade por local de internação e 
ano de atendimento, segundo Capítulo da Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10) no período de 2011 a 2013 
para os municípios da AII. 
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Quadro 7.3.2.2-5 - Morbidade por local de internação x ano de atendimento, segundo Capítulo da CID-10 ,no período de 2011 a 2013 para os municípios da AII. 
(continua...) 

OCORRÊNCIA 
JUARA NOVO HORIZONTE 

DO NORTE 
PORTO DOS 
GAÚCHOS TOTAL DA AII 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Média Em 2013 
(%) 

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 154 234 86 4 29 7 11 5 11 169 268 104 180 8.1 

II. Neoplasias (tumores) 31 25 17 0 0 0 5 1 0 36 26 17 26 1.2 

III. Doenças do sangue 12 30 18 0 8 2 0 1 0 12 39 20 24 1.1 

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 73 33 18 0 7 6 31 48 7 104 88 31 74 3.3 

V. Transtornos mentais e comportamentais 26 30 4 0 2 0 0 1 0 26 33 4 21 0.9 

VI. Doenças do sistema nervoso 18 17 11 0 0 2 0 1 0 18 18 13 16 0.7 

VII. Doenças do olho e anexos 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 19 0.9 

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide 3 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0.1 

IX. Doenças do aparelho circulatório 198 156 63 1 7 10 4 15 6 203 178 79 153 6.9 

X. Doenças do aparelho respiratório 500 466 171 21 13 41 22 12 19 543 491 231 422 18.9 

XI. Doenças do aparelho digestivo 287 180 103 7 9 18 6 3 8 300 192 129 207 9.3 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 21 27 30 0 6 0 1 4 3 22 37 33 31 1.4 

XIII. Doenças sistema osteomuscular e tecido 
conjuntivo 

62 34 38 0 0 0 2 48 0 64 82 38 61 2.7 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 174 131 67 4 13 11 25 31 30 203 175 108 162 7.3 

XV. Gravidez parto e puerpério 419 429 469 1 14 23 29 0 56 449 443 548 480 21.5 
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Quadro 7.3.2.2-5 - Morbidade por local de internação por ano de atendimento, segundo Capítulo da CID-10 no período de 2011 a 2013 para os municípios da AII. 
(continuação) 

OCORRÊNCIA 
JUARA NOVO HORIZONTE 

DO NORTE 
PORTO DOS 
GAÚCHOS TOTAL DA AII 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Média Em 2013 
(%) 

XVI. Algumas afecções originadas no período 
perinatal 

23 21 29 0 1 0 1 0 1 24 22 30 25 1.1 

XVII. Malformação congênitas deformidades e 
anomalias cromossômicas 

3 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 0.1 

XVIII. Sintomas sinais e achados anormais exames 
clínicos e laboratoriais 

16 7 8 0 0 0 1 1 0 17 8 8 11 0.5 

XIX. Lesões envenenamento e algumas outras 
consequências causas externas 

308 282 282 1 2 5 10 8 3 319 292 290 300 13.4 

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.0 

XXI. Contatos com serviços de saúde 16 11 23 0 0 0 0 0 0 16 11 23 17 0.7 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES, 2014. 
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Quanto ao número de óbitos totais, de um modo geral, na Área de Influência 
Indireta, em 2012, observa-se que as principais causas de óbitos são as 
relacionadas a doenças do aparelho circulatório (37 casos), neoplasias (tumores) 
(30 casos), sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de 
laboratório (24 casos) e causas externas de morbidade e mortalidade (23 casos), 
conforme ilustra o Quadro 7.3.2.2-6. 

 



 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 144/550 

 

Quadro 7.3.2.2-6 - Óbitos por residência, segundo Capítulo da CID-10 no período de 2010 a 2012 para os municípios da AII. 

OCORRÊNCIA 
JUARA NOVO HORIZONTE DO 

NORTE 
PORTO DOS 
GAÚCHOS TOTAL AII 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 5 6 9 - - - 1 2 1 6 8 10 

II. Neoplasias (tumores) 9 17 24 3 - 4 3 1 2 15 18 30 

III. Doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos e alguns 
transtornos imunitários 

1 - 2 - - - - - - 1 0 2 

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 12 11 12 3 - 1 3 6 4 18 17 17 

V. Transtornos mentais e comportamentais 2 2 3 - - - - - - 2 2 3 

VI. Doenças do sistema nervoso 1 - - 1 - - - 1 - 2 - 0 

IX. Doenças do aparelho circulatório 44 34 28 2 8 4 8 5 5 54 47 37 

X. Doenças do aparelho respiratório 18 11 10 - - 1 5 2 1 23 13 12 

XI. Doenças do aparelho digestivo 10 10 8 - - - - 1 - 10 11 8 

XIII. Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo - 1 - - - - - - - - 1 0 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 5 4 1 1 - 1 - - - 6 4 2 

XVI. Algumas afecções originadas no período perinatal 5 3 4 - 1 - - 1 2 5 5 6 

XVII. Malformação cognitiva deformidade e anomalias 
cromossômicas 

1 1 1 - - - - - - 1 1 1 

XVIII. Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e 
de laboratório não classificados em outra parte 

24 16 20 - 2 3 1 1 1 25 19 24 

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade 38 27 22 4 3 1 9 7 - 51 37 23 

TOTAL 175 143 144 14 14 15 30 27 16 219 183 175 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES, 2014.  
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Considerando-se a faixa etária, o número de óbitos no ano de 2012 concentrou-se 
na faixa etária de 70 a 79 anos, com 47 óbitos. As causas mais significativas 
estavam relacionadas às neoplasias (tumores) com 13 casos registrados, às 
doenças diagnosticadas no aparelho circulatório e os sintomas, sinais e achados 
anormais em exames clínicos e laboratoriais, ambos apresentando 10 casos em 
cada. 

A partir da Figura 7.3.2.2-27 é observado o aumento da ocorrência de casos de 
doenças do aparelho circulatório em indivíduos a partir de 40 anos (população 
economicamente ativa). Vale destacar que mesmo quando não são fatais, essas 
doenças levam, com frequência, à invalidez parcial ou total do indivíduo, com 
graves repercussões para o paciente, sua família e a sociedade. A alta prevalência 
das doenças cardiovasculares (DCV) observada é hoje identificada em todo país, 
mostrando a importância de atenção a esta enfermidade presente na saúde da 
população brasileira.  

Em relação aos indivíduos menores que 1 ano, os óbitos causados por afecções 
originadas no período perinatal foram as mais representativas,  embora com baixo 
índice, como possível resultado dos programas de  atenção às famílias, com 
somente 6 casos em 2012. Dando sequência, surgiram as ligadas à malformação 
congênita, deformidades e anomalias cromossômicas e as doenças do aparelho 
circulatório com um caso de cada, como visto na Figura 7.3.2.2-27. 
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Figura 7.3.2.2-27 - Causas de óbitos na Área de Influência Indireta, em 2012. Fonte: DATASUS, 2014.  

 

O Mapa 7.3.2.2-2 apresenta os equipamentos de serviços de saúde identificados segundo pesquisa de campo.  
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Mapa 7.3.2.2-2 - Equipamentos de serviços de saúde identificados segundo pesquisa de campo. 
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Mapa 7.3.2.2-2 - Equipamentos de serviços de saúde identificados segundo pesquisa de campo. 
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c) Malária 

Especificamente em relação aos casos de malária, foi realizada uma Avaliação do 
Potencial Malarígeno (APM) dos municípios localizados na Área de Influência 
Indireta (AII). As informações pertinentes para a saúde local da população estão 
aqui apresentadas Entre 2009 e 2013 foram registrados 32 casos de malária, sendo 
18 (56%) casos importados e 14 (44%) casos considerados autóctones  
(Figura 7.3.2.2-28). Pelo fato de Juara servir como um polo comercial e de serviços 
públicos, entre eles o de saúde, a maioria das notificações na área de influência do 
empreendimento foi realizada neste município. Conforme as informações obtidas 
nas Secretarias Municipais de Saúde, além de Juara, apenas o município de Novo 
Horizonte do Norte apresentou um caso autóctone registrado em 2009, enquanto 
que, no Sivep-Malária não existiam notificações cadastradas. 

 

 

Figura 7.3.2.2-28 - Número de casos de malária autóctones e importados, nos 
municípios da Área de Influência Indireta da UHE Castanheira, 
Estado do Mato Grosso, período entre 2009 e 2014. 

Fonte: Sistema de Informação de Informação de Vigilância Epidemiológica - 
Malária (SIVEP_MALÁRIA) (Dados coletados em: 28/08/2014, 19/09/2014 
e 18/11/2014). Dados de 2014 são preliminares, podendo sofrer 
alterações. 

 

Nesse período (2009 a 2013), o município com maior ocorrência de casos 
autóctones12 de malária foi Juara, com 13 casos notificados entre 2009 e 2012, 
numa média de 3,3 casos/ano. Em 2013 e 2014 (dados parciais) nenhum caso de 
malária foi notificado. As notificações de casos importados de outros estados ou 
país ocorreram em maior número nos anos de 2011 e 2012, com a notificação de  
11 casos da doença. Contudo, em 2013 apenas três casos de malária importada 
foram notificados (Quadro 7.3.2.2-7). 

                                                           
12

 Casos autóctones são os casos de malária contraído pelo enfermo na zona de sua residência. 

Biblioteca MedicinaNet. Disponível em: 
http://www.medicinanet.com.br/conteudos/biblioteca/2305/5_vigilancia_epidemiologica.htm. Acesso em: 
julho, 2015. 

http://www.medicinanet.com.br/conteudos/biblioteca/2305/5_vigilancia_epidemiologica.htm
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Os casos autóctones ocorridos na área de influência do empreendimento não 
apresentaram uma sazonalidade que indique uma relação direta com um possível 
aumento na população de vetores, sendo que entre 2009 e 2013 os casos da 
doença foram notificados no Sivep-Malária em diferentes meses e períodos 
climáticos, conforme segue: período chuvoso - janeiro (1 caso), abril (1), junho (3), 
julho (1), novembro (2) e dezembro (2); período seco - setembro (1). 

 

Quadro 7.3.2.2-7 - Número de casos autóctones e importados de malária nos municípios da Área de 
Influência Indireta da UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso, período entre 2009 
e 2014. 

ANO JUARA NOVO HORIZONTE 
DO NORTE 

PORTO DOS 
GAÚCHOS 

AII DA UHE 
CASTANHEIRA 

 Autoc. Import. Autoc. Import. Autoc. Import. Autoc. Import. 

2009 4 2 1 -* -* -* 5 2 

2010 3 2 -* -* -* -* 3 2 

2011 3 6 -* -* -* -* 3 6 

2012 3 5 -* -* -* -* 3 5 

2013 - 3 -* -* -* -* - 3 

2014 -* -* -* -* -* -* -* -* 

TOTAL 13 18 1 -* -* -* 14 18 

* Fonte: Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica – Malária (SIVEP_MALÁRIA) (Dados coletados em: 28/08/2014, 
19/09/2014 e 18/11/2014). Dados de 2014 são preliminares, podendo sofrer alterações. 

Legenda: Autoc. = Autóctone; Import. = Importado. (-) = Dado numérico igual a “zero absoluto”. (-*) = Sem notificações cadastradas 
no sistema. 

 

O sistema eletrônico do Sivep_Malária apontou variação no Índice Parasitário Anual 
(IPA) na Área de Influência Indireta da UHE Castanheira. Considerando o período 
entre 2009 e 2013, quando ocorreram 31 casos de malária, no município de Juara a 
taxa mais alta foi observada em 2011, quando chegou a 0,27 novos casos por mil 
habitantes. O risco de ocorrência de malária também foi baixo, variando entre  
0,09 e 0,24 novos casos por mil habitantes (Figura 7.3.2.2-29). 
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Figura 7.3.2.2-29 - Índice Parasitário Anual (IPA) de casos autóctones de malária ocorridos 
no município de Juara, Estado do Mato Grosso, período entre 2009 e 
2014. 

Fonte: Sistema de Informação de Informação de Vigilância Epidemiológica - Malária 
(SIVEP_MALÁRIA) (Dados coletados em: 28/08/2014, 19/09/2014 e 18/11/2014). 
Dados de 2014 são preliminares, podendo sofrer alterações. 

Legenda: (―) = Taxa mínima para IPA baixo (0,1 - 9,9). 

 

No município de Juara foram identificados diversos locais prováveis de infecção por 
malária, ao longo de 2009 a 2012. Entre as localidades com casos de malária estão 
duas aldeias indígenas, três localidades rurais na categoria sítio ou fazenda, quatro 
citações em área urbana e periurbanas, e duas localidades não informadas  
(Quadro 7.3.2.2-8). Porém, a informação de que a cidade de Juara seria um local 
provável de infecção precisa ser avaliado por meio de indicadores entomológicos 
(de insetos) como, identificação das espécies de anofelinos (de mosquitos) 
predominantes, grau de endofilia (permanência) e densidade larvária, com a 
finalidade de adquirir evidências sobre a potencialidade desses focos de 
transmissão de malária na área urbana. 

 

Quadro 7.3.2.2-8 - Local provável de infecção por Plasmodium, causador de malária em seres humanos, 
nos municípios estudados, Estado do Mato Grosso, período entre 2009 e 2013. 
(continua...) 

ANO LOCALIDADE PROVÁVEL DE INFECÇÃO POSITIVAS IPA 

2009 Aldeia Figueirinha 2 66,7 

 Aldeia Mayrob 1 4,7 

 Chácara JHC/Linha Paulista 1 200,0 

 Juara – Bairro 1 0,1 

 Juara – cidade 2 666,7 

  

0.18 
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0.27 

0.24 

0.09 
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Quadro 7.3.2.2-8 - Local provável de infecção por Plasmodium, causador de malária em seres humanos, 
nos municípios estudados, Estado do Mato Grosso, período entre 2009 e 2013. 
(continuação) 

ANO LOCALIDADE PROVÁVEL DE INFECÇÃO POSITIVAS IPA 
2010 Fazenda São José/Linha Rio dos Peixes 1 333,3 

 Juara – cidade 2 666,7 

2011 Juara – cidade 1 333,3 

 Localidade não informada -* -* 

2012 Fazenda Juara/linha Postinho a Brionorte 1 125,0 

 Juara – cidade 3 1.000,0 

2013 Sem informação -* -* 

Fonte: Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica – Malária (SIVEP_MALÁRIA) (Dados coletados em: 18/11/2014). 

Legenda: (-*) = Sem notificações cadastradas no sistema. 

 

Na localidade Fazenda Chave de Ouro, no município de Novo Horizonte do Norte, o 
IPA foi igual a 41,7%, considerando uma população de 24 pessoas residentes no 
local. No entanto, quando a estimativa é realizada com base na população residente 
em todo o município, o risco de ocorrência de malária foi baixo, com IPA  
igual a 0,26 novos casos por mil habitantes. Nenhum caso de malária foi notificado 
no município Porto dos Gaúchos, durante o período de 2009 a 2013. 

Portanto, segundo a metodologia de classificação de risco empregada pelo 
Ministério da Saúde, no período entre 2009 e 2014 os municípios pertencentes à AII 
do empreendimento foram considerados de baixo risco para ocorrência de malária, 
apresentando índices parasitários abaixo de 9,9 casos por mil habitantes. 

No período entre 2009 e 2013 foram realizados apenas 47 exames para malária nos 
municípios pertencentes à área de influência do empreendimento da UHE 
Castanheira. Todos os exames para malária registrados no Sivep-Malária foram 
realizados nos município de Juara. Neste município o número de exames para 
malária diminuiu de 15 exames, nos anos de 2011 e 2012, para apenas três 
exames em 2013 (Quadro 7.3.2.2-9). 

 

Quadro 7.3.2.2-9 - Número de exames (detecção passiva e ativa) para malária, realizados nos 
municípios pertencentes na área de influência indireta do empreendimento UHE 
Castanheira, 2009 a 2013. 

MUNICÍPIO 
ANO (NÚMERO DE EXAMES PARA MALÁRIA) 

2009 2010 2011 2012 2013 Total (%) 
Juara 6 8 15 15 3  47 (100,0%) 

N. Horizonte Norte -* -* -* -* -* -* 

P. Gaúchos -* -* -* -* -* -* 

TOTAL 6 8 15 15 3 47 (100,0%) 
Fonte: Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica - Malária (SIVEP_MALÁRIA) (Dados coletados em: 15/04/2014). (-*) = 

Sem notificações cadastradas no sistema. 
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A maior parte dos diagnósticos para malária foi feita por meio da detecção passiva, 
quando as pessoas com suspeita de malária procuram os centros de saúde em 
busca do diagnóstico. Durante o período de análise (2009-2013) foram examinadas 
35 (74,5%) lâminas por detecção passiva, contra 12 (25,5%) por detecção ativa ou 
inquéritos epidemiológicos realizadas nas localidades com casos suspeitos da 
doença (SIVEP_MALÁRIA-MS). 

Percentuais mais altos de lâminas positivas para plasmódios foram verificadas na 
demanda espontânea, com 21 (67,7%) lâminas positivas para malária na detecção 
passiva, e dez (32,2%) lâminas positivas coletadas por meio de detecção ativa. Os 
exames para verificação de cura foram feitos em oito pessoas, com 7 (87,5%) 
lâminas positivas para plasmódios (SIVEP_MALÁRIA-MS).  

A proteção individual e coletiva contra a malária depende de estratégias de 
prevenção e de educação em saúde, para que a população procure a unidade de 
saúde aos primeiros sintomas da doença. Outra ação preventiva importante é o 
início do tratamento logo após o diagnóstico laboratorial, evitando que a pessoa 
doente passe a ser fonte de infecção para outras pessoas. 

Portanto, analisar os dados de início do tratamento da malária após os primeiros 
sintomas é importante para identificar situações que interferem nas ações de 
prevenção e controle da doença, tais como, dificuldade de acesso aos postos de 
diagnóstico, falta de informação sobre a doença, necessidade de implantação de 
serviços de diagnóstico por meio da detecção ativa e falha no preenchimento da 
notificação. 

Na área de influência indireta da UHE Castanheira, a maioria das notificações de 
casos de malária, ocorridos entre 2009 e 2013, apresentou registro do início do 
tratamento antes de 24 horas dos primeiros sintomas (SIVEP_MALÁRIA-MS). 

Durante a Avaliação do Potencial Malarígeno foram realizadas reuniões técnicas e 
entrevistas com os profissionais de saúde, nas unidades com serviços de controle 
da malária nos municípios pertencentes às áreas de influência do empreendimento 
UHE Castanheira. As instituições estaduais e municipais de saúde visitadas pelas 
equipes técnicas envolvidas no estudo foram: 

 Escritório Regional de Saúde de Juara, Vigilância Ambiental; 

 Secretaria Especial de Saúde Indígena, Polo Base de Juara, Setor de 
Endemias; 

 Secretaria Municipal de Saúde de Juara, Vigilância Ambiental; 

 Secretaria Municipal de Saúde de Novo Horizonte do Norte; 

 Secretaria Municipal de Saúde de Porto dos Gaúchos, Vigilância Ambiental. 
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No Quadro 7.3.2.2-10 é apresentada a situação atual dos serviços de saúde 
(regional e municipal) voltados para o controle da malária, com ênfase na vigilância 
entomológica, laboratório de diagnóstico, sistema de informação e controle vetorial. 

 

Quadro 7.3.2.2-10 - Situação atual dos serviços de controle da malária, nos municípios das áreas de 
influência do empreendimento UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso. 
(continua...) 

MUNICÍPIO/UNIDADE DE SAÚDE SITUAÇÃO ATUAL 

Juara 
Escritório Regional de Saúde de 
Juara 

 Vigilância Ambiental 

Vigilância Entomológica 
 Existe uma técnica que executa atividades básicas quando necessário; 

 Possui área física com disposição de sala, laboratório e administração; 

 Possui equipamento de informática em boas condições de uso; 

 Não possuem equipamentos completos de coleta de mosquitos, 
aparelhos de medição ambiental e máquina fotográfica. 

Laboratório de Diagnóstico 
 Possui serviço de diagnóstico laboratorial da malária e revisão 
funcionando no laboratório de base. 

Sistema de Informações 
 Utilizam o sistema de informação Sivep_Malária; 

 Existe recurso humano (digitador) e equipamentos de informática. 

Controle Vetorial 
 Atuam em conjunto com os laboratórios municipais de diagnóstico para 
malária. 

Juara 
Casa de Saúde Indígena 

 Polo Base de Juara 

Vigilância Entomológica  
 Não possui serviço de entomologia. 

Laboratório de Diagnóstico 
 O microscópio utilizado para diagnóstico de malária é antigo e necessita 
de manutenção. 

Sistema de Informações 
 Não utilizam o Sivep_Malária. 

Controle Vetorial 
 Não realizam ações de prevenção e controle da malária. 

Juara 
Secretaria Municipal de Saúde de 
Juara 

 Vigilância Ambiental 

Vigilância Entomológica 
 Não possui serviço específico de entomologia, mas tem equipe 
multidisciplinar que executa atividades básicas quando necessário. 

Laboratório de Diagnóstico 
 Possui serviço de diagnóstico da malária funcionando no Laboratório 
Municipal de Análises Clínicas. 

Sistema de Informações 
 Utilizam o sistema de informação Sivep_Malária; 

 Existe recurso humano (digitador) e equipamentos de informática. 

Controle Vetorial 
 Não realizam ações exclusivas de prevenção e controle da malária. 
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Quadro 7.3.2.2-10 - Situação atual dos serviços de controle da malária, nos municípios das áreas de 
influência do empreendimento UHE Castanheira, Estado do Mato Grosso. 
(continuação) 

MUNICÍPIO/UNIDADE DE SAÚDE SITUAÇÃO ATUAL 

Novo Horizonte do Norte 
Secretaria Municipal de Saúde 

 Administração 

Vigilância Entomológica 
 Não possui serviço específico de entomologia, mas tem equipe 
multidisciplinar que executa atividades básicas quando necessário. 

Laboratório de Diagnóstico 
 O diagnóstico laboratorial da malária é realizado por um bioquímico no 
Hospital Municipal, porém o microscópio é antigo e necessita de 
manutenção. 

Sistema de Informações 
 Utilizam o sistema de informação Sivep_Malária; 

 Existe recurso humano (digitador) e equipamentos de informática. 

Controle Vetorial 
 Recursos humanos – equipe multidisciplinar que atua em ações de 
prevenção e controle da malária; 

 Equipamentos – necessitam de equipamentos de entomologia; 

 EPIs – incompletos. 

Porto dos Gaúchos 
Secretaria Municipal de Saúde 

 Vigilância Ambiental 

Vigilância Entomológica 
 Existe um técnico que executa atividades básicas quando necessário; 

 Não possui área física para laboratório; 

 Possui equipamentos de informática antiquados; 

 Não possuem equipamentos completos de coleta de mosquitos, 
aparelhos de medição ambiental e máquina fotográfica. 

Laboratório de Diagnóstico 
 O laboratório de diagnóstico da malária funciona no Hospital Municipal. 

Sistema de Informações 
 Utilizam o sistema de informação Sivep_Malária; 

 Existe recurso humano (digitador) e equipamentos de informática. 

Controle Vetorial 
 Recursos humanos - não possuem equipe exclusiva do serviço de 
malária, mas contam com a equipe de endemia para atenderem 
demandas. 

 

Nos Mapas 7.2.3.2-3 e 7.2.3.2-4, é apresentada a malha amostral para coleta de 
formas adultas e para coleta de formas larvárias do potencial malarígeno para as 
áreas de influência direta e indireta do empreendimento. 
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Mapa 7.2.3.2-3 - Malha amostral para coleta de formas adultas. 
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Mapa 7.2.3.2-3 - Malha amostral para coleta de formas adultas. 
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Mapa 7.2.3.2-4 - Malha amostral para coleta de forma larvárias. 
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Mapa 7.2.3.2-4 - Malha amostral para coleta de forma larvárias. 
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d) DSTs 

Com relação às Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), dados da 
Organização Mundial de Saúde mostram que as DSTs continuam tendo relevância 
para a saúde pública mundial. A cada ano, estima-se que cerca de 500 milhões de 
pessoas adquiram ao menos uma das quatro DSTs listadas: (I) clamídia, (ii) 
gonorreia, (iii) sífilis e (iv) tricomoníase. 

Na AII, os dados do DATASUS mostram uma redução nos casos de DSTs 
observados no período de 2010 a 2013. A maior prevalência relaciona-se às 
hepatites virais, conforme pode ser visualizado no Quadro 7.3.2.2-11. 

A representante da Secretaria de Saúde de Porto dos Gaúchos informou que os 
casos de DST mais significativos no município estão relacionados à hepatite, 
candidíase, condiloma e sífilis. 

O DATASUS não apresentou para o período estudado notificações para o vírus da 
imunodeficiência humana (HIV) na área de estudo (AII). 

 

Quadro 7.3.2.2-11 - Prevalência anual de DSTs identificadas na AII da UHE Castanheira, no período de 
2010 a 2013. 

MORBIDADE HOSPITALAR SUS  
CAPÍTULO CID-10 2010 2011 2012 2013 

TOTAL 

Nº 
(MÉDIA) % 

Hepatites virais 4 1 5 3 3.25 44.8 

Infecção pelo vírus do herpes - 2 - - 2 27.6 

Varicela e herpes zoster 1 - - - 1 13.8 

Outras infecções com transmissão 
predominantemente sexual 

- - - 1 1 13.8 

Fonte: Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Situação da base de 
dados nacional em 24/10/2014. 

 

Tanto em entrevista de campo quanto como participante do Diagnóstico 
Participativo, a Secretária de Saúde de Porto dos Gaúchos, sintetizou como os três 
principais problemas para a administração deste órgão público de saúde, em seu 
município e no conjunto da região, o atraso orçamentário no repasse de dinheiro do 
governo do estado ao município, à alta rotatividade dos médicos e à regularização 
das emergências.  

 

e) Saneamento Básico 

A análise dos indicadores de saneamento básico considerou os dados do Censo 
Demográfico de 2010 do IBGE em três aspectos: abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e resíduos sólidos.  Também foram utilizadas informações 
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obtidas em entrevistas com representantes de secretarias das três prefeituras assim 
como as informações decorrentes das atividades do Diagnóstico Participativo. 

Para que se possa analisar o alcance das estruturas da rede de saneamento básico 
existentes e o impacto trazido pela ausência de acesso da população às mesmas, 
deve-se quantificar e qualificar os domicílios estabelecidos nos três municípios que 
integram a AII. O Quadro 7.3.2.2-12 apresenta os domicílios por tipo de construção 
e localização na AII, constantes no Censo demográfico de 2010. 

 

Quadro 7.3.2.2-12 - Domicílios Particulares Permanentes na AII - Tipo X Local. 

DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES  

ANO = 2010 

CONDIÇÃO DE OCUPAÇÃO  
DO DOMICÍLIO  

JUARA PORTO DOS 
GAÚCHOS 

NOVO 
HORIZONTE DO 

NORTE 
AII 

U
R

B
A

N
O

 

R
U

R
A

L 

U
R

B
A

N
O

 

R
U

R
A

L 

U
R

B
A

N
O

 

R
U

R
A

L 

U
R

B
A

N
O

 

R
U

R
A

L 

Casa 7912 1927 889 859 586 602 9387 3388 

Casa de vila ou em condomínio 4 12 - - - - 4 12 

Apartamento 27 2 4 - 1 - 32 2 

Habitação em casa de cômodos, 
cortiço ou cabeça de porco 

61 2 - 7 3 1 64 10 

Oca ou maloca - 63 - - - - - 63 

TOTAL 8.004 2.006 893 866 590 603 9.487 3.475 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010. 

 

No ano de referência do Censo Demográfico (2010), havia 12.962 domicílios 
estabelecidos na AII, sendo 73% deles localizados em áreas urbanas. Nos 
municípios de Porto dos Gaúchos e Novo Horizonte do Norte, a divisão entre 
domicílios urbanos e rurais é quase igualitária. O perfil urbano atribuído a AII é 
distorcido pela alta taxa de urbanização encontrada em Juara.  

A AII é quase que totalmente ocupada por construções unifamiliares e a 
horizontalidade permeia as paisagens urbanas dos três municípios.  No entanto, de 
acordo com o Censo, em 2010, o município de Juara era o único que abrigava 
construções tipicamente indígenas.  

O município de Juara foi sede do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento 
Econômico e Socioambiental do Vale do Arinos no momento de sua fundação. O 
consórcio também é integrado pelos municípios de Brasnorte, Itanhangá, Novo 
Horizonte do Norte, Porto dos Gaúchos e Tabaporã. Atualmente o prefeito de Porto 
dos Gaúchos, Moacir Piovesan, é o presidente.  
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Este consórcio intermunicipal, em 2014, assinou o termo de execução dos planos 
municipais de saneamento básico, oficializando parceria com a FUNASA, SEMA e 
UFMT13. Estas entidades parceiras entram com apoio técnico e financeiro, 
sustentando a elaboração e aperfeiçoamento das políticas públicas voltadas para 
abastecimento de água, rede de esgotamento sanitário e gestão de resíduos 
sólidos. 

Segundo entrevista com a Secretaria de Planejamento de Juara, realizada em 
setembro de 2014, uma das principais ações planejadas é a extensão da rede geral 
de esgoto. Para o representante da secretaria, esta é uma ação prevista para médio 
prazo, onde se pretende coletar os dejetos de todo o perímetro urbano da sede 
municipal. A cidade de Juara é a única dentro da AII que possui uma estação de 
tratamento de esgoto (ETE), mas a rede geral ainda não alcança todos os 
domicílios.  Em especial na zona rural, pertencente às áreas intervencionadas do 
empreendimento, esta carência se faz sentir com maior força, pois a presença de 
fossas sépticas e/ou rudimentares funciona como destinação final dos dejetos dos 
domicílios lá localizados. Estes dados estão detalhados na caracterização da AID, 
neste estudo.  

 

 Abastecimento de Água 

Quanto ao Abastecimento de Água, a maioria dos domicílios situados na AII do 
empreendimento é atendida pela rede geral (64,7%). Na Figura 7.3.2.2-30 é 
possível observar o percentual de domicílios atendidos por cada tipo de 
abastecimento nos três municípios. Juara, por ser o município com maior grau de 
urbanização, é o que tem taxa de cobertura por rede geral de abastecimento mais 
elevada. Em toda AII, mais de 30% dos domicílios dependem de poços e outras 
fontes para garantir o abastecimento, de acordo com os dados do Censo 
Demográfico 2010 (IBGE). 

 

                                                           
13

 ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS, O consórcio em 2014 assinou o termo de 
execução dos planos municipais de saneamento básico, oficializando parceria com a FUNASA, SEMA e 
UFMT, Disponível 
em:<http://www.amm.org.br/amm/constitucional/noticia.asp?iId=277044&iIdGrupo=6243>. Acesso em 
Novembro, 2014. 

http://www.amm.org.br/amm/constitucional/noticia.asp?iId=277044&iIdGrupo=6243
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Figura 7.3.2.2-30 - Tipo de Abastecimento por Domicílios na AII. 

Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE. 

 

O abastecimento de água em Juara é mantido pela Concessionária Águas de Juara. 
Atende principalmente a área urbana do distrito sede do município e, segundo a 
Secretaria de Planejamento Municipal, tem capacidade para atender toda a área 
urbana. A empresa mantem uma estação de tratamento de água (Figura 7.3.2.2-31) 
que é abastecida pela captação efetuada no córrego Alcebíades (Figura 7.3.2.2-32), 
na saída da cidade na MT-338. Na zona rural do município o abastecimento é 
efetuado por poços. 

 

  

Figura 7.3.2.2-31 - Reservatório da ETA de Juara, 
coordenadas 444692/8755581. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
12/2014. 

Figura 7.3.2.2-32 - Captação de água no córrego 
Alcebíades, coordenadas 
447139/8753971. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
12/2014. 
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Em Porto dos Gaúchos, o Departamento de Água e Esgoto (DAE), órgão da 
prefeitura, é responsável pelo abastecimento. Aproximadamente 68% dos 
domicílios do município estão ligados à rede geral. O abastecimento da sede 
municipal é feita por captação superficial no Rio Arinos, localizada nas coordenadas 
UTM 0454074/8724795 21L (Figura 7.3.2.2-33), e desse ponto a água é bombeada 
até a ETA (Figura 7.3.2.2-34). Recentemente, a FUNASA repassou recursos ao 
DAE para a sua reestruturação, visando aumentar a capacidade de fornecimento14. 

 

  

Figura 7.3.2.2-33 - Ponto de captação de água no 
rio Arinos - Porto dos Gaúchos. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
06/2014. 

Figura 7.3.2.2-34 - Reservatório e tratamento de 
água - Porto dos Gaúchos. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
06/2014. 

 

O abastecimento de domicílios urbanos em Novo Horizonte do Norte é garantido 
pela prefeitura com captação de água superficial do Ribeirão Caracol, e conta com 
Estação de Tratamento de Água (ETA) (Figura 7.3.2.2-35). Aproximadamente  
55% dos domicílios do município são atendidos pela rede geral de abastecimento. 
De acordo com a Prefeitura de Novo Horizonte do Norte, a rede geral de 
abastecimento atende a área urbana do município, enquanto que a área rural é 
atendida por poço artesanal15. 

 

                                                           
14 PAC, Ministério do Planejamento. Disponível em: <http://www.pac.gov.br/obra/33381>, Acesso em 

Novembro, 2014. 
15

 Levantamento de campo, setembro de 2014. Entrevista na Prefeitura de Novo Horizonte do Norte. 
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Figura 7.3.2.2-35 - ETA de Novo Horizonte do Norte. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 02/2015. 

 

No ano de 2000, a Organização das Nações Unidas (ONU) elencou oito pontos que 
considera mais importantes dentre os principais problemas mundiais. Como 
proposição, a ONU sugeriu metas a serem alcançadas até o ano de 2015, que, se 
concretizadas, caracterizariam significativa melhora na qualidade de vida das 
pessoas. O grupo de temas e suas respectivas metas compõem os Objetivos do 
Milênio (ODM).  

No Brasil, o Portal ODM (www.portalodm.com.br) acompanha o desenvolvimento de 
cada item desde o ano base de 1991. Os relatórios podem ser selecionados por um 
recorte espacial que coincide com a divisão municipal do país, oferecendo assim 
um importante recurso para avaliar a evolução de alguns temas tratados no 
diagnóstico de infraestrutura de saneamento do território da AII. 

A meta proposta nos Objetivos do Milênio (ONU) é que entre os anos de 1991 e 
2015 seja reduzido em 50% o número de pessoas sem acesso sustentável à água 
potável em áreas urbanas. As informações do Portal ODM indicam que no ano de 
2010 os municípios da AII apresentavam boa evolução: Juara havia ultrapassado a 
meta, alcançando 148% da proporção proposta, Porto dos Gaúchos 147% e Novo 
Horizonte do Norte 195,3%. 

O uso do recurso fora da rede urbana de abastecimento também é bastante 
difundido na AII, onde a prática é complementar às atividades produtivas do meio 
rural e suas populações. De acordo com o Secretário de Agricultura do Município de 
Juara, são abundantes os pedidos de outorga de uso de água ligadas as atividades 
agrícolas, piscicultura, extrativismo mineral e algumas lavouras que utilizam sistema 
de irrigação por pivôs no rio Arinos. Não foi possível confirmar esta informação por 
fontes oficiais. 
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No mês de novembro de 2014, no município de Novo Horizonte do Norte ,foi 
fechada uma empresa de confinamento de gado. Dentre outras irregularidades, a 
empresa efetuava captação de água no córrego Água Boa para dessedentação dos 
animais sem outorga. 

A captação de água no meio rural não possui grandes conflitos entre a pecuária e 
as lavouras de monocultura, uma vez que o regime de chuvas amazônico diminui a 
intensidade no uso de sistemas de irrigação. Sob esse aspecto a principal 
preocupação é o uso irregular, que pode ser estendido para o despejo de efluentes 
sem tratamento (pecuária) e tanques de piscicultura em córregos da região. 

 

 Rede de Esgotamento Sanitário 

Quanto ao esgotamento sanitário, os dados apresentados tiveram como referência 
o Censo Demográfico 2010 (IBGE). Nesse ano, menos de 5% dos domicílios 
estabelecidos na AII eram atendidos por rede geral de esgoto. Nos três territórios a 
maior parte dos domicílios, incluindo as moradias urbanas, usava como destino dos 
dejetos residenciais o sistema de fossas rudimentares. Apenas 11% das moradias 
em Juara possuíam fossas sépticas, em Porto dos Gaúchos eram 5,5% e em Novo 
Horizonte do Norte 7,2% do total de domicílios. As informações completas de cada 
município são apresentadas no Quadro 7.3.2.2-13. 

 

Quadro 7.3.2.2-13 - Tipo de Esgotamento por Domicílio - AII. 

TIPO DE ESGOTO JUARA PORTO DOS 
GAÚCHOS 

NOVO HORIZONTE 
DO NORTE  

Rede geral de esgoto ou pluvial 505 32 3 

Fossa séptica 1097 92 86 

Fossa rudimentar 8171 1547 1074 

Vala 35 2 4 

Rio, lago  25 1 0 

Outros 177 1 26 

Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE. 

 

A cidade de Juara possui uma ETE (Figura 7.3.2.2-36), e a rede coletora está 
instalada em cerca de 50% dos domicílios, segundo informações da prefeitura. Os 
efluentes dessas residências, após tratamento na ETE, são despejados no córrego 
dos Saltos, afluente do rio Arinos. De acordo com pesquisa de campo, o esgoto das 
fossas rudimentares de Juara é lançado na ETE de Juara através do Tatuzão 
(empresa privada que realiza o recolhimento do esgoto). 

Desde o ano de 2014, segundo informações da prefeitura, a empresa Águas de 
Juara vem efetuando obras para ampliação da rede de coleta de esgoto na área 
central do município. A estrutura da atual ETE está projetada para comportar o 
esgoto de 80% dos domicílios da cidade. 
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Figura 7.3.2.2-36 - ETE de Juara. Fonte: Habtec Mott MacDonald,02/2015. 

 

Em algumas entrevistas no município de Juara durante os trabalhos de campo foi 
citado o mau odor esporádico que exala da ETE. Recentemente houve uma 
mortandade de peixes no córrego dos Saltos, e, informalmente, a causa do 
incidente foi atribuída pelos moradores, a não operação da ETE. 

De acordo com a Prefeitura de Novo Horizonte do Norte, até o momento não há 
estação de tratamento de esgoto (ETE) no município. A população residente utiliza, 
principalmente, o sistema de fossa rudimentar, conforme pode ser confirmado com 
os dados informados pelo Censo Demográfico 2010 do IBGE. Nesse momento, a 
prefeitura possui um Projeto para a construção de uma ETE, que se encontra em 
sua fase final. O Projeto já foi aprovado pelo Ministério das Cidades16. As 
residências que apresentam fossas utilizam o serviço de limpeza a partir de uma 
empresa privada. 

Em Porto dos Gaúchos também não há rede de coleta de esgoto ou ETE. Os 
domicílios das zonas urbanas do município, em sua maioria, utilizam fossas 
rudimentares para destinação dos dejetos. 

A meta da ONU para democratização do acesso a rede geral de esgoto, ou fossa 
séptica, em área urbana, propõe que se reduza em 50% o número de pessoas 
vivendo sem essas estruturas. Os anos de referência são 1991 e 2015. Em 2010, 
segundo o Portal ODM, o município de Juara havia atingido 33,7% da meta 
estabelecida, Porto dos Gaúchos 21,5% e Novo Horizonte do Norte 29,9% do total 
preconizado. 

                                                           
16

  Levantamento de campo, setembro de 2014. Entrevista na prefeitura de Novo Horizonte do Norte. 
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 Resíduos sólidos 

Quanto à gestão de resíduos sólidos nos três municípios da AII, a coleta de lixo é 
efetuada pelas respectivas prefeituras. Não há aterro sanitário no território de 
influência do empreendimento. Os municípios esperavam estabelecer uma solução 
conjunta para a destinação final dos resíduos sólidos na região, tendo como 
instrumento o consórcio ora citado. O adiamento do prazo previsto na Lei 
12.305/10, que institui o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que determinava o 
fechamento dos lixões até 02/08/2014, desarticulou essas negociações em curso.. 

Segundo o prefeito de Porto dos Gaúchos, atual presidente do consórcio, a 
tendência é que o mesmo seja dissolvido, atendendo recomendação do TCE-MT. O 
presidente relatou que a maior parte dos consorciados não contribui com recursos 
para formação de uma reserva orçamentaria, que seria destinada a construção de 
um aterro sanitário na região. 

No momento da elaboração desse estudo, a prefeitura de Juara destinava o lixo do 
município para um lixão situado próximo ao rio Arinos (Figura 7.3.2.2-37). O 
município de Novo Horizonte do Norte também tem como destinação final de 
resíduos sólidos um lixão situado em seu território. 

 

 

Figura 7.3.2.2-37 - Depósito municipal de lixo no município de Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 06/2014. 

 

A prefeitura de Juara está elaborando o Plano Municipal de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos. Em dezembro de 2014 ocorreu audiência pública onde foi 
apresentada a minuta do plano e o documento está sujeito a alterações. A iniciativa 
visa adequação ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos, para obter acesso aos 
recursos do Governo Federal, destinando-os a limpeza urbana e gestão de 
resíduos. Um ponto crítico da elaboração deste plano é a localização da instalação 
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do futuro aterro sanitário. A população indicou esta preocupação durante a 
realização do Diagnóstico Participativo. 

Em Porto dos Gaúchos o lixo da cidade é armazenado em containers situados na 
periferia do perímetro urbano da cidade (Figura 7.3.2.2-38). A prefeitura tem 
contrato com uma empresa que transporta os containers quinzenalmente para o 
aterro sanitário situado no distrito de Primaverinha, município de Sorriso. 

 

 

Figura 7.3.2.2-38 - Container de armazenamento do lixo da cidade de Porto dos 
Gaúchos, coordenadas 456171/ 8723312. 
 Fonte: Habtec Mott MacDonald, 12/2014. 

 

A coleta em Novo Horizonte do Norte é efetuada pela prefeitura regularmente na 
área urbana, o mesmo ocorrendo nos municípios de Juara e Porto dos Gaúchos. Na 
área rural da AII o lixo na maioria das vezes é queimado nas propriedades17, o que 
se torna um risco ambiental. O Quadro 7.3.2.2-14 apresenta os tipos de destinação 
dos resíduos sólidos nos domicílios da AII. 

 

 

  

                                                           
17

 Fonte: levantamento de campo, setembro e novembro de 2014, entrevistas nas prefeituras. 
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Quadro 7.3.2.2-14 - Destino de Resíduos Sólidos X Domicílios Particulares na AII. 

DESTINO JUARA 
NOVO 

HORIZONTE DO 
NORTE 

PORTO DOS 
GAÚCHOS 

Coletado por serviço de limpeza 7.557 616 1.279 

Coletado em caçamba de serviço de limpeza 368 5 50 

Queimado (na propriedade) 1.497 467 213 

Enterrado (na propriedade) 329 81 130 

Jogado em terreno baldio ou logradouro 64 21 65 

Outro destino 195 3 22 

Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE. 

 

A consolidação dos dados na AII indica que 73% dos domicílios são atendidos por 
serviço de coleta de lixo. Convém reforçar que esse percentual representa moradias 
situadas nas sedes municipais. Na zona rural da AII a inexistência de coleta é 
quase generalizada, com 17% dos domicílios efetuando a queima como destinação 
final dos resíduos. (Figura 7.3.2.2-39). 

 

 

Figura 7.3.2.2-39 - Destino de Resíduos Sólidos X Domicílios - AII. 

Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE 

 

A queima de lixo é uma ação que contribui para a poluição atmosférica, além de ser 
um risco para a fauna e a flora da região. Com o intuito de desestimular essa 
prática, a prefeitura de Juara promoveu um ciclo de palestras direcionadas à 
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população urbana. Os encontros foram realizados na estação seca do ano de 
201418. 

Nos levantamentos de campo foram identificadas duas organizações que trabalham 
com resíduos recicláveis. Uma em Porto dos Gaúchos e outra em Juara. 

Em Porto dos Gaúchos, a prefeitura estimula a separação de recicláveis e a coleta 
é feita pela empresa Reciclaporto, estabelecida no município. Com transporte 
próprio, a empresa coleta material reciclado em todos os distritos do município. Na 
zona urbana do povoado de Nova Paraná o lixo é armazenado pela comunidade e 
vendido para a empresa. 

A Reciclaporto é uma empresa familiar, e atua em um galpão cedido pela prefeitura, 
que é alugado de terceiros. Em contrapartida a Reciclaporto fica responsável pela 
coleta seletiva. No galpão, localizado em zona industrial do município e próximo aos 
containers de lixo, o proprietário e familiares separam e prensam o material, que é 
vendido para uma empresa atravessadora em Sinop (Figura 7.3.2.2-40). 

 

 

Figura 7.3.2.2-40 - Sede da Reciclaporto, coordenadas 456250/8723355, 
Porto dos Gaúchos. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 12/2014. 

 

Em Juara outra organização familiar retira sustento da reciclagem de resíduos 
sólidos. A estrutura não formalizada como empresa é estabelecida em um galpão 
também cedido pela prefeitura, e alugado de terceiros. Segundo o administrador da 
iniciativa, o contrato de aluguel está próximo de vencer e ele acha pouco provável 

                                                           
18

 Fonte: portal da prefeitura de Juara. 
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que seja renovado. O local também é utilizado pela prefeitura como depósito de 
pneus usados, recolhidos em campanhas contra a dengue. 

O responsável atua com cinco familiares e dois empregados. O material é 
“garimpado” diretamente no lixão do município, uma vez que a coleta seletiva ainda 
não é funcional, segundo o entrevistado. O material é prensado no galpão  
(Figura 7.3.2.2-41) e vendido para a mesma empresa atravessadora em Sinop. 
Diferentemente da Reciclaporto a estrutura mantida pelo administrador não conta 
com transporte próprio. Essa falta aumenta o custo da atividade, pois é necessário 
pagar um frete caro para o transporte do material (Figura 7.3.2.2-42). 

 

  

Figura 7.3.2.2-41 - Galpão cedido ao Sr. José 
Gomes, coordenadas 
444275/8756232, Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
12/2014. 

Figura 7.3.2.2-42 - Caminhão fretado pelo Sr. José 
para transporte de material 
reciclável, Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
12/2014. 

 

No mês de outubro de 2014, uma associação de catadores situada na Região 
Metropolitana de Cuiabá esteve em visita na AII. A iniciativa apoiada pelas 
prefeituras de Juara e Porto dos Gaúchos, visou à troca de experiências para 
fomentar a criação de uma associação que agregue as atividades de reciclagem da 
região. 

Nos pontos de armazenamento dos três municípios não foram encontradas 
habitações. Em Juara o lixão comporta alguns abrigos de material reciclado. Os 
barracos são mantidos pelo senhor José e outro pequeno grupo de catadores. No 
local o material é acumulado até possuir um volume que compense o custo do frete 
até o galpão. 

A gestão de resíduos sólidos nos três municípios da AII foi apontada como uma 
fragilidade pelos participantes durante a elaboração do Diagnóstico Participativo, 
visto que a mesma ainda não contempla o processo de coleta seletiva e o destino 
final adequado dos resíduos. 
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O Mapa 7.3.2.2-5 apresenta os equipamentos de serviços relacionados ao 
abastecimento de água, à rede de esgotamento sanitário e aos resíduos sólidos 
identificados segundo pesquisa de campo. 
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Mapa 7.3.2.2-5 - Equipamentos de serviços relacionados ao abastecimento de água, à rede de 
esgotamento sanitário e aos resíduos sólidos. 
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Mapa 7.3.2.2-5 - Equipamentos de serviços relacionados ao abastecimento de água, à rede de 
esgotamento sanitário e aos resíduos sólidos. 
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f) Comunicação 

Para esse item do diagnóstico foi realizado levantamento dos serviços de telefonia 
móvel disponíveis nos municípios da AII da UHE Castanheira, assim como o acesso 
ao sinal de internet, estações de rádio difusoras e de televisão. Foram consideradas 
as difusoras que dedicam parte de seu conteúdo a informações locais e (ou) 
regionais, focando naquelas que têm diretamente a população da AII como público 
alvo. 

A região da AII é atendida por quatro operadoras de telefonia móvel, que 
disponibilizam sinal principalmente para as áreas urbanas dos três municípios como 
apresentado no Quadro 7.3.2.2-15. A cobertura de telefonia móvel nas zonas rurais 
dos três municípios se restringe as áreas marginais aos perímetros urbanos, e nos 
pontos mais distantes é necessário o uso de antena rural para a captação de sinal. 

 

Quadro 7.3.2.2-15 - Antenas de Telefonia Móvel - AII. 

MUNICÍPIOS OPERADORAS 

Juara Vivo Claro Tim Oi 

Porto dos Gaúchos - Claro Tim Oi 

Novo Horizonte do Norte - - - Oi 

Fonte: www.anatel.gov.br. 

 

A operadora Oi disponibiliza nos centros urbanos dos três municípios da AII, sinal 
ADSL de Internet (Figuras 7.3.2.2-43 e 7.3.2.2-44). Na região existem diversas 
pequenas empresas que trabalham com sinal de rádio para retransmissão desse 
sinal. Essa tecnologia permite a ampliação da cobertura e, portanto, que áreas mais 
distantes dos centros sejam contempladas com o sinal. 

No município de Novo Horizonte do Norte a operadora Oi recebe subsídios do 
Ministério das Comunicações (MC) para oferecer serviço de internet com velocidade 
de 1 Mbps ao custo de R$ 35,0019. O acordo faz parte do Programa Nacional de 
Banda Larga (PNBL), ação desenvolvida pelo ministério desde o ano de 2011. 
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 Fonte: http://www.mc.gov.br/programa-nacional-de-banda-larga-pnbl/banda-larga-popular/cidades-
atendidas 
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Figura 7.3.2.2-43 - Estação terrena de Juara 
(Embratel) e Estação 
Tetefônica da Oi, em Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
02/2015. 

Figura 7.3.2.2-44 - Torre de Transmissão da Oi, 
em Novo Horizonte do Norte. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
02/2015. 

 

Em trabalho de campo realizado no ano de 2014, foram observadas reclamações 
da população em geral, de funcionários de estabelecimentos comerciais e de 
órgãos públicos, quanto ao funcionamento da rede de internet, tanto de celular 
quanto da banda larga. Especificamente quanto aos órgãos públicos, é importante 
destacar a dificuldade no acesso aos sistemas de dados e informações federais, e 
na transmissão de arquivos para atendimento a editais federais. 

Os veículos de comunicação presentes na AII foram elencados com base nas 
entrevistas realizadas durante os trabalhos de campo. A listagem dos canais de 
comunicação é relevante, pois em algumas fases da construção da UHE 
Castanheira, e posterior operação, podem servir como propagadores de 
informações sobre as fases do empreendimento que possam vir a alterar, em 
alguns momentos, o cotidiano da população. 

O Quadro 7.3.2.2-16 dispõe, portanto, os veículos de comunicação que apareceram 
como referência para parte da população entrevistada na AII. 

 

Quadro 7.3.2.2-16 - Veículos de Comunicação identificados na AII por abrangência. (continua...) 

VEÍCULO ABRANGÊNCIA DO CONTEÚDO 

Rádio Tucunaré AM 950 Juara e Novo Horizonte do Norte 

Rádio Difusora AM 1140 Juara 

Rádio Comunitário Cidade FM 87.9 Juara 

Rádio Novo Horizonte 87.9 FM Novo Horizonte do Norte 

TV Record Juara - Canal 7 Juara 
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Quadro 7.3.2.2-16 - Veículos de Comunicação identificados na AII por abrangência. (continua...) 

VEÍCULO ABRANGÊNCIA DO CONTEÚDO 

TV Record Porto dos Gaúchos - Canal 13 Porto dos Gaúchos e Novo Horizonte do Norte 

Folha de Juara Juara 

Jornal Semanal  Juara e Novo Horizonte do Norte 

Porto Noticias Porto dos Gaúchos 

www.juararadiotelevisao.com.br Juara e região 

www.showdenoticias.com.br Juara 

www.nortaonews.com.br  Juara  

www.primeirahoranoticias.com.br Juara 

www.arinosnoticias.com.br 
Juara, Novo Horizonte do Norte e Porto dos 
Gaúchos 

www.plantaonoticias.com.br Novo Horizonte do Norte 

www.tabaporaonline.com.br Região 

Fonte: Trabalho de Campo - Plano de Comunicação. 2014 

 

Nas Figuras 7.3.2.2-45 a 7.3.2.2-47, é possível observar a sede de alguns veículos 
de comunicação identificados a partir da pesquisa de campo. 

 

  

Figura 7.3.2.2-45 - Sede da TV Record Porto dos 
Gaúchos, em Porto dos 
Gaúchos. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
02/2015. 

Figura 7.3.2.2-46 - Sede da TV Record Juara e da 
Rádio Difusora, em Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
02/2015. 
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Figura 7.3.2.2-47 - Sede da Rádio Novo Horizonte, em Novo Horizonte do 
Norte. Fonte: Habtec Mott MacDonald, 02/2015. 

 

Segundo os entrevistados, a Rádio Tucunaré é a que possui maior abrangência. 
Com sede em Juara, o veículo tem alcance regional, possuindo audiência em todo o 
norte mato-grossense, sul do Pará e sudeste de Rondônia. Outra rádio muito citada 
foi a Rádio Difusora AM. Também com sede em Juara, possui audiência no norte do 
estado. A Rádio Difusora pertence ao Grupo Juara Rádio e Televisão, que mantem 
ainda um canal local de televisão que retransmite também a programação nacional 
da TV Record (Canal 7), além do site de notícias. 
http://www.juararadiotelevisao.com.br. Juntam-se a esses canais de comunicação 
mídias digitais e jornais impressos que foram citados nas entrevistas e estão 
listados no Quadro 7.3.2.2-17. 

Em consulta ao sitio da ANATEL foram identificadas nove empresas com licença 
para difusão em canais de televisão na área da AII (Quadro 7.3.2.2-18). Alguns 
desses possuem conteúdos locais e retransmitem programação da grade de redes 
nacionais. 
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Quadro 7.3.2.2-17 - Concessões de TV - AII. 

JUARA 

 
ENTIDADE RETRANSMISSÃO 

Relatório de Estações por Entidade - RTV  

FUNDACAO JOSE DE PAIVA 
NETTO 

- 

JUARA RADIOTELEVISAO LTDA RECORD 

TELEVISAO CENTRO AMERICA 
LTDA 

GLOBO 

TELEVISAO CIDADE VERDE S/A BANDEIRANTES 

NOVO HORIZONTE DO NORTE 

Relatório de Estações por Entidade - RTV 
ENTIDADE RETRANSMISSÃO  

GAZETA PUBLICIDADE E 
NEGOCIOS LTDA 

RECORD 

PORTO DOS HAÚCHOS 

Relatório de Estações por Entidade - RTV 

ENTIDADE RETRANSMISSÃO  

TELEVISAO CIDADE VERDE S/A BANDEIRANTES 

TUPI COMUNICACOES LTDA - 

Fonte: http://sistemas.anatel.gov.br 

 

Na AII do empreendimento existem seis agências da empresa Correios20. O 
município de Juara possui três, uma no distrito sede e duas em distritos rurais: 
Paranorte e Águas Claras. Porto dos Gaúchos possui uma agência no centro e 
outra na localidade de São João; em Novo Horizonte do Norte há somente uma 
agência localizada na sede do município. 

Os equipamentos de serviços ligados ao setor de comunicação estão apresentados 
no Mapa 7.3.2.2-6 a diante.  

 

g) Energia 

A empresa Centrais Elétricas Matogrossenses (CEMAT, atualmente Energisa) é 
responsável pelo fornecimento de energia nos três municípios da AII. Até o ano de 
2005, o fornecimento na região era mantido por geração de energia em 
termelétricas. Nesse mesmo ano foi concluído projeto da CEMAT que ligou a região 
da AII ao Sistema Interligado de Energia (SIN), ocasionando nos anos seguintes a 
desativação das termoelétricas de Novo Horizonte, Porto dos Gaúchos, Juína e 
Brasnorte. 

Em Juara a termoelétrica reduziu drasticamente sua produção a partir de 2005, 
conforme visualizado na Figura 7.3.2.2-48, que mostra o histórico do consumo de 

                                                           
20

 CORREIOS, Na AII do empreendimento existem seis agências da empresa Correios. Disponível Em: 
<www.correios.com.br> 
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óleo diesel nas termoelétricas da AII. De acordo com o anuário de 2013 (SEPLAN), 
no ano de 2012, a capacidade instalada da usina termoelétrica de Juara era de 
1.550 kw. A usina administrada pela Energisa, situada no distrito de Paranorte, 
atende a demanda de algumas unidades de consumo do norte do município. 

 

 

Figura 7.3.2.2-48 - Histórico do consumo de óleo diesel nas termoelétricas 
da AII (litros).  

Fonte: Anuário Estatístico de Mato Grosso 2013, SEPLAN. 

 

A integração ao SIN foi materializada pela construção de subestações de energia 
(SE) e uma malha de linhas de transmissão (LT) de 138 kv21. No território de Juara 
estão grafadas as duas obras que possibilitaram interligar o sistema energético da 
AII ao SIN: a construção da LT Fazenda Cortez (Juína) - Juara 138 kv, com 
extensão de 101,11 km e; a implantação da SE Juara 138/34,5/13,8 kv  
(Figura 7.3.2.2-49). 

A partir da SE Juara, uma LT de 34,5 kv, com aproximadamente 46 km de 
extensão, promove a transmissão para as SEs rebaixadoras dos municípios de 
Novo Horizonte do Norte e Porto dos Gaúchos. 

 

                                                           
21 OFICIAL RADAR, construção de subestações de energia (SE) e uma malha de linhas de transmissão 

(LT) de 138 kv. Disponível em: <http://www.radaroficial.com.br/d/1509907> 
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Figura 7.3.2.2-49 - Traçado das LT existente na AII. Fonte: Sindenergia - MT
22 

 

Ao longo de toda a primeira década de 2000 o Programa Luz Para Todos, 
promovido pelo Governo Federal em parceria com a CEMAT, ampliou a capacidade 
de atendimento da rede de distribuição elétrica na zona rural dos três municípios da 
AII. Segundo informações da ANEEL23, a CEMAT deve universalizar o fornecimento 
de energia na zona rural dos três municípios da AII até o ano de 2017. 

Na área urbana da área de influência, segundo a ANEEL e entrevistados nas 
prefeituras da AII, o serviço está disponível para 100% das unidades consumidoras. 
Para avaliar o índice de atendimento na zona rural foram confrontados os dados do 
Censo 2010 (IBGE) e do Anuário Estatístico de Mato Grosso de 2011 (SEPLAN). 

Na comparação o número de unidades rurais atendidas pela CEMAT em Novo 
Horizonte, supera o número de domicílios permanentes registrados no Censo. 
Sendo assim, nesse município pode-se presumir que todas as localidades possuem 
acesso a rede de distribuição de energia. Em Juara, na comparação realizada entre 

                                                           
22

 SINDIENERGIA, Traçado da LT Fz. Cortez – Juara 138 KV. Disponível em: 
<http://www.sindenergia.com.br/>. Acesso em Janeiro, 2015. 
23

 ANEEL, CEMAT deve universalizar o fornecimento de energia na zona rural dos três municípios da AII 
até o ano de 2017 Disponível em:<http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=756&idPerfil=2>.Acesso em 
Janeiro,  2015. 

http://www.sindenergia.com.br/
http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=756&idPerfil=2
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os dados das duas fontes no ano de 2010, 65% dos domicílios da zona rural eram 
atendidos, e em Porto dos Gaúchos 43% aproximadamente. 

A proporção de domicílios atendidos na zona rural da AII provavelmente foi 
incrementada no ano de 2011, uma vez que no anuário de 2011 foi registrado 
aumento do número de unidades de consumo na classe rural. Todavia, o dado não 
pode ser confirmado devido à falta de informação sobre a evolução do número de 
domicílios na AII. 

No ano de 2012 a rede de distribuição de energia da AII atendia 14.925 unidades de 
consumo, 76% delas situadas no município de Juara (Figura 7.3.2.2-50). 

 

 

Figura 7.3.2.2-50 - Quantidade de unidades de consumo de 
energia na AII (2012). 

Fonte: CEMAT, retirado do Anuário Estatístico de 
Mato Grosso - 2013 (SEPLAN). 

 

As residenciais urbanas representavam a maior parte das unidades de consumo 
presentes na AII em 2012, seguidas pelas unidades rurais e os comércios (Figura 
7.3.2.2-51). A ordem quantitativa da participação dos tipos de unidades de consumo 
da AII se repete nos municípios de Juara e Porto dos Gaúchos. Em Novo Horizonte 
do Norte os imóveis rurais tem a maior representatividade no número de unidades 
de consumo (51,7%), as residências urbanas tinham o segundo maior contingente 
(40,75%) e o comércio o terceiro (4,44%). 
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Figura 7.3.2.2-51 - Contingente de unidades de consumo por classes - 
2012.  

Fonte: CEMAT, retirado do Anuário Estatístico de Mato Grosso - 
2013 (SEPLAN). 

 

O Anuário Estatístico de Mato Grosso de 2013 (SEPLAN) registrou o consumo de 
131 municípios do estado no ano de 2012 atendidos pela CEMAT. O território da AII 
foi responsável por 1,06% dos kw/h consumidos em toda a rede de atendimento da 
CEMAT nesse ano. 

Dentre os municípios com maior consumo Juara aparece na lista ocupando a  
20ª posição, com 45,5 milhões de kw/h no ano de 2012. Porto dos Gaúchos estava 
na 85ª posição, com um consumo de 6,6 milhões de kw/h e Novo Horizonte do 
Norte na 112ª posição, com o consumo de 3,2 kw/h aproximadamente. Durante a 
realização do Diagnóstico Participativo, foram relatadas quedas no fornecimento de 
energia elétrica indicando a instabilidade do fornecimento de energia elétrica nos 
três municípios da AII.  

Ao todo foram consumidos aproximadamente 55,4 milhões de kw/h na AII em todo o 
ano de 2012. Os consumidores de Juara foram responsáveis por 82% desse 
consumo, enquanto que Porto dos Gaúchos e Novo Horizonte do Norte 
responderam por 12% e 6%, respectivamente. A classe residencial foi a que 
possuiu o maior consumo, seguida pela classe industrial conforme  
Figura 7.3.2.2-52. 
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Figura 7.3.2.2-52 - Participação das classes no consumo de energia da AII - 
2012. 

Fonte: CEMAT, retirado do Anuário Estatístico de Mato Grosso - 2013 
(SEPLAN). 

 

As tarifas cobradas pela CEMAT no estado variam de acordo com as faixas de 
consumo dentro de cada classe. O Quadro 7.3.2.2-18 apresenta as tarifas médias 
executas pela empresa no ano de 2014. No mesmo ano a CEMAT recebeu 
aproximadamente 115,85 milhões de reais de subsídios tarifários, o que 
representava 3,9% dos subsídios pagos pelo Governo Federal a concessionárias e 
permissionárias do país24. 

 

Quadro 7.3.2.2-18 - Tarifa média por classe - 2014 (MW/h).  

CLASSES DE CONSUMO TARIFA MÉDIA DE 
FORNECIMENTO 

TARIFA MÉDIA DE 
FORNECIMENTO C/ IMPOSTOS 

Rural Irrigante 510,39 617,14 

Próprio 365,69 532,37 

Comercial 363,19 527,86 

Industrial 339,6 491,18 

Residencial 366,04 491,04 

Poder Público 371,34 473,49 

Média Geral 340,17 466,9 

Serviço Público (água e esgoto) 276,73 403,77 

Rural Aquicultor 266,81 329,03 

Rural 269,65 326,8 

Iluminação Pública 209,59 309,64 

Fonte: ANEEL, 2014. 
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 Fonte: site da ANEEL. 
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No relatório Estudos para a Licitação da Expansão da Transmissão25, elaborado 
pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) no segundo semestre de 2014, são 
previstas obras necessárias para a expansão da estrutura de transmissão de 
energia entre os anos de 2014 e 2019. O relatório considera obras com estudos 
elaborados e não licitadas e/ou autorizadas. O documento divide o território 
nacional em quatro regiões, a saber: Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte. 

A maior parte das intervenções previstas está situada na região  
Sudeste/Centro-Oeste (Quadro 7.3.2.2-19), visando o aperfeiçoamento e expansão 
da rede de distribuição, motivadas principalmente pela produção das unidades 
geradoras do rio Madeira e bacia do Teles Pires. Nenhum dos investimentos 
necessários citados está situado na AII do empreendimento, no entanto o relatório 
aponta a importância geopolítica do estado de Mato Grosso para o Sistema 
Interligado Nacional (SIN). 

Considerando que a UHE Castanheira, ora em estudo, ainda está em processo de 
licenciamento prévio, não foram previstos investimentos para a estrutura de 
transmissão de energia da AII.  Se aprovada tal obra, a AII será incorporada à rede 
de políticas que aumenta a importância do território de Mato Grosso para o setor 
energético do país. 

 

Quadro 7.3.2.2-19 - Programa de Expansão da Rede de Transmissão. 

REGIÕES LINHAS DE TRANSMISSÃO (KM) NOVAS SUBESTAÇÕES 
E/OU NOVOS PÁTIOS 

Sudeste/ Centro-Oeste 4.805 22 

Sul 3.409 18 

Nordeste 1.992 6 

Norte 3.513 8 

TOTAL 13.719 54 

Fonte: EPE, 2014. 

 

Os equipamentos de serviços ligados ao setor de energia estão apresentados no 
Mapa 7.3.2.2-6 junto com os equipamentos de comunicação. 

  

                                                           
25

 EPE, Empresa de Pesquisa Energética. Relatório Estudos para a Licitação da Expansão da 
Transmissão, no segundo semestre de 2014. Disponível em: <http://www.epe.gov.br/>. Acesso em 
Fevereiro, 2015. 

http://www.epe.gov.br/
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Mapa 7.3.2.2-6 - Equipamentos de serviços ligados ao setor de energia e comunicação. 
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Mapa 7.3.2.2-6 - Equipamentos de serviços ligados ao setor de energia e comunicação. 
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h) Serviços de Assistência Social 

As iniciativas de serviço social são importantes instrumentos de inserção de 
populações que vivem em condições consideradas de exclusão social. Nesse 
sentido, políticas públicas ou iniciativas isoladas de entidades autônomas e seus 
projetos sociais são importantes para melhoria das condições de vida de crianças, 
jovens e adultos. A figura de uma entidade do poder público dedicado ao serviço 
social é de alta relevância para promover a articulação dessas ações em 
determinada porção do espaço. 

Os equipamentos e serviços de assistência social são fundamentais para aprimorar 
o desenvolvimento humano, identificando carências na oferta de estruturas que 
potencializem maiores oportunidades a população, principalmente aos nichos 
sociais mais vulneráveis. Para o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), o desenvolvimento humano vai além do acesso a 
melhores rendas, mais também incorpora a melhoria dos índices de saúde e 
educação formal de uma população. 

Como forma de mensurar o desenvolvimento humano, o PNUD utiliza o Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), criado com a finalidade de acompanhar a 
evolução social de determinada população. Inicialmente o IDH foi divulgado 
considerando como referência espacial a população dos países, sendo índice 
básico para o acompanhamento dos Objetivos do Milênio das Nações Unidas. Nos 
últimos anos o Governo Federal tem utilizado o método para criar índices 
municipais (IDHM), que são importantes para balizar políticas públicas de inclusão 
social. 

Para a formação do IDH são considerados três fatores: 

 expectativa de vida, índice que está ligado a acessibilidade e nível de 
atendimento de saúde; 

 acesso ao conhecimento, considera as médias de anos de educação para 
crianças e adultos, e; 

 padrão de vida, é a mensuração da evolução do poder de compra da Renda 
Nacional Bruta per capita, equiparada pelo dólar, desde 2005. 

 

No Brasil o IDH tem como base as informações coletadas nos censos decenais 
promovidos pelo IBGE, portanto, o último índice divulgado tem como base o ano de 
2010. Nesse ano, das 27 unidades da federação, o estado de Mato Grosso 
apresentou a 11ª colocação no ranking dos melhores IDH estaduais. A posição 
registrada com dados do último censo é a mesma registrada no Censo 2000, e 
melhor do que a registrada no Censo 1991. Houve evolução positiva no IDH do 
estado durante o período citado, conforme visualizado na Figura 7.3.2.2-53. 
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Figura 7.3.2.2-53 - Evolução do IDH de Mato Grosso e posição no ranking 
nacional. Fonte: PNUD 

 

No mesmo período o IDH dos municípios da AII do empreendimento registraram 
índices inferiores à média do estado nos três censos. Apesar disso, assim como no 
estado, a evolução dos IDH dos três municípios apresentou melhora constante, 
conforme apresentado na Figura 7.3.2.2-54. No Censo de 1991 Juara registrou o 
IDH mais elevado da área de influência, Porto dos Gaúchos o segundo e Novo 
Horizonte do Norte o menor índice. Nos censos seguintes o município de Porto dos 
Gaúchos manteve o melhor IDH da AII, seguido por Juara e Novo Horizonte do 
Norte, respectivamente. 
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Figura 7.3.2.2-54 - Evolução dos IDH dos municípios da AII. 

Fonte: PNUD 

 

Os municípios de Juara e Porto dos Gaúchos melhoraram suas colocações no 
ranking nacional entre os censos de 1991 e 2000, no entanto, no Censo  
2010 perderam posições em relação ao censo anterior. O IDH do município de 
Novo Horizonte do Norte foi o único que ganhou posições consecutivamente no 
período analisado (Figura 7.3.2.2-55). 

O IDH de Porto dos Gaúchos em 2010 registrou índices de educação e renda 
superiores aos demais municípios da AII, e no item longevidade manteve o menor 
dentre os três municípios. Juara marcou o melhor índice de longevidade, e o pior 
em educação. O Quadro 7.3.2.2-20 desmembra o IDH de 2010 dos três municípios 
da AII por área de análise adotada na metodologia da PNUD. 
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Figura 7.3.2.2-55 - Evolução dos municípios da AII no ranking nacional do IDH. 

Fonte: PNUD 

 

Quadro 7.3.2.2-20 - Índices setoriais do IDH 2010 - AII. 

RANKING 
IDHM 2010 MUNICÍPIO IDHM 2010 IDHM RENDA 

2010 
IDHM LONGEVIDADE 

2010 
IDHM 

EDUCAÇÃO 
2010 

2386 º Juara 0,682 0,699 0,836 0,543 

2309 º Porto dos Gaúchos 0,685 0,703 0,815 0,561 

2802 º 
Novo Horizonte do 
Norte 

0,664 0,652 0,82 0,548 

Fonte: PNUD 

 

As políticas sociais são fundamentais na evolução do quadro do desenvolvimento 
humano. Ações públicas com esse conteúdo auxiliam na mitigação da 
vulnerabilidade social em que vivem muitas famílias brasileiras. Potencializando o 
acesso a serviços públicos, programas de garantia de renda mínima e 
acompanhamento psicossocial, por exemplo, possibilitam a massificação do acesso 
aos serviços de saúde e, principalmente, educação.  Essas são condições básicas 
para a melhora dos índices de desenvolvimento humano de uma sociedade, e no 
Plano Nacional de Assistência Social os municípios têm papel primordial no 
sucesso da aplicação dessas políticas. 

No território da AII, o poder público municipal de Juara, Porto dos Gaúchos e Novo 
Horizonte do Norte possuem secretarias de assistência social e os respectivos 
conselhos municipais. Essas pastas da administração pública municipal possuem 
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recursos próprios, e são importantes na organização e aplicação de investimentos 
oriundos de esferas superiores como o Governo do estado de Mato Grosso e o 
Governo Federal. O Quadro 7.3.2.2-21 configura a rede de assistência social 
pública presente na AII do empreendimento ora em estudo. 

 

Quadro 7.3.2.2-21 - Estrutura Pública de Assistência Social na AII. 

MUNICÍPIOS 
SECRETARIA 

DE 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

CONSELHO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 
CRAS CREAS 

Juara sim sim sim sim sim 

Porto dos Gaúchos sim sim sim sim não 

Novo Horizonte do Norte sim sim não sim não 

Fonte: Ministério Público de Mato Grosso e IBGE - Perfil dos Municípios Brasileiros 2012. 

 

A presença dessas estruturas municipais de assistência social garante o 
recebimento de repasses do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), que 
inclui a oferta de ações da Proteção Social Básica (PSB). A principal estrutura na 
aplicação e organização das ações da PSB é o Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS).Os três municípios da AII possuem Centro de Referência da 
Assistência Social (CRAS) (Figura 7.3.2.2-56), e a presença dessa estrutura é 
importante, pois ela é responsável pela organização e oferta dos serviços da 
Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

Todo CRAS deve disponibilizar o serviço de Proteção e Atendimento Integral as 
Famílias (PAIF). De acordo com o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome (MDS), o PAIF “é um trabalho de caráter continuado que visa a fortalecer a 
função de proteção das famílias, prevenindo a ruptura de laços, promovendo o 
acesso e usufruto de direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida” 
(www.mds.gov.br). Sem o serviço de PAIF não há CRAS e, por conseguinte, os 
municípios não recebem os investimentos e benefícios de caráter social oriundos do 
MDS. 
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Figura 7.3.2.2-56 - CRAS, em Novo Horizonte do Norte.  

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 08/2014. 

 

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) são unidades 
públicas destinadas a “ofertar serviços especializados e continuados a famílias e 
indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos (violência física, 
psicológica, sexual, tráfico de pessoas, cumprimento de medidas socioeducativas 
em meio aberto, etc.)” 26. O Quadro 7.3.2.2-22 apresenta os serviços assistenciais 
oferecidos à população da AII do empreendimento. 

 

Quadro 7.3.2.2-22 - Serviços Socioassistenciais na AII. (continua...) 

TIPOS DE SERVIÇOS JUARA PORTO DOS 
GAÚCHOS 

NOVO 
HORIZONTE 
DO NORTE 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) sim sim sim 

Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos sim sim sim 

Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas 
com Deficiência e Idosas 

não sim sim 

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 
Indivíduos (PAEFI/CREAS) 

sim não não 

Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua sim não não 

Serviço Especializado para Pessoas com Deficiência, Idosas e 
suas Famílias 

não sim não 

  

                                                           
26

MDS, Ministério do Desenvolvimento Social, Assistência Social (CREAS). Disponível em: 
<www.mds.gov.br>. Acesso em Novembro, 2014. 
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Quadro 7.3.2.2-22 - Serviços Socioassistenciais na AII. (continuação) 

TIPOS DE SERVIÇOS JUARA PORTO DOS 
GAÚCHOS 

NOVO 
HORIZONTE 
DO NORTE 

Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de 
Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de 
Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 

sim sim não 

Serviço Especializado em Abordagem Social sim sim não 

Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e 
adolescentes 

sim não não 

Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos sim não não 

Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas em situação 
de rua 

sim não não 

Serviço de Acolhimento Institucional para jovens e adultos com 
deficiência 

não não não 

Serviço de Acolhimento Institucional para mulheres vítimas de 
violência 

não não não 

Serviço de Acolhimento em Repúblicas para Jovens (maiores de 
18 anos) 

não não não 

Serviço de Acolhimento Institucional para adultos em processo 
de saída das ruas 

sim não não 

Serviço de Acolhimento em Repúblicas para Idosos não não não 

Programa/Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora para 
Criança e Adolescente 

não não não 

Fonte: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais – 2012 (informações atualizadas com base em informações do sitio do 
MDS). 

 

A percepção da população residente dos municípios da AII levantada durante a 
realização do Diagnóstico Participativo é que nos últimos anos, o quantitativo de 
pessoas em situação de vulnerabilidade social e que necessitam destes serviços 
tem aumentado. Os principais problemas sociais indicados são relacionados à 
violência doméstica, alcoolismo e utilização e venda de drogas. 

No ano de 2012, a AII possuía um efetivo de 75 funcionários27 alocados na 
estrutura de assistência social mantida pelas prefeituras dos três municípios:  
51 funcionários em Juara, 13 em Porto dos Gaúchos e 11 em Novo Horizonte do 
Norte. 

A execução dos serviços associados a PSB tem como objetivo diminuir as situações 
de vulnerabilidade social, fortalecendo os vínculos familiares. Para isso são 
distribuídos benefícios em duas modalidades: Benefícios Eventuais e Benefícios de 
Prestação Continuada (BPC). O CRAS é responsável pela busca ativa de famílias 
em situação de vulnerabilidade e esse serviço pode ser complementado por 
equipes volantes, dependendo da densidade do território envolvido. 

                                                           
27

 Fonte: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais - 2012. 
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Juara é o único município da AII que possui equipe volante para fortalecimento da 
PSB. No entanto, de acordo com dados do MDS em junho de 2014, o Cadastro 
Único elaborado no município não incluía 531 famílias pertencentes ao público alvo 
do PSB. Em Novo Horizonte do Norte e Porto dos Gaúchos o MDS indicava que os 
cadastros mantinham cobertura desejável. 

A cobertura de Proteção Social Especial (PSE) na AII, representada pelo CREAS, 
só está presente no município de Juara. Os serviços típicos do atendimento de 
PSE, geralmente, são efetuados por instituições filantrópicas conveniadas pelas 
prefeituras. A maior parte dessas instituições é considerada, por instrumento 
legislativo municipal, como instituições de utilidade pública. 

A situação de exclusão social em que algumas famílias se encontram tem como 
dificuldade básica a segurança alimentar. Ações destinadas a garantir a 
alimentação de famílias em situação de extrema pobreza são imprescindíveis para 
a melhoria do quadro social. Segundo o MDS, no ano de 2010, 5,76% da população 
do estado de Mato Grosso encontrava-se na linha da extrema pobreza, sendo 
constituída por famílias com renda per capita inferior a R$ 70,00. Na AII, o índice de 
extrema pobreza (6,54%), era superior à média estadual vista acima, conforme 
apresentado no Quadro 7.3.2.2-23. 

 

Quadro 7.3.2.2-23 - População em Situação de Extrema Pobreza - AII. 

TERRITÓRIO POP. COM RENDA PER 
CAPITA INFERIOR A R$ 70,00 

PERCENTUAL DA POP. 
DO TERRITÓRIO* 

Juara 2220 6,77% 

Porto dos Gaúchos 245 4,50% 

Novo Horizonte do Norte 281 7,50% 

AII 2746 6,54% 

* IBGE - Censo Demográfico 2010 

Fonte: MDS - Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI). 

 

Nos últimos anos, a articulação entre políticas públicas das três esferas do poder 
público vêm configurando uma densa rede de assistência social no território 
brasileiro. Sendo assim, a atuação do Governo Federal, estados e municípios é 
fundamental para possibilitar maior eficiência no combate a miséria e a fome. 

A prefeitura de Juara criou no ano de 2005, por intermédio da Lei nº 1.684, o Fundo 
Municipal de Combate e Erradicação da Fome e da Pobreza. A mesma lei criou o 
Conselho Municipal de Segurança Alimentar, sendo essas iniciativas significativas 
do ponto de vista da elevação social de famílias em condições de extrema pobreza. 

Em 29 de setembro de 2005, por intermédio da Leiº 119, a prefeitura de Porto dos 
Gaúchos criou o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Os 
recursos utilizados nas ações do conselho, segundo a lei, devem ser retirados da 
Secretaria de Assistência Social e diretamente do orçamento do município. O 
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município de Novo Horizonte do Norte não possui nenhum mecanismo legal 
destinado ao combate à fome. 

A estrutura do CRAS também é responsável pela construção e manutenção do 
Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único), e a 
parceria com os governos dos estados capacita pessoas para a gestão dos 
programas sociais. No cadastro podem ser registradas famílias com renda mensal 
per capita de até meio salário mínimo, ou famílias com renda mensal de até três 
salários. O pagamento de benefícios a famílias com crianças e jovens em idade 
escolar é condicionado à comprovação da frequência escolar e critérios 
relacionados a acompanhamento em saúde também são utilizados em algumas 
situações. 

O Programa Bolsa Família reúne todos os benefícios de transferência direta de 
renda às famílias de baixa renda, concedidos pelo Governo Federal. Os benefícios 
possuem valores básicos e variáveis, sempre tendo como parâmetro o perfil de 
renda, número de dependentes e idade dos dependentes de cada família. 

O Quadro 7.3.2.2-24 lista o número de famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa 
Família, e os valores repassados pelo Governo Federal aos municípios da AII no 
mês de outubro de 2014. Os benefícios fazem parte da rede de ações da PSB e 
PSE, politicas voltadas para a diminuição do estado de vulnerabilidade social de 
grupos familiares. 

 

Quadro 7.3.2.2-24 - Programa Bolsa Família na AII - Famílias X Valor Pago. 

TERRITÓRIO FAMÍLIAS CADASTRADAS 
(OUT. 2014) 

TOTAL DE RECURSOS PAGOS 
(OUT. 2014) 

Juara 1.379 R$      228.345,00  

Porto dos Gaúchos 307 R$         50.769,00  

N Horizonte do Norte 230 R$         29.707,00  

AII 1.916 R$      308.821,00  
Fonte: MDS - Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI). Outubro de 2014. 

 

Constantemente o Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) divulga relatórios de 
avaliação da abrangência do Programa Bolsa Família (PBF). O percentual do 
público com perfil de renda do programa atendido nos municípios da AII foi o 
seguinte: 

 Juara 70,8%; 

 Novo Horizonte do Norte 67,2%,  

 Porto dos Gaúchos 96,4%. 
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O Governo do estado de Mato Grosso mantem desde o ano de 2012 o programa de 
transferência de renda Panela Cheia28 O programa trabalha com informações do 
Cadastro Único, e paga benefícios a famílias de Mato Grosso que tenham renda per 
capita inferior a R$ 70,00, mesmo que recebam benefícios do Programa Bolsa 
Família. 

Os pagamentos do programa Panela Cheia podem variar entre R$ 5 e R$ 100,00, e 
as famílias recebem o benefício pelo mesmo cartão da Bolsa Família. Em Juara  
152 famílias são beneficiadas, em Porto dos Gaúchos 59 e em Novo Horizonte do 
Norte 12 famílias. 

 

i) Segurança Pública 

A Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso é representada pela 
atuação de quatro instituições: Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Corpo de 
Bombeiros Militar e pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). Nos 
municípios da AII, essas são as instituições de segurança pública estabelecida no 
território Não há presença de guarda municipal instituída em nenhum dos três 
municípios componentes da AII. 

Os municípios de Juara, Porto dos Gaúchos e Novo Horizonte do Norte estão 
situados no território do Comando Regional (CR) VIII da Polícia Militar (PM). Com 
sede no município de Juína, o comando é responsável pela coordenação do 
trabalho da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 10 municípios, conforme 
apresentado na Figura 7.3.2.2-57. 
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Figura 7.3.2.2-57 - Organograma CR VII da PM. 

Fonte: http://www.comandoregional8.com.br/. Acesso em dezembro de 2014. 

 

Em Juara está sediado o 21º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que atua nesse 
município, em Tabaporã, Porto dos Gaúchos e Novo Horizonte do Norte. Na área 
da AII o 21º BPM é responsável pela 1ª Companhia, localizada na sede de Juara; 
pelo Núcleo da Polícia Militar (NPM), no distrito de Paranorte em Juara; 1º Pelotão 
de Porto dos Gaúchos e; NPM de Novo Horizonte do Norte. Em 201229 o efetivo da 
Polícia Militar na AII era composto por 45 policiais, seis deles dedicados a 
atividades administrativas (Quadro 7.3.2.2-25 e Figura 7.3.2.2-58 a 7.3.2.2-60). 

Dentre as quatro unidades operacionais da PM situadas na AII, o distrito sede de 
Juara abriga o maior efetivo de policiais. O distrito de Paranorte, também situado 
em Juara, possui um número de policiais superior aos lotados em Novo Horizonte 
do Norte e Porto dos Gaúchos. 

 

Quadro 7.3.2.2-25 - Efetivo da Polícia Militar por unidade de operação na AII - 2012. 

MUNICÍPIOS EFETIVO DA PM OPERACIONAL ADMINISTRATIVO 

Juara 29 25 4 

Juara - Distrito Paranorte 6 6 - 

Novo Horizonte do Norte 5 4 1 

Porto dos Gaúchos 5 4 1 

Total AII 45 39 6 

Fonte: Anuário Estatístico de Mato Grosso – 2013 (SEPLAN). 
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Figura 7.3.2.2-58 - Polícia Militar, em Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 08/2014. 

Figura 7.3.2.2-59 - Polícia Militar, em Novo 
Horizonte do Norte. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 02/2015. 
 

 

Figura 7.3.2.2-60 - Delegacia e cadeia pública, em Porto dos Gaúchos. 
Fonte: Habtec Mott MacDonald, 02/2015. 

 

Em relação às ocorrências dos comandos regionais da polícia militar, os casos que 
apresentaram maior representatividade entre os municípios da AII em 2010 foram 
os acidentes e crimes de trânsito e contra pessoa sem morte, com 25,90% e 
18,17% do total da AII, respectivamente. 
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O município de Juara foi o que apresentou o maior quantitativo, com 1.049 
ocorrências registradas em 2010. Em Juara 28,60% das ocorrências estavam 
relacionadas à acidentes e crimes de trânsito. Dando sequência, surgem as 
ocorrências contra a pessoa sem morte, com 18,49%. 

Em Novo Horizonte do Norte ocorre o contrário de Juara, estando as ocorrências 
contra a pessoa sem morte em primeiro lugar, representando 14,86% do total 
municipal e as ocorrências por acidente de trânsito em segundo lugar, com 10,81%. 
Já em Porto dos Gaúchos, a principal ocorrência está relacionada contra o 
patrimônio, representando 43,53% do total de ocorrências do município. O  
Quadro 7.3.2.2-26 apresenta o Relatório Anual de Ocorrências dos Comandos 
Regionais da Polícia Militar, MT - 2010. 

 

Quadro 7.3.2.2-26 - Relatório Anual de Ocorrências dos Comandos Regionais da Polícia Militar, MT - 
2010. 

MUNICÍPIOS 

OCORRÊNCIA JUARA NOVO HORIZONTE DO 
NORTE 

PORTO DOS 
GAÚCHOS 

Ocorrências Contra a Pessoa com Morte 5 1 4 

Contra a Pessoa sem Morte 194 22 17 

Contra o Patrimônio 129 11 37 

Contra os Costumes 17 2 0 

Contravenções 127 5 3 

Acidentes e crimes de trânsito 300 16 16 

Contra o Meio Ambiente 3 0 1 

Contra a Administração Pública 23 1 1 

Ações Diversas de Polícia 151 2 4 

Ocorrências Assistênciais 12 2 2 

Legislação Especial 25 1 0 

Total AII 1.049 148 85 

Fonte: SEPLAN. Disponível em: http://www.seplan.mt.gov.br/~seplandownloads/index.php/anuario/viewcategory/1525-6-1-policia-
militar. Acesso em: maio de 2015. 

 

A Polícia Judiciária Civil (PJC) está representada no território da AII por duas 
delegacias, uma no bairro Aeroporto, em Juara, e uma no centro de Porto dos 
Gaúchos. As ocorrências policiais do município de Novo Horizonte do Norte são 
registradas na delegacia situada em Porto dos Gaúchos. Não existem delegacias de 
atendimento especializado na AII. 

No ano de 2012 a estrutura da PJC em Juara possuía dois delegados, três 
escrivães e sete investigadores. Em Porto dos Gaúchos o efetivo era de um 
delegado e um investigador, segundo dados da SEPLAN. 
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O Quadro 7.3.2.2-27 apresenta os principais procedimentos efetuados pela PJC na 
AII do empreendimento no ano de 2012. 

 

Quadro 7.3.2.2-27 - Procedimentos da PJC na AII - 2012. 

PROCEDIMENTOS JUARA PORTO DOS 
GAÚCHOS 

Inquéritos 
Instaurados 371 48 

Concluídos 382 7 

Atos Infracionais 
Instaurados 120 3 

Concluídos 99 - 

Cartas Precatórias 

Expedi das 55 1 

Recebidas 30 6 

Cumpridas 24 2 

Prisões 

Flagrante 109 2 

Preventiva 40 2 

Temporárias 2 - 

Mandados de Prisões 
Recebidos 22 1 

Cumpridos 46 2 

Ordem de Serviço Cumprida 212 40 

Termo Circunstanciado de Ocorrência 304 53 

Fonte: Anuário Estatístico de Mato Grosso – 2013 (SEPLAN). 

 

O Corpo de Bombeiros Militar do estado não mantem nenhuma estrutura no 
território da AII da UHE Castanheira. As ocorrências na AII relacionadas com as 
atribuições da instituição são atendidas pelo 4º Batalhão de Bombeiros Militar 
(BBM), sediado na cidade de Sinop, distante cerca de 300 km. O Governo do 
estado de Mato Grosso, a pedido de representantes do poder público de Juara, 
estuda a instalação de uma representação do Corpo de Bombeiros Militar no 
município. 

No ano de 2012 o 4º BBM mantinha um efetivo de 42 bombeiros e nove viaturas30, 
o Quadro 7.3.2.2-28 apresenta os tipos de viaturas disponíveis na unidade de 
Sinop. 

 

  

                                                           
30

 Informações retiradas do Anuário Estatístico de Mato Grosso – 2013, SEPLAN. 
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Quadro 7.3.2.2-28 - Viaturas disponíveis no 4º BBM (Sinop) - 2012. 

TIPO DE VIATURA VEÍCULO QUANTIDADE 

Auto Bomba Tanque (ABT) Caminhão 1 

Auto Escada Mecânica (AEM) Caminhão 1 

Auto Rápido ou Auto registro (AR) Pick-up 2 

Moto Moto 1 

Unidade de Resgate (UR) Ambulância 3 

Viatura Administrativa (VA) Automóvel 1 

Fonte: Anuário Estatístico de Mato Grosso - 2013 (SEPLAN). 

 

A Politec é responsável pela perícia criminal, seja ela requisitada pela autoridade 
policial, ministério público ou autoridade judiciária. Os municípios da AII estão 
situados na região administrativa da Politec que tem como sede Sinop e o quadro 
profissional do polo regional possui um médico legista baseado no município de 
Juara. 

A Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, órgão subordinado a 
Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, mantem duas 
cadeias públicas no território da AII, uma em Juara e outra em Porto dos Gaúchos. 

Os dois municípios também possuem sedes de comarca do Tribunal de Justiça do 
Estado. O Quadro 7.3.2.2-29 apresenta o número de varas e o efetivo de pessoal 
empregado no Poder Judicial da AII. 

 

Quadro 7.3.2.2-29 - Estrutura do Poder Judicial na AII (2012). 

MUNICÍPIOS COMARCA - VARA Nº DE MAGISTRADOS Nº DE SERVIDORES 

Juara 2 2 28 

Porto dos Gaúchos 2 1 19 

Fonte: Anuário Estatístico de Mato Grosso – 2013 (SEPLAN). 

 

Segundo dados do IBGE31 do ano de 2012, o município de Juara possui desde o 
ano de 2006 um conselho dedicado ao tema da segurança pública, também estão 
instituídos Conselho Tutelar, Conselho de Segurança da Criança e do Adolescente 
e Conselho dos Direitos dos Idosos. O município de Novo Horizonte possui 
Conselho Tutelar, e conselhos dedicados aos direitos dos idosos e deficientes. Em 
Porto dos Gaúchos existe o Conselho Tutelar e conselho dedicado aos direitos das 
crianças e adolescentes. 

                                                           
31

 IBGE
 
2012, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública. Disponível 

em:<http://www.ibge.gov.br/munic2012/index.php>. Acesso em Novembro, 2014. 

http://www.ibge.gov.br/munic2012/index.php
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A representação federal dentro da estrutura de segurança pública está resumida a 
presença do Tiro de Guerra 09-005, em Juara. A estrutura está subordinada a 9ª 
Região Militar do Exército Brasileiro, e tem a função de formar soldados ou cabos 
de segunda categoria (reservistas). 

Não existe posto da Polícia Rodoviária Federal na AII, uma vez que seu território 
não é atravessado por nenhuma rodovia federal. O posto da PRF mais próximo 
encontra-se na rodovia BR-364, no município de Diamantino. 

O Mapa 7.3.2.2-7 apresenta os equipamentos de serviços relacionados ao setor de 
segurança. 
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Mapa 7.3.2.2-7 - Equipamentos de serviços relacionados ao setor de segurança. 
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Mapa 7.3.2.2-7 - Equipamentos de serviços relacionados ao setor de segurança. 
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j) Conclusão 

A infraestrutura apresentada pelos municípios da AII, de um modo geral atende 
atualmente de maneira satisfatória a população, de acordo com os dados 
analisados e com os relatos dos participantes das oficinas de construção do 
Diagnóstico Participativo. Entretanto foram apontados como fragilidades nos 
municípios, a gestão de resíduos sólidos e a ineficiência do tratamento de esgoto, 
aspectos que os participantes consideram importantes serem equacionados. Outro 
ponto apontado como indutor de questões relacionadas ao funcionamento da 
infraestrutura refere-se ao aumento do afluxo populacional em função do acréscimo 
de atividades ligadas ao agronegócio e os consequentes problemas sociais  
resultantes deste aumento. Destacaram a facilidade de acesso às drogas pelos 
adolescentes e o aumento da ociosidade dos mesmos. 

A análise dos dados aqui apresentados indica que o sistema de infraestrutura 

urbana é composto de subsistemas que refletem como o município funciona e 

aponta as demandas evidenciadas em cada subsistema. Destaca-se a dificuldade 

dos atendimentos emergenciais de alta complexidade em saúde. O sistema 

educacional, em termos de estrutura atende as necessidades dos alunos atuais no 

município, porém, no que tange a capacitação de professores para exercer sua 

função, existe uma lacuna. A infraestrutura de saneamento básico apresenta 

fragilidades em atender a população de maneira adequada, destacando o uso de 

fossa rudimentar para o esgotamento sanitário, a falta de ETE em Novo Horizonte 

do Norte e Porto dos Gaúchos e a falta de aterro sanitário para recebimento dos 

resíduos sólidos na região.  

Neste sentido, é importante ressaltar que as redes de atenção e de equipamentos 
contribuem para a boa qualidade de vida da população e são pressionados por ela, 
frente suas necessidades básicas. A adequação dos serviços deve considerar, 
entre outros fatores, o volume populacional, a faixa etária e as condições de 
moradia da população residente em determinado território. Observa-se que a 
gestão dos municípios da AII enfrenta desafios importantes, principalmente 
relacionados ao atendimento de saúde e ao saneamento básico.  
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7.3.2.3 - Uso e Ocupação do Solo 

Este item apresenta o uso e ocupação do solo na AII, com a descrição dos 
assentamentos rurais, os planos municipais de zoneamento existentes, as regiões 
de influência e a hierarquia de rede urbana e a organização do território em função 
dos recursos hídricos e principais usos da água, sendo os fatores de importância na 
região para compreensão do uso e ocupação do solo.  

 

a) Caracterização do Uso e Ocupação do Solo na AII 

As atividades rurais caracterizam os principais tipos de uso e ocupação do solo na 
AII. Em municípios como Lucas do Rio Verde, Diamantino e Nova Mutum a 
agricultura mecanizada e suas atividades complementares nos setores secundário e 
terciário da economia, estão estabelecidos com estruturas diversificadas. Na AII, 
apesar da presença das lavouras de soja especialmente no município de Porto dos 
Gaúchos, ainda predominam as propriedades rurais dedicadas à pecuária. 

Na zona rural dos municípios da AII predomina a atividade pecuarista em 
propriedades de médio e grande porte (Figuras 7.3.2.3-1 a 7.3.2.3-2), ocupadas 
pioneiramente por projetos de colonização privados na década de 1950. O padrão 
de ocupação característico da AII, iniciado em Porto dos Gaúchos na década de 
1950, ainda apresenta na atual configuração fundiária algumas grandes 
propriedades rurais, sobretudo nesse município, onde são desenvolvidas atividades 
ligadas às lavouras do agronegócio. No sul do município de Juara algumas grandes 
propriedades, que antes se dedicavam à pecuária, agora estão atualmente voltadas 
para a implantação de lavouras de monocultura (Figuras 7.3.2.3-1 a 7.3.2.3-2). 

Também permanecem na região áreas naturais diferentes das circunscritas as 
áreas legalmente protegidas, o que contribui para a manutenção da extração 
madeireira, configurando-se em uma atividade ainda significativa para a economia 
da Área de Influência Indireta (Figura 7.3.2.3-3). 
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Figura 7.3.2.3-1 - Atividade pecuarista, em Novo 
Horizonte do Norte. 
Fonte: Habtec Mott MacDonald 06/2014. 

Figura 7.3.2.3-2 - Atividade pecuarista, em Novo 
Horizonte do Norte. 
Fonte: Habtec Mott MacDonald06/2014. 

  

Figura 7.3.2.3-3 - Atividade pecuarista, em Porto 
dos Gaúchos.  

Fonte: Habtec Mott MacDonald 06/2014. 

Figura 7.3.2.3-4 - Monocultura de milho na rodovia 
MT-338, trecho entre Porto dos 
Gaúchos e Novo Horizonte do 
Norte.  

Fonte: Habtec Mott MacDonald 06/2014. 

  

Figura 7.3.2.3-5 - Monocultura as margens da MT-
338, expansão da fronteira 
agrícola na AII. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald 06/2014. 

Figura 7.3.2.3-6 - Transporte de madeira nativa na 
rodovia MT-220, trecho entre 
Porto dos Gaúchos e Sinop.  

Fonte: Habtec Mott MacDonald 06/2014. 
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Nos municípios de Juara e Novo Horizonte do Norte as atividades extrativistas 
ligadas a seringais ou coleta de castanha são pouco significativas, uma vez que os 
remanescentes de florestas (Figura 7.3.2.3-7) diminuíram nas últimas décadas. A 
atividade madeireira é a principal motivadora do desflorestamento da AII. Essa 
cadeia produtiva está estruturada nos três municípios, com destaque para Juara 
onde é mais desenvolvida, como apresentado no item Estrutura Produtiva. 

No passado recente o desmatamento ilegal era praticado sem controle efetivo dos 
órgãos governamentais. A partir do ingresso de Juara e Porto dos Gaúchos na Lista 
dos Municípios Prioritários da Amazônia 1 (2007), políticas públicas de redução do 
desmatamento vêm sendo implantadas visando, principalmente, a redução da 
extração ilegal de madeira nativa. A principal forma de identificação e repressão ao 
desmatamento ilegal adotada pela SEMA é a fiscalização de toras que circulam 
pelas vias da região, quando  é verificada a autenticidade das Guias Florestais tipo 
1 (GF1 2), documentação obrigatória que deve seguir com a matéria prima desde o 
local de extração até o seu destino final. 

Outra medida de prevenção importante no combate ao desmatamento irregular é a 
imposição do MMA para inserção de propriedades rurais no Cadastro Ambiental 
Rural (CAR). A não conformidade das propriedades implica em embargos que 
dificultam a retirada de licenças ambientais para desenvolvimento das atividades 
rurais, ou até mesmo na suspensão de acesso ao crédito. No CAR os proprietários 
devem determinar as áreas destinadas para cada tipo de uso na propriedade, esse 
mapeamento facilita o monitoramento via satélite do desmatamento, e 
consequentemente orienta espacialmente onde devem ser direcionadas as ações 
de fiscalização e repressão. 

Segundo dados do PRODES-INPE3 desde o ano de 2007 o incremento ao 
desmatamento tem sido reduzido na AII. No ano de 2013 4 mais de 56% da área que 
forma o território da AII era ocupada por florestas, sendo o município de Novo 
Horizonte do Norte o que possuía a menor porção de seu território coberto por área 
florestada (Figura 7.3.2.3-7). Os conteúdos das políticas de regulação do uso do solo 
na AII são influenciados diretamente pela presença majoritária da floresta amazônica, 
e o bioma característico ordena os três municípios pela lei de zoneamento mais 
restrita, como a prevista no âmbito federal para a Amazônia Legal. 

 

                                                           
1
 Lista estabelecida pelo Decreto Federal 6.321 de 21/12/2007, pormenorizado no item de Uso do Solo 

da AAR. 
2
 A GF1 é emitida pela Coordenadoria de Créditos de Recursos Florestais, órgão vinculado a SEMA. 

3
 Projeto de Monitoramento da Floresta Amazônica por Satélite (PRODES). Dados disponíveis em 

http://www.obt.inpe.br/prodes/index.php. Acesso março de 2015. 
4
 Dados do PRODES. 
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Figura 7.3.2.3-7 - Área do território ocupada por florestas. 

Fonte: PRODES, 2013. 

 

Desde 2007 o incremento do desmatamento nos três municípios da AII vem sendo 
reduzido (Figura 7.3.2.3-8). Mas apesar da redução das taxas, o município de Juara 
mantem-se na liderança dentro do estado de Matogrosso como o que acrescenta 
mais áreas desmatadas 5. A área desmatada em 2103 em Juara foi a quinta maior 
dentre todos os municípios do país, atrás respectivamente de São Felix do Xingu 
(PA), Paragominas (PA), Porto Velho (RO) e Marabá (PA). 

 

 

Figura 7.3.2.3-8 - Histórico de incremento de áreas desmatadas na AII. 

Fonte: PRODES, 2013. 

                                                           
5
 O histórico da base de dados do PRODES inicia no ano de 2000, e desde então Juara é o que mais 

adiciona áreas desmatadas ao território do estado. 
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A produção de látex se mantem devido à extração em florestas plantadas. O 
reflorestamento também é desenvolvido em algumas propriedades para a produção 
de madeira (Figuras 7.3.2.3-9 a 7.3.2.3-11). As duas atividades econômicas são 
alternativas de diversificação do uso do solo na região, e podem potencializar a 
manutenção das florestas. No MacroZEE da Amazônia Legal ,a região onde está 
situada a AII é denominada de Unidade de Diversificação da Fronteira Agroflorestal 
e Pecuária, área de transição entre a densa floresta nativa e a fronteira de 
expansão da agropecuária de grande porte. O MacroZee menciona a necessidade 
de modernização da indústria madeireira da região, incluindo em sua estrutura 
áreas de produção com base no manejo florestal. A utilização de áreas de manejo 
para a implantação de seringais é mais uma alternativa econômica de uso do solo 
que pode auxiliar na preservação das matas nativas. O zoneamento destaca que a 
preocupação com a preservação dessas áreas está focada na manutenção do 
potencial hídrico da bacia do rio Amazonas. 

 

  

Figura 7.3.2.3-9 - Remanescente florestal na 
estrada que chega ao lixão 
de Novo Horizonte do Norte. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald 
12/2014. 

Figura 7.3.2.3-10 - Armazenamento da madeira 
em Porto dos Gaúchos.  

Fonte: Habtec Mott MacDonald 
12/2014. 

 

Figura 7.3.2.3-11 - Propriedade com cultivo florestal de teca 
na AII, zona rural de Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 12/2014. 
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O Decreto Federal n° 6.321 de 21 de dezembro de 2007 dispõe sobre ações 
relativas á prevenção, monitoramento e controle do desmatamento do Bioma 
Amazônia6. No decreto o MMA é encarregado de emitir anualmente relatório do 
desmatamento nos municípios que integram o bioma. As propriedades rurais 
situadas em municípios amazônicos podem ser objeto de solicitação de atualização 
cadastral junto ao INCRA. 

Em outubro de 2013, constavam na lista de municípios prioritários para a 
implantação dos dispositivos previstos no decreto os municípios de Juara e Porto 
dos Gaúchos (MMA, 2013). As propriedades dos dois municípios, desde então, 
devem atualizar o CAR. Este ato decorre do crescente nível de desmatamento da 
região verificado pelo INPE. Segundo o decreto, os imóveis que não procederem a 
atualização cadastral serão inibidos no Sistema Nacional de Cadastro Rural 
(SNCR). 

 

Uma vez integrante da lista, o município é acompanhado e recebe apoio do 
governo federal na implementação de ações que visem diminuir as taxas de 
desmatamento, buscando também a transição para uma economia de base 
sustentável. Como consequência, espera-se que o município deixe de ser 
considerado prioritário e seja classificado como um município com 
desmatamento sob controle e monitorado (MMA, 2007). 

 

Porto dos Gaúchos entrou na lista de municípios prioritários no ano de 2008 e Juara 
em 2009, uma vez na lista, os municípios recebem apoio do governo federal para a 
regularização do CAR das propriedades situadas em seu território. O não 
atendimento a atualização do CAR pode acarretar em embargos que suspendam 
certificações para o desenvolvimento de atividades rurais, afetando de maneira 
direta o cotidiano dos produtores rurais dos dois municípios.  As sanções podem 
ainda suspender o acesso a empréstimos bancários, venda e compra da 
propriedade, bloqueio de Documento de Origem Florestal (DOF), além de multas e 
punições. 

Como uma das exigências para regularização do município junto ao Sistema 

Nacional de Cadastro Rural (SNCR), a Lei Federal n⁰ 12.651 7 de 25 de maio de 
2012, torna obrigatória a inscrição de todos os imóveis rurais do país no CAR. A 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo do município de Porto dos 
Gaúchos (SEMATUR), em 2013, lançou o projeto “Porto dos Gaúchos 100% Legal”, 
tendo como uma das ações a realização de um censo agropecuário. A medida tem 
como foco ajustar as propriedades rurais às exigências requeridas pelo MMA. 

                                                           
6
 Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Decreto/D6321.htm>. Acesso 

março de 2015. 
7
 Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm>. Acesso abril 

de 2015. 
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b) Assentamentos rurais 

As áreas ocupadas por projetos de assentamento rurais AII apresentam padrões de 
uso e ocupação específicos. A dimensão dos lotes oriundos de processos de 
reforma agrária impõe limites aos tipos de uso, limitação que é acentuada pela 
pouca disponibilidade de recursos financeiros e técnicos dos assentados. 

Na AII existem 11 áreas destinadas para assentados pela reforma agrária: 7 
assentamentos instituídos pelo governo federal (INCRA), 3 pelas administrações 
públicas municipais e 1 pelo governo estadual. O Incra mantem projetos de 
assentamentos (PA) nos três municípios da AII; em Juara e Novo Horizonte do 
Norte existem assentamentos do Projeto Casulo (PCA), são estabelecidos em 
terrenos fornecidos pelas prefeituras. Em Porto dos Gaúchos há um assentamento 
instituído pelo governo estadual, PE Arinos - Arara Azul. 

Nos PA federais todo o processo de obtenção de terras, criação do projeto, apoio 
técnico e financeiro a produção e construção de infraestrutura é de 
responsabilidade da União. Nos Projetos Casulo, as prefeituras trabalham 
associadas à União, e a titulação da terra é de responsabilidade do governo 
municipal, estando as áreas utilizadas nas margens do principal núcleo urbano do 
município. 

Nos projetos de assentamento dos estados (PE) todo o processo desde a obtenção 
de terras, criação e titulação dos assentamentos é de responsabilidade dos 
governos estaduais. 

Os atos destinados à reforma agrária de iniciativa dos municípios e estados devem 
seguir os requisitos estabelecidos pelo INCRA para a seleção de beneficiários. Não 
há impedimento que nesses assentamentos a União atue como parceira na 
construção de infraestrutura para o desenvolvimento da atividade agrária. Em todas 
as modalidades de projetos de assentamento os assentados têm acesso aos 
programas de apoio à produção rural familiar do governo federal, como o PRONAF, 
por exemplo. 

O Projeto Casulo Arinos, em Juara se localiza na Área de Influência Direta, sendo 
descrito em mais detalhe no capítulo deste estudo que trata desta área. No  
Quadro 7.3.2.3-1 são listadas as áreas regularizadas para fins de reforma agrária 
na AII. 
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Quadro 7.3.2.3-1 - Assentamentos Rurais Regularizados. 

NOME ESFERA MUNICÍPIO ÁREA (HA) CAPACIDADE DE 
FAMÍLIAS 

FAMÍLIAS 
ASSENTADAS CRIAÇÃO 

PA BOGORNI FEDERAL 
IPIRANGA DO NORTE - PORTO DOS 
GAÚCHOS 

3.750 56 56 28/12/1998 

PA VALE DO ARINOS FEDERAL JUARA 22.800,37 243 225 09/09/2003 

PA ESCONDIDO FEDERAL JUARA 4.976 145 55 10/02/2000 

PCA ARINOS 

(Projeto Casulo I) 
MUNICIPAL JUARA 84,00 32 35 19/11/1999 

PA JAPURANÃ  FEDERAL NOVA BANDEIRANTES - JUARA 66.891,29 924 906 02/07/1999 

PA BOSMAJI  FEDERAL NOVO HORIZONTE DO NORTE 1.276 45 35 13/10/1999 

PA CARACOL  FEDERAL NOVO HORIZONTE DO NORTE 2.003,04 70 62 13/10/1999 

PA JULIETA II FEDERAL NOVO HORIZONTE DO NORTE 3.294,80 107 106 13/10/1999 

PCA NOVO HORIZONTE DO NORTE MUNICIPAL NOVO HORIZONTE DO NORTE 106,68 26 24 19/10/1998 

PCA CASULO II MUNICIPAL NOVO HORIZONTE DO NORTE 121,00 33 33 27/04/2001 

PE ARINOS - ARARA AZUL ESTADUAL PORTO DOS GAUCHOS 53,34 27 25 09/09/2005 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário, INCRA - DT; atualizado em 29/04/2014. 

Nota: O PCA Casulo é uma modalidade de assentamento do INCRA. 
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O Mapa 7.3.2.3-1 situa os projetos de assentamentos da reforma agrária existentes 
dentro do território da AII. Não foi possível levantar os shapes digitais para a 
apresentação dos assentamentos PCA Novo Horizonte do Norte, PCA Casulo II e 
PE Arinos - Arara Azul, desta forma, estes assentamentos não estão apresentados 
no mapa. 

Na AII os assentamentos destinados a pequenos produtores rurais mais antigos 
foram estabelecidos pelo Banco da Terra, no distrito Paranorte no município de 
Juara. Tratam-se de iniciativas privadas de reforma agrária. Os lotes financiados 
pela instituição são denominados Projetos Matrinchã I, II, III, IV, V e VI. A prefeitura 
de Juara também auxilia esses produtores na manutenção de vias de acesso e 
apoio técnico a produção 8. 

Segundo estudo da SEPLAN-MT, nas áreas ocupadas por projetos de 
assentamentos no estado de Mato Grosso predomina a tipologia de pequenas 
propriedades rurais, destinadas à pecuária e à agricultura de hortaliças, com o 
emprego de poucos recursos tecnológicos e baseados na mão de obra familiar. As 
pesquisas de campo efetuadas em 2014 pela equipe do diagnóstico no PCA Arinos, 
em Juara, confirmam essas informações. Verificou-se que as técnicas utilizadas em 
hortas do assentamento (Figura 7.3.2.3-12) incluem práticas tradicionais, como o 
adubo oriundo de compostagem e irrigação improvisada com mangueiras furadas. 

A pecuária é desenvolvida em assentamentos onde os lotes possuem dimensões 
maiores, situação verificada no assentamento federal PA Vale do Arinos em Juara. 

 

                                                           
8
 Lei Municipal n⁰ 1.675 de 15 de agosto de 2005, disponível em < 

http://www.juara.mt.gov.br/legislacao/doc_view/971-lei-municipal-no-1675>. Acesso abril de 2015. 
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Figura 7.3.2.3-12 - Horticultura no PCA Arinos em Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 12/2014. 

 

A Constituição Federal delimita como pequena propriedade rural aquelas que 
possuem até quatro módulos fiscais. Nos municípios da AII, um módulo fiscal 
equivale a 100 hectares, e, considerando este índice, uma pequena propriedade no 
município pode ter até 400 hectares 9.   Segundo dados do INCRA, com exceção do 
PA Vale do Arinos, nos projetos de reforma agrária da AII a divisão da área total do 
assentamento pelo número de famílias gera glebas com áreas inferiores a um 
modulo fiscal. As pequenas áreas ocupadas pelos assentados da região limitam os 
tipos de uso do solo e técnicas aplicadas. 

De acordo com informações obtidas no Diagnóstico Participativo, os pequenos 
produtores rurais dos municípios da AII possuem função social importante. É nas 
pequenas propriedades que são gerados os insumos que alimentam o mercado de 
gênero alimentícios da região e a merenda escolar, a maior parte advinda de 
projetos de assentamento. Entretanto, este sistema de produção se apresenta 
fragilizado em função da falta de incentivo financeiro e assistência técnica 
especifica. 

 

  

                                                           
9
 Fonte: EMBARAPA. Variação geográfica do tamanho dos módulos fiscais no Brasil. Nov. 2012. 

Disponível em <http://aiba.org.br/wp-content/uploads/2014/12/Varia%C3%A7%C3%A3o-
Geogr%C3%A1fica-do-Tamanho-dos-Modulos-Fiscais-no-Brasil-Embrapa.pdf. Acesso em abril de 2015. 
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Mapa 7.3.2.3-1 - Projetos de assentamentos da reforma agrária existentes dentro do território da AII. 
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Mapa 7.3.2.3-1 - Projetos de assentamentos da reforma agrária existentes dentro do território da AII. 
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c) Planos municipais de zoneamento 

Para a análise da situação de uso e ocupação na AII é necessário correlacioná-los 
com os mecanismos de regulação do uso do solo impostos pelas legislações 
municipais, verificando-se, inclusive, possibilidades de interposição com o 
empreendimento. No item de Uso do Solo da ARR foram relacionadas as políticas 
de regulação do uso do solo nas escalas estaduais e nacionais que abrangem a AII. 
As legislações locais incorporam as diretrizes traçadas pelas políticas de regulação 
dos planos hierárquicos superiores. 

O meio rural da AII desempenha atividades produtivas que são protagonistas na 
estrutura econômica dos três municípios, como constatado no item Estrutura 
Produtiva deste estudo. Mas esse espaço não se constitui de maneira 
independente, sem relação com a estrutura socioeconômica mantida nas cidades. 
Na fisionomia da estrutura espacial das cidades da AII é possível identificar 
comércios, serviços e manufaturas que complementam atividades do meio rural, o 
que demonstra a estreita relação entre os dois “meios”. A dicotomia rural X urbano 
não retrata a complexidade das relações mantidas entre as diferentes formas de 
uso e ocupação existente no território, percepção que não se restringe apenas a AII, 
e se torna cada vez mais consenso entre as ciências sociais. 

A densidade espacial das cidades é a materialização dessa concentração de 
relações de cooperação entre diversas localidades, onde áreas urbanas atuam 
como referências para fluxos efetuados entre diversos lugares (Limonad, 1998) 10. 
Reconhecer a função multi-dialógica desempenhada pelas cidades é fundamental 
para a concepção de políticas governamentais. O Estatuto das Cidades 11 foi 
instituído para regular o planejamento e ordenamento territorial nas cidades. 

As diretrizes gerais apontadas no Estatuto das Cidades orientam os municípios na 
regulação do ordenamento de seus territórios. A lei que o instituiu reconhece que os 
principais gestores do espaço urbano no país são as administrações municipais, e 
que municípios com população superior a 20 mil habitantes são obrigadas a 
constituírem seus planos de diretores. O plano diretor deve ser instituído por lei 
municipal, e determinar os padrões construtivos e zoneamento do território do 
município, levando em consideração as particularidades socioeconômicas e 
naturais. 

Na AII apenas o município de Juara abriga população superior a 20 mil habitantes, 
A Lei Complementar nº 15, de 17 de novembro de 2006, instituiu o plano diretor do 
município. Em seu Anexo I a lei define o macrozoneamento do município de Juara, 
dividindo seu território em quatro zonas. A Figura 7.3.2.3-13 apresenta o 
macrozoneamento do município conforme o Plano Diretor. 

 

                                                           
10

LIMONAD, Ester. Cidades: do Lugar ao Território. In: V SEMINÁRIO DE HISTÓRIA DA CIDADE E DO 
URBANISMO, 1998, Cidades Temporalidades em Conflito. Campinas - SP. Disponível em 
http://unuhospedagem.com.br/revista/rbeur/index.php/shcu/article/view/725. Acesso em abril de 2015. 
11

 O Estatuto das Cidades estabelece diretrizes gerais para a política urbana, foi regulamentado pela  

Lei Federal n⁰ 10.257 de 10 de julho de 2001. 
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LEGENDA 

 SUBZONA 3.2.3.a - Indicada ao fortalecimento a agropecuária nas manchas de solos aptos para essas atividades, 
acompanhadas de práticas conservacionistas; ao reflorestamento com espécies nativas e manejo 
florestal adequado nos remanescentes florestais, de acordo com a capacidade da zona. 

 SUBZONA 3.2.3.b - Indicada ao uso agropecuário nos solos com melhor aptidão e com emprego de práticas 
conservacionistas. Nas demais áreas é indicado apenas manejo adequado da floresta nativa 
com potencial madeireiro e/ou reflorestamento com espécies nativas. 

 ZONA 3.2.3 - Unidades de Uso Sustentável – Área de Proteção Ambiental da Serra dos Caiabis – Indicada para 
disciplinar o uso e manutenção das formações riparias, florestais e de savana, e áreas significativas de 
vida silvestre, que se encontram sob pressão antrópica.  

 Território Indígena 

Figura 7.3.2.3-13 - Macrozoneamento de Juara. Fonte: Plano Diretor do município de Juara, 2006. 
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Na Subzona 3.2.3 a, situada na porção central do território de Juara, são indicados 
os usos do solo para fortalecimento das atividades agropecuárias, “acompanhadas 
de práticas conservacionistas; ao reflorestamento com espécies nativas e manejo 
florestal adequado nos remanescentes florestais, de acordo com a capacidade da 
zona”. Nesta subzona se insere a área planejada para implantação do 
empreendimento UHE Castanheira. 

A Subzona 3.2.3 b, situada na porção sul do território, é onde existem as melhores 
condições de solo para o desenvolvimento da atividade agropecuária. Segundo o 
Plano Diretor, na subzona é indicado o uso “agropecuário nos solos com melhor 
aptidão e com o emprego de práticas conservacionistas”. Nas demais áreas da 
subzona é “indicado apenas manejo adequado da floresta nativa com potencial 
madeireira e/ou reflorestamento com espécies nativas”. 

A Zona 3.2.3 representa a área onde está localizada a Serra dos Caiabis (norte), 
com uso definido com o segundo texto -  “ Unidade de Uso Sustentável - Área de 
Proteção Ambiental  - indicada para disciplinar o uso e manutenção das formas 
ripárias, florestais e de savanas, e áreas significativas de vida silvestre, que se 
encontram sob pressão antrópica.” As diretrizes do Zoneamento Socioeconômico 
Ecológico do Governo do Estado do Mato Grosso (ZSEE) em 2008 propôs a criação 
da APA Serra dos Caiabis, devido ao elevado potencial florestal ali existente. 

As duas terras indígenas (Apiaká-kayabi e Japuira), presentes no município, 
compõem a quarta zona com uso do solo especificado no Plano Diretor de Juara. A 
TI Batelão não é citada no zoneamento imposto pelo texto da lei parte do território 
da TI se projeta na área da Zona 3.2.3. A TI Batelão foi declarada de posse 

permanente dos índios em 14 de dezembro de 2007, Portaria MJ n⁰ 2.136, pouco 
mais de um ano depois da instituição do Plano Diretor do município. Note-se que as 
áreas de influência do empreendimento sobre as Terras e Povos Indígenas serão 
indicadas nos resultados dos Estudos do Componente Indígena – ECI. 

O zoneamento detalhado apresentado no plano diretor regula os usos indicados 
para as áreas urbanas, a saber: sede municipal, sede do distrito de Catuaí, sede do 
distrito de Águas Claras e sede do distrito de Paranorte. Para as áreas urbanas do 
município de Juara, o Plano Diretor considera como zonas de expansão as 
redondezas da sede municipal (Figura 7.3.2.3-14). O capítulo da Área de Influência 
Direta deste estudo apresenta o detalhamento das zonas do Plano Diretor onde 
será instalado o empreendimento. 
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Figura 7.3.2.3-14 - Centro do distrito sede de Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 02/ 2015. 

 

Os municípios de Novo Horizonte do Norte e Porto dos Gaúchos não possuem 
legislação de zoneamento dos territórios. Cada município conta apenas com Lei 
Orgânico Municipal, onde perímetro urbano das respectivas sedes é delimitado. 

Em Novo Horizonte do Norte, para além da sede municipal, predomina o tipo de uso 
rural, com atividades típicas da agricultura familiar. A pequena dimensão territorial 
do município (879,6 km²), e a presença de cinco projetos de assentamentos rurais, 
configura um perfil fundiário menos concentrador. 

Em Porto dos Gaúchos, além da sede municipal (Figura 7.3.2.3-15), a zona central 
do distrito de Nova Paraná é outro ponto de concentração e expansão urbana Nova 
Paraná está situada às margens da rodovia MT-338, próximo ao cruzamento com a 
MT-220 (Figura 7.3.2.3-16), principal via desde as zonas urbanas da AII até os 
municípios de Sinop e Cuiabá. 
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Figura 7.3.2.3-15 - Avenida Guilherme Meyer, 
centro do distrito sede de 
Porto dos Gaúchos. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald 02/ 

2015. 

Figura 7.3.2.3-16 - Rodovia MT-220, trecho entre 
o trevo da MT-338 e Sinop. 
Fonte: Habtec Mott MacDonald, 

06/2014. 

 

No município predomina o uso do solo com tipologias rurais. A monocultura de soja 
está expandindo aceleradamente em seu território, mas a pecuária ainda constitui a 
paisagem de muitas áreas produtivas do município. O Mapa 7.3.2.3-2 apresenta os 
tipos e uso praticados no território da AII. 
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Mapa 7.3.2.3-2 - Uso do solo na AII. (A3) 
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Mapa 7.3.2.3-2 - Uso do solo na AII. (A3) 
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d) Regiões de influência da AII e sua estruturação na hierarquia da rede urbana 

As circunstâncias que colocam o espaço urbano, a cidade, como referência espacial 
de concentração de relações socioeconômicas na maioria das vezes não se limitam 
ao território do município. Os núcleos urbanos, em muitos casos, desempenham 
funções territoriais intermediárias nas cadeias de relações socioespaciais, que se 
concluem em outros municípios, estados ou países. Remontando a historicidade, 
que propõe uma perspectiva temporal e espacial, do processo de formação de cada 
cidade, é possível se chegar a matriz territorial que a originou. 

Como exemplo, a genealogia do povoado que deu origem a atual sede de Juara 
está diretamente associada à expansão de núcleos de povoamento do município de 
Porto dos Gaúchos. Inicialmente a cidade de Porto dos Gaúchos desempenhava 
uma função proeminente dentro da hierarquia entre esses núcleos urbanos. 
Atualmente, como citado a seguir, o efeito do desenvolvimento socioespacial da 
cidade de Juara a conduziu para uma posição de prevalência nas relações 
socioeconômicas com a cidade de Porto dos Gaúchos. 

O importante é visualizar que as cidades não findam em si só todas as demandas 
apresentadas pela sociedade do seu entorno. O geógrafo Milton Santos em seu 
livro a Urbanização Brasileira 12 descreve o histórico de transformação das 
estruturas espaciais que tornam cada vez mais densa a rede de relações entre as 
cidades, o que ele denomina como rede urbana. Segundo o autor, esse processo 
cria condições para o fenômeno de desmetropolização do território brasileiro, 
elevando como referencia espacial na rede urbana cidades de médio e pequeno 
porte, o que se intensifica a partir da segunda metade do século XX. 

Essa lógica de produção do espaço pulveriza o número de cidades polo e 
problematiza a identificação da região de influência das cidades, pois as funções 
urbanas estão cada vez mais diluídas. A expansão e massificação territorial de 
malhas viárias, redes bancárias, estruturas corporativas e serviços públicos 
estabelecem condições para surgimento de novas instâncias hierárquicas na rede 
urbana. Alcançar o que motiva a dinâmica social da AII, que se potencializa no 
espaço das cidades dos três municípios, requer observar a estrutura da rede urbana 
regional em que esse território está inserido. 

A Área de Influência Indireta da UHE Castanheira está inserida na Região XI de 
Planejamento do Estado de Mato Grosso (SEPLAN-MT), polarizada pela cidade de 
Juara, e que contém em seu território os municípios de Novo Horizonte do Norte, 
Porto dos Gaúchos e Tabaporã. 

Na regionalização proposta pelo IBGE, a AII está situada na mesorregião Norte 
Mato-grossense, e na microrregião Arinos, esta última integrada pelos seguintes 
municípios: Juara, Nova Maringá, Novo Horizonte do Norte, Porto dos Gaúchos, 
São José do Rio Claro e Tabaporã. 
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 Santos, Milton. A Urbanização Brasileira. 5 edi. São Paulo: Edusp, 2009. 
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A Região XI está mais próxima do conjunto formado pela AII e nos critérios da 
regionalização proposta pela SEPLAN-MT, são considerados dados mais recentes, 
o que auxilia no entendimento da rede hierárquica urbana do estado de Mato 
Grosso. Para contextualizar a regionalização proposta pela SEPLAN-MT será 
utilizada a base de dados do estudo Regiões de Influência das Cidades (Regic - 
IBGE) que, apesar de ser do ano de 2007, adota uma metodologia que agrega mais 
informações sobre o tema tratado nesse subitem. 

A região de planejamento que se destaca no estado é a Região I, integrada pelos 
municípios de Cuiabá e Várzea Grande. A região apresenta os maiores índices 
populacionais e econômicos, se configurando como polo para as demais regiões do 
estado. No estudo das Regiões de Influências das Cidades - Regic (IBGE, 2007), 
Cuiabá figura como Capital Regional A, o que na hierarquia dos centros urbanos 
brasileiros proposta pelo IBGE significa que ela está abaixo da categoria Metrópole, 
classificação atribuída a 12 capitais do país. 

Seguindo ainda os critérios do Regic, Juara, cidade polo da Região XI de 
planejamento do estado, é classificada como Centro de Zona B: grupo composto 
por 364 cidades brasileiras com médias de 23 mil habitantes e 16 relacionamentos 
com outras cidades. Os demais municípios da AII, Porto dos Gaúchos e Novo 
Horizonte do Norte, figuram no Regic como Centros Locais: 

 

de mais 4.473 cidades cuja centralidade e atuação não extrapolam os limites 
do seu município, servindo apenas aos seus habitantes, têm população 
dominantemente inferior a 10 mil habitantes (p. 13). 

 

Juara é referência imediata para os demais municípios da Região XI de 
planejamento do estado (Regic). No referido estudo, o município polo da região 
mantem relacionamento externo em grau de maior intensidade com a capital do 
estado. Outra importante referência é o município de Sinop, considerado um Centro 
Sub-regional, e que funciona como polo de atração e receptor de demandas de 
outros municípios no norte de Mato Grosso. 

Os destinos para as demandas por serviços de saúde, lazer, educação, compras e 
transporte aéreo, relacionados aos municípios da AII, são apresentadas no  
Quadro 7.3.2.3-2. 
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Quadro 7.3.2.3-2 - Municípios de referência- Serviços. 

MUNICÍPIO DE 
ORIGEM 

MUNICÍPIO DE 
REFERÊNCIA AEROPORTOS * COMPRAS 

* 
CURSOS 

* 
LAZER 

* 
SAÚDE 

* 

Juara Cuiabá 1 2 1 2 1 

Juara Sinop   1 2 1 3 

Juara Sorriso         2 

Juara Juína         4 

Novo Horizonte do Norte Juara 1 1 1   1 

Novo Horizonte do Norte Cuiabá     3 2 2 

Novo Horizonte do Norte Sinop     4 1   

Novo Horizonte do Norte Porto dos Gaúchos     2     

Porto dos Gaúchos Juara 1 1   1 1 

Porto dos Gaúchos Sinop     1 2   

Porto dos Gaúchos Cuiabá       3 2 

Porto dos Gaúchos Nova Mutum     2     

Tapurah Juara       3   

Tabaporã Juara 1 2 3 1 1 

Porto dos Gaúchos Sorriso         3 

Fonte: REGIC - Base de Dados, 2007 obs.:* 1 representa o primeiro município no atendimento ao tipo de demanda. 

 

Nota-se que os municípios da AII estabelecem uma relação de dependência com o 
município de Sinop (Figura 7.3.2.3-17) no atendimento primordial de algumas 
demandas, no REGIC a relação entre as duas cidades é classificada como busca 
por bens e serviços (Figura 7.3.2.3-18). Para a população de Juara, Sinop é a 
primeira referência externa na procura por compras e lazer, para Novo Horizonte do 
Norte é a primeira referência em lazer, e para Porto dos Gaúchos é a primeira 
referência na área de educação. Sinop possui uma estrutura urbana mais complexa 
e densa do que Juara, e por esse motivo serve como destino ao atendimento de 
demandas diversificadas. Contudo, a maior parte das demandas dos habitantes da 
AII tem como referência inicial o município de Juara. 

No tema saúde, apresentado no item Infraestrutura, a diversidade de destinos que 
servem como referência para os municípios da AII, demonstra a fragilidade desse 
serviço na região. Cuiabá, Juína, Sorriso e Sinop aparecem como cidades que 
atendem demandas mais complexas. As localidades também foram citadas como 
referência pelos habitantes da área de influência participantes das oficinas do 
Diagnóstico Participativo. 

A relação da região de Juara com o município de Sinop também é fortalecida pela 
complementaridade na estrutura da cadeia produtiva da agropecuária. A cidade de 
Juara concentra estruturas menos complexas de apoio à produção bovina, extração 
vegetal e agricultura, polarizando a região de seu entorno imediato  
(Figura 7.3.2.3-18). Sinop abriga sede de diversas empresas do agronegócio que 
atuam em uma instância superior dessas linhas de produção, como no 
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beneficiamento de grãos e produtos da pecuária, assim como no transporte e 
logística. 

 

  

Figura 7.3.2.3-17 - Entrada do centro de Sinop na 
rodovia BR-163.  

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
06/2014. 

Figura 7.3.2.3-18 - Presença de concessionárias 
de maquinário agrícola 
cresceu no centro de Juara.  

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
02/2015. 
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Figura 7.3.2.3-19 - Região de Influência de Cuiabá. Fonte: REGIC, 2007 (Mapa 26).  

 

O Quadro 7.3.2.3-3 apresenta os destinos da produção agropecuária e extrativista 
relacionados aos municípios da AII. 

 

Quadro 7.3.2.3-3 - Destino da Produção Agropecuária. (continua...) 

MUNICÍPIO DE ORIGEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO ORDEM DO 
PRODUTO * 

MUNICÍPIO DE DESTINO 
DA PRODUÇÃO 

Cotriguaçu Bovinos 2 Juara 

Juara Bovinos 1 Juara 

Juara Bovinos 1 Sinop 

Juara Bovinos 1 Tangará da Serra 

Juara Bovinos 1 Várzea Grande 

Juara Madeira em tora para outras finalidades 2 Rio de Janeiro 

Juara Madeira em tora para outras finalidades 2 São Paulo 
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Quadro 7.3.2.3-3 - Destino da Produção Agropecuária. (continuação) 

MUNICÍPIO DE ORIGEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO ORDEM DO 
PRODUTO * 

MUNICÍPIO DE DESTINO 
DA PRODUÇÃO 

Juara Madeira em tora para outras finalidades 2 Curitiba 

Juara Madeira em tora para outras finalidades 2 Florianópolis 

Juara Arroz 3 Cuiabá 

Juara Arroz 3 Várzea Grande 

Novo Horizonte do Norte Bovinos 1 Juara 

Novo Horizonte do Norte Bovinos 1 Novo Horizonte do Norte 

Novo Horizonte do Norte Arroz 2 Novo Horizonte do Norte 

Novo Horizonte do Norte Borracha natural coagulada (Hevea spp) 3 Cuiabá 

Novo Horizonte do Norte Borracha natural coagulada (Hevea spp) 3 Rondonópolis 

Porto dos Gaúchos Soja 1 Lucas do Rio Verde 

Porto dos Gaúchos Soja 1 Sinop 

Porto dos Gaúchos Soja 1 Sorriso 

Porto dos Gaúchos Arroz 2 Lucas do Rio Verde 

Porto dos Gaúchos Arroz 2 Sinop 

Porto dos Gaúchos Arroz 2 Sorriso 

Porto dos Gaúchos Algodão herbáceo 3 Lucas do Rio Verde 

Porto dos Gaúchos Algodão herbáceo 3 Sinop 

Porto dos Gaúchos Algodão herbáceo 3 Sorriso 

Tabaporã Bovinos 2 Juara 

Fonte: Regic - Base de Dados, 2007. Obs.:* Posição de importância do produto no setor primário da economia do município 

 

Juara concentra o destino da produção pecuarista da AII, e absorve ainda a 
produção de alguns outros municípios fora desse recorte espacial, como Cotriguaçu 
e Tabaporã. Tal influência é justificada pela presença de um grande frigorífico de 
processamento de carne bovina estabelecido no município. O item 7.3.2.4 Estrutura 
Produtiva apresenta o detalhamento destas informações. Para Porto dos Gaúchos, 
onde há presença de lavouras do agronegócio, são estabelecidos outros destinos à 
produção do meio rural e as referências são cidades ligadas à macroestrutura do 
agronegócio como Sinop, Lucas do Rio Verde e Sorriso, que também atuam como 
fornecedores de insumos agrícolas aos produtores do município. 

A atividade madeireira contribui com mais de 20% do valor do PIB de Juara 13, o 
que lhe atribui grande relevância, e os principais mercados estão situados em 
cidades fora do estado de Mato Grosso. A produção dos seringais de Novo 

                                                           
13

 Informações sobre a composição dos PIBs dos municípios da AII estão detalhadas no item 7.3.2.4 
Estrutura Produtiva. 
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Horizonte do Norte tem seus mercados em cidades polos do estado que possuem 
estrutura produtiva mais diversificada, como Cuiabá e Rondonópolis 14. 

Outra importante variável que materializa e ratifica as relações configuradas pela 
hierarquia urbana são as linhas de transporte coletivo. O Quadro 7.3.2.3-4, 
elaborado com informações do Regic, lista as principais rotas e destinos 
relacionados aos municípios da AII. As informações foram confrontadas com as 
linhas rodoviárias existentes no ano de 2014, e não foram encontrados novos 
destinos além dos identificados em 2007 pelo Regic. A empresa rodoviária que atua 
na AII é: Verde Transportes. 

 

Quadro 7.3.2.3-4 - Rotas de transporte Coletivo. 

MUNICÍPIO DE ORIGEM MUNICÍPIO DE DESTINO TIPO NÚMERO DE 
VIAGENS FREQUÊNCIA 

Cotriguaçu Juara Regular 2 diária 

Juara Sinop Regular 2 diária 

Juara Cuiabá Alternativo 1 diária 

Juara Juína Regular 1 diária 

Juara Juína Alternativo 1 diária 

Juara São José do Rio Claro Regular 1 diária 

Novo Horizonte do Norte Juara Regular 4 diária 

Novo Horizonte do Norte Porto dos Gaúchos Regular 4 diária 

Novo Horizonte do Norte Cuiabá Regular 2 diária 

Porto dos Gaúchos Cuiabá Regular 2 diária 

Porto dos Gaúchos Juara Regular 2 diária 

Porto dos Gaúchos Sinop Regular 2 diária 

Tabaporã Juara Regular 2 diária 

Fonte: Regic - Base de Dados, 2007. 

 

A estrutura bancária também é um indicador da posição de uma cidade dentro da 
hierarquia de determinada região. Na AII existem apenas quatro agências 
bancárias, distribuídas entre os municípios de Juara e Porto dos Gaúchos. As 
instituições presentes sob a estrutura de agências são majoritariamente mantidas 
por bancos estatais: Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Em Novo 
Horizonte do Norte uma instituição privada mantem um ponto avançado de 
atendimento (PAA), o que não se configura como uma agência bancária. 

O Quadro 7.3.2.3-5 apresenta a quantidade e a distribuição da rede bancária 
presente no território da AII. 
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 Os mercados de consumo da produção do setor primário da AII estão apresentados no item 7.3.2.4 
Estrutura Produtiva. 
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Quadro 7.3.2.3-5 - Estrutura de Atendimento Bancário - AII. 
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POSTO DE ATENDIMENTO BANCÁRIO 
ELETRÔNICO (PAE) 

Juara 1 1 1 - Bradesco (3) Banco do Brasil (1) CEF (2) 

Novo Horizonte do Norte - - - 
Bradesco 

(1) 
Bradesco (1) 

Porto dos Gaúchos - 1 - - Banco do Brasil (1) 

Fonte: Federação Brasileira dos Bancos - FEBRABAN, novembro de 2014. 

 

 Organização do território em função dos recursos hídricos e principais usos da 
água 

Historicamente, os recursos hídricos são atratores para o povoamento15, pelo fato 
da água ser um recurso essencial à vida, para o consumo, transporte, escoamento 
de produção, irrigação, entre outros.  A matriz espacial que deu origem ao processo 
de ocupação dos três municípios reforça essa influência uma vez que a cidade de 
Porto dos Gaúchos, a mais antiga da AII, foi construída na margem do rio Arinos. 

Durante a colonização “branca” da região as principais atividades econômicas eram 
viabilizadas por esse potencial de navegabilidade. A extração de látex e 
escoamento dessa produção até a cidade de Belém, que originou as primeiras 
incursões à área da AII, utilizava como via expressa o rio Arinos. Sendo assim, a 
mobilidade ocasionada pelo uso dos rios tem relevância significativa na história de 
formação do território da AII. 

Projetos de infraestrutura do Governo Federal pretendem recuperar a capacidade 
de navegação fluvial na região. Conforme apresentado e detalhado no item 
Estrutura Produtiva, estão em andamento estudos de viabilidade para a implantação 
de portos fluviais que configurariam uma hidrovia. A composição dessas estruturas 
possibilitaria o transporte fluvial de cargas entre o norte do estado e o porto de 
Belém, favorecendo o escoamento da produção da agroindústria da região. 

Os rios também possuem importância como fonte de água para o consumo 
humano. Todas as três sedes municipais têm seus pontos de captação atrelados a 
córregos da sub-bacia do Arinos e em Porto dos Gaúchos, a captação é feita 
diretamente nesse rio. O município de Juara realiza a captação no Córrego 
Alcebíades e o município de Novo Horizonte do Norte realiza a captação no 
Córrego Caracol. 

                                                           
15

 Corrêa, Roberto. Disponível em: 
http://revista.fct.unesp.br/index.php/revistacidades/article/viewFile/480/510. Acesso em: abril, 2015.  
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O uso do rio para lazer foi identificado através da realização de Festivais de Pesca, 
sendo acontecimentos culturais importantes nos municípios da AII. Os balneários à 
beira rio e as ilhas existentes no rio também são importantes destinos de lazer para 
a população. 

As atividades agrícolas que deram apoio ao processo de fixação populacional foram 
bastante facilitadas pela fertilidade do solo da região e abundância hídrica. A 
configuração da ocupação e desenvolvimento de atividades agropecuárias na zona 
rural da AII é facilitada pela disponibilidade hídrica. Na maior parte das propriedades 
rurais há extração do recurso por intermédio de poços, seja para o consumo 
humano ou para a produção. 

Essas características naturais facilitam a atual expansão da fronteira agrícola sobre 
o território da AII. Contudo, segundo informações da Secretaria de Agricultura de 
Juara, poucas são as lavouras que necessitam de irrigação, uma vez que o regime 
de chuvas da Amazônia possibilita o descarte dessa estrutura. 

O detalhamento dos usos e vazões do rio está apresentado no item 7.1.6.1 
Recursos Hídricos Superficiais. 

O maior impacto nos rios, dada a expansão das grandes lavouras, decorre do uso 
intensivo de agrotóxicos. O crescimento dessa atividade produtiva também reduz o 
potencial hídrico, uma vez que há um acréscimo do desmatamento para 
implantação de áreas de lavoura. Como é de conhecimento geral, os solos mais 
férteis se localizam nas margens dos rios, e o desmatamento impacta diretamente 
as áreas de mata ciliar. 

De acordo com o Secretário de Agricultura de Juara, na porção sul do território do 
município, onde a prática da monocultura vem se expandindo e consolidando, 
muitos córregos já não possuem mata ciliar. A extração de madeira é outra 
atividade que representa risco na manutenção do potencial hídrico da região, uma 
vez que a produção madeireira se baseia principalmente nas florestas nativas. Esta 
retirada aumenta o risco à capacidade de drenagem da bacia, e consequentemente 
compromete os rios da região. 

 

 Conclusão 

Com base nas informações apresentadas, a cidade de Juara desempenha papel de 
referência na AII, chegando, em algumas relações, a extrapolar sua influência para 
municípios além da área aqui estudada. Esse quadro tende a se intensificar, pois 
nos últimos anos o PIB da Região XI cresceu acima da média do estado de Mato 
Grosso (SEPLAN, 2006), como registrado e analisado no item Estrutura Produtiva. 
Observa-se que no contexto atual, essa polaridade está longe de suprimir a maior 
parte das demandas socioeconômicas presentes nos municípios da AII, já que o 
desenvolvimento ocorre em níveis diferentes em cada segmento das estruturas 
fixadas no seu território. A lógica de modernização e diversificação das funções 
assumidas pela cidade de Juara serve, principalmente, a demandas econômicas 
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voltadas à potencialização de atividades produtivas de larga escala, em detrimento 
de interesses de outros segmentos da sociedade16. 

Considerando-se a entrada de iniciativas de grandes capitais do ramo do 
agronegócio nos municípios de Juara e Porto dos Gaúchos, extremidade norte da 
AAR, entende-se que a evolução das técnicas de produção no meio rural, atrelada à 
modernização da rede de infraestrutura de vias e sistemas de informação são 
indícios da expansão dos limites da referida unidade territorial do 
macrozoneamento. A caracterização das macrozonas do estado estabelecida pela 
SEPLAN do estado de Mato Grosso (2010) sugere a intensificação de políticas 
públicas que fortaleçam a cadeia produtiva da agropecuária nessa unidade 
territorial, o que a partir dos dados aqui apresentados, está sendo efetivado. 

Entende-se também que o rio Arinos representa um papel importante para a 
população da AII, como comprovado em pesquisa de campo (2014). Esta 
importância está relacionada desde o processo histórico de ocupação da região, 
dada a influência do mesmo sobre a fertilidade das terras e o aproveitamento 
econômico. Entretanto, apesar do vínculo estreito entre a população local e o Rio 
Arinos, este ainda não se traduziu em ações de conservação e proteção, fato este 
comprovado pela ausência de uma gestão efetiva que discipline o seu uso, 
evidenciado pela falta implantação de Comitê de Bacia Hidrográfica e Plano de 
Bacia Hidrográfica. 

A história de ocupação e uso do território da AII está relacionada diretamente aos 
recursos naturais existentes na região, no século XVIII determinada pelo ouro e 
diamante, e no século XIX vinculada a extração de látex, borracha e madeira nativa, 
essa última se desdobrando até os dias de hoje. Tais atividades foram a base do 
desenvolvimento de diferentes ciclos econômicos que contribuíram para a 
colonização da região, que culmina com a explosão demográfica resultante das 
políticas públicas de incentivo a expansão da fronteira agrícola, iniciadas nos 
meados do século XX 17. Este processo potencializa a pressão sobre os recursos 
hídricos, seja pelas atividades produtivas, que promovem o desmatamento e 
consequentemente prejudicam o sistema de drenagem para os corpos hídricos; ou 
seja pelo consumo direto para uso humano, industrial, dessedentação e outros. 

Como apresentado nesse item, os planos estaduais e nacionais de gestão do 
território estabelecem diretrizes para a preservação dos recursos hídricos que 
incluem a área de influência18. As regulações pretendem compatibilizar o 
desenvolvimento socioeconômico com a manutenção desses recursos, pautado com 
menor relevância na gênese do recente histórico de ocupação da região. As novas 
gerações aparentemente estriam solidárias a um modelo de desenvolvimento que 
inclua a manutenção dos recursos naturais, dentre eles o hídrico, conforme registrado 
nos relatos obtidos nos trabalhos de campo e no Diagnóstico Participativo. 

                                                           
16

 A logica preeminente na ordenação do território da AII foi tratada na introdução desse item, quando 
aludida à influência dos interesses de expansão da cadeia produtiva da agropecuária capitalizada na 
região. 
17

 Ver histórico de evolução da população da AII no item Dinâmica Demográfica. 
18

 O PNRH, PERH, ZSEE do estado de Mato Grosso e Macrozoneamento da Amazônia Legal abrangem 
diretamente a AII quando regulam o território da bacia Amazônica. 
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7.3.2.4 - Estrutura Produtiva 

O item Estrutura Produtiva apresenta a dinâmica dos setores produtivos da AII, 
contemplando os principais mercados consumidores, os centros fornecedores, os 
aspectos logísticos para abastecimento de insumos e escoamento da produção; os 
recursos naturais de interesse econômico; as cadeias produtivas e os arranjos 
produtivos locais nos setores primário, secundário e terciário.  

 

a) Setores produtivos: atividades econômicas 

O Norte-matogrossense, onde se localizam os municípios da AII, desde o ano de 
2002, dentre as cinco mesorregiões, é a que mais contribui com o Produto Interno 
Bruto (PIB) do estado de Mato Grosso (36,5%). Esse desempenho foi alavancado 
principalmente pela cadeia produtiva do agronegócio. No ano de 2011 a 
mesorregião Norte-matogrossense foi responsável por 54,3% do PIB agropecuário 
do estado1. 

Ao analisar a participação dos setores da economia nos PIBs do estado e da 
mesorregião é reafirmada a importância das atividades agropecuárias no  
norte-matogrossense. Enquanto no estado, a contribuição do setor primário foi de 
24,12%, na mesorregião as atividades agropecuárias foram responsáveis por 
35,43% do PIB em 2011. A significância do setor agropecuário na economia da 
microrregião Arinos em 2011 foi ainda mais marcante: 56,9% do PIB. 

A microrregião Arinos contribuiu com 7,5% do PIB da mesorregião, a sexta maior 
participação dentre as oito microrregiões que a integram. As três maiores 
contribuições foram respectivamente das microrregiões Alto Teles Pires (34,3%), 
Parecis (19,2%) e Sinop (14,6%). Se observada a contribuição das microrregiões na 
economia da mesorregião por setores da economia, a microrregião Arinos é a 
terceira maior participação no PIB do setor primário. A Figura 7.3.2.4-1 detalha as 
participações das microrregiões nos três setores da economia no PIB da 
mesorregião norte-matogrossense em valores correntes de 2011. 

 

                                                           
1
 Fontes: PIB corrente - IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias 

Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA (SIDRA). 
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Figura 7.3.2.4-1 - Participação das microrregiões no PIB do Norte-
matogrossense. 2011. 

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, 
Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da 
Zona Franca de Manaus - SUFRAMA. 

 

Nos setores da indústria e de serviços, a microrregião Arinos tem participação mais 
modesta na economia da mesorregião. Em ambos os segmentos, a região ocupou a 
sétima colocação em 2011, superando apenas a microrregião de Paranatinga. 
Essas duas microrregiões são as únicas no norte-matogrossense que não possuem 
os seus PIBs constituídos majoritariamente por receitas do setor terciário (serviços). 

Esse perfil se repete nas economias dos municípios da microrregião Arinos, com 
exceção de São José do Rio Claro, quando o setor de serviços em 2011 possuía 
valor ligeiramente superior ao primário. Essas são composições peculiares do PIB, 
pois o que se observa de forma geral é um predomínio do setor de serviços sobre 
os demais na geração de receitas, seja nas análises para municípios, regiões ou 
estados brasileiros. 

O valor da soma dos PIBs dos municípios que integram a AII da UHE Castanheira, 
em 2011, representava 4,08% do PIB da mesorregião norte-matogrossense. A 
participação das economias dos três municípios no PIB da microrregião Arinos no 
mesmo ano foi de 54,38%, percentual elevado principalmente pela economia do 
município de Juara. Na série histórica dos PIBs a preços correntes dos municípios 
da AII, apresentada no Quadro 7.3.2.4-1, nota-se a discrepância entre valores das 
três economias. 
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Quadro 7.3.2.4-1 - Série Histórica do PIB da AII. 

TERRITÓRIO 
PIB PREÇOS CONSTANTES (MIL REAIS) - ANO BASE 2005 *  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Juara 258.467 264.484 283.133 267.761 506.299 462.399 483.216 

Novo Horizonte do Norte 21.678 24.031 28.186 23.275 25.985 25.119 30.701 

Porto dos Gaúchos 111.662 76.344 78.341 98.618 106.790 92.520 110.173 

AII 391.807 364.858 389.661 389.654 639.073 580.038 624.090 

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona 
Franca de Manaus - SUFRAMA, 2014. 

* Foi utilizado o IGP-M (2) como índice de ajuste dos valores para o ano de 2005, a inflação registrada no período foi de 41,27%. 

 

No ano de 2011, Juara mantinha aproximadamente 77% do PIB da AII. Enquanto 
Novo Horizonte do Norte e Porto dos Gaúchos compareciam com 5% e  
18% respectivamente.  Apesar dos dados do Quadro 7.3.2.4-1 comprovarem a 
inabalável prevalência da economia de Juara no PIB da AII, os índices de 
crescimento das economias de Novo Horizonte do Norte e Porto dos Gaúchos entre 
os anos de 2010 e 2011, foram mais elevados percentualmente. Enquanto o PIB de 
Juara cresceu entre os dois anos 4,5%, Novo Horizonte do Norte teve índice de 
22,2% e Porto dos Gaúchos 19% contra a média da AII no período, que foi de 7,5%. 

A evolução do PIB entre os municípios da AII indica que a economia que obteve 
maior incremento de valor entre os anos de 2005 e 2011 foi a de Juara. O PIB do 
município cresceu 86,9%. O município de Novo Horizonte do Norte comparece com 
41,6% e Porto dos Gaúchos com -1%, enquanto que a média registrada para a AII 
foi de 59,3%. 

Entre os anos de 2008 e 2009, o PIB da AII evoluiu com um índice desproporcional 
(64,01%), se analisada a série histórica proposta. Em comparação com os demais 
integrantes nota-se a discrepância no crescimento entre os dois anos  
(Figura 7.3.2.4-2). 

 

                                                           
2
 O Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) é calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
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Figura 7.3.2.4-2 - Evolução do PIB da AII (%). 

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, 
Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona 
Franca de Manaus – SUFRAMA, 2014. 

 

A alta entre 2008 e 2009 em Juara foi alavancada pelo desempenho dos setores 
primário, com crescimento de 226%, e industrial, que evoluiu em 74%. O 
crescimento do PIB do setor primário entre os anos de 2008 e 2009 nos municípios 
de Novo Horizonte do Norte e Porto dos Gaúchos foi, respectivamente, de 6,6% e 
2,8%. As receitas do setor secundário nos dois municípios evoluíram no mesmo 
período (12,7% e 34,7%). Os percentuais de crescimento no setor, dos dois 
municípios, são inferiores aos obtidos por Juara, mas ainda assim são bem 
significativos. 

A passagem entre esses anos pode ser considerada como um marco na economia 
de Juara, pois estabeleceu novo patamar para os valores de seu PIB nos anos 
seguintes, e consolidou sua polaridade na microrregião do Arinos. Em uma análise 
superficial, este dado indica que a região foi inserida definitivamente na cadeia 
produtiva do agronegócio, o que não se limita somente a novos investimentos no 
sistema produtivo do meio rural. A instalação de novas estruturas espaciais é 
impulsionada também pela intensificação das atividades do setor secundário, 
sobretudo pela cadeia produtiva da indústria de beneficiamento e apoio a produção 
agropecuarista. 

Sendo assim, fica evidente a dependência econômica da AII ao setor primário da 
economia. Como ora citado, o perfil predominantemente agrário é compartilhado 
pelas três economias municipais do território de influência indireta da UHE 
Castanheira. Na Figura 7.3.2.4-3 é detalhada a participação do valor agregado de 
cada setor produtivo na economia dos municípios e da AII, assim como o percentual 
arrecadado com impostos, no ano de 2011. 
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Figura 7.3.2.4-3 - Participação dos Setores da Economia no PIB da AII - 2011. 

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, 
Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona 
Franca de Manaus - SUFRAMA. 

 

As economias dos três municípios no ano de 2011 eram majoritariamente baseadas 
nas atividades primárias com destaque para o percentual de 64,6% de participação 
do setor na economia de Porto dos Gaúchos. 

Na economia da AII, que representa as médias dos três municípios, o setor terciário 
contribui com aproximadamente 33% do PIB contra 53% do setor primário. A 
participação do setor terciário na estrutura econômica na AII no patamar 
apresentado em 2011 é um indicativo de pouca diversificação da economia. Por 
conseguinte, territórios com economias que não mantêm em sua estrutura a 
primazia do setor de “bens intangíveis”, são normalmente dependentes de outros 
territórios polos3, conforme apresentado no tema Regiões de influência dos 
municípios e sua estruturação na hierarquia da rede urbana, desse diagnóstico. 

No contexto da AII, Juara exerce a função de território polo com uma participação 
preponderante na formação do PIB. A participação da economia do município é 
hegemônica nos três setores da economia da AII; em 2011 contribui com 73,6% do 
PIB do setor primário, 87% do secundário e 80,3% do terciário. 

 

                                                           
3
 Em A Urbanização Brasileira (2008), Milton Santos descreve o processo de desmetropolização do 

território brasileiro a partir das últimas três décadas do século XX. Na descrição do autor a rede urbana 
polarizada pelas metrópoles brasileiras é pulverizada gradativamente com a formação de novos polos 
urbanos. Esse processo é influenciado pela modernização das atividades agrárias, que cada vez mais 
demandam de apoio de funções tipicamente urbanas, espaço dominado por atividades terciárias. A 
urbanização de médias e pequenas cidades no interior do país estabelece uma nova hierarquia, que se 
organiza de acordo com o grau de terciarização de economia de cada núcleo urbano. 
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b) Principais mercados consumidores, centros fornecedores e aspectos logísticos para 
abastecimento de insumos e escoamento da produção 

A dimensão dos valores gerados pela estrutura produtiva de Juara influencia com 
intensa relevância o perfil econômico da AII. Com esse foco deve-se considerar que 
o que está sendo analisado, em boa parte, é a economia do município de Juara. 
Sua economia certamente influencia as estruturas produtivas de Novo Horizonte do 
Norte e Porto dos Gaúchos, mas o quadro econômico desses dois municípios 
possui particularidades que os diferenciam das médias construídas para a AII. 
Quando direcionada a análise para os quadros econômicos dos três municípios 
separadamente, a realidade é outra. 

A característica econômica comum entre os municípios é o setor produtivo onde as 
economias estão baseadas setor primário. Como supracitado, a evolução do setor 
agropecuário na AII, a partir do ano de 2009, é um forte indicador do 
estabelecimento de uma rede de estruturas que visam viabilizar a expansão da 
cadeia produtiva do agronegócio. Juara, como polo microrregional, naturalmente é a 
principal localidade para o estabelecimento de empresas e estruturas espaciais que 
complementam essa cadeia produtiva. 

Dentro do setor primário da AII, o destaque na geração de receitas é a produção 
pecuarista (Figuras 7.3.2.4-4 e Figura 7.3.2.4-5) e a madeireira, em Juara. O 
desenvolvimento da piscicultura vem sendo incentivado nos últimos anos, 
principalmente pela atuação da Cooperarinos (Figura 7.3.2.4-4), mas ainda está 
distante de contribuir com o PIB da AII nos mesmos patamares da pecuária. O 
extrativismo na AII é representado pela pequena produção de castanha de caju e 
pela produção de látex, com destaque para o município de Novo Horizonte do 
Norte. Em Porto dos Gaúchos, predominam as lavouras temporárias de 
monocultura (Figura 7.3.2.4-5), ressaltando-se a produção de soja, milho e algodão. 

A cadeia produtiva da agropecuária de larga escala, o agronegócio, se reproduz a 
partir de estruturas logísticas e de uma rede de fluxos entre mercados densamente 
complexos. O agronegócio absorve uma diversificada rede de interesses 
empresariais, e suas estratégias potencializam o aproveitamento da produção 
resultante de diversas formas de usos do solo, incluindo desde setores produtivos 
de bens primários, como das atividades agrícolas, da pecuária e da produção 
florestal; setores da indústria de transformação de bens primários em gêneros 
alimentícios e de insumos agropecuários até o setor de comércio e serviços na 
oferta de maquinário e comercialização de insumos para essa cadeia produtiva.   

O aperfeiçoamento técnico, atrelado à organização do espaço, possibilitou a 
entrada da agroindústria no norte de Mato Grosso. A multifuncionalidade, 
característica das empresas multinacionais, propicia a complementaridade 
harmoniosa entre pecuária e agricultura de larga escala. Essa complexa rede cria 
oportunidades para que a agroindústria constitua em uma pequena base territorial 
um grande mercado fornecedor e consumidor de insumos à atividade. 
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Figura 7.3.2.4-4 - Confinamento da JBS, em 
Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
02/2015. 

Figura 7.3.2.4-5 - Atividade Pecuarista, em Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 02/2015. 

  

Figura 7.3.2.4-6 - Coopearinos, em Porto dos 
Gaúchos. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
02/2015. 

Figura 7.3.2.4-7 - Monocultura temporária, em 
Porto dos Gaúchos. 
Fonte: Habtec Mott MacDonald, 

02/2015. 

 

O que se vê na AII não são economias municipais que se diferenciam, mas sim que 
se complementam. Essas relações entre atividades produtivas de natureza diversa 
são organizadas por grupos de interesses oriundos de uma escala global, que 
impõem estratégias regionais de produção. Na AII, a topografia, a composição dos 
solos e a estrutura fundiária de cada município vão inserir esses territórios com 
funções produtivas diferentes na cadeia produtiva do agronegócio. 

Segundo informação da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de 
Carne (ABIEC) e do Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento (MAPA), o 
Brasil, em 2011, era o maior exportador de carne bovina do mundo4, e o segundo 

                                                           
4
MAPA, Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento, Brasil, 2011, maior exportador de carne 

bovina do mundo, Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/animal/exportacao>.Acesso em  
Novembro, 2014. 

http://www.agricultura.gov.br/animal/exportacao
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maior produtor5, perdendo apenas para os EUA. O estado de Mato Grosso 
desempenha papel importante na cadeia produtiva da pecuária no país. Dados da 
Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) mostram que o estado foi o segundo 
maior exportador do país, atrás apenas de São Paulo no ano de 2013. 

Mapeamento da ABIEC mostra que o estado de Mato Grosso possui o maior 
número de frigoríficos habilitados para a exportação no país que, atualmente 
totalizam 18 estabelecimentos. Desse total, cinco estão localizados no norte do 
estado, nos municípios de Sinop, Colíder, Juara, Alta Floresta e Matupá. A 
pecuária, portanto, permeia a cadeia produtiva estabelecida na AII e seu entorno. 

O município de Juara é conhecido como a “Capital do Gado”. Essa notabilidade é 
confirmada nos números da Pesquisa Pecuária Municipal (PPM), produzida pelo 
IBGE no ano de 2012. No levantamento do efetivo bovino por municípios brasileiros, 
Juara aparece na 1ª colocação estadual e na 4ª colocação nacional. Entre as 
cinquenta primeiras posições do ranking nacional estão doze municípios do estado 
de Mato Grosso, dentre eles: Juína, Alta Floresta, Paranatinga, Aripuanã e Nova 
Bandeirantes; que junto com Juara estão situados na mesorregião  
Norte-matogrossense. 

A taxa de crescimento do efetivo do rebanho bovino entre os anos de 2005 e  
2012 na mesorregião foi de 27,3% (PPM – IBGE). Esse é um indicativo de que nos 
últimos anos a cadeia produtiva da pecuária continua crescendo, intensificando os 
fluxos e incrementando o parque industrial de apoio a produção da atividade.  

Essa evolução da atividade da pecuária contribui para o fortalecimento e expansão 
da rede de relações entre territórios do norte do estado de Mato Grosso, que se 
estende para outras regiões e locais do país e do mundo. Essa rede serve ao 
atendimento de demandas com alto grau de exigência 6, fator inerente ao mercado 
de gêneros alimentícios, dos mercados nacional e internacional.  

A cadeia produtiva da pecuária, desde a produção no campo até a comercialização 
de carnes manufaturadas, depende do relacionamento empresarial com localidades 
que ofertam: equipamentos utilizados na criação de animais, empresas de 
beneficiamento (frigoríficos), estrutura de apoio veterinário, fornecedores de ração, 
empresas de transporte, serviços de telecomunicação e etc. A mesma relação de 
complementaridade é essencial para as lavouras temporárias de monoculturas, 
típicas do município de Porto dos Gaúchos. 

                                                           
5
 ABIEC, Produção Mundial de Carne Bovina. Disponível em: 

http://www.abiec.com.br/download/stat_mercadomundial.pdf , Acesso em Novembro, 2014. 
6
 No manual Boas Práticas Agropecuárias – Bovinos de Corte (2007), produzido pelo Programa Embrapa 

Carne de Qualidade, é referida a importância da modernização das técnicas de produção e controle na 
pecuária. Destaca-se que a produção pecuária do estado de Mato Grosso tem como principal 
demandante o mercado internacional, e que após a constatação de casos de febre aftosa no mundo os 
países importadores de carne elevaram o grau de exigências na seleção de seus fornecedores. O 
manual encontra-se disponível em < http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/7.pdf>. Acesso janeiro de 
2015. 

http://www.abiec.com.br/download/stat_mercadomundial.pdf
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No contexto da AII, algumas cidades para além da mesorregião  
norte-matogrossense atuam na oferta de serviços e insumos, como o município de 
Cuiabá. No entanto, a procura de insumos com alto conteúdo técnico pelos 
produtores agropecuários da AII é direcionada para a própria mesorregião. As 
referências são os municípios inseridos nessa rede do agronegócio, alguns polos no 
norte do estado e em especial a cidade de Sinop. 

O Quadro 7.3.2.4-2 apresenta o número de empresas por municípios da 
mesorregião onde está inserida a AII. Os dados estão separados de acordo com a 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), e apresentam os 10 
municípios com maior concentração de empresas, esses estão ordenados no 
quadro de acordo com a quantidade total de estabelecimentos. 
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Quadro 7.3.2.4-2 - Empresas (CNAE) X Municípios Mesorregião Norte-matogrossense*. (continua...) 

CNAE X Municípios Sinop Sorriso Lucas do Rio 
Verde 

Alta 
Floresta 

Nova 
Mutum 

Campo Novo do 
Parecis Sapezal Colíder Juara Juína 

Agropecuária 86 67 46 32 59 54 33 8 25 16 

Indústrias extrativas 9 10 - 3 1 5 2 2 3 8 

Indústrias de transformação 493 262 152 152 103 91 80 90 119 124 

Eletricidade e gás 1 - - 1 1 - 2 - 1 - 

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e 
descontaminação. 

7 7 10 4 7 4 3 2 2 2 

Construção 183 132 122 47 98 67 45 28 37 18 

Comércio 1703 1141 830 671 517 471 352 439 408 375 

Transporte, armazenagem e correio. 178 174 168 47 129 111 113 41 28 19 

Alojamento e alimentação 165 167 136 63 93 85 80 39 19 37 

Informação e comunicação 76 49 25 20 14 10 5 12 11 11 

Atividades financeiras, de seguros e serviços 
relacionados 

42 26 7 9 7 3 2 3 6 4 

Atividades imobiliárias 52 16 16 6 8 4 6 4 3 4 

Atividades profissionais, científicas e técnicas 147 112 79 60 54 33 23 32 28 34 
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Quadro 7.3.2.4-2 - Empresas (CNAE) X Municípios Mesorregião Norte-matogrossense*. (continuação) 

CNAE X Municípios Sinop Sorriso Lucas do Rio Verde Alta Floresta Nova Mutum Campo Novo do Parecis Sapezal Colíder Juara Juína 

Atividades administrativas 
e serviços 
complementares 

170 109 68 40 47 30 39 34 22 25 

Administração pública, 
defesa e seguridade social 

5 6 5 5 6 4 3 5 4 4 

Educação 87 41 43 41 21 11 9 18 6 9 

Saúde humana e serviços 
sociais 

116 79 54 24 40 26 30 32 21 26 

Artes, cultura, esporte e 
recreação 

30 41 21 10 14 7 7 7 6 7 

Outras atividades de 
serviços 

156 159 88 82 43 45 32 33 46 48 

TOTAL 3706 2598 1870 1317 1262 1061 866 829 795 771 

* Os 10 municípios com maior número total de empresas na mesorregião, ano base 2012. 

Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas. 
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O município de Sinop é o território que abriga o maior número de empresas no 
norte-matogrossense. Sinop não figura entre os 50 maiores rebanhos de gado do 
Brasil, no entanto, desponta na região como centro de oferta de serviços e 
produtos. Juara aparece na 9ª colocação, abrigando 795 empresas, com destaque 
para a indústria de transformação e comércio. Outra importante referência para o 
desenvolvimento da economia da AII é o município de Sorriso, que junto com Sinop, 
têm como aspectos positivos a proximidade e a diversidade na oferta de serviços de 
apoio a produção agropecuária da AII. 

A atividade da agropecuária na AII tem como referência imediata na procura por 
fornecedores o município de Juara. Mas deve ser ressaltado que a oferta de 
insumos e serviços de apoio à produção rural existente no município ainda não 
supre todas as demandas locais. As estruturas empresariais presentes nas cidades 
de Sinop e, em segundo plano, de Sorriso, complementam o atendimento às 
demandas dos produtores da AII. O município de Juína, 10º colocado no quadro, 
desempenha a função de polo microrregional complementar a Juara, uma vez que, 
em algumas classes do CNAE, possui uma oferta maior de empresas, como é o 
caso de atividades ligadas a serviços científicos e técnicos. 

Além de expor a territorialização das empresas que fornecem insumos para a 
produção agropecuária dos municípios da AII, o Quadro 7.3.2.4-2, também indica os 
principais destinos da produção do setor primário. Boa parte da produção de bens 
primários necessita passar por linhas de beneficiamento antes de chegar ao 
consumidor final. Os municípios de Sinop e Sorriso concentram o maior número de 
empresas ligadas a indústria de transformação, essenciais para a comercialização 
dos produtos básicos do meio rural para os mercados finais. 

Considerando que a economia de Mato Grosso é dependente de demandas do 
mercado internacional, o número de empresas  habilitadas para efetuar exportações 
é relevante para observar o grau de inserção da economia da mesorregião em 
grandes mercados. Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior7, em 2014 a mesorregião norte-matogrossense 
abrigava mais de 200 empresas exportadoras, a maioria atuando na cadeia 
produtiva do agronegócio. 

Grande parte do papel polarizador exercido por Juara na microrregião Arinos pode 
ser atribuído à presença de uma planta de beneficiamento do frigorífico JBS (Friboi). 
A empresa é considerada uma das maiores produtoras de carne bovina do mundo, 
e a unidade de Juara tem parte de seu mercado consumidor situado fora do país. 

A planta do frigorífico JBS instalada em Juara (Figuras 7.3.2.4-8 e 7.3.2.4-9) tem 
capacidade de abate e processamento de 800 cabeças/dia, emprega diretamente 
cerca de 600 pessoas e possui licença para exportação de produtos. Segundo 

                                                           
7
 Informação pesquisada no site da instituição: < http://www.mdic.gov.br/sitio/>. Acesso janeiro de 2015. 
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informação do portal de notícias Plantão de Notícias publicada em 23/01/2014 8, o 
frigorífico destina 10% de sua produção para comércios da região, 80% para o 
mercado nacional e outros 10% para o mercado internacional. O couro dos animais 
é destinado a unidades de curtume da própria empresa localizadas em outras 
regiões do país. 

 

  

Figura 7.3.2.4-8 - Empresa JBS, em Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald 02/2015 

Figura 7.3.2.4-9 - Entrada da empresa JBS, em 
Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald 02/2015 

 

Em Porto dos Gaúchos, a empresa O Telhar Agropecuária Ltda. também está 
licenciada para atuar na exportação de produtos agropecuários. A empresa, de 
origem argentina, trabalha na produção e comercialização de soja, algodão e milho, 
e mantem diversas bases de produção em outros municípios do norte de Mato 
Grosso. O Quadro 7.3.2.4-3 apresenta os valores das exportações nos municípios 
da AII no ano de 2012 e 2013, qualificando-as de acordo com os tipos de produtos 
comercializados, destacando-se que nesse período não foram efetuadas 
exportações em Novo Horizonte do Norte. 

 

 

                                                           
8
 PLANTÃO NOTÍCIAS: Economia. Frigorífico de Juara fortalece economia da região Disponível 

em:<http://www.plantaonoticias.com.br/VerNoticia/58456/1/Frigor%C3%ADfico+de+Juara+fortalece+eco
nomia+da+regi%C3%A3o>, Acesso em Novembro, 2014. 

http://www.plantaonoticias.com.br/VerNoticia/58456/1/Frigor%C3%ADfico+de+Juara+fortalece+economia+da+regi%C3%A3o
http://www.plantaonoticias.com.br/VerNoticia/58456/1/Frigor%C3%ADfico+de+Juara+fortalece+economia+da+regi%C3%A3o
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Quadro 7.3.2.4-3 - Produtos exportados na AII. 

DESCRIÇÃO 

JUARA 

2013 (JAN/DEZ) 2012 (JAN/DEZ) 
VAR % 

US$ 
F.O.B. 

US$ 
F.O.B. 

PART. 
% 

KG 
LÍQUIDO 

US$ 
F.O.B. 

PART. 
% 

KG 
LÍQUIDO 2013/2012 

CARNES DESOSSADAS DE 
BOVINO, CONGELADAS  

27.796.269 81,14 7.330.225 18.536.601 83,24 4.326.539 49,95 

TRIPAS DE BOVINOS, 
FRESCAS, REFRIG. 
CONGEL.SALG.DEFUMADAS  

2.008.240 5,86 626.071 2.251.137 10,11 684.053 -10,79 

OUTRAS MIUDEZAS 
COMESTIVEIS DE BOVINO, 
CONGELADAS  

1.747.028 5,1 774.834 1.159.212 5,21 520.614 50,71 

OUTRAS PECAS NAO 
DESOSSADAS DE BOVINO, 
CONGELADAS  

1.383.193 4,04 532.118 290.536 1,3 99.331 376,08 

BEXIGAS E ESTOMAGOS, DE 
ANIMAIS, EXC. 
PEIXES,FRESCAS,ETC.  

994.639 2,9 304.651 0 0 0 0 

LINGUAS DE BOVINO, 
CONGELADAS  

239.430 0,7 77.381 0 0 0 0 

QUARTOS DIANTEIROS NAO 
DESOSSADOS DE BOVINO, 
CONGELADOS  

62.616 0,18 24.076 0 0 0 0 

OUTRAS MADEIRAS 
SERRADAS/CORTADAS EM 
FOLHAS, ETC.ESP>6MM  

23.733 0,07 46.311 0 0 0 0 

RABOS DE BOVINO, 
CONGELADOS  

0 0 0 30.933 0,14 6.926 0 

TOTAL 34.255.148 100 9.715.667 22.268.419 100 5.637.463 53,83% 

Porto dos Gaúchos 

1 ALGODAO SIMPLESMENTE 
DEBULHADO, NAO CARDADO 
NEM PENTEADO  

1.828.620 99,92 765.795 821.450 36,53 415.299 122,61 

2 MILHO EM GRAO, EXCETO 
PARA SEMEADURA  

1.504 0,08 5.390 860.302 38,26 3.081.350 -99,83 

3 SOJA, MESMO TRITURADA, 
EXCETO PARA SEMEADURA  

0 0 0 566.769 25,21 1.120.590 0 

TOTAL 1.830.124 100 771.185 2.248.521 100 4.617.239 -18,61% 

Fonte: Secretaria de Comércio Exterior - SECEX, 2014. 
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A maior parte das exportações do município de Juara nos anos de 2012 e 2013 tem 
como destino países da Ásia, África e Oriente Médio, como Hong Kong, Libéria, 
Egito, Angola e Palestina. Para os produtos de origem agrícola de Porto dos 
Gaúchos, os principais destinos internacionais no período selecionado foram: 
Paquistão, Egito, China e Taiwan. 

Fora do quadro da agroindústria, os pequenos produtores rurais presentes na AII 
estabelecem uma rede de atuação menos complexa, e consequentemente em 
escala local. O mesmo acontece com os pequenos comerciantes e prestadores de 
serviço, que no caso de Juara pode extrapolar um pouco a escala local, devido a 
sua condição de polo microrregional. 

O mercado consumidor dos setores produtivos da AII da UHE Castanheira, 
portanto, pode ser situado incialmente em uma escala local que se prolonga à 
escala global, dependendo do município. Os fornecedores geralmente estão 
posicionados regionalmente, situados no norte do estado, e a maior parte dessas 
empresas têm matrizes situadas em outros países. Em muitas situações, o próprio 
fornecedor é o futuro consumidor, ou seja, as empresas fornecem os insumos e 
posteriormente compram a produção dos estabelecimentos rurais.  

A estrutura de vias de circulação é fundamental para a articulação comercial entre 
territórios. Como no resto do país a região da AII tem como matriz de transporte o 
segmento rodoviário. No entanto, projetos de hidrovias e rede ferroviária estão em 
desenvolvimento, e devem repercutir positivamente nos setores produtivos. 

Na AII não existem eixos rodoviários da administração federal. A malha é composta 
por rodovias estaduais e municipais. A MT-338 (Figuras 7.3.2.4-10 e 7.3.2.4-11), 
conhecida como Estrada da Baiana, é o eixo que promove a circulação entre os três 
municípios da AII, interligando as respectivas sedes municipais. O traçado da via 
inicia na BR-163 (Figuras 7.3.2.4-12 e 7.3.2.4-13) e termina na sede de Juara, e é a 
principal rota entre os municípios da AII e Cuiabá, distando cerca de 700 km. 
Segundo o site da Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana 
(SETPU), a rodovia passa por obras de pavimentação, que devem ser concluídas 
no ano de 20159. A MT-338 também serve como principal eixo de acesso às zonas 
rurais do município de Porto dos Gaúchos. 

 

                                                           
9
 SETPU, Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana, BR-163 Disponível em: 

<http://www.setpu.mt.gov.br/>, Acesso em Novembro, 2014. 

http://www.setpu.mt.gov.br/


 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 256/550 

 

  

Figura 7.3.2.4-10 - MT 338, trevo em Novo 
Horizonte do Norte. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald 
02/2015 

Figura 7.3.2.4-11 - MT 338, sentido Novo 
Horizonte do Norte à 
Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
02/2015. 

  
Figura 7.3.2.4-12 - BR 163, km 850. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald 
02/2015 

Figura 7.3.2.4-13 - BR 163 com a MT 220. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald 
02/2015 

 

Outra rodovia importante para a circulação intermunicipal na AII é a rodovia 
estadual MT-220 (Figuras 7.3.2.4-14 a 7.3.2.4-17). A via tem uma disposição 
transversal e interliga a BR-163, em Sinop, a rodovia MT-170, em Juína. O Traçado 
cruza os municípios de Sinop, Tabaporã, Porto dos Gaúchos, Novo Horizonte do 
Norte, Juara e Juína, configurando-se como um importante eixo de circulação de 
cargas agrícolas e de pessoas. De acordo com a SETPU, o trecho entre o 
entroncamento com a BR-163 (Sinop) e o entroncamento com a MT-328 (Porto dos 
Gaúchos), está licenciado para ser efetuada a pavimentação asfáltica  
(Figura 7.3.2.4-14). 
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Figura 7.3.2.4-14 - MT 220, início do trecho sem 
asfalto, sentido Sinop à 
Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
02/2015 

Figura 7.3.2.4-15 - MT 220, sentido Sinop à 
Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald 
02/2015. 

  

Figura 7.3.2.4-16 - MT 220, sentido Juara à 
Sinop. 
Fonte: Habtec Mott MacDonald, 

02/2015. 

Figura 7.3.2.4-17 - Entroncamento da BR 163 
com a MT 220.  

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
02/2015. 

 

No trecho a oeste da cidade de Porto dos Gaúchos, em território do município de 
Juara, no distrito de Catuaí, a MT-220 passa por novo entroncamento com a rodovia 
MT-160. Essa via interliga a zona rural de Juara até o município de São José do Rio 
Claro, passando pela cidade de Nova Maringá.  

A MT-325 liga a sede do município de Tabaporã à MT 220, no sentido dos 
municípios de Juara, Juína e Brasnorte. Após a cidade de Juara a rodovia atravessa 
o rio Arino, em área do futuro reservatório da UHE Castanheira. 

O Mapa 7.3.2.4-1 apresenta o sistema viário e os acessos existentes na AII. 
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Mapa 7.3.2.4-1 - Sistema viário e acesso da AII. 
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Mapa 7.3.2.4-1 - Sistema viário e acesso da AII. 
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Além dos atuais troncos rodoviários que permeiam a AII do empreendimento, dois 
outros projetos viários devem incrementar o panorama da logística de transporte na 
região. A hidrovia Juruena/ Arinos /Tapajós, que projeta um porto na sede de Porto 
dos Gaúchos, e a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (FICO)10. Ambos os 
empreendimentos pretendem promover eixos de deslocamentos para escoamento 
doméstico e internacional dos produtos agrícolas da região norte do estado de 
Matogrosso.  

Esses dois novos modais devem intensificar a circulação de cargas nas rodovias da 
AII, uma vez que: 

 Porto dos Gaúchos deverá ser referência para boa parte das agroempresas 
exportadoras da região no seu entorno e noroeste do estado, pois a hidrovia 
facilitará o escoamento da produção via porto de Belém. 

 

O traçado previsto para a ferrovia passará ao sul dos municípios da AII, e deverá 
transportar cargas desde os estados de Rondônia e Acre, e boa parte dos produtos 
poderá circular de estações ferroviárias até o porto hidroviário na AII rumo ao 
mercado internacional. 

 

c) Recursos naturais de interesse econômico 

Os recursos naturais podem ser utilizados para o desenvolvimento humano, 
podendo ser classificados em renováveis e não renováveis. Os renováveis são 
aqueles cujas fontes podem ser reestabelecidas, como a vegetação e a água, ou 
aqueles com fontes que não se esgotam como o vento e a energia solar. Os 
recursos não renováveis estão mais relacionados a fontes subterrâneas e a 
atividade mineradora, como o petróleo e minérios de forma geral. 

A história de ocupação do estado de Mato Grosso sempre esteve relacionada à 
exploração de recursos naturais, conforme apresentado anteriormente no item 
sobre Uso e Ocupação do solo desse estudo. Inicialmente, a colonização para a 
região foi estimulada pela atividade mineradora. Após a constatação do baixo 
potencial aurífero, as atividades que estimularam a colonização sempre estiveram 
atreladas a extração vegetal e uso agropecuário do solo. 

Os primeiros povoados estabelecidos no norte-matogrossense foram impulsionados 
pelo segundo ciclo econômico da borracha na região amazônica. O 
desenvolvimento da atividade na primeira metade do século XX foi viabilizado 

                                                           
10

 O projeto da hidrovia está em fase de estudo de viabilidade, e não há data nem projetos previstos para 
implantação. Os trabalhos de pesquisa para implantação da FICO estão em andamento, o projeto prevê 
ligação ferroviária entre os estados de Goiás e Rondônia, passando pelo estado de Mato Grosso. O 
licenciamento ambiental para o trecho entre as cidades de Uruaçu (GO) e Vilhena (RO) está em fase 
final de análise, informação consultada no site do IBAMA em maio de 2015. 
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devido à possibilidade de circulação pelos rios da região, inclusive na bacia 
hidrográfica do Arinos.  

No ano de 2012, segundo o IBGE, a produção de látex coagulado do estado 
correspondeu aproximadamente a 9% do PIB nacional da atividade. Essa 
participação vem diminuindo nos últimos anos. Em 2002, o estado de Mato Grosso 
era responsável por 20% do PIB gerado pela produção de borracha natural no país. 
Enquanto a produção em toneladas entre os anos de 2002 e 2012 cresceu  
102,5% no país, em Mato Grosso retraiu 9,1%. Esse descompasso pode ser 
relacionado à diversificação do uso do solo no meio rural do estado ao longo dos 
anos 1990. A diversificação da produção agropecuária é consequência da entrada 
acelerada dos interesses do agronegócio, como já citado nesse estudo.  

Na AII, a produção em toneladas de borracha coagulada entre os anos de 2002 e 
2012 passou por uma evolução, diferente do estado.  A produção dos três 
municípios entre os anos citados cresceu 521,1%, destacando-se o município de 
Porto dos Gaúchos com taxa de crescimento superior a 1000%. As 1.584 toneladas 
produzidas no ano de 2012 na AII representavam 6% da quantidade produzida em 
todo o estado de Mato Grosso.  

O valor gerado pela produção de borracha em 2011 nos três municípios contribuiu 
com 0,51% do PIB da AII. A participação da atividade, ainda que modesta, evoluiu 
sistematicamente nos últimos anos, conforme apresentado na Figura 7.3.2.4-18. 
Essa evolução é um indicativo do potencial de expansão dessa atividade na 
economia da AII nos próximos anos. 
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Figura 7.3.2.4-18 - Participação da Produção de Borracha nos PIBs da AII. 

Fonte: IBGE - Pesquisa da Agropecuária Municipal, 2014. 

 

Cabe destacar que os números apresentados para a produção de borracha no 
território da AII não provêm de extração. Atualmente, 100% do látex produzido é 
proveniente de lavouras permanentes. Essa característica se estende em toda a 
microrregião Arinos. Segundos dados do IBGE11 situados entre os anos de 1990 e 
2012, a última produção de látex originário de atividade extrativista foi registrada em 
2006, no município de Novo Horizonte do Norte. 

Atualmente, a produção do país atende apenas a 45% da demanda interna, 
segundo notícia vinculada pelo site do Centro de Pesquisa do Cacau12 em 
01/07/2014, o restante da demanda é suprido por matéria prima importada do 
sudoeste asiático. A borracha natural é o segundo produto que mais onera a 
balança comercial brasileira. O aumento da oferta de borracha no mercado 
internacional, protagonizado pela Tailândia, impulsiona uma queda acentuada dos 
preços do produto. A alternativa para os produtores brasileiros é a aposta no 
mercado interno, e medidas governamentais que garantam um preço mínimo, 
evitando o desgaste provocado pelas oscilações do mercado. 

                                                           
IBGE – Produção da Extração Vegetal e Silvicultura. 
CEPLAC, Crise no mercado da borracha ameaça a sobrevivência da heveicultura no Brasil. Disponível em: 
<http://www.cepec.gov.br/restrito/lerNoticia.asp?id=2201>, Acesso em Novembro, 2014. 

http://www.cepec.gov.br/restrito/lerNoticia.asp?id=2201
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Outro recurso natural intimamente ligado à história econômica de Mato Grosso, e 
principalmente da porção amazônica do estado, é a madeira. A produção baseada 
na extração ainda é uma grande fonte de geração de riqueza, assim como um dos 
principais vetores do desmatamento no estado. Nos últimos anos, a origem da 
madeira produzida no Brasil alterou drasticamente seu referencial. Em 1994, cerca 
de 30% da madeira era oriunda da silvicultura, contra 70% da extração de árvores 
nativas. No ano de 2012, segundo o IBGE, a silvicultura foi responsável por  
76,9% dos produtos florestais primários, contra 23,1% da extração vegetal. 

A evolução do segmento da silvicultura também vem alterando a origem dos 
produtos florestais no estado de Mato Grosso. No entanto, a participação da 
silvicultura em relação à produção total de madeira ainda é pequena, se comparada 
ao quadro nacional. No ano de 2012, as florestas plantadas foram responsáveis por 
cerca de 30% da quantidade de produtos florestais gerados no estado.  

A participação da silvicultura na produção florestal na mesorregião  
norte-matogrossense e na microrregião Arinos se resumiu, em 2012, aos produtos 
lenha e madeira em tora. A Figura 7.3.2.4-19 apresenta a participação da 
silvicultura na produção desses dois produtos florestais nas três escalas regionais 
em que está inserida a AII. 

 

 

Figura 7.3.2.4-19 - Produção de Lenha e Toras de madeira (m³) X Origem, 2012. 

Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura. 

 

Na microrregião Arinos, o único município com registro de produção oriunda da 
silvicultura em 2012 foi Nova Maringá, com 5000 m³ de madeira em tora. Na 
pesquisa realizada no ano de 2012, não foram identificadas produções madeireiras 
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com origem primária na silvicultura. Depreende-se que 100% da produção de 
madeira nos municípios de Juara, Novo Horizonte do Norte e Porto dos Gaúchos é 
originária do desmatamento ou, em menor escala, de árvores aproveitadas. Desde 
o ano de 2007, com incentivo do Governo Federal, medidas de controle do 
desmatamento estão sendo intensificadas na AII, em especial nos municípios de 
Juara e Porto dos Gaúchos. Como reflexo, a atividade madeireira na área de 
influência nos últimos anos perdeu força, e inúmeras empresas do setor encerraram 
suas atividades. 

Quando analisada a participação da AII nos volumes gerados pela produção 
florestal em todo o estado de Mato Grosso, é possível compreender a 
grandiosidade do impacto gerado pela atividade no desmatamento. Na produção de 
carvão vegetal e lenha, a participação da AII no volume do estado é relativamente 
pequena (Figura 7.3.2.4-20). O destaque é na produção de madeira em toras 
(Figura 7.3.2.4-21). Nesse produto, a AII é responsável por quase 15% da produção 
de todo o estado, lembrando que essa participação é garantida exclusivamente pela 
extração vegetal. 

 

 
Figura 7.3.2.4-20 - Participação da quantidade produzida na AII no quadro estadual, 

2012. Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura. 
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Figura 7.3.2.4-21 - Madeira em toras em Porto dos Gaúchos. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald 02/2015 

 

O valor gerado por produtos florestais na AII no ano de 201113 representou 18,6% 
do PIB desse território. A atividade de extração vegetal tem forte influência na 
economia dos três municípios, especialmente em Juara. A Figura 7.3.2.4-22 
apresenta a contribuição dos valores gerados pela atividade nas economias 
municipais da AII. Nos três territórios, a madeira em toras é o produto que gerou 
mais valor, 95% das receitas geradas pela extração vegetal em 2011 na AII. 
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 Até o momento desse estudo o IBGE não havia divulgado os dados referentes aos PIBs municipais do 
ano de 2012. 
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Figura 7.3.2.4-22 - Contribuição da extração vegetal no PIB dos municípios e da AII, 2011. 

Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura. 

 

Nos valores registrados está incluída a participação da extração de castanha-do-
Brasil que no ano de 2011 gerou 148 mil reais em receitas para a economia da AII. 
Desse total, 140 mil reais (95%) foram gerados no município de Juara. 

As informações do Censo Agropecuário de 2006 (IBGE) indicam a presença de 31 
estabelecimentos dedicados ao plantio de florestas. No entanto, as informações da 
série histórica produzida pelo IBGE sobre produção da extração vegetal e da 
silvicultura, atualizada até o ano de 2012, não apresentaram resultados para a 
atividade da silvicultura na área da AII. 

A produção mineral é classificada como atividade de exploração de recursos 
naturais não renováveis. Na AII, a produção mineral é pouco expressiva e está 
concentrada no município de Juara, segundo dados coletados pela SEPLAN-MT 
(ano base 201114). A produção mineral do município no ano de 2011 foi 
representada pela extração de areia e brita, matérias primas utilizadas na indústria 
da construção civil.  

Apesar de pouco expressiva na economia do estado, a produção mineral nos 
municípios da AII é aparentemente promissora. Em novembro de 2014, o 
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) mantinha ativos  
123 processos de pesquisa para desenvolvimento de atividades mineradoras na 
região. A maior parte dos processos inclui áreas do município de Juara, e avaliam o 
potencial de exploração dos seguintes recursos15: manganês, ouro, chumbo, zinco, 
areia, cascalho, argila, granito e cobre (Figura 7.3.2.4-23 a Figura 7.3.2.4-26). De 
acordo com as informações do DNPM, em 2014 nenhuma das pesquisas minerais 
estava situada dentro da área do reservatório da UHE Castanheira. 
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 Fonte: SEPLAN-MT, Anuário Estatístico 2012. 
15

 Dados do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM. 
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Figura 7.3.2.4-23 - Atividade minerária em Juara. 

Fonte: Habtec Mott 
 MacDonald,02/2015 

Figura 7.3.2.4-24 - Cascalheira em Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
02/2015 

  

Figura 7.3.2.4-25 - Cascalheira Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
02/2015 

Figura 7.3.2.4-26 - Extração de areia e cascalho 
em Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
02/2015. 

 

Os recursos hídricos no território da AII são abundantes, e os principais corpos 
d’água são os rios Arinos (Figura 7.3.2.4-28), dos Peixes e Teles Pires  
(Figura 7.3.2.4-29). 

Para fins de abastecimento, o uso da água tem como fonte mais numerosa a 
captação subterrânea, sobretudo no meio rural da AII. Segundo dados da  
SEMA-MT16, existem aproximadamente 95 empreendimentos na AII com licença 
para uso de recursos hídricos. A maior parte deles está atrelada a funções 
produtivas, relacionadas à agropecuária e atividades madeireiras. As autorizações 
de uso no meio rural concentram-se nas captações subterrâneas e no despejo de 

                                                           
16

SEMA-MT, Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental, Disponível em: 

<http://monitoramento.sema.mt.gov.br/simlam/>, Acesso em Novembro, 2014. 

http://monitoramento.sema.mt.gov.br/simlam/
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efluentes em corpos hídricos, esses últimos geralmente atrelados à atividade 
madeireira. 

No meio urbano, as licenças estão relacionadas à atividade da indústria de 
transformação e na captação para uso humano. As redes de abastecimento público 
nas sedes municipais de Juara e Novo Horizonte do Norte têm como fontes 
córregos dos municípios, com captação superficial. No município de Porto dos 
Gaúchos, a captação, também superficial, é realizada no rio Arinos. 

Os corpos hídricos ainda são fonte de recursos como o pescado. A atividade da 
pesca artesanal é bastante difundida na Bacia do Arinos. São tradicionais os 
festivais de pesca promovidos anualmente nos municípios de Juara e Porto dos 
Gaúchos, e, além de promover a pesca artesanal, os eventos atraem turistas que 
contribuem com a movimentação da economia local.  

 

  

Figura 7.3.2.4-27 - Ponte sobre o rio Teles Pires. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
02/2015. 

Figura 7.3.2.4-28 - Vista do Rio Arinos em Porto 
dos Gaúchos. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
02/2015. 

 

Os recursos hídricos também são importantes no desenvolvimento da atividade da 
piscicultura na AII (Figuras 7.3.2.4-29 e 7.3.2.4-30). A Cooperarinos vem 
desempenhando esforços no desenvolvimento dessa cultura produtiva na região. As 
prefeituras municipais, governos do estado e federal têm auxiliado, oferecendo 
recursos materiais e na construção de legislações que incentivam o crescimento da 
atividade. 
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Figura 7.3.2.4-29 - Tanque de peixe em Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
02/2015 

Figura 7.3.2.4-30 - Vista do tanque de peixe em 
Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
02/2015. 

 

Em Juara, a prefeitura em 2014 destinou 9000 litros de óleo diesel para 
piscicultores do município17. O insumo deveria ser utilizado na construção de 
tanques criadouros. Ações semelhantes são organizadas nos municípios de Novo 
Horizonte do Norte e Porto dos Gaúchos. Está prevista a construção de um 
frigorífico de peixes no município de Juara no ano de 2015, fruto de uma parceria 
entre a prefeitura e o Ministério da Pesca e Aquicultura. Entidades como o SEBRAE 
e Embrapa estão envolvidas diretamente no incentivo à piscicultura na região da 
AII, oferecendo apoio técnico e cursos de capacitação. 

O interesse das atividades humanas sobre o recurso natural localizado na região de 
estudo, o rio Arinos, vem recentemente acrescentando possibilidades de novos 
usos. Um deles é divulgado no Plano de Desenvolvimento do Estado de Mato 
Grosso18 (MT+20), em seu capítulo dedicado a Região de Planejamento XI (Juara). 
O documento lista uma série de potencialidades deste recurso hídrico que devem 
ser aproveitadas no estímulo ao desenvolvimento da região, como o aproveitamento 
do potencial hidráulico na geração de energia.  

Outra função atribuída ao rio Arinos, é servir como via de transporte de cargas. 
Recentemente, o Ministério dos Transportes autorizou estudos de viabilidade 
técnica, econômica e ambiental (EVTEA), para estabelecimento da Hidrovia 
Juruena – Arinos – Tapajós. O projeto prevê a elaboração de ações que viabilizem 
uma rota de navegação entre os municípios de Porto dos Gaúchos e Santarém 
(PA).  

                                                           
17 ACESSE NOTÍCIA, Notícia pública no dia 18/06/14 no portal Em Juara, a prefeitura em 2014 destinou 

9000 litros de óleo diesel para piscicultores do município Disponível em: 
<http://www.acessenoticias.com.br/>. 
18 SEPLAN-MT. Mapeamento e análise das cadeias produtivas do estado de Mato Grosso. 

Superintendência de Desenvolvimento Territorial, Nota Técnica 02/2011. Disponível em: 
<http://www2.seplan.mt.gov.br/>. Acesso em: janeiro de 2005 

http://www2.seplan.mt.gov.br/
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No momento do levantamento de informações para esse estudo, o potencial solar 
para a produção de energia era aproveitado apenas pontualmente na AII. As 
iniciativas de instalação de placas fotovoltaicas são realizadas em algumas 
pequenas propriedades rurais e, no caso de Juara, em aldeias indígenas. Os 
municípios da AII não possuem estruturas para o aproveitamento de geração de 
energia a partir da matriz eólica, de acordo com o sítio da ANEEL. 

 

d) Cadeias produtivas e Arranjos Produtivos Locais 

Atualmente a simples descrição das atividades produtivas praticadas em 
determinado território não é suficiente para determinar seu perfil econômico. No 
passado o caminho de um insumo até sua forma final de uso, geralmente incluía 
diversos outros territórios. Cada deslocamento do insumo o direcionava para um 
novo local, geralmente distante, que desempenhava outra atividade produtiva de 
valor técnico e/ou logístico, e assim prosseguia até o seu mercado final.  

Esse processo de transporte e transformação de um insumo até seu mercado 
principal pode ser entendido como cadeia produtiva. O Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior define cadeia produtiva da seguinte 
forma: 

 

“(...) é o conjunto de atividades que se articulam progressivamente desde os 
insumos básicos até o produto final, incluindo distribuição e comercialização, 
constituindo-se em segmentos (elos) de uma corrente.” 19. 

 

Nos dias de hoje a distância percorrida entre as etapas (elos) de uma cadeia 
produtiva, incluindo atividades de beneficiamento e de serviços de transporte, é 
bastante reduzida. Os constantes aprimoramentos das técnicas e bens de 
produção, atrelados a maciça instalação de redes de infraestrutura, possibilitam que 
as atividades de uma cadeia produtiva sejam efetivadas em menores distâncias 
territoriais.  

A distribuição espacial moderna das cadeias produtivas torna ultrapassada a antiga 
ideia de divisão territorial do trabalho, onde existia clara distinção entre as regiões 
industriais e as produtoras de matérias primas. Esta divisão entre os elos da cadeia 
produtiva contribuiu na pulverização espacial da evolução urbana no território 
nacional. Atualmente a alteração na divisão territorial do trabalho influencia na 
redução de gastos, uma vez que diminuindo as distâncias percorridas e o número 
de elos dessas cadeias, altera-se o valor agregado ao insumo.  

                                                           
19

 MDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Conceituação de Cadeia Produtiva, 

Disponível em:  <http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=2&menu=3252>. 
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O território da AII, como ora apresentado, tem sua rede produtiva baseada em três 
cadeias produtivas: a da madeira, da pecuária (carne) e a da agricultura. As 
atividades atreladas a essas cadeias são as que mais contribuem com o PIB dos 
municípios. Para identificar o grau de desenvolvimento dessas cadeias, e o nível de 
influência sobre as atividades econômicas locais, serão analisadas as ramificações 
da cadeia produtiva do agronegócio de Juara.  

O foco sobre Juara é justificado por sua função polarizadora na AII, como citado em 
outros itens do estudo. Para qualificar a estrutura produtiva que caracteriza essa 
polarização, será observada aqui, a diversidade das atividades a ela vinculadas. E 
principalmente, buscar o nível de relação dessas atividades com cada uma das três 
cadeias produtivas acima mencionadas. 

Na Figura 7.3.2.4-31 são apresentadas as principais atividades relacionadas com o 
agronegócio no município. As informações foram retiradas do Cadastro do Simples 
Nacional20 (2014), portanto, não estão incluídas as atividades de empresas de 
grande porte, que são representadas em número reduzido na região. As atividades 
foram agrupadas considerando a similitude e o setor produtivo que as agregam 
assim como as referências remetem-se às subclasses da Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas (CNAE).  

Não foram encontradas muitas variáveis no setor industrial, o que demonstra o 
pequeno potencial da economia de Juara em agregar valor a sua produção 
primária.  

As cadeias produtivas, tanto a florestal (madeira) quanto a agrícola, são as que 
possuem o maior número de elos em Juara. Foi possível agrupar 15 grupos de 
atividades por similitude para cada uma das cadeias.  Vale lembrar que a  
Figura 7.3.2.4-31 ilustra apenas um método para análise, uma vez que a dinâmica 
econômica não possibilita a delimitação definitiva de qualquer cadeia produtiva. 

Uma cadeia produtiva não se limita por subprodutos identificáveis de maneira 
imediata, a madeira, por exemplo, pode ser utilizada para inúmeros fins. Desde a 
confecção de uma mesa, até o fornecimento de matéria prima para fornos da 
indústria de beneficiamento de minério, na forma de coque vegetal. 
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 SIMPLES NACIONAL (2014), Principais atividades relacionadas com o agronegócio no município, 

Disponível em: <http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/Default.aspx>,Acesso em 
Novembro, 2014. 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/Default.aspx
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Figura 7.3.2.4-31 - Atividades Econômicas de Juara na Cadeia Produtiva do Agronegócio - 2014. 

Fonte: produzido com informações da Receita Federal sobre o Cadastro do Simples Nacional, 2014. 

 

A base de dados consultada informa o número de empresas cadastradas no 
Simples Nacional (SINCA) por atividade da Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE) no município de Juara. Foi possível, portanto, contabilizar o 
número de empresas associadas às cadeias. Uma empresa pode desenvolver mais 
de uma atividade da CNAE. Sendo assim, a quantificação não representa o número 
de empresas no município de maneira estanque, mas sim o número de relações 
produtivas dentro de cada cadeia: 

 Juara: 

 Cadeia Florestal:   75 empresas 

 Cadeia da Agricultura: 47 empresas 

 Cadeia da Pecuária:  13 empresas 
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A cadeia produtiva florestal (madeira) apresenta o maior número de ligações entre 
as atividades produtivas cadastradas em Juara, o que demonstra o quanto a 
extração de madeira nativa é importante para a economia do município, e explica 
possivelmente, a dificuldade de se combater o desmatamento na região. Os dados 
oficiais, por não incluírem as atividades relacionadas à extração e comercialização 
ilegal de madeira, permitem entender que a dimensão da cadeia produtiva florestal 
em Juara, e, portanto na AII, seja bem mais ampla do que a análise apresenta. 

O número das relações entre empresas dentro da cadeia da agricultura de Juara 
são pouco justificáveis. Em 2014 havia apenas uma empresa no cadastro do 
Simples Nacional com atividade ligada ao setor primário. Isso sugere que empresas 
de outros setores da economia ligadas a essa cadeia produtiva, possam estar 
associadas às atividades primárias de municípios vizinhos, que dedicam mais áreas 
para as lavouras, como Porto dos Gaúchos, uma vez que na paisagem antropizada 
de Juara predominam as pastagens.  Apesar dos 47 empreendimentos ligados a 
agricultura no município, as práticas desenvolvidas aparentemente não se 
relacionavam de maneira complementar com outras atividades CNAE registradas 
em Juara. 

A cadeia produtiva da pecuária de corte, conforme será verificado nos itens 
seguintes, é expressiva em valores gerados para o PIB de Juara. No entanto, a 
característica da cadeia pecuarista de produção é ser pouco complexa, justificando 
o número menor de empresas de apoio local. 

A estratégia produtiva da JBS, presente em Juara, é fator que inibe a diversificação 
da cadeia produtiva da pecuária. Por ser uma empresa de grande porte, limita a 
concorrência, dificultando a consolidação de novas empresas.  A planta industrial da 
JBS abriga diversos elos dessa cadeia, uma vez que no local é beneficiado quase 
100% do corpo de cada animal abatido. 

Não foram consideradas na caracterização do município as cadeias produtivas com 
menor importância econômica, bem como as atividades que não possuem relações 
estreitas com uma das três principais cadeias produtivas pela pouca participação 
dessas atividades nos PIBs municipais.  Ressalta-se que as empresas participantes 
do Simples Nacional em 2014 têm faturamento anual entre 180 mil e 3,6 milhões de 
reais. 

Nos municípios de Novo Horizonte do Norte e Porto dos Gaúchos a diversidade de 
atividades produtivas, e sua associação com a produção primária, foi 
consideravelmente menor do que em Juara, devido ao número de empresas contido 
no CNAE. 

Em Novo Horizonte do Norte, seis empresas desenvolviam atividades de interface 
com uma das três cadeias produtivas. No município de Porto dos Gaúchos as 
informações do SINCA apontam 29 empresas. A quantidade de empresas com 
atividades afins e as cadeias produtivas nos dois municípios foi a seguinte: 

 Novo Horizonte do Norte: 
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 Cadeia Florestal:   3 empresas 

 Cadeia da Agricultura: 3 empresas 

 Cadeia da Pecuária:  0 empresa 

 

 Porto dos Gaúchos 

 Cadeia Florestal:         22 empresas 

 Cadeia da Agricultura: 6 empresas 

 Cadeia da Pecuária:  1 empresa 

 

Cabe lembrar que foram consideradas apenas as ligações que demonstram relação 
direta com uma das três cadeias. As atividades que mantém interface com mais de 
uma cadeia foram desconsideradas, pois não atendem a uma cadeia específica, e 
sim ao todo das atividades econômicas. Em Porto dos Gaúchos encontra-se o 
registro de duas empresas que tem a permissão para atuarem na subclasse 5211-
7/01: “Armazéns Gerais - Emissão de Warrant”. As empresas que praticam esse 
tipo de atividade geralmente atuam como depositárias de mercadorias 
agropecuárias, ficando responsáveis pelo acondicionamento até o destino final. Em 
troca a depositante paga uma taxa pelo serviço e, além disso, pode solicitar uma 
espécie de penhora (warrant). O depositante pode reclamar a carga depois de 
algum tempo pagando a penhora devida. O depositário não precisa devolver a 
mesma carga, mas sim uma mercadoria de mesmo valor e qualidade. Portanto os 
armazéns podem negociar a carga depositada e esses armazéns estão articulados 
às grandes empresas do agronegócio. 

O cenário econômico atual da AII indica que gradativamente esse território está 
sendo incorporado à rede de atividades do agronegócio, uma cadeia produtiva 
moderna e dinâmica, que está se estabelecendo em polos chave na mesorregião 
norte-matogrossense. 

Um dos indicadores considerados nesta análise e que apontam esta tendência são 
os projetos governamentais de infraestrutura no território da AII, pois eles 
demonstram o esforço do Estado em traçar políticas públicas de integração com 
essas áreas polo. A organização do território para a expansão dessa variada 
estrutura de produção, requer também a articulação do setor público com a 
iniciativa privada objetivando a maximização o e incremento das atividades 
produtivas em escala local ou microrregional. 
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 Arranjos Produtivos Locais 

Ressalte-se que a obtenção de consenso entre os interesses dos diversos atores 
envolvidos na gestão e ocupação das atividades produtivas, geralmente origina 
organismos de governança. Esses organismos de governança se configuram em 
territórios com características produtivas semelhantes e encadeadas. As 
articulações que promovem a sinergia entre os “elos” da cadeia estruturam arranjos 
produtivos locais (APL). São fóruns que congregam sindicatos, empresas, 
cooperativas de produtores, instituições de capacitação profissional, representações 
do poder público, dentre outros atores interessados. 

No modo de produção capitalista, o Estado atua de maneira complementar as 
atividades econômicas, e é comum que políticas públicas sejam direcionadas no 
sentido de maximizar a produção e diminuir os custos intrínsecos às atividades. 
Dentre as ações mais presentes, estão os incentivos fiscais específicos para 
determinadas cadeias produtivas. No estado de Mato Grosso a entidade que 
articula tais ações é o CONDEPRODEMAT (Conselho Deliberativo dos Programas 
de Desenvolvimento de Mato Grosso). 

No ano de 2005 a Secretaria de Indústria, Comércio, Minas e Energia do estado de 
Mato Grosso (Sicme) criou um Núcleo Estadual de Trabalho dos Arranjos 
Produtivos Locais (NET/APL-MT). A inciativa aderiu ao estímulo oriundo da Portaria 
Interministerial nº 200 de 02 de agosto de 200421. No documento, o Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) promove a integração das 
ações governamentais de estímulo ao desenvolvimento local. De acordo com 
levantamento divulgado pelo MDIC em 200822, existem inúmeros APLs em atividade 
no estado de Mato Grosso.  Nenhuma dessas iniciativas incluía em suas áreas de 
abrangência os municípios da AII. 

No estado de Mato Grosso também foram instituídos consórcios intermunicipais de 
desenvolvimento, sob a forma de figuras jurídicas que podem captar recursos para 
apoiar o desenvolvimento por intermédio de ações com abrangência microrregional. 
São organizações que congregam governos municipais, e buscam potencializar ao 
máximo todas as atividades econômicas presentes no território dos partícipes. 
Portanto, tem função estratégica mais abrangente que as APLs, pois essa se dedica 
apenas a uma determinada cadeia produtiva.  Os municípios da AII integram o 
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Socioeconômico e Ambiental do Vale 
do Arinos, que atualmente é presidido pelo prefeito de Porto dos Gaúchos23. 

                                                           
21

 SICME Secretaria de Indústria, Comércio, Minas e Energia do estado de Mato Grosso Portaria 

Interministerial nº 200 de 02 de agosto de 2004 portaria na íntegra está Disponível 
em:<http://www.ipea.gov.br/participacao/images/pdfs/conferencias/portaria_1_arranjos_produtivos_locais
.pdf>. 
22

 MDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior promove a integração das ações 

governamentais de estímulo ao desenvolvimento local. De acordo com levantamento divulgado pelo 
MDIC. Disponível em:<http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1236178020.pdf>. 
23

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAL DE MUNICÍPIOS, 
Desenvolvimento Socioeconômico e Ambiental do Vale do Arinos. Disponível em: 
<http://www.amm.org.br/amm/>, Acesso em Novembro, 2014. 

http://www.ipea.gov.br/participacao/images/pdfs/conferencias/portaria_1_arranjos_produtivos_locais.pdf
http://www.ipea.gov.br/participacao/images/pdfs/conferencias/portaria_1_arranjos_produtivos_locais.pdf
http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1236178020.pdf
http://www.amm.org.br/amm/
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É importante ressaltar que, de acordo com as informações levantadas durante as 
oficinas do Diagnóstico Participativo, o Consórcio encontrava-se desarticulado no 
ano de 2014. 

É possível, a partir dos dados ora analisados, verificar que os principais setores 
econômicos da AII estão sendo incorporados, ainda que lentamente, à hierarquia de 
grandes cadeias produtivas. Os projetos de infraestrutura planejados pelo estado, e a 
instalação de sedes de empresas ligadas ao agronegócio sustentam essa inserção. 

 

a) Setor Primário 

Na análise apresentada no item Setores Produtivos desse estudo, evidenciou-se o 
alto grau de contribuição do setor primário para as economias dos três municípios 
da AII. O somatório dos valores produzidos pelas atividades agropecuárias e 
extrativistas tem contribuição majoritária no PIB da área de influência, em proporção 
superior ao índice do estado de Mato Grosso, onde o setor primário contribuiu em 
2011 com 24,12% do PIB enquanto na AII, o setor foi responsável por 55,73% O 
Quadro 7.3.2.4-5 exibe os valores absolutos da produção agropecuária no estado e 
nos municípios da AII, e os respectivos percentuais de participação no PIB das 
instâncias territoriais superiores. 

A participação do PIB agropecuário da AII frente ao valor gerado pelo setor no 
estado é de 3,61%. O município de Juara apresenta maior força neste setor, 
contribuindo com 73,63% do PIB agropecuário da AII, e 2,66% dos valores gerados 
no setor para o estado. 

 

Quadro 7.3.2.4-4 - Valores e Participações dos PIBs Agropecuários da AII. 

TERRITÓRIOS 

VALORES EM MIL REAIS - 2011 

PIB 
AGROPECUÁRIO PIB TOTAL* 

PARTICIPAÇÃO 
NO PIB DO 

TERRITÓRIO 

PART. NO 
PIB DO 

SETOR DO 
ESTADO 

PARTICIPAÇÃO 
NO PIB DO 

SETOR DA AII 

Mato Grosso 15.498.843 64.245.603 24,12% - - 

Juara 411.857 774.908 53,15% 2,66% 73,63% 

N. Horizonte do Norte 26.357 50.083 52,63% 0,17% 4,71% 

Porto dos Gaúchos 121.135 178.744 67,77% 0,78% 21,66% 

AII 559.349 1.003.735 55,73% 3,61% - 

* Sem considerar o valor gerado pelos impostos. 

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona 
Franca de Manaus – SUFRAMA, 2011. 

 

Esses valores e percentuais de participação demonstram sua importância 
econômica, mas para a caracterização detalhada do setor é necessário observar 
seu desdobramento no espaço. A identificação dos tipos de apropriação e produção 
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de recursos primários é importante, já que por intermédio deles é possível analisar o 
perfil produtivo do setor na AII. Um dos itens da produção primária é a produção 
agrícola, que pode ser categorizada por culturas de lavouras permanentes e 
temporárias. O Quadro 7.3.2.4-5 apresenta os tipos de culturas desenvolvidas no 
meio rural da AII. 

Dentre as lavouras permanentes, ganha destaque o látex, com produção mais 
relevante no município de Porto dos Gaúchos. As 1,5 mil toneladas de látex 
produzidas na AII no ano de 2012 representavam 6% da produção de todo o 
estado. O município de Novo Horizonte do Norte mantinha maior variedade de 
culturas permanentes, onde a produção de palmito representava 12% de toda a 
produção do estado. 

Nas lavouras temporárias predominam as monoculturas. As produções com volume 
mais relevantes foram sucessivamente soja e milho; o arroz e o algodão aparecem 
com menor destaque. O município de Porto dos Gaúchos foi o maior produtor das 
quatro culturas dentro da AII. O arroz produzido na AII em 2012 representou 6% da 
quantidade produzida em todo estado, enquanto que as outras culturas participaram 
com percentuais pouco significativos. 

 

Quadro 7.3.2.4-5 - Quantidade produzida por Culturas Agrícolas da AII X Mato Grosso - 2012. (continua...) 

PRODUTO X TERRITÓRIO MATO 
GROSSO JUARA 

NOVO 
HORIZONTE 
DO NORTE 

PORTO 
DOS 

GAÚCHOS 
AII 

AII EM 
RELAÇÃO 

AO 
ESTADO 

(%) 

Lavouras Permanentes 

Banana (cacho) (Toneladas) 57.387 15 260 - 275 0,48% 

Borracha (látex coagulado) (Toneladas) 26.328 154 80 1.350 1.584 6,02% 

Café (em grão) Total (Toneladas) 6.580 - 90 - 90 1,37% 

Castanha de caju (Toneladas) 311 - - 30 30 9,65% 

Coco-da-baía (Mil frutos) 15.943 - 40 - 40 0,25% 

Guaraná (semente) (Toneladas) 242 - 4 2 6 2,48% 

Laranja (Toneladas) 3.560 - 100 - 100 2,81% 

Maracujá (Toneladas) 12.659 - 100 - 100 0,79% 

Palmito (Toneladas) 3.709 - 450 - 450 12,13% 

Pimenta-do-reino (Toneladas) 27 - - 1 1 3,70% 
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Quadro 7.3.2.4-5 - Quantidade produzida por Culturas Agrícolas da AII X Mato Grosso - 2012. (continuação) 

PRODUTO X TERRITÓRIO MATO 
GROSSO JUARA 

NOVO 
HORIZONTE 
DO NORTE 

PORTO 
DOS 

GAÚCHOS 
AII 

AII EM 
RELAÇÃO 

AO 
ESTADO 

(%) 

Lavouras Temporárias 

Abacaxi (Mil frutos) 45.466 - 500 400 900 1,98% 

Algodão herbáceo - caroço (Toneladas) 2.804.712 - - 15.000 15.000 0,53% 

Arroz (em casca) (Toneladas) 456.544 5.250 432 21.600 27.282 5,98% 

Cana-de-açúcar (Toneladas) 17.108.709 75 - 250 325 0,00% 

Feijão (em grão) (Toneladas) 243.365 - 4 - 4 0,00% 

Mandioca (Toneladas) 349.917 1.500 1.500 1.250 4.250 1,21% 

Melancia (Toneladas) 26.974 - 200 - 200 0,74% 

Milho (em grão) (Toneladas) 15.646.716 900 360 105.000 106.260 0,68% 

Soja (em grão) (Toneladas) 21.841.292 1.696 - 226.062 227.758 1,04% 

Tomate (Toneladas) 4.397 14 75 - 89 2,02% 

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal, 2014. 

 

O valor da produção agrícola oriunda de lavouras permanentes contribuiu 
timidamente com o PIB agropecuário da AII em 2011. Elas colaboraram com apenas 
1,34% do PIB da área de influência. No município de Novo Horizonte do Norte, as 
lavouras permanentes representaram 8,24% do PIB do setor no município. 

A dinâmica da comercialização da produção agrícola, em especial das 
monoculturas, traz algumas dificuldades na participação de seus valores no PIB. A 
safra de determinada temporada nem sempre entra no PIB do mesmo ano. A 
variação dos preços no mercado de commodities 24 faz com que muitos produtores 
aguardem o melhor momento de negociar, armazenando boa parte da produção. 

Esses fatores possibilitam compreender a participação das lavouras temporárias no 
PIB agropecuário de Porto dos Gaúchos em 201125.  Ao verificar o valor da 
produção de soja daquele ano, percebe-se que ela superaria todo o PIB 
agropecuário atribuída ao município em 2011, o que evidencia a importância das 
lavouras temporárias na economia de Porto dos Gaúchos. 

A mesma preponderância não ocorre nos outros municípios da AII. Em 2011 o valor 
da produção originária de lavouras temporárias em Juara, representou 1,76% do 
PIB agropecuário do município. Em Novo Horizonte do Norte a produção 
representava 7,3% do PIB agropecuário municipal. 

                                                           
24

 O mercado de commodities negocia  bens primários não industrializados, ou poucos transformados. 
Incluem, principalmente, bens gerados pela agricultura de grande porte e mineração. 
25

 Até o momento desse estudo, o IBGE não havia divulgado dados sobre os PIBs municipais do ano de 
2012. 
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O grupo de atividades de extrativismo vegetal é outro segmento do setor primário 
fundamental para a economia dos municípios da AII. Os principais rendimentos são 
relacionados à extração de madeira, proveniente da floresta nativa existente na 
região. Juara e Porto dos Gaúchos, como citado no item de Uso e Ocupação, estão 
dentre os municípios da Amazônia Legal com maior índice de desmatamento, fator 
diretamente relacionado com a comercialização de madeira desenvolvida nestes 
municípios.  

A quantidade de madeira extraída em toras representa quase 16% da produção de 
todo o estado de Mato Grosso. As toneladas de castanhas-do-Brasil extraídas nas 
florestas da AII também tem significativa participação na produção estadual, 4,81%. 
O Quadro 7.3.2.4-6 demonstra a produção extrativista na AII no ano de 2012 e faz 
referência aos números da produção no estado. 

 

Quadro 7.3.2.4-6 - Produção do Extrativismo Vegetal na AII - 2012. 

PRODUTOS  MATO 
GROSSO JUARA 

NOVO 
HORIZONTE 
DO NORTE 

PORTO 
DOS 

GAÚCHOS 
AII 

AII PARTC. 
EM 

RELAÇÃO 
AO ESTADO 

(%) 

Castanha-do-Pará 4.245 140 - 6 146 3,44% 

Carvão vegetal 30.761 1.750 - 325 2.075 6,75% 

Lenha 67.434 399 144 156 699 1,04% 

Madeira em tora 623.135 170.668 5.926 17.343 193.937 31,12% 

Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura, 2014. 

 

O extrativismo vegetal é relevante na economia dos municípios da AII. Essa 
contribuição do segmento para os PIBs municipais e para o PIB da área de 
influência foi apresentada no item Recursos Naturais, mas é importante verificar sua 
importância no âmbito do PIB do setor primário dos territórios. 

Informações do IBGE26 apontam que em 2011, 4,68% do PIB agropecuário do 
estado foi composto por rendimentos da extração vegetal. O mesmo segmento de 
atividades contribuiu com 35,19% do PIB agropecuário da AII. Em Juara, as 
atividades extrativistas florestais tiveram maior peso, representando cerca de  
50% do valor do PIB primário do município. Em Novo Horizonte do Norte e Porto 
dos Gaúchos a atividade incorporou 23% e 14,7% respectivamente. A 
comercialização de madeira em tora, como já citado, foi a principal fonte das 
receitas oriundas da extração vegetal nos três municípios. 

A pesca na AII se desenvolve como uma atividade extrativista em toda a Bacia do 
Rio Arinos. Contudo, os pescadores artesanais citam como dificuldade para seu 
desenvolvimento a redução da variedade de espécies e do número de peixes nos 

                                                           
26

 IBGE – Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura. 
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corpos hídricos. Segundo eles, isso pode estar atrelado à pesca esportiva. De 
acordo com os levantamentos de ictiofauna no rio Arinos, a relação espécie-
abundância identificada é típica das condições naturais da região Amazônica. O 
detalhamento destas questões está contido no item referido a área intervencionada, 
comunidade pesqueira, constante no capitulo da AID deste estudo. 

Segundo informações da capatazia da Colônia Z-16 em Juara, na AII do 
empreendimento existem 32 pescadores com registro profissional, sendo a maioria 
deles, moradores de Juara. Em época de cheia do rio Arinos não há limitação na 
área de pesca, que se estende desde a jusante do ponto conhecido como 
Travessão dos Índios.  

Uma alternativa citada e em andamento para esta atividade é a exploração do 
pescado pela prática da aquicultura. Recentemente foi criada a Cooperarinos, 
cooperativa que tem com missão incentivar o aproveitamento dos recursos hídricos 
do Vale do Arinos para a aquicultura. A aquicultura seria uma alternativa econômica 
para pequenos produtores rurais, mas o principal entrave é a pouca disponibilidade 
de recursos técnicos e financeiros. 

No Censo Agropecuário de 2006 foram registrados 389 estabelecimentos rurais 
com estruturas para aquicultura na AII. A área total ocupada pela atividade na AII 
era de cerca de quatro mil hectares. Apesar do potencial natural, devido à 
quantidade de rios na AII, a produção é pouco expressiva do ponto de vista 
econômico. 

Na análise da representante da Colônia Z-16, o desenvolvimento da aquicultura não 
interfere no mercado consumidor da pesca profissional. A concorrência comercial 
entre as atividades não se justifica, pois a pesca profissional oferece peixes com 
paladar superior aos criados em regime de cativeiro. 

A principal fonte de contribuição no PIB do setor primário da AII é originária da 
produção animal, em especial da pecuária bovina. Como supracitado, as 
características físicas da AII orientaram inicialmente a exploração econômica pela 
produção de gado bovino de corte. A predominância dessa atividade não exclui 
obviamente as demais, no entanto todas as outras atividades ligadas à produção 
animal possuem papel secundário na economia da área de influência como descrito 
a seguir. 

Na produção avícola o rebanho da AII registrado pelo IBGE em 2012 representava 
0,25% do efetivo de todo o estado, que nesse ano era de 48.053.257 de aves. 
Juara tinha o maior efetivo de aves na AII, 52%, seguido de Novo Horizonte do 
Norte (28%) e Porto dos Gaúchos (20%). A Figura 7.3.2.4-32 apresenta o efetivo de 
galináceos em cada município da área de influência, assim como a colocação de 
cada produção no ranking estadual. 

A renda com ovos derivados da produção avícola em 2012, que na AII se restringiu 
a ovos de galinha, gerou 630 mil reais no município de Juara, 214 mil em Novo 
Horizonte do Norte e 150 mil em Porto dos Gaúchos. Os valores podem ser 
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considerados pouco significativos quando comparados aos PIBs do setor primário 
de cada município. 

 

 

Figura 7.3.2.4-32 - Rebanho avícola na AII (unidades) e posição no ranking estadual - 
2012. Fonte: PPM-IBGE, 2012. 

 

O rebanho de equinos, asininos e muares na AII também tem pouca participação no 
efetivo do estado: 3%, 2% e 4,4% respectivamente. Em 2012 o município de Juara 
abrigava mais de 70% de cada um desses tipos de rebanho presentes na AII. 

O número de caprinos da AII em 2012 representava 1,4% de todo rebanho do 
estado, tendo como destaque na área de influência o município de Porto dos 
Gaúchos com 55,2% do efetivo da região.  

Os três municípios abrigavam 2,6% do rebanho de ovinos do estado, e o maior 
criador dentre eles era o município de Juara, com 65,7% do efetivo da região. 

A criação de suínos na região também é pouco significativa em relação ao estado, 
em 2012 representava 0,77% do total estadual. Juara era o maior produtor na AII, 
com 52,1% do rebanho dos três municípios. O rebanho de bubalinos no estado em 
2012 era de pouco mais de 19 mil cabeças e a AII abrigava 1,9% desse efetivo. 

A criação bovina é o destaque na produção animal da AII, e Juara em 2012 
comportava o maior rebanho do estado entre todos os municípios. O efetivo bovino 
total da AII representava 4,3% do rebanho do estado de Mato Grosso. A Figura 
7.3.2.4-33 apresenta a distribuição do rebanho entre os municípios da área de 
influência. O Quadro 7.3.2.4-7 lista o efetivo de cada tipo de rebanho presente na 
AII em 2012. 
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Figura 7.3.2.4-33 - Distribuição do rebanho bovino entre os municípios da AII - 2012. 

Fonte: PPM-IBGE, 2012. 

 

Quadro 7.3.2.4-7 - Efetivo (unidades) por tipo de rebanhos na AII - 2012. 

TIPO DE REBANHO AII JUARA 
NOVO 

HORIZONTE 
DO NORTE 

PORTO DOS 
GAÚCHOS 

Bovino 1.230.762 964.213 104.612 161.937 

Equino 9.414 6.818 1.163 1.433 

Bubalino 369 342 27 - 

Asinino 86 65 8 13 

Muar 3.919 3.109 250 560 

Suíno 13.711 7.146 4.705 1.860 

Caprino 379 104 66 209 

Ovino 9.852 6.472 1.353 2.027 

Galos, frangas, frangos e pintos 45.244 19.820 15.000 10.424 

Galinhas 74.745 42.128 19.275 13.342 

Fonte: PPM-IBGE, 2012. 

 

A produção leiteira tem significativa importância, sobretudo na porção centro-sul do 
território de Juara. O município abriga algumas indústrias de laticínios que utilizam a 
produção de leite da região. A equipe de campo entrevistou uma dessas empresas 
em novembro de 2014, e segundo a funcionária, a produção leiteira na região vem 
perdendo força. A principal causa, segundo a entrevistada, é a entrada de lavouras 
de soja em locais onde antes predominava a produção de gado leiteiro. Em 2012 a 
produção de leite contribuiu com mais de 6,1 milhões de reais, o que nesse período 
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representou 0,65% do PIB corrente da AII, e 68% desse valor foi gerado no 
município de Juara. 

Outro produto derivado de animais na AII é o mel, e em 2012 a apicultura registrou 
faturamento de 114 mil reais. Os pequenos apicultores de Novo Horizonte do Norte 
foram responsáveis por 52% do valor arrecadado pela atividade na área de 
influência. 

A análise do setor primário da economia da AII permite constatar alguns padrões de 
uso produtivo do solo. A madeira extraída legalmente na região é proveniente de 
áreas privadas, com licença para manejo florestal. Existe ainda o mercado ilegal 
onde são exploradas florestas em áreas da União, ou áreas privadas sem licença 
para a extração. Dados do Censo Agropecuário de 2006 (IBGE) indicam que a 
maior parte dos estabelecimentos rurais da AII se dedicava à pecuária, e a maioria 
dos produtores atuava em condições de proprietário. A mesma condição é 
observada na produção agrícola, indicando que a disputa por terra rural na AII 
possui um clima estável. 

A mecanização no meio rural da AII está em crescente evolução. Juara, que 
desempenha o papel de polo microrregional, já conta com lojas de distribuidores de 
grandes fabricantes de maquinário agrícola. O Governo do estado, em parceria com 
fabricantes do setor, tem oferecido constantemente cursos gratuitos para 
capacitação de operadores de máquinas agrícolas nos municípios da AII. 

Isso reflete a rápida inserção da AII na rede do agronegócio, ao mesmo tempo em 
que revela sua defasagem técnica na oferta de mão de obra necessária para 
modernização da produção rural, condição para essa inserção. Entrar na cadeia 
produtiva do agronegócio significa melhorar e padronizar os produtos oriundos do 
campo, intensificando o uso de máquinas e novas técnicas. Nesse processo a AII 
atua em papel secundário dentro da regionalização do agronegócio no estado. 

No atual Plano de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, MT+20, essas 
deficiências são reconhecidas na Região de Planejamento XI (Juara). A recente 
pavimentação da MT-338 e projeto de pavimentação da MT-220, traduzem a 
disposição do Estado em apoiar a modernização das atividades agropecuárias na 
região. Além desses, os projetos de implantação de ferrovias e hidrovias irão 
intensificar a inserção dos municípios da AII na rede econômica do agronegócio. 
Outro entrave para o desenvolvimento da atividade agrícola na região, reconhecido 
no MT+20, é a pequena oferta de armazéns para abrigar a produção agropecuária 
da região. Outro ponto prejudicial é a pequena oferta de voos comerciais, com rotas 
menores até Juara, oriundos dos grandes centros do país. 

Um ponto importante a comentar se refere ao combate ao desmatamento na região 
da AII, o que implicaria em alterar as condições atuais da economia de seu setor 
primário. O desmatamento da floresta nativa no norte de Mato Grosso, além de 
gerar recursos imediatos para a cadeia produtiva madeireira, alonga os campos 
onde se proliferam as atividades agropecuárias. A redução da atividade madeireira 
pode comprometer o ritmo da expansão da fronteira do agronegócio, atividade que 
nos últimos anos vem configurando um novo perfil para a economia da AII. 
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Medidas de regulação das atividades produtivas no meio rural são importantes para 
controlar e monitorar essas transformações, visando preservar os remanescentes 
florestais. Nesse sentido o Cadastro Ambiental Rural (CAR) atua como ferramenta 
que auxilia esse trabalho de regulação, se caracterizando como medida 
compulsória para a legalização de imóveis rurais. Em junho de 2015, mais de 60% 
das 2.679 propriedades rurais situadas nos municípios da AII figuravam no CAR,  
de acordo com informações da SEMA-MT 27. O Município com maior número de 
propriedades cadastradas é Porto dos Gaúchos, conforme apresentado na  
Figura 7.3.2.4-34. 

 

 

Figura 7.3.2.4-34 - Proporção de Imóveis Rurais da AII no CAR – 2015. 

Fonte: SEMA-MT, 2015. 

 

As atividades exercidas nos imóveis rurais são regularizadas pela emissão da 
Licença Ambiental Única (LAU), instituída em Mato Grosso pela Lei Complementar 
nº 38 de novembro de 1995. Com a flexibilização na regularização de áreas de 
manejo florestal pelo CAR a LAU tem baixa incidência, sendo desnecessária para 
muitas atividades. Em Juara existem 242 atividades licenciadas, em Novo Horizonte 
do Norte 5 e em Porto dos Gaúchos 58. A atividade de piscicultura, em crescimento 
na região, tem baixo índice de regularização ambiental, uma limitação a ser 
superada pelos produtores locais no acesso à políticas públicas de incentivo a 
atividade. 

As áreas desmatadas, portanto, expõem o avanço da fronteira agrícola sobre a 
Amazônia, e nesses “novos campos” a agricultura e pecuária preparam a paisagem 
para a implantação do modelo atual de produção da agroindústria. Há que se 
avaliar a melhor forma de proteger os recursos da floresta amazônica, uma vez que, 
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 Dados atualizados pela SEMA-MT em 30/06/15. Disponível em <http://www.sema.mt.gov.br/>; acesso 
julho de 2015. 

http://www.sema.mt.gov.br/
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contraditoriamente, sua devastação ainda é fonte importante na geração de renda 
da AII. A não preservação implica em impactos internacionalmente reconhecidos e 
para evitá-los novos modelos de desenvolvimento devem ser considerados, o que é 
dificultado pelo volume de interesses corporativos e econômicos do setor 
agropecuário na região. 

Bertha Becker (2005)28 inclui mais um grupo de interesses corporativos, além do 
setor do agronegócio, atuando no quadro de forças que configuram a geopolítica da 
Amazônia. São interesses ligados ao “processo de mercantilização da natureza” 
(p.77), estabelecidos formalmente pelo protocolo de Kyoto, que tem como exemplo, 
a negociação de cotas de carbono pagas por potências mundiais para a 
manutenção de florestas em países menos industrializados. O valor de mercado 
atribuído à preservação de bens naturais atende interesses de capitas globais, 
assim como no caso da agroindústria. No entanto, se concretiza pela preservação 
da natureza, condição adversa ao desenvolvimento do agronegócio, representado 
no Brasil pela expansão das modernas lavouras de soja e pecuária de corte. 

Becker ressalta que o preservacionismo de mercado, que atende esses interesses 
econômicos globais, assume dupla função, pois pode resguardar áreas para 
expansão de atividades econômicas de larga escala no futuro. Sendo assim, a autora 
entende que as florestas solicitadas pelo mercado global como áreas a serem 
preservadas, discurso amplamente difundido a partir do século XXI, atuam também 
como reserva de valor. E, portanto, esse tipo de preservacionismo de mercado pode 
representar ameaças a manutenção de ocupações tradicionais da região como, 
índios, pequenos produtores rurais e demais povos da Amazônia no futuro. 

Ao longo do tempo foram incorporadas a paisagem natural, e aos povos 
tradicionais, da Amazônia novas formas de ocupação e produção do espaço. 
Segundo Becker, nos tempos atuais a região, que inclui também a área de 
influência da UHE Castanheira, acomoda em sua geopolítica grupos de interesses 
políticos e econômicos com referencias locais, regional, nacional e global. Esse 
quadro se estabeleceu a tal ponto, que não é mais possível excluir uma dessas 
escalas de interesse como fonte de influência na região. O que não permite um 
regresso que contemplasse exclusivamente a convivência de interesses das formas 
de ocupação tradicionais. O que se mostra é que a agroindústria atualmente é uma 
realidade, uma atividade importante para boa parte das ocupações da Amazônia, 
uma análise que aqui trazemos para a AII.  

No entanto, a autora sugere que a diversidade cultural, e das formas de uso do 
território da Amazônia, não deve ser diminuída em prol de um modelo hegemônico 
de desenvolvimento econômico que prescinde do desmatamento. As políticas de 
Estado não devem privilegiar apenas um grupo de interesses, mas atender a 
heterogeneidade presente no território amazônico. Avanços foram alcançados, 

                                                           
28

 BECKER, Bertha. Geopolítica da Amazônia. Instituto de Estudos Avançados da USP. vol.19 nₒ. 
53 São Paulo Jan./Apr. 2005. Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0103-
40142005000100005&script=sci_arttext#back1>. Acessado, maio de 2015. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0103-40142005000100005&script=sci_arttext#back1
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0103-40142005000100005&script=sci_arttext#back1
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como o aumento da demarcação de terras indígenas a partir dos anos 1990, e nos 
anos 2000 com o aumento da área dedicada à preservação permanente.  

Nos últimos anos 10 anos o aumento dos preços no mercado de commodities 
desencadeou uma nova onda de desmatamento, diretamente ligada à expansão da 
área de plantio da soja. E a reboque, a agroindústria também contribuiu com o 
crescimento da atividade madeireira e da pecuária, principalmente, no estado de 
Mato Grosso. Esse avanço entra em confronto direto com interesses de 
ambientalistas, pequenos agricultores familiares, populações tradicionais e cientistas.  

A resolução justa para essa equação geopolítica só pode ser alcançada pelo 
atendimento de todos os interesses, considerando todos os atores que convivem 
nesse território. As políticas de Estado não devem ser hegemonizadas por 
interesses externos a esse território, mas devem atuar também em proveito dos 
diversos atores locais. Esses por sua vez devem estar em constante mobilização, 
caso contrário não irão participar da construção do modelo de desenvolvimento 
colocado para suas realidades. 

 

b) Setor Secundário 

As atividades secundárias são as que mais agregam valor aos insumos, exercendo 
grande impacto nas receitas de determinado território. Por esse motivo, a maior 
parte das prefeituras desenvolve políticas para a atração de indústrias. No ano de 
2011, pouco mais de 18% do PIB do estado de Mato Grosso era oriundo de 
atividades industriais. No mesmo ano o setor secundário foi responsável por 9,12% 
do PIB da AII. O Quadro 7.3.2.4-8 organiza os valores da produção industrial no ano 
de 2011 na AII e no estado de Matogrosso, assim como o número de empresas do 
setor estabelecidas nos territórios. 

 

Quadro 7.3.2.4-8 - Número de empresas e PIB do setor secundário na AII e estado. 

TERRITÓRIOS 
NÚMERO DE EMPRESAS POR CNAE 2.0* VALORES EM MIL REAIS** 

IND. 
EXTRATIVISTA 

IND. DE 
TRANSFORMAÇÃO 

IND. DA 
CONSTRUÇÃO 

SETOR 
SECUNDÁRIO  PIB TOTAL 

Mato Grosso 281 7031 3647 11.920.785 64.245.603 

Juara 3 119 37 79.622 774.908 

N Horizonte do Norte - 3 1 3.427 50.083 

Porto dos Gaúchos 2 29 5 8.459 178.744 

AII 5 151 43 91.508 1.003.735 
* Ano de referência 2012. 

** Ano de referência 2011, excluídos os valores arrecadados por impostos. 

Fonte: IBGE em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona 
Franca de Manaus - SUFRAMA e; Cadastro Central de Empresas, 2014. 
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O valor da produção industrial da AII em 2011 foi apenas 0,77% do valor adicionado 
ao PIB do setor no estado. O contraste entre as contribuições do setor nos dois 
territórios não causa estranheza, uma vez que cada porção do estado assume uma 
função dentro da hierarquia produtiva. Como visto anteriormente, as funções 
produtivas atribuídas aos territórios da AII estão atreladas as atividades primárias. 

A cidade de Juara concentra 79,9% das indústrias presentes na AII (159 unidades), 
sendo a maioria no setor de transformação. As empresas são de pequeno e médio 
porte, e atuam nos ramos de panificação, facções, tecelagem, frigoríficos, laticínios, 
fabricação de móveis, manutenção de bens de produção e serrarias  
(Figuras 7.3.2.4-35 e 7.3.2.4-36). Nos três municípios, as atividades de 
transformação são majoritariamente exercidas por empresas do ramo da madeira. 
Encontra-se também a maior empresa brasileira que atua no ramo frigorífico, a JBS, 
instalada em Juara. 

 

  

Figura 7.3.2.4-35 - Laticínio Multibom em Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald 
02/2015 

Figura 7.3.2.4-36 - Laticínio em Novo Horizonte 
do Norte. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald 
02/2015. 

 

A lista de associados do Sindicato das Indústrias Madeireiras do Vale do Arinos 
(SIMAVA) 29 congrega 22 empresas deste segmento situadas em Juara. Todos os 
estabelecimentos desenvolvem atividades de serraria e tratamento básico da 
madeira. Também são comuns na AII unidades voltadas para a movelaria/produção 
de móveis de madeira, concentradas em Juara, de acordo com o Cadastro do 
Simples Nacional (SINCA). 

O abate e o processamento de carne na AII são polarizados pela empresa JBS, 
estabelecida no município de Juara. A unidade da empresa tem capacidade de 
abate de 800 cabeças por dia, aproveitando quase que 100% do peso de cada 

                                                           
29

 SIMAVA, Sindicato das Indústrias Madeireiras do Vale dos Arinos, Disponível em: 
<http://www.cipem.org.br/>. Acesso Novembro. 2014 

http://www.cipem.org.br/
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animal na geração de produtos. Além da carne para consumo alimentício, são 
gerados couro e sebo para produção de biodiesel. Além do processamento a 
unidade também atua como centro de distribuição de carnes. 

A atividade mineradora tem pouca participação na economia do setor secundário da 
AII. No Anuário Estatístico de 201230, produzido pela SEPLAN-MT, a produção 
mineral na AII se restringia a extração de brita e areia no município de Juara. Dados 
da SEMA-MT indicam que existem algumas áreas com licença para pesquisa, mas 
o impacto da atual produção na economia ainda é pequeno. O Relatório de 
Oportunidades da Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso31  
(FIEMT-2014) aponta como oportunidade de negócios a atividade mineradora. A 
região do Vale do Arinos, que na divisão da FIEMT está situada na região norte do 
estado, é apresentada no documento como área de grande potencial mineral. As 
principais reservas de recursos minerais citados são: ouro, diamante, zinco, 
chumbo, manganês, prata, cobre, ferro e granito. 

O momento de escalada do agronegócio na AII demanda apoio das prefeituras na 
organização da atividade industrial no espaço. O zoneamento estabelecido no 
Plano Diretor de Juara criou a zona industrial do município. O local está localizado 
em área próxima ao aeroporto municipal, nas margens do rio Arinos. Os 
preparativos legais na ordenação do território da AII, sobretudo no polo 
representado por Juara, são fundamentais para garantir a entrada maciça do setor 
industrial na região. 

O crescimento de investimentos industriais na AII parece inevitável, tanto a FIEMT 
(2014) em seu diagnóstico de oportunidades de investimentos, como a SEPLAN 
(2012) no MT+20 apontam essa tendência. Ambas as instituições apresentam como 
oportunidade na região o investimento em agroindústria, a geração e transmissão 
de energia, a produção de bioenergia, a indústria moveleira e madeireira. Com esse 
prognóstico, vislumbra-se que a UHE Castanheira terá uma função estratégica para 
a AII, pois poderá incentivar investimentos paralelos em infraestrutura que auxiliem 
o desenvolvimento do empreendimento.  

As atividades do setor secundário devem passar obrigatoriamente pelo processo de 
licenciamento ambiental, conduzido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
(SEMA), quando localizadas no estado de Mato Grosso e quando a abrangência 
dos possíveis impactos ambientais for restrita a este estado. O processo de 
licenciamento ambiental segue as orientações do Código Estadual de Meio 
Ambiente (Lei Complementar Nº 38/1995), incluindo a emissão de licença prévia, 
licença de instalação e licença de operação a partir do desenvolvimento de estudos 
ambientais e implementação de programas ambientais, de acordo com as 
exigências específicas para cada empreendimento. No ano 2011 foram emitidas 

                                                           
30

 SEPLAN, MT+20, Disponível em:  
<http://www.seplan.mt.gov.br/~seplandownloads/index.php/anuario>.Acesso em  Novembro, 2014 
 
31

 FIEMT, O Relatório de Oportunidades da Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso 
Disponível em: <http://www.fiemt.com.br/arquivos/1690_mt_industrias_negocios_oportunidades.pdf>. 
Acesso em Novembro, 2014. 

http://www.seplan.mt.gov.br/~seplandownloads/index.php/anuario
http://www.fiemt.com.br/arquivos/1690_mt_industrias_negocios_oportunidades.pdf
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211 licenças prévias, 210 licenças de instalação e 435 licenças de operação pelo 
SEMA para empreendimentos industriais localizados no estado de Mato Grosso32. 
Estes dados são os dados mais recentes e não são organizados a nível municipal.  

 

c) Setor Terciário 

As atividades terciárias constituem um bom indicador da diversidade produtiva de 
determinada porção territorial. Nos setores primário e secundário, cada vez mais as 
empresas se dedicam apenas a atividade fim, direcionando atividades de apoio a 
produção, para empresas prestadoras de serviços. O volume de estabelecimentos 
no grupo de atividades terciárias contribui em grande escala na geração de 
empregos. De maneira geral, o setor abriga comércios e serviços variados, desde 
empresas de grande porte até microempreendedores. São esses negócios os 
responsáveis pela manutenção da maior parte dos postos de trabalho no território 
brasileiro. Segundo dados do IBGE, em 2006 quase 60% da mão de obra ocupada 
no país estava empregada no setor terciário 33. 

O setor de comércio e serviços da economia da AII possui dimensões diferentes na 
comparação com o estado de Mato Grosso. No ano de 2011 o setor contribuiu com 
35% do PIB da AII, excluídos os impostos, enquanto que no estado a contribuição 
foi de 57%. O Quadro 7.3.2.4-9 apresenta os PIBs do setor terciário nas economias 
da AII e do estado, o período selecionado foi entre os anos de 2005 a 2011. 

 

Quadro 7.3.2.4-9 - PIB do setor terciário no estado e na AII. 

TERRITÓRIOS 
PIB DOS SERVIÇOS (MIL REAIS) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Mato Grosso 16.419.273 17.533.348 21.021.567 26.052.024 27.940.368 30.375.343 36.825.975 

Juara 118.487 133.834 149.624 178.898 210.236 243.449 283.429 

N Horizonte do Norte 8.264 10.542 12.326 13.718 15.059 16.641 20.299 

Porto dos Gaúchos 25.061 26.006 27.462 34.178 36.890 41.012 49.150 

AII 151.812 170.382 189.412 226.794 262.185 301.102 352.878 

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona 
Franca de Manaus - SUFRAMA, 2014. 
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 Dados de Gestão Ambiental. Coordenadoria de Indústria da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato 
Grosso. Disponível em: http://sema.mt.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=71. 
Acesso em: julho, 2015.  
33

 Pesquisa efetuada no site do Sistema IBGE de Recuperação automática – SIDRA, tabela n⁰ 1734, 
disponível em < http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?z=t&c=1734>. Acesso dezembro de 
2014. 
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As atividades terciárias da AII tem pouco impacto no PIB do setor no estado, e em 
2011 o território contribuiu com apenas 0,96%. A maior participação do setor 
terciário na economia estadual entre os anos de 2005 e 2011 foi registrada em 2010 
(0,99%), conforme apresentada na Figura 7.3.2.4-37. 

 

 

Figura 7.3.2.4-37 - Histórico de participação do PIB das atividades terciárias da economia da AII 
em todo o valor gerado pelo setor no estado. 

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de 
Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, 2014. 

 

Como observado no subitem Setor Primário, as atividades agrícolas são 
determinantes para a economia da AII, mas a ampliação das atividades terciárias é 
fundamental para a modernização no campo. Em Juara a expansão dos serviços e 
do comércio reafirma sua posição polarizadora na região. No entanto, a evolução dos 
valores de contribuição do setor na economia da AII não apresenta evolução. Ao 
contrário do estado, onde a participação do setor cresceu oito pontos percentuais 
entre 2005 e 2011, na AII a participação decresceu (Figura 7.3.2.4-38). 
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Figura 7.3.2.4-38 - Evolução da participação dos serviços nas economias. 

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais 
de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, 2014. 

 

Essa redução não deve ser atribuída somente ao desempenho do setor. Na 
verdade, o forte crescimento do setor agropecuário nos últimos anos foi marcante, 
interferindo na evolução das demais atividades. Na figura, observa-se que a 
participação dos serviços na economia de Juara tem brusca queda entre os anos de 
2008 e 2009, mesmo período em que a atividade agropecuária tem grande 
crescimento, destacando-se o estabelecimento da JBS.  

A queda dos valores gerados pelos serviços pode estar associada à crise da 
economia mundial entre os anos de 2008 e 2009, que influenciou o mercado em 
diversas escalas. O número de empresas do setor terciário estabelecidas na AII foi 
reduzido entre os anos de 2006 e 2012, com ao todo 171 empresas. A  
Figura 7.3.2.4-39 apresenta o número de empresas com registro no Cadastro 
Nacional de Atividades Econômicas entre os anos de 2006 e 2012. 
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Figura 7.3.2.4-39 - Números de empresas do setor terciário estabelecidas na AII. 

Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas 2014. 

 

Naturalmente, os comércios e serviços agregam um número maior de empresas do 
que os demais setores produtivos. A AII no ano de 2012, segundo o IBGE, abrigava 
996 empresas e desse total 76,81% atuavam no setor terciário. Em Juara as 
empresas do setor representam 76,8%, em Novo Horizonte do Norte 90,24% e em 
Porto dos Gaúchos 73,1%. 

A maioria desses estabelecimentos está concentrada nas sedes dos três 
municípios. Juara abrigava a maior parte dos comércios e serviços na AII, com 
cerca de 80% desses estabelecimentos na cidade (Figuras 7.3.2.4-40 a 7.3.2.4-43). 
No Quadro 7.3.2.4-10 é apresentada a quantidades de empresas do setor terciário 
nos municípios no ano de 2012. Os dados estão organizados de acordo com a 
classificação do CNAE. 
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Figura 7.3.2.4-40 - Centro comercial em Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
02/2015. 

Figura 7.3.2.4-41 - Vista do interior do centro 
comercial em Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
02/2015 

  
Figura 7.3.2.4-42 - Loja da Jumasa, 

multinacional em Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
02/2015. 

Figura 7.3.2.4-43 - Comércio na Avenida principal 
de Juara (Avenida Rio Arinos). 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
02/2015. 

 

Quadro 7.3.2.4-10 - Número de empresas do setor terciário na AII - 2012. (continua...) 

CNAE X TOTAL DE EMPRESAS NO TERRITÓRIO 
JUARA NOVO HORIZONTE 

NORTE 
PORTO DOS 
GAÚCHOS 

795 41 160 

Eletricidade e gás 1 - - 

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e 
descontaminação 

2 - - 

Comércio; reparação de veículos automotores e 
motocicletas 

408 21 62 

Transporte, armazenagem e correio 28 2 12 
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Quadro 7.3.2.4-10 - Número de empresas do setor terciário na AII - 2012. (continuação) 

CNAE X TOTAL DE EMPRESAS NO TERRITÓRIO 
JUARA NOVO HORIZONTE 

NORTE 
PORTO DOS 
GAÚCHOS 

795 41 160 

Total de Empresas no Território 795 41 160 
Eletricidade e gás 1 - - 

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e 
descontaminação 

2 - - 

Comércio; reparação de veículos automotores e 
motocicletas 

408 21 62 

Transporte, armazenagem e correio 28 2 12 

Alojamento e alimentação 19 1 9 

Informação e comunicação 11 2 2 

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados  6 - - 

Atividades imobiliárias 3 - 1 

Atividades profissionais, científicas e técnicas 28 2 3 

Atividades administrativas e serviços complementares 22 2 3 

Administração pública, defesa e seguridade social 4 2 4 

Educação 6 - 1 

Saúde humana e serviços sociais 21 1 3 

Artes, cultura, esporte e recreação 6 - 1 

Outras atividades de serviços 46 4 16 

Total de Empresas do setor no território 611 37 117 
Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas - 2012 

 

Recursos naturais são necessários para a realização de todas estas atividades. O 
recurso natural apropriado em quase todas as atividades é a água. Como exemplo, 
este é utilizado para lazer e turismo, através dos balneários localizados no rio e a 
pesca esportiva e para transporte, através das balsas e através de embarcações de 
pesca que transitam entre os pesqueiros. Além disso, água é um importante recurso 
para os serviços de saneamento básico, como abastecimento dos municípios e 
tratamento de esgotamento sanitário.  

Nota-se que as empresas cadastradas no Cadastro Central de Empresas que 
exercem a função de artes, cultura, esporte e recreação (onde se enquadra lazer e 
turismo) e de água, esgoto e atividades de gestão de resíduos e descontaminação 
se localizam somente no município de Juara. As empresas de transporte, que 
contemplam transporte aquaviário, entre outros tipos, estão presentes em todos os 
três municípios da AII.   

O ecoturismo, atividade que vem sendo implantada nos municípios, também 
apropria-se das florestas, principalmente as nativas, para seu desenvolvimento. Os 
demais usos de recursos naturais pelas atividades turísticas estão apresentados 
adiante. 
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Na avaliação sobre o setor terciário da AII devem ser relacionadas informações do 
item: Regiões de influência dos municípios e sua estruturação na hierarquia da rede 
urbana. Essa correlação é pertinente, uma vez que as relações entre os municípios 
se configuram na busca de atendimento de demandas não atendidas localmente. 
Empresas e pessoas buscam em outras localidades serviços e comércios que 
complementem suas atividades e/ou possibilitem geração de renda. Como 
apontado no item ora citado, o município de Juara desempenha uma posição 
central nessas ofertas. No entanto a estrutura terciária existente não é suficiente 
para as demandas microrregionais. Municípios como Juína, Sinop e Sorriso atuam 
como referência para empresas e população da AII no atendimento de algumas 
demandas. 

Após abordar cada setor em separado e analisar suas características na região,  
a estrutura produtiva dos municípios da AII foi desenhada e é possível concluir que 
a AII: 

 está inserida na mesorregião de Mato Grosso que nos últimos anos mais 
contribuiu com o PIB do estado; 

 a microrregião que absorve os municípios da AII possui pouca participação no 
PIB da mesorregião Norte-matogrossense, sendo relevante sua participação 
apenas no PIB agropecuário desse território;  

 o incremento do PIB de Juara entre os anos de 2008 e 2009 foi fruto, 
principalmente, da intensificação da atividade da agropecuária, sinal de que, 
possivelmente, a microrregião Arinos está sendo inserida gradualmente no 
complexo mapa do agronegócio; 

 a hegemonia econômica do município de Juara na AII ratifica seu potencial 
enquanto polo microrregional; 

 a subordinação histórica do PIB do município de Juara ao desempenho do 
setor primário de sua economia impossibilitou a diversificação de setores 
produtivos e essa característica impõe uma condição de dependência com 
polos regionais do estado. 

 

Esse panorama apresentado enquanto cenário produtivo demonstra o potencial 
econômico dos municípios. A expansão da fronteira agrícola, em especial no 
município de Porto dos Gaúchos, ainda em fase de estabelecimento, indica que os 
investimentos privados deverão alterar o quadro produtivo da área. Os desafios 
para a intensificação das práticas agropecuárias nos moldes industriais é superar a 
defasagem da infraestrutura de logística e transportes.  No cenário atual a logística 
de circulação de pessoas e mercadorias na AII ainda é pouco estruturada. A maior 
parte das vias está em condições ruins de preservação, os acessos às áreas 
produtivas do meio rural não possuem asfaltamento. No entanto, os projetos de 
infraestrutura voltados para a melhor circulação e escoamento de produção na 
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região, apontam um papel protagonista para a AII, sobretudo para o município de 
Porto dos Gaúchos, se confirmada a estruturação da hidrovia. 

O potencial turístico natural existente no estado de Mato Grosso merece uma 
atenção especial dos gestores públicos e do setor empresarial. Quanto ao seu 
desenvolvimento de forma efetiva, sobretudo na região norte matogrossense onde 
se insere a atividade em estudo. A região possui um grande potencial para o 
desenvolvimento do turismo sustentável, explorando atividades ligadas ao 
ecoturismo, observação de pássaros e da fauna da região, construção de hotéis de 
selva, desenvolvimento de atividades ligadas ao turismo cultural, como visitação a 
sítios arqueológicos e a aldeias indígenas em acordo com a legislação vigente, e 
atividades de turismo rural e pesca esportiva, entre outras. 

Na região destaca-se o potencial ecológico do município de Sorriso, que apresenta 
praias de água doce, ilhas fluviais, o Salto Magessi, o cerrado e a densa floresta. 
No entanto, o ecoturismo ainda é incipiente no município, que recebeu em 2001, o 
Selo de “Município Prioritário para o Desenvolvimento do Turismo”, conferido pelo 
Ministério dos Esportes e Turismo e pela EMBRATUR (SECOM, 2001). Este selo 
estabelece a ordem de prioridade para liberação de recursos públicos e 
financiamento de empreendimentos turísticos. 

O turismo de eventos é um segmento em crescimento no município de Sorriso, que 
irá inaugurar um moderno centro de eventos, o primeiro do gênero na região norte 
de Mato Grosso. O município investe, em especial, nos eventos voltados para o 
agronegócio, onde o público demanda novidades tecnológicas para o incremento do 
cultivo da soja, milho e algodão. Vale também destacar, no calendário municipal, o 
Festival de Pesca, considerado um dos maiores do estado. São atividades que 
influenciam toda a região, uma vez que Sorriso atua como um dos polos de 
referência para a os municípios da AAR. 

O maior destaque na AAR dentro do ramo de turismo ecológico é o município de 
Nobres. As atrações naturais do município, como balneários de águas límpidas, 
atraem turistas de várias localidades do país. As atividades turísticas adicionam 
valor ao PIB do setor terciário do município, o segundo maior setor de sua 
economia, com participação ligeiramente inferior ao industrial. 

Na AII, Juara também possui grandes atrativos naturais. Na parte norte do território 
encontra-se a chamada Serra dos Caiabis, onde a paisagem ainda é pouco alterada 
pelas atividades humanas, abrigando diversidade de recursos naturais que é 
característica do bioma local. 

Segundo o Plano Diretor de Juara, a proposta de utilização dos recursos 
encontrados na região, que compreende a Serra dos Caiabis, está voltada para a 
criação de uma Área de Proteção Ambiental (APA Serra dos Caiabis). A “APA” é 
uma das categorias estabelecidas pelo Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC). As Áreas de Proteção Ambiental (APAs) pertencem ao grupo 
de unidades de conservação de uso sustentável. São áreas em geral extensas, com 
certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos 
ou culturais. Podem abranger em seu interior outras unidades de conservação, bem 
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como ecossistemas urbanos, e propiciar experimentação de novas técnicas e 
atitudes que permitam conciliar o uso da terra e o desenvolvimento regional com a 
manutenção dos processos ecológicos essenciais. 

A Lei N° 6.902 de 27 de abril de 1981 que dispõe sobre a criação de Estações 
Ecológicas e as Áreas de Proteção Ambiental, no seu artigo 9° declara que: “Em 
cada Área de Proteção Ambiental, dentro dos princípios constitucionais que regem 
o exercício do direito de propriedade, o Poder Executivo estabelecerá normas, 
limitando ou proibindo: 

a) implantação e o funcionamento de indústrias potencialmente poluidoras, 
capazes de afetar mananciais de água; 

b) realização de obras de terraplenagem e a abertura de canais, quando essas 
iniciativas importarem em sensível alteração das condições ecológicas locais; 

c) exercício de atividades capazes de provocar uma acelerada erosão das terras 
e/ou um acentuado assoreamento das coleções hídricas; 

d) exercício de atividades que ameacem extinguir na área protegida as espécies 
raras da biota regional. 

 

A implantação de uma Área de Proteção Ambiental estabelece limites que são 
descritos via legislação específica. As principais atividades produtivas 
desenvolvidas em Juara (agropecuária, extrativismo vegetal e pesca) não se 
compatibilizam com as normas estabelecidas por essas áreas, a não ser que 
sofram adequações em seu modo de produção. É nesse sentido que o turismo 
surge como alternativa para o aproveitamento dessa área na geração de renda, 
sem que os recursos disponíveis sejam utilizados diretamente. 

Nas oficinas do Diagnóstico Participativo, realizadas em 2014 junto aos municípios 
componentes da AII, o Turismo foi considerado como uma atividade com 
potencialidades, ou seja, dadas as características naturais encontradas na região, o 
desenvolvimento de atividades voltadas para seu incremento encontrariam 
indicativos favoráveis. Segundo os atores sociais participantes, o município de 
Juara possui diversidade de pontos turísticos, tais como cachoeiras, ilhas e praias 
fluviais (balneários), trilhas e belezas cênicas, considerados atrativos do Turismo 
Ambiental (Ecoturismo). 

O município possui potencial para o desenvolvimento de outras formas de turismo. 
Na vertente cultural, as principais atrações são os eventos religiosos e as duas 
reservas indígenas presentes em Juara. Vale ressaltar que o turismo em reservas 
indígenas foi regulamentado através de Instrução Normativa 03/2015, publicado no 
Diário Oficial de 12 de junho de 2015, onde estão estabelecidas normas e diretrizes 
relativas às atividades de visitação para fins turísticos em terras indígenas. 
Portanto, a atividade turística não depende apenas do potencial ambiental para ser 
explorada. O que vai determinar o sucesso dessa atividade são os investimentos 
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públicos e privados, as formas de gestão, assim como o envolvimento da 
comunidade. 

Dentre os incentivos à atividade turística está a construção de infraestrutura, como 
vias de acesso, que dependem de investimentos públicos assim como o 
estabelecimento de locais de hospedagem, associados à iniciativa privada.  Estas 
questões indicaram algumas fragilidades apontadas pelos participantes, uma vez 
que boa parte dos pontos de referência turística está em zonas pouco povoadas e 
de difícil acesso. 

Outra fragilidade é a ausência de Unidades de Conservação de categoria parque, o 
que dificulta a implantação de infraestrutura adequada para atender a visitação 
turística. A criação dessas unidades traz a demanda por corpo técnico 
especializado para as funções de manejo, o que é outra fragilidade devido à falta 
desse tipo de profissionais na AII. Os municípios da AII estão dentro da Região 
Turística Noroeste, segundo classificação da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento do Turismo. No ano de 2014, duas prefeituras localizadas na AII 
possuíam secretarias relacionadas à atividade turística, Juara e Porto dos Gaúchos. 
Nos dois municípios existem conselhos municipais referentes ao tema turismo. 
Além do turismo, as secretarias respondem pelo meio ambiente municipal. No 
município de Novo Horizonte do Norte as atividades de turismo são de 
responsabilidade da Secretaria de Educação. 

A prefeitura de Juara está elaborando o Código Municipal de Meio Ambiente34, e 
nele é considerada a constituição de um fundo de recursos para o tema. As políticas 
e recursos previstos no código mantêm relevante interface com o turismo, pois 
auxiliarão na preservação e exploração turística dos atrativos naturais do município. 

Na Praça dos Colonizadores, ponto central da cidade de Juara, está situado o 
Centro de Apoio ao Turista - CAT (Figura 7.3.2.4-44). No local existe uma revenda 
de produtos artesanais locais, inclusive de origem indígena (Figura 7.3.2.4-45). 
Também é possível obter informações sobre acesso a pontos turísticos do 
município. 

 

                                                           
34

 Fonte: sítio virtual da Prefeitura de Juara, acessado em janeiro de 2015. 
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Figura 7.3.2.4-44 - Centro de Apoio ao Turista, 
Praça dos Colonizadores - 
Juara. 
Fonte: Habtec Mott MacDonald 

02/2015. 

Figura 7.3.2.4-45 - Centro de Apoio ao Turista, 
venda de artesanato local - 
Juara. 
Fonte: Habtec Mott MacDonald 

02/2015. 

 

No município de Porto dos Gaúchos a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo 
(Figura 7.3.2.4-46) está coordenando a elaboração de um inventário turístico. A 
iniciativa pretende mapear e detalhar as atrações e pontos turísticos existentes no 
município, assim como aqueles com potencial de atração para a atividade. Segundo 
representantes da secretaria, o projeto objetiva que sejam desenvolvidas políticas 
de incentivo ao turismo rural no município. 

 

 

Figura 7.3.2.4-46 - Secretaria de Meio Ambiente e Turismo de Porto dos 
Gaúchos. Fonte: Habtec Mott MacDonald, 02/2015. 

 



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 301/550 

 

A atividade da pesca esportiva é um dos principais atrativos turísticos da AII. Os 
municípios de Juara e Porto dos Gaúchos têm em seus calendários festivais de 
pesca que atraem participantes de diversas regiões do país. No ano de 2014 
somente o festival de Porto dos Gaúchos foi realizado. 

No item do texto que aborda o Patrimônio Material e Imaterial, é apresentado o 
festival de pesca de Porto dos Gaúchos. Em Juara o evento não obteve o apoio 
financeiro necessário e não foi realizado no ano de 2014. Durante esses eventos a 
região da AII aumenta seu numero de habitantes de forma expressiva, mas que, 
segundo representantes da prefeitura de Juara, é absorvido pelas ofertas do setor 
hoteleiro. 

Apesar de proporcionar um aquecimento da economia local, o turismo vinculado à 
pesca acarreta algumas consequências negativas. Segundo informações da 
Secretaria de Meio Ambiente e Turismo de Juara, pescadores oriundos de outras 
regiões utilizam muitas vezes técnicas predatórias e deixam resíduos nas margens, 
nas ilhas e no curso do rio. 

Outro evento que atrai muitos visitantes para a AII é a Expovale, organizado pela 
Associação dos Criadores do Vale do Arinos (Acrivale) e realizado no Parque de 
Exposições de Juara (Figura 7.3.2.4-47). Além de promover a produção e 
comercialização de gado, o evento possui diversas outras atrações, como 
apresentações musicais e rodeio (Figura 7.3.2.4-48). O Quadro 7.3.2.4-11 lista os 
principais eventos realizados sistematicamente no território da AII que atraem 
moradores e turistas. 

 

  

Figura 7.3.2.4-47 - Parque de exposições sede da 
Expovale - Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald 
02/2015 

Figura 7.3.2.4-48 - Folder de divulgação da edição 
de 2014 da Expovale - Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald 
02/2015. 
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Quadro 7.3.2.4-11 - Principais eventos da AII. 

EVENTO MÊS MUNICÍPIO 

Festival de Pesca  Junho Juara 

Encontro de Violeiros - Acrivale Julho Juara 

Expovale - Agropecuário Agosto Juara 

Festa de São Cristóvão Agosto Juara 

Etapa do Campeonato Estadual de Velocross Outubro Juara 

Aniversário de Juara Novembro Juara 

Expohorizonte - Agropecuário Maio Novo Horizonte do Norte 

Aniversário de Novo Horizonte do Norte Maio Novo Horizonte do Norte 

Festa de São Pedro Junho Novo Horizonte do Norte 

Etapa do Campeonato Estadual de Motocross Agosto Novo Horizonte do Norte 

Expoporto - Agropecuário Junho Porto dos Gaúchos 

Fespeva - Festival de Pesca Agosto Porto dos Gaúchos 

Etapa do Campeonato Estadual de Velocross Outubro Porto dos Gaúchos 

Aniversário de Porto dos Gaúchos Novembro Porto dos Gaúchos 

Fescapo - Festival da Canção Novembro Porto dos Gaúchos 

Fonte: Levantamento de campo da Habtec Mott MacDonald, 2014. 

 

A seguir, são apresentados alguns parques/ locais onde ocorrem eventos culturais e 
de lazer dos municípios que compõem a AII (Figuras 7.3.2.4-49 a 7.3.2.4-52). 

 

  

Figura 7.3.2.4-49 - ACRIPORTO - local onde 
ocorre a Expoporto, em Porto 
dos Gaúchos. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald 
02/2015 

Figura 7.3.2.4-50 - ACRIVALE, em Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald 
02/2015 
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Figura 7.3.2.4-51 - Centro de eventos da igreja 
matriz de Juara. Local de 
início da Festa de São 
Cristóvão. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald 
12/2015. 

Figura 7.3.2.4-52 - Expohorizonte, em Novo 
Horizonte do Norte. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald 
02/2015. 

 

A estrutura privada de exploração da atividade turística é mais desenvolvida no 
município de Juara. A cidade possui duas agências de turismo e sete 
estabelecimentos para hospedagem. Alguns desses estabelecimentos oferecem 
serviço de aluguel de automóveis. Destaca-se que está sendo implantada uma 
locadora de grande porte no centro. O Quadro 7.3.2.4-12 apresenta os hotéis 
identificados na AII do empreendimento. 

 

Quadro 7.3.2.4-12 - Hospedagem na AII. 

ESTABELECIMENTOS MUNICÍPIOS NÚMERO DE LEITOS 

Imperial Palace Hotel Juara 30 

Arinos Hotel Juara 90 

Hotel Apolo Juara 13 

Hotel Londres Juara 44 

Hotel Real Juara 116 

Maringá Palace Hotel Juara 56 

Hotel Casa Grande Juara 40 

Hotel Colonial Juara 57 

Hotel Umuarama Juara 24 

Hotel Horizonte* Novo Horizonte do Norte - 

Palace Hotel Braun Porto dos Gaúchos 38 

Hotel Maria Rosa Wilke Porto dos Gaúchos 20 

* Segundo pesquisa de campo, não foi verificado a existência de funcionários no Hotel Horizonte. O mesmo tinha aspecto de 
abandonado. Contudo, havia um alvará pregado na parte de fora do hotel em dizia que o mesmo possui permissão para o 
funcionamento. 
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O município de Juara é equipado com aeroporto para aeronaves de médio porte 
(Figura 7.3.2.4-53), de fácil acessibilidade (Figura 7.3.2.4-54), uma vez que está 
localizado próximo a perímetro urbano. A empresa Cruiser Linhas Aéreas efetua 
voos entre segunda e sexta feira para a capital do estado passando por Juína. 

 

  

Figura 7.3.2.4-53 - Pista de pouso em Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald 
08/2014 

Figura 7.3.2.4-54 - Acesso ao aeroporto de Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald 
08/2014 

 

O potencial turístico ambiental, como citado, ainda é pouco explorado na AII. Os 
principais atrativos são os rios da região, com destaque para os rios Arinos, dos 
Peixes e Matrinchã. 

No Rio Arinos além da pesca esportiva, as ilhas fluviais compõem outro atrativo. As 
mais de 90 ilhas são ocupadas por habitantes da região para lazer e muitas 
possuem casas construídas. Outras referências de lazer relacionadas ao rio é o 
balneário conhecido por Ilha Bela/Lua Bela/Prainha Bela (Juara) (Figuras 7.3.2.4-55 
e 7.3.2.4-56), a Ilha do Netinho (Juara) (Figuras 7.3.2.4-57 e 7.3.2.4-58) e o 
Flutuante (Figuras 7.3.2.4-59 e 7.3.2.4-60) (Porto dos Gaúchos), com restaurantes e 
área de lazer para crianças e adultos. Em Novo Horizonte do Norte e em Porto dos 
Gaúchos (próximo ao Rancho Alto) (Figura 7.3.2.4-61), há balneários de referência 
para a população residente que, segundo pesquisa de campo, não tem nome. Em 
Juara a área nas proximidades da ponte que atravessa o rio Arinos também é 
utilizada como referência turística e de lazer (Figura 7.3.2.4-62). 
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Figura 7.3.2.4-55 - Restaurante do balneário Ilha 
Bela, em Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald 
08/2014 

Figura 7.3.2.4-56 - Balneário Ilha Bela, em Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald 
08/2014 

  

Figura 7.3.2.4-57 - Área de lazer na Ilha do 
Netinho, Rio Arinos - Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald 
08/2014 

Figura 7.3.2.4-58 - Ponte entre a margem do Rio 
Arinos e a Ilha do Netinho - 
Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald 
08/2014 

  

Figura 7.3.2.4-59 - Restaurante Flutuante, em 
Porto dos Gaúchos.  

Fonte: Habtec Mott MacDonald 
02/2015 

Figura 7.3.2.4-60 - Balneário do restaurante 
Flutuante, em Porto dos 
Gaúchos. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald 
02/2015 
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Figura 7.3.2.4-61 - Balneário próximo ao Rancho 
Alto, em Porto dos Gaúchos. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald 
08/2014 

Figura 7.3.2.4-62 - Balneário localizado abaixo da 
ponte sobre o rio Arinos, em 
Juara.  

Fonte: Habtec Mott MacDonald 
08/2014 

 

No Rio dos Peixes a pesca é uma atividade comum, mas talvez o maior potencial 
turístico seja a cachoeira Salto Apiaká. As quedas também são as principais 
atrações do Rio Matrinchã, que está localizado no distrito de Paranorte. 

Nas Figuras 7.3.2.4-63 a 7.3.2.4-6635 a seguir estão apresentadas as cachoeiras 
mais conhecidas no município de Juara, que constituem os principais pontos de 
ecoturismo divulgados pela Secretaria de Meio Ambiente e Turismo. 

 

  

Figura 7.3.2.4-63 - Cachoeira Salto Apiaká, Rio 
dos Peixes - Juara. 

Figura 7.3.2.4-64 - Cachoeira do Sicilio, distrito de 
Paranorte - Juara. 
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Figura 7.3.2.4-65 - Cachoeira Escondido, PA 
Escondido - Juara. 

Figura 7.3.2.4-66 - Cachoeira Matrinchã, distrito 
de Paranorte - Juara. 

 

 

Figura 7.3.2.4-67 - Cachoeira Teodoro, PA Japuranã - Juara. 

 

Outra atração natural é o paredão, que marca a escarpa da Serra dos Apiacás no 
norte do município de Juara, distrito de Paranorte. Junto com o relevo 
impressionante, os afloramentos rochosos atribuem um tom pitoresco a região. Ao 
redor do sopé da serra são encontradas diversas cachoeiras em rios que integram a 
Bacia do Arinos. 

Como atração cultural a principal referência na AII são as aldeias indígenas, todas 
situadas em Juara e distribuídas em três TIs, No entanto, não foram identificadas 
iniciativas políticas e privadas de incentivo a essa atividade. 
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Como atrativo cultural, Porto dos Gaúchos tem como referência a Casa dos 
Colonizadores. O local situado às margens do Arinos na zona urbana do município 
é o marco do início da colonização da região. Na residência ainda vive a família de 
Guilherme Meyer, chefe da primeira expedição à região. 

Outro ponto turístico em Porto dos Gaúchos é o Rancho Alto. No local araras são 
alimentadas com castanha do Pará e está aberto ao público para visitação a partir 
das 7h (Figuras 7.3.2.4-68 e 7.3.2.4-69). 

 

  

Figura 7.3.2.4-68 - Entrada do Rancho Alto, em 
Porto dos Gaúchos. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald 
02/2015. 

Figura 7.3.2.4-69 - Local onde as araras comem 
as castanhas do pará, em 
Porto dos Gaúchos. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald 
02/2015/ 

 

O Mapa 7.3.2.4-2 situa as principais referências turísticas na AII, dividindo pontos 
de atração e apoio à atividade. Dentre ás áreas de apoio estão as secretarias 
municipais responsáveis pela ordenação e incentivo ao turismo, centro de 
atendimento e aeroporto. 

A promoção desse ramo da economia interessa a maior parte dos entrevistados, 
com exceção do grupo de pescadores artesanais. Segundo representantes da 
Colônia Z-16 em Juara, o incentivo a pesca esportiva impacta a atividade de pesca 
artesanal local, pois aumenta a retirada de pescado da bacia do Rio Arinos. Este 
dado da pesca esportiva como óbice foi confirmado junto aos pescadores 
entrevistados no Levantamento Censitário, quando perguntados sobre os principais 
problemas encontrados em sua atividade. O uso de embarcações barulhentas, o 
impedimento de acesso dos pescadores em alguns pontos de pesca, o despejo de 
lixo no rio, o afugentamento de espécies, foram citados. 
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Mapa 7.3.2.4-2 - Referências Turísticas na AII. 

(80 do TR): 
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Mapa 7.3.2.4-2 - Referências Turísticas na AII. 

 (80 do TR): 
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No contexto econômico dos municípios da AII, as diferentes modalidades de turismo 
podem se configurar como uma atividade que diversifica a economia local e inclui 
diferentes grupos sociais. Os municípios estão localizados em uma região de 
grande potencial turístico rural e ecológico. Entretanto, a consolidação da região 
enquanto polo turístico depende de planejamento, investimentos em infraestrutura e 
capacitação de mão de obra. Na AII as atrações turísticas têm no público regional a 
principal clientela, e a pesca esportiva eventualmente atrai turistas de outras regiões 
do país. 
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7.3.2.5 - Arrecadação 

Este item apresenta a arrecadação dos municípios da AII e suas fontes de receita 
percentuais de repasse da União e do estado do Mato Grosso e recursos próprios. 

Na AII os orçamentos municipais são compostos predominantemente por repasses 
da União e do estado de Mato Grosso. As receitas próprias dos municípios não são 
suficientes para cobrir as despesas, que incluem gastos com a máquina pública e 
investimentos em infraestrutura, como educação e saúde.  

Em 2013 a soma da receita líquida das três prefeituras localizadas na AII foi de 
aproximadamente R$ 88,6 milhões (valores correntes). Dessa quantia, somente 
17,14% representavam fontes próprias, sendo o restante originário de 
transferências intergovernamentais. 

O desempenho das receitas próprias nas contas públicas da AII evoluiu 
positivamente, conforme apresentado na Figura 7.3.2.5-1 no período 2008/2013 
com destaque para 2011 e 2013, com picos diferenciados intramunicípios da AII. O 
resultado provavelmente é advindo do aquecimento nas atividades econômicas, que 
influíram no aumento da arrecadação de impostos. Quando analisados os PIBs da 
AII no item Setores Produtivos desse estudo, observou-se que a economia dos três 
municípios cresceu entre os anos de 2010 e 2011. Em 2011 as receitas próprias 
apresentaram picos de participação no intervalo proposto para os três orçamentos. 
Os destaques foram os municípios de Juara e Porto dos Gaúchos1. A exceção foi 
Novo Horizonte do Norte onde a queda da participação das receitas próprias foi 
influenciada pelo aumento do repasse governamental federal e estadual. 

 

                                                           
1
 A análise não evolui para os anos seguintes, pois, até o momento, os dados do IBGE sobre PIBs 

municipais foram divulgados até 2011. 
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Figura 7.3.2.5-1 - Participação dos recursos próprios na receita líquida dos municípios e AII 2008/2013. 

Fonte: Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, 2014. 

 

Os altos índices de 2011 foram superados por novos picos em 2013 em Juara e 
Portos dos Gaúchos, onde as arrecadações por tributos ligados à posse e 
negociação de imóveis, foram incrementadas. Na receita das duas prefeituras 
houve crescimento acentuado na arrecadação de impostos sobre serviços (ISSQN), 
o que demonstra aquecimento no setor terciário. 

A tendência de crescimento do setor já era visível no ano de 20112, e segue a 
estratégia de incremento das estruturas produtivas locais, visando o apoio à 
intensificação do agronegócio na região. A Figura 7.3.2.5-2 mostra a evolução da 
participação da arrecadação tributária dos municípios no grupo de receitas próprias. 

Novamente a exceção foi o município de Novo Horizonte do Norte, onde a 
participação dos tributos no grupo de receitas próprias caiu. Mas deve-se observar 
que, até o ano de 2009, o município contava com as contribuições tributárias do 
fundo de previdência municipal, o que elevava a arrecadação tributária. Outro fato 
que interferiu na arrecadação foi o aumento de pagamentos de juros da dívida ativa. 
Essa receita foi elevada em 2011 no município, e ela atua fora do grupo dos 
tributos. Esse aumento do pagamento de juros pode ser explicado como impacto do 
aumento de transferência de bens imóveis, transação que implica no pagamento de 
tributos territoriais em atraso. 

 

                                                           
2
 Verificar item 7.3.2.4 - Estrutura Produtiva da AII– Setor Terciário desse estudo. 
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Figura 7.3.2.5-2 - Participação da arrecadação de tributos no grupo de receitas próprias dos 
municípios da AII. Fonte: Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, 2014. 

 

Essas ocorrências particulares ocorridas frente à receita de Novo Horizonte do 
Norte impedem a percepção do crescimento dos valores arrecadados com o ISSQN 
de quase 37% entre os anos de 2008 e 2013, o que confirma o crescimento das 
atividades terciárias na AII, conforme observado na análise do item Estrutura 
Produtiva. Contudo, os incrementos na arrecadação do ISSQN em Juara e Porto 
dos Gaúchos foram bem superiores, 70,8% e 167% respectivamente. Esse 
descompasso atesta a posição secundária do município de Novo Horizonte do 
Norte na economia da AII. 

Nos Quadros 7.3.2.5-1 a 7.3.2.5-3 são apresentados os valores por tipo de receitas 
próprias dos três municípios da AII. Os dados mostram a evolução da arrecadação 
dos tributos, receitas patrimoniais, cobrança por serviços públicos (iluminação, 
fornecimento de água e saúde) entre outros. 

Os dados estão organizados na série histórica entre os anos de 2008 e 2013.  
Nota-se nas receitas de Juara e Porto dos Gaúchos o crescimento dos valores 
arrecadados com a negociação de imóveis como já citado anteriormente. De acordo 
com representantes das prefeituras, esse aumento é fruto da entrada de grandes 
empresas agropecuárias nos dois municípios. No ano de 2013 esse tipo de receita 
própria foi a que mais contribuiu com o orçamento dos dois municípios. Esse dado 
corrobora a percepção de alteração da estrutura produtiva da região. Ainda 
segundo os representantes das prefeituras, essas empresas têm sede em 
municípios polos do norte do estado, como: Sorriso, Sinop e Cárceres. 
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Esse processo não foi verificado em Novo Horizonte do Norte, uma vez que seu 
território possui uma dimensão menor, e abriga alguns assentamentos rurais. 

 

Quadro 7.3.2.5-1 - Série de arrecadação por fontes próprias de receita em Juara. 

JUARA 

RECEITAS PRÓPRIAS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TR
IB

U
TÁ

R
IA

S 

IPTU 665.148,36 690.520,47 793.324,85 899.303,37 1.021.016,08 1.261.370,17 

IR 402.751,60 317.727,48 371.046,93 526.879,93 668.080,13 920.336,44 

Transferência 
de Bens 
Imóveis 

685.794,82 560.734,98 748.356,04 1.836.755,22 2.147.563,35 2.658.162,40 

ISSQN (5%) 1.328.980,55 1.498.851,05 1.585.795,84 1.767.453,84 1.900.600,35 2.270.656,27 

Taxas 554.508,20 685.799,67 727.682,97 801.156,68 872.428,50 924.729,42 

Contribuições 
Tributárias do 
regime 
previdenciário 
próprio.  

1.467.011,00 - - - - - 

O
U

TR
A

S 

Receita 
patrimonial 

593.763,68 429.771,52 295.482,01 271.732,61 261.452,85 222.967,73 

Serviços 
Públicos 

1.055.618,79 844.225,32 437.989,64 611.439,97 497.075,99 492.473,78 

Outras 
Receitas 
(juros de 
tributos e 
recebimentos 
da dívida 
ativa) 

731.535,08 863.797,66 1.395.071,11 1.788.562,26 1.665.472,67 2.420.052,28 

Operação de 
crédito 

160.000,00 166.103,28 - - - - 

Alienação de 
Bens 

36.950,00 - 501,00 33.250,00 - 70.500,00 

Outras 
Receitas de 
capital 

284.284,12 - - 3.164,40 - - 

TOTAL 7.966.346,20 6.057.531,43 6.355.250,39 8.539.698,28 9.033.689,92 11.241.248,49 

Fonte: Tribunal de Contas do estado de Mato Grosso, 2014. 
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Quadro 7.3.2.5-2 - Série de arrecadação por fontes próprias de receita em Novo Horizonte do Norte. 

NOVO HORIZONTE DO NORTE 

RECEITAS PRÓPRIAS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TR
IB

U
TÁ

R
IA

S 

IPTU 13.637,21 31.741,43 31.934,36 32.078,86 31.448,05 16.124,60 

IR 83.158,92 64.201,09 14.572,28 29.005,83 20.447,91 22.065,09 

Transferência 
de Bens 
Imóveis 

45.382,52 31.809,87 40.472,35 99.610,14 42.991,10 60.328,79 

ISSQN 73.291,08 45.892,69 41.132,93 58.331,08 97.181,58 100.089,24 

Taxas 43.815,37 32.505,54 26.774,86 48.281,66 21.965,00 38.554,09 

Contribuições 
Tributárias do 
regime 
previdenciário 
próprio.  

228.968,48 53.395,32 - - - - 

O
U

TR
A

S 

Receita 
patrimonial 

75.977,49 20.051,98 16.961,15 51.725,98 55.877,88 40.369,95 

Serviços 
Públicos 

161.311,63 129.300,37 136.043,02 149.237,58 212.556,66 199.905,54 

Outras 
Receitas 
(juros de 
tributos e 
recebimentos 
da dívida 
ativa) 

66.513,30 61.824,72 48.285,64 86.474,43 57.509,06 71.839,59 

Operação de 
crédito 

- - - - - - 

Alienação de 
Bens 

- - - 48.550,00 - - 

Outras 
Receitas de 
capital 

- - -   - - 

TOTAL 792.056,00 470.723,01 356.176,59 603.295,56 539.977,24 549.276,89 

Fonte: Tribunal de Contas do estado de Mato Grosso, 2014. 

 

javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://


 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 
 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 317/550 

 

Quadro 7.3.2.5-3 - Série de arrecadação por fontes próprias de receita em Porto dos Gaúchos. 

PORTO DOS GAÚCHOS 

RECEITAS PRÓPRIAS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TR
IB

U
TÁ

R
IA

S 

IPTU 37.741,57 65.258,69 60.839,75 61.826,92 65.823,95 82.471,25 

IR 179.295,43 74.086,52 92.383,33 90.073,89 138.335,48 207.270,11 

Transferência 
de Bens 
Imóveis 

175.304,54 490.344,88 305.477,19 664.397,65 475.594,43 1.129.570,11 

ISSQN 199.485,30 186.739,92 323.335,94 318.036,85 503.474,84 532.533,07 

Taxas 78.950,40 106.813,51 152.529,01 157.285,68 188.733,14 210.444,54 

Contribuições 
Tributárias do 
regime 
previdenciário 
próprio.  

- - - - - - 

O
U

TR
A

S 

Receita 
patrimonial 

36.344,67 13.073,11 14.901,23 25.817,64 22.995,91 26.820,58 

Serviços 
Públicos 

431.610,47 576.624,32 837.816,56 964.435,02 681.445,12 782.979,06 

Outras 
Receitas 
(juros de 
tributos e 
recebimentos 
da dívida 
ativa) 

103.083,61 408.224,04 235.553,62 252.363,61 448.030,45 417.645,36 

Operação de 
crédito 

- - - - - - 

Alienação de 
Bens 

26.340,00 - - - 92,00 - 

Outras 
Receitas de 
capital 

- - - - - - 

TOTAL 1.268.155,99 1.921.164,99 2.022.836,63 2.534.237,26 2.524.525,32 3.389.734,08 

Fonte: Tribunal de Contas do estado de Mato Grosso, 2014. 

 

Apesar da dinamização da arrecadação de recursos próprios nos últimos anos, a 
receita dos municípios da AII ainda é basicamente dependente de fontes externas. 
Os recursos mais significativos são oriundos de repasses da União e do Governo do 
estado de Mato Grosso. Dentre esses recursos estão os originários de 
determinações constitucionais, representados pelos fundos de participação 
municipal, estadual e federal, e os repasses voluntários realizados pelas duas 
esferas. 

Entre os anos de 2008 e 2013 as administrações públicas de Juara e Porto dos 
Gaúchos dependeram menos dos repasses da União e do estado. Mesmo assim, 
em 2013 Juara tinha 81,5% de suas receitas vinculadas a transferências federais ou 
do estado, enquanto que em Porto dos Gaúchos a participação foi de 79,6%. 
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No mesmo período, Novo Horizonte do Norte aumentou essa subordinação, reflexo 
do pouco dinamismo dos setores produtivos. Em 2013 as transferências externas 
representaram 95% da receita líquida do município. A Figura 7.3.2.5-3 apresenta a 
evolução da participação dos repasses nas receitas líquidas das prefeituras da AII. 

 

 

Figura 7.3.2.5-3 - Evolução da participação das transferências da União e do estado nas 
receitas municipais da AII.  

Fonte: Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT), 2014. 

 

Avançando na leitura do ano de 2013, os repasses federais foram responsáveis por 
52,1% da receita bruta de Juara, enquanto que os estaduais constituíram  
31,9% para o município. Em Novo Horizonte do Norte esses repasses representavam 
respectivamente 69,15% e 26,5% da receita, e em Porto dos Gaúchos 54,3% e 
27,5% do total observado. Vale ressaltar que a maior parte dos repasses federais e 
estaduais são transferências constitucionais. Ou seja, são recursos fixos para os 
municípios, e por esse motivo se configuram como receitas correntes. 

Dentre os recursos federais, o que possui valores mais expressivos é o Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM), seguido pelos repasses voluntários para as 
áreas de saúde e assistência social. Os recursos destinados à assistência social, 
em sua maioria, são destinados ao pagamento de benefícios do Programa Bolsa 
Família, que são recebidos diretamente pelos beneficiados. 

Entre os anos de 2008 e 2011 os municípios da AII receberam transferências com 
valores incomuns na área de infraestrutura urbana. Os montantes foram 
empregados principalmente na construção de estruturas de abastecimento e 
tratamento de água nos três municípios. Em Juara parte dos recursos também foi 
empregada na construção da rede de coleta e tratamento de esgoto, localizada na 
sede do município. 
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A quarta área com valores de repasse mais expressivos é a de educação. As 
transferências são representadas pelo FUNDEB (constitucional) e empenhos 
voluntários, muitas vezes destinados diretamente para as escolas municipais. O 
Quadro 7.3.2.5-4 lista os repasses federais realizados no ano de 2013 nos três 
municípios da AII, e os valores estão qualificados por área. 

 

Quadro 7.3.2.5-4 - Repasses Federais no ano de 2013 para municípios da AII.  

ÁREAS DE REPASSE 
JUARA % 

NOVO 
HORIZONTE 
DO NORTE 

% 

PORTO 
DOS 

GAÚCHOS 
% 

Transferências Constitucionais 

Fundo de Participação dos Municípios -FPM 11.176.201,96 42,70 4.191.075,98 59,99 4.191.075,98 50,43 

FUNDEB 1.861.029,22 7,11 263.600,58 3,77 464.743,06 5,59 

FUNDEF - -  - -  - - 

ITR 893.008,65 3,41 19.143,21 0,27 530.781,99 6,39 

Compensação de exportações - CEX - -  - -  - - 

Salário-Educação 382.136,65 1,46 60.527,42 0,87 101.294,05 1,22 

Auxílio Financeiro aos Municípios 284.729,32 1,09 106.773,50 1,53 106.773,50 1,28 

Royalties pela Produção de Petróleo e 
Gás Natural 

196.475,59 0,75 73.678,33 1,05 73.678,33 0,89 

Compensação da Isenção do ICMS aos 
Estados Exportadores 

68.444,99 0,26 10.062,11 0,14 20.384,50 0,25 

Compensação da Variação Nominal 
Negativa-FPM entre os Exercícios de 
2008 e 2009 

- -  - - -  - 

Compensação Financeira pela Exploração 
de Recursos Minerais 

2.828,80 0,01  - - 2.255,17 0,03 

Repartição da Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico - 
CIDE-Combustíveis 

4.674,65 0,02 1.125,77 0,02 1.244,50 0,01 

Total de transferências constitucionais 14.869.529,83  4.725.986,90  5.492.231,08  

Saúde 6.718.929,76 25,67 1.442.613,92 20,65 1.684.627,88 20,27 

Assistência Social 2.945.512,28 11,25 524.487,46 7,51 760.978,44 9,16 

Educação 935.120,50 3,57 219.769,09 3,15 171.962,67 2,07 

Infraestrutura e apoio as atividades 
agrárias 

227.567,90 0,87  - - -  - 

Infraestrutura Urbana 474.573,91 1,81  - - 122.655,00 1,48 

Desporto e Lazer - - 73.125,00 1,05 78.501,54 0,94 

Segurança Pública - -  - -  - - 

Habitação - -  - -  - - 

Total Geral de Repasses Federais 26.171.234,18 100,00 6.985.982,37 100,00 8.310.956,61 100,00 

Fonte: Portal Transparência 
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A maior parte dos repasses do estado é efetuada pelo FPM estadual. Este fundo é 
composto por valores de repasse do ICMS, IPI, IPVA e Fundo de Educação 
Profissional (FEP). O FEP foi criado em 2002 pelo Governo do estado de Mato 
Grosso a fim de estimular a educação profissional. Até julho de 2013 figurava dentre 
os repasses que compunham o FPM estadual, o Fundo Partilhado de Investimentos 
Sociais (FUPIS). O Quadro 7.3.2.5-5 qualifica os valores repassados pelo Governo 
do Estado no ano de 2013 aos municípios da AII. 

A cota parte do ICMS é o recurso com maior importância no FPM estadual. Os 
valores do IPI repassados aos municípios da AII são pouco significativos, o que 
retrata a modesta contribuição do setor secundário aos PIBs dos três municípios. 

 

Quadro 7.3.2.5-5 - Repasses do Governo Estadual aos municípios da AII em 2013 - FPM. 

MUNICÍPIOS 
FPM ESTADUAL - 2013 

ICMS IPI FUPIS FEP IPVA 

Juara 14.291.198,96 99.060,97 19.217,41 12.194,93 1.811.241,32 

Novo Horizonte do Norte 2.100.944,53 14.562,90 2.825,15 1.792,75 73.446,20 

Porto dos Gaúchos 4.256.241,67 29.502,57 5.723,39 3.631,92 215.456,69 

Fonte: Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ-MT), 2014. 

 

A distribuição dos gastos nos três municípios segue um padrão onde as pastas de 
saúde e educação consumiram as maiores fatias das receitas no ano de 2013. Nos 
municípios de menor porte, Novo Horizonte e Porto dos Gaúchos, os gastos 
administrativos também foram responsáveis por boa parte dos recursos gastos. A 
Figura 7.3.2.5-4 registra a participação de cada tipo de despesa nos orçamentos 
municipais de 2013. A nomenclatura das funções desempenhadas pelas despesas 
segue a classificação utilizada pelo TCE-MT. 
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Figura 7.3.2.5-4 - Participação dos tipos de despesas nos orçamentos 
municipais da AII - 2013. 

Fonte: Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT), 2014. 
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O balanço entre receitas e despesas dos municípios da AII dos últimos anos revela 
orçamentos deficitários. Em Juara nos últimos dois anos o orçamento tem sido 
positivo, o que demonstra uma evolução na gestão pública. A Figura 7.3.2.5-5 
apresenta a série histórica contábil do orçamento da prefeitura de Juara. 

 

 

Figura 7.3.2.5-5 - Série histórica de balanços orçamentários da Prefeitura de Juara 
(valores em milhões de reais). 

Fonte: Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT), 2014. 

 

No período registrado, na maioria dos anos, os balanços do município de Novo 
Horizonte também foram negativos. Mas, assim como Juara, no último balanço 
fiscal a prefeitura conseguiu atingir um superávit nas contas públicas  
(Figura 7.3.2.5-6). 
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Figura 7.3.2.5-6 - Série histórica de balanços orçamentários da Prefeitura de 
Novo Horizonte do Norte (valores em milhões de reais). 

Fonte: Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT), 2014. 

 

A série dos balanços orçamentários da Prefeitura de Porto dos Gaúchos foi a única 
que sempre se manteve positiva, conforme apresentado na Figura 7.3.2.5-7. 
Todavia, a evolução mostra que o saldo sempre foi pouco significativo, em geral 
menos de 10% dos valores das receitas. 

 

 

Figura 7.3.2.5-7 - Série histórica de balanços orçamentários da Prefeitura 
Porto dos Gaúchos (valores em milhões de reais). 

Fonte: Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT), 2014. 
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A análise das receitas e despesas dos municípios indica fragilidade na capacidade 
de investimento das administrações públicas da AII. Com exceção de Porto dos 
Gaúchos, normalmente nos últimos anos o saldo orçamentário é deficitário. Em 
Porto dos Gaúchos, apesar do constante superávit, o saldo restante representa 
valores reduzidos. 

Esse quadro orçamentário dos municípios da AII se mostra pouco maleável, pois a 
maior parte das despesas está relacionada a custos fixos. Os repasses 
constitucionais representam a maior parte dos recursos orçamentários, e esses por 
sua vez são comprometidos com os custos fixos. A possível melhora nesse quadro 
orçamentário engessado seria decorrente de melhorias na governança e do 
aumento das receitas próprias, o que passaria por uma dinamização mais acelerada 
da economia dos municípios com a presença de novos investimentos, dinamização 
do setor terciário e secundário e dos impostos deles decorrentes. 

Ainda que os municípios da AII apresentem nos períodos aqui analisados maior 
dinamismo em atividades geradoras de recursos e consequente reflexo na 
economia local, é possível perceber que subsiste ainda forte dependência de 
recursos estaduais e federais. Tal dependência só poderá ser sanada a partir do 
incremento econômico e de uma gestão pública eficiente. De acordo com os dados 
obtidos junto aos gestores participantes do Diagnóstico Participativo dos municípios 
de Juara, Novo Horizonte e Porto dos Gaúchos realizado em 2014, a gestão pública 
municipal tem realizado esforços para sanar o déficit público aplicando medidas de 
contenção de despesas e gestão eficientes dos recursos. 
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7.3.2.6 - Emprego e renda 

Este item apresenta o perfil do mercado de trabalho e emprego nos setores 
produtivos da região, destacando a participação do pessoal ocupado (PO) sobre as 
pessoas economicamente ativas (PEA). Apresenta ainda, a distribuição de postos 
de trabalho e renda nos municípios da AII. 

Os dados mais recentes para cálculo de população economicamente ativa (PEA) na 
AII são encontrados no Censo Demográfico 2010. No ano de 2010 havia na AII 
quase 35 mil pessoas economicamente ativas, ou seja, aqueles habitantes com 
mais de 10 anos de idade. Dentre os municípios da AII, Novo Horizonte do Norte 
era o que possuía o maior nível de ocupação da PEA, conforme apresentado no 
Quadro 7.3.2.6-1. Na comparação com o nível de ocupação (Pessoal Ocupado - 
PO) de todo o estado do Mato Grosso em 2010, a taxa da AII foi ligeiramente 
superior: 57,5% contra 57,1%. 

 

Quadro 7.3.2.6-1 - Pessoas Economicamente Ativas X Pessoal Ocupado na AII - 2010. 

TERRITÓRIOS PEA PO NÍVEL DE 
OCUPAÇÃO 

Juara 27251 15643 57,40% 

Novo Horizonte do Norte 3242 1974 60,89% 

Porto dos Gaúchos 4495 2501 55,64% 

AII 34988 20118 57,50% 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010. 

 

É importante ressaltar que a diferença entre as PEA e PO não indica 
necessariamente o número de desempregados na AII. Dentro desse grupo existem 
pessoas que não estavam à procura de emprego, como estudantes e donas de 
casa, por exemplo. 

Dentre as pessoas ocupadas, 34,4% estavam empregadas em empresas da região 
da AII em 2010. A maior parte era assalariada e ganhava em média 2,1 salários 
mínimos e o município com melhor média de salários era Porto dos Gaúchos, 
conforme visualizado no Quadro 7.3.2.6-2. 

 

Quadro 7.3.2.6-2 - Pessoas empregadas na economia formal da AII - 2010. 

TERRITÓRIOS PO PO ASSALARIADAS 
(%) 

VALOR TOTAL DAS 
REMUNERAÇÕES 

PAGAS (MIL REAIS) 

SALÁRIO MÉDIO 
MENSAL 

(SALÁRIOS 
MÍNIMOS) 

Juara 5802 82% 72110 2,1 

Novo Horizonte do Norte 278 86% 3343 2 

Porto dos Gaúchos 847 83% 11367 2,2 

AII 6927 82% 86820 2,1 
Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas, 2010. 
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A diferença entre o total de pessoas ocupadas e o número de empregados na 
economia formal sugere o nível de informalidade. No ano do último censo (2010), 
65,5% do PO na AII estava incluída no mercado de trabalho informal. O município 
de Novo Horizonte apresentou a maior taxa de informalidade (85,9%), seguido por 
Porto de Gaúchos e Juara, com 66,1% e 62,9% respectivamente. 

Dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) apontam que esse quadro não 
passou por expressivas alterações entre 2010 e 2014 (Quadro 7.3.2.6-3). Em 
janeiro de 2014 eram ocupados 6.877 postos de trabalho formais nos municípios da 
AII1, cinquenta a menos que em 2010, com queda de 0,72%. Em Novo Horizonte do 
Norte houve a maior queda percentual no período, representada por 61,1% do total, 
que pode estar atribuído à redução das indústrias madeireiras no município e ao 
deslocamento da força de trabalho para a indústria JBS, localizada em Juara.  O 
município de Porto dos Gaúchos teve um incremento de 20% na oferta de 
empregos formais, o que corrobora a informação de aquecimento econômico 
provocado pela entrada do agronegócio na região. 

 

Quadro 7.3.2.6-3 - PO na economia formal da AII em janeiro de 2014. 

TERRITÓRIOS PO  VARIAÇÃO 2010-2014 

Juara 5.752 -0,86% 

Novo Horizonte do Norte 108 -61,15% 

Porto dos Gaúchos 1.017 20,07% 

AII 6.877 -0,72% 

Fonte: MTE – CAGED, 2014. 

 

Para a configuração da economia formal da AII foram considerados dados do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). A Relação Anual de Informações Sociais 
(RAIS), relatório mantido pelo MTE, registrou 6.656 empregos formais na AII em  
31 de dezembro de 2013. A maior parte dos postos de trabalho ocorria no setor 
terciário da economia (50,9%), seguido pelos setores secundário (25,7%) e primário 
(23,4%). 

Quando observada a distribuição dos empregos formais pelas subcategorias de 
atividades, nota-se a importância do setor agropecuário, coincidindo com a 
relevância mencionada no item Estrutura Produtiva desse estudo. A Figura 7.3.2.6-1 
registra o subsetor agropecuário como o maior gerador de empregos formais na AII, 
seguido pelo comércio. Os dados considerados foram levantados no dia 
31/12/2014. 

 

                                                           
1
 Fonte: site do MTE – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Acesso janeiro de 

2015. 



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 
 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 327/550 

 

 

Figura 7.3.2.6-1 - Participação dos subsetores da economia nos postos de trabalho formais da 
AII - 2013. Fonte: Ministério do Trabalho – RAIS. 

 

Em dezembro de 2014 o município de Juara recebeu posto avançado do Serviço 
Nacional de Emprego (SINE), órgão do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 
As principais funções do SINE são: administrar o Seguro-desemprego, intermediar 
mão de obra e promover programas de apoio à geração de emprego e renda. Com 
essa estrutura em Juara, a região do Vale do Arinos conta com reforço na 
organização da oferta de mão de obra, facilitando a articulação entre trabalhadores 
e empregadores. 

O perfil da remuneração média ofertada nos setores da economia apresenta 
variações significativas entre os municípios da AII. Na análise consolidada para o 
território de influência em 2013, o setor terciário da economia possuía a melhor 
remuneração média, R$ 1.575,27 (RAIS). O setor primário mantinha a segunda 
melhor remuneração, com um valor médio de R$ 1.387,19 e o setor secundário 
pagava em média ao trabalhador R$ 1.347,06. 

Quando observadas as médias das remunerações por subcategorias conclui-se que 
a média salarial do setor terciário é alavancada pelas remunerações da 
administração pública e dos serviços. 

A informação relevante é que as maiores remunerações são as que menos geram 
empregos, conforme observado na Figura 7.3.2.6-2. No setor secundário da AII a 
empresa que mais emprega é a JBS, situada no município de Juara, cuja planta 
industrial trabalha no beneficiamento de carne bovina. Segundo informações da 
prefeitura de Novo Horizonte do Norte, cerca de 500 habitantes do município 
trabalham na empresa, e são transportados diariamente em ônibus mantidos pela 
mesma. 
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O setor de serviços ainda é incipiente na economia da região em termos de 
quantidade de postos de emprego, contudo, ao analisar a remuneração proveniente 
deste subsetor, é um dos mais altos, junto com o subsetor de Administração 
Pública. O comércio é o subsetor que apresenta remuneração média mais baixa. 

 

 

Figura 7.3.2.6-2 - Média dos valores de remuneração nos subsetores da economia da AII - 2013. 

Fonte: Ministério do Trabalho - RAIS 

 

Quando são observados por município, as médias salariais e o número de postos 
de trabalho nos subsetores, os perfis identificados são diferentes do consolidado 
para a AII. Em Juara e Porto dos Gaúchos a subcategoria com melhor média 
salarial é a administração pública, mas não é a que mais emprega. Em contraponto, 
a administração pública é a atividade que mais emprega em Novo Horizonte do 
Norte, e a remuneração média está muito abaixo dos valores oferecidos aos 
profissionais dos serviços e da construção civil, por exemplo. 

Em Juara o subsetor que mais empregou em 2013 foi a indústria de transformação, 
seguida pela agropecuária, atividades que apresentaram remunerações superiores 
a média total da AII (R$1.437,00). Em Porto dos Gaúchos mais de 42% dos 
empregos formais foram oferecidos no meio rural, mas o destaque é a remuneração 
média do setor público, a maior dentre todas as cifras registradas na AII, conforme 
pode ser visualizado no Quadro 7.3.2.6-4, a seguir. 
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Quadro 7.3.2.6-4 - Empregos formais e remuneração média por setor na AII - 2013*. 

SETORES DE ATIVIDADE 

JUARA 
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EXTR MINERAL 34 1026.55 - - 1 1300.00 

IND TRANSF 1600 1538.69 14 1248.07 144 1504.56 

SERV IND UP 45 1476.20 - - - - 

CONSTR CIVIL 242 1179.62 7 1521.14 24 1254.20 

COMERCIO 1738 1345.30 34 1065.73 130 1105.31 

SERVICOS 694 1540.94 9 1932.64 168 1844.02 

ADM PUBLICA 958 1817.89 203 1366.75 253 2158.81 

AGROPECUARIA 1345 1465.86 49 1270.99 533 1424.73 

* Dados registrados em 31/12/2013. Fonte: Ministério do Trabalho – RAIS 

 

A maioria dos postos de trabalho formais em 2013 era ocupada por trabalhadores 
entre 30 e 39 anos de idade sendo essa característica comum em todos os três 
municípios da AII. As maiores médias de remunerações estavam entre as faixas 
etárias superiores a 39 anos, conforme visualizado no Quadro 7.3.2.6-5. 

 

Quadro 7.3.2.6-5 - Número de empregados formais por faixa etária X médias salariais - 2013. 

FAIXAS 
ETÁRIAS 
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15 a 17 anos 91 867.43 2 857.52 5 530.63 

18 a 24 anos 1464 1174.39 32 1119.81 204 1249.34 

25 a 29 anos 1080 1486.97 53 1328.27 221 1415.55 

30 a 39 anos 1906 1621.95 95 1297.88 372 1692.80 

40 a 49 anos 1317 1626.82 74 1492.15 267 1777.39 

50 a 64 anos 763 1691.34 58 1334.25 181 1835.23 

Acima de 65 
anos 

35 1538.01 2 1040.61 3 1053.50 

Fonte: Ministério do Trabalho – RAIS. 
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A população acima de 65 anos tem a menor taxa de ocupação frente às demais 
faixas etárias, seguida pelos jovens entre 15 e 17 anos. (Figura 7.3.2.6-3). 

 

 

Figura 7.3.2.6-3 - Postos de trabalho ocupados por faixas etárias na AII - 2013. 

Fonte: Ministério do Trabalho – RAIS. 

 

Como citado anteriormente, segundo informações do Censo 2010, apenas  
34,5% da PO estava trabalhando em empregos formais.  Ou seja, a maior parte dos 
trabalhadores da AII está operando no mercado informal de trabalho. Considerou-se 
nesta análise, que a defasagem temporal entre os dados do censo e do MTE não 
alterou esse quadro significativamente. Portanto, a maioria da PO não conta com 
benefícios trabalhistas e sociais como FGTS, INSS, PIS e assessoria sindical, 
dentre outras. 

Quanto à qualificação da mão de obra ocupada na AII foram utilizados dados do 
Censo 2010, com informações sobre pessoas ocupadas acima de 10 anos de 
idade. Aproximadamente 52% das 18.555 da População Ocupada na AII não tinha 
instrução ou havia cursado apenas parte do Ensino Fundamental. Apenas 20% do 
total cursaram o Ensino Fundamental ou parte do Médio e 21,10% possuíam o 
ensino Médio ou o superior incompleto. Em relação ao ensino superior, apenas 
6,4% cursaram esta modalidade enquanto 0,62% não especificaram o grau de 
instrução. O Quadro 7.3.2.6-6 demonstra o percentual do grau de escolaridade de 
cada setor profissional. 

 



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 
 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 331/550 

 

Quadro 7.3.2.6-6 - Grau de instrução dos profissionais por setor de atividade na AII. 
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Diretores e gerentes 39.02% 17.06% 29.69% 14.22% 0.00% 

Profissionais das ciências e intelectuais 9.64% 5.17% 27.96% 56.44% 0.79% 

Técnicos e profissionais de nível médio 25.53% 19.21% 46.18% 9.08% 0.00% 

Trabalhadores de apoio administrativo 12.99% 19.45% 54.15% 11.90% 1.51% 

Trabalhadores dos serviços, vendedores dos comércios e 
mercados. 

41.55% 22.28% 32.61% 3.13% 0.43% 

Trabalhadores qualificados da agropecuária, florestais, da 
caça e da pesca. 

67.27% 21.71% 9.07% 1.34% 0.60% 

Trab. qualificados, operários e artesãos da construção, das 
artes mecânicas e outros ofícios. 

57.14% 27.28% 13.76% 1.11% 0.72% 

Operadores de instalações e máquinas e montadores 70.81% 15.44% 13.58% 0.16% 0.00% 

Ocupações elementares 67.08% 20.02% 12.02% 0.00% 0.87% 

Ocupações mal definidas 58.84% 19.67% 15.62% 5.15% 0.71% 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

De acordo com o Censo 2010, mais da metade das pessoas ocupadas na AII 
contribuíam com algum instituto de previdência público ou privado. O mesmo 
levantamento, detalhado por setores de atividades (Quadro 7.3.2.6-7), demonstra 
que os trabalhadores em serviços domésticos eram os que apresentavam a menor 
taxa de adesão à previdência. Em contraposição, nas atividades imobiliárias todos 
os trabalhadores contribuíam com algum fundo previdenciário. 

Nas atividades relacionadas à indústria extrativista e construção civil o nível de não 
contribuintes também era elevado. Esse fato expõe a insegurança social de muitos 
trabalhadores da AII, pois são atividades que geralmente apresentam grau de risco 
elevado. 

 

 

 

 



 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 332/550 

 

Quadro 7.3.2.6-7 - Grau de contribuição previdenciária por atividade entre trabalhadores da AII. 

SETORES DE ATIVIDADES (CNAE) 

AII AII (%) 
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Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 2364 2524 48,36% 51,64% 

Indústrias extrativas 3 7 30,00% 70,00% 

Indústrias de transformação 1386 733 65,41% 34,59% 

Eletricidade e gás 23 0 100,00% 0,00% 

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 22 0 100,00% 0,00% 

Construção 296 974 23,31% 76,69% 

Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 1738 1384 55,67% 44,33% 

Transporte, armazenagem e correio 202 194 51,01% 48,99% 

Alojamento e alimentação 170 326 34,27% 65,73% 

Informação e comunicação 47 54 46,53% 53,47% 

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 36 43 45,57% 54,43% 

Atividades imobiliárias 11 0 100,00% 0,00% 

Atividades profissionais, científicas e técnicas 209 126 62,39% 37,61% 

Atividades administrativas e serviços complementares 236 113 67,62% 32,38% 

Administração pública, defesa e seguridade social 870 64 93,15% 6,85% 

Educação 882 106 89,27% 10,73% 

Saúde humana e serviços sociais 363 84 81,21% 18,79% 

Artes, cultura, esporte e recreação 19 50 27,54% 72,46% 

Outras atividades de serviços 110 341 24,39% 75,61% 

Serviços domésticos 267 1046 20,34% 79,66% 

Atividades mal especificadas 629 505 55,47% 44,53% 

TOTAL 9883 8674 53,26% 46,74% 

Fonte: IBGE, Censo 2010. 

 

Quanto à distribuição da renda entre a população da AII, dados do Censo 
Demográfico de 2010, organizados pelo Portal ODM2, mostram que nos três 
municípios da AII mais de 50% da renda estava concentrada entre os 20% mais 
ricos. A Figura 7.3.2.6-4 apresenta os dados por município e revela que em Porto 
dos Gaúchos a concentração de renda é maior. 

                                                           
2 PORTAL ODM, Dados do Censo Demográfico de 2010. Disponível em: 

<http://www.portalodm.com.br/>. Acesso em Dezembro, 2014. 

http://www.portalodm.com.br/
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Figura 7.3.2.6-4 - Distribuição da renda entre classes nos municípios da AII - 2010. 

Fonte: Portal ODM - Censo 2010. 

 

No ano de 2010, o perfil de renda familiar per capita indicava que 10,4% dos 
domicílios permanentes se enquadravam abaixo da linha de pobreza, definida pelo 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome como aquelas que 
possuíam renda per capita inferior a R$ 140,00. Desse grupo, 211 famílias se 
encontravam em condição de extrema pobreza, ou seja, renda per capita familiar 
inferior a R$ 70,00 (faixa de renda até 1/8 de salário mínimo). A maior parte dessas 
famílias (52,6%) habitava domicílios permanentes situados em Juara, conforme 
apresentado no Quadro 7.3.2.6-8. 

A faixa de renda familiar per capita que concentrava o maior número de domicílios 
na AII era a de ½ a 1 salário mínimo, com 35,2% dos representados. 

Na análise destes dados por município da AII, Novo Horizonte do Norte abrigava o 
maior número de famílias abaixo da linha da pobreza, com 20% do total para o ano 
de 2010. Em Juara eram 9,4% das famílias nessa faixa, e em Porto dos Gaúchos 
9,1% de famílias moradoras. 
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Quadro 7.3.2.6-8 - Faixas de rendimento familiar per capita na AII. 

FAIXAS DE RENDIMENTO 

NÚMERO DE DOMICÍLIOS 

JUARA 
NOVO 

HORIZONTE 
DO NORTE 

PORTO DOS 
GAÚCHOS AII 

Até 1/8 de salário mínimo 111 77 23 211 

Mais de 1/8 a 1/4 de salário mínimo 469 67 43 579 

Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo 1.527 175 242 1.944 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 3513 390 689 4.592 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 2709 279 443 3.431 

Mais de 2 a 3 salários mínimos 627 65 132 824 

Mais de 3 a 5 salários mínimos 395 31 54 480 

Mais de 5 a 10 salários mínimos 226 9 15 250 

Mais de 10 salários mínimos 94 5 25 124 

Sem rendimento 371 96 98 565 

Total de domicílios 10.042 1.194 1.764 13.000 

Fonte: IBGE, Censo 2010. 

 

No ano de 2000, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 
propôs metas de desenvolvimento para 2015, os Objetivos do Milênio. Para o 
combate a fome e a miséria sugeriu-se diminuir pela metade o número de famílias 
com renda per capita inferior a R$ 140,00, tendo 1990 como ano base. Em Juara a 
evolução desse quadro é positiva, no entanto, para os municípios de Porto dos 
Gaúchos e Novo Horizonte do Norte a meta ainda está distante de ser alcançada. 

Com os dados do Censo 2010, o Portal ODM identifica o índice de alcance dessa 
meta nos municípios brasileiros. Em 2010 Juara já havia alcançado 61% da meta, 
Novo Horizonte do Norte 44,7% e Porto dos Gaúchos 22,6%. 

No item Infraestrutura desse diagnóstico, ao serem analisadas as atividades de 
Assistência Social, percebe-se que as famílias em situação de extrema pobreza 
(renda per capita abaixo de R$70,00) são o publico alvo dos programas 
distributivos, como a Bolsa Família. É importante destacar que ainda existam 
famílias que não contam com esta cobertura no conjunto da AII. 

Em conclusão, a AII apresenta contingente populacional economicamente ativo, ou 
seja, com idade produtiva. Entretanto, esse não é o único fator determinante para o 
ingresso no mercado de trabalho formal. O nível de escolaridade, assim como o 
aprimoramento profissional, são variáveis importantes na viabilização de acesso e 
consequente aumento da renda. 

De acordo com os dados levantados há uma desproporcionalidade na distribuição 
de renda na AII, o que, de certa forma, aumenta a necessidade da implantação de 
programas de assistência social e redistribuição da renda. Contudo, é importante 
também considerar a criação de programas profissionalizantes, principalmente 
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relacionados ao agronegócio - setor com maior potencial de desenvolvimento, de 
acordo com as informações obtidas no Diagnóstico Participativo e nos dados 
secundários levantados para este estudo. 
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7.3.2.7 - Patrimônio material e imaterial 

Este item tem como objetivo apresentar informações sobre o patrimônio 
arqueológico, histórico e cultural existente na Área de Influência Indireta da UHE 
Castanheira. Serão abordados aspectos afetos às áreas de valor histórico, 
arqueológico, cultural, paisagístico e ecológico, de acordo com as normas e 
diretrizes estabelecidas pelo IPHAN, bem como pelas instituições públicas e 
privadas relacionadas ao patrimônio cultural.  

 

a) Ocupação Pré-histórica 

Grupos humanos sempre se relacionaram diretamente tanto com as condições 
geográficas quanto à composição de território, captação de recursos alimentares ou 
matéria-prima, apropriando-se de afloramentos rochosos e cascalheiras e 
elaborando técnicas de confecção de instrumentos líticos utilizados em seu 
cotidiano (Kashimoto & Duarte, 2009). 

De acordo com Prous (1992), os grupos humanos sempre buscaram locais 
apropriados para se estabelecerem e, como elementos principais para a escolha do 
local de acampamento, a proximidade de corpos d´água, utilizados no cotidiano do 
grupo, para pesca, caça, coleta e navegação. A existência de terras férteis era 
determinante desta ocupação. Estes atrativos foram a principal motivação para o 
início do povoamento humano do Mato Grosso, estado que possui uma significativa 
rede hidrográfica e uma grande diversidade de recursos naturais associados a seus 
distintos ambientes, o que teria facilitado a ocupação humana de seu território 
desde tempos remotos. 

Pouco se sabe sobre os primeiros habitantes do estado do Mato Grosso. Existem 
cronologias superiores a 12.000 antes do presente (AP), que se referem a sítios 
arqueológicos com datações vistas com bastante cautela pela comunidade 
científica, uma vez que são correlacionadas ao período denominado como 
pleistoceno. Tais ocorrências se localizam em duas áreas distintas (PROUS, 1992, 
2007 B).  

A primeira, à sudoeste do estado, junto ao rio Galera (afluente do rio Guaporé), em 
uma área conhecida como Abrigo do Sol (de formação arenítica, com reduzida 
espessura arqueológica e considerado como acampamento). Este sítio possui 
cronologia estabelecida entre 19.400 (datações mais antigas) e 8.930 AP (datações 
mais recentes), com presença de distintos recursos arqueológicos, como arte 
rupestre (com motivos diversos), material lítico (nos níveis inferiores) lascado por 
percussão, majoritariamente em basalto e quartzito; material cerâmico (nos níveis 
superiores) e restos de alimentações (carapaças de caracóis, ossos e vegetais) 
(PESSIS, 2004). 

A segunda na região Centro Sul do estado, em uma fazenda denominada como 
Santa Elina (de constituição calcária, representada por uma grande quantidade de 
recursos arqueológicos, bastante preservado e avaliado como habitação). Este sítio 
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possui cronologia variando entre 23.320 (datações mais antigas) e 7.010 AP 
(datações mais recentes), também com presença de arte rupestre (figuras 
diversificadas), material lítico, tendo como matéria prima o calcário, o silex, o arenito 
e o quartzo; ossos associados à fauna pleistocena extinta (parte dianteira de 
preguiça gigante), vários vestígios de vegetais (madeiras, trançados, cestarias e 
frutos), de animais (bastante diversificada com predominância de moluscos e 
gastropedes queimados), fogueiras e cerâmicas. (PROUS, 2007 B) 

Para o período de 11.000 a 8.500 anos AP, existem grandes alternâncias climáticas 
(com o clima variando entre frio e seco e reduzida vegetação), a presença humana 
já pode ser atestada com mais clareza, configurando uma ocupação de caçadores-
coletores generalizados em sua economia (consumiam diferentes tipos de animais e 
diversos frutos), que apresentavam uma vasta distribuição espacial (do cerrado a 
florestas), se dispersando por distintas regiões do país (Sudeste, Centro-Oeste e 
Nordeste). O padrão de assentamento desses grupos era em sua grande maioria 
constituído em duas áreas distintas: a céu aberto e em cavernas e/ou abrigos. 
Especificamente no centro Oeste os sítios arqueológicos são encontrados em área 
de planalto, nos ambiente de cerrado e próximos a cursos de água de grande porte, 
podendo ser estes de longa duração (habitações) ou de pequena duração 
(acampamentos temporários) (PROUS, 2007 B e OLIVEIRA & VIANA .1999/2000). 

Estes sítios foram dispostos pelos trabalhos desenvolvidos no âmbito do 
PRONAPA, como pertencentes à Tradição Itaparica. Cientificamente estes recursos 
são conhecidos como o mais antigo complexo tecnológico do centro do Brasil, 
tendo, sobretudo como instrumento guia enormes quantidades de lesmas 
(elaboradas em calcedônia e sílex) (SCHMITZ, 1999; MARTIN, 2005). 

A cultura material característica encontrada, nos sítios arqueológicos relacionados a 
esses são as seguintes: (1) material lítico, representados por raspadores (terminais 
e plano-convexos), lascas (por vezes com gume natural), ponta de projétil (em 
numero bastante reduzido, aparecendo também fragmentos), talhadores, furadores, 
alisadores, esmagadores, percutores, choppers núcleos e abundante refugo. Nestes 
instrumentos eram utilizados como matéria-prima à calcedônia, o arenito silicificado, 
o quartzito, grandes seixos e blocos (todas relacionadas à disponibilidade local). A 
técnica de confecção mais usual era a de percussão direta (por vezes pressão) e 
em alguns casos submetidos primeiramente a tratamento térmico; (2) material 
ósseo, elaborado em ossos longos de aves (ema) e mamíferos (veado), 
identificando-se espátulas polidas; (3) em alguns abrigos ocorrem à arte rupestre 
(em paredes, tetos e blocos no chão), sendo representações diversificadas 
vinculadas a distintas tradições arqueológicas, tais como a Planalto, a São 
Francisco e a Nordeste. As pesquisas indicam que em torno 8.500 a 2.000 AP 
(sobre os quais ainda se tem poucos dados, sendo estes bastante fragmentados), 
ocorre um aumento gradativo da temperatura, e a registros adaptativos aos grupos 
caçadores-coletores, inferindo-se um provável período de transição (levando 
posteriormente a práticas de agricultura e elaboração de cerâmica). Estes apoiavam 
a sua subsistência mais intensamente na coleta, sendo menos generalistas na caça 
(porém consumindo mais moluscos e peixe), provavelmente tendo ampla 
mobilidade e percorrendo extensos espaços. No estado de Mato Grosso, esses 



 
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

 

Data de Emissão19/10/2015 Pág. 338/550 

 

sítios são inicialmente encontrados em ambiente de cerrado, em topos de colinas, 
ocupando abrigos fechados (grande maioria) e espaços abertos (poucos 
exemplares, sendo estes normalmente associados à exploração de recursos). 
Contudo, ao final deste período, nos sítios mais recentes, multiplicam-se a 
implantação em áreas abertos, ficando estes situados em ambiente de transição de 
cerrado para mata, sendo inseridos em vertentes de pouca declividade, nas 
imediações de pequenos cursos d’água, onde aparece parca quantidade de 
fragmentos cerâmicos (SCHMITZ, 1999; MARTIN, 2005; BARBOSA, 2002). 

Nesta fase ainda é implementada a utilização de novas matérias-primas em seus 
instrumentos (de acordo com a variabilidade local), além dos utensílios feitos em 
rochas (calcedônia, arenito silicificado e quartzito), metodologicamente elaborados 
pela já citada percussão direta ou pressão (nestes casos também com a técnica de 
lascamento bipolar), passam igualmente a utilizar conchas (com bordas alisadas 
pelo intenso uso) e ossos (para anzóis e pontas de projétil bifaciais). Ocorre 
também uma maior diversificação local, onde nota-se uma diminuição na 
quantidade, no tamanho e na forma de elaboração dos líticos e não se percebe 
nenhum tipo de preocupação com a padronização (tecnologicamente os 
instrumentos desde período são considerados mais simples). Contudo, ainda é 
fabricado alguns poucos exemplares de ‘lesmas’, juntamente com furadores, facas, 
lâminas de machado, quebra cocos e lascas brutas. Já a arte rupestre aparece em 
alguns abrigos, onde se observa pinturas (com pigmentos vermelhos) e/ou gravuras 
(em baixo relevo, sendo produzidos por raspagem). 

A datação para os grupos agricultores e ceramistas varia entre 2.500 a 500 AP. 
Inicialmente a prática de cultivo de plantas surge como uma continuidade da 
ocupação dos grupos caçadores-coletores, sem, no entanto, causar grande impacto 
a existência destes. Somente a partir de 1.200 AP podem se observar profundas 
alterações, em seus modos de vida, sendo estas demonstradas nas transformações 
da tecnologia e ocupação da área. Para este período existem formas distintas de 
ocupação do espaço: sítios a céu aberto (na margem de rios) e em grutas e abrigos 
(abarcando uma ampla distribuição territorial), estando estes ligados a distintas 
tradições arqueológicas: Una, Aratu, Uru e Tupi-guarani. 

Os sítios arqueológicos ligados à Tradição Una possuem sua datação variando 
entre 2.500 a 800 AP, englobando diferentes regiões brasileiras (Norte, Nordeste, 
Centro Oeste e Sudeste), sendo possível observar tanto ocupações em abrigos 
rochosos (grande maioria, porém com reduzidos estratos arqueológicos), como a 
céu aberto. Nos dois casos tais fixações apresentam-se de forma multicomponecial 
(cerimoniais, rupestres, habitação, enterramentos, etc.) e com estratigrafia pouca 
espessa. No tocante ao seu padrão de assentamento, na maioria das vezes 
apresenta-se inseridos em espaços de topografia acidentada, recoberta por 
vegetações de transição entre cerrado/mata e com acesso a uma enorme gama de 
recursos alimentares e de matéria prima. Infere-se que a economia desses grupos 
era baseada, sobretudo na caça, na coleta (ambos generalizados) e principalmente 
no cultivo de determinados vegetais (variando em cada região) (SCHMITZ & 
BARBOSA, 1985 e PROUS, 1992). 
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A cultura material mais distinguida apresenta-se de forma pouca homogênea e são 
representadas pelos seguintes itens: material cerâmico, caracterizado por vasilhas e 
de pequenas dimensões (tigelas, pratos e panelas), de formas simples (globulares 
ou cônicas), tecnologicamente preparadas por modelado e roletado matizes escura 
e com parcos tipos de decorações; material lítico, apresentando-se de forma 
bastante elaborada, sendo confeccionados normalmente em quartzo, silex e 
diabásio, tendo como processo tecnológico tanto o lascamento (principalmente 
bifaces), como o polimento (lâmina de machado, mão de pilão, percurtor e outros) e 
em alguns sítios, incluíam também enterramentos de diversificados tipos (primários 
e secundários). 

Cronologicamente os recursos arqueológicos ligados à Tradição Aratu, possuem 
sua datação variando entre 1.100 a 600 AP, abarcando uma vasta dispersão 
geográfica, se estendendo também por distintas regiões brasileiras (Norte, 
Nordeste, Centro Oeste e Sudeste). A implantação na paisagem referente a esses 
sítios habitações, normalmente ocorrem em grandes aldeias a céu aberto, com 
presença de manchas pretas (decomposição de matéria orgânica, com grande 
espessura de sedimento), com diferentes formatos (oval, circular ou em ferradura), 
em terreno ondulado e próximo a cursos d’águas. Outro tipo de ocupação 
observada refere-se a sítios de pequenas dimensões associados a sítios 
temporários interpretados como de defesa, sazonal, diferenciação de hierarquia 
social, marcação de território, etc. A ocupação em abrigos se deram de forma 
esporádicas, sendo percebidas apenas pela presença de arte rupestre. 
Originalmente, esses grupos, habitavam florestas e praticavam a agricultura de 
coivara. Plantavam principalmente milho, mandioca, feijão e amendoim, 
complementando sua base alimentar de proteínas na caça e na pesca, 
provavelmente coletando ainda vegetais.  (PROUS, 1992; MARTIN, 2004, 2005; 
MORALES, 2008). 

Os recursos arqueológicos relacionados a esses grupos possuem uma enorme 
difusão de sua cultura material, porém com nítidas semelhanças em alguns 
aspectos. Tais ocorrências são representadas pelos seguintes exemplares: material 
em cerâmica, material em pedra e alguns enterramentos. A cerâmica é formada 
basicamente por recipientes com funções distintas. Os exemplares de tralha 
doméstica são compostos por pequenos vasos geminados e grandes vasilhas, 
sendo estas últimas utilizadas normalmente para o cozimentos ou armazenamento 
de alimentos, com vários formatos (periformes, esféricas e elipsoides), distintas 
bases (arredondada, côncava e furada) e bordas sem reforços ou acastelada. 
Observam-se também tortuais de fuso bicônicos, cachimbos tubulares, carimbos 
cilíndricos, contas de colares de formato esféricos e urnas funerárias globulares. 
Referente à decoração são comuns os seguintes temas: plástica com inciso (por 
instrumentos aguçados), entalhe (pequenos cortes), ungulado (pontas das unhas), 
ponteado (pontas distintas) e apliques como asa (apêndice utilizado para 
suspender) e mamilonar (forma de mamilos); pintadas, com coloração preta e 
engobo vermelho. Já o material lítico compreende restrita variedade de formas, 
sendo ampla a preferência de matéria-prima, estes são representadas por lascas 
(de diversos tamanhos) e resíduos cortantes (utilizados como faca) e lâminas de 
machados simples e semilunares (picoteados e polidos), machados pesados e mão 
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de pilão (provavelmente ligados à agricultura), fragmentos de batedores polidos 
(maceração de vegetais) e rodelas de fuso (utilizados em tecelagens) (PROUS, 
1992; MARTIN, 2004, 2005; MORALES, 2008). 

Os sítios arqueológicos ligados à Tradição Uru possuem sua datação variando entre 
1.200 a 500 AP, abrangendo as regiões Norte e Centro Oeste brasileira. O padrão 
de assentamento desses grupos ocorria de forma variada, podendo se dá tanto em 
ambientes fechados como em áreas abertas. A céu aberto percebe-se formações 
de aldeias com manchas de formatos circulares (até três anéis) e lineares, com até 
30 cm de espessura, com bastante deposição arqueológico em seu centro. 
Normalmente é encontrada na maioria das vezes em locais com morfologia pouca 
acidentada (boa visibilidade do entorno), recoberta por vegetações do cerrado e 
contíguos a matas ciliares de rios principais. Sua subsistência era apoiada, 
sobretudo no cultivo (mandioca amarga), na pesca e em menor escala caçavam e 
coletavam (SCHMITZ & BARBOSA, 1985 e PROUS, 1992). 

A cultura material mais comum, encontrada nos sítios arqueológicos relacionados a 
esta tradição são os materiais cerâmicos e líticos. O material cerâmico é formado 
basicamente por recipientes com funções diversificadas, tais como: pratos, 
assadores, tigelas (auxiliando no preparo alimentar) e jarros (ajudando na 
estocagem de líquidos diversificados). O tipo de decoração plástica notada 
apresenta-se de forma bastante pontual, sendo observada de forma incisa, 
ungulada, entalhada, carimbada ou com apêndices (bordas acasteladas, alças ou 
asas). Tecnologicamente foram os primeiros a utilizar cinzas vegetais (cariapé) 
como antiplástico. O material lítico não se diferencia muito da tradição anterior 
(Aratu), sendo comum a presença de líticos lascados (seixos, percutores, batedores 
e lascas) e polidos (quebra-coquinho, mão de pilão, lâminas de machado 
semilunar). Quanto à matéria prima utilizadas pode ser notada a preferência de 
quartzo, arenito silicificado e silex. (MORALES, 2008; OLIVEIRA & VIANA, 
1999/2000; PROUS, 2007 B). 

A cronologia estabelecida para os sítios arqueológicos integrados à Tradição Tupi-
guarani ficaram estabelecidos entre 1.200 a 600 AP. Os recursos arqueológicos 
ligados a esses grupos possuem uma impressionante expansão territorial, se 
empalhando por todas as cinco regiões do país (normalmente coincidindo com a 
difusão de sua cerâmica) chegando a alguns países vizinhos. Normalmente suas 
ocupações eram multiconponenciais, de grandes dimensões e implantadas em 
topos e encostas de morros suaves, em locais que oferecesse boa visibilidade de 
seu entorno (denotando estratégias de segurança), não muitos distante de rios 
navegáveis e junto a florestas (em matas ciliares). Nestes espaços nota-se a 
presença de manchas húmicas (material orgânico decomposto) de distintos 
tamanhos, com diferentes tipos de matérias (com profunda camada arqueológica). 
No Centro-Oeste em menor escala aparece material arqueológico em camadas 
superficiais de abrigos. A economia desses grupos tinha como base duas principais 
atividades: primeira com prática de cultivo, utilizando o método de coivara, 
associados ao plantio com sistema de policultura, cultivando diferentes tipos, tais 
como o aipim (doce e brabo), milho, batata doce, abóbora, tabaco e outros, sendo 
esta concomitantemente a exploração da floresta em seu entorno (efetuando coleta 
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de vegetais e provavelmente mel); o segundo domínio era ligada obtenção 
complementos alimentares, sendo realizadas através de caça (de variados animais) 
e pesca (em rios próximos) (PROUS, 1992; 2007 A e FAUSTO, 1992, 2005). 

A cultura material descoberta nos sítios arqueológicos relacionados a esta tradição 
é muito variada. Contudo, as ocorrências mais encontradas, também são os 
materiais em cerâmica e pedra. Os materiais cerâmicos (elemento diagnóstico) são 
representados principalmente por recipientes de ampla variedade de tamanhos (de 
pequenos potes a grandes recipientes), formas de contorno simples aos mais 
complexos e exemplares com ombros caracteristicamente marcados, bordas 
reforçadas e fundo redondo. Podiam ser ligados à alimentação onde eram utilizados 
para processar, armazenar e servir alimentos sólidos ou líquidos (pratos, tigelas e 
vasos), ou vinculados a atividades religiosas, relacionadas a enterramentos tanto 
primários (concretizados diretamente na terra), como secundários (em urnas 
funerárias). A tecnologia de confecção normalmente utilizada era a acordelada, e o 
tipo decoração apresenta-se, sobretudo, na parte externa dos vasilhames. 
Comumente encontra-se decoração preferencialmente plástica, compostas por 
diferentes tipos de decoração, como a corrugada (feita através de pressões 
executadas pelo polegar), a ungulada (marcas feitas pelas unhas) e a espatulada 
(marcas feitas com auxílio de vários instrumentos) e a pintada, são compostas por 
engobo (vermelho) e desenhos geométricos policrômicos (vermelho; branco e 
preto). Usualmente usavam fragmentos de cerâmica moída, como antiplástico. As 
ocorrências líticas, na região Centro-Oeste são representadas principalmente por 
material lítico lascado, material lítico polido (mais comum) e material não 
modificado. O material lítico apresenta-se bastante diversificado regionalmente, 
sendo mais comum encontrar os seguintes exemplares: enorme quantidade de 
lasca (utilizadas, mais não retocadas), pontas de projétil, seixos ou blocos 
(modificados em suas extremidades), lâminas de machado, mãos-de-pilão, 
socadores, bolas de boleadeiras e adornos (PROUS, 1992; 2007 A). 

 

b) Ocupação Histórica 

As formas sociais históricas que grupos humanos desenvolveram no passado e que 
ocorrem nas Áreas de Influência Direta e Indireta do empreendimento, espelhada 
na cultura material remanescente, também faz parte do presente estudo. 

A Resolução 001-86 do CONAMA considera, no âmbito das atividades 
modificadoras do ambiente, entre os fatores do meio socioeconômico, os sítios e 
monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade. Estes são de 
fundamental importância para o conhecimento das origens e formação dos grupos 
sociais. 

Em relação às pesquisas históricas e arqueológicas realizadas no interior do Mato 
Grosso, assim como também ocorre em diversos outros estados, há escassez de 
informação em relação aos primeiros colonizadores que ali se instalaram. De forma 
geral, o processo de ocupação colonial do Mato Grosso remonta ao século XVII, 
com a criação dos primeiros núcleos criados por jesuítas espanhóis, que foram 
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expulsos da região em 1680, com a chegada de bandeirantes paulistas. As vias de 
penetração desta região eram, principalmente, os rios atravessados por expedições 
fluviais destinadas às minas de Mato Grosso. Em 1718, com a descoberta de ouro 
nas margens do rio Coxipó, o processo de povoamento da região foi acelerado e 
em 1748, com o objetivo de garantir suas fronteiras, Portugal criou a capitania de 
Mato Grosso. 

No início do século XX, com a inauguração da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, 
o acesso à região fica facilitado. A ligação através da ferrovia muda o eixo da 
economia da cidade de Corumbá para a cidade de Campo Grande. Com a ferrovia 
foi possível iniciar a urbanização e povoamento da região de forma contínua. 
Quando da Revolução Constitucionalista de 1932, o sul aderiu à causa sob a 
condição de  obter separação do norte, fato que não ocorreu. Nesse período houve 
uma primeira e breve divisão do estado de Mato Grosso. A porção sul passa a 
estado de Maracaju, governado por Vespasiano Barbosa Martins. Esse estado foi 
dissolvido com o fim da revolução. 

Ainda na década de 1930 o centro-oeste do Brasil continuava a ser um vazio de 
população “branca”. Essas terras chamavam a atenção das empresas de 
colonização, que através de um sistema de pequenos loteamentos rurais, fixavam 
imigrantes com dificuldades econômicas, que escapavam da Primeira e Segunda 
Guerra Mundial. O governo de Getúlio Vargas elaborou um projeto de povoação 
que se chamou Marcha para Oeste, direcionado para os próprios brasileiros. Essa 
nova colonização se deu principalmente com pessoas vindas da região sul, que iam 
realizar atividades ligadas à agricultura e a pecuária. Nesse período ocorre a 
duplicação da população da região, mas também o massacre de centenas de povos 
indígenas que ali residiam. 

 

c) Contextualização etnohistórica 

Etnohistória é aqui entendida como “o estudo dos grupos étnicos e suas interações 
mutuas” (FERREIRA NETO, 1997: 323). A etnohistória pode ser definida como 
estudos que tradicionalmente se apoiam na história e na antropologia. Estes 
procuram realizar a reconstrução da história de determinados grupos das 
sociedades que não possuíam escrita. Atualmente novas correntes teóricas 
constituem seus trabalhos dando enfoques para compreender e constituir a história 
desses grupos (PIRES, S/d). 

Desta forma, a etnohistória analisa e considera os processos e eventos ocorridos no 
passado, através de estudos e interpretações de documentação cuja finalidade é a 
de reconstruir “elementos importantes para conhecimentos do passado dos antigos 
habitantes da região” (OLIVEIRA, 2003: 248).  

De acordo com Nimuendaju (1987), os grupos linguísticos que habitavam a região 
em estudo pertenciam ao tronco linguístico Tupi os Apiaká e Kayabi. É importante 
registrar que esse é o tronco linguístico de maior influência na cultura e na 
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sociedade brasileira. Mesmo após o contato com os portugueses, o tupi-guarani foi 
a língua mais falada em nosso território durante três séculos. 

No estado do Mato Grosso, as informações levantadas apontam a presença de 
oitenta áreas indígenas entre demarcadas, delimitadas e em estudo. As terras 
indígenas mais próximas do empreendimento são Apiaká-Kayabi, Japuíra e 
Erikpatsa, das quais o empreendimento se localizará a uma distância do eixo da 
barragem de aproximadamente 20 km, 38 km e 48 km, respectivamente. É 
importante ressaltar que todas as TIs estão localizadas fora da Área de Influência 
Direta do empreendimento. 

No que diz respeito ao período histórico, devem ser observados sítios que 
apresentam remanescentes da vida cotidiana dos grupos de colonizadores 
europeus que ali se assentaram. 

Segundo Mendonça de Souza (1997, p.117) sítio arqueológico é o “local onde se 
encontram restos de cultura passada” ou na definição de Morais (2006, p. 207) 
“corresponde à menor unidade do espaço possível de investigação, dotada de 
objetos (e outras assinaturas latentes) intencionalmente produzidos ou 
rearranjados, que testemunham comportamentos das sociedades do passado”. 

Para o levantamento do panorama arqueológico da região, foi feito um 
levantamento com base no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA), do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), para a identificação 
dos sítios da AII da atividade e não foram identificados sítios cadastrados nos 
municípios de Juara, Novo Horizonte do Norte e Porto dos Gaúchos.  

No item 7.3.3 - Caracterização Socioeconômica da Área de Influência Direta (AID) 
estão detalhados os aspectos relacionados aos estudos arqueológicos realizados 
na AID, caracterizando os sítios e as ocorrências arqueológicas encontradas. 
Acrescenta-se que durante o Programa de Educação Patrimonial realizado na 
Escola Municipal Presidente Costa e Silva (em Juara) e na Escola Municipal Ulisses 
Guimarães (em Novo Horizonte do Norte) em 11 de agosto de 2014, os 
participantes afirmaram encontrar diferentes artefatos líticos em suas propriedades, 
o que pode ser visto como um indicador do potencial arqueológico no município de 
Juara e região. 

 

d) Bens Culturais Tombados e Significativos 

Os bens culturais e significativos, materiais e imateriais, tangíveis e intangíveis que 
formam o patrimônio cultural de um povo são considerados de acordo com 
Gonzales-Varas (2003), manifestações ou testemunho significativos da cultura 
humana e assim, imprescindíveis para a formação e conformação de sua identidade 
cultural. Esses bens são passíveis de proteção e preservação para que cumpram a 
sua função social. Desta forma, para garantir a sua existência para a coletividade, 
ele é submetido ao processo de tombamento. 
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Nos termos do artigo 216, da Constituição Federal, o tombamento consiste em uma 
das formas do Poder Público condicionar a propriedade para que ela atenda à 
função social, uma vez que a utilização da propriedade pelo titular do direito está 
adstrita a temperamentos voltados para o interesse público, qual seja, a promoção e 
proteção do patrimônio cultural brasileiro. Complementarmente, o tombamento pode 
ser compreendido como uma restrição parcial ao direito de propriedade com o 
objetivo de conservar objetos imóveis e móveis. 

Para o levantamento de bens tombados na esfera federal do patrimônio histórico e 
cultural dos municípios que fazem parte da AII da UHE Castanheira, foi consultado 
o cadastro de bens tombados do Arquivo Noronha Santos, pertencente ao Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. De acordo com este arquivo, 
não foi encontrada nenhuma ocorrência de bens tombados nos municípios que 
compõem este estudo. 

Em relação ao levantamento dos bens tombados na esfera estadual do patrimônio 
histórico e cultural dos municípios que compõem a AII da atividade, foi consultada a 
Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso. De acordo com esta Secretaria, 
não foi encontrado nenhum bem tombado na esfera estadual nos municípios em 
questão. 

Para identificar os bens tombados na esfera municipal foram consultados os sites e 
pesquisa de campo junto às prefeituras e às secretarias municipais de cultura dos 
municípios de Juara, Novo Horizonte do Norte e Porto dos Gaúchos, e não foram 
encontrados bens tombados nessa esfera. 

O Patrimônio Cultural representativo de uma cidade não é somente o oficial. É 
também o sentimental impregnado de valores simbólicos para a comunidade local e 
que representa a memória afetiva valorizada e materializada ao longo do tempo. 
Cabem destacar alguns bens testemunhos da memória social dos habitantes do 
município de Juara, como a Igreja Matriz São José (Figura 7.3.2.7-1) e a Primeira 
Casa construída em Juara. Também neste município, vale destacar a presença da 
Praça dos Colonizadores (localizada em frente à Igreja Matriz de São José)  
(Figura 7.3.2.7-2), que, além de ser um espaço de lazer, também serve como ponto 
central e estratégico para a realização de diversos eventos culturais ocorridos na 
cidade, como as comemorações dos aniversários da Cidade, Feiras Culturais, 
Mostra de Cultura e etc. 

Nos municípios de Novo Horizonte do Norte e de Porto dos Gaúchos, podemos 
destacar a presença da Nova Igreja Matriz de São Pedro em Novo Horizonte do 
Norte (Figura 7.3.2.7-3), e a Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes de Porto dos 
Gaúchos (Figura 7.3.2.7-4), uma vez que as mesmas detém significativa 
importância para a população local. 
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Figura 7.3.2.7-1 - Igreja Matriz de São José. 

Foto: Habtec Mott MacDonald 02/ 2015. 

Figura 7.3.2.7-2 - Praça dos Colonizadores. 

Fonte: Vídeo Arte 02/2015 

  

Figura 7.3.2.7-3 - Nova Igreja Matriz de São 
Pedro, em Novo Horizonte 
do Norte. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald 
02/2015. 

Figura 7.3.2.7-4 - Paróquia Nossa Senhora dos 
Navegantes, em Porto dos 
Gaúchos. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald 02/ 
2015. 

 

e) Patrimônio Imaterial - Saberes e Fazeres 

“Engloba os cantos, as lendas, as manifestações religiosas, as visões de mundo e 
muitos outros” (MEIRA, 2004:26). O patrimônio imaterial é caracterizado pelos 
conjuntos de técnicas, representações e conhecimentos, contemplando os 
instrumentos, os objetos, os lugares (que lhes são representados), as comunidades 
e às vezes os próprios indivíduos (considerados como parte integrante desse 
patrimônio). 

Assim, quando da realização da pesquisa relativa à cultura imaterial buscou-se, 
junto ao cadastro informatizado do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional 
(IPHAN) e na Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso, bens imateriais 
tombados nos municípios impactados. No cadastro do IPHAN foi identificado para o 
estado do Mato Grosso somente informações sobre Modo de Fazer Viola-de-Cocho 
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e o Ritual Yaokwa do povo indígena Enawene Nawe (localizada na região noroeste 
do estado de Mato Grosso). Para os municípios da AII não foram encontrados 
registros nos locais consultados. 

Pode-se depreender que, no sentido de valorização da diversidade cultural, e no 
entendimento de cultura imaterial como prática, representação, identidade, ação e 
memória de uma comunidade ou seus saberes e fazeres, a região contempla 
atividades vinculadas às suas origens diversas, tanto do sul do país como da 
migração intra-regional, (churrascos, rodeios, festas religiosas, musicas), e 
atividades beira rio, como os festivais de pesca. A valorização e preservação dos 
testemunhos materiais voltados para a memória dos municípios é uma importante 
forma de manutenção da identidade social e cultural dos moradores.  

Quando da execução do Diagnóstico Participativo , os participantes  consideraram 
as manifestações culturais importantes para a população no sentido de valorizar a 
cultura local e proporcionar interação entre os residentes dos municípios. A Festa 
de São Cristóvão de Juara e o Festival de Pesca de Porto dos Gaúchos foram os 
mais citados durante este diagnóstico.  

No sentido de valorização da diversidade cultural e no entendimento de cultura 
imaterial como prática, representação, identidade, ação e memória de uma 
comunidade ou seus saberes e fazeres (conhecimento e técnica) apresenta-se 
abaixo, no Quadro 7.3.2.7-1, algumas dessas atividades desenvolvidas nos 
municípios da AII, identificadas durante levantamento de campo e ilustradas nas 
Figuras 7.3.2.7-5 a 7.3.2.7-10. 
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Quadro 7.3.2.7-1 - Atividades Culturais desenvolvidas na AII. 

ATIVIDADE DESCRIÇÃO MUNICIPIO PERIODO 

Festival de Pesca Festival de pesca esportiva no Rio 
Arinos Juara Não ocorreu em 

2014 

Festa de São Cristóvão Festa católica Juara 
1ª semana de 

agosto 

EXPOVALE 
Exposição Agroindustrial do Vale 
do Arinos 

Juara 
13 a 17 de agosto 

de 2014 

Festa de São Cristóvão Festa Católica Juara agosto 

ExpoHorizonte 
Exposição cultural, com 
realização de diversas atividades 
como Rodeio e Jogos 

Novo Horizonte do 
Norte 

02 a 11 de maio de 
2014 

Festa de Nossa Senhora 
Aparecida 

Realizada pela Paróquia São 
Pedro 

Novo Horizonte do 
Norte 

12 de outubro de 
2014 

Festinorte 
Festival da canção de Novo 
Horizonte do Norte 

Novo Horizonte do 
Norte 

Não ocorreu em 
2014 

Festa de São Pedro Festa Católica 
Novo Horizonte do 
Norte 

Junho 

Fespeva - Festival de Pesca 
Festival de pesca esportiva no Rio 
Arinos 

Porto dos Gaúchos 
09 e 10 de agosto 

de 2014 

Expoporto 
Exposição Agropecuária, 
Comercial e Industrial de Porto 
dos Gaúchos 

Porto dos Gaúchos 
03 a 06 de Julho de 

2014 

Fescapo 
Festival da Canção de Porto dos 
Gaúchos 

Porto dos Gaúchos 
13 a 15 de 

novembro de 2014 

Rally Rally do Vale Porto dos Gaúchos 
14 e 15 de 

fevereiro de 2014 

Fonte: Levantamento de campo da Habtec Mott MacDonald, 2014. 
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Figura 7.3.2.7-5 - Festival de Pesca de Juara. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Juara 
06/2014. 

Figura 7.3.2.7-6 - 22ª EXPOVALE, Juara. 

Fonte: www.acessenoticias.com.br/noticia/comeca-nesse-dia-
13-a-22a-expovale- com-munhoz-e-mariano08/2014. 

  

Figura 7.3.2.7-7 – Festa de São Cristóvão em 
Juara.  

Fonte: 
http://www.juararadiotelevisao.com.br/Noticia/1044/07/2014. 

Figura 7.3.2.7-8 – Festinorte, Novo Horizonte do 
Norte. 

Fonte:www.arinosnoticias.com.br/noticia/14832/10/2013. 

  

Figura 7.3.2.7-9 - ExpoHorizonte, Novo Horizonte 
do Norte. 

Fonte:www.portonoticias.com.br/novohorizonte/12968/04/2014. 

Figura 7.3.2.7-10 - Festa de Nossa Senhora 
Apareceida, Novo Horizonte 
do Norte. 

Fonte: http://www.juararadiotelevisao.com.br/Noticia/5210/2013. 
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Destaca-se ainda como importante forma de expressão, principalmente para o 
município de Juara, as manifestações da população através da dança. O município 
possui e incentiva o grupo de dança (ganhador de inúmeras competições regionais) 
a preservar as tradições culturais brasileiras e mato grossenses, como a dança do 
Siriri e o Cururu. 

Outro destaque nos municípios da AII são as festividades relacionadas com a 
atividade de pesca no Rio Arinos e seus afluentes. A pesca se configura com uma 
relevância singular no que se refere à geração de renda, à manutenção da 
qualidade da segurança alimentar para a população local, assim como também na 
reprodução da cultura tradicional da população de Porto dos Gaúchos e de Juara. 
Ocorre nos municípios, no segundo semestre de cada ano, o festival de pesca 
esportiva. Este festival reflete a importância do meio ambiente para reprodução 
cultural local, oriunda de uma ação extrativista e pode ser considerado como 
Patrimônio Histórico Cultural Imaterial. Durante a realização do Diagnóstico 
Participativo, os participantes indicaram a importância dos festivais para o 
desenvolvimento da cultura local. 

Em 2014, o 13º FESPEVA (Festival de Pesca Esportiva do Vale do Arinos) e o  
11º Campeonato Estadual de Pesca do Mato Grosso ocorreram entre os dias 09 e 
10 de agosto. O evento contou com as seguintes atividades: Feira da Lua com 
apresentações culturais, exposição de artesanato, lojistas em geral e praça de 
alimentação e apresentações musicais. As Figuras 7.3.2.7-11 a 7.3.2.7-16 mostram 
o Festival de Pesca ocorrido em Porto dos Gaúchos. 

 

  

Figura 7.3.2.7-11 - Apresentação de alunos de 
uma escola municipal na 
Praça Leopoldina Wilke. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald08/2014. 

Figura 7.3.2.7-12 - Praça de alimentação e 
exposição de artesanato na 
Praça Leopoldina Wilke. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald08/ 2014. 
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Figura 7.3.2.7-13 - Cartaz exposto no Festival de 
Pesca com a programação do 
evento. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald 08/2014. 

Figura 7.3.2.7-14 - Entrada do Festival de Pesca 
de Porto dos Gaúchos.  

Fonte: Habtec Mott MacDonald 08/2014. 

  

Figura 7.3.2.7-15 - Torneio de Vôlei durante o 
Festival de Pesca em Porto 
dos Gaúchos. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald 
08/2014. 

Figura 7.3.2.7-16 - Panorama do Festival de Pesca 
em Porto dos Gaúchos nas 
proximidades do Rio Arinos. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald08/2014. 

 

O Mapa 7.3.2.7-1 apresenta as principais manifestações culturais identificadas na 
AII do empreendimento.  
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Mapa 7.3.2.7-1 - Principais manifestações culturais na AII. 

(77 do TR): 

 

  



 
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

 

Data de Emissão19/10/2015 Pág. 352/550 

 

Mapa 7.3.2.7-1 - Principais manifestações culturais na AII. 

(77 do TR): 
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f) Patrimônio Paleontológico 

A partir de consultas ao site do CPRM – Serviços Geológicos do Brasil1 e durante 
os levantamentos de campo da UHE Castanheira, não foram encontrados na área, 
ocorrências paleontológicas. A ocorrência mais próxima dos municípios da AII 
localiza-se no município de Nova Maringá (margem direita do rio do Sangue), 
município que faz divisa com Juara, Novo Horizonte do Norte e Porto dos Gaúchos. 

 

                                                 
1
 CPRM. Serviços Geológicos do Brasil e de pesquisas de campo em 2014. Disponível em: 

<http://geobank.cprm.gov.br/>. Acesso em Março, 2015. 

http://geobank.cprm.gov.br/
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7.3.2.8 - Populações Tradicionais 

Este item apresenta informações referentes às etnias indígenas e às comunidades 
tradicionais que historicamente ocuparam o território, atualmente composto pelos 
municípios pertencentes à Área de Influência Indireta da UHE Castanheira. 

Reitera-se que para as populações indígenas será elaborado um estudo  
específico – o Estudo do Componente Indígena - a partir do Termo de Referência 
emitido pela FUNAI. 

 

a) Povos Indígenas 

Tradicionalmente as narrativas oficiais sobre o histórico dos povos indígenas no 
país apresentam lacunas, oriundas de posturas antropológicas atualmente 
ultrapassadas, mas que permearam vários documentos e fontes ainda divulgados. 
Estes ignoraram o papel do índio na história nacional, partindo de uma visão que 
atribuiu aos indígenas um papel secundário, e/ou os relegou à situação de vítimas 
passivas no processo histórico de ocupação territorial. 

A história dos povos indígenas no Brasil é marcada por um intenso processo de 
lutas contra a dominação, espoliação e extermínio, e ações de resistência às 
diversas tentativas de negação de suas identidades e culturas. Na região de estudo 
(estado de Mato Grosso), os povos indígenas lutam pela demarcação e proteção de 
suas terras, pelo direito ao ambiente preservado, pela perpetuação de sua cultura, 
por seus modos de vida e seus lugares sagrados; protestam contra a expansão das 
monoculturas, a implantação de empreendimentos, o envenenamento de seus rios, 
e o uso de agrotóxicos no entorno de suas terras.  

No estado de Mato Grosso foram identificadas 42.538 indígenas, com uma 
população urbana de 5.821 e rural de 36.717 indígenas (IBGE, 2010, apud Ferreira, 
2014)1.  

Nos municípios que compõe a AII, a população indígena é distribuída de acordo 
com Quadro 7.3.2.8-1, a seguir. 

  

                                                           
1
 Ferreira, Waldinéia Antunes de Alcântara. Educação escolar indígena na terra indígena apiaká-kayabi 

em juara – mt: resistências e desafios. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2014. Disponível em: 
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/87960. Acesso em: 22 de jan de 2015. 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/87960
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Quadro 7.3.2.8-1 - Pessoas Indígenas nos Municípios da AII. 

MUNICÍPIO LOCALIZAÇÃO DO DOMICÍLIO CONDIÇÃO DE INDÍGENA PESSOAS 
INDÍGENAS 

Juara 

Em terras indígenas 

Total 1154 

Declararam-se indígenas 1028 

Não se declararam indígenas, mas se 
consideravam indígenas

2
 

126 

Fora de terras indígenas 

Total 113 

Declararam-se indígenas 113 

Não se declararam indígenas, mas se 
consideravam indígenas 

- 

Novo Horizonte 
do Norte 

Em terras indígenas - 

Fora de terras indígenas 

Total 1 

Declararam-se indígenas 1 

Não se declararam indígenas, mas se 
consideravam indígenas 

- 

Porto dos 
Gaúchos 

Em terras indígenas - 

Fora de terras indígenas 

Total 16 

Declararam-se indígenas 16 

Não se declararam indígenas, mas se 
consideravam indígenas 

- 

Nota: Os critérios adotados pela FUNAI se baseiam na Convenção 169 da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, promulgada 
integralmente no Brasil pelo Decreto nº 5.051/2004, e no Estatuto do Índio (Lei 6.001/73). A Convenção 169 da OIT sobre Povos 
Indígenas e Tribais, promulgada integralmente no Brasil pelo Decreto nº 5.051/2004, em seu artigo 1º afirma que: 

"1. A presente convenção aplica-se: a) aos povos tribais em países independentes, cujas condições sociais, culturais e econômicas 
os distingam de outros setores da coletividade nacional, e que estejam regidos, total ou parcialmente, por seus próprios costumes 
ou tradições ou por legislação especial; 

b) aos povos em países independentes, considerados indígenas pelo fato de descenderem de populações que habitavam o país ou 
uma região geográfica pertencente ao país na época da conquista ou da colonização ou do estabelecimento das atuais fronteiras 
estatais e que, seja qual for sua situação jurídica, conservam todas as suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e 
políticas, ou parte delas. 

2. “A consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como critério fundamental para determinar os grupos 
aos que se aplicam as disposições da presente Convenção.” 

Já o Estatuto do Índio (Lei 6.001/73) define, em seu artigo 3º, indígena como: 

"...todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico 
cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional."

3
 

 

Nota: Definiu-se como indígena: pessoa residente dentro ou fora das terras indígenas e que se declarou indígena. 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.  

                                                           
2
 De acordo com a metodologia do Censo Demográfico de 2010, a pergunta “Você se considera 

indígena?” foi feita especificamente para pessoas moradoras de terras indígenas que não se declararam 
indígenas no quesito cor ou raça (IBGE, 2013).  
3
 FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO. Disponível em: http://www.funai.gov.br/index.php/todos-

ouvidoria/23-perguntas-frequentes/97-pergunta-3. Acesso em: maio de 2015. 
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Atualmente, no estado do Mato Grosso, os registros da Fundação Nacional do Índio 
– FUNAI de 2014 apontam a presença de oitenta áreas indígenas entre 
demarcadas, delimitadas e em estudo. Em relação à Área de Influência Indireta 
deste empreendimento, foram identificadas três terras indígenas (TIs), a saber: 
Apiaká Kayabi, Japuíra e Batelão, distando aproximadamente de 20 km, 39 km e 99 
km, do eixo da barragem da UHE Castanheira. 

Abaixo é apresentado o Quadro 7.3.2.8-2 com um resumo das informações das TIs 
identificadas na AII do empreendimento. 

 

Quadro 7.3.2.8-2 - Terras Indígenas, extensão, etnia, população total, município e situação legal na área 
de influência indireta no ano de 2014. 

NOME 
EXTENSÃO 

(ha) ETNIA 
POPULAÇÃO 

(2001) MUNICÍPIO SITUAÇÃO LEGAL 

Apiaka/Kayabi 109.245 
Apiaká, Kaiabi e 
Munduruku 

446 Juara 
Homologada.  

REG CRI E SPU. 

Japuíra 152.509 Rikbaktsa 215 Juara 
Homologada.  

REG CRI E SPU. 

Batelão 117.050 Kaiabi 150 

Juara, 
Tabaporã e 
Nova Canaã do 
Norte 

Declarada. Suspensos 
os efeitos da portaria 
através de liminar 

Fonte: FUNAI - Terras Indígenas do Brasil (TI). Disponível em: < http://mapas.funai.gov.br/>. Acesso em 06 de janeiro de 2015 e 
Instituo Socioambiental. Disponível em: http://ti.socioambiental.org/pt-br/#!/pt-br/terras-indigenas/pesquisa/uf/MT. Acesso 
em: 06 de janeiro de 2015. 

 

 TI Apiaka/Kayabi 

Com uma área de 109,2 mil ha a TI Apiaka/Kayabi está contida integralmente no 
território do município de Juara, mais precisamente na porção central ao redor do 
rio dos Peixes. A TI abriga três etnias que integram seu topônimo, a saber: Apiaká, 
Kaiabi e Munduruku. O processo de regularização foi finalizado em 1991 após 
decreto presidencial, segundo informações da FUNAI.  

As famílias linguísticas são o Tupi-Guarani. O Quadro 7.3.2.8-3, a seguir, apresenta 
a condição de fala dos indígenas na TI Apiaka/Kayabi. 

 

  

http://mapas.funai.gov.br/
http://ti.socioambiental.org/pt-br/#!/pt-br/terras-indigenas/pesquisa/uf/MT
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Quadro 7.3.2.8-3 - Condição de fala dos indígenas na TI Apiaka/Kayabi.  

CONDIÇÃO DE FALAR LÍNGUA INDÍGENA NO DOMICÍLIO E  
TRONCO, FAMÍLIA LINGUÍSTICA, LÍNGUA INDÍGENA DE  

CLASSIFICAÇÃO E LÍNGUA INDÍGENA DE IDENTIFICAÇÃO. 

PESSOAS INDÍGENAS 
RESIDENTES EM TERRAS 

INDÍGENAS 

TOTAL 650 

Falavam 174 

Tupi 157 

Mundurukú 40 

Tupi-Guarani 117 

Apiaká 4 

Kaiabi 22 

Tupi-Gurani não especificado 91 

Outras línguas isoladas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 1 

Irántxe - Mynky 1 

Mynky 1 

Não falavam 433 

Sem declaração 51 

Nota: Definiu-se como indígena: pessoa residente dentro ou fora de terras indígenas que se declarou indígena ou se considerou 
como indígena. A categoria “Falavam” inclui as pessoas indígenas que falavam língua indígena, mas não declararam a 
língua. 

Fonte: Censo Demográfico 2010. Disponível em: http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?c=3179&z=cd&o=10. Acesso 
em: 22 de jan de 2015. 

 

De acordo com o Censo Demográfico de 2010, a situação dos domicílios presentes 
nas terras indígenas é apresentada no Quadro 7.3.2.8-4. Observando os dados 
apresentados, nota-se que a maioria da população reside em domicílios formados 
por casa, com a existência de banheiros de uso exclusivo. Os indígenas utilizam 
como forma de abastecimento o poço ou nascente existente e queimam os resíduos 
sólidos na própria propriedade. 

 

http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?c=3179&z=cd&o=10
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Quadro 7.3.2.8-4 - Situação dos Domicílios na TI Apiaka/Kayabi. (continua...) 

TI
PO

 D
O

 D
O

M
IC

ÍL
IO

 

EN
ER

G
IA

 E
LÉ

TR
IC

A
 

EXISTÊNCIA DE BANHEIRO OU SANITÁRIO  
E TIPO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO FORMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

D
ES

TI
N

O
 D

O
 L

IX
O

 

D
O

M
IC

ÍL
IO

S 

Casa Sim 

Banheiro de uso exclusivo  

Poço ou nascente  

Queimado 68 

Enterrado 3 

Outro destino 3 

Poço ou nascente fora da propriedade Queimado 8 

Rio, açude, lago ou igarapé 
Queimado 36 

Enterrado 1 

Banheiro de uso exclusivo - rede geral de esgoto ou 
pluvial ou fossa séptica 

Rio, açude, lago ou igarapé Queimado 31 

Banheiro de uso exclusivo o - fossa rudimentar 

Poço ou nascente  

Queimado 66 

Enterrado 2 

Outro destino 3 

Poço ou nascente fora da propriedade Queimado 8 

Rio, açude, lago ou igarapé 
Queimado 5 

Enterrado 1 
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Quadro 7.3.2.8-4 - Situação dos Domicílios na TI Apiaka/Kayabi. (continua...) 

TI
PO

 D
O

 D
O

M
IC

ÍL
IO

 

EN
ER

G
IA

 E
LÉ

TR
IC

A
 

EXISTÊNCIA DE BANHEIRO OU SANITÁRIO  
E TIPO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO FORMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

D
ES

TI
N

O
 D

O
 L

IX
O

 

D
O

M
IC

ÍL
IO

S 

Casa 

Sim 

Banheiro de uso exclusivo - vala Poço ou nascente  Queimado 1 

Banheiro de uso exclusivo - outro tipo Poço ou nascente  
Queimado 1 

Enterrado 1 

Sem banheiro de uso exclusivo Rio, açude, lago ou igarapé Queimado 12 

Não 

Banheiro de uso exclusivo 

Poço ou nascente  Queimado 4 

Rio, açude, lago ou igarapé 

Queimado 2 

Jogado em terreno baldio 
ou logradouro 

1 

Outro destino 1 

Banheiro de uso exclusivo - fossa rudimentar 

Poço ou nascente  Queimado 4 

Rio, açude, lago ou igarapé 
Queimado 2 

Jogado em terreno baldio 1 

Banheiro de uso exclusivo - outro tipo Rio, açude, lago ou igarapé Outro destino 1 
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Quadro 7.3.2.8-4 - Situação dos Domicílios na TI Apiaka/Kayabi. (continuação) 

TI
PO

 D
O

 D
O

M
IC

ÍL
IO

 

EN
ER

G
IA

 E
LÉ

TR
IC

A
 

EXISTÊNCIA DE BANHEIRO OU SANITÁRIO  
E TIPO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO FORMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

D
ES

TI
N

O
 D

O
 L

IX
O

 

D
O

M
IC

ÍL
IO

S 

Oca ou maloca 

Sim 
Banheiro de uso exclusivo Poço ou nascente  Queimado 1 

Banheiro de uso exclusivo - fossa rudimentar Poço ou nascente  Queimado 1 

Não 

Banheiro de uso exclusivo Poço ou nascente  Queimado 3 

Banheiro de uso exclusivo - vala Poço ou nascente  Queimado 1 

Banheiro de uso exclusivo - outro tipo Poço ou nascente  Queimado 2 

Sem banheiro de uso exclusivo Poço ou nascente  Queimado 1 

Outro 

Sim 
Banheiro de uso exclusivo Poço ou nascente  Queimado 1 

Banheiro de uso exclusivo - fossa rudimentar Poço ou nascente  Queimado 1 

Não Sem banheiro de uso exclusivo Poço ou nascente  
Jogado em terreno baldio 
ou logradouro 

1 

Nota: Definiu-se como indígena: pessoa residente dentro ou fora de terras indígenas que se declarou indígena ou se considerou como indígena 

Fonte: Censo Demográfico 2010. Disponível em: http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?c=3481&z=cd&o=10. Acesso em: 22 de jan de 2015. 
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Em setembro de 2010, os tipos de cobertura vegetal que prevaleciam na terra 
indígena compreendiam o contato Floresta Ombrófila-Floresta Estacional (51,48%) 
e Floresta Ombrófila Aberta (42,64%). Com menor abrangência a Floresta 
Ombrófila Densa (5,42%) e o contato Savana-Floresta Estacional (0,46 %)4. 

 

 TI Japuíra 

Localizada integralmente no território de Juara a TI ocupa uma área de 152,5 mil ha 
no noroeste do município. O local abriga a etnia Rikbaktsa, com família linguística 
Rikbaktsá, distribuídas de acordo com as condições de fala apresentadas no 
Quadro 7.3.2.8-5, a seguir. 

 

Quadro 7.3.2.8-5 - Condição de fala dos indígenas na TI Japuíra. 

CONDIÇÃO DE FALAR LÍNGUA INDÍGENA NO DOMICÍLIO  
E TRONCO, FAMÍLIA LINGUÍSTICA, LÍNGUA INDÍGENA  

DE CLASSIFICAÇÃO E LÍNGUA INDÍGENA DE IDENTIFICAÇÃO 

PESSOAS INDÍGENAS 
RESIDENTES EM TERRAS 

INDÍGENAS 

TOTAL 289 

Falavam 88 

Macro-Jê 82 

Macro-Jê não especificado 82 

Não falavam 204 

Nota: Definiu-se como indígena: pessoa residente dentro ou fora de terras indígenas que se declarou indígena ou se considerou 
como indígena. A categoria inclui as pessoas indígenas que falavam língua indígena, mas não declararam a língua. 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. Disponível em: http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?c=3179&z=cd&o=10. 
Acesso em: 22 de jan de 2015. 

 

Os índios Rikbaktsa vivem em três Terras Indígenas (TI) localizadas a noroeste de 
Mato Grosso, sendo a TI de Jupiará a segunda maior do grupo. Em 2001 a TI 
contava com 215 habitantes. Atualmente o processo de regularização encontra-se 
finalizado. 

De acordo com o Censo Demográfico do IBGE de 2010, a situação dos domicílios 
presentes nas terras indígenas é apresentada no Quadro 7.3.2.8-6, abaixo. 
Analisando os dados apresentados, podemos observar que nesta terra indígena, a 
maioria da população reside em domicílios compostos por ocas ou malocas, com 
banheiro de uso exclusivo, recorrendo a poços e nascente para abastecimento de 
água. Os resíduos sólidos são enterrados em suas propriedades. 

  

                                                           
4
 INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Disponível em: <http://ti.socioambiental.org/pt-br/#!/pt-br/terras-

indigenas/pesquisa/uf/MT>. Acesso em Janeiro, 2015. 

http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?c=3179&z=cd&o=10
http://ti.socioambiental.org/pt-br/#!/pt-br/terras-indigenas/pesquisa/uf/MT
http://ti.socioambiental.org/pt-br/#!/pt-br/terras-indigenas/pesquisa/uf/MT
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Quadro 7.3.2.8-6 - Situação dos Domicílios na TI Japuíra. (continua...) 

TIPO DO 
DOMICÍLIO 

ENERGIA 
ELÉTRICA 

BANHEIRO OU 
SANITÁRIO E TIPO DE 

ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO 

FORMA DE 
ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA 
DESTINO DO 

LIXO DOMICÍLIOS 

Casa 
Sim 

Banheiro de uso exclusivo  Poço ou nascente Enterrado 1 

Banheiro de uso exclusivo - 
fossa rudimentar 

Poço ou nascente Enterrado 1 

Não Banheiro de uso exclusivo  Poço ou nascente Enterrado 1 

  

Banheiro de uso exclusivo - 
fossa rudimentar 

Poço ou nascente Enterrado 1 

Oca ou 
maloca 

Sim 

Banheiro de uso exclusivo  

Poço ou nascente Enterrado 25 

Poço ou nascente fora 
da propriedade 

Enterrado 4 

Poço ou nascente na 
aldeia 

Queimado 6 

Poço ou nascente na 
aldeia 

Enterrado 8 

Banheiro de uso exclusivo - 
fossa rudimentar 

Poço ou nascente Enterrado 24 

Poço ou nascente fora 
da propriedade 

Enterrado 4 

Poço ou nascente na 
aldeia 

Queimado 6 

Poço ou nascente na 
aldeia 

Enterrado 8 

Banheiro de uso exclusivo - 
vala 

Poço ou nascente Enterrado 1 

Não 

Banheiro de uso exclusivo  

Poço ou nascente Enterrado 12 

Poço ou nascente na 
aldeia 

Queimado 1 

Poço ou nascente na 
aldeia 

Enterrado 2 

Banheiro de uso exclusivo - 
rede geral de esgoto ou 
pluvial ou fossa séptica 

Poço ou nascente na 
aldeia 

Enterrado 1 

Banheiro de uso exclusivo - 
fossa rudimentar 

Poço ou nascente Enterrado 12 

Poço ou nascente na 
aldeia 

Queimado 1 

Poço ou nascente na 
aldeia 

Enterrado 1 

Outro Não 

Banheiro de uso exclusivo  Poço ou nascente Enterrado 1 

Banheiro de uso exclusivo - 
fossa rudimentar 

Poço ou nascente Enterrado 1 

Nota: Definiu-se como indígena: pessoa residente dentro ou fora de terras indígenas que se declarou indígena ou se considerou 
como indígena 

Fonte: Censo Demográfico 2010. Disponível em: http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?c=3481&z=cd&o=10. Acesso 
em: 22 de jan de 2015. 
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A Floresta Ombrófila Aberta é o tipo de cobertura vegetal que predomina na TI, 
ocupando 66,04% da área. O contato com a Floresta Ombrófila-Floresta Estacional 
(18,10 %) e a Floresta Ombrófila Densa (15.87%)5. 

 

 TI Batelão 

A TI Batelão encontra-se localizada nos municípios de Juara, Tabaporã e Nova 
Canaã do Norte, na direção oeste do estado do Mato Grosso. A TI encontra-se 
tradicionalmente ocupada pela etnia Kaiabi, pertencente à família linguística Tupi-
Guarani. Apesar dos seus limites serem declarados pelo Ministério da Justiça em 
20076, o processo de regularização fundiária não foi completado ainda, o que 
resulta na inexistência de informações estatísticas coletadas pelo IBGE. 

As informações disponibilizadas pelo Instituto Socioambiental indicam que o tipo de 
cobertura vegetal predominante na TI é o contato com a Floresta Ombrófila-Floresta 
Estacional (97.07 %). A Floresta Ombrófila Densa representa somente 2.93 % do 
total da área da TI. 

O Mapa 7.3.2.8-1 apresenta informações sobre as terras indígenas identificadas na 
AII da UHE Castanheira. 

 

  

                                                           
5
 Fonte: INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Disponível em: http://ti.socioambiental.org/pt-br/#!/pt-br/terras-

indigenas/pesquisa/uf/MT. Acesso em: 06 de janeiro de 2015 
6
 Portaria Ministério da Justiça número 2.136 de 14/12/2007. Disponível em 

http://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=204355. Acesso em: agosto, 2015. 

http://ti.socioambiental.org/pt-br/#!/pt-br/terras-indigenas/pesquisa/uf/MT
http://ti.socioambiental.org/pt-br/#!/pt-br/terras-indigenas/pesquisa/uf/MT
http://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=204355
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Mapa 7.3.2.8-1 - Terras Indígenas na Área de Influência Indireta (AII). 
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Mapa 7.3.2.8-1 - Terras Indígenas na Área de Influência Indireta (AII). 
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b) Populações Ribeirinhas 

As comunidades ribeirinhas são pequenas comunidades localizadas às margens 
dos rios, igarapés, igapós e lagos, sendo caracterizadas pela diversidade de suas 
atividades produtivas, atributo que assegura sua sobrevivência. Esta diversidade 
produtiva está relacionada ao padrão de necessidades e recursos disponíveis no 
local onde estas comunidades estão situadas (GUARIM, 2000). Muitas vezes, 
dependem culturalmente do extrativismo dos recursos naturais da região que 
ocupam e possuem uma relação direta com a mesma área geográfica histórica, se 
estendendo por gerações.  

De acordo com as fontes bibliográficas consultadas para a realização deste estudo 
e a partir das informações coletadas durante as pesquisas de campo realizadas em 
2014, não foi identificada nenhuma população ribeirinha na Área de Influência 
Indireta da UHE Castanheira. 

 

c) Populações Quilombolas 

A denominação “comunidade dos remanescentes de quilombolas” define os grupos 
“descendentes de africanos escravizados que mantêm tradições culturais, de 
subsistência e religiosas ao longo dos séculos7”, segundo a Fundação Cultural 
Palmares, entidade responsável pela certificação destas comunidades. Estes 
grupos são unidos por identidade cultural própria e são bastante baseados na 
história de resistência vivida ao longo dos anos. Sendo assim, existem costumes, 
artes, festividades, entre outras expressões que permanecem como parte da cultura 
quilombola que foram trazidos por antepassados do continente africano8.  

A identificação das comunidades é autodeclatória, sendo certificadas mais de 2.600 
pela Fundação Cultural Palmares até 2015.  

É possível afirmar que, apesar das sessenta e sete (67) comunidades 
remanescentes de quilombos identificadas no estado de Mato Grosso9, dentro da 
AII do empreendimento não existe nenhuma comunidade quilombola. 

  

                                                           
7
 Fundação Cultural Palmares. Disponível em: http://www.palmares.gov.br/?page_id=37551. Acesso em: 

agosto, 2015.  
8
 Ministério de Desenvolvimento Social. Disponível em: 

http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/povosecomunidadestradicionais/quilombolas. Acesso em: 
agosto, 2015. 
9
 Fundação Cultural Palmares. Disponível em: http://www.palmares.gov.br/wp-

content/uploads/crqs/quadro-geral-por-estado-ate-27-11-2014.pdf. Acesso em: 07 de janeiro de 2015. As 
informações foram atualizadas até 27/11/2014. 

http://www.palmares.gov.br/?page_id=37551
http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/povosecomunidadestradicionais/quilombolas
http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/crqs/quadro-geral-por-estado-ate-27-11-2014.pdf
http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/crqs/quadro-geral-por-estado-ate-27-11-2014.pdf
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d) Conclusão 

De acordo com os estudos realizados para este diagnóstico, entre as populações 
tradicionais identificadas no Brasil, existem somente indígenas presentes na AII do 
empreendimento. Suas terras estão parcialmente ou integralmente dentro do 
município de Juara. 

As particularidades das Terras Indígenas, os impactos da UHE Castanheira e as 
medidas e programas para evitá-los, mitigá-los ou compensá-los serão detalhadas 
no Estudo do Componente Indígena orientado pelo Termo de Referência emitido 
pela FUNAI. 
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7.3.2.9 - Arranjos Institucionais e Conflitos 

Este item apresenta os arranjos institucionais, os conflitos e tensões sociais 
identificados em Juara, Novo Horizonte do Norte e Porto dos Gaúchos, municípios 
da Área de Influência Indireta (AII).  

Para a sua elaboração foram levantadas informações junto às instituições de 
pesquisa oficiais e órgãos públicos, a saber: prefeituras e secretarias municipais da 
AII, IBGE, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, dentre outras. De forma 
complementar, as informações obtidas durante as campanhas de campo através de 
entrevistas semiestruturadas, realizadas com representantes de algumas 
instituições atuantes na AII, também subsidiaram a sua construção. Os dados 
levantados durante o processo de construção do Diagnóstico Participativo estão 
considerados neste item. 

A identificação dos arranjos institucionais, aqui compreendidos como instâncias 
onde atores com interesses econômicos, políticos, sociais e culturais se articulam 
em um determinado território levou em conta os diferentes interesses, os problemas 
comuns, assim como a diversidade socioeconômica dos municípios. 

 

a) Formas de organização da sociedade 

Os dados apresentados e analisados referem-se aos grupos de interesse e atores 
identificados nos setores públicos e privados e terceiro setor. O setor público, aqui 
entendido como primeiro setor, representa as entidades do poder público federal, 
estadual ou municipal, tais como as regiões administrativas e as secretarias que 
atuam no ordenamento do território. O segundo setor, responsável pela dinâmica 
econômica local enquanto iniciativa privada está constituída por empresas, 
indústrias e comércio e, por sua vez, o terceiro setor caracteriza-se pela ação de 
organizações sem fins lucrativos, atuantes na região de estudo. 

Assim, é necessário reiterar que estes grupos de interesse estarão envolvidos no 
processo de comunicação e acompanhamento do empreendimento, uma vez que 
se configuram em importantes grupos que estão presentes e influenciam na gestão 
territorial. No Quadro 7.3.2.9-1 são elencados os grupos de atores sociais privados 
comunitários e aqueles sediados fora da AII, mas que de alguma forma possuem 
interesses representados em seu território. 

No Quadro 7.3.2.9-2 abaixo, estão identificados os grupos de interesse vinculados 
às iniciativas privadas e setores não governamentais: 
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Quadro 7.3.2.9-1 - Organizações civis atuantes na AII. (continua...) 

ENTIDADE ENDEREÇO MUNICÍPIO 
SEDE TIPO DE ATIVIDADE EXEMPLOs DE ATIVIDADES ÁREA DE ATUAÇÃO 

Associação de Moradores do 
Paredão do Acampamento da 
Gleba Japurana 

Japurana - zona rural. Juara Organização Comunitária Defesa do direitos sociais. 
Defesa dos Direitos Sociais, 
atividades ligadas a cultura e a artes. 

Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais do 
Assentamento Agua Boa 

Rod. MT-338, km 08 - 
zona rural. 

Juara Organização Comunitária 
Qualificação de pequenos 
produtores visando o 
desenvolvimento sustentável. 

Produção familiar de produtos 
agrícolas e pequena pecuária. 

Associação Comunitária da 
Aldeia Indígena Mayrob 
(Mairob) 

Aldeia Mairob - zona rural. Juara Organização Comunitária Defesa do direitos sociais. Atividades ligadas ao direito social 

Comunidade Nossa Senhora 
Aparecida 

Fazenda Progresso - 
Gleba Palmital. 

Juara Organização Comunitária 
Festividades locais e 
festividades religiosas. 

Ações comunitárias e sociais 

Comunidade Sagrada Coração 
de Jesus 

Sitio Boa Esperança - 
Gleba Pedreira. 

Juara Organização Comunitária 
Festividades locais e 
festividades religiosas. 

Ações comunitárias e sociais. 

Comunidade Nossa Senhora 
da Guia 

Chácara São Domingos, 
nº12 - PA Casulo. 

Juara Organização Comunitária 
Festividades locais e 
festividades religiosas. 

Ações comunitárias e sociais. 

OAB - Juara 
Rua Anita Garibaldi, s/n – 
centro. 

Juara Organização de Classe  
Exercer a defesa da Constituição e da 
ordem jurídica do Estado democrático 
de direito. 

ACEAJU - Associação 
Comercial Empresarial de 
Juara 

Rua Sorocaba, Sl1, 244w 
– centro. 

Juara Organização de Classe  

Promover o  relacionamento positivo 
dos associados, incentivando à  
contribuição para o desenvolvimento 
econômico e social da comunidade. 

Sindicato dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais de Juara 

Rua Curitiba, 529 S 
Centro. 

Juara Organização de Classe Projeto do Banco da Terra. 
Produção e comercialização de 
produtos rurais, articulação social 

Sindicato das Indústrias 
Madeireiras do Vale do Arinos 

R Corumbá, 191. Juara Organização de Classe  

Congregar e representar os núcleos 
setoriais Madeireiros, visa o 
desenvolvimento econômico, social, 
cultural e tecnológico, baseado nos 
pressupostos de preservação 
ambiental. 
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Quadro 7.3.2.9-1 - Organizações civis atuantes na AII. (continua...) 

ENTIDADE ENDEREÇO MUNICÍPIO 
SEDE TIPO DE ATIVIDADE EXEMPLOs DE ATIVIDADES ÁREA DE ATUAÇÃO 

Colônia de Pescadores Z- 16 
Avenida Brasil, 572 N - 
Bairro Jardim América. 

Juara Organização de Classe 
Qualificação dos pescadores 
junto a outras entidades. 

Representar e a defender os direitos 
e interesses dos pescadores. 

Sindicato Rural de Juara 
(Patronal) 

Estrada Juara-Juína, Km 3 
/ Caixa Postal 185. 

Juara Organização de Classe 
Capacitação dos sindicalizados 
através de cursos. 

Oferece assistência aos produtores 
rurais da região. 

ACRIVALE - Associação dos 
Criadores do Vale do Arinos 

Avenida Rio Arinos, Km 3 
– Centro. 

Juara 
Organização de 
produtores 

EXPOVALE, Leilões 
Oferece assistência aos criadores 
rurais da região. 

Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais Vale da 
Serra 

Estr. Juara - Juruena, km 
180 - Assentamento Bom 
Sucesso. 

Juara 
Organização de 
produtores 

 
Oferece assistência aos pequenos 
produtores rurais. 

Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais Bom 
Sucesso 

Agrovila Lin02 Km 180 Est 
Juara/Juruena, S/N, 
Assentamento Bom 
Sucesso, Bairro Zona 
Rural 

Juara 
Organização de 
produtores 

 
Oferece assistência aos pequenos 
produtores rurais. 

APRUA - Associação dos 
Produtores Rurais do 
Assentamento Arinos 

Linha Paulista, S/N, Caixa 
Postal 15 - Bairro Zona 
Rural. 

Juara 
Organização de 
produtores 

 
Defesa dos Direitos Sociais, 
atividades ligadas a cultura e a artes. 

Associação Dos Mini e 
Pequenos Produtores Rurais 
da Comunidade Rio Dos 
Peixes, Projeto Matrinchã I 

Comunidade rio dos 
Peixes 

Juara 
Organização de 
produtores 

 
Produção familiar de produtos 
agrícolas e pequena pecuária. 

ASPEPAL - Associação dos 
Pequenos Produtores da 
Pedreira e Palmital 

Estrada da pedreira km 
25, comunidade Sagrado 
Coração de Jesus, bairro 
zona rural. cep 78.575-
000 

Juara 
Organização de 
produtores 

 
Produção familiar de produtos 
agrícolas e pequena pecuária. 

Associação Santa Lúcia Sítio Padre Cícero 09 
Novo 
Horizonte do 
Norte 

Organização Comunitária  Ações comunitárias e sociais. 
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Quadro 7.3.2.9-1 - Organizações civis atuantes na AII. (continua...) 

ENTIDADE ENDEREÇO MUNICÍPIO 
SEDE TIPO DE ATIVIDADE EXEMPLOs DE ATIVIDADES ÁREA DE ATUAÇÃO 

Sindicato dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais de Novo 
Horizonte do Norte 

Avenida Carlos José / 
Esquina com Armando 
Lazarro – Centro. 

Novo 
Horizonte do 

Norte 
Organização de Classe  

Produção e comercialização de 
produtos rurais, articulação social. 

Associação das Mulheres de 
NHN 

Rua Iguaçu, Centro 

CEP: 78570000 

Novo 
Horizonte do 

Norte 
Organização de Gênero 

Curso de artesanato e 
aproveitamento de madeira. 

Ações comunitárias e sociais. 

Associação de Produtores 
Rurais 3 Estrelas P.A. Caracol 
(Julieta, Bosmaji e Caracol) 

Lote 27 Assentamento 
Novo Horizonte, Gleba 
Caracol (Sitio Santa Luzia) 
- Caracol. 

Novo 
Horizonte do 

Norte 

Organização de 
produtores 

 
Produção familiar de produtos 
agrícolas e pequena pecuária. 

Associação do Casulo I e II Casulo I e II 
Novo 

Horizonte do 
Norte 

Organização de 
produtores 

 
Oferece assistência aos produtores 
rurais da região. 

Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais da 
Comunidade Santa Izabel 

Santa Izabel 
Novo 

Horizonte do 
Norte 

Organização de 
produtores 

 
Produção familiar de produtos 
agrícolas e pequena pecuária. 

Associação de Produtores de 
Laticínios 

Rodovia MT 338-KM02, 

Gleba Ibitinga 

Novo 
Horizonte do 

Norte 

Organização de 
produtores 

 
Oferece aos produtores de Laticínios 
da região. 

ASPUNORT - Associação dos 
Servidores Públicos de Novo 
Horizonte do Norte 

Rodovia MT 338 

Zona Rural 

Novo 
Horizonte do 

Norte 
Organização de Classe 

Local da associação comolocal 
de lazer para os servidores  

Representar e defender os direitos 
e interesses dos servidores públicos 
do município. 

COOPERARINOS - 
Cooperativa Agropecuária 
Mista e Aquícola do Vale do 
Arinos 

Avenida Guilherme Mayer 
– centro. 

Porto dos 
Gaúchos 

Organização de 
produtores 

 
Oferece assistência aos produtores 
rurais da região. 

ASPRUSJ - Associação de 
Produtores Rurais de Porto 
dos Gaúchos 

Avenida Principal, S/N, 
Vila São João. 

Porto dos 
Gaúchos 

Organização de 
produtores 

 
Oferece assistência aos produtores 
rurais da região. 
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Quadro 7.3.2.9-1 - Organizações civis atuantes na AII. (continuação) 

ENTIDADE ENDEREÇO MUNICÍPIO 
SEDE TIPO DE ATIVIDADE EXEMPLOs DE ATIVIDADES ÁREA DE ATUAÇÃO 

Sindicato dos Produtores 
Rurais de Porto dos Gaúchos 

Rodovia MT 338, km 02. 
Porto dos 
Gaúchos 

Organização de 
produtores 

 
Produção e comercialização de 
produtos rurais, articulação social 

Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais 

Rua Rudy Gilberto 
Wathier, s/nº - Centro. 

Porto dos 
Gaúchos 

Organização de Classe  
Produção e comercialização de 
produtos rurais, articulação social. 

ACRIPORTO – Associação 
dos Criadores de Porto dos 
Gaúchos 

Rodovia MT 338, km 02. 
Porto dos 
Gaúchos 

Organização de 
produtores 

EXPOPORTO 
Oferece assistência aos criadores  
rurais da região. 

Associação de Apicultores de 
Porto dos Gaúchos 

Rua Porto dos Gaúchos, 
455 

bairro são leopoldo 

cep 78.560-000 

Porto dos 
Gaúchos 

Organização de Classe  

Oferece assistência aos produtores 
de mel, produção e comecialização 

AMIU - Associação dos 
Municípios Impactados por 
Usinas Hidrelétricas 

Avenida das embaúbas, 
1386 

bairro centro 

cep 78.550-000 

Sinop Organização de Classe  

Defende coletivamente os interesses 
dos municípios que estão sendo ou 
serão impactados por obras de usinas 
hidrelétricas, 

ONG The Nature  
Conservancy 

Avenida Hist. Rubens de 
Mendonça, 1894/1004 - 
Bosque Maruanã. 

Cuiabá ONG  
Proteção da  natureza e preservação 
da vida. 

Fonte: Levantamento efetuado com informações de campo e dados secundários, 2014. 
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A partir do quadro de organizações civis atuantes nos municípios de Juara, Novo 
Horizonte do Norte e Porto dos Gaúchos identifica-se a predominância de 
organizações cujo trabalho está relacionado à produção agrícola e pecuária, 
refletindo a base econômica e social dos municípios da AII.  

As Figuras 7.3.2.9-1 a 7.3.2.9-8 mostram alguns grupos de interesse vinculados às 
iniciativas privadas e setores não governamentais. 

 

  

Figuras 7.3.2.9-1 - Cooperativa Agropecuária 
Mista e Aquícola do Vale 
do Arinos e SEMATUR.em 
Porto dos Gaúchos. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald 
12/2014. 

Figuras 7.3.2.9-2 - Associação de Apicultores de 
Porto dos Gaúchos, em Porto 
dos Gaúchos. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald. 
02/2015. 

  

Figuras 7.3.2.9-3 - Sindicato dos Produtores 
Rurais de Porto dos 
Gaúchos e ACRIPORTO - 
Associação dos Criadores 
de Porto dos Gaúchos. 
Fonte: Habtec Mott MacDonald. 

12/2014 

Figuras 7.3.2.9-4 - Sindicato dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais de 
Porto dos Gaúchos. 
Fonte: Habtec Mott MacDonald. 

02/2015 
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Figuras 7.3.2.9-5 - Capatazia de Pesca Z 16 em 
Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald 
12/2014. 

Figuras 7.3.2.9-6 - Sindicato dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais em 
Novo Horizonte do Norte. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald. 
02/2015 

  

Figuras 7.3.2.9-7 - Associação dos Servidores 
Públicos de Novo Horizonte 
do Norte. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald 
02/2015. 

Figuras 7.3.2.9-8 - Sindicato dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais de Porto 
dos Gaúchos. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald 
12/2014. 

 

Dentre os órgãos públicos com interface com o empreendimento em estudo, 
acrescentou-se também aqueles envolvidos com o projeto de estruturação 
hidroviária na bacia do rio Tapajós, visto que estes podem influenciar na dinâmica 
da Bacia do Arinos, de acordo com as informações levantadas durante os trabalhos 
de campo. 

O Quadro 7.3.2.9-2 lista os órgãos que foram classificados como referência na 
interface com o empreendimento. 
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Quadro 7.3.2.9-2 - Instituições Públicas Federais e Estaduais com Interface com a UHE.  

ÓRGÃO ENDEREÇO MUNICÍPIO ÁREA DE 
ATUAÇÃO 

FUNAI - Coordenação Regional  Avenida JK s/n Lote AB-W Juína Indígena 

IBAMA - Gerencia Executiva de Juína 
Avenida dos Jambos, s/nº, 
Centro. 

Juína Ambiental 

SEMA - Secretaria do Estado de Meio Ambiente Rua C, Palácio Paiaguás. Cuiabá Ambiental 

CODOMAR - Companhia de Docas do Maranhão Porto do Itaqui, s/n - São Luiz. São Luís Navegação 

AHIMOR - Administração das Hidrovias da 
Amazônia Oriental 

Rua Joaquim Nabuco, 08 – 
Nazaré. 

Belém Navegação 

INDEA - Instituto de Defesa Agropecuária de Mato 
Grosso 

Rua Campo Grande - Centro. Juara Agropecuária 

ANEEL - Superintendência de Fiscalização dos 
Serviços de Geração 

 SGAN 603, módulo J. Brasília Energia 

EMPAER - Empresa Matogrossense de Pesquisa, 
Assistência e Extensão Rural. 

Rua Natal, 60 E - Centro.  Juara Agropecuária 

EMPAER - Empresa Matogrossense de Pesquisa, 
Assistência e Extensão Rural. 

Rua Ilga Maria Schuck, 172 B - 
Centro. 

Novo 
Horizonte do 
Norte 

Agropecuária 

INDEA - Instituto de Defesa Agropecuária de Mato 
Grosso 

Av. Mestre Falcão – Centro. 
Novo 
Horizonte do 
Norte 

Agropecuária 

INDEA - Instituto de Defesa Agropecuária de Mato 
Grosso 

Rua Leopoldina Wilke, 78 - 
Centro. 

Porto dos 
Gaúchos 

Agropecuária 

EMPAER - Empresa Matagrossense de Pesquisa, 
Assistência e Extensão Rural. 

Av. Guilherme Mayer, Nº 532. 
Porto dos 
Gaúchos 

Agropecuária 

Fonte: Levantamento efetuado com informações de campo e dados secundários, 2014. 

 

Observou-se que a maioria das instituições federais e estaduais atuantes na AII, 
com exceção das relacionadas a agropecuária, não apresentam estrutura física nos 
municípios da AII. 

As secretarias municipais são estruturas da esfera administrativa municipal, poder 
público local, estabelecidas para executarem as políticas públicas. As estratégias 
normalmente utilizadas atendem a interesses coletivos especificamente ligados ao 
grupo social representado na escala local.  

A seguir o Quadro 7.3.2.9-3 apresenta as secretarias que compõem o quadro 
administrativo das prefeituras da AII. 
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Quadro 7.3.2.9-3 - Secretarias Municipais na AII por município. 

SECRETARIA 

Secretaria de Administração 

Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico 

Secretaria de Assistência Social 

Secretaria de Desporto 

Secretaria de Educação e Cultura 

Secretaria de Finanças 

Secretaria de Planejamento e Orçamento 

Secretaria de Saúde 

Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos 

Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Lazer. 

Secretaria de Administração 

Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico Sustentável 

Secretaria de Assistência Social 

Secretaria de Esportes 

Secretaria de Educação e Cultura 

Secretaria de Finanças 

Secretaria de Planejamento, Tecnologia e Informática. 

Secretaria de Saúde 

Secretaria de Infraestrutura 

Secretaria de Meio Ambiente e Turismo 

Secretaria de Assessoria 

Secretaria de Agricultura 

Secretaria de Assistência Social 

Secretaria de Administração 

Secretaria de Educação, Esporte e Lazer 

Secretaria de Finanças 

Secretaria de Representação 

Secretaria de Saúde 

Secretaria de Transporte, Obras, Viação e Urbanismo 

Fonte: Sites das prefeituras, elaborado pelo Consórcio Habtec Mott MacDonald -NovaTerra, 2014. 

* Não foi encontrado o e-mail da secretaria. 

 

Um importante mecanismo de participação social na definição de estratégias e 
fiscalização de políticas públicas são os conselhos municipais. Estes, segundo a 
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definição do Portal Transparência1- “são espaços públicos de composição plural e 
paritária entre Estado e sociedade civil, de natureza deliberativa e consultiva, cuja 
função é formular e controlar a execução das políticas públicas setoriais” - o que 
garante sua importância nos arranjos e representação de grupos de interesse no 
quadro político da AII. 

Os conselhos municipais são coordenados pelas secretarias municipais e contam 
com a participação paritária entre o poder público e a sociedade civil organizada, 
dessa forma, tendem a funcionar como espaços significativos de representação dos 
interesses coletivos.  

De acordo com os relatos de campo, os conselhos municipais da AII são atuantes e 
apresentam uma ampla participação social. A grande dificuldade refere-se à dupla 
participação de seus conselheiros. Não raro, uma mesma pessoa atua em 
diferentes conselhos, o que, de acordo com a percepção dos entrevistados, 
compromete a qualidade da participação.   

O Quadro 7.3.2.9-4 lista os conselhos municipais constituídos nos municípios de 
Juara, Porto dos Gaúchos e Novo Horizonte do Norte. 

 

Quadro 7.3.2.9-4 - Conselhos Municipais na AII. (continua...) 

CONSELHOS MUNICIPAIS NA AII  

Conselho Municipal de Políticas Culturais 

Conselho Municipal de Saúde 

Conselho Municipal de Meio Ambiente e desenvolvimento 

Conselho Municipal de Educação 

Conselho Municipal de Turismo 

Conselho Municipal do Trabalho  

Conselho Municipal de Assistência Social 

Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente 

Conselho Municipal do Idoso 

Conselho Municipal da Mulher 

Conselho Municipal de Defesa do Consumidor 

Conselho Municipal de Saneamento Básico 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável  

Conselho Municipal de Alimentação Escolar 

Conselho Municipal da Comunidade 

                                                           
1
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. Disponível em:<http://www.portaltransparencia.gov.br/.>Acesso em 

Dezembro, 2014. 

http://www.portaltransparencia.gov.br/


 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 
 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 379/550 

 

Quadro 7.3.2.9-4 - Conselhos Municipais na AII. (continuação) 

CONSELHOS MUNICIPAIS NA AII  

Conselho Municipal de Habitação 

Conselho da Criança e Adolescente 

Conselho Municipal Fundeb 

Conselho Municipal de Alimentação Escolar 

Conselho Municipal de Assistência Social 

Conselho Municipal de Cultura 

Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana 

Conselho Municipal do Direito de idoso 

Conselho Municipal de Educação 

Conselho Municipal de Meio Ambiente 

Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutrição 

Conselho Municipal de Turismo  

Conselho Municipal do Trabalho  

Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social 

Conselho Municipal Tutelar 

Conselho de desenvolvimento rural sustentável  

Conselho Municipal de Desportos 

Conselho Municipal de Saúde 

Conselho Curador do Fundo Municipal de Previdência Social 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável  

Conselho Municipal de Educação  

Conselho Municipal de Saúde - Maria Alves –  

Conselho Municipal da alimentação Escolar 

Conselho Municipal de Transporte escolar 

Conselho Municipal de Previdência social 

Conselho Municipal de habitação 

Conselho Municipal da Criança e Adolescente 

Fonte: Sites das prefeituras municipais e levantamento de campo,2014. 

 

 Principais questões e interesses coletivos 

As estratégias aplicadas para materialização dos interesses de grupos e atores 
podem ser consideradas como uma ação sobre o território (SACK, 1986), e são 
reguladas por leis e normas com o intuito de orientarem a transformação dos modos 
de reprodução social sobre uma porção do espaço territorial.  

As leis são determinações jurídicas que organizam a sociedades dentro de uma 
fronteira, no caso do Estado Brasileiro, há leis federais, estaduais e municipais. As 
normas, aqui consideradas informais, são diretrizes construídas no seio das 
relações humanas, levando em consideração influências culturais, arranjos políticos 
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e de interesses, visando à formulação de um pacto de reciprocidade entre os atores 
envolvidos em um grupo (Fukuyama, 20012). A norma, portanto, atende a 
organização de uma comunidade visando o alcance de um capital social, elegendo 
mais o coletivo do que o individual. A UHE Castanheira será implantada dentro de 
uma realidade territorial repleta de diversas organizações coletivas: grupos de 
produtores rurais, indígenas, empresas mineradoras, pescadores, instituições 
públicas locais, associações comunitárias, madeireiras, entre outras. Cada grupo de 
atores estabelece suas normas próprias, que delineiam o corpo ético, cultural e 
moral que integra a coletividade na construção de um capital social.  

A convivência dessas coletividades reproduz conflitos, estabelecidos anteriormente à 
implantação do empreendimento. É importante identificar prováveis embates de 
grupos sociais dentro da área de influência, para que a UHE Castanheira não os 
potencialize. As normas técnicas que irão envolver a construção do empreendimento 
devem considerar as normas e leis estabelecidas dentro desse território, pois, assim 
podem ser evitados novos conflitos, esses sim, diretos ao empreendimento. O 
resultado dessa interação do empreendimento com esses grupos de interesses e 
normas é que seja criado em torno da UHE Castanheira relações de reciprocidades, 
que agreguem valor ao capital social pré-concebido a sua instalação. 

 

 Lideranças políticas e canais de expressão popular e representação de direitos 

Nos três municípios da AII todas as coligações partidárias eleitas mantinham na 
bancada a sigla do PMDB. Em Juara, o atual prefeito foi eleito por eleição 
suplementar3, realizada em 2013. O pleito foi realizado por decisão do TRE-MT, 
após indeferimento da candidatura de Osmar Martins Bezerra. 

O Quadro 7.3.2.9-5 lista os prefeitos com mandato até o ano de 2016 nos 
municípios da AII. 

 

Quadro 7.3.2.9-5 - Prefeitos nos municípios da AII. 

MUNICÍPIO PREFEITO (A) LEGENDA COLIGAÇÃO 

Juara Edson Miguel Piovesan PPS PMDB-PV 

Novo Horizonte do Norte João Antônio de Oliveira PSD PP-PMDB-PR 

Porto dos Gaúchos Moacir Pinheiro Piovesan PSB PMDB-PR-PSDB-PSD 

Fonte: Superior Tribunal Eleitoral, 2014. 

                                                           
2 UKUYAMA, F. “Capital Social” in HARRISON, L. E. & HUNTINGTON, S. P. A Cultura Importa, São Paulo, 
Record, 2001. 
3
 De acordo com o TSE, “as eleições suplementares ocorrem nos casos em que a junta apuradora verifica 

que os votos das seções anuladas e daquelas cujos eleitores foram impedidos de votar poderão alterar a 
representação de qualquer partido ou a classificação de candidato eleito pelo princípio majoritário.”, 
Disponível em http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-suplementares/eleicoes-suplementares. Acesso em 
abril de 2015. 
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Cada município possui nove vereadores atuando no poder legislativo. Considerando 
a coligação que elegeu cada prefeito, pode ser feita uma caracterização da 
distribuição do poder na câmara de vereadores de cada município. O  
Quadro 7.3.2.9-6 mostra que a coligação eleita no cargo executivo de Juara possui 
poucas cadeiras dentre os vereadores, em Novo Horizonte do Norte e Porto dos 
Gaúchos os governistas são maioria. 

Essa análise não retrata definitivamente a divisão política na esfera das instituições 
públicas. Sabe-se que em muitas situações os governos ampliam ou reduzem sua 
base de aliados ao longo do mandato. 

De um modo geral, entre as pessoas contatadas durante as atividades de campo, 
não houve uma opinião unânime sobre o assunto. Em Juara, poucos mencionaram 
a preocupação com a baixa representatividade do executivo na Câmara. Nos 
demais municípios tal fato não foi mencionado. 

 

Quadro 7.3.2.9-6 - Distribuição de representantes do legislativo municipal da AII. 

BASE POLÍTICA QUANTIDADE DE VEREADORES 

Juara 

Governista 2 

Oposição 7 

Novo Horizonte do Norte 

Governista 7 

Oposição 2 

Porto dos Gaúchos 

Governista 5 

Oposição 4 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, 2014. 

 

 Redes políticas e arranjos institucionais formados em períodos de eleições 

Em uma definição simplificada pode-se afirmar que as redes políticas são 
estabelecidas pela comunhão de diversos interesses complementares. Esses 
interesses estão representados por atores sociais, sejam eles pessoas jurídicas 
formais ou não, empresas ou organizações comunitárias, entidades de classe 
dentre outros. As relações pessoais também são importantes para a configuração 
das redes políticas. Palmeira (2004)4 utiliza citação de Landé (1977) para afirmar 
que: “as relações pessoais desempenham uma parte mais importante na 

                                                           
4
 PALMEIRA, M. In: Política no Brasil: visões de antropólogos / Moacir Palmeira, César Barreira 

(organizadores). – Rio de Janeiro: Relume Dumará: Núcleo de Antropologia da Política/UFRJ, 2004. 
Disponível em http://nuap.etc.br/homolog/wp-content/uploads/2013/06/politica_no_brasil.pdf. Acesso em 
maio de 2015. 
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organização da atividade política do que os grupos organizados com base em 
afinidades de classe, profissão ou ideologia” (p.138). E Palmeira evolui: 

 

Não se trata simplesmente de contrapor relações informais a relações formais, 
as primeiras ocupando uma posição intersticial ou suplementar face às 
relações “corporadas”, mas de ver como certas relações fundadas na 
reciprocidade, geradoras de obrigações entre pessoas, se articulam com as 
relações institucionais, vinculadas ao exercício de papéis sociais preexistentes, 
e como ambas se influenciam mutuamente (...) (Palmeira. 2004 p.138). 

 

Esses grupos sociais tendem a se organizar em uma estrutura reticular, ou seja, em 
forma de rede de relações, interagindo sob determinada hierarquia. Unem 
potencialidades visando um objetivo comum que integra os interesses de todos os 
atores envolvidos. Sendo assim, as redes políticas são estabelecidas entre atores 
que possuem interesses econômicos, sociais, culturais, religiosos, de gênero, entre 
outros. 

É na organização do território que os interesses das redes políticas se concretizam. 
É comum em época de eleições candidatos se dirigirem a determinado grupo de 
eleitores e mostrarem que suas propostas atendem a seus interesses. 

Em eleições municipais é mais visível a relação de candidatos com os diversos 
grupos de interesses, sobretudo em municípios de pequeno porte. A própria história 
pessoal do candidato é um prenúncio de sua possível atuação representativa. 
Segundo Heredia (1996). 

 

as eleições para cargos políticos estabelecem relações entre candidatos e 
eleitores de uma maneira muito particular. Esse é um momento em que os 
alinhamentos sociais são muitas vezes redefinidos a partir de relações pessoais 
e da inclusão numa ou noutra facção. É no período eleitoral, “tempo da política”, 
que tanto as relações sociais preexistentes, quanto aquelas estabelecidas 
nesses períodos se revelam efetivamente, sob a forma de adesão a uma facção 
ou candidato. Adesão essa que é materializada através do voto. 

HEREDIA, Beatriz. 1996, pág.1 

 

Foram identificados no âmbito do EIA as redes políticas estabelecidas em torno dos 
interesses dos seguintes grupos: 

 grandes proprietários rurais; 

 agricultores familiares; 

 indústria madeireira;  
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 agronegócio. 

 

Esses grupos de interesses possuem como ponto em comum dentre os diferentes 
objetivos que representam a atração de indústrias para os municípios da AII. As 
políticas públicas de apoio à produção no campo seja para pequenos, médios ou 
grandes produtores rurais, consideram quase sempre como principal consumidor a 
indústria de transformação. E é a rede política estabelecida em escala regional, em 
torno dos interesses da agroindústria que articula e para onde convergem todas as 
outras redes de menor poder político. 

De acordo com as informações obtidas no Diagnóstico Participativo, muitos 
representantes do poder público fazem parte de famílias tradicionais dos 
municípios. Estas famílias são detentoras de terras e participam de organizações 
ligadas ao agronegócio. 

A expansão das lavouras de monoculturas no território da AII atende atualmente a 
demanda de grandes empresas, localizadas em outros municípios. Essas, por sinal, 
impulsionaram a arrecadação dos três municípios nos últimos dois anos, através da 
cobrança de impostos sobre terras negociadas, principalmente em Juara e Porto 
dos Gaúchos. Antigas propriedades pecuaristas voltam-se para agroempresas 
agrícolas sediadas em municípios polo da região norte do estado. 

A pouca diversidade produtiva é ditada pelo mercado de carnes, que colocou nos 
últimos anos o município de Juara como o maior produtor bovino do estado. Essa 
uniformidade do tipo de uso garante mercado estável para os grandes abatedouros 
da região. 

Recentemente, políticas dos governos municipais da AII vêm tentando fomentar a 
produção aquícola. A inserção de espécies de peixes exóticos visa atender a 
demanda de frigoríficos instalados em municípios fora da AII. No contraponto, 
observam-se poucas iniciativas que atendam os interesses dos pescadores 
artesanais, que sentem a crescente escassez de peixes nativos nos rios da região. 

Na cadeia produtiva da madeira, os principais interessados estão localizados em 
outras regiões do país, ou no exterior, para onde se encaminha a madeira extraída 
na AII. Enquanto isso, as administrações municipais da AII, com exceção de Novo 
Horizonte do Norte, passam por dificuldades para se enquadrarem às exigências de 
controle do desmatamento do MMA, ao mesmo tempo em que os madeireiros locais 
articulam inciativas para a maximização do uso das florestas nativas, dificultando o 
futuro de potenciais atividades como o turismo5.  

                                                           
5
 De acordo com o Porto Notícias, em abril de 2015 o IBAMA interrompeu um desmatamento que 

chegaria a 1,5 mil hectares em uma área situada entre os municípios de Nova Maringá e Juara. 
Entretanto, cerca de 620 hectares já haviam sido desmatados. 
http://www.portonoticias.com.br/regionais/16327/Ibama-interrompe-grande-desmatamento-ilegal-entre-
Juara-e-Nova-Maringa. Acesso em junho de 2015. 
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Em Novo Horizonte do Norte, de acordo com as informações obtidas durante os 
trabalhos de campo, a representação política eleitoral é influenciada pela estrutura 
fundiária do município. O fato de seu território ter pequenas dimensões, e ser 
ocupado em maior parte por pequenas propriedades, fortalece redes políticas mais 
enraizadas localmente, o que influencia os arranjos institucionais locais e 
potencializa conflitos. 

Nesse quadro político, as entidades com maior poder de representatividade são a 
Acrivale e o Sindicato das Indústrias Madeireiras do Vale do Arinos.  

A Acrivale atua na estruturação de redes de apoio a atividade da pecuária, tendo 
bastante influência na AII, por estar diretamente ligada aos criadores de gado. Já o 
Sindicato trabalha na manutenção dos interesses da atividade madeireira, que 
mesmo em declínio, ainda é bastante importante para a economia da região, 
principalmente para a indústria de produção de móveis. 

 

 Canais formais de representação de direitos e expressão popular 

O poder judiciário na AII é representado por duas comarcas: uma instalada em 
Juara e a outra em Porto dos Gaúchos, atendendo também o município de Novo 
Horizonte do Norte. Em ambos os municípios há promotorias que desempenham a 
função do Ministério Público de Mato Grosso. 

Os conselhos municipais são instrumentos importantes na garantia de direitos dos 
cidadãos, conforme relacionado nesse item. Dentro dos conselhos existem 
representações de diferentes religiões.   

Foram identificadas na AII outras formas de representação de direitos e entidades 
envolvidas com essa temática, em sua maioria concentradas na cidade de Juara e 
arredores. A seguir apresentam-se algumas instituições oficiais com base na 
cidade. 

O Quadro 7.3.2.9-7, a seguir apresenta as instituições de representação de direitos 
e entidades. 

 

Quadro 7.3.2.9-7 - Instituição de representação de direitos e entidades envolvidas com a temática. 

INSTITUIÇÃO MUNICÍPIO ATUAÇÃO 
PROCON-MT Juara autarquia estadual de proteção e defesa do direito do consumidor 

FUNAI Juara 
entidade federal de proteção dos povos indígenas. Em Juara há 
uma coordenação técnica local, submetida à coordenadoria 
regional de Juína 

Diretoria da Unidade 
Desconcentrada de Juara 

Juara polo regional da Secretaria Estadual de Meio Ambiente 
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Desde agosto de 2014, o município de Juara conta com um Centro Judiciário de 
Soluções de Conflitos e Cidadania que tem como principal objetivo dar celeridade 
aos trabalhos, atendendo a população, intervindo nas pequenas causas como 
ações de pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade, conflitos conjugais, 
familiares, desentendimentos entre vizinhos entre outras questões vinculadas ao 
cotidiano dos cidadãos. A partir das informações levantadas durante conversas 
informais junto aos representantes da prefeitura, foi possível identificar que os 
principais assuntos tratados e resolvidos relacionam-se aos conflitos conjugais e de 
família. Não houve, até o momento de realização das atividades de campo, 
mediação de conflitos coletivos.  

Os pescadores artesanais profissionais da AII são representados pela Colônia de 
Pescadores Z 16. Esta colônia, com sede no município de Sinop, é a entidade dos 
pescadores que atuam na bacia do rio Arinos. Sua capatazia está localizada em 
Juara e a mesma é responsável pela emissão de documentação para os 
pescadores, assim como promover encontros entre esses para repassar 
informações da Colônia. Desta forma, de acordo com informações levantadas em 
conversas informais com os pescadores de Juara, a capatazia cumpre a sua função 
junto ao grupo e esses se sentem amparados. 

A representação em Juara também é responsável pela regulação da profissão em 
Novo Horizonte do Norte e Porto dos Gaúchos. Segundo a administradora da 
capatazia, foi informado em dezembro de 2014 que existem 32 pescadores 
associados à colônia. 

 

 Conflitos atuais e potenciais pelo uso de recursos naturais 

Metodologicamente, a descrição dos conflitos e tensões encontrados na Área de 
Influência é feita seguindo a divisão política administrativa, a partir do município. 
Contudo, sabe-se que os conflitos podem, de acordo com a sua natureza, ser 
regionalizados, dado o perfil dos atores envolvidos e as semelhanças ambientais 
existentes. Neste contexto, para Nascimento (2001), os elementos de um conflito 
envolvem a sua natureza (econômica, política, social, ambiental, cultural, 
doméstica, de gênero, religiosa, étnica, geográfica, entre outros); os atores 
envolvidos; o campo de conflito; o objeto de disputa e a dinâmica do conflito. De 
forma complementar, os conflitos ocorrem também pelo controle dos recursos 
naturais, conflitos derivados dos impactos ambientais e sociais decorrentes de 
determinados usos, e também aqueles ligados aos usos e apropriações dos 
conhecimentos ambientais (LITLLE, 2001). 

Assim, antes de discorrer sobre os conflitos e tensões encontrados na Área de 
Influência do empreendimento, faz-se necessário o seu entendimento, uma vez que 
não há uma homogeneidade na conceituação do mesmo. 

De acordo com Nascimento (2001), os elementos de um conflito envolvem a sua 
natureza (econômica, política, social, ambiental, cultural, doméstica, de gênero, 
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religiosa, étnica, geográfica, entre outros); os atores envolvidos; o campo de 
conflito; o objeto de disputa e a dinâmica do conflito.  

De forma complementar, Acselrad (2012) diz que os conflitos decorrem em função 
da ação de grupos que lutam contra o acesso desigual à terra , aos recursos 
ambientais e à concentração da propriedade, mas também enquanto reação dos 
grandes proprietários em decorrência dos movimentos sociais. Porém, esta não é a 
única forma de conflito existente. 

Assim, os conflitos podem ser também de natureza socioambiental, sabendo que a 
apropriação dos recursos naturais e o acesso aos mesmos ocorrem de forma 
assimétrica. Essa disputa desigual pelos recursos faz com que os conflitos e as 
tensões se tornem capilares no espaço social podendo ser potenciais ou 
manifestos. Entende-se por conflitos potenciais os em que há uma eminência de 
confronto entre os distintos atores e os manifestos, aqueles em que se verificam a 
existência de atores conscientes do confronto e que tomam medidas em defesa de 
seus interesses (KAKABADSE, 2002).Conforme definição do IBAMA, baseada em 
Carvalho, Scotto e Barreto (1995), o conflito ambiental é entendido como “confronto 
de interesses representados em torno da utilização e/ou gestão do meio ambiente”. 

O Relatório de Conflitos no Campo Brasil 2012, escreve que os conflitos agrários 
são “as ações de resistência e enfrentamento que acontecem em diferentes 
contextos sociais no âmbito rural, envolvendo a luta pela terra, água, direitos e 
pelos meios de trabalho ou produção”. Assim, os conflitos podem ser também de 
natureza socioambiental, considerando que a apropriação dos recursos naturais e o 
acesso aos mesmos ocorrem de forma assimétrica. Essa disputa desigual pelos 
recursos faz com que os conflitos e as tensões se tornem capilares no espaço 
social podendo ser potenciais ou manifestos. 

A partir de entrevistas realizadas durante as atividades de campo, identificou-se 
pequenas tensões pontuais entre os agricultores familiares e os grandes 
proprietários de terra. Tais tensões estão relacionadas principalmente ao acesso a 
assistência técnica e ao crédito rural. Alguns agricultores familiares reclamam da 
defasagem da assistência prestada a eles, quando comparada com a oferecida aos 
grandes proprietários. 

Durante o processo de construção do Diagnóstico Participativo foi possível 
conhecer e estabelecer diálogo com diferentes representantes de instituições do 
terceiro setor local: associações, sindicatos e instituições religiosas. Em conversas 
e entrevistas com representantes dessas instituições foi possível verificar que a 
palavra conflito possui uma conotação bastante diferenciada entre eles. Esta quase 
sempre foi associada à violência e luta armada - o que não ocorre nos municípios 
da AII, segundo os representantes. Outros a relacionaram com a questão de ter 
interesses diferentes. Nesse sentido, houve unanimidade em afirmar que: “embora 
busquemos defender os nossos interesses, todos estamos imbuídos em priorizar o 
desenvolvimento do município”. Tal afirmação corrobora o que foi informado durante 
o Diagnóstico Participativo: que existe um diálogo estreito e permanente entre as 
instituições do terceiro setor e o poder público. Tais instituições têm participação 
direta nos conselhos municipais e são bastante atuantes, tanto que, de acordo com 
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os entrevistados, a ideia é sempre somar à gestão municipal para auxiliar na 
construção de políticas públicas. 

Mesmo apresentando um cenário de poucos conflitos evidentes, dentro dos limites 
da AII do empreendimento identifica-se que os mesmos, quando ocorrem, estão 
relacionados à temática do uso e posse da terra. O foco do debate é a preservação 
do bioma amazônico, na figura dos remanescentes florestais fora das TIs indígenas, 
e sua convivência com atividades econômicas como a pecuária e a extração de 
madeira. Somam-se a isso, a instalação de novos projetos de infraestrutura e a 
possível criação de um novo território indígena. Nesse cenário configura-se uma 
rede de interesses que potencialmente terão interfaces com o empreendimento ora 
em estudo, durante as fases de instalação e operação. 

Conforme apresentado no item sobre Uso e Ocupação do Solo deste diagnóstico, 
em 2013 os municípios de Juara e Porto dos Gaúchos passaram a fazer parte da 
lista de municípios amazônicos que devem priorizar o combate ao desmatamento 
ilegal. 

Esse enquadramento do Ministério do Meio Ambiente (MMA) ocasionou aumento da 
fiscalização sobre as atividades rurais, expresso pelo processo de aceite na 
obtenção de licenças ambientais, influindo diretamente no desenvolvimento das 
principais atividades econômicas dos dois municípios: extração madeireira e 
agropecuária. 

Nos últimos três anos, ações organizadas pelo poder público e instituições privadas 
foram iniciadas nestes municípios, objetivando reduzir o desmatamento. Em Juara, 
no ano de 2011, a Associação de Criadores do Vale do Arinos (Acrivale) e o 
Sindicato Rural do município lançaram uma campanha de conscientização intitulada 
Desmatamento Ilegal Zero. Em 2013, a prefeitura de Porto dos Gaúchos lançou o 
Projeto 100% Legal, que tem como finalidade auxiliar tecnicamente a regularização 
das propriedades rurais no Cadastro Ambiental Rural (CAR). O Projeto 100% Legal 
é realizado pela ONG The Nature Conservancy e a Secretaria de Meio Ambiente e 
Turismo (SEMATUR) de Porto dos Gaúchos, com o apoio da empresa de insumos 
agrícolas Bunge. 

Essas iniciativas visam conciliar o desenvolvimento da produção agropecuária à 
preservação da Amazônia. Em Mato Grosso, as práticas produtivas do setor 
primário da economia, representados na AII principalmente pela atividade da 
pecuária, são as maiores responsáveis pelo desmatamento. 

Segundo dados do Programa de Cálculo de Desflorestamento da Amazônia 
(PRODES), mantido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o 
município de Juara esta entre os cinco municípios amazônicos com maior área 
desmatada. Em 2013, 57,5% de seu território ainda era composto por área de 
floresta (PRODES), e nos últimos anos a taxa de incremento do desflorestamento 
sempre foi positiva. No entanto, segundo os dados do PRODES, as taxas de 
desflorestamento têm desacelerado nos últimos anos. 
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Em Porto dos Gaúchos, o desmatamento ainda apresenta resultados considerados 
preocupantes, quando considerado o recuo do desmatamento no município. Na 
análise dos dados do PRODES, a taxa de desflorestamento entre os anos de  
2010 e 2012 foi reduzida contra o ano de 2013, que apresentou novo crescimento.  

Essas informações justificam a constituição de uma governança que inclua atores 
sociais de diferentes instâncias do poder público e da sociedade civil organizada, 
uma vez que o conflito entre os interesses produtivos e de preservação da 
Amazônia não contemplam um ambiente consensual com as normas jurídicas do 
MMA. 

O panorama ambiental atual dos dois municípios é resultado do intenso processo 
de ocupação iniciado na década de 1970, que se consolidou na abertura da floresta 
para a implantação de atividades agrícolas conforme descrito no item sobre uso e 
ocupação do solo deste diagnóstico. Esse processo, e os demais interesses dos 
setores produtivos da sociedade, fortaleceram o atual quadro da atuação ilegal de 
madeireiras e grileiros de toras. Constantemente são efetuadas apreensões de 
madeira ilegal em Juara. Em 2011, por exemplo, a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente (SEMA) encontrou toras em área de reserva legal na Fazenda São 
Paulo6, situado no município. Este cenário apresenta conflitos entre a necessidade 
de preservação do bioma amazônico e a pecuária. Inclui-se também a expansão da 
fronteira agrícola.  

Nesse aspecto, o município de Novo Horizonte do Norte não apresenta conflitos 
significativos, uma vez que mais de 77% de seu território já está desmatado 
(PRODES, 2013). Considerando sua pequena dimensão espacial, em relação aos 
demais municípios da AII, o quadro de preservação ambiental apresenta certa 
estagnação. A taxa de desmatamento nos últimos anos é irrisória, e, segundo o 
PRODES, vem decrescendo nos últimos levantamentos. 

O governo do estado de Mato Grosso, na figura da SEMA-MT, efetua ações para 
fiscalizar e reprimir o desmatamento e atividades de pesca ilegal, em parceria com 
o IBAMA, órgão federal. Dentre outras funções, o órgão é responsável por 
administrar processos de licenciamento ambiental para novos empreendimentos 
dentro do território do estado, como o ora em estudo. 

Considerando o histórico de ocupação da região Centro Oeste do Brasil, o mesmo 
foi marcado por diversos conflitos entre os povos tradicionais e colonizadores, que 
perduram ainda hoje. No cerne do debate, há dois grupos de interesse e as 
principais divergências remetem-se a demarcação e manutenção de terras 
indígenas, em face da expansão e manutenção da atividade agropecuária. 

                                                           
6
SEMA, Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Disponível em: 

<http://sema.mt.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1306:fiscais-embargam-fazenda-

no-municipio-de-juara-por-extracao-ilegal-de-madeira&catid=253:embargo&Itemid=180>. Acesso em 

janeiro, 2015. 

http://sema.mt.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1306:fiscais-embargam-fazenda-no-municipio-de-juara-por-extracao-ilegal-de-madeira&catid=253:embargo&Itemid=180
http://sema.mt.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1306:fiscais-embargam-fazenda-no-municipio-de-juara-por-extracao-ilegal-de-madeira&catid=253:embargo&Itemid=180
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Na AII, esse tipo de conflito ainda produz desdobramentos que permitem incertezas 
quanto à configuração jurídica territorial do uso do solo e sua posse. 

O Ministério da Justiça (MJ) em dezembro de 2007 na Portaria nº 2.136, declara 
para posse de índios Kayabi,a área destinada à delimitação da TI Batelão; que 
congrega parte dos territórios dos municípios de Juara, Tabaporã e Nova Canaã do 
Norte. Entretanto, em 2008, o Projeto de Decreto Legislativo (PDC) 475/08, de 
autoria do deputado federal Homero Pereira, suspende a portaria ministerial que 
concedeu a posse da terra aos Kayabi. De acordo com o autor, “a demarcação 
estabelecida pelo ministério incide sobre terras que não preenchem os requisitos 
constitucionais para serem ocupadas tradicionalmente pelos índios. Segundo ele, 
sob o pretexto de assegurar os direitos dos índios foram demarcadas terras 
ocupadas por agricultores” (portal da Câmara dos Deputados, 2008i). Com a 
aprovação do PDC, o processo de demarcação da TI Batelão está suspenso, 
conforme verificado no site da FUNAI (outubro de 2014). 

Os atores da esfera pública do poder envolvidos nesse debate estão situados no 
governo federal, uma vez que juridicamente a questão indígena no Brasil é 
administrada pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI). Aparentemente, o debate 
local entre agricultores e índios não é estabelecido de forma sistemática, o que 
potencializa a importância da intermediação do Governo Federal e suas 
determinações. 

Apesar desse cenário de contradições entre os interesses dentro do conjunto social 
que forma a AII, não foram registrados conflitos violentos até o ano de 2013. A 
afirmação está baseada nos resultados do relatório Conflitos do Campo Brasil 2013, 
estudo produzido pela Comissão Pastoral da Terra (CPT, 2013). De acordo com a 
CPT, violência é "o constrangimento e/ou a destruição física ou moral exercidos 
sobre os trabalhadores e seus aliados. Esta violência está relacionada aos 
diferentes tipos de conflitos registrados e às manifestações dos movimentos sociais 
do campo”. 

Entretanto, o desenvolvimento social e econômico da AII tenderá ao surgimento de 
diferentes conflitos, e entre eles, os estabelecidos pelo uso dos recursos naturais. A 
questão fundiária, com falhas na demarcação de terras e sobreposição de 
propriedades em seus registros cartoriais e fundiários, por exemplo, apresenta-se 
com um conflito potencial, visto que, atualmente este ainda não se encontra 
traduzido em ações concretas. 

A presença da UHE Castanheira significará a introdução de mais um ator social 
neste cenário. Este empreendimento, durante a fase de instalação pode vir a 
desencadear tensões no momento da desapropriação e indenização de 
propriedades a serem impactadas. Essas tensões também poderão ocorrer com os 
pescadores artesanais, visto que o empreendimento irá se estabelecer no território 
da pesca. 

Enquanto movimentos sociais nacionais e regionais durante a realização do 
Diagnóstico Participativo foi identificada a presença, em uma oficina, de um 
representante do MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens). Este 
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representante se apresentou como requerente de informações sobre o 
empreendimento, quando foi prontamente atendido. Após esclarecimentos por parte 
da equipe mediadora do diagnóstico e apresentação do canal de comunicação - 
base de apoio e site, os mesmos se retiraram e não mantiveram mais contato. 

Acrescenta-se que durante a elaboração deste diagnóstico, representantes da 
AMIU (Associação dos Municípios Impactados por Usinas Hidrelétricas) estiveram 
presentes na Base de Apoio do empreendimento. Os mesmos buscavam 
informações sobre a UHE Castanheira. A equipe técnica local informou sobre o 
estágio em que se encontram os estudos ambientais da UHE Castanheira 
esclarecendo as dúvidas imediatamente e se colocando a disposição para maiores 
informações.  
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7.3.3 - Caracterização Socioeconômica da Área de Influência Direta (AID) 

a) Introdução 

O diagnóstico do meio socioeconômico da Área de Influência Direta (AID) analisa os 
seguintes aspectos: dinâmica demográfica; infraestrutura; uso e ocupação do solo e 
ordenamento territorial; caracterização socioeconômica das comunidades afetadas; 
formas de sociabilidade; estrutura produtiva de serviços; patrimônio histórico, 
cultural, paisagístico e arqueológico; comunidades indígenas e ribeirinhas; além de 
planos e projetos co-localizados. 

Caracterizaram-se detalhadamente os aspectos de cada um dos temas estudados, 
uma vez que servirão de base para a análise das possíveis alterações advindas da 
presença do futuro empreendimento, para a delimitação de cenários com o 
empreendimento e identificação dos possíveis impactos decorrentes, possibilitando 
a proposição de medidas e programas adequados às características 
socioeconômicas e culturais das populações locais. Estes serão apresentados nos 
capítulos específicos de Identificação e Avaliação de Impactos e de Medidas e 
Programas Ambientais. 

Os aspectos socioeconômicos citados serão abordados a partir da definição de 
Área de Influência Direta (AID), conforme é apresentado no Capítulo 6, que trata 
sobre as Áreas de Influência estabelecidas para os estudos ambientais da UHE 
Castanheira e que está sendo reapresentado nesse item. 

A AID é a área sujeita aos impactos diretos da implantação da usina. Foi delimitada 
como as porções territoriais onde ocorrerão intervenções e ações diretas 
relacionadas às obras para construção e atividades na fase de operação, 
correspondendo às seguintes áreas: área da barragem; área de inundação do 
reservatório na sua cota máxima e sua Área de Preservação Permanente (APP) de 
100 m, em projeção horizontal; as áreas de canteiro de obras, bota-fora, 
empréstimo, alojamentos e demais estruturas de apoio às obras, trecho de 2 km de 
rio a jusante do eixo do barramento. Para os estudos socioeconômicos, foi incluída 
a sede urbana do município de Juara, pois deverá servir como núcleo principal de 
apoio às obras.  

Corrêa (1995)1 define, em termos gerais, a área central de uma cidade como o local 
onde se concentram as principais atividades comerciais, de serviços, da 
administração pública e de transporte público. Neste sentido, a sede urbana do 
município de Juara foi incluída na Área de Influência Direta do empreendimento 
tendo em vista que será um importante local de apoio às obras e provedor de 
alguns insumos às mesmas, sendo mais intenso durante a fase de construção.  

No âmbito da Área de Influência Direta (AID) do meio socioeconômico cabe 
diferenciar (i) a sede urbana dop município de Juara e (ii) o polígono de intervenção 
do empreendimento onde estarão situados as estruturas do empreendimento e a 
extensão do reservatório com suas ilhas e Área de Preservação Permanente.  

                                                           
1
 Roberto Lobato Corrêa. O espaço urbano. Editora Ática, Série Princípios, 3ªedição, n.174, 1995. p.1-16. 
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Os dados relativos à sede urbana de Juara foram obtidos a partir do Censo 2010 do 
IBGE. Para compreensão da AID, foram também realizadas entrevistas 
institucionais junto ao executivo municipal e organizações presentes na área. 
Também foram consideradas informações obtidas no Diagnóstico Participativo. 

Os dados sobre a área intervencionada do empreendimento foram obtidos a partir 
do Levantamento Censitário, e permitiu identificar as comunidades afetadas 
diretamente pela UHE Castanheira. O Levantamento Censitário2 consiste em 
pesquisa estatística voltada para a identificação em caráter censitário de unidades 
residenciais, população moradora, usuários das áreas intervencionadas e atividades 
geradoras de renda nas áreas afetadas diretamente pelo empreendimento.  

 

b) Bens Imóveis 

A partir dos dados do Censo 2010 do IBGE foi possível quantificar o número de 
domicílios para o distrito sede do município de Juara (área urbana) da AID. Para a 
porção das áreas intervencionadas da AID foram consideradas as informações 
consolidadas pelo Levantamento Censitário.  

Na porção urbana da AID, que corresponde ao distrito sede do município de Juara, 
o Censo IBGE 2010 identificou 7.834 domicílios particulares permanentes. Nas 
áreas intervencionadas do empreendimento, foram identificados 225 bens imóveis, 
incluindo fazendas, sítios, chácaras, estabelecimentos comerciais, áreas públicas e 
ilhas. 

Em 2010, segundo o IBGE, quase 99% dos domicílios situados na cidade de Juara 
eram residências urbanas. A maioria destes contempla os domicílios habitados por 
seus proprietários, conforme visualizado na Figura 7.3.3-1. 

 

                                                           
2
 O Levantamento Censitário realizado para a UHE Castanheira baseou-se no modelo de Cadastro 

Socioeconômico estabelecido mediante o Decreto nº 7.342, de 26 de outubro de 2010 e a Portaria 
Interministerial nº 340, de 1 de junho de 2012. O Levantamento buscou reunir informações acerca da 
população atingida pelos impactos da UHE Castanheira. O Levantamento Censitário levantou 
informações que indicaram quem são os atingidos, permitiu traçar um perfil socioeconômico das pessoas 
ou da comunidade atingida e caracterizou as relações da população atingida com o seu meio ambiente. 
Trata-se de informações essenciais para a etapa de negociação entre empreendedores e atingidos 
acerca da reparação das perdas e dos prejuízos provocados à população por conta dos impactos da 
implantação do empreendimento hidrelétrico. As informações do Cadastro Socioeconômico poderão 
subsidiar, ainda, os gestores públicos das diversas esferas de governo no que diz respeito ao 
planejamento e à elaboração de políticas públicas em favor das comunidades afetadas. 
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Figura 7.3.3-1 - Relação do morador com o imóvel ocupado na zona 
urbana da AID. Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

Nas áreas intervencionadas da AID, a maioria dos habitantes também possui a 
posse da propriedade do imóvel, ou é familiar do proprietário, e esse grupo 
representa mais de 92%3 dentre os 172 domicílios. Apenas 8% das propriedades 
são ocupadas por empregados, pessoas que atuam em geral como caseiros de 
sítios utilizados por seus proprietários apenas nos fins de semana. 

Foi possível identificar 225 bens imóveis (estabelecimentos), dos quais 156 são 
continentais e 69 fluviais. Todos estão inseridos nas áreas intervencionadas e 
distribuídos em territórios dos municípios de Juara e Novo Horizonte do Norte. Os 
156 estabelecimentos continentais são aqueles instalados em propriedades rurais e 
foram agrupados em oito tipos, a saber: (i) Fazenda particular (41%); (ii) Sítio 
particular (48%); (iii) Chácara (7%) e (iv) Rancho; (v) Jazida; (vi) Estabelecimento 
Comercial; (vi) Assentamento do PCA Arinos (Projeto Casulo); e (vi) Área pública, 
cado um com menos de 2%, totalizando os 4% faltante.  

Os estabelecimentos fluviais correspondem às ocupações localizadas nas 69 Ilhas 
existentes no trecho do rio Arinos onde se localizará o reservatório. 

A Figura 7.3.3-2 apresenta os tipos de bens imóveis (estabelecimentos) 
identificados nas áreas intervencionadas da AID. 

 

                                                           
3
 Informação do Levantamento Censitário efetuado pela Habtec Mott MacDonald no ano de 2014. 
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Figura 7.3.3-2 - Estabelecimentos por tipologia nas áreas intervencionadas da AID. 

Fonte: Levantamento de campo realizado de agosto a outubro de 2014. 

 

Do total dos 156 estabelecimentos continentais existentes na área intervencionada 
da UHE Castanheira, 107 situam-se na margem direita do reservatório e 49 na 
margem esquerda, totalizando 14.214,87 hectares de área atingida pelo 
reservatório, pela Área de Preservação Permanente (APP) e pelas estruturas do 
empreendimento. 

Os estabelecimentos, em sua maioria, possuem seus limites territoriais circunscritos 
aos municípios de Juara e de Novo Horizonte do Norte. Em alguns casos, um 
mesmo estabelecimento tem sua área alcançanda pelos dois municípios. Somente 
duas propriedades se encontram em território de Novo Horizonte do Norte e 
localizam-se na margem direita do rio Arinos. 

Especificamente sobre as ilhas, a Constituição Federal reconhece em seu Capítulo 
III art. 26 inciso II as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União como bens 
dos Estados. Segundo a Constituição Federal as ilhas fluviais pertencentes à União 
são aquelas limítrofes a outros países (capítulo II art. 20 inciso IV). Em 
concordância, a Constituição do Estado de Mato Grosso em seu Capítulo I art. 20 
inciso II, declara as ilhas fluviais não pertencentes à União como bens do Estado.  

Entende-se então que as ilhas situadas no rio Arinos são de propriedade do Estado 
de Mato Grosso, uma vez que o corpo hídrico não se encontra em zona limítrofe 
com outro país. Contudo, Souza (2011) evidencia o cuidado com a intervenção em 
tais ocupações fluviais, pois essas foram estabelecidas devido a falta de atuação do 
Estado. A aplicação dos instrumentos legais em ocupações tradicionalmente 
estabelecidas merece atenção, pois tais estruturas podem possuir importante 
função socioeconômica. No caso das ilhas fluviais no rio Arinos, a população 
identifica estas áreas como propriedade, mesmo não tendo domínio legal sobre as 
mesmas. 

O Mapa 7.3.3-1apresenta as parcelas afetadas da AID.   
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Mapa 7.3.3-1 - Parcelas afetadas da AID. 
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Mapa 7.3.3-1 - Parcelas afetadas da AID. 

  



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 399/550 
 

c) Dinâmica Demográfica 

As áreas intervencionadas da UHE Castanheira contam com um total de 
aproximadamente 555 pessoas residentes, sendo formadas por 208 famílias4. As 
famílias encontram-se dispostas entre os 225 estabelecimentos existentes 
formando distintos sistemas de parentesco, classificados em quatro categorias: (i) 
Família Nuclear (composta por pai, mãe e filhos); (ii) Família expandida (composta 
por pai, mãe e filhos e também por agregados); (iii) Grupo de trabalho e afinidade 
(representados pelos trabalhadores contratados para desempenhar atividades no 
estabelecimento, formados por pessoas que não possuem nenhum laço de 
parentesco entre si); (iv) Unipessoal (representada por pessoas que residem 
sozinhas nos estabelecimentos rurais). 

Cada um destes grupos poderá ter seus modos de vida modificados de diferentes 
formas em função das interferências da implantação da UHE Castanheira, tanto 
pelos laços de parentesco que existem entre seus membros, quanto pelas distintas 
relações que possuem com o estabelecimento rural. 

Como pode ser verificado na Figura 7.3.3-3 a seguir, a família nuclear representa a 
grande maioria das composições familiares das áreas intervencionadas da AID, 
com 87%. A categoria unipessoal segue com 11%. As famílias expandidas e grupos 
de trabalho e afinidade são quase inexistentes, com 1% para cada. 

 

 

Figura 7.3.3-3 - Composições familiares identificadas nas áreas 
intevencionadas da AID.  

Fonte: Levantamento de campo, 2014. 

 

                                                           
4
 Durante o levantamento censitário, 16 propriedades os proprietários se recusaram a participar da 

entrevista e em 5 propriedades encontravam-se fechadas. 

87% 

11% 

1% 1% 

Família Nuclear

Unipessoal

Família expandida

Grupos de trabalho e
afinidade
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A partir dos dados obtidos no levantamento de campo, identificou-se que 94,8% das 
propriedades rurais da AID são habitadas por apenas uma unidade familiar 
conforme apresentado no Quadro 7.3.3-1. 

Em relação à área inundada, observa-se que 7.549 hectares (99,96%) encontram-
se em terras do município de Juara, enquanto 3 hectares (0,04%) encontram-se em 
terras do município de Novo Horizonte do Norte. 

 

Quadro 7.3.3-1 - Quantitativo de famílias que ocupam o mesmo imóvel nas áreas intevencionadas da 
AID. 

NÚMERO DE FAMÍLIAS % 

1  96,4 

2 2,4 

3 0,6 

4 0,6 

Fonte: Levantamento de campo, 2014. 

 

Para a sede de Juara (zona urbana da AID) ao todo foram registrados 25.2865 
habitantes, 97,9% com domicílio permanente. Na distribuição da população por 
sexo encontram-se, 50,65% de homens e 49,35% de mulheres, e esse perfil se 
repete tanto no meio rural quanto no urbano. O Quadro 7.3.3-2 apresenta a 
quantidade e o perfil por sexo da população da AID. Esses dados contêm uma 
imprecisão quando consolidados para toda a área de influência, pois as 
informações da área urbana foram retiradas do Censo 2010 (IBGE), realizado 
quatro anos antes da elaboração desse estudo. 

 

Quadro 7.3.3-2 - População por sexo na AID. 

ÁREA HOMENS MULHERES TOTAL 

URBANA 
Quantidade 12.540 12.216 24.756 

Proporção 50,65% 49,35% 100% 

RURAL 
Quantidade 263 261 524 

Proporção 50,19% 49,81% 100% 

AID 
Quantidade 12.803 12.477 25.280 

Proporção 50,65% 49,35% 100% 

Fonte: Levantamento de campo (2014) e Censo 2010 (IBGE). 

 

                                                           
5
 Resultado do somatório da população registrada no levantamento de campo e no Censo 2010. (setores 

censitários). 
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Em relação à faixa etária da população residente na área rural da AID, a faixa de  
51 a 60 anos é a de maior representatividade. Nela estão agrupadas 19% dos 
moradores. A faixa etária entre 31 e 40 anos representa 17%, e a faixa etária entre 
41 e 50 anos aparece em sequência, com 14%. Ou seja, 50% da população 
residente nas áreas intervencionadas possuem entre 31 e 60 anos de idade. 

A seguir é apresentada a Figura 7.3.3-4 com a faixa etária dos moradores da área 
rural da AID da UHE Castanheira. 

 

 

Figura 7.3.3-4 - Faixa etária dos moradores da área rural da AID. 

Fonte: Levantamento de campo, 2014. 

 

 Migração 

O histórico da população da AID reflete o processo histórico de ocupação da região, 
onde, na década de 1970, foi adjudicada à empresa Indeco (Integração, 
Desenvolvimento e Colonização S/A), pelo Governo Federal, uma gleba de terras 
para colonização do norte de Mato Grosso.  O principal mercado incentivado pela 
empresa para a venda de lotes eram as famílias campesinas do sul do país. 
Pequenos produtores rurais dessa região receberam o impacto da supervalorização 
da terra. Esse processo os excluía do acesso a terra e os colocavam como 
potenciais desbravadores da região Centro-oeste. 

Não obstante, a proposta inicial de colonização agrícola foi substituída pela 
extração da madeira, e, na sequência, pela pecuária. O cultivo de cacau, café e 
guaraná não surtiu os resultados esperados, sendo abandonado pelos agricultores, 
até mesmo pelas características físicas do terreno, que apresenta maior potencial 
para o uso com pastagem. Um dos proprietários entrevistados relatou que, para 

5% 
6% 

7% 
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15% 
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6% De 0 a 5 anos
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escapar do prejuízo esperado e receber o seguro, queimou toda a lavoura 
financiada. 

Segundo relatos dos entrevistados, naquela época, desmatar era sinônimo de 
desbravar, e a capacidade empreendedora dos migrantes era medida pelo tamanho 
da área que conseguiam transformar em terrenos agricultáveis e de moradia, 
vinculado ao ideal de “ter uma propriedade” e a sua cultura anterior à chegada às 
novas terras. 

Muitos foram os colonos originários do sul do país que responderam às ofertas de 
venda de terras da INDECO. Alguns, vislumbrando a vantagem da oferta e 
aquisição de maior extensão de terra frente sua condição no território de origem, 
migraram devido à significativa diferença entre o preço da terra na região Sul e no 
Mato Grosso. Outros já tinham perdido suas terras em função da formação do 
reservatório da UHE Itaipu e, considerando o valor das indenizações recebidas, 
frente ao preço de mercado para aquisição de novas propriedades, viram os 
projetos de colonização como uma alternativa para repor o patrimônio perdido. 

Com efeito, parcela significativa dos moradores das áreas intervencionadas 
(55,2%), migrou para a área devido à oportunidade de trabalho. Outro grande 
motivador identificado é a família, com 30,6%, podendo ser consequência da 
colonização iniciada na década de 1970 (Quadro 7.3.3-3). 

 

Quadro 7.3.3-3 - Motivo da migração dos moradores das áreas intervencionadas. 

MOTIVO DA MIGRAÇÃO % 

Trabalho 55,2 

Família 30,6 

Moradia 4,0 

Outros 2,9 

Não informou 6,1 

Não soube informar 1,2 

Fonte: Levantamento de campo, 2014. 

 

Em relação ao processo migratório, verifica-se que a maior parcela (39,3%) dos 
migrantes são naturais do estado de Paraná, o que corrobora a afirmativa anterior 
referente à colonização da região. A representatividade dos migrantes naturais do 
estado de Mato Grosso indica o deslocamente inter-regional ocorrido nas duas 
últimas décadas, conforme observado no subitem Dinâmica Demográfica. O  
Quadro 7.3.3-4 apresenta a naturalidade dos moradores migrantes nas áreas 
intervencionadas. 
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Quadro 7.3.3-4 - Naturalidade dos moradores migrantes nas áreas intervencionadas.  

ESTADO % 

PR 39,3 

SP 21,7 

MT 10,4 

MS 6,4 

SC 4,6 

MG 3,2 

BA 2,8 

GO 2,0 

CE 1,7 

RS 1,7 

RO 1,2 

PE 0,9 

ES 0,6 

PA 0,6 

SE 0,6 

AL 0,3 

RJ 0,3 

TO 0,3 

Fora do país 0,3 

Não informou 0,8 

Não soube informar 0,3 

Fonte: Levantamento de campo, 2014. 

 

O município de Juara tem 50,51% de sua população oriunda da própria unidade da 
federação, uma proporção bem superior à apresentada na zona rural da AID. Esse 
perfil da origem territorial da população do município é alavancado pela sua zona 
urbana central. A migração interna campo-cidade promovida pelos habitantes mais 
jovens incrementa o contingente de habitantes de faixas etárias mais elevadas na 
área rural da AID. Em contrapartida, esse movimento configura um perfil 
populacional mais jovem na área urbana da AID. 

 

d) Infraestrutura 

A partir das entrevistas realizadas nas prefeituras municipais, verificou-se o número 
de equipamentos sociais e de infraestrutura básica nas áreas de intervenção do 
empreendimento, contemplando também equipamentos educacionais e de saúde. 
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Destaca-se que, segundo as declarações da população, a infraestrutura que 
disponibiliza serviços de água, energia, saneamento, segurança e comunicação, 
mostra-se precária nos estabelecimentos agropecuários e nas ilhas com ocupação. 

Em relação ao sistema viário, as vias secundárias que dão acesso às áreas 
intervencionadas não possuem asfalto e sinalização. Na época da estação chuvosa 
muitos moradores ficam impossibilitados de saírem de suas propriedades, devido às 
péssimas condições das estradas. 

Abaixo, são descritos os equipamentos de infraestrutura identificados na AID da 
UHE Castanheira. 

 

 Saúde 

Os dados sobre saúde dos entrevistados na zona rural da AID e suas famílias são 
importantes para mensurar futuras alterações que possam decorrer da chegada do 
empreendimento, assim como informar as ações de acompanhamento dos 
indicadores sociais e vigilância epidemiológica, componentes do Programa de Apoio 
aos municípios. 

Em relação aos estabelecimentos de saúde nas áreas intervencionadas não foram 
identificados postos de saúde e hospitais, de modo que a população residente nesta 
área se dirige ao centro de Juara, Sinop e até mesmo Cuiabá para receber 
atendimento médico, conforme é representando no Quadro 7.3.3-5. 

 

Quadro 7.3.3-5 - Local e unidade de saúde onde o entrevistado da área rural da AID faz uso de 
atendimento médico. 

LOCAL ONDE O 
ENTREVISTADO USA O 

SERVIÇO MÉDICO 
HOSPITAL 

PARTICULAR 
POSTO DE 

SAÚDE MÉDICO TOTAL 

Na sede do município 58 67 4 129 

Fora da sede do município 25 10 0 35 

Fonte: Levantamento de campo, 2014. 

 

Quando questionados se possuem plano de saúde, a maioria dos entrevistados 
(88%) informou não possuir. Os que possuem representam 12% do total dos 
entrevistados. Os planos de saúde mais citados foram: Unimed e a Caixa de 
Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI). 

Dentre os entrevistados, 82% possuíam carteira de vacinação, estando 92% destes 
em dia. Entre os membros da família, 88% possuíam carteira de vacinação, e 
destes 93% apresentam suas carteiras com as vacinas em dia. 
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Considerando as doenças ocorridas com o entrevistado e/ou familiares, verificou-se 
que 27,3% dos entrevistados declararam não ter tido nenhum caso de doença 
recentemente. Como maior incidência, a dengue foi citada por 17,7% dos 
entrevistados, seguida por hipertensão, malária e diabetes, com 15,7%, 9% e 7%, 
respectivamente. Todos os casos estão apresentados no Quadro 7.3.3-6, abaixo. 

 

Quadro 7.3.3-6 - Principais doenças ocorridas com o entrevistado e/ou familiares. 

DOENÇAS % 

Nenhuma 27,3 

Dengue 17,7 

Hipertensão 15,7 

Malária 9,0 

Diabetes 7,0 

Doenças respiratórias 6,3 

Leishmaniose 3,3 

Hepatite 2,3 

Diarréia infecciosa 1,7 

Hanseníase 1,7 

Cardíaca 1,0 

Colesterol alto 1,0 

Depressão 1,0 

Coluna 0,7 

Deficiência Física 0,7 

Gravidez na adolescência 0,7 

Cólera 0,3 

Derrame 0,3 

Doenças de chagas 0,3 

Drogas/DST/AIDS/Tabagismo 0,3 

Esquitossomose 0,3 

Febre amarela 0,3 

Leptospirose 0,3 

Leucemia 0,3 

Problema Mental 0,3 

Fonte: Levantamento de campo, 2014. 
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Apesar de ser identificada a atuação dos Programas Mais Médicos6 e agentes 
comunitários na AII, segundo informação de 69% dos entrevistados, não há visita 
de agente de saúde na localidade (Figura 7.3.3-5). Fato este que pode estar 
relacionado ao baixo quantitativo de profissionais na área o que impossibilita o 
atendimento mais eficaz em áreas rurais e mais distantes da sede urbana de Juara 
e de Novo Horizonte do Norte, além da precariedade do sistema viário (vias sem 
asfalto, esburacadas e com atoleiros, prinicplamente em meses de chuva). Para os 
que declararam conhecer esta modalidade de assistência, 63%, informaram que 
mensalmente um agente de saúde visita a sua residência. Somente 2% não soube 
informar se há agente de saúde na localidade. 

 

 

Figura 7.3.3-5 - Percentual de entrevistados sobre a visita de agente de saúde 
na propriedade. Fonte: Levantamento de campo, 2014. 

 

Além disso, 86% dos entrevistados disseram desconhecer visitas de agentes de 
vigilância sanitária na localidade (Figura 7.3.3-6). Para os 13% que informaram sua 
ocorrência, a maior parte indicou uma periodicidade semestral. Somente 1% não 
soube informar se há agente de vigilância sanitária na localidade. 

 

                                                           
6
 O Programa Mais Médicos tem como objetivo melhoria no atendimento aos usuários do Sistema Único 

de Saúde, prevendo mais investimentos em infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde, além de 
levar mais médicos para regiões onde há escassez e ausência de profissionais. (Ministério da Saúde – 
Mais Médicos. Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/acoes-e-
programas/mais-medicos).  

30% 
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1% 
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Figura 7.3.3-6 - Percentual de entrevistados sobre a visita de agente 
de vigilância sanitária na propriedade. 

Fonte: Levantamento de campo, 2014. 

 

Para os dados da zona urbana da AID podem ser consideradas as informações 
apresentadas no item 7.3.2.2. Infraestrutura da Área de Influência Indireta do 
empreendimento. As características elencadas refletem bem a realidade dessa 
porção da AID, uma vez que a sede urbana de Juara concentrava mais de 70% da 
população do município em 20107. 

O Mapa 7.3.3-2 apresenta os equipamentos de saúde identificados na AID. 

 

 

  

                                                           
7
 Dado disponível no item de Dinâmica Populacional desse estudo. 
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Mapa 7.3.3-2 - Equipamentos de saúde identificados na AID. 
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Mapa 7.3.3-2 - Equipamentos de saúde identificados na AID. 
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 Educação 

Conforme apresentado no item 7.3.2.2. Infraestrutura da Área de Influência Indireta, 
o município de Juara conta com 37 instituições de ensino entre privadas e públicas 
(rede municipal e estadual), 56% delas encontram-se no centro do município. A 
seguir é apresentado o Quadro 7.3.3-7 com as instituições de ensino presentes na 
sede de Juara (área urbana - AID do empreendimento). Para a área rural da AID 
não foram diagnosticados estabelecimentos educacionais. 

 

Quadro 7.3.3-7 - Instituições de ensino presentes na sede de Juara (área urbana - AID). (continua...) 

NOME DA 
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INSTITUIÇÕES NA SEDE DE JUARA 

Escola Cenecista de 
Juara 

Particular Rua Bauru, 197, Centro, Juara, MT (66) 3556-2870 2.9 Km 

Centro de Ensino 
Moderno 

Particular 
Rua Curitiba, 557 S - Centro - 
Juara -MT 

(66) 3556-4595 2.9 km 

Núcleo Educacional 
Delta 

Particular 
Rua José Martins, 25, Centro, 
Juara, MT 

(66) 3556-1008 3.4Km 

Escola Pestalozzi Raio 
de Sol 

Particular 
Rua Rondônia, 226 - Aeroporto, 
Juara - MT 

(66) 3556-1949 3.6 Km 

Instituto Absoluto Particular Rua Barão do Rio Branco, 507 (66) 3556-1008 4.4 Km 

UNEMAT - Campus 
Juara 

Particular Rodovia Juara/Brasnorte – Km 02 (66) 3556- 2940 1.0 Km 

Creche Maria Malfacini 
Riva 

Pública Rua Colombia, 383, Juara - MT (66) 3556-3799 5,9 Km 

Cheche Municipal 
Cantinho Mágico 

Pública Rua Jose Olavo Goncalves 531 66 3556-5575 3.1 km 

Escola Municipal 
Cantinho Magico 

Pública 
Rua Guatemala, 161, N – Juara - 
MT 

(66) 3556-5562 4.1 km 

Escola Agrícola 
Municipal Artur Pinoti 

Pública Av. Rio Arinos, 4622 – Juara - MT (66) 35563513 1.5 Km 

Escola Estadual Dom 
Aquino Corrêa 

Pública 
Avenida Rio Arinos, 1049 s, Centro 
- Juara - MT 

(66) 3556-2423 2.0 Km 

EE Luiza Nunes Bezerra Pública 
Rua João Pessoa, Centro – Juara -
MT 

(66) 35562097 3.2 km 

Escola Estadual de 1º 
Grau Oscar Soares 

Pública 
Avenida José Alves Bezerra, s/n 
Centro - Juara - MT 

(66) 3556-2104 3.4 Km 

  

http://www.apontador.com.br/local/mt/juara/educacao/W88FY936/escola_cenecista_de_juara.html
http://www.apontador.com.br/local/mt/juara/educacao/W88FY936/escola_cenecista_de_juara.html
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Quadro 7.3.3-7 - Instituições de ensino presentes na sede de Juara (área urbana - AID). (continuação) 
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INSTITUIÇÕES NA SEDE DE JUARA 

Ceja Jose Dias Pública 
Rua Porto Velho, Centro - Juara - 
MT 

(66) 35562106 3.6 Km 

Colégio Estadual Nivaldo 
Fracarolli 

Pública Rua Sorocaba, 927 Juara - MT (65) 3556-5544 3.3 Km 

Escola Estadual de 1º 
Grau Iara Maria Minotto 
Gomes 

Pública 
Rua Bolívia, 311 Centro - Juara- 
MT 

(66) 3556-2042 4.0 Km 

Escola Luiza Nunes Pública 
Rua Manaus, 611 Centro - Juara - 
MT 

(66) 3556-2097 2.6 Km 

Escola Creche Municipal 
Madre Paulina 

Pública Rua Rio Branco, 500 – Juara-MT (66) 3556-5576 4.1 km 

EE Oscar Soares Pública 
Avenida Jose Alves Bezerra, 
Centro – Juara - MT 

(66) 35562104 3.4 Km 

Escola Municipal 
cantinho Mágico 

Público Rua Guatemala 161-Juara-MT (66) 3556-5562 3.8 Km 

Escola Municipal 
Presidente Costa e Silva 

Pública 
Avenida Dona Nilza, 164 W - Santa 
Cruz 

(66) 35562870 2.1Km 

Escola Municipal Santa 
Clara 

Pública Rua Corumbá, 384-w (66) 35561216  2.5 Km 

OBS.: Nas áreas intervencionadas da AID no meio rural não foram identificados estabelecimentos educacionais. Fonte: Secretaria 
de Estado de Educação do Mato Grosso. Disponível em: http://www.seduc.mt.gov.br/Paginas/Unidades-Escolares.aspx. 
Acesso em: fevereiro de 2015; QEdu. Disponível em: http://www.qedu.org.br/busca/111-MT/111-juara. Acesso em: fevereiro 
de 2015; Levantamento de campo, 2014. 

 

O Mapa 7.3.3-3 apresenta os equipamentos de educação identificados na AID. 
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Mapa 7.3.3-3 - Equipamentos de educação identificados na AID. 
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Mapa 7.3.3-3 - Equipamentos de educação identificados na AID. 
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Para a análise do nível de escolaridade dos moradores das áreas intervencionadas 
pela UHE Castanheira, o ensino fundamental, compreendendo os dois ciclos, 
responde por 48% dos moradores, seguido pelo ensino médio com 25%. Ressalta-
se que 22% dos dados apresentados aqui se referem a pessoas ainda na idade 
escolar (até 17 anos de idade). Quanto às pessoas não letradas, estão 
apresentadas aqui somente as que possuem idade acima de cinco anos de idade. 
Destas, 2% são não letradas. Em relação ao ensino superior, 18% dos 
entrevistados responderam terem finalizado esta modalidade. Somente 1% 
respondeu ter cursado ensino técnico. A Figura 7.3.3-7 apresenta a distribuição de 
nível escolar nas áreas intervencionadas. 

 

 

Figura 7.3.3-7 - Distribuição de nível de escolaridade dos entrevistados e familiares. 

Fonte: Levantamento de campo, 2014. 

 

Em relação à formação profissionalizante, 22% diz ter participado em cursos 
técnicos promovidos pelo SENAI, SENAC, SENAR, entre outras entidades, 
conforme apresentado na Figura 7.3.3-8 a seguir. 

Dentre os cursos técnicos ofertados pelo SENAI, foram mencionados os cursos de 
pintura, horta, inseminação, desossa de frango, manejo de gado, saúde e higiene 
animal, tratorista, vacinação de gado, bovinocultura, doma racional, primeiros 
socorros, afiação de ferramentas, técnico em agropecuária, administração, 
eletricista predial, culinária, viveirista, manejo de pastagem, dentre outros. Já dos 
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cursos ofertados pelo SENAC foram citados curso de chefia e liderança e educação 
continuada em optometria8. 

 

 

Figura 7.3.3-8 - Participação em cursos técnicos dos moradores 
das áreas intervencionadas. 

Fonte: Levantamento de campo, 2014. 

 

De acordo com levantamento de campo na AID, tanto os alunos que terminam o 
ensino médio e que moram nas áreas intervencionadas, quanto os moradores da 
sede urbana cursam o ensino superior na sede da UNEMAT em Juara, os cursos à 
distância da Universidade Aberta do Brasil ou se deslocam para outras cidades. A 
cidade que mais recebe alunos juarenses é Sinop, segundo informações de alguns 
entrevistados.  

O município de Juara conta somente com uma universidade estadual presencial 
(UNEMAT), que oferece apenas dois cursos: Bacharelado em Administração e 
Pedagogia. De acordo com o Diagnóstico Participativo, a procura de outras 
universidades fora Juara se deve à falta de opções de cursos diferenciados neste 
campus. 

No ano de 2016, está previsto o início do funcionamento de uma faculdade 
particular, pertencente às Faculdades do Vale do Juruena (AJES). De acordo com 
informações na sede do estabelecimento, a mesma tem previsão para a realização 
do vestibular no final de 2016. Os cursos previstos são: bacharelado em 

                                                           
8
 De acordo com o Sindicato Nacional de Optometristas, “A OPTOMETRA é uma ciência especializada no estudo da 

visão, especificamente nos cuidados primários e secundários da saúde visual. O Optometrista é um profissional 
independente na área da saúde, com formação superior, que está qualificado a examinar e avaliar o sentido da 
visão, sendo um especialista em identificar e corrigir alterações visuais de origem não patológicas; melhorando o 
desempenho visual e, consequentemente, o desenvolvimento social e a qualidade de vida da população.” 
Disponível: http://sno.org.br/?menu=optometria&sub=o_que_e. Acesso em: agosto, 2015.  

0.7% 

23.6% 

10.0% 

5.7% 

60.0% 

SENAC SENAI SENAR Outros Não Participou



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 417/550 
 

administração, licenciatura em ciências biológicas, bacharelado em enfermagem, 
bacharelado em fisioterapia e bacharelado em psicologia. Todos os cursos 
aguardam autorização9. 

Dentre os entrevistados, poucos conhecem ações de educação ambiental nas áreas 
intervencionadas da UHE Castanheira, respondendo por 16% do conjunto 
observado (Figura 7.3.3-9), o que indica a ausência de programas efetivos voltados 
para este tema junto ao conjunto dos atingidos. Os principais temas trabalhados em 
iniciativas desse tipo informados pelos entrevistados dizem respeito à: conservação 
das águas e matas, desmatamento e vigilância ambiental. A maioria das iniciativas 
utilizou o espaço escolar como meio de sensibilização, e foram promovidas pelo 
governo municipal ou pela Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e 
Extensão Rural (EMPAER-MT). 

 

 

Figura 7.3.3-9 - Conhecimento sobre ações de educação ambiental. 

Fonte: Levantamento de campo, 2014. 

 

Os dados agregados por setor censitário do Censo 2010 disponibilizado pelo IBGE 
não apresentam muitas informações detalhadas sobre educação. Para a porção 
urbana da AID, centro do município de Juara, há informações sobre a alfabetização 
da população. No ano do censo havia 20.757 pessoas alfabetizadas na cidade de 
Juara, o que correspondia a 92,01% da população em idade escolar dessa porção 
da AID. 

  

                                                           
9
 Previsão de autorização e publicação no diário oficial da União no 2º semestre de 2016. 
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 Segurança 

Apenas 4% do total dos entrevistados identifica a existência de posto de polícia e/ou 
delegacia. De acordo com esta minoria de entrevistados, o posto policial de 
referência está localizado na sede do município de Juara. 

Para 68% dos entrevistados a segurança nas áreas intervencionadas da AID é 
avaliada como ótima, e 22% a classificaram como regular. Somente 9% consideram 
a segurança ruim e 1% não possui opinião formada, conforme pode ser visualizado 
na Figura 7.3.3-10. 

 

 

Figura 7.3.3-10 - Opinião sobre a segurança nas áreas intervencionadas da AID. 

Fonte: Levantamento de campo, 2014. 

 

Os principais equipamentos de segurança pública estão localizados na zona central 
do município de Juara, com delegacia e destacamentos da polícia militar. A 
estrutura de segurança disponível na cidade de Juara, assim como o efetivo de 
policiais empregados no município, está listada no item 7.3.2.2. Infraestrutura da 
Área de Influência Indireta. O Mapa 7.3.3-4 apresenta os equipamentos de 
segurança identificados na AID. 
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Mapa 7.3.3-4 - Equipamentos de segurança identificados na AID. 
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Mapa 7.3.3-4 - Equipamentos de segurança identificados na AID. 
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 Sistema Viário 

As vias mais utilizadas pelos moradores das áreas intervencionadas da AID  
(meio rural) são vias municipais como a rodovia do Vale, a rodovia Juara/Juína, a 
estrada Rodolfo Ferro, a Rua Carlos Alves Cordeiro, a estrada da Pedreira  
(Figuras 7.3.3-11 e 7.3.3-12) e a estrada da Balsa. 

Os sistemas viários que dão acesso às áreas intervencionadas são bastante 
precários, principalmente em época de chuvas, sendo que alguns trechos ficam 
impossibilitados de serem utilizados por automóvel que não tenha tração nas quatro 
rodas. As estradas que dão acesso às propriedades não são asfaltadas e não 
possuem sinalização. Já na época da estação seca, as estradas são arrumadas 
pela prefeitura, individualmente por cada proprietário, ou por ação conjunta entre a 
comunidade que depende dos acessos. Nesta ação conjunta, os produtores cedem 
o combustível e a prefeitura os equipamentos. Essa parceria garante que, pelo 
menos na época sem chuvas, as estradas apresentem condições razoáveis de 
trafegabilidade. 

 

  

Figura 7.3.3-11 - Estrada da Pedreira. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald. 02/2015. 

Figura 7.3.3-12 - Vista da Estrada da Pedreira. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 02/2015. 
 

Mais da metade dos entrevistados avaliou as condições das estradas, e nesse 
universo, 26% classificaram a condição das estradas como regular, 34% como boa, 
27% como ruim e somente 3% como ótima. Um elevado percentual de 
entrevistados não respondeu a essa questão sobre as condições das estradas, 
representado por 40% dos entrevistados. A Figura 7.3.3-13 mostra a classificação 
das condições das estradas, de acordo com a opinião dos entrevistados na 
localidade. 
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Figura 7.3.3-13 - Classificação das condições das estradas, de 
acordo com a opinião dos entrevistados nas 
áreas intervencionadas. 

Fonte: Levantamento de campo, 2014. 

 

Para a sede urbana de Juara, as vias principais que dão acesso à mesma são todas 
asfaltadas e possuem sinalização, sendo a Avenida Rio Arinos, a Avenida Rio 
Grande do Sul (liga o centro de Juara à localidade Jardim Paulista), a Avenida 
Ayrton Sena e a rodovia estadual MT 325 as principais. 

O Mapa 7.3.3-5 apresenta o sistema viário e os acessos identificados na AID, 
informando as condições de cada via. 
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Mapa 7.3.3-5 - Sistema viário e os acessos identificados na AID. 
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Mapa 7.3.3-5 - Sistema viário e os acessos identificados na AID. 
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 Transporte 

O município de Juara não possui linhas municipais de transporte que atendam as 
áreas intervencionadas da AID do empreendimento. De acordo com levantamento 
de campo, Juara possui uma rodoviária que atende as localidades de Paranorte, 
Marco Azul, Tabaporã e Águas Claras do Juara e localidades de outros municípios 
dentro do estado do Mato Grosso. As linhas de ônibus identificadas foram: 

1) Verde Transportes (www.viagemverde.com.br) que somente atende o estado 
do Mato Grosso, contemplando municípios como Juína, Sinop, Cuiabá, Novo 
Horizonte do Norte e Porto dos Gaúchos; 

2) Vale Arinos Tur: percorre apenas o município de Juara. É uma linha municipal 
que atende as localidades de Paranorte, Marco Azul e Tabaporã; 

3) Guimarães: Linha municipal que atende a localidade de Águas Claras. 

 

O Quadro 7.3.3-8, a seguir, apresenta os horários e os valores das passagens da 
empresa Verde Transportes. 

 

Quadro 7.3.3-8 - Horários e os valores das passagens da empresa Verde Transportes. 

PERCURSO HORÁRIO VALOR 

Juara X NHN 9:00  R$ 9.20 

Juara X NHN 15:00  R$ 9.80 

Juara X Porto dos Gaúchos 8:00  R$ 13.05 

Juara X Porto dos Gaúchos 15:00  R$ 14.05.   

Obs.: Somente os municípios da AII foram contemplados com os horários e valores das passagens por trecho.  

Fonte: Levantamento de campo, 2014 e 2015. 

 

De acordo com as entrevistas realizadas, 45% dos entrevistados informaram que a 
localidade possui transporte diário para a sede do município de Juara. Os demais 
55% informaram que não há (Figura 7.3.3-14). O transporte diário indicado pelos 
entrevistados se configura, principalmente, em ônibus escolar (96%). Quando 
questionados se há transporte para outras localidades, 98% informaram que não 
há. 
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Figura 7.3.3-14 - Disposição de transportes diários para a sede do 
município nas áreas intervencionadas. 

Fonte: Levantamento de campo, 2014. 

 

Dentre os meios de transporte mais utilizados pelos moradores da área 
intervencionada, o automóvel é citado por 62% dos entrevistados. Outros meios de 
transporte/ou deslocamento citados foram a moto (26%), a bicicleta (1%) e a pé 
(1%). Os 10% dos entrevistados que informaram outro tipo de meio de transporte, 
citaram como resposta, a carona e a utilização de trator, conforme a  
Figura 7.3.3-15, a seguir. 

 

 

Figura 7.3.3-15 - Meios de transportes utilizados pelos entrevistados.  

Fonte: Levantamento de campo, 2014. 
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 Comunicação 

Em relação aos meios de comunicação existentes e de fácil acesso aos moradores 
localizados nas áreas intervencionadas constatou-se que os meios mais utilizados 
são o rádio, a televisão e o uso de aparelho de celular móvel. Dado este que é 
observado também na sede urbana da AID, com exceção da internet, que é 
utilizada pela população da área urbana. 

No total dos entrevistados, 80% declaram possuir rádios em suas residências, 
conforme Figura 7.3.3-16 a seguir. Dentre as estações, a rádio mais escutada é a 
Tucunaré. Isto porque possui maior abrangência se comparada às demais, e 
também por possuir em sua grade de programação espaços e programas voltados 
aos ouvintes do campo. Nesta programação os ouvintes mandam recados para 
seus familiares e conhecidos que residem em sítios e fazendas, que por serem 
distantes não possuem sinal de celular. Trata-se de um importante meio de 
comunicação local. 

Em relação aos canais de televisão, 91% dos entrevistados informaram que 
assistem TV. As emissoras mais assistidas são a Globo, SBT e Record, pela ordem. 

 

 

Figura 7.3.3-16 - Utilização de rádios pelos entrevistados nas áreas 
intervencionadas da UHE Castanheira.  

Fonte: Levantamento de campo, 2014. 

 

A minoria dos moradores possui internet em suas propriedades (36% do total dos 
entrevistados). A distância das propriedades, que dificulta e encarece o recebimento 
de sinal de internet, a falta de interesse da população que, pela atividade rural não 
se interessa por tecnologia, podem ser fatores que explicam a baixa frequência no 
uso desta modalidade. As operadoras mais citadas pelos entrevistados foram a OI, 
VIVO, Conect, Cintelecom e Via Rádio. 
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Figura 7.3.3-17 - Utilização de internet pelos entrevistados nas 
áreas intervencionadas da UHE Castanheira. 

Fonte: Levantamento de campo, 2014. 

 

Em relação ao uso de aparelho celular, 97% dos entrevistados possuíam pelo 
menos um aparelho. Mesmo morando nos sítios, e muitas vezes sem sinal das 
operadoras, as pessoas possuem aparelhos de celular. A maioria faz uso quando 
vem para a cidade, para contatar parentes e para realizar negócios como compra e 
venda de gado. 

A operadora mais utilizada e que possui a melhor cobertura na região é a VIVO, 
sendo informada por 87% dos entrevistados. A TIM, OI e Claro possuem 
praticamente a mesma porcentagem de uso dentre os moradores das áreas 
intervencionadas, apresentando de 2% a 3% para cada, conforme apresentado na 
Figura 7.3.3-18. Somente 3% dos entrevistados não possuem telefone celular. 

Para o uso de telefone fixo, 61% informaram que não possuem em suas 
propriedades contra 39% que possuem esta modalidade de telefonia. 
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Figura 7.3.3-18 - Operadoras de telefone móvel utilizadas nas 
áreas intervencionadas. 

Fonte: Levantamento de campo, 2014. 

 

Quando questionados sobre a leitura de jornais e revistas, 56% dos entrevistados 
informaram ter este hábito, enquanto 44% não fazem uso de veículos de informação 
impresso (Figura 7.3.3-19). Os jornais mais citados foram: jornais com temática 
religiosa e rural, jornais regionais, como a Gazeta. Em relação às revistas, as mais 
citadas foram a revista Veja, Isto É e revistas regionais voltadas para o meio rural. 

 

 

Figura 7.3.3-19 - Percentual de entrevistados que leem jornais e revistas nas 
áreas intervencionadas da UHE Castanheira. 

Fonte: Levantamento de campo, 2014. 
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As informações detalhadas dos meios de comunicação disponíveis na sede urbana 
de Juara são encontradas no item 7.3.2.2. Infraestrutura da Área de Influência 
Indireta.  

Os meios de comunicação identificados na AID estão apresentados no  
Mapa 7.3.3-6 a diante.  

 

 Energia Elétrica 

Assim como na área urbana do município de Juara, toda área rural é abastecida 
pela empresa de energia elétrica CEMAT. Este acesso decorre do programa do 
governo federal Luz no Campo10, com o qual famílias rurais foram beneficiadas. 

No total de entrevistados, 64% utilizam a rede geral como principal fonte de 
abastecimento de energia. Dando sequência, surgem os moradores que utilizam 
gerador ou motor, com 13%. Um total de 6% dos entrevistados faz uso de placa 
solar. 

Durante as entrevistas de campo foi identificado que 13% dos entrevistados da área 
rural da AID não tem acesso a energia elétrica (Figura 7.3.3-20). 

 

 

Figura 7.3.3-20 - Formas de abastecimento de energia elétrica nas 
áreas intervencionadas da AID. 

Fonte: Levantamento de campo, 2014. 

 

                                                           
10

 Luz no Campo foi um programa do governo federal de universialização de distribuição de energia 
elétrica na área rural, sendo implementado entre 2000 e 2003. Neste ano, foi incorporado pelo Programa 
Luz para Todos do Ministério de Minas e Energia.  
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Segundo representantes da autoridade municipal, o fornecimento de energia na 
sede de Juara atualmente é universalizado. O Censo 2010 aponta que 99,7% dos 
domicílios da zona urbana da AID eram atendidos pela rede de distribuição da 
CEMAT, 0,20% não possuíam energia e 0,10% mantinham fonte alternativa. Na 
Figura 7.3.3-21 é demonstrado o percentual dos domicílios com energia elétrica em 
toda a AID. 

 

 

Figura 7.3.3-21 - Domicílios com fornecimento de energia na AID. 

Fonte: Levantamento de campo (2014) e IBGE, Censo Demográfico 
2010. 

 

Os equipamentos ligados ao setor energético estão apresentados no Mapa 7.3.3-6, 
junto com os meios de comunicação identificados na AID.  
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Mapa 7.3.3-6 - Meios de comunicação e equipamentos ligados ao setor energético identificados na AID. 
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Mapa 7.3.3-6 - Meios de comunicação e equipamentos ligados ao setor energético identificados na AID. 
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 Abastecimento de Água 

De acordo com as informações obtidas junto à Secretaria de Meio Ambiente, 
Turismo e Lazer, 100% da região central do município de Juara é abastecida por 
rede geral de distribuição de água. O serviço é mantido pela empresa 
concessionaria Águas de Juara Ltda. No Censo 2010 a maior parte dos domicílios 
já era atendida pela rede geral, conforme apresentado na Figura 7.3.3-22. 

 

 

Figura 7.3.3-22 - Fontes de abastecimento de água nos domicílios 
da zona urbana da AID. 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

Em relação ao sistema de abastecimento de água nas áreas intervencionadas 
(meio rural), praticamente é inexistente o fornecimento de água por rede geral. 
Somente 2% dos domicílios recebem água da concessionária. 

Na maioria dos domicílios da zona rural da AID, segundo os entrevistados, o 
abastecimento de água é garantido pela captação em poços (48,6%), enquanto 
38,1% utilizam água de rios ou lagos. Somente 5% dos entrevistados afirmam 
utilizar uma nascente como fonte de captação de água (Figura 7.3.3-23 a 7.3.3-25). 
O número de fontes de abastecimento citadas foi superior ao número de domicílios 
localizados nas áreas intervencionadas, portanto, em algumas propriedades 
existem mais de uma fonte. 
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Figura 7.3.3-23 - Formas de abastecimento de água nas áreas 
intervencionadas.  

Fonte: Levantamento de campo, 2014. 

 

  

Figura 7.3.3-24 - Abastecimento de água por 
poço em propriedade inserida 
em áreas intervencionadas 
em Juara – Armazenamento 
em caixa d`água. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
10/2014. 

Figura 7.3.3-25 - Abastecimento de água por poço 
em propriedade inserida em 
áreas intervencionadas em Juara 
- Armazenamento em caixa 
d`água. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
10/2014.  

 

O rio Arinos é citado pela maioria dos entrevistados que fazem captação de água 
bruta como principal manancial para o abastecimento de água em suas 
propriedades, correspondendo a 59% do total.  Em segundo lugar é citado o 
córrego 1 por 14% dos entrevistados. O rio Água Clara (3%), córrego Jacutinga 
(2%) e córrego 2 (2%) também foram citados, contudo em menor proporção, 
conforme pode ser visualizado na Figura 7.3.3-26, a seguir. 

48.6% 

5.0% 

38.1% 

3.9% 3.9% 0.6% 

Poço

Nascente

Rio, lago

Outro

Não possui

Não Informou



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 437/550 
 

 

 

Figura 7.3.3-26 - Mananciais utilizados para o abastecimento de água 
nas áreas intervencionadas. 

Fonte: Levantamento de campo, 2014. 

 

 Esgotamento Sanitário 

Em 2009, a empresa Águas de Juara deu início a obras de captação de esgoto 
sanitário para tratamento na sede do município. De acordo com autoridades 
públicas municipais, atualmente nem todos os bairros do centro estão ligados à 
rede geral de coleta. 

As informações do Censo 2010 mostram que naquele momento a maioria dos 
domicílios urbanos da AID não estava ligada a rede de esgoto. No entanto, 
representantes da prefeitura relataram que, desde 2010, a rede de esgoto foi 
expandida, e atualmente atende cerca de 50% dos domicílios da sede. A  
Figura 7.3.3-27 configura as formas de destinação do esgotamento sanitário na 
sede de Juara, no ano de 2010. 
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Figura 7.3.3-27 - Destino do esgoto na zona urbana da AID - 2010. 

Fonte: IBGE Censo Demográfico 2010. 

 

Ao percorrer as áreas intervencionadas é possível constatar que a localidade não 
possui sistema de rede geral de esgotamento sanitário. Mais de 60% dos 
entrevistados afirmaram utilizar a fossa séptica como forma de destinação do 
esgoto em suas propriedades. A segunda forma mais utilizada é a fossa rudimentar, 
representando 20% do total. 

Dos entrevistados, 10% não utilizam nenhuma forma de tratamento e o esgoto é 
despejado diretamente nas terras da propriedade (Figura 7.3.3-28). 
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Figura 7.3.3-28 - Formas de esgotamento sanitário nas áreas 
intervencionadas. Fonte: Levantamento de campo, 2014. 

 

 Resíduos Sólidos 

Os resíduos sólidos nas áreas intervencionadas, em sua maioria, são queimados 
nas propriedades, sendo esta prática mencionada por 39% dos moradores. Em 
segundo lugar, foi citada a coleta de resíduos fora do domicílio, ou seja, os 
moradores não contam com o serviço da prefeitura para buscar os resíduos sólidos 
em suas propriedades, representando 27% do total dos moradores. Os resíduos 
sólidos enterrados nas propriedades correspondem a 15% dos moradores. Somente 
3% dos moradores são atendidos pela coleta municipal domiciliar, como observado 
na Figura 7.3.3-29. 
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Figura 7.3.3-29 - Destino dos resíduos sólidos nas áreas intervencionadas.  

Fonte: Levantamento de campo, 2014. 

 

Na área de intervenção da UHE Castanheira está localizado um depósito “a céu 
aberto”, comumente chamado de lixão, utilizado pelo município de Juara para o 
descarte de resíduos sólidos (Figuras 7.3.3-30 a 7.3.3-32). O mesmo encontra-se 
na margem direita do rio Arinos. O lixão é utilizado principalmente pela população 
residente na área urbana de Juara, fato este que foi pouco observado pela 
população residente nas áreas intervencionadas (meio rural), que prefere queimá-lo 
na propriedade. 

Na zona urbana da AID a maior parte dos domicílios tem o lixo coletado por 
serviços de limpeza (Figura 7.3.3-33). Mais de 96% dos domicílios são atendidos 
pelo serviço de limpeza, seja na coleta domiciliar ou nas caçambas distribuídas. 
Esse serviço é realizado pelas prefeituras de Juara e Novo Horizonte do Norte. 
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Figura 7.3.3-30 - Estrada que leva ao lixão em 
Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
02/2015. 

Figura 7.3.3-31 - Lixão em Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 02/2015.  

 

Figura 7.3.3-32 - Lixão em Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 02/2015. 
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Figura 7.3.3-33 - Destino dos resíduos sólidos na área urbana da AID. 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

O Mapa 7.3.3-7 apresenta os equipamentos ligados ao saneamento básico 
identificados na AID. 
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Mapa 7.3.3-7 - Equipamentos ligados ao saneamento básico identificados na AID. 
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Mapa 7.3.3-7 - Equipamentos ligados ao saneamento básico identificados na AID. 
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e) Uso e Ocupação do Solo e Ordenamento Territorial 

A Lei Complementar nº 15, de 17 de novembro de 2006, em seu Anexo I, define o 
macrozoneamento do município de Juara, dividindo seu território em quatro zonas11. 
É na subzona 3.2.3, situada na porção central do território de Juara, que se localiza 
a sede do município, que é regida por diretrizes específicas na lei. 

A futura área de remanso do reservatório estará localizada em área com uso 
detalhado no Plano Diretor, sendo duas zonas específicas, ambas na margem 
direita do rio Arinos. As áreas contíguas são o Distrito Industrial e uma Zona 
Especial de Interesse Social (ZEIS), entre a rodovia MT-325 e o aeroporto do 
município. As ZEIS, segundo o Plano Diretor, são áreas destinadas a projetos de 
assentamentos urbanos direcionados a classes populares. A Figura 7.3.3-34 
apresenta o Macrozoneamento do Distrito Industrial de Juara. 

 

                                                           
11

 Plano Diretor do município de Juara, 2006.  Sendo o macrozoneamento do município de Juara assim 
estabelecido segundo o Plano Diretor do município de Juara, 2006: 1) Zona 3.2.3 – Unidade de Uso 
Sustentável – Área de Proteção ambiental da Serra dos Caiabis, 2) Subzona 3.2.3.a, 3) Subzona 3.2.3.b 
, e 4)Terras Indígenas. 
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Figura 7.3.3-34 - Macrozoneamento do Distrito Industrial. Fonte: Plano Diretor de Juara, 2006. 
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O município de Novo Horizonte do Norte não possui legislação de zoneamento do 
território. Há apenas legislação municipal delimitando o perímetro urbano da sede. 
Em Novo Horizonte do Norte, para além da sede municipal, predomina o tipo de uso 
rural, o que pode ser visto a partir das áreas dos estabelecimentos intervencionados 
pela UHE Castanheira. 

Portanto, no que tange ao ordenamento territorial da AID, conforme análise da Lei 
do Plano Diretor, as áreas intervencionadas da UHE Castanheira, o município de 
Novo Horizonte do Norte está inserido em Zona Rural e as áreas intervencionadas 
de Juara divididas em Distrito Industrial e em Zona Especial de Interesse Social 
(ZEIS), enquanto para a sede de Juara, a mesma é classificada como em Zona 
Urbana, estando localizada a uma distância de 29,5 km do eixo da barragem do 
reservatório. 

 

 Uso do Solo 

Quanto ao uso e ocupação do solo das áreas intervencionadas da AID, os 156 
estabelecimentos identificados no ano de 2014 apresentam uma área total de 
81.845,39 hectares, estando 14.214,87 hectares dentro da AID. Este contempla 
somente as áreas intervencionadas da AID, não levando em consideração a área 
da sede de Juara. 

Como tipologias utilizadas para a classificação do uso do solo foram conceituadas 
usos diversos, enquadrados nesse estudo, segundo o IBGE, em nove categorias, a 
saber: agricultura, pastagem, corpo d’água, loteamento/edificação, macega, 
reflorestamento, remanescente de vegetação nativa, solo exposto e vias e acessos. 
Já para a sede urbana de Juara na AID, o uso do solo foi classificado por área 
urbana pouco densa, área urbana densa e área urbana muito densa. 

A categoria de pastagem é a mais significativa dos estabelecimentos identificados 
nas áreas intervencionadas da AID, em termos de área, perfazendo uma superfície 
de 6.157,57 hectares (43,32 %) (Figuras 7.3.3-35 e 7.3.3-36), seguida pela 
categoria de remanescente de vegetação nativa, com 6.079,25 hectares (42,77 %), 
o que pode ser representada em sua maioria por áreas de reserva legal dos 
estabelecimentos agropecuários. As áreas de agricultura ocupam uma área 
extremamente pequena quando comparada com as áreas de pastagem, somente 
0,62 hectares (0,004 %), conforme especificado no Quadro 7.3.3-9, a seguir. 

No Sítio Talismã foi observado o desenvolvimento da agricultura ligada à 
fruticultura. A propriedade é assistida pela Secretaria de Agricultura do Estado do 
Mato Grosso (Figuras 7.3.3-37 e 7.3.3-38). 
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Figura 7.3.3-35 - Áreas de pastagem visualizadas 
a partir da Estrada da Pedreira 
na AID. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
02/2015. 

Figura 7.3.3-36 - Áreas de pastagem nas áreas 
intervencionadas da AID. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
02/2015. 

  

Figura 7.3.3-37 - Sítio Talismã. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 
02/2015. 

Figura 7.3.3-38 - Propriedade Sítio Talismã. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 02/2015. 

 

Outro dado importante diz respeito às vias e acessos que poderão ser impactados 
com a construção da UHE Castanheira. Dentro das áreas intervencionadas da AID, 
foram mapeados 49,99 hectares (0,35 %) de vias e acessos existentes na AID. 

Dentro de solo exposto encontram-se as áreas identificadas como jazidas também. 
As jazidas são formadas pelas cascalheiras. Ao todo foram identificadas  
3 cascalheiras inseridas na AID das áreas intervencionadas. Duas cascalheiras 
(Cascalheira Juara) pertencem à loja de material de construção Casa Nova 
Materiais de Construção e tem autorização do CPRM e da SEMA - MT para a 
extração de areia, cascalho, brita e pedra. Nas duas cascalheiras foram observados 
dois tanques de peixe. A outra Cascalheira pertence à empresa Delarica  
(Figuras 7.3.3-39 a 7.3.3-40). O Mapa 7.3.3-8 apresenta as áreas de extração 
minerárias existentes na AID. 
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Quadro 7.3.3-9 - Tipos de uso do solo nos 
estabelecimentos das áreas 
intervencionadas da AID. 

Uso do Solo - 
Propriedades na AID 

Área Total 
(Ha) 

% em 
relação à 
área total  

Agricultura 0.62 0,004 

Corpo d'agua 1890.81 13,30 

Loteamento/Edificação 8.85 0,061 

Macega 13.98 0,095 

Pastagem 6.157,57 43,32 

Reflorestamento 9,17 0,07 

Remanescente de 
Vegetação Nativa 

6.079,25 42,77 

Solo exposto 4,64 0,03 

Vias e acessos 49,99 0,35 

TOTAL 14.214,87 100,00 

Fonte: Levantamento de campo do Consórcio Habtec Mott 
MacDonald Novaterra, 2014. 

 

  

Figura 7.3.3-39 - Cascalheira (extração de areia 
e cascalho). 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 02/2015. 

Figura 7.3.3-40 - Via principal do PCA Arinos 
(Projeto Casulo), em Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald., 02/2015. 
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Figura 7.3.3-41 - Cascalheira (extração de areia 
e cascalho) + Tanque de peixe 
dentro do PCA Arinos (Projeto 
Casulo). 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 02/2015. 

Figura 7.3.3-42 - Autorização para a extração. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 02/2015. 

  

Figura 7.3.3-43 - Cascalheira (extração de areia 
e cascalho). 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 02/2015. 

Figura 7.3.3-44 - Cascalheira (extração de areia e 
cascalho). 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 02/2015 

  

Figura 7.3.3-45 - Cascalheira Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 02/2015. 

Figura 7.3.3-46 - Cascalheira (extração de areia e 
cascalho). 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 02/2015 
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Figura 7.3.3-47 - Cascalheira Delarica (extração 
de areia e cascalho). 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 02/2015 

Figura 7.3.3-48 - Cascalheira Delarica (extração 
de areia e cascalho). 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 02/2015. 
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Mapa 7.3.3-8 - Áreas de extração minerárias na AID. 
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Mapa 7.3.3-8 - Áreas de extração minerárias na AID. 
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As atividades agrícolas realizadas nos estabelecimentos das áreas 
intervencionadas da AID, segundo informações do levantamento de campo, são 
desenvolvidas para alimentação do gado e, em menor escala, para consumo 
humano. 

Com as lavouras praticamente inexistentes, matas e florestas para as áreas de 
reserva e, em menor escala, para a extração da madeira, a área utilizada por 
pastagens (49,50%) é indicativa da principal atividade formalmente desenvolvida na 
região, a pecuária, com alto grau de importância na composição da economia local. 

Além das propriedades rurais, nas áreas intervencionadas encontram-se 
assentamentos. No total foram diagnosticadas 20 famílias nos 38 lotes existentes 
no assentamento, estando somente 1 família inserida nas áreas intervencionadas 
do assentamento do PCA Arinos (Projeto Casulo), localizado à beira do rio Arinos 
em Juara, ocupa uma área total de 49,70 hectares, estando 35,48 hectares 
inseridos na AID do empreendimento (Figura 7.3.3-49). 

Quanto ao uso e ocupação do solo na sede de Juara, por se tratar do polígono 
urbano formado pelo 1º Distrito de Juara, a classe de uso é classificada como área 
urbanizada e conta com uma área total de 1.042,58 hectares. 

Sobre a existência de Unidades de Conservação (UCs), constatou-se durante as 
entrevistas nas secretarias municipais e nos sites oficiais das instituições federais e 
do estado do Mato Grosso que não há nos municípios de Juara e de Novo 
Horizonte do Norte, Unidades de Conservação estabelecidas ou em processo de 
criação, estando, portanto ausentes na ordenação do uso do solo da AID. 

Segundo pesquisas em campo e consulta a sites oficiais, não foram identificadas 
populações tradicionais e nem áreas indígenas na AID do empreendimento. 

O Mapa 7.3.3-9 ilustra o uso e ocupação do solo na parcela da Zona Rural, de 
Distrito Industrial e de Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), onde estão 
localizadas as áreas intervencionadas da UHE Castanheira e a sede urbana do 
município de Juara com suas classificações, segundo o IBGE e o Plano Diretor do 
Município de Juara. 
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Mapa 7.3.3-9 - Uso e ocupação do solo na AID. 
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Mapa 7.3.3-9 - Uso e ocupação do solo na AID. 
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 Estrutura Fundiária 

Para organizar o conhecimento da estrutura fundiária da AID, cada um dos  
156 estabelecimentos componentes das áreas intervencionadas da AID e a sede 
urbana do município de Juara foram classificados por tamanho, tendo como 
referência os módulos fiscais dos municípios de Juara e Novo Horizonte do Norte, 
equivalente a 100 hectares12. Assim, os estabelecimentos foram agrupados em três 
classes. 

Considerando a diversidade de tamanhos dos estabelecimentos revelados pelo 
levantamento de campo, foi necessário estabelecer mais uma estratificação dentro 
de cada uma das três classes. Os referidos critérios e respectivas classificações 
adotadas estão listados a seguir. 

 Pequena propriedade: estabelecimentos de 5 ha a 400 ha (até 4 módulos 
fiscais de área);  

 Média Propriedade: estabelecimentos com 400,01 ha a 1.500 ha (4 a 15 
módulos fiscais de área); 

 Grande Propriedade: estabelecimentos com mais de 1.500,01 ha (15 módulos 
fiscais de área)13. 

 

Tendo por referência esta classificação, os resultados da pesquisa socioeconômica 
realizada junto aos estabelecimentos no meio rural da AID, evidenciam a 
prevalência de 76,28% de pequenas propriedades nas áreas intervencionadas. Na 
sequência comparecem as médias propriedades, com 16,67% do conjunto 
observado e por último as grandes propriedades representando 7,05% do total de 
propriedades identificadas nas áreas intervencionadas, conforme apresentado no 
Quadro 7.3.3-10, a seguir. 

 

  

                                                           
12

 EMBRAPA. Variação Geográfica do Tamanho dos Módulos Fiscais no Brasil. Disponível em: 
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/77505/1/doc-146.pdf. Acesso em: 29 de janeiro de 
2015. 
13

A Instrução Normativa nº 10, de 18 de Novembro de 2002 do INCRA, estabelece diretrizes para fixação 
do Módulo Fiscal de cada Município. 
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Quadro 7.3.3-10 - Classificação das propriedades situadas nas áreas intervencionadas da AID (meio 
rural), segundo margem esquerda e direita do rio Arinos. 

PROPRIEDADE X MARGEM 

PROPRIEDADE ESQUERDA % DIREITA % 

PEQUENA ( > 5,00 e < 400,00 ha) 22 44.90 97 90.65 

MEDIA ( > 400,01 e <1,500,00 ha) 17 34.69 9 8.41 

GRANDE (> 1.500,01 ha) 10 20.41 1 0.93 

TOTAL 49 100.0 107 100.0 

Fonte: Levantamento de campo, 2014. 

 

Partindo para uma análise da estrutura fundiária nas margens do rio Arinos, verifica-
se que em ambas há o predomínio da pequena propriedade (menos de  
400 hectares), o que, na margem direita representa 90,65% do total de 
propriedades e na margem esquerda chega a 44,90%. Em relação às propriedades 
médias (de 400 a menos de 1.500 hectares), a margem esquerda concentra 34,69% 
das propriedades e 8,41% estão na margem oposta. No caso das grandes 
propriedades (acima de 1.500 hectares), a diferença entre margens assume maior 
relevância: na margem esquerda, 20,41% dos estabelecimentos são grandes 
propriedades, com área superior a 1.500 hectares enquanto na margem direita, a 
mesma classe de propriedade não chega a 1% dos estabelecimentos. 

As pequenas propriedades se caracterizam pela predominância de 
estabelecimentos com áreas de 5 a 400 hectares (22 propriedades), e neste extrato 
estão inseridas as áreas que pertencem ao Assentamento situado na zona do 
distrito industrial do município de Juara, denominado de PCA Arinos (Projeto 
Casulo). Dos 38 lotes deste assentamentosomente 1 propriedade está inserida na 
AID e possui uma área de até 5 hectares. Somente 10 propriedades são menores 
que 5 hectares, estando todas localizadas na margem direita do rio Arinos.As 
demais pequenas propriedades da área intervencionada da AID (49 casos) estão 
distribuídas entre a margem direita e esquerda do rio Arinos. 

Portanto, de acordo com módulos usados como critério, percebe-se a maior 
incidência nas propriedades de 100 a 200 hectares, seguidas pelas de 30,1 a 50 e 
50,1 a 100 hectares, conforme pode ser visto no Quadro 7.3.3-11 a seguir. 
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Quadro 7.3.3-11 - Classificação das propriedades situadas nas áreas intervencionadas da AID por 
tamanho. 

PROPRIEDADE X MARGEM 

PROPRIEDADE ESQUERDA % EM RELAÇÃO A 
MARGEM DIREITA % EM RELAÇÃO A 

MARGEM 

Menos de 400 (PEQUENA) - 1 a 4 módulos fiscais 

< 5 - - 10 9.35 

5,1 – 10 - - 4 3.74 

10,1 – 30 4 8.16 14 13.08 

30,1 – 50 4 8.16 22 20.56 

50,1 – 100 1 2.04 20 18.69 

100,1 – 200 8 16.33 16 14.95 

200,1 – 300 3 6.12 8 7.48 

300,1 – 400 2 4.08 3 2.80 

400 a menos de 1.500 (MÉDIA) - 4 a 15 módulos fiscais 

400,1 – 500 6 12.24 2 1.87 

500,1 – 600 4 8.16 2 1.87 

600,1 – 700 - - 1 0.93 

700,1 – 800 3 6.12 - - 

800,1 – 1.000 - - 3 2.80 

1.000,1 - 1.500 4 8.16 1 0.93 

1.500 ou mais (GRANDE) - > 15 módulos fiscais 

1.500,1 - 2.000 7 14.29 - - 

2.000,1 – 2.500 1 2.04 - - 

2.500,1 – 3.000 - - - - 

3.000,1 – 3.500 - - - - 

3.500,1 – 4.000 1 2.04 - - 

4.000,1 - 5.000 - - - - 

> 5.000 1 2.04 1 0.93 

TOTAL 49 100.00 107 100.00 

Fonte: Levantamento de campo, 2014. 

 

A Figura 7.3.3-49 apresenta as diferenças de concentração de terras entre as 
margens esquerda e direita do rio Arinos, bem como possibilitam uma visão geral 
do tamanho de cada uma das propriedades no espaço total das áreas 
intervencionadas da AID. 
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Figura 7.3.3-49 - Estrutura Fundiária por Classes de Propriedade nas áreas intervencionadasl da AID. 

Fonte: Levantamento de campo, 2014. 

 

f) Assentamento: PCA Arinos (Projeto Casulo) 

O Assentamento do PCA Arinos (Projeto Casulo) está localizado na margem direita 
do rio Arinos no perímetro urbano do distrito industrial do município de Juara, 
próximo ao Aeroporto Municipal de Juara. Situa-se a aproximadamente 34 km da 
barragem da UHE Castanheira, contudo 16,43hectares encontram-se dentro da 
área de influência direta (AID). A área total do PCA Arinos é de 100,91 hectares. 

O assentamento pertencia ao território do atual aeroporto e tinha como 
denominação PCA Arinos. O PCA Arinos pertencia ao INCRA e foi criado em 19 de 
novembro de 1999. O mesmo possuía uma área de 84 hectares, com capacidade 
para assentar 32 famílias. Contudo, o PCA Arinos precisou ceder o seu território 
para a construção do aeroporto de Juara. Desse modo, a prefeitura municipal de 
Juara disponibilizou uma área, próxima ao aeroporto, para os assentados. 

O acesso ao PCA Arinos (Projeto Casulo), a partir da sede urbana de Juara, é 
realizado através da rodovia estadual MT-325 - Estrada Tabaporã (sentido 
Tabaporã) asfaltada. Partindo da MT-325 e seguindo para o Casulo, as vias 
encontram-se sem asfalto e sem sinalização. Segundo os entrevistados, as 
condições das vias se tornam piores no período chuvoso. As Figuras 7.3.3-50 e 
7.3.3-51 a seguir, apresentam as condições das vias no Projeto. 
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Figura 7.3.3-50 - Entrada e via principal do PCA 
Arinos (Projeto Casulo), em 
Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 02/2015. 

Figura 7.3.3-51 - Via principal do PCA Arinos 
(Projeto Casulo), em Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 02/2015. 

 

A pesquisa socioeconômica realizada no Projeto identificou 38 lotes existentes, 
destes, somente 1 lote está localizado  na AID da UHE Castanheira14. Em todos os 
lotes há moradores permanentes, sejam seus titulares ou empregados, nos quais 
vivem 53 famílias. As 53 famílias residentes na área do Projeto compreendem uma 
população de 66 pessoas. 

Foram identificadas duas áreas minerárias com autorização da SEMA-MT para 
extração de areia, cascalho, brita, dentre outros minérios. As cascalheiras 
visualizadas pertencem à Casa Nova Materiais de Construção (Figura 7.3.3-52 a 
7.3.3-53). Em duas cascalheiras também foram observados tanques de peixe 
(Figuras 7.3.3-54 e 7.3.3-55). 

  

                                                           
14

 O proprietário do único lote pertencente à área intervencionada da AID da UHE Castanheira recusou-
se a responder ao questionário do leventamento censitário. Contudo, o mesmo autorizou o registro 
fotográfico de sua propriedade. 
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Figura 7.3.3-52 - Cascalheira no PCA Arinos 
(Projeto Casulo), em Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 02/2015. 

Figura 7.3.3-53 - Vista da Cascalheira no PCA 
Arinos (Projeto Casulo), em 
Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 02/2015. 

  

Figura 7.3.3-54 - Tanque de peixe da cascalheira 
no PCA Arinos (Projeto 
Casulo), em Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 02/2015. 

Figura 7.3.3-55 - Tanque de peixe da cascalheira 
no PCA Arinos (Projeto Casulo), 
em Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 02/2015. 

 

Dos 38 lotes, 25 entrevistados moram no PCA Arinos há mais de 10 anos. Somente  
6 moram de 1 a 4 anos na localidade. De 5 a 10 anos, foram identificados um total 
de 7 pessoas. 

Em relação ao processo migratório, 10 entrevistados são naturais do próprio estado 
do Mato Grosso. Dando sequência, observam-se 8  originários do estado do 
Paraná. Os demais são do estado de Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, 
Alagoas, Espírito Santo, Ceará e Bahia. Dos 38 entrevistados, 30 migraram em 
busca de melhores condições de trabalho. Os demais (8) foram por motivos 
familiares. 

O Projeto não conta com infraestrutura de serviços adequados na área educacional, 
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de saúde, de saneamento básico, dentre outros. As ações de implantação sofreram 
descontinuidade e não obedeceram ao planejamento originalmente traçado, devido 
à divergências administrativas da prefeitura de Juara e o Incra, o que ocasionou 
reflexos negativos no desenvolvimento social e produtivo da localidade. Atualmente 
o Projeto não recebe incentivos financeiros e sociais nem do Incra e nem da 
Prefeitura. 

O PCA Arinos não dispõe de rede de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário. Para o abastecimento de água, todos são atendidos através de poço 
artesiano e informaram não utilizar o rio Arinos para a captação de água, com 
exceção de um entrevistado que informou utilizar a água de um pequeno córrego O 
esgotamento sanitário é feito por fossa séptica em 37 imóveis. Somente um 
entrevistado possui fossa rudimentar. 

Para os resíduos sólidos, os mesmos são coletados, em sua maioria (28 imóveis), 
pela rede de coleta disponibilizada pela prefeitura de Juara duas vezes por semana. 
Somente 4 imóveis coletam seus resíduos fora do domicílio e os demais imóveis 
enterram ou queimam (6 imóveis). Os resíduos sólidos são despejados no lixão de 
Juara, localizado na AID do empreendimento. 

No projeto foram identificadas duas igrejas, uma evangélica e outra católica 
(Figuras 7.3.3-56 e 7.3.3-57). 

 

  

Figura 7.3.3-56 - Igreja Evangélica localizada 
no PCA Arinos (Projeto 
Casulo), em Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 02/2015. 

Figura 7.3.3-57 - Igreja Católica localizada no 
PCA Arinos (Projeto Casulo), 
em Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 02/2015. 
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Figura 7.3.3-58 - Galpão da igreja católica localizada no PCA 
Arinos (Projeto Casulo), em Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 02/2015. 

 

Em relação à estrutura dos imóveis visualizados no PCA Arinos, a maioria das 
paredes dos imóveis é feita de madeira (26 imóveis). Os demais são mistos  
(8 imóveis) e de alvenaria (4 imóveis). Quanto à cobertura dos imóveis, 26 são 
constituídos por telhas e 12 são de zinco. 

 

g) Atividade Pesqueira 

De acordo com informações do Sistema Informatizado do Registro Geral da 
Atividade Pesqueira (SISRGP-MPA)15, não existe atividade de pesca industrial 
licenciada na AII. No Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) existem somente 
cadastros de pescadores profissionais na categoria artesanal, e ao todo são  
40 profissionais registrados na AII. A Figura 7.3.3-59 elenca o número de 
pescadores profissionais com autorizações emitidas pelo Ministério da Pesca e 
Aquicultura na área de influência. 

 

                                                           
15

 Pesquisa realizada no site do MPA, disponível em: < http://sinpesq.mpa.gov.br/rgp/>. Acesso em 
fevereiro de 2015 
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Figura 7.3.3-59 - Quantidade de pescadores artesanais 
licenciados na AII por município. 

Fonte: Ministério da Pesca e Aquicultura - 
SisRGP, 02/2015. 

 

A região da AII está situada na bacia do Rio Amazonas, nessa região o período de 
defeso da piracema é delimitado pela Lei Estadual nº 9.096 de 2009. A lei proíbe a 
pesca nos rios da região entre os dias 5 de novembro e 28 de fevereiro, se flagrado 
o desrespeito ao defeso estão previstas multas entre mil e cem mil reais. 

No período do defeso da piracema os pescadores profissionais com RGP e 
reconhecidos têm direito a receber uma compensação financeira do governo. No 
site do Portal Transparência foram relacionados 32 pescadores beneficiados com o 
Seguro Defeso na AII no ano de 2014. A maioria dos beneficiários possui endereço 
de cadastro situado no município de Juara (Figura 7.3.3-60). 

O benefício é pago em quatro parcelas entre os meses de novembro e fevereiro, 
época que corresponde ao defeso na região estabelecido pelo IBAMA na Portaria 
Nº 48 de novembro de 2007. No estado de Mato Grosso a portaria autoriza a pesca 
de subsistência com cota diária de 3 kg, ou um exemplar. O valor pago em cada 
parcela do Seguro Defeso corresponde a um salário mínimo. 

 

29 
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Juara Porto dos Gaúchos Novo Horizonte do Norte
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Figura 7.3.3-60 - Número de beneficiados com o seguro 
defeso nos municípios da AII - 2014. 

Fonte: Portal Transparência. 

 

A pesca esportiva tem importância no cotidiano econômico dos três municípios da 
AII, sobretudo nos municípios de Juara e Porto dos Gaúchos. São realizados 
anualmente dois festivais de pesca no rio Arinos, um em cada município citado. 
Além de gerar visibilidade e divulgação de produtos na atividade pesqueira da AII, 
geralmente nos meses anteriores ao início do defeso, esses eventos atraem turistas 
de outras regiões que aquecem os comércios estabelecidos nesses municípios. 

No ano de 2014, como citado em outros itens desse estudo, o Festival de Pesca de 
Juara não foi realizado devido à falta de recursos. No município de Porto dos 
Gaúchos o festival ocorreu no mês de agosto, o ponto de partida para os 
competidores foi próximo ao restaurante Flutuante, situado na margem direita do rio 
Arinos na sede do município. As festividades, segundo os entrevistados levam 
investimentos para a economia local, além de divertimento para a população. 

Quando questionados sobre a ocorrência do Festival de Pesca, mais de 95% dos 
entrevistados tinham conhecimento, contudo os mesmos relataram nunca terem 
participado. 

Não foram identificados dados oficiais sobre a produção pesqueira na região da AII. 
O número de pescadores registrados na capatazia de Juara da  
Colônia Z-16 coincide com aqueles que receberam o seguro defeso em 2014 (32). 
Considerando o pequeno efetivo de pescadores profissionais, supõe-se que a 
produção pesqueira na região é relativamente modesta, se comparada com a 
porção sul do estado. 

A Lei Estadual Nº 9.893 de 1 de março de 2013 altera alguns artigos da  
Lei 9.096/09: limita a captura em 5 kg de pescado ou um exemplar para cada 
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pescador amador em época diferente do período da piracema (defeso); os 
pescadores profissionais são autorizados a capturar até 125 kg de pescado por 
semana, segundo a legislação. 

A coordenadora da capatazia de Juara (Colônia Z-16) estima que cada pescador 
profissional da AII tenha capturado entre 3.000 e 3.500 kg de pescado em 2014. 
Para a representante da entidade isso gerou uma renda anual entre 25 mil e 30 mil 
reais para cada pescador em 2014. 

No Anexo III da Lei 9.893 são listadas as medidas mínimas por espécie existente na 
bacia amazônica (Figura 7.3.3-61). O documento determina a proibição da pesca da 
espécie popularmente conhecida como piraíba (Brachyplatystoma filamentosum), 
justificada pela necessidade de conservação da espécie. A piraíba é um peixe que 
segundo o site da revista Pesca & Companhia 16 pode chegar até 300 kg, mas são 
os exemplares com até 60 kg, os chamados “filhotes”, que possuem uma carne de 
paladar mais apreciado, e consequentemente maior valor comercial. A pesca do 
“filhote” diminui a capacidade de reprodução da espécie, o que ocasionou a queda 
no número de indivíduos da espécie na bacia amazônica. 

 

 

Figura 7.3.3-61 - Medida mínima para pesca de espécies de pescado na Bacia Amazônica. 

Fonte: Lei Estadual nº 9.893, Mato Grosso. 

 

O Mapa 7.3.3-10 localiza as principais áreas de pesca na AII segundo a indicação 
da representante dos pescadores profissionais da região. 

                                                           
16

 Fonte: disponível em  http://revistapescaecompanhia.com.br/fique-por-dentro/noticias/piraiba. Acesso 
março de 2015. 
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Ainda segundo a representante da capatazia, os pescadores normalmente 
comercializam o pescado de maneira independente e o armazenamento é feito em 
suas próprias residências. Alguns poucos restaurantes compõem parte de seus 
estoques com a compra de peixes nativos, e a maioria utiliza pescado oriundo de 
outras regiões do país. O mesmo acontece com o pescado comercializado em 
supermercados, onde geralmente o insumo é oferecido congelado, e sua 
procedência é resultado de atividades aquícolas. 

No ano de 2006 a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA) 
lançou o Sistema de Controle e Monitoramento da Pesca (SISCOMP). A iniciativa 
mantinha a função de congregar dados a respeito da produção pesqueira no estado 
e as informações eram recolhidas pela Declaração de Pesca Individual (DPI). A DPI 
era preenchida pelos pescadores profissionais e continha informações sobre a 
quantidade de pescado retirado dos rios do estado. 

A equipe da Habtec Mott MacDonald entrou em contato com a Coordenadoria de 
Fauna e Recursos Pesqueiros (CFRP), órgão ligado a SEMA, em fevereiro de 2015. 
O objetivo era a obtenção de dados sobre a produção pesqueira na AII 
possivelmente registrados nas DPIs. Segundo a representante do órgão, o 
SISCOMP está desativado desde o ano de 2010. Não foram encontradas outras 
fontes secundárias que mensurem a retirada de pescado na AII. 

No Levantamento Censitário realizado nas propriedades rurais da AID do 
empreendimento, apenas uma pessoa declarou ter como principal atividade a pesca 
artesanal. Dentre os entrevistados nas 186 ocupações situadas na AID, oito 
declararam ter cadastro no RGP, três se consideram pescadores artesanais e dois 
se consideram adeptos da pesca esportiva. 

A atividade serve também para incrementar a dieta dos empregados que habitam 
as ilhas e as propriedades pequenas a beira do rio, caseiros em sua maioria. 
Segundo relatos dos pesquisadores do meio biótico desse estudo, foram 
encontrados diversos pesqueiros no rio Arinos próximos às ilhas existentes. 

Sob o ponto de vista econômico, a atividade da pesca tem pouco impacto na 
geração de renda para os habitantes da AID. Ainda de acordo com o levantamento 
censitário efetuado pela equipe de campo, apenas dois entrevistados citaram a 
atividade como única forma de contribuir com a renda de seus núcleos familiares. 

O Mapa 7.3.3-11 apresenta os principais pesqueiros na porção da bacia do Arinos 
que se justapõe ao território da AID. As zonas de pesca foram indicadas pela 
administração da capatazia de Juara da Colônia Z-16. 

O pequeno efetivo de pescadores profissionais cadastrados na Colônia Z-16 mostra 
que a pesca é uma atividade pouco expressiva para a geração de renda na AID. Em 
entrevista, pescadores citaram que a atividade foi assumida por alguns como forma 
de se manterem na região após o insucesso nas atividades agrícolas. A classe de 
trabalhadores do setor na região já é composta pela terceira geração de 
pescadores, netos dos primeiros imigrantes.   
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Mapa 7.3.3-10 - Principais áreas de pesca na AII. 
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Mapa 7.3.3-10 - Principais áreas de pesca na AII. 
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Mapa 7.3.3-11 - Principais pesqueiros na porção da bacia do Arinos que se justapõe ao território da AID. 
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Mapa 7.3.3-11 - Principais pesqueiros na porção da bacia do Arinos que se justapõe ao território da AID. 
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 Caracterização socioeconômica dos pescadores 

No mês de setembro de 2014 a equipe de campo efetuou entrevistas com  
31 pescadores cadastrados na capatazia de Juara da Colônia Z-16 que atuam 
dentro da AII e da AID. Cabe explicar que os pesqueiros encontram-se nas duas 
áreas. Esta pesquisa corresponde a um universo significativo considerando que, 
segundo a direção da capatazia, existem 32 pescadores profissionais na AII, 
conforme supracitado. 

Todos os entrevistados possuem registro de pesca, informação confirmada pela 
equipe nos sites do MPA e Portal da Transparência.  Seguindo a ordem da 
distribuição dos cadastros por município da AII na capatazia, a maior parte dos 
entrevistados é de pescadores do município de Juara. A Figura 7.3.3-62 apresenta 
o percentual de entrevistados por município da AII. 

 

 

Figura 7.3.3-62 - Distribuição dos pescadores entrevistados por 
município da AII/AID.  

Fonte: pesquisa de campo 2014. 

 

Dentre os entrevistados, 22,6% do grupo são mulheres, e do total apenas cinco 
declararam ser naturais da AII e 12 profissionais são oriundos de outras unidades 
da federação. Quanto à faixa etária, a maioria dos pescadores tem idade superior a 
40 anos, e no grupo, menos de 13% dos pescadores está na faixa etária situada 
entre 15 e 30 anos de idade (Figura 7.3.3-63). O perfil etário do grupo de 
pescadores pode indicar dificuldades quanto à manutenção da atividade na região 
de influência, embora para muitos dos mais velhos, seja considerada importante em 
seu cotidiano. 
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Figura 7.3.3-63 - Perfil etário dos pescadores entrevistados na AII. 

Fonte: pesquisa de campo 2014. 

 

O Quadro 7.3.3-14 lista os pescadores entrevistados pela equipe de campo, assim 
como os respectivos números no registro de pesca. Todos os pescadores são 
registrados oficialmente como profissionais. 

A maior parte dos profissionais entrevistados atua na atividade há mais de cinco 
anos, e cerca de 10% exerce a profissão há menos de um ano (Figura 7.3.3-64). 
Esse dado reforça a interpretação que, aparentemente, sugere pouco folego na 
renovação do quadro de integrantes da classe na região de estudo. Em muitas 
entrevistas foram feitas observações com respeito à manutenção da atividade 
dentre os membros da família quando muitos entrevistados citaram que as novas 
gerações buscam outras profissões com melhor remuneração. 
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Figura 7.3.3-64 - Tempo que desenvolve a atividade da pesca artesanal. 

Fonte: pesquisa de campo, 2014. 

 

A atividade pesqueira entre os mais velhos serve como segurança para a renda 
familiar, e possibilita a dedicação dos familiares mais jovens ao estudo formal. Nos 
31 núcleos familiares que são representados por cada entrevistado existem  
29 dependentes com idade inferior a 18 anos, e um maior de idade portador de 
deficiência. Ao todo as famílias de pescadores (as) são compostas por 99 pessoas, 
e mais de 30% desses entes pode ser considerado como dependente. 

A maioria dos entrevistados tem endereço postal em zonas urbanas dos municípios 
da AII, conforme apresentado na Figura 7.3.3-65. Dentre os 6 habitantes da zona 
rural, 2 são assentados do Projeto Casulo em Juara, 1 do PA Arara Azul em Porto 
dos Gaúchos e 3 moram na Gleba Taquaral em Novo Horizonte do Norte. Apesar 
de a maioria possuir residência fixa nos centros de cada município, muitos 
pescadores possuem pequenas propriedades rurais próximas ao local de pesca. 

 

 

Figura 7.3.3-65 - Local de domicílio - urbano X rural. 

Fonte: pesquisa de campo 2014. 
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Todos os entrevistados admitiram como atividade principal a pesca artesanal, no 
entanto quase a metade declarou desenvolver alguma atividade complementar além 
desta (Figura 7.3.3-66). Dentre as atividades citadas a principal está relacionada 
com trabalhos de diaristas, como serviços de pedreiro, domésticos, reparos em 
propriedades rurais entre outras. Três entrevistados citaram atividades de “dona de 
casa”, o que aparentemente não configura atividade que agregue valor monetário a 
renda familiar. A aposentadoria figura como fonte de renda complementar para um 
dos entrevistados. 

Do total do universo observado, quatro entrevistados (13%) são assentados em 
projetos de reforma agrária. Destes, três estão em Juara e um em Porto dos 
Gaúchos. A atividade agropecuária também configura uma das formas de 
complemento à renda dos pescadores. Entre todos os entrevistados, quatro 
declararam atuar na produção pecuária e um na produção agrícola. Nestes casos 
trata-se de atividades desenvolvidas em pequenas propriedades rurais. 

A função de guia ou piloteiro de embarcação também figura dentre as atividades 
complementares à pesca profissional. Os principais clientes são turistas adeptos da 
pesca esportiva, que contratam pescadores locais para auxiliar na atividade de 
lazer. Entre os entrevistados cinco afirmaram que esporadicamente obtêm renda 
com o desempenho dessa função. 

Segundo os entrevistados que atuam na atividade de guia, ou piloteiro, a 
remuneração desse serviço pode gerar entre 1 e 2 salários mínimos por mês. No 
entanto, essa oportunidade de geração de renda é esporádica, e tem período de 
atuação limitado no ano devido ao defeso da piracema. 

 

 

Figura 7.3.3-66 - Atividades complementares a pesca na AII. 

Fonte: pesquisa de campo 2014. 
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A maioria dos pescadores tem renda mensal entre 1 e 2 salários mínimos  
(Figura 7.3.3-67), incluindo os valores obtidos com atividades complementares à 
pesca. A renda familiar deste grupo está situada com maior frequência na faixa 
entre 2 e 5 salários mínimos, conforme visualizado na Figura 7.3.3-68. 

 

 

Figura 7.3.3-67 - Renda mensal total do entrevistado. 

Fonte: pesquisa de campo 2014. 

 

 
Figura 7.3.3-68 - Renda mensal familiar. Fonte: pesquisa de campo 2014. 

 

Nove entrevistados citaram ter participado de cursos de capacitação profissional,  
4 deles ligados a atividades rurais não pesqueiras, dois fizeram cursos sobre 
piscicultura e 3 em atividades não rurais. Apenas um pescador declarou ter feito 
capacitação relacionada com sua principal atividade, um curso de beneficiamento 
de pescado. 
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Programas de promoção social também são opções de complemento de renda de 
alguns entrevistados. O Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf) beneficia 4 pescadores entrevistados, e o Programa Bolsa Família  
5 núcleos familiares de entrevistados. 

 

 Local de pesca 

A maioria dos pescadores citou dois rios como principal local de pesca: o rio Arinos 
e rio dos Peixes, sendo o primeiro o mais citado pelos entrevistados  
(Figura 7.3.3-69). Dentre aqueles que têm o Arinos como principal local de pesca, 
apenas dois pescadores declararam utilizar esporadicamente locais alternativos e 
os rios citados foram o Jaú e dos Peixes. 

 

 

Figura 7.3.3-69 - Principal rio utilizado para pesca. 

Fonte: pesquisa de campo 2014. 

 

 Técnicas de pesca, petrechos e embarcações 

As técnicas de pesca listadas pelos entrevistados foram as seguintes: 

 pesca de linha (Figura 7.3.3-70): é composta de uma linha com um ou vários 
anzóis, a linha pode estar presa a uma vara ou apenas ser mantida na mão 
pelo pescador; 

 vara com molinete (Figura 7.3.3-71): acoplado a uma vara, o equipamento 
utilizado favorece a pesca de espécies de menor porte, e geralmente o 
molinete é um equipamento de manuseio simples; 
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 vara com carretilha (Figura 7.3.3-72): também depende de uma vara, a 
carretilha é utilizada por pescadores mais experientes, e facilita a pesca de 
espécie de porte maior; 

 anzol de galho (Figura 7.3.3-73): a técnica utiliza uma linha presa entre as 
margens do rio em em uma árvore ou estaca, pode conter apenas um anzol 
ou vários (espinhel), e geralmente é aplicada em áreas com menor distância 
entre as margens. 

 

  

Figura 7.3.3-70 - Imagem ilustrando a pesca de 
linha de mão.  

Fonte: site Guia de Pesca 
17

. 

Figura 7.3.3-71 - Imagem ilustrando a pesca 
com vara, pode ser praticada 
com molinete ou carretilha. 

Fonte: site de notícias de Ouroeste 
18

. 

 
 

Figura 7.3.3-72 - Imagem ilustrando uma 
carretilha, equipamento 
alternativo ao molinete.  

Fonte: site Guia de Pesca. 

Figura 7.3.3-73 - Imagem ilustrando a técnica do 
anzol de galho, também 
conhecida como espinhel. 

Fonte: site do Grupo de Estudos do Tapajós 
19

. 
 

                                                           
17

 Disponível em http://www.guiasdepesca.com.br/. Acesso abril de 2015. 
18

 Disponível em http://www.ouroeste.com/products/aten%C3%A7%C3%A3o-pescadores%3A-de-
1%C2%BA-de-novembro-ate-28-de-fevereiro-a-pesca-estara-proibida-piracema/. Acesso abril de 2015. 
19

 Disponível em < http://www.grupodeestudostapajos.com.br/>. Acesso em abril de 2015. 
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A pesca com anzol de galho é autorizada a pescadores profissionais pela lei de 
pescado do estado de Mato Grosso. A medida gera controvérsia, pois muitos 
ambientalistas acreditam que esse tipo de pesca é predatória e não deve ser 
liberada aos pescadores profissionais, e sim apenas  para a pesca de subsistência. 
A pesca com redes e boias fixas também é proibida no estado. 

A Figura 7.3.3-74 lista os apetrechos citados que são utilizados na atividade, e 
relaciona o percentual de pescadores que declararam cada tipo utilizado. 
Considerando que todas as técnicas demandam o uso de linha, entende-se que a 
variável “linha” presente na figura representa o número de pescadores que utilizam 
a técnica referida especificamente. 

 

 

Figura 7.3.3-74 - Petrechos e técnicas de pesca utilizados pelos entrevistados. 

Fonte: pesquisa de campo 2014. 

 

A utilização de embarcação é fundamental para a prática da pesca profissional, e o 
tipo de embarcação influencia diretamente a produtividade da atividade. Apenas um 
entrevistado afirmou não possuir embarcação para efetuar a atividade pesqueira. A 
maioria das embarcações utilizadas é equipada com motor (Figura 7.3.3-75). 
Segundo alguns entrevistados, alguns trechos de corredeiras no rio Arinos são 
navegáveis apenas na época de cheia, o que normalmente coincide com o período 
da piracema. 
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Figura 7.3.3-75 - Tipo de embarcação utilizada.  

Fonte: pesquisa de campo 2014. 

 

 Período, formas do exercício da atividade e conservação do pescado 

No relato de boa parte dos pescadores o período entre os meses de agosto e 
outubro é quando se tem os piores resultados na atividade. Os meses seguintes ao 
término da piracema, de abril a julho, são retirados a maior quantidade de pescado. 

Mais de 87% dos pescadores fica arranchada (acampados) nas margens do rio em 
empreitadas de pesca. A Figura 7.3.3-76 apresenta os períodos de acampamento 
efetuados pelos pescadores entrevistados. 

 

 
Figura 7.3.3-76 - Períodos dias em empreitadas de pesca. 

Fonte; pesquisa de campo. 2014 
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Em empreitadas de pesca o custo varia conforme o período arranchado. Aqueles 
que dedicam mais de um dia às empreitadas dependem de insumos que mantem a 
vida no acampamento, garantem a preservação do pescado e auxiliam na captura. 
Dentre os principais itens estão incluídos gelo, iscas, anzóis, linhas, combustível e 
alimento para a subsistência do grupo. 

O tempo em que o equipamento de espera, que não depende da constante 
observação do profissional fica sob a água, também é importante, pois garante a 
salubridade do pescado capturado. De acordo com as determinações da Portaria 
148/2012 do Conselho Federal de Biologia, técnicas como a do anzol de galho 
necessitam revisão em cada 8 horas. Mais de 60% dos entrevistados afirmaram 
fazer a revisão dentro desse prazo ideal de 8 horas, conforme apresentado na 
Figura 7.3.3-77. 

 

 
Figura 7.3.3-77 - Tempo de revisão de equipamento de espera. 

Fonte: pesquisa de campo 2014. 

 

Outras práticas comuns para a preservação do pescado capturado são a retirada 
imediata das vísceras, e a conservação em local com baixa temperatura. Todos os 
entrevistados declararam utilizar algum tipo de acomodação para o resfriamento do 
pescado, porém nem todos utilizam caixas térmicas nas embarcações, 
principalmente aqueles que praticam empreitadas com menos horas de duração, ou 
aqueles que pescam sem embarcação. Para esses o pescado é acumulado 
diretamente em freezers em sua residência, ou é comercializado imediatamente. 

O grupo de pescadores que utilizam somente caixa térmica para conservação do 
pescado, geralmente corresponde aqueles que o comercializam rapidamente. Os 
pescadores que se dedicam a empreitadas maiores utilizam caixa térmica na 
embarcação, e acumulam o pescado em freezer para posterior comercialização. A 
Figura 7.3.3-78 demonstra o percentual de maneiras de conservação do pescado 
capturado entre os pescadores entrevistados. 
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Figura 7.3.3-78 - Forma de conservação do pescado capturado. 

Fonte: pesquisa de campo. 2014. 

 

 Custo da Atividade, Comercialização e Principais Espécies de Pescado 

A pesquisa de campo registrou o custo de cada pescador com cada saída para 
pesca. Considerando que cada profissional efetua empreitadas diferentes na prática 
da atividade, que variam entre horas a dias, calculou-se uma média de custo por dia 
de pesca. Entre os pescadores entrevistados essa média diária foi de 300 reais. 

Outra estrutura que pode incidir sobre os custos da atividade é a utilização de mão 
de obra de apoio, mas somente um entrevistado declarou utilizar mão de obra paga 
no auxílio a sua atividade. A forma de remuneração praticada é a divisão de parte 
do lucro obtido com os pescados capturados, ou seja, a fração dividida é calculada 
em cima do valor obtido com a venda menos os custos. 

A maioria dos pescadores utiliza mão de obra familiar no auxílio a atividade. Seja na 
atividade de pesca em si como em seus desdobramentos, como limpeza, 
conservação e comercialização do pescado. 

O comércio do pescado é feito diretamente entre o pescador e o consumidor final 
para a maioria dos pescadores entrevistados. Essa prática garante preços melhores 
de venda, aumentando o lucro da atividade. A venda é feita nas próprias 
residências, feiras livres ou clientes com grande grau de fidelização. Poucos são os 
pescadores que declararam vender pescado para comércios da região. A  
Figura 7.3.3-79 indica as formas de comercialização citadas nas entrevistas, e 
verificou-se que alguns pescadores utilizam mais de uma modalidade. 

Os preços de venda variam de acordo com a espécie, e segundo os pescadores, na 
região o peixe mais valorizado é o Matrinchã, seguido pela traíra. Os valores e 
venda declarados variaram entre 7 e 22 reais, mas a  faixa  compreendida entre12 e 
18 reais representa a maioria das respostas. 

As principais espécies capturadas e comercializadas pelos profissionais são: 
matrinchã, sardinha, cachorra, traíra/lobo, trairão, lambari, jurupecem, pacu, 
pintado, jaú, piau, palmito, corvina, bicuda e tucunaré, as quais podem ser 
visualizadas nas Figuras 7.3.3-80 a 7.3.3-84). 
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Figura 7.3.3-79 - Comercialização do pescado. Fonte: pesquisa de campo 2014. 

 

  

Figura 7.3.3-80 - Tipo de espécie: Agoniates 
halecinus – Sardinha. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 10/2014 

Figura 7.3.3-81 - Tipo de espécie: Boulengerella 
cuvieri – Bicuda. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 10/2014. 
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Figura 7.3.3-82 - Tipo de espécie: Chalceus 
macrolepidotus – Lambari. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 10/2014 

Figura 7.3.3-83 - Tipo de espécie: Cichla 
marianae – Tucunaré. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 10/2014. 

 

Figura 7.3.3-84 - Tipo de espécie: Pseudoplatystoma punctifer 
- Cachara. Fonte: Habtec Mott MacDonald, 10/2014 

 

 Organização de locais de pesca, situação do estoque pesqueiro e questões sobre o 
desenvolvimento da atividade pesqueira. 

Mais de 77% dos entrevistados declarou ter um território de pesca específico para a 
prática da atividade (Figura 7.3.3-85). É prática comum acordos entre pescadores 
mediados pela colônia de pesca, em que se determina a área de pesca de cada 
profissional. 

Muitos entrevistados citaram que a pesca predatória praticada por amadores é a 
principal ameaça aos territórios de pesca profissional, conforme será apresentado 
no final desse item. 
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Figura 7.3.3-85 - Território de pesca. 

Fonte: pesquisa de campo 2014. 

 

Mais de 80% dos entrevistados, pescadores profissionais, considera que a 
população de peixes vem diminuindo nos últimos anos, e 74,2% considera que a 
pesca amadora influencia de forma negativa a pesca profissional. Para eles a pesca 
amadora, dados os recursos utilizados, tem impacto negativo nos estoques 
pesqueiros, além de ocupar por muitas vezes os pontos de pesca dos pescadores 
profissionais. Embora alguns pescadores profissionais apontem a realização de 
trabalhos temporários como guias ou pilotairos para o exercício desta atividade. 
Dentre os pescadores amadores existem aqueles que habitam a região de estudo e 
pescam como lazer. Também há os praticantes do turismo de pesca oriundos de 
diversas regiões do país, a chamada pesca esportiva. A modalidade esportiva tem 
como princípio a devolução do peixe capturado ao rio de acordo com os tamanhos e 
espécies estipulados em legislação, no entanto, segundo alguns entrevistados, 
muitos esportistas não seguem estas regras. 

Mesmo com o decréscimo de estoque pesqueiro identificado pelos pescadores 
profissionais devido à pesca esportiva, cerca de 70% dos entrevistados pescadores 
profissionais é a favor da manutenção e do apoio à pesca esportiva.. Muitos 
acreditam que a atividade turística auxilia no aumento da geração de renda do 
município, e alguns são beneficiados diretamente na oferta dos serviços de guia e 
piloteiro. 

Outra dificuldade citada pelos entrevistados quanto a sua prática profissional está 
relacionada aos proprietários de terras nas margens dos rios, em especial o  
rio Arinos. Em muitas localidades os donos de terra proíbem o acampamento de 
pescadores em períodos de arranchamento. Essa limitação impõe deslocamentos 
até áreas onde há possibilidade de estabelecimento dos acampamentos, o que 
aumenta o custo das viagens de pesca, além de, consumir um tempo que poderia 
estar sendo empregado em outra atividade. 

Mesmo com essas dificuldades todos os entrevistados declararam estar realizados 
com a profissão que exercem. No entanto, reconhecem que algumas iniciativas 
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poderiam ser assumidas pelo poder público no intuito de melhorar a atividade. O 
Quadro 7.3.3-12 apresenta a lista de temas citados a respeito desse assunto pelos 
entrevistados, que auxiliariam a pesca profissional na AII. 

 

Quadro 7.3.3-12 - Melhorias sugeridas para a prática da pesca profissional. 

MELHORIAS SUGERIDAS QT. DE CITAÇÕES 

Aumentar a fiscalização contra a pesca predatória 9 

Proibir a pesca amadora por determinado tempo 6 

Não tem opinião 5 

Promover a soltura de alevinos 4 

Medidas legais para diminuir a pesca amadora 3 

Diminuir restrições a apetrechos de pesca 2 

Está tudo bem 2 

Melhorar acesso ao rio (vias e atracadouros) 1 

Promoção de parceria com proprietários de terras 1 

Medidas de preservação do meio ambiente que envolve os rios 1 

Alterar o defeso para o período de outubro a fevereiro 1 

Coibir a circulação de balsas de extração de areia 1 

Aumentar o apoio técnico e financeiro ao pescador 1 

Fonte: pesquisa de campo. 2014. 

 

h) Caracterização Socioeconômica dos moradores das comunidades afetadas 

Para a caracterização das comunidades afetadas foram levantadas informações 
qualitativas e quantitativas a respeito das propriedades e dos moradores situados 
nas áreas intervencionadas da UHE Castanheira. 

 

 Perfil ocupacional dos moradores 

O perfil dos moradores identificados durante levantamento de campo mostra que 
30% dos moradores declaram como principal ocupação ser produtor rural. As 
ocupações “dona de casa” e “estudante”, que não tenham renda vinculada, são 
representadas por 14% e 8%, respectativamente. Assalariado registrado e 
empresários são os demais ocupações com grande representatividade (12% e 
10%). 

A Figura 7.3.3-86, a seguir, apresenta as principais ocupações declaradas nas 
áreas intervencionadas da UHE Castanheira. 
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Figura 7.3.3-86 - Ocupação dos moradores das áreas intervencionadas. 

Fonte: Levantamento de campo, 2014. 

 

Na zona urbana da AID cerca de 80% dos habitantes faziam parte da população 
economicamente ativa (PEA), segundo o Censo 2010. Conforme apresentado nos 
itens Estrutura Produtiva e Trabalho e Renda, a maior parte dos trabalhadores do 
município está empregada no setor terciário da economia. Individualmente o maior 
empregador é o Frigorífico JBS, e as empresas de beneficiamento de madeira 
também atuam com razoável importância na oferta de postos de trabalho.  

 

 Condições de habitação 

A maioria dos domicílios na área intervencionada é de madeira (61%), sendo a 
maioria destes localizado nas ilhas (Figuras 7.3.3-87 a 7.3.3-88). Dando sequência, 
têm-se as construções mistas, feitas tanto de madeira quanto alvenaria, 
representando 23%. As construções feitas por alvenaria representam somente 16% 
do total das construções (Figura 7.3.3-89). 

Em relação às coberturas das construções, a cobertura da maioria é telha (77%). 
Zinco é o material informado por 20% dos entrevistados, os demais 1% são de 
outros materiais.  
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Figura 7.3.3-87 - Domicílio em ilha formado de 
madeira e telhado de telha. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 10/2014 

Figura 7.3.3-88 - Domicílio em ilha formado de 
madeira e telhado de zinco. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 10/2014. 

 

 

Figura 7.3.3-89 - Tipo de Material de Construção das Paredes das 
Residências das áreas intervencionadas. 

Fonte: Levantamento de campo, 2014. 

 

As cercas das propriedades são de madeira lascada (61,2%) e o material mais 
encontrado foi o arame liso (56,8%). A madeira lascada é retirada da árvore 
conhecida como Canela Loura ou Itaúba, que tem maior resistência à ação do solo 
e do tempo. A madeira roliça atende a 0,6% das cercas das propriedades e o arame 
farpado somente a 3,8%. No total 36% das propriedades não possuíam cercas. 

As casas de alvenaria determinam o padrão construtivo na área urbana da AID. 
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 Regime de posse da propriedade 

Em relação às condições das habitações diagnosticadas nas propriedades 
visitadas, 83% dos entrevistados informaram que o imóvel é próprio e encontra-se 
quitado. Somente 2% do total dos entrevistados relataram que o imóvel foi cedido. 
Outra condição não especificada pelo entrevistado chega a 11% do total dos 
imóveis (Quadro 7.3.3-13). 

É importante ressaltar que os dados descritos nesse estudo foram autodeclarados 
através de levantamento de campo com a aplicação de questionários, não havendo 
consulta em cartório. 

 

Quadro 7.3.3-13 - Condições de habitação no imóvel pelo entrevistado nas áreas intervencionadas. 

CONDIÇÃO % 

Próprio Quitado 83 

Próprio em Quitação 1 

Cedido 2 

Arrendada 1 

Área Municipal 1 

Não Informou 1 

Outra condição 11 

Fonte: Levantamento de campo, 2014. 

 

Na área urbana a maioria dos 7.658 domicílios é ocupada por seus proprietários, a 
Figura 7.3.3-90 apresenta a relação dos moradores com o imóvel habitado. Em toda 
a AII mais de 70% dos imóveis são habitados por seus proprietários, e a 
propriedade está quitada. 

 



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 493/550 
 

 

Figura 7.3.3-90 - Condições de habitação no imóvel área 
urbana da AID - 2010.  

Fonte: Censo 2010, IBGE. 

 

 Nível tecnológico da exploração 

Em relação ao nível tecnológico de exploração que ocorre nas áreas 
intervencionadas, segundo levantamento de campo em 2014, os equipamentos 
mais utilizados concentram-se em ferramentas em geral, correspondendo a 29% do 
total de equipamentos utilizados na AID. Dando sequência, surgem os 
equipamentos náuticos, correspondendo a 25% do total. Os maquinários agrícolas 
aparecem com a terceira maior representatividade na AID, com 16% do total de 
equipamentos utilizados na área rural da AID (Figura 7.3.3-91). 
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Figura 7.3.3-91 - Nível tecnológico da exploração nas áreas 
intervencionadas. Fonte: Levantamento de campo, 2014. 

 

 Incentivo à produção 

Quando questionados se recebem algum tipo de crédito, incentivo fiscal e/ou outra 
política pública direcionada a sua produção (agrícola ou pecuária), 79% dos 
entrevistados informaram que não recebem. Dos que informaram que recebem 
(22%) são créditos fornecidos pelo Banco do Brasil, pelo Fundo Constitucional de 
Financiamento do Centro-Oeste (FCO) e pelo Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (PRONAF), entre outros (Figura 7.3.3-92). 

 

 

Figura 7.3.3-92 - Incentivo à produção nas áreas intervencionadas. 

Fonte: Levantamento de campo, 2014. 

 

1% 

25% 

29% 13% 

16% 

7% 
8% 

1% 
BOMBAS

EQUIPAMENTOS NÁUTICOS

FERRAMENTAS EM GERAL

IMPLEMENTOS

MAQUINÁRIO AGRÍCOLA

OUTROS

NÃO POSSUI

NÃO SABE

16% 

79% 

5% 

Crédito

Não recebe

Outros



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 495/550 
 

 Construções e benfeitorias 

Em relação às benfeitorias existentes nas propriedades, considerando o já descrito 
quanto à infraestrutura, com maior representatividade foi citado o galpão (64%), 
seguido por curral e chiqueiro (12% cada), como apresentado no Quadro 7.3.3-14 e 
ilustrada nas Figuras 7.3.3-93 a 7.3.3-99. 

 

Quadro 7.3.3-14 - Benfeitorias identificadas nas áreas intervencionadas. 

TIPO DE BENFEITORIA QUANTIDADE % 

Açude 1 1 

Chiqueiro 16 12 

Curral 15 12 

Galinheiro 7 5 

Galpão 83 64 

Paiol 4 3 

Pesqueiro 1 1 

Poço 2 2 

 

  

Figura 7.3.3-93 - Galpão localizado na 
Comunidade Coração de Jesus 
- na Pedreira (AID). 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 10/.2014. 

Figura 7.3.3-94 - Curral coberto na AID. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 10/2014. 
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Figura 7.3.3-95 - Curral na AID. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 10/2014. 

Figura 7.3.3-96 - Igreja Cristã localizada no 
caminho da AID. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 10/2014. 

  

Figura 7.3.3-97 - Curral coberto na AID. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 10/2014. 

Figura 7.3.3-98 - Galpão na AID. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 10/2014. 

 
Figura 7.3.3-99 – Estufa de plantas na AID. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 10/2014. 
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 Preço de terras e de benfeitorias 

De acordo com informações levantadas junto ao IBGE, em 2012, os municípios de 
Juara e Novo Horizonte do Norte apresentavam características em seu uso do solo 
semelhantes, porém com valores e dinâmicas da produção diferentes, ou seja, 
apresentam índices de produção das culturas e divisão da mão de obra distinta. 
Juara, sendo mais estruturado urbanisticamente e de economia mais complexa. 

O Quadro 7.3.3-15 apresenta os custos unitários por tipo de propriedade em zona 
de uso urbano, segundo contato telefônico com a Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente de Juara, em março de 2014. Nele os lotes residenciais (450 m²) e 
comerciais (450 m² e/ou 525 m²) próximos à sede municipal apresentaram os 
valores mais elevados, variando de R$120.000 a R$150.000 reais para os lotes 
residenciais e de R$200.000 a R$300.000 reais para os lotes comerciais. 

 

Quadro 7.3.3-15 - Custos Unitários por Tipo de Propriedade em Zona de Uso Urbano no município de 
Juara (MT). 

TIPO PROPRIEDADE UNIDADE DE 
MEDIDA 

VALOR DA 
MEDIDA  

(m²) 

CUSTOS 
UNITÁRIOS (R$) 

Lote Residencial Afastado da Sede Municipal Lote 370 20.000 

Lote Residencial Localização Intermediária à Sede 
Municipal 

Lote 420 50.000 

Lote Residencial Próximo à Sede Municipal Lote 450 120.000 a 150.000 

Lote Comercial Próximo à Sede Municipal Lote 450 e/ou 525 200.000 a 300.000 

Fonte: Contato telefônico com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Juara em março de 2014. 

 

O Quadro 7.3.3-16 apresenta valores aproximados de áreas destinadas às 
principais culturas identificadas no município de Juara, além dos valores das áreas 
de pastagens e de benfeitorias, como currais e balcões. 

Em março de 2014 as áreas destinadas à plantação de soja e de arroz são as mais 
valorizadas economicamente. Para as áreas destinadas à soja, o valor de um (01) 
alqueire (24.200 m²) varia de R$25.000 a R$30.000, enquanto nas áreas de 
plantação de arroz é, aproximadamente, R$ 25.000. 
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Quadro 7.3.3-16 - Custos Unitários por Tipo de Propriedade em Zona de Uso Rural em Juara (MT). 

TIPO PROPRIEDADE UNIDADE DE 
MEDIDA 

VALOR DA 
MEDIDA 

(m²) 
CUSTOS DA TERRA 

(R$) 

Área de plantação de banana 

1 Alqueire 24.200  

18.000 

Área de plantação de borracha 18.000 

Área de plantação de arroz 25.000 

Área de plantação de cana-de-açúcar 18.000 

Área de plantação de mandioca 18.000 

Área de plantação de milho 18.000 

Área de plantação de soja 25.000 a 30.000 

Área de pastagem 15.000 a 18.000 

Curral - - 15.000 a 18.000 

Balcão - - 15.000 a 18.000 

Fonte: Contato telefônico com a Secretaria de Infraestrutura de Juara e Imobiliária Porto Seguro, em março de 2014. 

 

Em Novo Horizonte do Norte, como pode ser visualizado no Quadro 7.3.3-17 o lote 
residencial (450 m² ou 600 m²), próximo à sede municipal apresenta valores que 
variam de R$40.000 a R$50.000, valores que diferem dos encontrados em Juara, 
onde o mesmo tipo de imóvel pode variar de R$120.000 a R$150.000 reais. 

Os lotes residenciais afastados não variaram muito para cada município, tendo os 
valores diagnosticados entre R$10.000 a R$20.000 em Novo Horizonte do Norte e 
em Juara, aproximadamente, R$20.000. 

 

Quadro 7.3.3-17 - Custos Unitários por Tipo de Propriedade em Zona de Uso Urbano em Novo Horizonte 
do Norte (MT). 

CUSTOS UNITÁRIOS DOS TIPOS DAS PROPRIEDADES EM ZONA DE USO URBANO 

TIPO PROPRIEDADE UNIDADE DE 
MEDIDA 

VALOR DA MEDIDA 
(m²) 

CUSTOS UNITÁRIOS 
(R$) 

Lote Residencial Afastado Lote 450 ou 600 10.000,00 a 20.000,00 

Lote Residencial Intermediário Lote 450 ou 600 25.000,00 a 30.000,00 

Lote Residencial Próximo à Sede 
municipal 

Lote 450 ou 600 40.000,00 a 50.000,00 

Fonte: Contato telefônico com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Novo Horizonte do Norte em março de 2014. 

 

Em relação aos custos unitários em zona de uso rural no município de Novo 
Horizonte do Norte, o Quadro 2.2-4 aponta que, em março de 2014, as áreas 
destinadas à plantação de soja são as que apresentam valores mais elevados, 
variando de R$20.000 a R$50.000. 
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O Quadro 7.3.3-18 apresenta valores aproximados de áreas destinadas às 
principais culturas existentes em Novo Horizonte do Norte, além dos valores 
aproximados das áreas de pastagens e de benfeitorias, como currais e balcões. 

 

Quadro 7.3.3-18 - Custos Unitários por Tipo de Propriedade em Zona de Uso Rural em Novo Horizonte 
do Norte (MT). 

CUSTOS UNITÁRIOS POR TIPO DE PROPRIEDADE EM ZONA DE USO RURAL 

TIPO PROPRIEDADE UNIDADE DE 
MEDIDA 

VALOR DA MEDIDA 
(m²) 

CUSTOS DA TERRA 
(R$) 

Área de plantação de soja 

1 Alqueire 24.220 

20.000 a 50.000 

Área de plantação de demais 
culturas (*) 

10.000 a 20.000 

Área de pastagem 10.000 a 20.000 

Curral - - 10.000 a 20.000 

Balcão - - 10.000 a 20.000 

Fonte: Contato telefônico com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente em março de 2014. (*) Demais culturas: banana, 
borracha, café, coco da baía, guaraná, laranja, maracujá, palmito, abacaxi, feijão, mandioca, melancia, milho e tomate. 
Fonte: IBGE, Cidades 2012. 

 

Os Anexos 7.3.3-1 e 7.3.3-2 apresentam os registros fotográficos das propriedades 
e das ilhas identificadas na AID do meio rural. 

 

 Estrutura da renda familiar 

A renda do responsável familiar dos entrevistados varia entre aqueles sem renda 
até acima de 20 salários mínimos. A parcela maior são aqueles que ganham entre 2 
e 5 salários mínimos (41,8%), seguido por 5 a 10 salários mínimos (22,4%). Nas 
faixas salarias mais altas e mais baixos, apresentam-se 0,6% sem renda e 0,6% 
com acima de 20 salários mínimos. 

A Figura 7.3.3-100 abaixo apresenta o rendimento mensal do responsável familiar. 
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Figura 7.3.3-100 - Rendimento mensal do responsável familiar nas 
áreas intervencionadas da UHE Castanheira. 

Fonte: Levantamento de campo, 2014. 

 

A composição da renda familiar reflete a renda do responsável familiar, onde a faixa 
mais representativa na composição da renda familiar é de 2 a 5 salários mínimos 
(40,2%), seguido pela faixa de 5 a 10 salários mínimos (27,8%). 

Os que ganham de 1 a 2 salários mínimos totalizam 18,3%. Diferentemente do 
cenário apresentado para o responsável familiar, na composição de renda da 
família, a parcela das faixas mais altas declaradas (entre 10 e mais de 20 salários 
mínimos) aumentou, representando 8,2% do conjunto de informações obtidas junto 
aos entrevistados (Figura 7.3.3-101). 
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Figura 7.3.3-101 - Rendimento médio mensal familiar nas áreas intervencionadas da 
UHE Castanheira. Fonte: Levantamento de campo, 2014. 

 

A maioria (78%) dos entrevistados indicou que a renda familiar é composto por um 
único fonte, sendo a maior parte por produção animal (41%). Atividades de serviços 
e comércio representam 24% e 23%, respectivamente. A Figura 7.3.3-102 
apresenta a distribuição das fontes de renda familiar nas áreas intervencionadas. 

 

 

Figura 7.3.3-102 - Distribuição das fontes de renda familiar nas áreas 
intervencionadas da UHE Castanheira. 

Fonte: Levantamento de campo, 2014. 

 

0.6% 
0.6% 

18.2% 

40.0% 

27.6% 

6.5% 
1.8% 4.7% 

Sem renda

Até 01 Salário Mínimo

De 01 a 02 Salários Mínimos

De 02 a 05 Salários Mínimos

De 05 a 10 Salários Mínimos

10 a 20 Salários Mínimos

Acima de 20 Salários Mínimos

Não informou

9% 

23% 

24% 

2% 

41% 

1% 

Aposentadoria

Comércio

Serviços

Produção agrícola

Produção animal

Outro



 

 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 502/550 
 

Para aqueles que indicaram ter mais de uma fonte de renda, a segunda fonte mais 
expressiva foi prestação de serviços (30%), produção animal (15%) e rendimento de 
alugueis (10%). , seguido por produção agrícola (22%). 

Na zona urbana da AID, de acordo com o Censo 2010, encontravam-se  
5.786 responsáveis pela renda familiar. A maior parte desse grupo tinha sua renda 
limitada em até 1 salário mínimo, e os dados do  censo indicam que grande parte 
dos responsáveis da cidade de Juara não possuíam renda em 2010  
(Figura 7.3.3-103). 

 

 

Figura 7.3.3-103 - Rendimento mensal do responsável familiar na área 
urbana da AID. Fonte: Censo 2010, IBGE. 

 

Os dados agregados por setor censitário do Censo 2010 apresentam a renda 
familiar per capita, diferentemente da metodologia usada no levantamento de 
campo, que considerou a renda total de cada núcleo familiar. Em 2010 mais de  
60% das famílias tinha renda per capita entre 1/2 e 2 salários mínimos A  
Figura 7.3.3-104 detalha o quadro da renda familiar na zona urbana da AID. 
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Figura 7.3.3-104 - Renda familiar per capita na zona urbana da AID - 2010. 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

i) Formas de Sociabilidade 

Antes de discorrer sobre as formas de sociabilidade presentes na AID é necessário 
apresentar a compreensão sobre a mesma, que baseada em Baechler, 199520 pode 
ser entendida como a nossa capacidade de estabelecer redes que se criam a partir 
de interesses, gostos e outros fatores motivadores. Essas redes são formadas a 
partir de relações familiares, de trabalho, de religião, entre outros. 

Desta forma, em relação às formas/redes de sociabilidade dos moradores da AID, 
pode-se deparar com uma situação diferente daquela encontrada em localidades 
onde o arcaico e o moderno, o proprietário e o não proprietário, os organizados em 
movimentos e os alheios a estes se deparam, e se confrontam. Este contexto é 
bastante comum em zonas rurais do Brasil onde a concentração de terras e o uso 
abusivo de recursos naturais estão presentes. Como visto no item Arranjos 
institucionais e conflitos deste estudo, embora coexistam estas situações desiguais 
de acesso aos recursos naturais, expansão continua do uso da terra concentrado 
pela monocultura, diferenças étnicas, entre outros, não foram identificados na 
região de estudo conflitos locais em ebulição, embora tendencialmente possa 
ocorrer um acirramento frente a chegada de empreendimentos, e de movimentos 
nacionais ou regionais até então ausentes da área de estudo de forma orgânica. 

                                                           
20

 BAECHLER, Jean. Grupos e Sociabilidade. In: BOUDON, Raymond (Org.). Tratado de Sociologia. 
(Tradução de Teresa Curvelo). Rio de Janeiro: Zahar, 1995. p. 65-106. 
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Neste sentido, Santos, 2000 considera que: 

 

“o caldo cultural que faz emergir novas configurações para a ação, 
novas identidades, vários focos de emanação de poderes e saberes, 
produtor de alternativas de sociabilidade e reprodução da vida simbólica 
e material recorrendo sobremaneira a um sincretismo de práticas 
culturais, com o aproveitamento de influências para criar um caminho 
próprio”. 

 

Nas áreas intervencionadas do empreendimento, os dados sobre relações e 
práticas sociais obtidos pelo Levantamento Censitário e junto aos órgãos públicos e 
privados locais, informam que a maioria das redes de relações decorre do grau de 
parentesco existente na vizinhança, do trabalho, emprego ou do compartilhamento 
de credo religioso. 

Entende-se, portanto, para melhor compreensão das formas de sociabilidade aqui 
consideradas, pertencimento como a ideia subjetiva numa origem comum que une 
pessoas diferentes. Os indivíduos se percebem como membros de uma coletividade 
nas quais símbolos aceitos por todos expressam valores, medos e aspirações. Esse 
sentimento reflete características étnicas, culturais, de gênero entre outras. Isso 
significa que os indíviduos possam se sentir como pertencentes a tal lugar e/ou 
agrupamento e ao mesmo tempo sentir que esse tal lugar pertence a eles. Esse 
sentimento carrega a crença de que não só é possível interferir, mas que deve-se  
transformar os rumos desse lugar físico e/ou agrupamento simbólico. 

Ora, na AID, a origem cultural da maioria dos entrevistados e moradores é sulista, e 
mesmo para os jovens já nascidos no estado do Mato Grosso, a tradição familiar e 
de pertencimento sociocultural não está, via de regra, vinculada localmente. Apenas 
o grupo de pescadores mantém com o rio e com a sua prática um vínculo mais 
unitário simbolicamente. 

Neste sentido, o vínculo social é relativo à capacidade de estabelecer uma 
identidade social com seus pares frente à propriedade rural, é transmitido de pai 
para filho, enquanto tipo de pertencimento e não por grupos societários ou 
ideologicamente construídos. É importante ressaltar que vários proprietários não 
residem na área de estudo. Nestes casos, a forma de rede de relações de 
sociabilidade entre os moradores, fora (diaristas) ou dentro da propriedade, 
concentra-se na figura do capataz/caseiro/administrador visto como “o faz tudo” na 
propriedade. Ele é contratado pelo proprietário e é o responsável pela 
administração da propriedade. Executa serviços como o ordenamento do gado e 
sua manutenção, com a contratação de veterinário para a aplicação das vacinas, 
por exemplo. É ele que contrata os empregados e os demite, cuida do seu 
pagamento, resolve questões internas de saúde, conflitos domésticos e estabelece 
o vínculo com fornecedores. Tais situações foram relatadas durante as entrevistas e 
conversas informais realizadas no período do Levantamento Censitário em 2014. 
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Ao todo, 72% dos entrevistados não tem conhecimento sobre a atuação de 
entidades atuantes na localidade quando perguntados sobre isso. Os 28% que 
identificaram alguma entidade atuante, citam as religiosas como principal força na 
localidade e como responsável pelo fortalecimento das redes de sociabilidade, 
como visto na Figura 7.3.3-105. 

Para as comunidades que ao se organizarem espacialmente a partir de movimentos 
migratórios em busca de trabalho e terra, e com formas diferenciadas de visão de 
mundo frente aos moradores locais e seus hábitos e costumes, o pertencimento a 
alguma comunidade religiosa é uma forma de sociabilidade prioritária. Este se 
manifesta através de encontros, participação em eventos e fortalecimento de 
relações de vizinhança. A igreja acaba se configurando em um ponto de referência 
para a vida social dos moradores. Foi identificado durante as atividades de campo, 
em entrevistas informais e por meio de observação, que as igrejas de cunho 
neopentecostal agregam trabalhadores antigos e recentes e as católicas congregam 
os sulistas, proprietários em sua maioria. 

As poucas empresas de grande porte com reflexo na AID por participação de 
moradores que se deslocam para Juara desenvolvem as amizades de trabalho, com 
organizações de ida a eventos anuais e participação em festejos e práticas como 
jogos de futebol. Dentre as entrevistas, destacaram-se nas respostas, as 
cascalheiras - empresas que retiram areia do rio e cascalho - como a Empresa 
Delarica e a empresa varejista de materiais de construção Casa Nova, que também 
retira areia e cascalho do rio Arinos, na proximidade do Projeto Casulo. A atuação 
da indústria de alimento JBS, das empresas Agroverde, Agroamazonia, Jumasa, 
Aspepal, Honda, além dos balneários de Ilha Bela e Ilha do Netinho também foram 
apontadas como importantes para os moradores no estabelecimento de formas de 
sociabilidade, que do ponto de vista deles, dadas as condições espaciais de suas 
moradias, se traduzem em oportunidades de compartilhamento com vizinhos, 
parentes, amigos e colegas. 

 

 

Figura 7.3.3-105 - Conhecimento sobre a atuação de alguma 
empresa, organização, associação ou 
entidade. Fonte: Levantamento de campo, 2014. 
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Quanto à participação em algum grupo, associação, sindicato, cooperativa entre 
outros, 37% dos entrevistados afirmaram pertencer a algum tipo de associação. A 
Figura 7.3.3-106 apresenta o tipo de grupo que os entrevistados participam. 

 

 

Figura 7.3.3-106 - Faz parte de algum grupo, associação, sindicato, 
cooperativa ou outro. Fonte: Levantamento de campo, 2014. 

 

As entidades mais citadas foram: Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato 
Patronal, Cooperativa Arinos, Associação de Classe e a Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato)21. Estas instituições, em especial as 
de caráter patronal, desempenham enquanto locus privilegiado de interlocução com 
os executivos estaduais e locais, papel de assegurador para estes grupos, das 
condições dadas ao seu desenvolvimento econômico. As demais, voltadas para os 
trabalhadores, ainda de forma embrionária (na AID) constituem-se em possíveis 
fortalecedores da vivência real e simbólica de pertencimento de seus afiliados. Tal 
fato consolida o entendimento que as formas de sociabilidade estabelecidas na área 
de estudo são vinculadas e consequência das formas de trabalho e relacionamento 
com a terra. 

É interessante destacar que em janeiro de 2015, segundo informações22 ocorreu a 
Copa Arinos de Futebol que contou com participação de equipes dos quatro 
municípios do Vale do Arinos: Juara, Tabaporã, Porto dos Gaúchos, e Novo 
Horizonte do Norte. Embora não tenha sido relatado por nenhum entrevistado, 
Juara conta com dois times, o Ajax e o Industrial (como já dito originário dos 
funcionários de empresas locais). A falta de comentário sobre estes grupos como 
formas de sociabilidade leva a entender que a participação efeitiva da população e 
identificação com estes grupos ainda se encontra em um estádio inicial, não sendo 

                                                           
21

 Criada em 1965, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato) 
representa todos os Sindicatos Rurais de Mato Grosso, sendo a principal porta-voz do Sistema Sindical 
Rural do Estado. 
22

http://www.radiotucunare.com.br/noticia/copa-arinos-de-futebol-veterano-tera-inicio-com-dois-jogos-dia-

22. Acesso em: abril de 2015. 
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representativo para a população moradora.  Estas configurações de encontros 
ocasionam o fortalecimento de relações parentais, profissionais, de vizinhança, 
trazendo alguma forma de sociabilidade, mesmo que irregular. 

A frequência a estes grupos, tanto laborais quanto esportivos, segundo 
observações dos entrevistados, é irregular, não configurando adesão irrestrita 
enquanto pertencimento voltado à transformação e/ou alteração nas condições da 
localidade e de seus membros efetivos. É importante ressaltar que as informações 
sobre os pescadores e suas redes de sociabilidade estão tratadas em item 
específico - comunidades afetadas da AID, assim como os indígenas estarão com 
seus movimentos e redes detalhados no documento Componenente Indigena, 
segundo determinação da FUNAI. 

 

j) Estrutura Produtiva e de Serviços 

 Atividades econômicas 

Juara é um dos municípios mais importantes do Vale do Arinos, principalmente para 
Porto dos Gaúchos e Novo Horizonte do Norte. Sua sede urbana é um polo de 
empresas e serviços na região com diversidade de ofertas, que vão do fornecimento 
de insumos para a agroindústria a equipamentos de lazer. 

De acordo com os trabalhos de campo realizados em 2013 e 2014, a sede 
municipal possui infraestrutura administrativa, educacional e de saúde, sendo 
muitos deles localizados na Avenida Rio Arinos (Figura 7.3.3-107), que é a via 
principal do centro de Juara, onde se encontram rede de serviços e comércio. 

 

 

Figura 7.3.3-107 - Vista da Avenida Rio Arinos. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 02/2015. 
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A ocupação espacial do território de Juara foi iniciada no local que hoje é a Praça 
dos Colonizadores e a Igreja Matriz de Juara - Paroquia de São José. O núcleo 
central se desenvolveu em torno desses dois pontos do município, hoje 
considerados turísticos. 

Conforme apresentado no item A. Dinâmica Populacional da AII, o município de 
Juara apresenta 79,4% de sua população residindo em áreas urbanas. Esse perfil 
majoritariamente urbano foi comprovado durante as campanhas de campo 
realizadas em 2014, quando foi possível observar o fluxo de pessoas nas ruas e as 
edificações de múltiplos usos. 

Os primeiros moradores do município eram originários da região sul do Brasil que 
tiveram como grande motivador a expansão da fronteira agrícola do país, conforme 
apresentado no item C. Uso e Ocupação do Solo desse estudo. Hoje já é possível 
identificar diferentes origens, como dos estados de São Paulo e Paraná, 
impulsionado pelo agronegócio. Acrescenta-se também que há um fluxo migratório 
para o município de pessoas oriundas de Porto dos Gaúchos. 

Por outro lado, no centro de Juara (localidade que também pertence à AID da UHE 
Castanheira), a maior parte das atividades está ligada ao setor de comércio, 
serviços e ao poder público. O poder público tem como base inicial a Praça dos 
Colonizadores. É a partir dessa praça que saem as ruas principais da sede de Juara 
e onde se encontra grande parte dos estabelecimentos de comércio e serviços do 
município, como os supermercados, agências bancárias, farmácias, hotéis, 
restaurantes, como o Picanhas e Varandas, e muitos estabelecimentos comerciais, 
apresentados nas Figuras 7.3.3-108 e 7.3.3-109, a seguir. 

 

  

Figura 7.3.3-108 - Loja de artesanato dentro da 
Prefeitura Municipal de 
Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald. 

Figura 7.3.3-109 - Artesanatos indígenas dentro 
da Prefeitura Municipal de 
Juara. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald. 
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Como visto nos resultados do produto interno bruto (PIB) do município de Juara 
para o ano de 2010, nas áreas intervencionadas as principais atividades 
econômicas estão relacionadas ao setor primário, através das atividades ligadas à 
pecuária (41%). As próprias características das propriedades, com grandes 
extensões de terras destinadas às pastagens, confirmam essa tendência nas áreas 
intervencionadas. 

Outra atividade que se destacou entre os moradores, quanto principal atividade 
local foi o lazer, com 24% do total de respostas apresentadas pelos entrevistados. 
As atividades de lazer foram respondidas principalmente pelos proprietários das 
ilhas. Em geral as ilhas são utilizadas como moradia secundária, nos finais de 
semana. A moradia fixa encontra-se no distrito sede de Juara. 

Dentre as atividades desenvolvidas nas propriedades a pesca amadora foi citada 
por 4% dos entrevistados e a esportiva por 7%. Todas são desenvolvidas pelos 
moradores no rio Arinos, e tem como objetivo o lazer e consumo próprio. A  
Figura 7.3.3-110 apresenta as atividades econômicas desenvolvidas nas 
propriedades rurais identificadas nas áreas intervencionadas da UHE Castanheira. 

 

 

Figura 7.3.3-110 - Atividades econômicas identificadas nas áreas 
intervencionadas. Fonte: Levantamento de campo, 2014. 

 

 Geração de empregos 

Em relação aos empregos diretos gerados durante a implantação do 
empreendimento prevê-se um pico de mão de obra da ordem de 1.500 pessoas no 
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período de construção da estrutura de concreto da Casa de Força e Vertedouro na 
margem esquerda, antes do desvio do rio. Fora esse período, estima-se um 
contingente da ordem de 500 a 700 pessoas. A maior parte da mão de obra local 
deverá ser contratada para funções não especializadas de construção civil. A 
maioria da mão de obra especializada e de nível médio deverá ser mobilizada a 
partir do contingente de mão de obra já contratada pela empresa ou provenientes 
de outras cidades, devido à falta de mão de obra deste tipo na área de instalação 
do empreendimento. 

De acordo com metodologia empregada pelo BNDES sobre geração de empregos, 
a geração de cada um emprego direto no setor da construção civil poderá implicar 
na geração de 0,5 empregos indiretos e 1,5 empregos efeito-renda. 

Os empregos indiretos são definidos como aqueles necessários para a expansão do 
setor, ou seja, aqueles gerados na cadeia produtiva daquele setor. Neste caso, está 
prevista a geração de 700 empregos indiretos, sendo estes distribuídos pelo país, 
uma vez que a cadeia produtiva que suporta a construção civil está distribuída desta 
forma. Alguns empregos indiretos, como no setor de alimentação, hospedagem e 
serviços gerais, poderão ser gerados localmente. 

Os empregos efeito-renda são aqueles gerados para suprir a nova demanda de 
consumo, influenciada pelo aumento de renda oriunda do aumento do número de 
empregos. Neste caso, é prevista a geração de 2.100 empregos de efeito-renda. 
Uma vez que os empregos indiretos também influenciam na geração dos empregos 
efeito-renda, estima-se que 2/3 (1.400) vagas de efeito-renda serão geradas na AII, 
sendo os demais 700 gerados em outras regiões do país. 

 

 Uso da água 

A Política Nacional dos Recursos Hídricos (Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997) 
estabelece, em seus fundamentos, que a água é um bem de domínio público, 
recurso natural limitado e de valor econômico. 

Compreendendo o uso da água enquanto valor econômico, destacam-se as 
atividades produtivas para as quais a água constitui fator de produção. Neste caso, 
o uso do recurso hídrico provoca uma diminuição da disponibilidade da água, seja 
espacial ou temporalmente. Esta categoria de usos da água é denominada usos 
consuntivos. Já os usos com atividades que não provocam diminuição no volume de 
água são definidos como usos não-consuntivos. Entre os usos consuntivos, 
destacam-se os destinados ao abastecimento humano e doméstico, à 
dessedentação animal e à irrigação. Entre os usos não consuntivos, estão àqueles 
destinados à geração de energia elétrica, navegação, recreação, pesca, garimpo 
fluvial de ouro e assimilação de efluentes. 

Nos sítios e fazendas, os usos consuntivos estão expressos na manutenção de 
rebanhos (pecuária), em específico na utilização das águas para dessedentar os 
animais, e usos domésticos, vinculados à utilização da água para consumo humano 
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e limpeza de edificações. 

O Quadro 7.3.3-19 apresenta os usos da água identificados nas áreas 
intervencionadas segundo as entrevistas realizadas. 

 

Quadro 7.3.3-19 - Usos da água de captação identificados nas áreas intervencionadas. 

USO DE ÁGUA DE CAPTAÇÃO % 

Consumo Doméstico 19,6 

Dessedentação de Animais 16,9 

Piscicultura 0,3 

Irrigação 1,2 

Lazer 23,9 

Despejo de Efluentes 0,3 

Pesca 27,2 

Esportes 1,2 

Outros 0,9 

Não soube informar 0,3 

Não Utiliza 8,2 

Fonte: Levantamento de campo, 2014. 

 

Em ambos os usos, a água é proveniente de poços (captação de águas 
subterrâneas) e de pequenos riachos ou córregos que nascem ou atravessam os 
estabelecimentos rurais (captação de águas superficiais). A extensão dos 
estabelecimentos rurais e a distância em que se encontram as benfeitorias - ou 
seja, o núcleo da propriedade - do leito do rio Arinos, dificulta a captação de água 
para manutenção de rebanhos, consumo humano e limpeza e algumas 
propriedades fazem o uso diretamente do rio (58%). 

Na categoria não-consuntivos, ou seja, referente àquelas atividades que usam 
recursos animais e minerais existentes em corpos hídricos, sem, contudo, provocar 
consumo das águas (diminuição temporária ou permanente), foi detectado, na AID: 
(i) a pesca artesanal comercial e esportiva; (ii) o transporte fluvial; e (iii) as 
atividades de lazer. 

O rio é utilizado, em geral, apenas para pequenos deslocamentos realizados por 
pescadores, residentes dos estabelecimentos, principalmente das ilhas, uma vez 
que não apresenta condições para o escoamento da produção. Também não 
existem rotas comerciais ou empresas de transporte fluvial, com exceção da balsa, 
que faz a travessia do rio de uma margem a outra (Figuras 7.3.3-111 a 7.3.3-114). 
Dependendo da época do ano e das condições do rio, a passagem por algumas 
corredeiras, torna a travessia de alto risco ou mesmo impossível, sendo efetuada e 
recomendada a utilização de estradas. 
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É na proximidade do balneário Ilha Bela que se localiza a balsa Juara. A balsa tem 
capacidade para carregar até 68 ton. e conta com a passagem de  
20/30 carros/motos/caminhões por dia. No final de semana há um fluxo maior de 
veículos. Os valores para a passagem são: a) caminhonete = R$ 12.00; b) 
caminhão = R$ 28.00; c) carro = R$ 12.00; d) moto = R$ 9.00. A balsa funciona  
24h por dia. 

 

  

Figura 7.3.3-111 - Transporte fluvial (balsa) no 
rio Arinos. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 09/2014. 

Figura 7.3.3-112 - Placa de advertência na balsa 
de travessia no rio Arinos. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 09/2014. 

  

Figura 7.3.3-113 - Transporte fluvial (balsa 
Juara) no rio Arinos. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 09/2014 

Figura 7.3.3-114 - Balsa Juara no rio Arinos. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 09/2014. 

 

k) Patrimônio Histórico, Cultural, Paisagístico e Arqueológico 

“O tombamento é um ato que reconhece o valor cultural de um bem e estabelece 
limites aos direitos individuais, com o objetivo de salvaguardar os bens culturais de 
interesse para a sociedade” (ASSUNÇÃO, 2003, p. 94). Desta forma, com o objetivo 
de identificar e localizar os bens culturais tombados existentes na Área de Influência 
Direta (AID) foram realizadas pesquisas no cadastro informatizado do Instituto do 
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Patrimônio Histórico Nacional (IPHAN) e na Secretaria de Estado de Cultura  
(SEC - MT), responsáveis pelo tombamento e fiscalização destes bens. Também 
foram consultados os sites e realizado levantamento de campo junto às prefeituras 
e às secretarias municipais de cultura de Juara e Novo Horizonte do Norte. Em 
nenhuma esfera foram encontrados bens tombados. 

O Patrimônio Cultural representativo de uma cidade não é somente o oficial. É 
também o sentimental. Cabe destacar que nas áreas intervencionadas não foram 
citados pelos entrevistados bens tombados, sendo relatada somente a existência 
destes na sede do município de Juara. Desse modo, os bens citados como 
testemunhos da memória social de seus moradores foram a Igreja Matriz São José 
(Figura 7.3.3-115) e a Primeira Casa construída em Juara. Também neste 
município, vale destacar a presença da Praça dos Colonizadores (localizada em 
frente à Igreja Matriz de São José) (Figura 7.3.3-116). 

 

  

Figura 7.3.3-115 - Igreja Matriz São José. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 02/2015. 

Figura 7.3.3-116 - Praça dos Colonizadores. 

Fonte: Vídeo Arte. 

 

 Patrimônio Imaterial 

O patrimônio imaterial é caracterizado pelos conjuntos de técnicas, representações 
e conhecimentos, contemplando os instrumentos, os objetos, os lugares (que lhes 
são representados), as comunidades e às vezes os próprios indivíduos 
(considerados como parte integrante desse patrimônio). Segundo Meira (2004 p.26) 
“Engloba os cantos, as lendas, as manifestações religiosas, as visões de mundo e 
muitos outros”. 

Assim, quando da realização da pesquisa relativa à cultura imaterial buscou-se 
junto ao cadastro informatizado do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional 
(IPHAN) bens imateriais tombados no município de Juara e Novo Horizonte do 
Norte e principalmente nas áreas que serão intervencionadas pelo 
empreendimento. Não foram localizados registros específicos sobre o patrimônio 
imaterial para a área de influência direta (AID) do empreendimento. 
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No entendimento de cultura imaterial como prática, representação, identidade, ação 
e memória de uma comunidade ou seus saberes e fazeres - conhecimento e técnica 
podemos citar atividades desenvolvidas pelos moradores de Juara e Novo 
Horizonte do Norte como a dança do Siriri e Cururu (em Juara), a Festa de São 
Cristóvão (em Juara), o festival de pesca esportivo no rio Arinos (em Juara), as 
exposições agropecuárias (em Juara e Novo Horizonte do Norte), conforme é 
detalhado no item 7.3.2.8 - Patrimônio material e imaterial da Área de Influência 
Indireta (AII). 

 

 Patrimônio Arqueológico 

O patrimônio arqueológico compreende os sítios arqueológicos (pré-históricos e 
históricos). Conforme definição de Mendonça de Souza, sítio arqueológico é o “local 
onde se encontram restos de cultura passada” (MENDONÇA DE SOUZA, 1997, 
p.117) ou na definição de Morais “corresponde à menor unidade do espaço possível 
de investigação, dotada de objetos (e outras assinaturas latentes) intencionalmente 
produzidos ou rearranjados, que testemunham comportamentos das sociedades do 
passado” (MORAIS, 2006, p. 207). 

 

 Levantamento Arqueológico 

O trabalho de diagnóstico arqueológico interventivo da área de Influência Direta 
(AID) da UHE Castanheira pode ser dividido em dois momentos distintos, 
diretamente interligados. Em um primeiro momento, foi feito levantamento das 
fontes bibliográficas que pudessem fornecer informações sobre a região e sobre as 
pesquisas arqueológicas já realizadas na área. O segundo momento do trabalho 
ocorreu em campo através de atividades de observações de superfície e 
caminhamento (verificação de ocorrências23 em superfície) e sondagens em 
subsolo (verificação de ocorrências em subsuperfície), com a finalidade de 
encontrar evidências materiais significativas de grupos humanos pretéritos. 
Buscaram-se também informações junto à população local acerca da eventual 
existência de evidências arqueológicas na AID. 

Durante a realização do levantamento bibliográfico específico buscou-se a 
identificação de sítios arqueológicos, junto ao cadastro informatizado do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (CNSA). Os municípios de Juara e Novo 
Horizonte do Norte não apresentam nenhum registro até o presente momento. Vale 
ressaltar que o número de sítios registrados no portal do IPHAN encontra-se 
defasado, sem as atualizações sistemáticas em função do crescente número de 
trabalhos de pesquisa arqueológica que vem sendo realizados nos últimos anos. 

                                                           
23

Ocorrência arqueológica: local com presença de objeto único ou em pequena quantidade (material 
arqueológico). Após análise detalhada da área se faz a definição se o lugar observado é um sítio 
arqueológico ou apenas um ponto com evidências isoladas (MORAIS, 2006). 
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Para verificação de ocorrências arqueológicas em superfície, foram executados 
caminhamentos a pé (transects), em linhas direcionais N-S-L-O, sempre que as 
condições de acessibilidade permitiam. Foram feitas, também, análises detalhadas 
na superfície do solo para coletas de dados. Isto se deu através das observações 
espontâneas (em pontos com escoamento de água, na terra nua, lugares com 
bioturbações), onde eram identificados os processos naturais e observações 
induzidas (em caminhos, nas estradas, nos locais com solo expostos, nos 
barrancos, nas unidades habitacionais), principalmente quando exposto por 
qualquer tipo de ação antrópica (MORAIS, 2006). 

Para verificação de ocorrências arqueológicas em subsuperfície foram realizadas 
sondagens. Foi providenciada a abertura sistemática de sondagens em todas as 
áreas do empreendimento, visando à avaliação de potencial, bem como a 
identificação do material que fosse encontrado e sua distribuição estratigráfica. 

As sondagens foram executadas com cavadeira articulada (boca de lobo), com 
intervalos de 500m em 500m, e vistoriadas com colher de pedreiro. A abertura das 
escavações das sondagens foi controlada em níveis artificiais, através da utilização 
de trenas, com camadas de 10 em 10cm, atingindo no máximo 1m de profundidade. 
Todas foram fechadas posteriormente, como forma de evitar acidentes. 

O material arqueológico coletado foi limpo, identificado e acondicionado. O mesmo 
foi enviado para o Instituto Homem Brasileiro, instituição para o apoio institucional e 
para a guarda do material, com sede em Cuiabá, MT. 

 

 Atividades de Campo 

O trabalho efetuado em campo englobou as seguintes atividades: prospecção 
arqueológica, educação patrimonial com os professores de duas escolas municipais 
(em Juara e Novo Horizonte do Norte) e com os moradores da área de influência 
direta do empreendimento, observações visuais, relatos orais, registro fotográfico da 
região e marcação das coordenadas geográficas do ponto de prospecção com o 
uso de GPS. 

De forma geral, foram registradas 441 sondagens arqueológicas com intervalo de 
500mx500m. A seguir são apresentados os resultados, especificamente, das 
sondagens para cada área trabalhada. As sondagens situadas entre os pontos 01 e 
39 correspondem às áreas de empréstimo, canteiro de obras e bota fora, 
totalizando 39 sondagens demarcadas. Os pontos situados de 40 a  
441 correspondem ao reservatório da UHE Castanheira (margem esquerda e direita 
do rio Arinos), totalizando 402 sondagens demarcadas. O Mapa 7.3.3-12 indica a 
localização das sondagens realizadas na Área de Influência Direta do 
empreendimento. 
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Mapa 7.3.3-12 - Localização das sondagens realizadas na AID. 
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Mapa 7.3.3-12 - Localização das sondagens realizadas na AID. 
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 Áreas de Empréstimo, Canteiro de Obras e Bota Fora 

No local de implantação das áreas de empréstimo, canteiro de obras e bota fora 
foram definidos 39 pontos para realização de sondagens (pontos 01 ao 39). Do total 
de pontos previstos foram realizadas 24 sondagens, enquanto em 15 ocorreram 
somente o caminhamento nas áreas intervencionadas com a observação da 
paisagem. As sondagens não realizadas encontravam-se em áreas de charco, área 
de mata fechada, sem acesso (porteira fechada) e dentro do rio Arinos. 

O tipo de solo variou entre o arenoso, areno-argiloso, argiloso, argilo-arenoso. A 
profundidade média atingida durante as prospecções foi de 1m. A coloração do solo 
apresentou variável entre os tons de vermelho a marrom. 

Nas Figuras 7.3.3-117 a 7.3.3-122 a seguir, é possível observar o registro 
fotográfico realizado na área. 

 

  

Figura 7.3.3-117 - Caminhamento - Ponto 01. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 09/2014. 

Figura 7.3.3-118 - Localização da sondagem com 
GPS - Ponto 04. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 09/2014. 

  

Figura 7.3.3-119 - Abertura de sondagem (ponto 
05). 

Fonte: Habtec Mott MacDonald.09/2014 

Figura 7.3.3-120 - Área de charco (ponto 12). 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 09/2014 
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Figura 7.3.3-121 - Abertura da sondagem (ponto 
32). 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 09/2014. 

Figura 7.3.3-122 - Marcha de aproximação para a 
sondagem do ponto 39, em 
área de mata fechada. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 09/2014. 

 

 Reservatório (margem direita e esquerda) 

No local de implantação do futuro reservatório foram definidos 402 pontos para 
realização de sondagens (pontos 40 ao 441). Deste total, foram realizadas  
171 sondagens, enquanto em 231 pontos de sondagem ocorreu somente o 
caminhamento com a observação da paisagem do entorno. Cabe ressaltar que a 
sondagem realizada no ponto 40 foi positiva para material arqueológico. As 
sondagens não realizadas encontravam-se em áreas de charco, córrego Águas 
Claras (Figuras 7.3.3-123 e 7.3.3-124), área de mata fechada, afloramento rochoso, 
sem acesso - porteira fechada, propriedade não autorizada e no rio Arinos. 

 

  

Figura 7.3.3-123 - Ponte sobre o rio Águas Claras 
no caminho da AID. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 09/2014. 

Figura 7.3.3-124 - Rio Águas Claras. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 09/2014. 
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O tipo de solo variou entre o arenoso, areno-argiloso, argiloso, argilo-arenoso. A 
profundidade média atingida durante as prospecções foi de 1m. A coloração do solo 
apresentou variável entre os tons de vermelho a marrom. 

Nas Figuras 7.3.3-125 a 7.3.3-136 a seguir, é possível observar o registro 
fotográfico realizado na área. 

 

  

Figura 7.3.3-125 - Detalhe da sondagem (ponto 
101). 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 09/2014. 

Figura 7.3.3-126 - Medição da sondagem (Ponto 
126). 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 09/2014. 

  

Figura 7.3.3-127 - Abertura de sondagem (ponto 
46). 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 09/2014 

Figura 7.3.3-128 - Área de charco (ponto 131). 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 09/2014. 
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Figura 7.3.3-129 - Ponto 178 localizado no rio 
Arinos. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 09/2014 

Figura 7.3.3-130 - Localização mais próxima do 
ponto 119. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 09/2014 

  

Figura 7.3.3-131 - Paisagem (ponto 169). 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 09/2014 

Figura 7.3.3-132 - Porteira fechada (ponto 425, 
426 e 427). 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 09/2014 

  

Figura 7.3.3-133 - Abertura da sondagem (ponto 
175). 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 09/2014. 

Figura 7.3.3-134 - Abertura da sondagem (ponto 
200 Abertura da sondagem. 

Fonte: HabtecMottMacDonald, 09/2014 
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 Entrevistas em campo 

As entrevistas consistiram na coleta de informações orais em 19 pontos, junto a 
moradores locais, com a intenção de verificar possíveis elementos sobre 
ocorrências arqueológicas na área de estudo (Figuras 7.3.3-135 a 7.3.3-138). 
Segundo Cedro, “(...) os dados produzidos pelas fontes orais representam 
depoimentos particulares de processos coletivos e atribui que a história oral é 
caracterizada pela sua singularidade, portanto não generalizante, embora 
conectada com as representações sociais e coletivas” (CEDRO, 2011, p. 131). 

Deste modo, estes dados foram obtidos através de entrevistas semiestruturadas. 
Nesta proposta é estabelecido um roteiro aberto de entrevista (Anexo 7.3.3-3), com 
pontos fundamentais a serem esclarecidos. Segundo Bastos e Teixeira (2005) este 
trabalho é muito importante, uma vez que possibilita informações sobre possíveis 
sítios arqueológicos na área. 

Em relação às entrevistas realizadas com os moradores, 14 afirmaram que não 
encontraram ou ouviram dizer que tenha sido encontrado, na Área de Influência 
Direta da UHE Castanheira, algum vestígio arqueológico. Entretanto,  
5 moradores afirmaram que já viram artefatos tais como fragmentos de cerâmica e 
material lítico (amolador e machado). 

 

  

Figura 7.3.3-135 - Entrevista com morador da 
região. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 09/2014 

Figura 7.3.3-136 - Entrevista com morador da 
região. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 09/2014 
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Figura 7.3.3-137 - Machado apresentado por um 
morador da região. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 09/2014 

Figura 7.3.3-138 - Entrevista com morador da 
região. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 09/2014 

 

 Patrimônio Arqueológico Identificado 

Foram identificados 17 locais com presença de material arqueológico, apresentados 
no presente relatório como ocorrências arqueológicas. Na próxima etapa de 
prospecção arqueológica, as ocorrências deverão ser avaliadas na sua extensão e 
profundidade para serem descartadas ou registradas como sítio arqueológico, além 
de também avaliar a necessidade de resgate. As Figuras 7.3.3-139 a 7.3.3-144 
apresentam alguns exemplos das ocorrências identificadas nas áreas de 
intervenção da UHE Castanheira. 

 

  

Figura 7.3.3-139 - Ocorrência 01 - raspador. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 09/2014 

Figura 7.3.3-140 - Ocorrência 02 - polidor fixo. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 09/2014 
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Figura 7.3.3-141 - Ocorrência 03 - fragmento de 
cerâmica. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 09/2014 

Figura 7.3.3-142 - Ocorrência 05 - fragmento de 
cerâmica. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 09/2014 

  

Figura 7.3.3-143 - Ocorrência 07 - lítico. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 09/2014 

Figura 7.3.3-144 - Ocorrência 13 Machado 
apresentado por morador da 
região.  

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 09/2014. 

 

A partir das informações expostas, cabe dizer que o local onde será implantado a 
UHE Castanheira apresenta alto potencial arqueológico. 

Com relação ao Patrimônio Histórico, Cultural e Patrimônio Imaterial, nenhum bem 
tombado foi identificado nas Áreas de Influência. As manifestações de cunho 
artístico, cultural e religioso ocorrem ao longo do ano em diversos pontos das 
cidades, mobilizando a população e modificando o cotidiano das pessoas da AID e 
All. É importante levar em conta as datas e locais de manifestações de cunho 
artístico, cultural e religioso ao planejar atividades relacionadas ao 
empreendimento, no intuito de respeitar a cultural local de cada município. 

Em 25 de maio de 2015, o IPHAN- MT emitiu um parecer referente à análise do 
Relatório de Diagnóstico Interventivo da UHE Castanheira solicitando 
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complementações e esclarecimentos. A resposta ao Ofício nº 113/2015 encontra-se 
em elaboração. 

 

 Atividades de Lazer e Turismo 

De acordo com as entrevistas realizadas nas áreas intervencionadas da UHE 
Castanheira, as principais atividades de lazer, esporte e recreação mais citadas 
foram: pesca (54%), bailes e festas (17%), jogos esportivos (6%) e visitação ao rio 
Arinos (6%). (Figura 7.3.3-145). De acordo com os moradores locais, a atividade 
pesqueira no rio Arinos é praticada por eles somente como lazer e consumo próprio, 
não sendo utilizada como atividade comercial. 

Dentre os locais mais citados pelos entrevistados para a realização das atividades 
de lazer está o balneário da Ilha do Netinho e de Ilha Bela, as áreas de recreação 
da igreja católica, a utilização de campos de futebol, a arena de rodeio para 
recreação e o Clube Esportivo José Bezerra. Todas as localidades encontram-se 
inseridas em Juara. 

 

 

Figura 7.3.3-145 - Principais Atividades de lazer, esporte e recreação 
nas áreas intervencionadas. 

Fonte: Levantamento de campo, 2014. 

 

Quando questionados sobre a ocorrência de associações ou clubes esportivos,  
88% informaram que não sabiam sobre a existência destes equipamentos na 
localidade. Somente 14% informaram a presença de clube esportivo, conforme 
pode ser visualizado na Figura 7.3.3-146 abaixo. 
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Figura 7.3.3-146 - Ocorrência de Associação ou Clube 
Esportivo nas áreas intervencionadas. 

Fonte: Levantamento de campo, 2014. 

 

Em relação aos locais de turismo, 63% ressaltam que o rio Arinos é o principal 
ponto turístico da região. Dando sequência, aparecem as ilhas, com  
23% das citações dos entrevistados. Os balneários, como a Ilha do Netinho e o 
Balneário Ilha Bela, e os flutuantes e marinas, como o restaurante Flutuante em 
Porto dos Gaúchos, foram citados por 3% cada. Ressalta-se que as ilhas, os 
balneários e os flutuantes e marinas se localizam em sua maioria também no rio 
Arinos (Figura 7.3.3-147). 

 

 

Figura 7.3.3-147 – Locais de turismo indicados pelos entrevistados. 

Fonte: Levantamento de campo, 2014. 
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Tanto as ilhas quanto os balneários situados no rio Arinos são de grande 
importância para a população local, tendo em vista a pequena oferta de atrativos 
turísticos e de lazer na região. Como pode ser visto no item no 7.3.2.4. Estrutura 
Produtiva da Área de Influência Indireta, a AII conta com a presença de cachoeiras, 
contudo as mesmas encontram-se em áreas de difícil acesso, como por exemplo, 
dentro de terras indígenas. Desse modo, a população local tem como preferência os 
balneários e as ilhas existentes na localidade. 

As 70 ilhas localizadas na AID da UHE Castanheira, segundo entrevistas de campo, 
possuem proprietários, sendo classificadas como propriedades particulares. A 
maioria dos entrevistados não tem como primeira moradia a ilha, e sim na casa 
sede em Juara. As casas nas ilhas contam com infraestrutura, como ar 
condicionado, televisão, geladeira, marinhas, dentre outros itens, sendo utilizadas 
preferencialmente nos finais de semana. 

Ressalta-se que as informações sobre as propriedades são auto declaratórias, não 
sendo feita consultas ao cartório para a verificação de registro de imóvel. 

Em relação aos balneários, os mais citados pelos entrevistados foram a Ilha do 
Netinho e a Ilha Bela. O proprietário da Ilha do Netinho mora no local. A Ilha conta 
com um restaurante e área de lazer com parquinho para crianças e campo de vôlei. 
A Ilha funciona somente aos finais de semana e é utilizada para almoço  
(Figuras 7.3.3-148 a 73.3-155). Próximo à Ilha do Netinho foi possível observar 
pescadores esportivos no rio Arinos (Figuras 7.3.3-147 a 73.3-148). 

 

  

Figura 7.3.3-148 - Entrada da Ilha do Netinho. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 08/2014. 

Figura 7.3.3-149 - Vista da ponte na Ilha do 
Netinho. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 08/2014. 
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Figura 7.3.3-150 - Vista do rio Arinos a partir da 
ponte na Ilha do Netinho. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 08/2014. 

Figura 7.3.3-151 - Área de lazer na Ilha do 
Netinho. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 08/2014. 

  

Figura 7.3.3-152 - Restaurante da Ilha do 
Netinho.  

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 08/2014. 

Figura 7.3.3-153 - Balneário da Ilha do Netinho.  

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 08/2014. 

  

Figura 7.3.3-154 - Restaurante da Ilha do 
Netinho. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 08/2014. 

Figura 7.3.3-155 - Residência do proprietário na 
Ilha do Netinho. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 08/2014. 
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Figura 7.3.3-156 - Pesca esportiva no rio Arinos. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 08/2014. 

Figura 7.3.3-157 - Pesca esportiva no rio Arinos 
próximo à Ilha do Netinho  

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 08/2014. 

 

O balneário Ilha Bela, também conhecido como Prainha Bela ou Lua Bela, conta 
com lanchonete, churrasqueira, barraca e com uma marina. O mesmo funciona de 
sexta a domingo. No período de seca aproximadamente 300 pessoas visitam o 
local, enquanto na época de chuva, poucas pessoas visitam o local. O ponto de 
partida do festival de pesca de Juara era nesse ambiente. No local há uma marina, 
na qual 42 barcos ficam atracados. O valor do aluguel varia de R$ 50,00 a  
60,00 reais por mês (Figuras 7.3.3-158 a 7.3.3-159). 

 

  

Figura 7.3.3-158 - Marina localizada na Ilha Bela. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 02/2015. 

Figura 7.3.3-159 - Lanchonete na Ilha Bela. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 02/2015. 
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Figura 7.3.3-160 - Balneário de Ilha Bela. 

Fonte: Habtec Mott MacDonald, 02/2015. 

 

O Mapa 7.3.3-13 apresenta as principais atividades turísticas presentes na AID, 
enquanto o Mapa 7.3.3-14 apresenta as praias, atracadouros e estruturas para lazer 
da AID. 
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Mapa 7.3.3-13 - Principais atividades turísticas presentes na AID. 
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Mapa 7.3.3-13 - Principais atividades turísticas presentes na AID. 
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Mapa 7.3.3-14 - Praias, atracadouros e estruturas para lazer da AID. 
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Mapa 7.3.3-14 - Praias, atracadouros e estruturas para lazer da AID. 
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l) Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais 

 Indígenas 

Segundo a definição da Fundação Nacional do Índio, uma Terra Indígena (TI) é 

 

uma porção do território nacional, de propriedade da União, habitada 
por um ou mais povos indígenas, por ele(s) utilizada para suas 
atividades produtivas, imprescindível à preservação dos recursos 
ambientais necessários a seu bem-estar e necessária à sua reprodução 
física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Trata-se de 
um tipo específico de posse, de natureza originária e coletiva, que não 
se confunde com o conceito civilista de propriedade privada. 

 

Na área de influência direta, não foi identificada nenhuma terra indígena. As áreas 
de influência específicas para o diagnóstico das terras indígenas para este 
empreendimento serão definidas no Estudo do Componente Indígena (ECI)24. A 
identificação das TIs dentro neste estudo consta no item Áreas Legalmente 
Protegidas.  

 

 Comunidades Tradicionais 

Em relação às demais comunidades tradicionais25, segundo fontes oficiais e 
levantamento de campo, constatou-se a presença de pescadores artesanais, de 
população extrativista e ribeirinha nas proximidades do rio Arinos. 

No âmbito deste diagnóstico foi considerada a Lei n° 11.95926, de 29 de junho de 
2009, que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da 
Aquicultura e Pesca, e que classifica a pesca artesanal como uma atividade 
comercial com a seguinte definição (Artigo 8°, I): 

                                                           
24

 O estudo de componente indígena é uma exigência deste processo de licenciamento, sendo conduzido 

pela FUNAI e regido pela Portaria Interministerial 60 de 2015. Neste estudo, serão apresentadas as 
informações detalhadas sobre os povos indígenas existentes nas áreas de influência do 
empreendimento. 
25

 Segundo o Decreto 6.040 de 2007 que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 

Povos e Comunidades Tradicionais, os Povos e Comunidades Tradicionais são “grupos culturalmente 
diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que 
ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, 
religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos 
pela tradição.” Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2007/decreto/d6040.htm. Acesso em: agosto, 2015. 
26

 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L11959.htm. Acesso em: 
abril de 2015. 
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a) artesanal: quando praticada diretamente por pescador profissional, de forma 
autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de produção 
próprios ou mediante contrato de parceria, desembarcado, podendo utilizar 
embarcações de pequeno porte.  

 

O Ministério da Pesca e Aquicultura27 também trata sobre a pesca artesanal e a 
define como exercida por produtores autônomos, em regime de economia familiar 
ou individual, ou seja, contempla a obtenção de alimento para as famílias dos 
pescadores ou para fins exclusivamente comerciais. É uma atividade baseada em 
simplicidade, na qual os próprios trabalhadores desenvolvem suas artes e 
instrumentos de pescas, auxiliados ou não por pequenas embarcações, como 
jangadas e canoas. Esses pescadores atuam na proximidade da costa, dos lagos e 
rios. 

Para os ribeirinhos, de acordo com Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos 
Hídricos e da Amazônia Legal (1999), os mesmos vivem nas várzeas e beiras de 
rio, dependendo fundamentalmente da pesca. Segundo Hiraoka (1992), os 
ribeirinhos possuem um vasto conhecimento da várzea, do rio e da mata, coletando 
alimentos, fibras, tinturas, resinas, ervas medicinais, bem como materiais de 
construção. Utilizam produtos vegetais que podem ser agrupados em manejados e 
não manejados28. 

Tratando das comunidades extrativistas, Diegues (2001), as definem como 
populações que reproduzem historicamente seu modo de vida, de forma mais ou 
menos isolada, com base na cooperação social e relações próprias com a natureza. 
Como afirma Rinaldo Arruda, são essas populações que: 

 

 “apresentam um modelo de ocupação do espaço e uso dos recursos 
naturais voltado principalmente para a subsistência, com fraca articulação 
com o mercado, baseado em uso intensivo de mão de obra familiar, 
tecnologias de baixo impacto derivadas de conhecimentos patrimoniais e, 
habitualmente, de base sustentável. Essas populações – caiçaras, 
ribeirinhos, seringueiros, quilombolas e outras variantes – em  geral 
ocupam a região há muito tempo, não têm registro legal de propriedade 
privada individual da terra, definindo apenas o local de moradia como 
parcela individual, sendo o restante do território encarado como área de 
uso comunitário, com seu uso regulamentado pelo costume e por normas 
compartilhadas internamente” (Arruda, 2000: 274). 

 

O levantamento de campo consistiu das entrevistas realizadas nas propriedades 
existentes nas áreas intervencionadas pelo empreendimento e de entrevistas junto 

                                                           
27

 Disponível em: http://www.mpa.gov.br/index.php/pesca/artesanal. Acesso em: abril de 2015. 
28

 Disponível em: http://www.iphan.gov.br/baixaFcdAnexo.do?id=3810. Acesso em: fevereiro de 2015. 
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às secretarias municipais, prefeituras e instituições não governamentais, como a 
Capatazia Z-16 e o Sindicado dos Trabalhadores Rurais, dentre outras instituições. 

A maioria dos entrevistados (94%) diz não pertencer a nenhum grupo social 
enquadrado na Politica Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e 
Comunidades Tradicionais. 

A partir das entrevistas realizadas nas áreas intervencionadas da UHE Castanheira 
2% do total de moradores entrevistados se identificaram como pescadores 
artesanais. Além disso, 2% se identificaram como ribeirinhos e 1% como 
extrativistas. Entretanto, quando perguntado sobre esta a identificação com 
ribeirinho e esxtrativista enquanto comunidade tradicional, os mesmos não 
possuíam conhecimento. Ressalta-se que o levantamento de campo também não 
identificou nenhuma comunidade ribeirinha nem extrativista existente na área de 
influência, de acordo com as definições aqui apresentadas. 

A comunidade de pescadores artesanais, por outro lado, é reconhecida 
culturalmente como uma comunidade tradicional na área de influência, além de ter o 
reconhecimento oficial pela Colônia de Pescadores Z-16, localizada em Juara, por 
meio de registros de pesca. Os pescadores artesanais se declaram viver da pesca, 
possuir embarcações próprias, consertar seus próprios petrechos, dentre outras 
características que se enquadram na definição aqui apresentada. 

 

m) Planos e Projetos Co-localizados 

A maioria dos programas executados nos territórios de Juara e Novo Horizonte do 
Norte é de cunho social, voltados para a melhoria das condições socioeconômicas 
da população e são apresentados no capítulo A. Planos e Programas 
Governamentais. 

Segundo as entrevistas de campo junto aos moradores das áreas que serão 
intervencionadas pela UHE Castanheira, 84% dos entrevistados desconhecem 
algum projeto, programa ou plano social de governo executado na localidade 
estudada. Somente 16% do total afirmaram conhecer ou participar de algum tipo de 
programa que está sendo realizado na localidade (Figura 7.3.3-161). Dentre os 
programas sociais citados estão: o Programa Bolsa Família, o Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e o Programa Luz no Campo 
(atual Luz para Todos). 
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Figura 7.3.3-161 - Participação em programas sociais 
governamentais. Fonte: Levantamento de campo, 2014. 

 

n) Considerações 

A previsão de utilização da sede de Juara como base de apoio para atividades 
ligadas a instalação do empreendimento faz com que a AID do empreendimento 
tenha um perfil majoritariamente urbano. Contudo a zona rural da AID receberá os 
impactos diretos da estrutura definitiva utilizada ao longo da operação da UHE 
Castanheira. A área de influência está distribuída em maior parte no território do 
município de Juara, e uma pequena porção de Novo Horizonte do Norte. 

Dentre os núcleos de ocupação situados na porção rural da AID sobressai a 
quantidade de construções existentes nas ilhas do rio Arinos, mas é nas ocupações 
continentais que se encontra a maior parte dos habitantes desse meio. 

A sede de Juara detém o maior número de equipamentos sociais e de infraestrutura 
da AID relacionados à educação, saúde e saneamento básico, além do comércio e 
serviços, nas áreas intervencionadas - zona rural do município - estes 
equipamentos praticamente são inexistentes ou são pouco representativos. Isso 
pode justificar o grau de dependência da população rural em relação ao centro do 
município. 

Todos os entrevistados da zona rural citaram utilizar equipamentos de atendimento 
em saúde em localidades diferentes da área intervencionada. Dentre as principais 
enfermidades citadas pelos entrevistados dessa área, foram citadas a dengue e a 
hipertensão. A maioria dos entrevistados citou a falta de regularidade das visitas 
dos agentes de saúde e da vigilância sanitária. 

Na zona rural da área de influência não foram identificadas escolas e, os habitantes 
em idade escolar tem como referência a rede de educação estabelecida na porção 
urbana da AID (sede do município). O poder público municipal oferece transporte 
escolar para o deslocamento dos alunos até o centro do município regularmente. 

16% 

84% 

Sim Não
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Talvez por esse motivo não foram reconhecidas pelos entrevistados ações de 
educação ambiental realizadas na área intervencionada, por exemplo. Geralmente o 
espaço escolar é utilizado como base para lançamento de políticas de 
conscientização e de programas voltados para temas vinculados ao meio ambiente, 
disposição correta de resíduos, entre outros. 

Toda a infraestrutura relacionada à segurança pública da AID está situada na sede 
de Juara. Apesar disso a maioria dos habitantes da zona rural da área de influência 
não considera a segurança um tema crítico para o seu cotidiano. 

As características viárias da AID são distintas no meio rural e urbano. Na sede do 
município quase todas as ruas são asfaltadas. As vias de acesso, a zona rural do 
município e periferia da zona urbana, possuem pavimentação asfáltica apenas nos 
troncos principais, representados pela rodovia MT-338 e MT-325. O acesso ao PCA 
Arinos pela MT-338, localizado na saída da cidade em sentido a Novo Horizonte do 
Norte, por exemplo, não é asfaltado. 

As vias internas da zona rural da AID também não possuem pavimentação asfáltica, 
e em período de chuvas alguns trechos de circulação são interrompidos devido aos 
alagamentos. Mesmo com essas ocorrências, a maior parte dos entrevistados 
avaliou o acesso as áreas intervencionadas como bom ou regular. 

O município de Juara não possui linhas de ônibus para transporte coletivo urbano e 
existe somente uma linha regular para o distrito de Águas Claras, o principal meio 
de transporte público são linhas intermunicipais, utilizadas também como forma de 
locomoção entre a zona rural do município e sua sede. Nas áreas intervencionadas 
os entrevistados citaram que o principal meio de locomoção são os veículos 
próprios, em maior parte carros e motos. 

Dentre os veículos de comunicação mais utilizados o rádio se destaca na zona rural 
da AID, cerca de 80% dos entrevistados incluem o veículo em seu dia a dia. Mais 
de 90% das propriedades rurais da AID contam com aparelho celular de telefone, 
mas qualidade de sinal varia em cada localidade, no meio urbano a telefonia móvel 
é utilizada de forma generalizada. A audiência televisiva também é massiva nos 
dois meios da AID, na zona rural onde algumas residências utilizam antenas via 
satélite para melhoria da recepção do sinal. 

O acesso à infraestrutura de fornecimento de energia é universalizado na cidade de 
Juara por intermédio da distribuidora CEMAT. Na porção rural da AID pouco mais 
de 60% das propriedades identificadas estão ligadas a rede geral de distribuição. 
Mesmo assim mais de 87% dos domicílios da AID utilizam algum tipo de fonte de 
energia, como gerador ou placa solar. 

A estrutura de saneamento também difere entre os dois meios da AID, na cidade de 
Juara todas as residências tem fornecimento de água tratada, e somente alguns 
bairros periféricos do núcleo urbano não são abastecidos. Nas áreas 
intervencionadas os poços abastecem com água subterrânea a maior parte das 
propriedades visitadas pela equipe de campo, e a água do rio Arinos é utilizada 
para diversos fins, tanto na produção agropecuária quando doméstico. 
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A rede de esgoto urbana ainda não atende todos os domicílios da sede de Juara, 
sendo informado que 50% são atendidos, de acordo com representantes da 
prefeitura, com destaque para fossa rudimntar entre as outras formas utilizadas. No 
meio rural da AID, a maior parte das propriedades fossas rudimentares ou sépticas, 
e nenhuma delas está ligada a rede de esgoto municipal. 

A coleta de lixo realizada pela prefeitura atinge as duas áreas, mas no meio rural, o 
fato da coleta direta nas propriedades não ser universalizada, acarreta como 
alternativa de descarte a queima do lixo doméstico. Nenhum dos municípios 
abrangidos pela AID possui aterro sanitário, e em Juara o depósito de lixo não 
controlado se localiza próximo a várzea do rio Arinos. 

As formas de uso do solo, dada a especificidade das mesmas, diferem entre os 
meios urbano e rural da AID. Na cidade prevalecem as habitações de alvenaria com 
bom padrão construtivo, em maior parte imóveis unifamiliares. As atividades 
desenvolvidas são típicas de um ambiente urbano como comércios e serviços 
concentrados no centro da cidade. A zona marginal do perímetro urbano é ocupada 
por empresas ligadas a atividades secundárias, como madeireiras e algumas 
olarias. 

As atividades econômicas desenvolvidas nas áreas intervencionadas estão 
relacionadas ao setor primário da economia, tais como: extrativismo vegetal e 
mineral, pesca artesanal, agricultura e principalmente da pecuária. Trata-se, 
portanto, de atividades dependentes diretamente do ambiente e da sua qualidade. 

A pesca artesanal, embora com poucos praticantes na AID, é uma profissão 
importante do ponto de vista de sua representação econômica para um determinado 
grupo social vulnerável. Acrescenta-se que esta se trata de uma atividade que ainda 
emprega técnicas tradicionais e que precisa se perpetuar como referência cultural 
local. 

A pesca esportiva também é uma atividade importante tanto na AID, quanto na AII, 
visto tratar-se de uma prática desenvolvida nos municípios da bacia hidrográfica do 
rio Arinos, que movimenta a sua economia e atrai turistas de diferentes regiões. 

Atualmente o extrativismo vegetal abastece a indústria moveleira de Juara e ainda é 
exercida em áreas chamadas de “improdutivas” pelos entrevistados, visto que nela 
não há o exercício de atividade econômica. Tal prática, juntamente com a  
pecuária - atividade muito difundida na AID - exerce grande pressão sobre as áreas 
naturais. 

Ao longo do rio foi possível - no trecho da AID - identificar cascalheiras que extraem 
minerais que abastecem as lojas de material de construção, principalmente em 
Juara. 

Dentro da AID existe ainda o assentamento Casulo. Este foi criado para reassentar 
um grupo de produtores desapropriados do Assentamento Arinos em função da 
construção do aeroporto de Juara. O perfil do assentamento hoje transformou as 
atividades nele exercidas. Os lotes são pequenos e desmembrados ou fracionados 
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para atender a uma demanda de espaço das famílias. Existem lotes com mais de 
uma casa, pois os filhos casam e constroem no próprio lote. A pequena área não 
permite grandes plantações, soma-se a isso a falta de assistência técnica da 
EMPAER, pois se trata de um assentamento da prefeitura. A baixa produtividade 
dos lotes faz com que muitos moradores busquem se ocupar em outras atividades 
no centro de Juara e no frigorífico JBS, com o intuito de conseguir melhores 
remunerações. 

O rio Arinos possui grande importância para as comunidades próximas, seja pelo 
seu uso direto através da captação de água bruta para abastecimento das 
propriedades, seja para irrigação e dessedentação de animais. Soma-se a isso, o 
seu uso para o seu lazer através dos balneários e das ilhas. 

Acrescenta-se neste cenário o aeroporto de Juara com voos regulares de segunda 
a sexta-feira. O aeroporto facilita o acesso à região, visto que a distância e a má 
conservação das estradas se configuram em um gargalo para a sustentabilidade 
dos negócios. Esta realidade se repete entre as estradas vicinais, o que dificulta o 
escoamento da produção. 

A AID apresenta um cenário heterogêneo de atividades produtivas e uso e 
ocupação do solo, portanto é importante que este seja considerado quando na 
avaliação dos reais impactos do empreendimento sobre eles. 

O perfil fundiário da zona rural da AID é marcado pelas pequenas propriedades, 
mais de 50% das ocupações identificadas estão localizadas em áreas de até 4 
módulos fiscais (400 ha). São essas propriedades que podem ter maior impacto 
com as restrições de uso do solo. O PCA Arinos o lote de cada assentado não 
ultrapassa 5 ha. A pequena dimensão das frações do assentamento potencializa 
ainda mais qualquer limitação. 

As formas de sociabilidade identificadas pelos moradores da AID são muito 
vinculados às igrejas, empresas e áreas de lazer existentes na região. Estes 
proporcionam espaços para fortalecimento dos laços entre parentes, vizinhos e 
colegas de trabalho, além de promover eventos culturais que solidificam estes 
laços. A participação formal dos moradores em grupos, associações, sindicatos ou 
cooperativas é restrita aqueles vinculadas ao trabalho, sendo identificados 
sindicatos e associações de classe. Isto reflete o vínculo da sociabilidade com o 
trabalho e os usos da terra. 

Quanto às comunidades tradicionais, a única identificada na AID é de pescadores 
artesanais, que possuem um modo de vida tradicional e sobrevivem da pesca. 
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7.3.4 - Planos e Programas Governamentais do Meio Socioeconômico 

Este capítulo apresenta os Planos e Programas Governamentais em elaboração ou 
em desenvolvimento nos municípios da Área de Influência Direta (AID) e Indireta 
(AII) da UHE Castanheira.  

A implantação da UHE Castanheira poderá impactar a infraestrutura dos municípios 
localizados no seu entorno, o que demanda uma gama de investimentos voltados 
para o desenvolvimento do setor urbano e que possam estar compatíveis com as 
demandas de serviços públicos geradas pelo empreendimento. Foram realizadas 
pesquisas bibliográficas em websites oficiais do poder público e do terceiro setor em 
todos os municípios das áreas de influência e entrevistas com representantes 
destes setores na AII. Ressalta-se que este levantamento não é exaustivo, uma vez 
que há carência de informações sistematizadas até mesmo nos órgãos públicos.  

Nesse cenário, destaca-se o PAC II - continuação do Programa de Aceleração do 
Crescimento instituído pelo governo federal - que forneceu, por exemplo, o 
maquinário empregado na recuperação de diversas vias vicinais utilizadas para o 
escoamento de produtos agropecuários nas cidades constituintes da AII. Além 
disso, o PAC executa outros projetos e investimentos estruturais, entre os quais se 
destacam obras para a melhoria do abastecimento de água, da pavimentação, da 
drenagem em vias urbanas, do esgotamento Sanitário e da Ampliação de Unidades 
Básicas de Saúde. Este programa denota investimentos importantes no que diz 
respeito às demandas que acompanham a implantação da UHE Castanheira, uma 
vez que as obras para a construção da usina produzirão alteração na dinâmica 
populacional, com o crescimento exponencial do fluxo de pessoas e  
matérias-primas, consequentemente aumentando também a pressão sobre as 
instalações de infraestrutura das cidades, que deverão ter garantidas as condições 
de adaptação a este novo cenário. 

A seguir são apresentadas as intervenções realizadas nos municípios no âmbito do 
PAC e os ministérios envolvidos. 

 Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) - construção de Unidades 
de Pronto Atendimento (UPA) - por meio do Ministério da Saúde - nos 
municípios de Juara, Novo Horizonte do Norte e Porto dos Gaúchos; 

 Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) - construção de  
creches - por meio do Ministério da Educação (MEC) - no município de Juara; 

 Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) doação de maquinários 
agrícolas - por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). - nos 
municípios e Novo Horizonte do Norte e Porto dos Gaúchos; 

 Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) construção de rede de 
abastecimento de água por meio do Ministério do Planejamento em Novo 
Horizonte do Norte; 
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 Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) ações na área de saúde e 
educação por meio da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) nos 
municípios de Juara, Novo Horizonte do Norte e Porto dos Gaúchos; 

 Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) elaboração do Plano Local 
de Habitação em Juara por meio do Ministério das Cidades. 

 

São destacados outros tipos de programas atuantes na AID e na AII, como os de 
investimentos habitacionais (Minha Casa Minha Vida), educacionais (Caminhos da 
Escola) e de saúde pública (Mais Médicos). Tais programas também apresentam 
sinergia com as futuras obras da UHE Castanheira, pois, uma vez implantada, a 
usina atrairá uma série de trabalhadores que fixarão residência nas cidades 
próximas ao empreendimento, causando impacto direto na estrutura básica 
oferecida pela cidade. 

O Quadro 7.3.4-1 apresenta os programas governamentais identificados por 
município da AII e esfera administrativa.  

 

Quadro 7.3.4-1 - Planos, Programas e Projetos na AII. (continua...) 

JUARA 

PROGRAMA ESFERA DESCRIÇÃO 

Programa de Áreas Protegidas da Amazônia - 
ARPA 

Federal 
Expansão e fortalecimento o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação 
(SNUC) na Amazônia. 

Plano Amazônia Sustentável (PAS) Federal 
Desenvolvimento da Amazônia Legal de 
forma sustentável. 

Programa Bolsa Família Federal 

Programa de transferência de renda direta 
que beneficia famílias em situações de 
pobreza, ou extrema pobreza com foco no 
estímulo à permanência das crianças na 
escola. 

Programa Minha Casa Minha Vida Federal Financiamento para compra da casa própria. 

Programa Mais Médicos Federal 
Envio de médicos estrangeiros para 
comunidades remotas. 

Programa Caminhos da Escola Federal 
Compra de ônibus escolares para a frota 
municipal. 

Programa Luz Para Todos Federal Acesso à energia elétrica. 

Programa Saúde na Escola Federal 
Avaliação e promoção da saúde de crianças 
e adolescentes nas escolas públicas. 

Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC 1) 

Federal Habitação 
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Quadro 7.3.4-1 - Planos, Programas e Projetos na AII. (continua...) 

JUARA 

PROGRAMA ESFERA DESCRIÇÃO 

Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC 2) 

Federal 
Aquisição de maquinários para a agricultura 
do município. 

Programa de Desenvolvimento Regional 
Sustentável (DRS) Pró-Leite 

Federal/Estadual 
Aumento da produção leiteira de forma 
sustentável. 

Programa de Aquisição de Alimentos - 
CONAB 

Federal 
Garantia de Acesso à alimentação para as 
populações carentes e/ou isoladas.  

Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Agropecuário (Prodesa) 

Federal 
Viabilização da infraestrutura pública aos 
agricultores, comunidades rurais e suas 
associações. 

Programa AABB comunidade Federal 
Complementação educacional baseada na 
valorização da cultura. 

Plano de desenvolvimento de Estado de Mato 
Grosso – MT + 20 

Estadual 
Priorização das estratégias para o 
desenvolvimento sustentável do Estado do 
Mato Grosso para um horizonte de 20 anos.  

Programa MT Habita Mais Estadual 
Auxílio na compra da casa própria pelos 
servidores públicos. 

Programa de Combate ao tabagismo Municipal Combate ao Tabagismo. 

Programa OAB Cidadania Municipal Prestação de serviços jurídicos à população. 

Plano Municipal de Educação Municipal 
Manutenção e melhoria das condições de 
educação municipal. Em fase de elaboração. 

Plano Municipal de Saúde Municipal 

Documento de gestão, e análise situacional 
da saúde nos municípios com objetivo da 
manutenção e melhoria das condições de 
saúde municipal, Em fase de aprovação. . 

Programa de Desenvolvimento Institucional 
Integrado do Tribunal de Conta do Estado 
(TCE-MT) 

Municipal 

Contribuição para a melhoria da eficiência 
dos serviços públicos, fomentando a adoção 
de um modelo de administração pública 
orientada para os resultados para a 
sociedade.  

Plano Plurianual de Gestão (PPG) Municipal 
Planejamento da gestão pública do município 
para o período de quatro anos. 

Plano de Desenvolvimento Sindical (PDS) Municipal 
Fortalecimento do Sindicato Rural de Juara 
através de estratégias de gestão e 
marketing.  

Projeto Mais Educação Municipal Aumento do tempo do aluno na escola. 

Pacto pela educação na idade certa 
(alfabetização) 

Municipal Alfabetização de crianças até 8 anos. 

Projeto – Recicle as suas atitudes Municipal Coleta seletiva e conscientização ambiental. 

Projeto de Pavimentação Municipal 
Asfaltamento e manutenção das ruas e 
estradas municipais. 

Projeto de Construção/Reforma das escolas Municipal 
Expansão da qualidade educacional para a 
zona rural. 
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Quadro 7.3.4-1 - Planos, Programas e Projetos na AII. (continua...) 

JUARA 

PROGRAMA ESFERA DESCRIÇÃO 

PORTO DOS GAÚCHOS 

PROGRAMA ESFERA DESCRIÇÃO 

Programa Mais médicos Federal 
Envio de médicos estrangeiros para 
comunidades remotas. 

Programa de Áreas Protegidas da Amazônia - 
ARPA 

Federal 
Expansão e fortalecimento do Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação 
(SNUC) na Amazônia. 

Plano Amazônia Sustentável (PAS) Federal 
Desenvolvimento da Amazônia Legal de 
forma sustentável. 

Programa Minha Casa Minha Vida Federal Financiamento para compra da casa própria. 

Programa Caminhos da Escola Federal 
Aquisição de ônibus escolares para a frota 
municipal. 

Programa MT Habita Mais Estadual 
Auxilio na compra da casa própria pelos 
servidores públicos. 

Programa Bolsa Família Federal 

 Programa de transferência de renda direta 
que beneficia famílias em situações de 
pobreza, ou extrema pobreza com foco no 
estímulo à permanência das crianças na 
escola. 

Projeto Coleta Seletiva Municipal Segregação dos resíduos sólidos. 

Projeto Contra a Queimada Irregular Municipal 
Sensibilização quanto ao período permitido 
para queimada controlada e os seus 
benefícios. . 

Projeto Piracema Municipal 
Fiscalização e sensibilização dos moradores 
no período de desova dos peixes, para que 
os mesmos consigam reproduzir.  

Projeto Saúde Itinerante Rural Municipal 
Prevenção de doenças (hipertensão, DSTs e 
Diabetes). 

Programa de Saúde na Escola Municipal Prevenção através da alimentação escolar.  

Programa Grupo de Hipertensos Municipal Acompanhamento e prevenção. 

Projeto Saúde Mental Municipal 

Tratamento oferecido às pessoas que 
possuem algum problema relacionado à  de 
saúde mental  e apoio à família, sob a forma 
de palestras e capacitação através de 

oficinas de artesanato. 

Projeto Carinho de Mãe Municipal 

Acompanhamento de gestantes e lactantes 
até 6 meses, disseminação da informação e 
do ensino, confecção do enxoval-Kit do 
bebê, pintura em tecido. 

Projeto de Gestão de Convênios e Projetos Municipal 

Construção de projetos a serem cadastrados 
pelas secretarias de planejamento e de 
obras do município e enviados ao Governo 
do Estado para a obtenção de recursos 
financeiros para o desenvolvimento e 
implantação de projetos no município. 
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Quadro 7.3.4-1 - Planos, Programas e Projetos na AII. (continuação) 

JUARA 

PROGRAMA ESFERA DESCRIÇÃO 

NOVO HORIZONTE DO NORTE 

PROGRAMA ESFERA DESCRIÇÃO 

Programa de Áreas Protegidas da Amazônia - 
ARPA 

Federal 
Expansão e fortalecimento do Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação 
(SNUC) na Amazônia. 

Plano Amazônia Sustentável (PAS) Federal 
Desenvolvimento da Amazônia Legal de 
forma sustentável. 

Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC 2) 

Federal Investimentos para Obras de Saneamento. 

Programa Compra Direta – CONAB Federal 

Aquisição de alimentos oriundos da 
agricultura familiar. Depois da compra, a 
CONAB distribui os alimentos para camadas 
carentes da comunidade. 

Programa Mais médicos Federal 
Envio de médicos estrangeiros para 
comunidades isoladas.  

Programa Bolsa Família Federal 

Programa de transferência de renda direta 
que beneficia famílias em situações de 
pobreza, ou extrema pobreza com foco no 
estímulo à permanência das crianças na 
escola. 

Plano Plurianual  2012 - 2015 Municipal 
Desenvolvimento de estratégias de 
atendimento ao cidadão. 

Projeto Pia bom de bola, bom de escola Municipal Melhoria do rendimento escolar. 

Projeto Reforma Proaco Municipal Atendimento à criança e ao adolescente. 

Fonte: Levantamento efetuado com informações de campo e dados secundários, 2014 e 2015.. 

 

De acordo com entrevistas realizadas junto às secretarias municipais da AII, o 
Programa Bolsa Família foi identificado como de grande importância para a 
população, devido a seu impacto direto na renda das famílias dos municípios da AII. 
Visto a consulta de beneficiários por município no site da Caixa Econômica Federal, 
na folha de pagamento do mês de maio de 2015, o município de Juara contava com 
o total de 1.437 famílias beneficiárias do programa, enquanto Porto dos Gaúchos 
com 269 famílias e Novo Horizonte do Norte com 226.  Destaca-se que os três 
eixos do programa bolsa família são: a transferência de renda para promover o 
alívio imediato da pobreza; as condicionalidades para o reforço ao acesso dos 
direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social; e as 
ações e programas complementares que objetivam o desenvolvimento das famílias, 
de modo que os beneficiários consigam superar a situação de vulnerabilidade.  

Em relação aos projetos municipais desenvolvidos em Porto dos Gaúchos, a 
Secretaria de Assistência Social implementa os seguintes projetos: Projeto Carinho 
de Mãe e Projeto Saúde Mental, os quais assumem um papel de grande 
importância para o município, oferecendo cursos de capacitação que acolhem 
crianças e adolescentes, com a participação em oficinas de reaproveitamento de 
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resíduos e pintura.  Esses projetos são realizados por meio de convênios com os 
governos federal e estadual que repassam verbas baseados no cadastro único do 
município. De acordo com a secretária, atualmente são 588 cadastrados e destes, 
em torno de 3301 recebem o Bolsa Família.  

Ainda em Porto dos Gaúchos, a Secretaria Municipal de Saúde apontou o Projeto 
Saúde Itinerante Rural como de grande relevância para o município, já que tem 
como objetivo a prevenção e assistência a algumas das doenças mais comuns na 
localidade (hipertensão, DSTs e Diabetes). 

Em Juara, o Programa AABB comunidade (Parceria do Banco do Brasil com a 
Secretaria de Assistência Social) possui um grande significado para as crianças e 
jovens no município, já que o mesmo consiste em uma proposta de 
complementação educacional, baseada na valorização da cultura do educando e de 
sua comunidade. Essa complementação é efetivada por meio de atividades lúdicas 
desenvolvidas em torno de áreas como saúde e higiene, esporte e linguagens 
artísticas. O Programa atende em torno de 270 jovens e crianças. 

No município de Novo Horizonte do Norte, poucos projetos foram indicados como 
de competência exclusiva das secretarias municipais, incluindo um projeto de 
atendimento às crianças e adolescentes pela Secretaria de Assistência Social, 
chamado de Proaço e dois projetos implementados pela Secretaria de Educação. O 
Projeto Alfabetização na Idade Certa que trabalha alfabetização de crianças até  
8 anos de idade e Piá bom de Bola, Bom de Escola, que visam melhorar o 
rendimento escolar. Como nos demais municípios, além dos projetos desenvolvidos 
e executados exclusivamente pelo município, existem programas estaduais e 
federais que são implementados pelo município, como a Bolsa Família, por 
exemplo.  

 

Fragilidades na gestão dos Planos e Programas 

A falta de planejamento e de recursos financeiros destinados à execução dos 
programas mostra-se como principal fragilidade dos municípios da AII. Em Novo 
Horizonte do Norte as secretarias de Educação e Assistência Social listaram como 
principais problemas a ausência de cursos de especialização, a fragilidade da 
Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT (que oferece poucos cursos 
superiores em Juara), a falta de incentivo financeiro para o produtor rural, a 
inexistência de programas habitacionais, e de inclusão social, o que gera, por 
exemplo, o abandono de idosos. Em Juara a Secretaria Municipal de Assistência 
Social listou como os principais problemas municipais a existência de moradores de 
rua, o abuso sexual, a violência doméstica e o abandono escolar. Em Porto dos 
Gaúchos os problemas identificados estavam relacionados à saúde (problemas 
orçamentários, infraestrutura de saúde, rodízio de médicos), infraestrutura deficiente 

                                                           
1
 Os benefícios possuem valores básicos e variáveis, logo o valor da folha de pagamento será 

diferenciado do número de inscritos, uma vez que o benefício tem flutuação com relação ao cumprimento 
dos requisitos estabelecidos pra que se continue no mesmo. 
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de maquinários para a agricultura devido às grandes extensões territoriais do 
município e a baixa industrialização. 

 



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  
 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 1/51 

 

 

8 - ANÁLISE INTEGRADA E SÍNTESE DA QUALIDADE AMBIENTAL 

As informações descritas neste item têm como objetivo apresentar a dinâmica 
ambiental da Área de Influência da UHE Castanheira, definida a partir da 
delimitação das áreas de abrangência regional (AAR), de influência indireta (AII) e 
de influência direta (AID) descritas no Capítulo 06 deste documento. 

A metodologia utilizada para elaboração deste item seguiu o método de Análise de 
Cenários, proposto por Godet (2008), que consiste na descrição de imagens do 
futuro a partir de determinadas premissas ou eventos possíveis que viabilizem 
tomadas de decisões fundamentadas (Duinker & Greig, 2007).  

Tem como objetivos genéricos (i) descrever a situação atual e evolução do 
ambiente estudado; (ii) identificar as questões prioritárias para gestão ambiental 
adequada do empreendimento e; (iii) determinar a dinâmica do ambiente em 
direção aos “futuros possíveis” (Duinker & Greig, 2007). Para atingir tais objetivos, 
Godet (2008) estabelece algumas etapas que refletiram na itemização deste 
capítulo, conforme apresentado na Figura 8-1.  

 

 

Figura 8-1 - Principais etapas para elaboração de cenários, adaptado do 
método proposto por Godet (2008).  

Fonte: Marcial e Grumbach, 2002. 

 

A Análise de Cenários configura-se como um método relevante para o 
conhecimento das dimensões da questão ambiental em relação à existência ou não 
do empreendimento. Os resultados obtidos com tal análise, juntamente com a 
Descrição do Empreendimento (Capítulo 4) e informações mais detalhadas do 
diagnóstico dos meios físico, biótico e socioeconômico (Capítulo 7), fornecem os 
subsídios para a Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais (Capítulo 9), 
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decorrentes da instalação do empreendimento em questão. Maiores detalhes dos 
cenários futuros são descritos no Prognóstico (Capítulo 11). 

 

8.1 - ANÁLISE INTEGRADA 

8.1.1 - Considerações Metodológicas 

A Análise Integrada visa sumarizar as informações descritas dentro de cada área 
temática do diagnóstico ambiental (meios físico, biótico e socioeconômico), de 
modo a descrever os principais fatores relevantes para conservação da dinâmica 
ambiental da região influenciada pela implantação da UHE Castanheira. A partir 
dessa análise é possível desenvolver ferramentas e disponibilizar informações que 
auxiliem nas etapas seguintes do EIA, sobretudo na Avaliação de Impactos 
Ambientais. 

A Análise Integrada foi organizada em duas etapas principais. Na primeira etapa, foi 
feita uma síntese do diagnóstico dos meios físicos, biótico e socioeconômico, 
destacando as principais inter-relações entre eles. Essa síntese foi construída 
primeiramente a partir de uma visão geral da Área de Abrangência Regional (AAR), 
para compreender a dinâmica ambiental da bacia hidrográfica e identificar grandes 
compartimentos territoriais que apresentam características semelhantes. Depois o 
mesmo foi feito para as AII e AID. 

Na segunda etapa, realizou-se a análise de sensibilidade, que consistiu na 
identificação e mapeamento dos fatores ambientais de maior sensibilidade, 
classificando as áreas da AID conforme o grau de sensibilidade desses fatores. A 
seleção dos fatores ambientais incluídos na análise de sensibilidade foi feita com 
base no conhecimento adquirido pela equipe técnica na realização do diagnóstico 
socioambiental da região. Em seguida foram gerados mapas de sensibilidade para 
cada fator ambiental selecionado. Os mapas de sensibilidade foram estabelecidos 
através de uma análise multicritério realizada em ambiente SIG, formando um mapa 
de sensibilidade geral para o meio natural (fatores dos meios físico e biótico) e outro 
para o meio socioeconômico. 

A consolidação das informações geradas consiste no primeiro passo para 
construção dos cenários futuros (prognóstico) para o desenvolvimento da região, 
com e sem a implantação da UHE Castanheira, conforme apresentado na  
Figura 8-1. 

 

8.1.2 - Análise Integrada da UHE Castanheira 

De modo geral, os recursos naturais contribuem para a determinação das atividades 
socioeconômicas que podem ser desenvolvidas em uma região. Por sua vez, essas 
atividades também influenciam o meio natural, podendo alterar suas condições. 
Com base na análise dos aspectos das atividades de implantação e operação da 
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UHE Castanheira, identificaram-se os principais fatores ambientais que influenciam 
a dinâmica ambiental da região.  

A Figura 8.1.2-1 apresenta um fluxograma simplificado das principais inter-relações 
entre os Meios Natural, Antrópico e Áreas Protegidas na Área de Estudo do 
empreendimento, de forma a facilitar a visualização das relações de dependência 
e/ou sinergia. 

 

 

Figura 8.1.2-1 - Fluxograma simplificado das principais inter-relações entre os fatores naturais e 
ambientais identificados na Área de Influência da UHE Castanheira. 

 

A análise do fluxograma permite observar a sinergia entre o fator ambiental Áreas 
Protegidas e os meios natural (físico e biótico) e antrópico. A relação entre os meios 
natural e antrópico mostra uma interdependência entre os fatores que compõem 
estes ambientes. A partir da análise desta inter-relação é possível caracterizar a 
Área de Influência da UHE Castanheira, através da identificação das relações de 
causa e efeito existentes. 

Para o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da UHE Castanheira foram escolhidos 
três recortes de áreas de estudo, uma área de abrangência regional, uma área de 
influência indireta e uma área de influência direta (detalhados no Capítulo 06). A 
partir da caracterização destas áreas foi possível avaliar a sensibilidade da região 
previamente à instalação do empreendimento, com o intuito de compreender de 
forma integrada a dinâmica ambiental da região. 
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8.1.2.1 - Área de Abrangência Regional 

O rio Arinos (onde se localizará a UHE Castanheira) é o principal tributário, em 
termos de vazão hídrica, do rio Juruena, afluente pela sua margem direita. O rio 
Juruena, ao encontrar o rio Teles Pires, no limite do estado de Mato Grosso com o 
do Amazonas, passa a ser denominado rio Tapajós, um dos principais afluentes da 
margem direita do rio Amazonas. Sendo assim, o rio Arinos integra e contribui com 
o aporte hídrico e com o transporte de sedimentos para a bacia hidrográfica do 
Amazonas. 

A Bacia Hidrográfica do rio Arinos (AAR deste estudo) apresenta forma alongada, 
assimétrica e com boa eficiência de drenagem, orientada no sentido SSE-NNW. O 
rio Arinos nasce nos terrenos tabulares da Serra Azul em cotas de 
aproximadamente 400 m, na porção centro-sul do estado de Mato Grosso, e 
percorre cerca de 770 km até unir-se com o rio Juruena a noroeste do mesmo 
estado, formando uma bacia de drenagem que ocupa área de aproximadamente 
44.000 km². Sua declividade é acentuada nos primeiros 50 km, amenizando-se nos 
710 km, para a média de 18 cm/km (EPE/CNEC, 2010). Apesar do rio Arinos 
atualmente não poder ser considerado navegável, segundo a Nota Técnica 
CGPLAN/DEPLAN/SPNT-MT no. 24/2014 do Ministério dos Transportes é cabível 
que, em futuro próximo, a navegação comercial no rio Arinos seja liberada entre o 
trecho da foz do rio Arinos junto ao rio Juruena até uma distância de 195 km, 
próximo à cidade de Porto dos Gaúchos. O maior valor de vazão líquida observada 
para o rio Arinos foi de 2.971,2 m3/s para o posto ARN 026, na data de 24/03/2008 
e a menor vazão foi de 307,7 m3/s para o posto ARN 120, na data de 18/10/2007 
(EPE/CNEC, 2010).  

Em geral, as grandes chuvas começam entre outubro e novembro e terminam entre 
março e abril. Durante o inverno, a taxa diária de evaporação é muito menor que no 
verão. Enquanto, no inverno, a evaporação trimestral varia de 180 a 270 mm, no 
verão é superior a 460 mm. No norte da Bacia, as taxas de evaporação são 
igualmente maiores no verão. Os meses de déficit hídrico vão de maio a setembro, 
sendo os meses mais críticos junho, julho e agosto, este último sendo o clímax do 
déficit.  

Em toda a AAR, a temperatura média anual varia ao redor de 25ºC, porém 
apresentando grande contraste entre o verão e o inverno. No inverno, a Bacia do 
Rio Arinos fica numa zona de temperaturas médias acima de 25ºC, ao passo que 
no verão, a temperatura média varia entre de 22,5ºC e 24,0ºC. As temperaturas 
mais elevadas no inverno são causadas pela intensa insolação do período de 
estiagem, isto pode ser verificado por meio dos dados das horas de insolação e do 
total do céu coberto por nuvens. 

Na época das chuvas, a maior parcela da água que atinge a superfície do terreno 
se infiltra e sofre movimento descendente, até atingir uma zona onde fica 
armazenada nos vazios, poros e fraturas, passando assim a integrar o lençol d’água 
subterrâneo e contribuindo para a elevação da superfície freática. A característica 
fundamental dos arenitos, do pondo de vista hidrogeológico, é que eles constituem 
aquífero em exudação permanente, em função de sua disposição fisiográfica. Nos 
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períodos de estiagem, a superfície freática sofre rebaixamento, quando então a 
água passa gradativamente à superfície, contribuindo para a vazão de córregos e 
rios da região. Este comportamento exerce um processo natural de regularização 
das vazões, reduzindo-se os picos na época de chuvas e aumentando-se as 
descargas do rio no período de estiagem. Na área da bacia hidrográfica do rio 
Arinos ocorrem basicamente dois tipos de aquíferos, o Sistema Aquífero 
Sedimentar Parecis que predomina ao sul, porção montante da bacia, e o Sistema 
Aquífero Fissural, que ocorre na parte norte, na porção jusante da bacia. As 
condições climáticas desta Área de Abrangência Regional são caracterizadas por 
sazonalidade bem marcada, com um período de maior atividade morfogenética 
durante o período chuvoso, e um período de menor atividade, associado à época 
seca. Durante o período chuvoso há remoção e transporte mais significativo de 
sedimentos, marcado pela ocorrência de diferentes tipos de processos de dinâmica 
superficial, à parte da erosão laminar, ravinamentos e voçorocamentos. Por outro 
lado, o período de seca é quando a erosão por processos dinâmicos superficiais e o 
transporte fluvial são menos significativos. Esta sazonalidade na atividade 
morfogenética da região é condicionada pelo clima marcado por pronunciada 
estação seca nos meses de inverno, contraposta por elevada pluviosidade durante 
o verão, o que favorece a ocorrência de processos erosivos associados ao 
escoamento das águas pluviais e fluviais nos relevos mais suaves do Planalto dos 
Parecis e da Depressão da Amazônia Meridional. 

Com relação ao solo, a Bacia Hidrográfica do Rio Arinos abrange três grandes 
domínios tectono-estruturais do Continente Sul-Americano: a Província Tocantins, 
representada pela Faixa Alto Paraguai; a Bacia Sedimentar Fanerozoica, 
representada pela bacia dos Parecis; e o Cráton Amazonas, o qual consiste dos 
terrenos orogenéticos paleoproterozoicos da Província Rondônia-Juruena e da 
bacia sedimentar mesoprotorozoica dos Dardanelos, além de sedimentos 
cenozoicos. E seis unidades geomorfológicas ocupam esta Bacia Hidrográfica: 
Província Serrana, Planalto dos Parecis, Chapada dos Parecis, Planície Amazônica, 
Depressão Interplanáltica de Juara e Serra dos Caiabis. 

Como reflexo destas formações, na AAR é possível identificar a ocorrência de 16 
classes de solos, dos quais se destacam o Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico 
cobrindo quase 59% desta bacia hidrográfica; o Argissolo Vermelho Amarelo 
Distrófico com mais de 12% da bacia; o Neossolo Quartzarênico Distrófico com 
pouco mais de 9%; e o Latossolo Vermelho Escuro Distrófico, com quase 9% da 
área. 

No estado atual de ocupação da AAR, a ocorrência de processos erosivos, além 
das características dos diferentes tipos de relevo, tem sua intensidade condicionada 
aos processos de ocupação e desmatamento da região. Em toda a AAR do 
empreendimento predominam os tipos de uso do solo relacionados às atividades 
rurais. A produção pecuária na região prevalece, mas principalmente na parte sul 
dessa região, a expansão da agricultura mecanizada vem transformando os 
aspectos da paisagem. Na porção norte da AAR ainda são importantes as 
atividades relacionadas à indústria madeireira, que se mantêm graças à extração de 
madeira nativa dessa região.  
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Assim, se observa uma maior intensidade de processos erosivos associados à 
pecuária, que afetam os diferentes relevos, e uma maior susceptibilidade das 
Colinas e Rampas onduladas independentemente do tipo de ocupação (EPE/CNEC, 
2010). O aumento de volume do produto da erosão superficial e do entalhe fluvial 
dos canais acaba sendo incorporado à carga de sedimentos em suspensão da rede 
de drenagem que flui para o rio Arinos e, posteriormente, para o rio Juruena, vindo 
a progressivamente alterar as taxas de sedimentação na bacia. As classes de 
Suscetibilidade à Erosão variam de Fraco com quase 29% na AAR e 16% na AII, 
Fraca/Moderada com quase 45% na AAR e 40% na AII, Moderada de quase 14% 
na AAR e pouco mais de 5% na AII, até Moderada/Forte com quase 8% na AAR e 
pouco mais de 26% na AII. Tal fato demonstra que, embora considerando a Bacia 
Hidrográfica basicamente de Fraca à Fraca/Moderada em relação a suscetibilidade 
à erosão, na AII a situação é diferente, com 25% da área na categoria 
Moderada/Forte. 

Sobre os estudos específicos da qualidade da água na bacia do rio Arinos, 
destacam-se duas publicações (SEMA, 2010 e SEMA, 2014) do órgão ambiental do 
Estado do Mato Grosso que apresentam resultados das análises de dados 
coletados entre 2007 e 2011 de três estações na bacia do rio Arinos: duas no rio 
Arinos (em Porto dos Gaúchos e a jusante da foz do rio dos Peixes) e uma no rio 
dos Peixes, em Juara. 

Os resultados apontaram que o rio Arinos e o rio dos Peixes possuem águas pobres 
em eletrólitos e em nutrientes, visto pelos baixos resultados de condutividade 
elétrica, alcalinidade e dureza total, e da maioria das formas nitrogenadas e fósforo, 
respectivamente; além de baixa turbidez e boa oxigenação da água. Quanto ao 
aspecto sanitário, alguns valores de coliformes totais foram elevados, 
principalmente na época de chuva, mas as Escherichia coli apresentaram todos os 
valores condizentes com os padrões da legislação Resolução Conama nº 357 para 
rios de classe 2, como é o caso destes corpos d´água. 

Nestes relatórios institucionais, foi calculado o IQA-Índice da Qualidade da Água, no 
qual foram encontrados, nas 10 amostragens entre 2007 e 2009 e em seis 
amostragens realizadas entre 2010 e 2011, incluindo os períodos de chuva e 
estiagem, nas três estações de coleta na bacia do rio Arinos, seis resultados com 
qualidade média e 10 com qualidade boa. Nogueira e colaboradores (2014) 
publicaram um trabalho especificamente sobre os resultados de IQA nestas 
mesmas estações de coleta, entre os anos de 2012 e 2013. Os resultados do IQA 
para estes locais de coleta permitiram classifica-los como de boa qualidade nas 
cinco amostragens realizadas. 

O Plano Estratégico de Recursos Hídricos dos Afluentes da Margem Direita do rio 
Amazonas - PERH-MDA (ANA, 2013) também apresenta análise quanto a 
qualidade da água do rio Arinos, tanto para as condições atuais, como para 
cenários futuros. O PERH-MDA é um instrumento de gestão dos recursos hídricos, 
previsto no Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), aprovado pela Resolução 
CNRH nº 128 de 29/06/2011 e publicado pela Agência Nacional de Águas (ANA) 
em 2013, com o objetivo de garantir o uso múltiplo, racional e sustentável dos 
recursos hídricos em benefício das gerações presentes e futuras. 
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O referido estudo não identificou problemas de qualidade da água atual e futura na 
bacia do rio Arinos, tendo em vista que o Índice de Poluição Orgânica (IPO), 
parâmetro utilizado nas análises, manteve-se < 1 em todos os cenários avaliados, 
indicando que as concentrações de carga orgânica no corpo hídrico estão em 
conformidade com a classe de referência adotada para a bacia, em pelo menos 
95% do tempo. 

Sobre os peixes e demais organismos aquáticos, os principais estudos foram 
conduzidos no âmbito da bacia do rio Juruena. Como reflexo da qualidade da água 
e das características biológicas da região, as cabeceiras do Rio Juruena apontam a 
existência de 44 espécies de peixes em pequenos igarapés (ZSEE, 2008). Já a 
Avaliação Ambiental Integrada (AAI) da bacia do rio Juruena (EPE/CNEC, 2010) 
traz os resultados das análises de documentos e registros da Coleção de Peixes do 
Museu de Zoologia da USP para o rio Juruena e alguns de seus afluentes como o 
rio Arinos, Papagaio, Peixes e Sangue, que compilam uma listagem de 146 
espécies. Arrolho e colaboradores (2010), em duas fases de campo para o Plano de 
Manejo do Parque Nacional do Juruena, registraram 127 espécies de peixes na 
região do baixo rio Juruena. 

Há estimativa de cerca de 228 espécies para a bacia do rio Juruena (Almeida et al. 
2012; Ambiental Consulting, 2008; Instituto Centro de Vida, 2009; EPE, 2010). A 
Avaliação Ambiental Integrada da Bacia do Juruena afirma que a listagem de 
espécies pode ser considerada incompleta, e que estes dados estão provavelmente 
muito distantes do número de espécies existentes nessa bacia. Os poucos registros 
de ocorrência de peixes para a bacia do rio Arinos são muito recentes e referem-se 
a diversas espécies novas que foram descritas com exemplares da região (Britski & 
Garavello, 2007; Varella et. al., 2012; Alexandre et. al., 2013; Ingenito et. al., 2013; 
Pastana & Dacosta, 2014; Pereira & Castro, 2014). 

Com relação aos usos da água, na bacia do rio Arinos predominam captações para 
irrigação, abastecimento de propriedades rurais, dessedentação animal e 
balneabilidade. Dentre os possíveis comprometimentos da qualidade da água, 
destacam-se potencial de contaminação por herbicidas e agrotóxicos e por 
atividades de mineração (TOLEDO, 2011). O uso da água para irrigação de grandes 
propriedades rurais vem se expandindo nos últimos anos, ocorrendo principalmente 
em captações de pequenos afluentes, onde se concentram estas propriedades, 
favorecidas pelo relevo plano do Planalto dos Parecis.  

Vale destacar que muitos dos rios da Bacia Hidrográfica do Rio Arinos, mesmo com 
intensos usos do solo no entorno, apresentam matas ciliares relativamente 
conservadas, principalmente ao longo dos rios maiores, o que nem sempre é 
verificado nos afluentes menores, condição que desfavorece o aporte de material 
alóctone aos rios na época de chuva. A análise do canal do rio Arinos e de seus 
principais afluentes mostra uma alternância de trechos erosivos e trechos com 
planícies fluviais mais desenvolvidas, embora em todos eles o canal seja erosivo e 
rochoso, o que é evidenciado pelas inúmeras corredeiras. 

Como reflexo do crescimento populacional, dentro da Área de Abrangência Região - 
AAR, a população dos municípios apresenta-se em crescente dinamismo em função 
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principalmente da expansão do agronegócio. Neste tocante, os municípios mais 
populosos são Lucas do Rio Verde, Juara e Nova Mutum, respectivamente. 
Entretanto, existem algumas situações de decréscimo populacional em municípios 
que perderam território, como em Porto dos Gaúchos que deu origem à Tabaporã, 
por exemplo. A migração para municípios com maior dinamismo econômico, como 
Juara, também pode ser apontada como outra causa do decréscimo populacional. 
Em 2010, havia na AAR quatro municípios com população superior a 20 mil 
habitantes. Destes, três constam como tendo plano diretor instituído: Diamantino, 
Juara e Lucas do Rio Verde. 

Obedecendo ao processo de urbanização contínuo que ocorre em todas as regiões 
do Brasil, os municípios da AAR apresentam uma população majoritariamente 
urbana, onde se destaca Lucas do Rio Verde, município polo dentro da região, 
devido à concentração de estruturas de apoio ao agronegócio. Somente dois 
municípios na AAR têm população rural majoritária em seus territórios: Novo 
Horizonte do Norte e Nova Bandeirantes. 

Em toda a AAR do empreendimento predominam os tipos de usos do solo 
relacionados às atividades rurais. A produção pecuária na região prevalece, mas 
principalmente na parte sul dessa região, a expansão da agricultura mecanizada 
vem transformando os aspectos das paisagens. Na porção norte da AAR ainda é 
importante mencionar as atividades relacionadas à indústria madeireira, que se 
mantêm graças à extração de madeira nativa dessa região.  

Com o crescimento dos centros urbanos ao lado de áreas com remanescentes 
florestais alterados, o risco de incidência de doenças relacionadas a invertebrados 
de importância epidemiológica é maior. Na Região Norte Mato-grossense, onde 
está inserido o empreendimento UHE Castanheira, a malária persiste em algumas 
áreas na forma de surtos epidêmicos.  

Xavier & Mattos (1970) listaram 164 espécies de mosquitos Anophelinae e Culicinae 
ocorrentes no estado de Mato Grosso, ocorrentes também na Área de Abrangência 
Regional (AAR) da UHE Castanheira. Entre a fauna de anofelíneos estão espécies 
envolvidas no ciclo de transmissão da malária, tais como, Anopheles 
(Nyssorhynchus) darlingi e espécies dos complexos Albitarsis, Nuneztovari, 
Oswaldoi e Triannulatus. Maciel & missawa (2012) demonstraram que a 
predominância de Anopheles (Nyssorhynchus) darlingi está associada ao aumento 
do risco de transmissão de malária em áreas de desmatamento. 

Nas áreas urbanas da AAR são encontradas espécies exóticas responsáveis pela 
disseminação da dengue nesse ambiente antrópico. Stegomyia (Stegomyia) aegypti 
é o principal vetor dos sorotipos do vírus da dengue, devido à alta densidade de 
infestação. Entre outros vetores de importância epidemiológica estaria o Stegomyia 
albopicta que apresenta potencial vetorial não somente para dengue, mas para 
outras arboviroses como, vírus do Nilo Ocidental, Chikungunya e outras encefalites 
(Consoli & Lourenço-de-Oliveira, 1994; Forattini, 2002). 

Em alguns municípios da AAR, existem registros de Lutzomyia longipalpis, principal 
vetor da leishmaniose visceral (Missawa & Lima, 2006), doença já estabelecida no 
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estado. No entanto, a Amazônia representa a mais recente área endêmica para a 
doença de Chagas, envolvendo diversas espécies de triatomíneos. Segundo Lent & 
Wygodzinski (1979), as principais espécies de triatomíneos ocorrentes no estado de 
Mato Grosso, e com ocorrência esperada para a AAR são: Triatoma infestans; 
Triatoma matogrossensis; Triatoma sordida; Triatoma williani; Eratyrus mucronatus; 
Panstrongylus megistus; Rhodnius pictipes; Psamolestes tertius e Cavernícola 
pilosa. 

Em contraponto ao intenso processo de exploração dos recursos naturais nas 
últimas décadas, cabe observar as ações de conservação da biodiversidade e dos 
serviços ambientais em curso na bacia. Um dos primeiros passos para se proteger 
a biodiversidade é identificar áreas prioritárias para conservação, onde podem ser 
criadas estratégias de manejo de acordo com a sua importância, como: criação de 
unidades de conservação, corredores ecológicos, elaboração de inventários 
biológicos e recuperação de áreas. No caso da Bacia Hidrográfica do rio Arinos, 
foram identificadas sete áreas prioritárias para conservação (Quadro 8.1.2.1-1), das 
quais cinco estão localizadas no bioma Amazônia (duas classificadas com 
importância biológica extremamente alta e três como muito alta) e duas áreas 
localizadas no bioma Cerrado, ambas classificadas com importância biológica 
extremamente alta. 

Em relação às Unidade de Conservação constatou-se a existência de uma Unidade 
de Conservação na Área de Abrangência Regional. Trata-se da APA das 
Cabeceiras do rio Cuiabá pertencente ao grupo das unidades de Uso Sustentável 
(Quadro 8.1.2.1-2).  

 

Quadro 8.1.2.1-1 - Lista de Áreas prioritárias para conservação presentes na Área de Abrangência 
Regional. 

Código Nome Bioma Área 
(hectares) 

Importância 
Biológica Ação Prioritária 

Am005 Serra das Nascentes Amazônia 1.620.876 Extremamente alta 
Criação de UC Proteção 
Integral 

Am021 Rio Arinos Amazônia 1.102.463 Muito alta 
Criação de UC Proteção 
Integral 

Am031 Afluentes do Juruena Amazônia 389.321 Extremamente alta Mosaico/Corredor 

Am038 Serra dos Caiabis Amazônia 2.461.496 Muito alta Criação de UC  

Am056 
Corredor Caiabi-
Juruena 

Amazônia 1.170.842 Muito alta 
Criação de UC Uso 
Sustentável 

Ce173 Alto Rio Arinos Cerrado 593.263 Extremamente alta 
Criação de UC Uso 
Sustentável 

Ce163 
Província Serrana / 
APA Cabeceira do Rio 
Paraguai 

Cerrado 450.584 Extremamente alta Criação de UC  

Fonte: MMA (2007). 
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Quadro 8.1.2.1-2 - Unidade de Conservação identificada na Área de Abrangência Regional da UHE 
Castanheira. 

ESFERA CATEGORIA 
/ NOME 

ÁREA 
(HA) 

MUNICÍPIOS 
DA AAR 

AMBIENTE 
PREDOMINANTE 

PLANO DE 
MANEJO 

DECRETO DE 
CRIAÇÃO 

Estadual 
APA das 

Cabeceiras do 
Rio Cuiabá 

473.410 

Nobres, Nova 
Mutum, Rosário 

Oeste, Nova 
Brasília e 

Planalto da 
Serra. 

Cerrado 
Não 

Existente 
Decreto nº: 
2.206/1998 

Fonte: Cadastro Nacional de Unidades de Conservação – CNUC (http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-
ucs/consulta-por-uc Consultado em: março/2015);  

 

Com relação ao meio natural, a bacia do rio Arinos possui características florísticas 
que indicam a inserção da AAR sob o domínio equatorial Amazônico com áreas de 
domínio morfoclimático de Cerrado, sendo uma região de ecótono com uma zona 
de gradiente transicional entre formações savânicas e tropicais. A Área de 
Abrangência Regional é heterogênea e evidencia-se como característica relevante o 
contato ou transição entre duas regiões florísticas, a da Amazônia, que no estado 
de Mato Grosso apresenta duas formações de Floresta Ombrófila (Densa e Aberta), 
e a do Brasil Central, incluindo formações de Savana, Floresta Estacional 
Semidecidual e Floresta Estacional Decidual. O contato entre as distintas formações 
vegetacionais provenientes das duas regiões florísticas caracterizam essa região 
como área de tensão ecológica com fitogeografia complexa e alta biodiversidade. 

Dados sobre distribuição, composição, taxonomia e padrões de abundância da 
fauna do estado de Mato Grosso são escassos. O melhor levantamento disponível 
até o momento é o documento oficial sobre a composição da fauna realizado no 
âmbito do Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico do Estado de Mato Grosso 
(Mato Grosso, 2000), que entre outubro de 1996 e janeiro de 1998 realizou 
expedições de colecionamento por 12 localidades no Estado. Adicionalmente, foram 
considerados na compilação de dados secundários os Estudos de Impactos 
Ambientais das UHEs São Manoel (EPE/Leme-Concremat, 2010a) e Teles Pires 
(EPE/Leme-Concremat, 2010b), bem como o inventário da bacia do rio Juruena 
(EPE/CNEC, 2010c) entre outros dados (Heber Participações LTDA / Preserve – 
Assessoria em Projetos Ambientais, 2007; SAVEBRASIL.org) que realizaram 
levantamento em tipologias vegetais semelhantes às encontradas na região da UHE 
Castanheira. A partir desses dados foi elaborada uma lista para cada grupo de 
vertebrados terrestre a serem considerados na Área de Abrangência Regional 
(AAR) do EIA da UHE Castanheira.  

O Estado de Mato Grosso apresenta registro de, aproximadamente, 150 espécies 
de anfíbios e 320 de répteis (dados extraídos da Coleção de Vertebrados da 
Universidade Federal de Mato Grosso). Como já mencionado, a UHE Castanheira 
estará inserida no domínio amazônico mato-grossense com enclaves de Cerrado e 
em sua área de abrangência regional são registradas 206 espécies da 
herpetofauna. Dessa lista são registrados apenas três crocodilos, 10 espécies de 
quelônios e 119 espécies de lagartos e cobras. No grupo dos anfíbios, são 
encontradas 74 espécies da família Anura e apenas uma da família Caeciliidae. 
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Com relação à avifauna da AAR da UHE Castanheira, 528 espécies são de 
ocorrência nessa região. Essa lista é composta de espécies pertencentes a 25 
ordens. 

A lista de espécies da mastofauna com provável ocorrência para região de 
abrangência da UHE Castanheira inclui espécies de roedores, marsupiais, 
morcegos e mamíferos de médio e grande porte. Para a região noroeste de Mato 
Grosso, mais especificamente para a região da bacia do Juruena, há um 
levantamento mais preciso feito por Semedo et al. (2012) e Miranda et al. (2012). 
Em ambos os levantamentos, foram conduzidas pesquisas de campo na região do 
rio Juruena, além da análise de exemplares depositados em coleções científicas 
brasileiras, constatando o baixo número de espécimes coletados e tombados em 
museus para a região de estudo. Com base nesses dois estudos, seriam esperados 
para a região norte de Mato Grosso 178 espécies de mamíferos. Espécies de 
mamíferos continuam a ser descritas para a região, portanto o número pode variar 
ao longo dos próximos anos (Gualda et al., 2012)  

O panorama geral é de uma paisagem heterogênea na Área de Abrangência 
Regional da UHE Castanheira, composta de diferentes graus de conservação de 
habitats, desenvolvimento humano e padrões de uso e ocupação do solo. 
Predominam os tipos de usos relacionados às atividades agropecuárias, na qual a 
pecuária prevalece principalmente na parte sul, onde a expansão da agricultura 
capitalizada vem transformando os aspectos das paisagens. A trajetória dos 
diversos ciclos econômicos ordenou a configuração atual tanto do uso do solo 
quanto à dotação de infraestrutura. Os municípios de maior porte populacional 
neste contexto são aqueles que desempenham função polarizadora dentro dessa 
cadeia produtiva.  

 

8.1.2.2 - Áreas de Influência (AII e AID) 

Conforme já mencionado neste capítulo, a Área de Influência Direta (AID) 
corresponde a todas as áreas em que ocorrerão intervenções por causa da UHE 
Castanheira, tanto através de ações diretas durante a implantação da UHE como 
durante as atividades de sua operação. Já a Área de Influência Indireta (AII), para o 
meio socioeconômico corresponde aos três municípios com impactos indiretos 
(Juara, Novo Horizonte do Norte e Porto dos Gaúchos), e para o meio natural (físico 
e biótico) foi considerada uma região a montante do limite do reservatório da  
UHE Castanheira em um raio de 40 km. 

As características de clima, chuva e temperatura são as mesmas da AAR para as 
Áreas de Influências (AID e AII), com um semestre úmido de dezembro a maio e 
período de estiagem de junho a novembro. As temperaturas variam entre 23,5 a 
29,0ºC, e a temperatura da água do rio Arinos e tributários é condicionada pela 
temperatura do ar, sendo que nos tributários, além deste fator, também a morfologia 
do leito influencia neste aspecto físico da água. Dessa maneira tem-se que os 
meses de março e setembro são quentes, com altas temperaturas do ar 
influenciando diretamente na temperatura da água dos rios. E por outro lado, o mês 
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de junho sendo um dos meses do ano com os menores registros médios de 
temperatura do ar, onde se observa quedas de temperaturas na madrugada que 
mantém os corpos d´água mais resfriados. O pH das águas varia entre 5,39 e 6,61, 
um pouco ácido, o que pode ser reflexo dos solos ácidos (Latossolos) e rochas 
areníticas.  

Os resultados do IQA (Índice da Qualidade da Água) permitiram classificar o rio 
Arinos e o rio dos Peixes como tendo Boa qualidade da água. A partir dos 
levantamentos de dados primários, a avaliação limnológica e da qualidade da água 
nas áreas de influência da UHE Castanheira mostra que, de maneira geral, os 
resultados medidos atenderam aos padrões da legislação, incluindo os compostos 
orgânicos e agrotóxicos analisados (todos menores do que o limite de detecção do 
método de análise adotado). Foram exceções: do pH, Fósforo Total, Cor e Ferro 
dissolvido. No rio Arinos e tributários, constatou-se que as condições limnológicas 
foram controladas principalmente pelo regime hidrológico (definido pelas épocas de 
chuva e estiagem na região) e pelas condições naturais geológicas e pedológicas 
da bacia de drenagem a montante. 

Com relação à Ictiofauna das áreas de influência da UHE Castanheira, os 
levantamentos primários registram mais de 8 mil exemplares, pertencentes a 6 
ordens, 27 famílias, 87 gêneros e 149 espécies. Os Characiformes são 60% das 
espécies registradas no rio Arinos e aproximadamente 70% das espécies para o rio 
dos Peixes. A ictiofauna registrada nas áreas de influência é diversificada em 
função, possivelmente, da existência de vegetação das margens que proporciona 
refúgio e alimento para a maioria das espécies. Levando em consideração o maior 
esforço amostral na área a montante da UHE Castanheira, tem-se como 
consequência uma maior riqueza e abundância obtida para esse trecho  
(S = 136 e N = 5717), porém o valor mais alto de diversidade encontra-se a jusante 
com H= 3,667 no rio Arinos, seguido de H = 3,388 para o rio dos Peixes. 

Das 149 espécies registradas, a frequência de ocorrência nas amostras indica que 
33 espécies possuem ocorrência classificada como acessórias (22,2%), 69 como 
acidentais (representando 46,3% dos táxons registrados) e 47 como constantes 
(31,5%). Analisando dados de abundância relativa (F) de cada espécie, pode-se 
verificar que nenhuma das espécies atinge 25% da representatividade total (com 
variação de F entre 0,012 e 19,55%). Nenhuma das espécies coletadas encontra-se 
na lista de espécies ameaçadas de extinção, tanto nacional como internacional. 
Apenas a espécie Microglanis poecilus é endêmica da Bacia do Tapajós. Os 
resultados obtidos nas análises de mercúrio nos peixes apontam que a 
concentração do metal pesado não ultrapassa os valores de 0,09 mg/kg para a 
espécie Hydrolicus armatus (cachorra) com hábito alimentar piscívoro, o que leva a 
concluir que não há perigo de contaminação por ingestão de peixes da área de 
abrangência da UHE Castanheira. 

Neste trecho da bacia não ocorrem formações calcárias que possam disponibilizar 
carbonatos e bicarbonatos aos corpos d´água, uma vez que predominam 
sedimentos arenosos do Grupo Parecis e aluviões atuais formados por areia, silte, 
argilas e cascalhos (ALA JR., 2011). A unidade Depressão Interplanáltica de Juara, 
que abriga quase totalidade da área do futuro reservatório da UHE Castanheira, 
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compreende uma superfície rebaixada e de relevo colinoso que apresenta suave 
dissecação, onde as incisões são muito fracas ou fracas, resultando em vales 
pouco profundos. As declividades ficam predominantemente na faixa 0-10% e as 
altitudes variam de 200-250 m. O padrão da rede de drenagem varia entre 
dendrítico e trechos encaixados, controlados litologicamente e tectonicamente pelos 
lineamentos W-E, NE-SW e NW-SE que entrecortam a região.  

Na AII ocorrem nove classes de solo, dos quais se destacam o Argissolo Vermelho 
Amarelo Distrófico com quase 50% da área considerada, o Latossolo Vermelho 
Amarelo Distrófico com quase 30% da área e o Neossolo Distrófico, com quase 
10%. Na AID do empreendimento, foram reconhecidos solos Latossolo Vermelho 
Amarelo e Argisssolo Vermelho Amarelo Distrófico, com depósitos sedimentares 
quaternários provenientes do rio Arinos e principais afluentes. Os pacotes 
sedimentares identificados ao longo dos trabalhos encontravam-se indeformados, 
com suas arquiteturas deposicionais originais conservadas. Não foram encontradas 
estruturas que indicassem distúrbio do arranjo estratigráfico, como dobras 
convolutas ou feições de liquefação (injeções forçadas ascendentes de sedimentos 
fluidificados, na forma de sills, diques, pilares ou extrusões) que pudessem ser 
relacionadas geneticamente a atividades sísmicas. No que se refere ao potencial 
espeleológico, este foi categorizado como baixo e nenhuma cavidade foi localizada 
na Área de Influência da UHE Castanheira. 

A Área de Influência Direta do empreendimento está associada à planície aluvionar 
do rio Arinos e entorno próximo. Nesse sentido, a área apresenta suscetibilidade à 
erosão bem maior, com quase 70% na classe Moderada/Forte. 

Conforme o Cadastro de Usuários da Água Superficial para a UPG A12-Arinos da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente, foram outorgados sete usuários da água 
especificamente nos municípios de Juara, Porto dos Gaúchos e Novo Horizonte do 
Norte, onde se localizam a AII e AID da UHE Castanheira. Nestes cadastros, os 
usos da água foram para: criação animal, aquicultura, irrigação e diluição de 
efluentes industriais. Destes usos, exceto diluição de efluentes, serão captados ao 
todo 0,564 m3/s, volume muito pequeno frente à disponibilidade de água da bacia 
do rio Arinos. 

O rio e suas ilhas também são utilizados como lazer, sendo as ilhas como moradia 
secundária e predominantemente aos finais de semana. A pesca é outra atividade 
desenvolvida nas propriedades, de forma amadora e esportiva. Todas são 
desenvolvidas pelos moradores no rio Arinos, e tem como objetivo o lazer e 
consumo próprio. A Colônia de Pescadores Z 16, com sede no município de Sinop, 
e com capatazia em Juara, é a entidade dos pescadores que atua na Bacia do Rio 
Arinos. A representação em Juara também é responsável pela regulação da 
profissão em Novo Horizonte do Norte e Porto dos Gaúchos. Existem  
32 pescadores associados à capatazia, que segundo entrevistas, todos em algum 
período do ano pescam nas áreas intervencionadas do empreendimento. Foram 
identificadas diversas espécies que os pescadores pescam para comercializar, 
enquanto que outras são pescadas apenas para alimentação local dos pescadores. 
Em determinadas épocas do ano algumas espécies são pescadas em excesso. 
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Em relação ao abastecimento de água, a maioria dos domicílios situados na AII do 
empreendimento está situada em área urbana e é atendida pela rede de 
abastecimento geral (64,7%). Entretanto, na zona rural (sítios e fazendas) a água 
utilizada é proveniente principalmente de poços (captação de águas subterrâneas) e 
de pequenos riachos ou córregos que nascem ou atravessam os estabelecimentos 
rurais (captação de águas superficiais). A extensão dos estabelecimentos rurais e a 
distância em que se encontram as benfeitorias – ou seja, o núcleo da propriedade – 
do leito do rio Arinos, dificulta a captação de água para manutenção de rebanhos, 
consumo humano e limpeza, contudo algumas propriedades fazem o uso 
diretamente do rio. 

Na categoria não-consuntivos, ou seja, aquelas atividades que usam recursos 
animais e minerais existentes em corpos hídricos, sem, contudo, provocar consumo 
das águas (diminuição temporária ou permanente), foi detectado, na AID: (i) a 
pesca artesanal comercial e esportiva; (ii) o transporte fluvial e; (iii) as atividades de 
lazer. 

O rio é utilizado, em geral, apenas para pequenos deslocamentos realizados por 
pescadores, residentes dos estabelecimentos, principalmente das ilhas, uma vez 
que não apresenta condições para o escoamento da produção. Também não 
existem rotas comerciais ou empresas de transporte fluvial, com exceção da balsa, 
que faz a travessia do rio de uma margem a outra. Dependendo da época do ano e 
das condições do rio, a transposição de algumas corredeiras torna-se muito 
perigosa ou mesmo impossível, sendo preferível a utilização de estradas. 

Na AID do empreendimento, é possível identificar 225 estabelecimentos – imóveis, 
dos quais 156 são continentais e 69 fluviais. Dos estabelecimentos imóveis 
continentais, 107 situam-se na margem direita do reservatório e 49 na margem 
esquerda, totalizando 14.215 ha de área atingida pelo reservatório, pela Área de 
Preservação Permanente (APP) e pelas estruturas do empreendimento. Todos 
estão inseridos nas áreas intervencionadas e distribuídos em territórios dos 
municípios de Juara e Novo Horizonte do Norte, englobando 208 famílias e 
congregando população de 555 pessoas. Somente duas propriedades encontram-
se localizadas em Novo Horizonte do Norte e situam-se na margem direita do rio 
Arinos. 

A categoria de pastagem é a mais significativa dos estabelecimentos identificados 
no meio rural da AID, em termos de área, perfazendo superfície de 6.270 ha (51%), 
seguida pela categoria de remanescente de vegetação nativa, com 6.045 ha (49%). 
Além das propriedades rurais, as áreas intervencionadas contam com a presença 
de moradores que foram assentados pela prefeitura que habitam o PA Casulo I 
(PCA Arinos) localizado à beira do rio Arinos em Juara. 

Partindo para análise entre as margens do rio, verifica-se que em ambas há o 
predomínio da pequena propriedade rural (menos de 400 ha), o que, na margem 
direita representa 90,65% do total de propriedades e na margem esquerda chega a 
44,90%. Em relação às propriedades médias (de 400 a menos de 1.500 ha), a 
margem esquerda é a que mais possui, contando com 34,69% das propriedades, 
contra 8,41% na margem oposta. No caso das grandes propriedades (acima de 
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1.500 ha), a diferença entre margens assume maior relevância: na margem 
esquerda, 20,41% dos estabelecimentos são grandes propriedades, com área 
superior a 1.500 ha; já na margem direita, a mesma classe de propriedade não 
chega a 1% dos estabelecimentos.  

As pequenas propriedades se caracterizam pela predominância de 
estabelecimentos com áreas de 5 a 400 ha, e neste estrato estão inseridas as áreas 
que pertencem ao PA Casulo I (PCA Arinos). Dos 38 lotes existentes no 
assentamento, somente um faz parte dos limites da AID e conta com área menor 
que 5 ha. As demais pequenas propriedades da área intervencionada da AID  
(118 casos) estão distribuídas entre a margem direita e esquerda do rio Arinos. 

Em relação aos fatores relacionados à infraestrutura, os municípios da AII seguem a 
tendência da AAR, sendo Juara (polo) o município com maior número de aparelhos 
estruturais. Para educação existem 48 estabelecimentos educacionais distribuídos 
entre os municípios da AII, com 58,3% situados em áreas urbanas. A exceção 
ocorre em Porto dos Gaúchos, onde todas as instituições de ensino estavam 
localizadas em área urbana do município. A AID não apresenta instituição de 
ensino. 

Quanto às unidades de saúde que atendem aos moradores da AII, foram 
identificadas 71 unidades, das quais 41 são vinculadas à rede pública (uma 
estadual e 40 municipais) e 30 à rede privada. O município de Juara é o que 
apresenta o maior número de estabelecimentos de saúde (52). Em seguida, o 
município de Porto dos Gaúchos apresenta 11 estabelecimentos e Novo Horizonte 
do Norte, com oito unidades. A rede hospitalar existente na AII soma um total de 
133 leitos, estando 48,9% vinculados à rede privada e 51,1% à rede municipal. Os 
municípios da AII não apresentam leitos hospitalares ligados à rede federal e 
estadual. Na AID, nas áreas intervencionadas não foram identificados postos de 
saúde e hospitais, de modo que a população residente nesta área se dirige ao 
centro de Juara, Sinop e até mesmo à Cuiabá para receber atendimento médico. De 
modo geral, segundo os dados levantados, os municípios da AII apresentam 
deficiências em sua estrutura de serviços de saúde e na qualidade do atendimento 
prestado à população, tendo em vista o deslocamento da população para 
municípios maiores, como Cuiabá (capital do estado) e Sinop. 

Com relação aos grupos animais de interesse médico-sanitário, são encontrados na 
Área de Influência da UHE Castanheira artrópodes vetores de agentes infecciosos 
causadores de doenças (febre amarela, dengue, malária, leishmanioses, doença de 
Chagas, filariose linfática, entre outras), assim como moluscos terrestres e 
aquáticos de importância epidemiológica. Especificamente em relação aos casos de 
malária, nos municípios da AII do empreendimento da UHE Castanheira, entre 2009 
e 2013 foram registrados 32 casos, sendo 18 (56%) casos importados e 14 (44%) 
casos considerados autóctones. Pelo fato de Juara servir como polo comercial e de 
serviços públicos, entre eles o de saúde, a maioria das notificações na área de 
influência do empreendimento foi realizada neste município. No município de Juara 
foram identificados diversos locais prováveis de infecção por malária ao longo de 
2009 a 2012. Entre as localidades com casos de malária estão duas aldeias 
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indígenas, três localidades rurais na categoria sítio ou fazenda, quatro citações em 
área urbana e periurbanas e duas localidades não informadas. 

Quanto à gestão de resíduos sólidos nos três municípios da AII, a coleta de lixo é 
efetuada pelas respectivas prefeituras. Não há aterro sanitário estabelecido no 
território de influência do empreendimento. No momento da elaboração desse 
estudo, a prefeitura de Juara destinava os resíduos sólidos do município para um 
lixão situado próximo ao rio Arinos. O município de Novo Horizonte do Norte 
também tem como destinação final de resíduos sólidos um lixão situado em seu 
território. Porto dos Gaúchos incentiva a coleta seletiva e encaminha os resíduos 
para aterro sanitário em outro município. Os resíduos sólidos nas áreas 
intervencionadas - AID, em sua maioria, são queimados ou enterrados nas próprias 
propriedades.  

Como solução à questão dos resíduos sólidos criou-se o Consórcio Intermunicipal 
de Desenvolvimento Econômico e Socioambiental do Vale do Arinos, no qual tem o 
município de Porto dos Gaúchos como sede e conta com a participação de Juara, 
Novo Horizonte do Norte, dentre outros municípios. Os municípios esperavam 
estabelecer uma solução conjunta para a destinação final dos resíduos sólidos do 
lixo da região, tendo como instrumento o Consórcio. Contudo o Consórcio tende a 
sua dissolução, tendo em vista as recomendações do TCE-MT. 

Quanto ao esgotamento sanitário, menos de 5% dos domicílios estabelecidos na AII 
eram atendidos por rede geral de esgoto (IBGE, 2010). Nos três territórios, a maior 
parte dos domicílios, incluindo as moradias urbanas, usava como destino dos 
dejetos residenciais o sistema de fossas rudimentares. Apenas 11% das moradias 
em Juara possuíam fossas sépticas, em Porto dos Gaúchos eram 5,5% e em Novo 
Horizonte do Norte 7,2% do total de domicílios. Em Novo Horizonte do Norte a 
população residente utiliza, principalmente, o sistema de fossa rudimentar e no 
município Novo Horizonte do Norte não há estação de tratamento de esgoto (ETE). 
Em Porto dos Gaúchos também não há rede de coleta de esgoto ou ETE. Os 
domicílios das zonas urbanas do município, em sua maioria, utilizam fossas 
rudimentares para destinação dos dejetos. A cidade de Juara possui uma ETE, e a 
rede coletora está instalada em cerca de 50% dos domicílios. As áreas 
intervencionadas da AID não possuem sistema de rede geral para tratamento do 
esgoto sanitário. A população utiliza, em primeiro lugar, fossa séptica como forma 
de tratamento do esgoto em suas propriedades, seguida de fossa rudimentar. 

Nas áreas intervencionadas as principais atividades econômicas estão relacionadas 
ao setor primário, através das atividades ligadas à pecuária (40%). As próprias 
características das propriedades, com grandes extensões de terras destinadas à 
pastagem, confirmam essa tendência nas áreas intervencionadas. Outras atividades 
a serem destacadas são a piscicultura e a extração de areia. A piscicultura é 
desenvolvida principalmente a partir de tanques construídos próximos ao rio. As 
cascalheiras presentes ao longo das margens do rio Arinos fazem a extração de 
areia que é comercializada no município de Juara. Assim, dentro do território da AII 
existem alguns grupos de interesses bem definidos, que consideram os principais 
ramos das atividades econômicas desenvolvidas, bem como redes políticas, são 
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eles: (i) grandes proprietários rurais; (ii) agricultores familiares; (iii) indústria 
madeireira; (iv) agronegócio. 

Um dos principais problemas ambientais dos municípios da AII é o desmatamento. 
Em Porto dos Gaúchos, o desmatamento ainda apresenta resultados considerados 
preocupantes. Na análise dos dados do PRODES, a taxa de desflorestamento entre 
os anos de 2010 e 2012 foi reduzida contra o ano de 2013, que apresentou novo 
crescimento. Nesse aspecto, o município de Novo Horizonte do Norte não 
apresenta conflitos significativos, uma vez que mais de 77% de seu território já está 
desmatado. Considerando sua pequena dimensão espacial, em relação aos demais 
municípios da AII, o quadro de preservação ambiental apresenta certa estagnação. 
Juara também apresenta taxas de desmatamento grandes, o que justifica a sua 
inclusão na lista dos Municípios Prioritários da Amazônia para prevenir, monitorar e 
controlar o desmatamento ilegal no bioma Amazônia juntamente com Porto dos 
Gaúchos. 

Mesmo com altas taxas de áreas desmatadas, não existe unidade de conservação 
delimitada nas Áreas de Influência Indireta e Direta. Por outro lado, significativa 
porção da área de influência do empreendimento está classificada como de elevada 
importância para a conservação dos recursos naturais. Assim como na AAR, a AII 
também apresenta cobertura vegetal heterogênea com contato ou transição entre 
regiões florísticas da Amazônia e do Brasil Central. O contato entre as distintas 
formações vegetacionais provenientes das duas regiões florísticas caracteriza esta 
região como uma área de tensão ecológica com fitogeografia complexa e alta 
biodiversidade. 

Na Área de Influência Indireta é possível observar que as áreas mais expressivas 
de vegetação contínua estão localizadas na porção norte, correspondendo a 
formações de Floresta Ombrófila Aberta Submontana que recobrem as margens 
esquerda e direita do rio Arinos, incluindo trechos de contato desta tipologia com 
formações de Floresta Ombrófila Densa Submontana e, na porção leste, destaca-se 
área remanescente de Floresta Estacional Semidecidual e algumas zonas de 
contato desta tipologia com formações de Floresta Ombrófila Aberta Submontana. 

Na Área de Influência Direta os remanescentes de vegetação nativa se encontram 
sob forte pressão antrópica, principalmente devido à expansão de lavouras 
tecnificadas, a constante ameaça das queimadas e a extração seletiva de madeira 
evidenciada pelos ramais de arraste clandestinos encontrados durante as atividades 
de campo. Em razão disto, são identificadas áreas que sofreram diferentes graus de 
antropização e se encontram em estágios de regeneração também distintos. Esses 
remanescentes na AID não apresentam mais quantidades significativas de espécies 
comerciais ou indivíduos de grande porte. Ou seja, a região foi amplamente 
explorada em diversas ocasiões, restando apenas alguns pontos onde a vegetação 
se encontra em nível avançado de regeneração, muito em razão do relevo 
desfavorável à agropecuária. 

Na área do futuro reservatório a vegetação é de Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana (4.262,70 hectares), além de remanescentes de Floresta Ombrófila 
Densa Aluvial (281,46 hectares), presente principalmente nas ilhas e margens 
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sazonal ou permanentemente inundadas. Nas ilhas a vegetação é constantemente 
afetada pela ação humana. 

A fauna da Área de Influência da UHE Castanheira é bastante diversificada, 
apresentando desde espécies generalistas de hábitat quanto espécies mais 
sensíveis a alterações. Entre os invertebrados, o grupo dos formicídeos é 
considerado bioindicador, e apresenta na área da UHE Castanheira mais de 30 
gêneros, com predominância de gêneros de áreas abertas, evidenciando o estado 
de conservação das áreas inventariadas como moderadamente perturbada. Entre a 
herpetofauna, foram registradas para a Área de Influência da UHE Castanheira 77 
espécies entre anfíbios e répteis terrestres. No caso dos répteis aquáticos, foram 
registradas quatro das oito espécies de quelônios apontadas nos dados 
secundários para a região, e duas das seis espécies de crocodilianos registradas 
para o Brasil. Nenhuma das espécies de crocodilianos registradas encontra-se na 
lista das espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção (MMA/ICMBio, 2014), 
na lista da IUCN (2014) e na última revisão da lista da CITES (2013). Entretanto, 
cinco espécies da herpetofauna terrestre aparecem na lista da CITES (2013), são 
elas: Tupinambis teguixim, Boa constrictor, Corallus hortulanus, Epicrates cenchria, 
e Eunectes murinus. Dentre as espécies da herpetofauna aquática, apenas o 
quelônio Podocnemis unifilis (tracajá) consta como vulnerável na lista da IUCN 
(2014). 

A comunidade de aves da Área de Influência da UHE Castanheira apresenta 313 
espécies de aves distribuídas em 59 famílias e 24 Ordens. Em sua totalidade as 
espécies amostradas são espécies amazônicas, sendo que muitas delas 
dependentes de ambientes florestados. Destas espécies, nove são endêmicas do 
Brasil, e 16 apresentam algum grau de ameaçada de extinção (IUCN, 2014), 
variando entre “quase ameaçada”, “vulnerável” e “em perigo”. Apesar disso, 
algumas espécies foram consideradas como vulneráveis e outras como quase 
ameaçadas em nível internacional (IUCN, 2014).  

Com relação à mastofauna, foram registradas oito espécies de pequenos 
mamíferos terrestres. Além disso, 22 espécies de morcegos foram identificadas, 
com o registro de Tonatia saurophylla, espécie insetívora de difícil captura ainda 
sem registro oficial para o Estado de Mato Grosso. Foram registradas 21 espécies 
de mamíferos de médio e grande porte terrestres, entre sete ordens. Além destas 
espécies, mais três espécies de mamíferos aquáticos foram registradas. Somando 
os grupos de mamíferos, foram registradas 54 espécies de mamíferos, das quais 
oito são consideradas “vulnerável” e duas “em perigo” (IUCN, 2014; MMA, 2014). 
Dentre os mamíferos médios e grandes terrestres, nove são endêmicas da 
Amazônia. 

Apesar da exploração intensiva, os remanescentes florestais existentes na Área de 
Influência da UHE Castanheira apresentam diversidade significativa, de forma mais 
expressiva em relação às espécies vegetais pioneiras e secundárias. Além disso, os 
registros de fauna nesta área indicaram a ocorrência de espécies endêmicas, 
especialistas, ameaçadas, de topo de cadeia alimentar e, em maior número, de 
espécies com hábitos generalistas.  
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Dentre as áreas sensíveis identificadas ao longo do texto, receberam destaque: (i) 
as áreas de suscetibilidade à erosão; (ii) os recursos biológicos (remanescentes 
florestais e fauna associada); (iii), as áreas protegidas; (iv) as áreas com 
concentração de atividades humanas e; (v) os múltiplos usos do rio.  

 

8.2 - SÍNTESE DA QUALIDADE AMBIENTAL 
A Qualidade Ambiental de uma região consiste no atendimento aos requisitos de 
natureza física, química, biológica, social, econômica e tecnológica que assegurem 
a estabilidade das relações ambientais frente à instalação de um empreendimento 
(Valle, 2004).  

Segundo método proposto por Godet (2008), o próximo passo para elaboração de 
cenários, com intuito de identificar as questões prioritárias para gestão ambiental 
adequada do empreendimento, relaciona-se à seleção de condicionantes do futuro 
(ou identificação dos fatores críticos). Para isso é utilizada a ferramenta de Análise 
de Sensibilidade Ambiental. 

A definição da sensibilidade de uma região produz referência ambiental que pode 
ser utilizada tanto para planejamento de contingência, quanto para atualização 
regular quando da ocorrência de novos elementos ou mudanças no cenário 
ambiental. 

A análise de sensibilidade baseia-se nos diagnósticos dos meios físico, biótico e 
antrópico, nos quais se destacam as características intrínsecas de cada fator 
ambiental.  

 

8.2.1 - Análise de Sensibilidade 
A partir do diagnóstico, foram selecionados os fatores mais relevantes e que mais 
contribuem para a descrição do cenário socioambiental atual da área de estudo. A 
seleção dos fatores considerou aqueles aptos para a distribuição em diferentes 
classes e, sobretudo, passíveis de inserção nas bases cartográficas. 

A literatura de referência utilizada para analisar a sensibilidade ambiental da área 
considerou os dados publicados pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2002a, 
2002b, 2002c, 2004, 2007), o Plano Estratégico de Áreas Protegidas – PNAP 
(Decreto n° 5758, de 13 de abril de 2006) e diversos dados referentes aos aspectos 
socioeconômicos identificados na região, tais como aqueles produzidos, 
sistematizados e disponibilizados pelos órgãos governamentais. 

A partir desta abordagem metodológica, e com base no conhecimento adquirido 
pela equipe técnica na realização do Diagnóstico dos meios físico, biótico e 
socioeconômico, a análise da sensibilidade ambiental fez-se com a seleção dos 
seguintes fatores ambientais:  
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(i) Presença de recursos biológicos terrestres sensíveis; 

(ii) Presença de recursos biológicos aquáticos sensíveis; 

(iii) Presença de áreas protegidas e prioritárias para conservação;  

(iv) Presença de áreas de suscetibilidade à erosão; 

(v) Principais usos e ocupação territorial e; 

(vi) Múltiplos usos do rio. 

 

Para cada fator ambiental foram estabelecidas classes de sensibilidade, cada uma 
recebendo valores de 1 a 4. O valor 1 representa o ambiente menos sensível à 
presença da UHE, enquanto que o valor 4 representa os locais com maior 
possibilidade de alteração em virtude da presença do empreendimento. O 
mapeamento destas classes se baseou em imagens de satélite, nas bases de 
dados cartográficos disponibilizados pelos órgãos governamentais competentes e 
em informações obtidas em campo. 

 

Recursos Biológicos Terrestres Sensíveis 

O mapeamento dos recursos biológicos sensíveis fundamentou-se no seu fator 
mais representativo, a vegetação. A sensibilidade deste fator baseou-se na 
distribuição e conformação dos fragmentos em relação à ocupação humana e o 
risco inerente à implantação da UHE sobre estas áreas naturais. Para avaliar a 
sensibilidade foram selecionadas quatro classes de uso do solo: campo, 
reflorestamento, remanescentes florestais em estágio inicial de regeneração e 
remanescentes florestais em estágios médio e avançado de regeneração  
(Quadro 8.2.1-1, Mapa 8.2.1-1). Vale destacar que a sensibilidade deste fator está 
intimamente associada à fauna identificada em cada classe, ou seja, é esperado 
que os fragmentos florestais correspondentes às classes de maior valor abriguem 
maior diversidade de espécies e, possivelmente, espécies endêmicas, raras e/ou 
ameaçadas de extinção.  

 

Quadro 8.2.1-1 - Recursos biológicos terrestres.  

Valor Classe* Descrição 
1 Campo Campos antrópicos + Acessos + Zonas agrícolas (ex. soja) 

2 Reflorestamento Plantio comercial (ex. eucalipto) 

3 
Remanescentes florestais em 
regeneração inicial 

Vegetação Florestal em estágio sucessional inicial de regeneração  

4 
Remanescentes florestais em 
regeneração médio/avançado 

Vegetação Florestal em estágios sucessionais médio ou avançado de 
regeneração  

*As demais classes de uso do solo recebem o peso 0.  
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Mapa 8.2.1-1. Representação das classes do fator recursos biológicos terrestres sensíveis na Área de 
Influência Direta (AID) da UHE Castanheira. 
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Mapa 8.2.1-1. Representação das classes do fator recursos biológicos terrestres sensíveis na Área de 
Influência Direta (AID) da UHE Castanheira. 
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Recursos biológicos aquáticos sensíveis 

Ainda dentro dos recursos biológicos, foram identificados como fatores sensíveis os 
ambientes aquáticos. A maior diversidade de ambientes pressupõe a maior riqueza 
de formas de vida, hábitats, relações e espécies, refletindo, em última análise, em 
maior biodiversidade. Assim, as ilhas, praias e corredeiras foram consideradas 
ambientes de maior sensibilidade, seguido dos afluentes e alagados que possuem 
características diferenciadas em relação ao curso principal do rio Arinos, 
apresentando potencial para abrigar espécies e processos ecológicos distintos. Em 
relação às ilhas, considerando que elas passarão a ser consideradas APP apenas 
após a criação do reservatório, optou-se por inclui-las neste fator ambiental. O curso 
principal do rio Arinos e seu leito de inundação são ambientes que cobrem maiores 
extensões, representando as classes com menor sensibilidade. O Quadro 8.2.1-2 e 
o Mapa 8.2.1-2 mostram, respectivamente, os fatores ambientais analisados e sua 
presença na área da UHE Castanheira. 

 

Quadro 8.2.1-2 - Recursos biológicos aquáticos sensíveis. 

Valor Classe* Descrição 

1 - - 

2 Corpo d’água Curso principal do rio Arinos 

3 Afluentes e alagados Afluentes e alagados marginais 

4 Praias, ilhas e corredeiras Habitats aquáticos e semiaquáticos no curso principal do rio Arinos 

*As demais classes de uso do solo recebem o peso 0. 
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Mapa 8.2.1-2. Representação das classes do fator recursos biológicos aquáticos sensíveis na Área de 
Influência Direta (AID) da UHE Castanheira. 
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Mapa 8.2.1-2. Representação das classes do fator recursos biológicos aquáticos sensíveis na Área de 
Influência Direta (AID) da UHE Castanheira. 
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Presença de áreas protegidas 

Aliado aos fatores ambientais acima descritos é importante considerar a presença 
de áreas protegidas, uma vez que essas áreas são especialmente dedicadas à 
proteção e manutenção da diversidade biológica e de recursos culturais e naturais 
associados. Para este fator, foram consideradas as Unidades de Conservação de 
Proteção Integral e de Uso Sustentável, além das Áreas de Preservação 
Permanente (APP). O Quadro 8.2.1-3 apresenta os valores atribuídos às áreas 
protegidas identificadas na Área de Influência da UHE, que estão representadas no 
Mapa 8.2.1-3. 

Cabe destacar que inexistem Unidades de Conservação nas áreas de influência da 
UHE Castanheira e, portanto, no mapeamento foram contempladas apenas as 
APPs do rio Arinos e de seus afluentes existentes na AID. 

 

Quadro 8.2.1-3 - Áreas Protegidas. 

Valor Classe Descrição 

1 - - 

2 UC de Uso Sustentável Categorias de Unidades de Conservação do grupo Uso Sustentável 

3 Áreas de Preservação Permanente APP de curso d’água (rio Arinos e afluentes) 

4 UC de Proteção Integral Categoria de Unidades de Conservação do grupo Proteção Integral 
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Mapa 8.2.1-3. Representação das classes do fator áreas protegidas na Área de Influência Direta (AID) 
da UHE Castanheira. 
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Mapa 8.2.1-3. Representação das classes do fator áreas protegidas na Área de Influência Direta (AID) 
da UHE Castanheira. 
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Suscetibilidade a Erosão 

A implantação de hidrelétricas envolve grande movimentação de solo e rocha 
durante a etapa de construção e, depois de formado o reservatório, altera a 
dinâmica das margens. Tais intervenções podem ser responsáveis pela formação 
de processos erosivos, cuja intensidade depende substancialmente da 
suscetibilidade a erosão das rochas e solos que se encontram nas áreas 
intervencionadas. Caso ocorram, esses processos alteram a dinâmica 
hidrosedimentológica do rio e podem causar assoreamento do reservatório e 
alterações na qualidade da água. Por essa razão, a suscetibilidade à erosão foi 
considerada um fator ambiental sensível. O Quadro 8.2.1-4 apresenta os pesos 
atribuídos às áreas de suscetibilidade à erosão identificadas na região e o  
Mapa 8.2.1-4 representa a distribuição das classes deste fator ambiental. É 
importante ressaltar que as classes de suscetibilidade à erosão Forte/Muito Forte, 
Muito Forte e Especial não foram identificadas na AID.  

 

Quadro 8.2.1-4 - Suscetibilidade à erosão. 

Valor Classe* Descrição 

1 
Fraca ou 

Fraca/Moderada 

Fraca: Corresponde a áreas de solos caracterizados como de fraca 

erodibilidade ocorrendo em condições de relevo plano  

Fraca/Moderada: Corresponde a áreas de solos caracterizados como de fraca 

erodibilidade ocorrendo em condição de relevo ondulado e/ou solos de 
moderada erodibilidade em condição de relevo plano. 

2 
Moderada ou 

Moderada/Forte 

Moderada: Corresponde a áreas de solos caracterizados como de forte e muito 

forte erodibilidade, ocorrendo em condição de relevo plano e solos 
caracterizados como de moderada erodibilidade em condição de relevo suave 
ondulado. 

Moderada/Forte: Corresponde a áreas de solos caracterizados como de forte e 

muito forte erodibilidade, ocorrendo em condição de relevo suave ondulado, 
solos caracterizados como de moderada erodibilidade ocorrendo em condição 
de relevo ondulado e solos caracterizados como de fraca erodibilidade em 
condição de relevo forte ondulado. 

3 
 Forte ou Forte/Muito 

Forte 

Forte corresponde a áreas de solos caracterizados como de forte e muito forte 

erodibilidade ocorrendo em áreas de relevo ondulado, solos caracterizados 
como de moderada erodibilidade em condição de relevo forte ondulado e solos 
caracterizados como de fraca erodibilidade em condição de relevo escarpado e 
montanhoso. 

Forte/Muito Forte corresponde a áreas de solos caracterizados como de forte 

erodibilidade ocorrendo em áreas de relevo forte ondulado e solos 
caracterizados como de moderada erodibilidade em relevo 
escarpado/montanhoso  

4 
Muito Forte ou 

Especial 

Muito Forte corresponde a áreas de solos caracterizados como de forte e muito 

forte erodibilidade, ocorrendo em áreas de relevo escarpado e montanhoso  
Especial corresponde a áreas baixas de aporte de sedimentos (planícies de 

inundação, ilhas, mangues). São áreas submetidas a uma dinâmica hídrica 
especial, com alternância de períodos de cheia com períodos de seca que 
sobrepujam em importância a vulnerabilidade natural determinada pelas demais 
características. 
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Mapa 8.2.1-4. Representação das classes do fator suscetibilidade à erosão na Área de Influência Direta 
(AID) da UHE Castanheira. 
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Mapa 8.2.1-4. Representação das classes do fator suscetibilidade à erosão na Área de Influência Direta 
(AID) da UHE Castanheira. 
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Principais usos e ocupação territorial 

De maneira geral, o solo é ocupado pela comunidade humana de diferentes 
maneiras, entre elas para moradia, prática de atividades produtivas, além do uso 
para o próprio lazer. Assim, com relação à socioeconomia, estas formas de usos 
foram separadas em classes do fator “uso e ocupação territorial”, quais sejam: 
assentamento, áreas de agricultura e pecuária, aquicultura e extração mineral e 
presença de remanescentes florestais. Os valores atribuídos a estas classes variam 
do menos importante (remanescentes florestais) até o mais importante para a 
sociedade (assentamentos), levando em consideração, por exemplo, a 
representatividade deste uso e o que ele agrega à população local, o número de 
empregos gerados, entre outras questões.  

No Quadro 8.2.1-5 estão relacionados os tipos de uso do solo (classes) existentes 
na região e o valor a eles atribuído. O mapa 8.2.1-4 representa as classes deste 
fator na Área de Influência Direta da UHE Castanheira. 

 

Quadro 8.2.1-5 - Principais usos e ocupação territorial. 

Valor Classe Descrição 

1 Remanescente florestal Fragmentos florestais 

2 Agricultura e pecuária Produção de produtos agrícolas e produção de gado para corte 

3 Aquicultura e extração mineral 
Tanques de produção de peixes às margens do Rio Arinos, e 
cascalheiras para extração de areia 

4 Assentamento PCA Arinos 
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Mapa 8.2.1-5. Representação das classes do fator principais usos e ocupação territorial na Área de 
Influência Direta (AID) da UHE Castanheira. 
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Mapa 8.2.1-5. Representação das classes do fator principais usos e ocupação territorial na Área de 
Influência Direta (AID) da UHE Castanheira. 

 

  



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  
 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 39/51 

 

 

Múltiplos usos do rio 

Outro fator muito importante na área de influência da UHE Castanheira são os 
múltiplos usos do rio Arinos pela população. Na Área de Influência Direta da UHE 
Castanheira o rio Arinos é utilizado pela população de diferentes maneiras, 
mostrando ser fator de grande sensibilidade. Em alguns pontos o rio é utilizado para 
abastecimento de água, não só humana, como também para dessedentação animal 
e para a irrigação de lavouras. O rio é usado também para a pesca, como fonte de 
alimento e comércio para a população local, assim como para o lazer nos 
balneários e ilhas, o transporte de pessoas no rio e a prática de pesca amadora.  

Este fator se tornou mais ou menos importante com relação à distância onde estes 
locais ocorrem. Quanto mais distante dos locais de abastecimento, lazer e pesca, 
menor foi o valor estabelecido para este fator, assim como, quanto mais perto 
destes locais, maior valor lhe foi atribuído. O Quadro 8.2.1-6 mostra os múltiplos 
usos do rio e os respectivos pesos atribuídos a cada uso, e o Mapa 8.2.1-6 
representa visualmente as classes deste fator ambiental. 

 

Quadro 8.2.1-6 - Múltiplos usos do rio (Abastecimento, Lazer e Pesca). 

Valor Classe Descrição 

1 
Maior que 1 km distância 
do uso da água 

Dos locais de abastecimento, lazer e pesca 

2 
Até 1 km de distância do 
uso da água 

Dos locais de abastecimento, lazer e pesca 

3 
Até 500 m de distância do 
uso da água 

Dos locais de abastecimento, lazer e pesca 

4 No local 

Abastecimento compreende a captação de água bruta para população e 

dessedentação de animais, captação de água bruta para abastecer os 
tanques de peixe, e captação de água bruta para irrigação de lavouras 

Lazer compreende a utilização de balneários e ilhas, transporte utilizado 

pelos pescadores (barco a motor),e pesca amadora  (Festival de Pesca)  

Pesca com a finalidade de comercialização 

 

Informações sobre como estes fatores ambientais estão distribuídos na área de 
influência da UHE Castanheira permitiram a construção de Mapas de Sensibilidade 
Ambiental, identificando as áreas sensíveis para os meios natural e 
socioeconômico. A análise de sensibilidade ambiental propriamente está descrita no 
item seguinte deste capítulo. 

 

  



 
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 40/51 

 

  



 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - UHE CASTANHEIRA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL  
 

 

Data de Emissão: 19/10/2015 Pág. 41/51 

 

 

Mapa 8.2.1-6. Representação das classes do fator múltiplos usos do rio na Área de Influência Direta 
(AID) da UHE Castanheira. 
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Mapa 8.2.1-6. Representação das classes do fator múltiplos usos do rio na Área de Influência Direta 
(AID) da UHE Castanheira. 
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8.2.2 - Identificação da Sensibilidade Ambiental 
De modo geral a Análise da Sensibilidade Ambiental permite identificar e avaliar os 
componentes e fatores ambientais que se enquadram em status de perigo e/ou 
encontra-se em conflitos de uso na Área de Influência Direta do empreendimento. 
Tais informações são importantes para orientar o planejamento e/ou ações e 
medidas a serem tomadas durante as fases de instalação e operação do 
empreendimento. Todos os fatores ambientais identificados como sensíveis para a 
área da UHE Castanheira foram mapeados, subsidiando a avaliação da 
sensibilidade tanto para o meio natural (agrupando informações sobre os meios 
físico e biótico) como para o meio socioeconômico.  

Neste sentido, a sensibilidade ambiental foi determinada por meio de análise 
multicritério, conduzida no software ArcGIS 9.3. Este tipo de análise possibilita a 
combinação dos fatores anteriormente citados, tendo como produto final um mapa 
síntese. Para tanto, foi aplicado o método de álgebra de mapas, somando os fatores 
elencados tanto para o meio natural como para o meio biótico para identificação das 
áreas mais sensíveis. Após esta etapa, os dados matriciais resultantes foram 
organizados em quatro classes distintas de sensibilidade, a saber: baixa, média, 
alta e muito alta (Quadro 8.2.2-1). 

 

Quadro 8.2.2-1 - Classificação de Sensibilidade Ambiental. 

Sensibilidade Ambiental Cor 

Baixa Verde 

Média Amarelo 

Alta Laranja 

Muito Alta Vermelho 

 

Para o meio natural, a análise da sensibilidade ambiental da Área de Influência 
Direta da UHE Castanheira evidenciou áreas com sensibilidade variando de baixa 
até muito alta (Mapa 8.2.2-1). 

A maior parte da AID do empreendimento foi classificada como de baixa 
sensibilidade para o meio natural, com pouco mais de 43% da área total 
intervencionada, refletindo as grandes áreas desmatadas para as práticas 
agropecuárias existentes na região. Aproximadamente 33% da área total da AID 
foram classificadas como de média sensibilidade, ao passo que 21% apresentaram 
alta sensibilidade. Além disso, observa-se que poucas áreas foram identificadas 
com sensibilidade muito alta (menos de 3% do total de área na AID), estando 
restritas aos locais onde há sobreposição das APPs com remanescentes florestais 
em estágio de regeneração médio/avançado, praias, afluentes e algumas áreas de 
forte suscetibilidade à erosão. Os quantitativos de área identificados para cada 
classe de sensibilidade, assim como a porcentagem das áreas intervencionadas 
para cada, estão descritos no Quadro 8.2.2-2.  
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Com base no mapeamento realizado e nos quantitativos apresentados, conclui-se 
que, de toda a área da AID da UHE Castanheira, 76% apresentou baixa e média 
sensibilidade para o meio natural. Estas áreas correspondem, majoritariamente, a 
ambientes com intensa intervenção humana, baixa suscetibilidade à erosão e que 
não se sobrepõem a áreas protegidas (neste caso, representadas pela APP do rio 
Arinos e de seus afluentes). 

 

Quadro 8.2.2-2 - Quantificação das áreas de acordo com as classes de sensibilidade ambiental para o 
meio natural. 

Sensibilidade Ambiental Área (hectares) Área Intervencionada (%) 

Baixa 6.173,83 43,43% 

Média 4.627,97 32,56% 

Alta 3.041,81 21,40% 

Muito Alta 371,26 2,61% 

TOTAL 14.214,87 100% 
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Mapa 8.2.2-1. Análise de sensibilidade do meio natural (físico e biótico) na Área de Influência Direta 
(AID) da UHE Castanheira. 
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Mapa 8.2.2-1. Análise de sensibilidade do meio natural (físico e biótico) na Área de Influência Direta 
(AID) da UHE Castanheira. 
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No caso do meio socioeconômico, seguindo os critérios definidos na metodologia, a 
análise de sensibilidade ambiental também evidenciou áreas com sensibilidade 
variando de baixa até muito alta (Mapa 8.2.2-2). 

Áreas de média sensibilidade (60%) foram as mais frequentes, seguidas pelas 
áreas de baixa sensibilidade (23%) (Quadro 8.2.2-3). As áreas de média 
sensibilidade correspondem à prática de agricultura e pecuária dentro da AID, com 
pouca influência do fator ambiental “múltiplos usos do rio”, enquanto que as áreas 
de baixa sensibilidade correspondem a áreas de remanescentes florestais sem 
influência do uso do rio. Juntas, estas duas classes de sensibilidade correspondem 
a mais de 80% das áreas da AID para o meio socioeconômico. Áreas de alta 
sensibilidade apareceram em menor número (16%), ao passo que as áreas de 
muito alta sensibilidade não chegaram a 1%. Os locais que apresentaram maiores 
sensibilidades são aqueles que sobrepõem o uso e ocupação do solo com os 
múltiplos usos do rio, principalmente nos locais de pesqueiros e do assentamento 
PCA Arinos. Áreas identificadas como de alta sensibilidade são as áreas de lazer 
(balneários), os pontos de abastecimento de água e de prática de pesca.  

 

Quadro 8.2.2-3 - Quantificação das áreas de acordo com as classes de Sensibilidade Ambiental para o 
meio socioeconômico. 

Sensibilidade Ambiental Área (hectares) Área Intervencionada (%) 

Baixa 3.559,58 23,28% 

Média 9.255,22 60,54% 

Alta 2.452,53 16,04% 

Muito Alta 21,01 0,14% 

TOTAL 15.288,34 100% 
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Mapa 8.2.2-2. Análise de sensibilidade do meio socioeconômico na Área de Influência Direta (AID) da 
UHE Castanheira. 
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Mapa 8.2.2-2. Análise de sensibilidade do meio socioeconômico na Área de Influência Direta (AID) da 
UHE Castanheira. 
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8.2.3 - Síntese Conclusiva 

De forma sintética, observou-se que a Área de Influência Direta da UHE 
Castanheira apresenta diferentes graus de conservação de habitats e de 
desenvolvimento humano.  

De forma geral, as áreas de maior sensibilidade para o meio natural estão dispostas 
ao longo das margens do rio Arinos, com destaque para aquelas em que a 
vegetação ciliar está preservada. Outro fato que chama a atenção é a sensibilidade 
muito alta no trecho próximo ao barramento da UHE Castanheira, principalmente 
em função da forte suscetibilidade à erosão (classe 3).  

No caso do meio socioeconômico, o rio Arinos é muito importante para a população 
dos municípios da AID da UHE Castanheira, não só para a captação de água para o 
abastecimento da população e viabilização da agricultura e pecuária, mas também 
como fonte de pesca, lazer e exploração de recursos minerários. Tudo isso faz com 
que a sensibilidade aumente em locais específicos como, por exemplo, as áreas de 
assentamento e pesqueiros.  

A partir da caracterização destes fatores foi possível estabelecer o panorama atual 
da região quanto à qualidade ambiental e compreender de forma integrada a 
dinâmica ambiental da área da UHE Castanheira, permitindo, assim, avaliar a 
sensibilidade da região previamente à instalação do empreendimento. Os 
resultados indicam que mais de 70% da área apresenta baixa e média sensibilidade 
ambiental, como consequência das alterações antrópicas às quais a região da AID 
do empreendimento tem sido exposta ao longo dos anos. 
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