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Este relatório de Impacto Ambiental (RIMA) foi elaborado por meio das conclusões

obtidas no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da Pequena Central Hidrelétrica (PCH)

GUARIROBA localizada no Estado de Goiás, nos municípios de Itarumã e Caçu.

O empreendedor, GUARIROBA ENERGIA S.A., contratou a empresa de consultoria

PROGEPLAN ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE para elaborar o Estudo de Impacto Ambiental

(EIA) e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), visando o licenciamento

Ambiental da PCH GUARIROBA cujo o órgão ambiental licenciador é a Secretaria de Estado

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) .

As informações contidas no RIMA permitem de forma simples e objetiva, apresentar um

resumo dos estudos técnicos incluídos no EIA do empreendimento em questão, visando

à ampla divulgação dos resultados alcançados.

Seu conteúdo contempla a descrição das principais características do empreendimento e

do seu processo de planejamento, implantação e operação, a caracterização da região em

que o mesmo será inserido, indicando as possíveis transformações e os prováveis

impactos ambientais e as medidas mitigadoras propostas a serem implantadas através

dos programas ambientais que deverão ser desenvolvidos na fase de implantação da

PCH GUARIROBA e, finalmente, as conclusões sobre a viabilidade ambiental para obtenção

de uma nova Licença Prévia (LP). 

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) pode ser consultado, em sua versão completa nas

prefeituras municipais e na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável (SEMAD)  pelo endereço eletrônico: www.meioambiente.go.gov.br.

APRESENTAÇÃO
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RAZÃO SOCIAL:  Guariroba Energia S.A.

CNPJ:  09.652.072/001-98

ENDEREÇO: Rua Olimpíadas, 205

Conjunto 142/143 – São Paulo/SP

CONTATO: (11) 2169-3999/(61) 99967-9195/(61) 3963-9195
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LICENCIAMENTOLICENCIAMENTO

AMBIENTALAMBIENTAL
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LICENCIAMENTO 
                         AMBIENTAL
É o procedimento através do qual o Poder Público, representado pelo Órgão Ambiental, neste
caso, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), autoriza e
acompanha a implantação e a operação de atividades que utilizem recursos naturais ou que sejam
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras.

Desde 1986, o licenciamento ambiental é obrigatório, para assegurar que qualquer
empreendimento seja implantado sem causar sérios danos ao meio ambiente e às populações da
sua região de instalação. Por meio da Política Nacional de Meio Ambiente (Lei no 6938, de 1981),
foram sendo criadas as entidades e os órgãos ambientais, como o Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA).

Para os licenciamentos socioambientais, atualmente, destacam-se, em âmbito federal, o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e as instituições
estaduais, geralmente ligadas às Secretarias de Estado do Meio Ambiente. Todos esses órgãos,
incluindo também os das Prefeituras Municipais, têm, por princípio, a preocupação com a
construção e operação de empreendimentos que permitam o desenvolvimento econômico do
Brasil, mas também a manutenção ou melhoria da qualidade de vida das pessoas e o respeito à
Natureza.

O processo de licenciamento ambiental, em geral, é constituído de três tipos de licenças e é através delas que o
empreendedor mantém seu contato contínuo com o órgão ambiental responsável e conhece as orientações e
obrigações quanto ao adequado controle ambiental de sua atividade. Essas Licenças são: Prévia (LP), de
Instalação (LI) e de Operação (LO).

Nesta primeira etapa, para a emissão da LP, deve-se comprovar a viabilidade técnica, econômica e
socioambiental do empreendimento.  Para esta fase  exige a apresentação de um detalhado Estudo de Impacto
Ambiental (EIA) e de um resumo dele, o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), ambos de acordo com os
critérios estabelecidos no Termo de Referência (TR) emitido por esse órgão licenciador. 

Desta forma, cabe ao empreendedor buscar o licenciamento ambiental no órgão responsável, desde as etapas
iniciais de seu planejamento e estudos preliminares, passando depois pela fase de instalação, ou seja, de
obras, até a sua efetiva entrada em operação.

No tocante ao licenciamento ambiental, a PCH Guariroba já teve sua viabilidade técnica e ambiental atestada pela
SEMAD, por meio da emissão da Licença Prévia nº 027/2009, em 15/05/2009, Processo nº 5797/2011, após a
análise do Relatório Ambiental Simplificado (RAS), elaborado em 2008, para o empreendimento.
Posteriormente, foi renovada e emitida a Licença Prévia nº 1964/2011, em 10/08/2011, ratificando a viabilidade
ambiental.

Dando seguimento ao processo de licenciamento, a Licença de Instalação (LI) da PCH Guariroba foi
requerida em 19/09/2011 e o Projeto Básico Ambiental (PBA) apresentado em 20/12/2011. Após a
análise do PBA no âmbito do processo nº 15317/2011 de LI, a SEMAD emitiu uma última notificação
de pendência que solicitou a apresentação da Outorga de Recurso Hídrico que ainda não havia sido
emitida, impedindo, naquela época, o prosseguimento do processo de obtenção da LI, culminando
no seu arquivamento.

Desta forma, o presente EIA/RIMA tem como objetivo a atualização dos estudos ambientais
anteriores, visando a obtenção de uma nova Licença Prévia.
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25%

50%

LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI)

Essa licença não autoriza a instalação do projeto, mas

sim aprova a viabilidade da sua localização.

Tem por base a análise do EIA/RIMA e das

contribuições do órgão ambiental licenciador e das

Audiências Públicas.

SEQUÊNCIA SIMPLIFICADA DO PROCESSO DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL

LICENÇA PRÉVIA (LP)

Com a Licença de Instalação,  a SEMAD autoriza o início

das obras de implantação da PCH Guariroba, após o

atendimento às Condicionantes da LP e aprovação do

Projeto Básico Ambiental (PBA).
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65%

100%

LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)

Após análise do Projeto Básico Ambiental e do Inventário

Florestal, a SEMAD autoriza o início das atividades de

corte da vegetação (ASV), em especial nas áreas

diretamente destinadas a implantação do

empreendimento.

AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO

DE VEGETAÇÃO (ASV)

A Licença de Operação autoriza o início do funcionamento

do empreendimento. É concedida depois de Vistoria

Técnica pelo órgão licenciador, da verificação de

atendimento das Condicionantes da LI e da ASV, durante

as obras, e dos Planos e Programas estabelecidos no

PBA, que devem ser correta e completamente

executados.
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O EMPREENDIMENTOO EMPREENDIMENTO
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O EMPREENDIMENTO

POTÊNCIA  INSTALADA: 22 MW

ENERGIA MÉDIA GERADA: 16,90 MW

ÁREA DO RESERVATÓRIO: 960 HECTARES

NÍVEL DE ÁGUA NORMAL DE JUSANTE: 370,34 M

NÍVEL DE ÁGUA NORMAL DE MONTANTE: 381,20 M 

QUEDA BRUTA: 10,86 M

VAZÃO TURBINADA MÁXIMA: 220,81 M3/S

R
E
S
U
M
O

Para que o leitor entenda melhor o processo de licenciamento ambiental da construção e

operação da  Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Guariroba, apresentamos uma breve descrição

dos objetivos e justificativas da localização exata das áreas que serão influenciadas - direta e

indiretamente - e as demais informações sobre o empreendimento.

A PCH Guariroba está localizada na região sudoeste de Goiás, especificamente no Rio Verde,

constituindo os municípios de Itarumã e Caçu no interior da sub-bacia do Rio Paranaíba.

LOCALIZAÇÃO
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OBJETIVOS
O objetivo deste empreendimento  é a geração de energia elétrica não

poluente, ou seja, limpa e renovável afim de reduzir os impactos

ambientais na região do Rio Verde, para um País e um mundo mais

sustentável.

A formação da PCH Guariroba caracteriza-se por um arranjo geral composto por

barragem de terra; barragem de gravidade em concreto e muro de ligação; circuito de

geração; muro ala e de contenção; sistema extravasor; e por fim Subestação (SE) que

será adjacente ao canal de fuga, o qual será implantado topograficamente em relevo

suave, diante desse fato as seções escavadas possuem taludes laterais para gerar

inclinação suficiente com o intuito de manter as condições adequadas de estabilidade. 

JUSTIFICATIVAS DE ACORDO COM OS ESTUDOS

REALIZADOS PARA A PCH GUARIROBA, O

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO PODE SER

CONSIDERADO IMPORTANTE TENDO EM

VISTA O CRESCIMENTO NA DEMANDA DE

CONSUMO DE ENERGIA NO BRASIL.

Tal projeto justifica-se pelo fato de existir

um elevado déficit de energia no País,

inibindo o desenvolvimento social e

econômico, bem como a geração de novos

postos de trabalho.

O arranjo adotado para a PCH Guariroba contempla as seguintes estruturas:
• Barragem de terra;
• Barragem de gravidade em concreto e muro de ligação;
• Circuito de geração;
• Muro ala e de contenção;
• Sistema extravasor;
• Subestação.
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A BARRAGEM 
Por se tratar de um local sem queda natural localizada, o arranjo da PCH
Guariroba respeita a solução clássica realizada durante os estudos de
inventário da região. 

Portanto, o arranjo compacto apresenta uma  estrutura alinhada na
esquerda com barragem de terra que fecha o leito rio e suas margens. Sua
casa de força se estabelece ao pé da barragem e o vertedouro de fundo
controlado com comportas. 

Cabe destacar a existência de áreas de empréstimo próximas ao local de
formação da barragem, nesse sentido ela será construída de terra uma vez
que demonstra ser a mais adequada para a região. Entretanto, devido à
falta de material rochoso próximo ao local de implantação da PCH
Guariroba, a barragem de enrocamento ou soluções em concreto não são
viáveis. 

EXEMPLIFICAÇÃO

A ensecadeira será constituída de solos
argilosos obtidos das áreas de empréstimo e
solos das escavações exigidas, ambos os
materiais serão compactados.
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TOMADA D’ÁGUA/CASA DE FORÇA

A estrutura de concreto da tomada d’água deverá contar com boas condições de
implantação, apoiando-se diretamente na rocha de fundação e encaixando-se
completamente no nicho rochoso especialmente escavado para abrigá-la.

A tomada d’água/casa de força é do tipo abrigada, constituída por um bloco em concreto
armado e destinada a abrigar os dois grupos geradores e turbinas tipo Kaplan de eixo
vertical.

A casa de força é servida por uma ponte rolante dimensionada para suportar o gerador -  a
peça mais pesada prevista.

O canal de saída compreende o canal de fuga conjugado com o canal de restituição e foi

dimensionado, considerando-se as condicionantes hidráulicas  de velocidades máximas da

água para a saída do tubo de sucção e as características topográficas e geológicas no

trecho de implantação do canal.

O trecho em que este canal será implantado é caracterizado por topografia com relevo

suave. Dadas as dimensões do canal, as seções escavadas possuem taludes laterais com

inclinação suficiente para manter condições adequadas de estabilidade.

CANAL DE FUGA E DE RESTITUIÇÃO

VERTEDOURO

Quando o reservatório chegar ao seu volume máximo, a água irá passar por cima do
vertedouro, que se desenvolverá transversalmente ao rio, sendo uma estrutura vertente
com comportas de controle, com geometria definida de acordo com as recomendações
técnicas.

Na definição da geometria e do posicionamento do vertedouro no barramento foram
levados em conta aspectos relativos à aproximação do escoamento, objetivando a
maximização do coeficiente de vazão e uma restituição satisfatória.
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As subestações são construções especiais, capazes de regular e direcionar a tensão da energia
elétrica. Elas recebem a energia das fontes geradoras para as redes de transmissões e /ou de
distribuição locais, que levam a energia em menor tensão para os consumidores (casas, hospitais,
escolas, comércios e indústrias). 

As subestações são importantes para a confiabilidade do Sistema Interligado Nacional - SIN,
compensando variações na demanda de eletricidade através do redirecionamento de energia e, desta
forma, diminuindo o risco de apagões. 

A subestação projetada para esse empreendimento é elevadora com tensão de 69 kV. Sua
localização está prevista na margem esquerda à jusante da barragem da margem direita e adjacente
ao canal de fuga.

SUBESTAÇÃO

Para a PCH Guariroba, foram consideradas as seguintes fases de implantação: o desvio do rio, o
enchimento do reservatório e a entrada em operação comercial das unidades geradoras.

Foram previstos dois anos para a construção da usina e mais quatro meses iniciais relativos à
engenharia (consolidação do projeto básico e projeto executivo) e para a aquisição  contratos dos
equipamentos eletromecânicos, hidromecânicos, de levantamento de cargas, serviços auxiliares
mecânicos e elétricos e obras civis.

COMO O EMPREENDIMENTO

 SERÁ CONSTRUÍDO?

ESTRUTURAS DE APOIO
Devido à proximidade do local de implantação da PCH com as localidades de Itarumã, Caçu e
Cachoeira Alta, a necessidade de obras de infraestrutura será bastante minimizada, se resumindo
quase que somente às instalações específicas ou complementares à infraestrutura existente na
região.
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As  obras de implantação da PCH contará com apenas um canteiro de obras,
conforme estruturas a seguir:

• Escritório da gerência geral do empreendimento;
• Escritório principal do empreiteiro de obras civis;
• Escritório principal do empreiteiro de obras de montagem eletromecânica;
• Refeitório;
• Sanitários;
• Oficina;
• Ambulatório.

A área industrial contará com as seguintes instalações:
• Central de concreto;
• Central de britagem;
• Pátio de armação;
• Carpintaria;
• Oficina e almoxarifado;
• Almoxarifado e pátio de equipamentos e materiais permanentes;
• Pátio de montagem;
• Pátio de equipamentos.

CANTEIRO DE OBRAS CIVIS

Para o efetivo alojamento da totalidade de colaboradores e
trabalhadores previstos na obra optou-se pela alternativa de alojar
em casas alugadas nos municípios de Itarumã e Caçu.

ALOJAMENTO

Será realizado contato com a concessionária de energia para o suprimento de
energia elétrica para as atividades de construção. O ponto de tomada de
energia será definido em função das necessidades de demanda previstas pelo
construtor civil e fornecedor dos equipamentos eletromecânicos.

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

MÃO DE OBRA MOBILIZADA 
Para cumprir o planejamento previsto, prevê-se a mobilização de um efetivo de 300 pessoas nos
meses de picos de produção, entre mão-de-obra direta (70%) e indireta (30%). Salienta-se que
durante a fase de operação é prevista a geração de 15 vagas diretas de emprego.
O recrutamento e seleção fazem parte do plano de serviços de Recursos Humanos, voltado para
garantir e assegurar o suprimento de mão-de-obra na qualidade e quantidade necessárias para a
implantação da PCH Guariroba.
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Objetivando a maximização do aproveitamento hidráulico foram traçadas duas alternativas de
cota para a PCH Guariroba, as quais encontram-se ilustradas abaixo. Esta análise é um estudo
exigido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e conta com a adição de
levantamentos e estudos realizados e estabelecidos no Estudo Integrado de Bacias
Hidrográficas para Avaliação de Aproveitamentos Hidrelétricos da Região do Sudoeste Goiano.

Ademais, estes estudos efetuam a análise com a intenção de balancear o custo de implantação e
seus benefícios energéticos para minimizar os impactos ambientais, utilizando-se de estudos
cartográficos, geológico-geotécnicos, energéticos e socioambientais. Nesse contexto, foi
selecionado a Alternativa de cota NA 381,2 como a mais adequada para  a implantação da PCH
Guariroba. 

 

ESTUDOS DE ALTERNATIVAS 

LOCACIONAIS E TECNOLÓGICAS 
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
 

Antes da construção de um empreendimento é fundamental conhecer a região na qual ele será
inserido, ou seja, o meio ambiente local, pois estas informações possibilitam que todos os
envolvidos no projeto (empreendedor, população, órgãos ambientais, poder público e associações)
conheçam e compreendam as condições naturais e principais características da região. Para a
composição do Diagnóstico Ambiental, são feitos levantamentos de dados secundários para os
meios físico, biótico (fauna e flora) e socioeconômico e assim, são definidas Áreas de Influência para
estes temas, bem como a metodologia para o levantamento de dados em atividades de campo na
área onde será inserido o empreendimento, de acordo com os Planos de Trabalho aprovados pela
SEMAD. Tais itens são parte integrante deste diagnóstico e se encontram disponíveis na íntegra no
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da PCH Guabiroba.

DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA
Área de Influência (AI) de um empreendimento é aquela em que, de modo efetivo ou potencial, seus

fatores ambientais deverão, ou poderão sofrer alterações ambientais significativas (impactos

ambientais), oriundos das atividades de planejamento, instalação e operação do empreendimento.

Assim, para a definição das áreas de influência foram utilizados os seguintes critérios:

• Físicos: característica do relevo na região de inserção da PCH Guariroba declividade; tipo de solo;

presença de cursos d’água;

• Bióticos: presença de fragmentos florestais significativos; áreas de preservação permanente;

reservas legais; unidades de conservação e outras áreas protegidas e

• Socioeconômicos: existência de áreas produtivas; áreas urbanas; comunidades rurais; populações

tradicionais.

Assim, de forma geral, foram definidas três (3) Áreas de Influência: 

• Área Diretamente Afetada (ADA) - considerada como a área que sofre diretamente as intervenções

de implantação e operação da  PCH Guariroba; 

• Área de Influência Direta (AID) - território onde as condições sociais, econômicas e culturais e as

características físicas e socioambientais sofrem os impactos de maneira primária, ou seja, com

relação direta de causa e efeito, e 

• Área de Influência Indireta (AII) - território onde os impactos ambientais são sentidos de maneira

secundária ou indireta e, geralmente, com menor intensidade em relação à área anterior, a AID.
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MEIO SOCIOECONÔMICO (ADA): Consiste na inclusão das áreas de

propriedades rurais que sofrerão impactos diretos devido as obras de

instalação do empreendimento.

 ÁREA DIRETAMENTE AFETADA

MEIO FÍSICO E BIÓTICO (ADA): Refere-se a parte das suas estruturas, como

reservatórios, canteiros de obras, casa de força, entre todas as demais

infraestruturas do projeto. 
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 ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA
MEIO FÍSICO E BIÓTICO (AID): Delimita-se em um buffer de 250 metros no

entorno da área de inserção estrutural do empreendimento.

MEIO SOCIOECONÔMICO (AID): Consiste em uma área integral referente a um

município que transcorre alguma estrutura do empreendimento. Para o

empreendimento em questão, foram selecionados os municípios de Itarumã

e Caçu.
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 ÁREAS DE INFLUÊNCIA INDIRETA

MEIO FÍSICO E BIÓTICO (AII): Após avaliação em uma escala regional, foi

delimitada a área de influencia indireta pela Ottobacia do Rio Verde.

MEIO SOCIOECONOMICO (AII): Como Área de Influência Indireta (AII) do Meio

Socioeconômico foi considerado o município de Cachoeira Alta, tendo em

vista que alguns impactos sociais indiretos poderão atingir seu território,

tendo em vista a proximidade do seu núcleo urbano em relação à PCH

Guariroba.

21RIMA - PCH GUARIROBA



MEIO FÍSICOMEIO FÍSICO
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O material que compõe o vale do rio Verde, do ponto de vista geotécnico é constituído por material

tido como solo de alteração ou solo saprolítico (SA), tipo S2, decorrente dos processos de

intemperismo que afetam as litologias locais da parte sul.

O material rochoso alterado aflora em alguns pontos nas drenagens na parte norte, e se apresenta

com grau de alteração avançado, do tipo R3, podendo estar coberto por uma sequência tipo S1, S2,

R3, ou somente S2, R3, quando eventualmente o material coluvionar é ausente do perfil.

Portanto, a área de inserção da PCH Guariroba, de maneira geral, não apresentará riscos de

degradação por processos erosivos decorrentes da sua implantação.

Salienta-se ainda que de acordo com este mapa, não há nenhuma grande falha regional na AID ou

ADA do empreendimento, portanto, não há nenhum impedimento para a implantação deste projeto

do ponto de vista das estruturais e tectônica regionais.

De acordo com a base de dados do Sistema Estadual de Geoinformação (SIEG) do Estado de Goiás, a

área de influência direta do empreendimento é composta pela Formação Serra Geral (Grupo São

Bento), Formação Vale do Rio do Peixe (Grupo Bauru) e depósitos aluvionares quartenários.

Considerando o trabalho de campo realizado em junho de 2021 foi possível identificara presença de

afloramentos rochosos de basalto, pertencentes à Formação Serra Geral, nas margens do rio Verde

na parte norte da AID. Estas rochas apresentam a coloração cinza clara e fraturamento

característicos para esta formação. 

Os arenitos da Formação Vale do rio do Peixe originaram, a partir de seu intemperismo, aos depósitos

aluvionares presentes na parte centro-sul da AID do empreendimento.

 GEOLOGIA

GEOTECNIA
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Na região da bacia do rio Verde, onde se localiza o empreendimento, não foram registrados sismos.

Dessa forma, acredita-se que seja muito pouco provável a ocorrência de sismos naturais na região

do rio Verde, tendo em vista, principalmente, as condições geoestruturais favoráveis da área e

inexistência de sismos acima de 3 mR registrados em um raio de 250 km do empreendimento.

SISMICIDADE

OCORRÊNCIAS MINERAIS 
Na área de influência indireta do empreendimento são observados processos minerários

relacionados a diamante, cascalho, fosfato, ouro e areia. Destaca-se que não há nenhum processo

minerário presente tanto na AID quanto na ADA da PCH Guariroba.

CAVIDADES 

A paleontologia é a ciência que estuda os seres vivos que viveram em um passado remoto no

planeta Terra. Este estudo é feito a partir de registros fósseis destes seres vivos, que são

formados e preservados sob condições bastante específicas. Para verificar a ocorrência de fosseis

na AII e AID da PCH Guariroba, foram utilizados os dados do SIGEP e o caminhamento da área de

inserção do empreendimento que concluiu que sua implantação não interferirá em nenhum sítio  

 reconhecido no Estado de Goiás. 
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PALEONTOLOGIA 

Na área de influência indireta do empreendimento são observados processos minerários

relacionados a diamante, cascalho, fosfato, ouro e areia. Destaca-se que não há nenhum processo

minerário presente tanto na AID quanto na ADA da PCH Guariroba.



GEOMORFOLOGIA
A região de inserção da PCH Guariroba que mais de 80º% da região plana, seguida pelo relevo

suave ondulado com aproximadamente 20% e com aproximadamente 0,05% de relevo ondulado.

O relevo da área, é caracterizado como plano  com presença de latossolo vermelho em sua maior

parte, além de afloramentos de basalto e depósitos aluvionares nas margens do rio Verde. 

A suscetibilidade erosiva da área de estudo do empreendimento está enquadrada quase que

exclusivamente no grau pouco a não suscetível (94,6%).
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PEDOLOGIA
A área de estudo do empreendimento é composta por Latossolo Vermelho distrófico férrico

(81,71%) em sua maior parte, além de Latossolo Vermelho distrófico 53,92 ha), além de 12,28 ha

representado pelo corpo hídrico (110,39 ha).



O  clima e as condições meteorológicas da região de

inserção da PCH Guariroba utilizou os dados

climatológicos da estação meteorológica São

Simão, de responsabilidade do INMET.  A região de

inserção do empreendiemnto apresenta clima

tropical úmido, no qual há um período de 3 meses

secos no ano e a temperatura média é superior a 18

°C em todos os meses do ano (IBGE, 2002).

CLIMA

HIDROLOGIA
A bacia do rio Verde, possui uma área de drenagem, a partir do eixo de barramento de

aproximadamente 11.990,00 km2. Faz fronteira com a bacia do rio Claro ao norte e com a bacia

do rio Correntes a sul.

O rio Verde está contido na Unidade de Gestão Hídrica (UGH)  Claro, Verde, Correntes e Aporé,

dentro da bacia hidrográfica do rio Parnaíba. Trata- se da unidade com maior potencial para

geração de energia elétrica da bacia, na qual o rio Verde apresenta a terceira maior

disponibilidade hídrica, atrás dos rios Aporé e Correntes, acima do rio Claro. De acordo com

ANA (2015), esta UGH é a terceira com menos demanda dentre as 10 UGH presentes na bacia do

rio Parnaíba.
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QUALIDADE DAS ÁGUAS 
Para realização do diagnóstico da qualidade das águas superficiais e biota aquática (fitoplâncton,

zooplâncton e macroinvertebrados), foram selecionados quatro pontos de amostragem na calha

principal do rio Verde e foram realizadas duas amostras separadamente devido à região do

empreendimento possuir sazonalidade seca (coleta em maio de 2021) e de chuva (coleta em março de

2021).

Quanto a qualidade da água na região de inserção da PCH, de acordo com as análises realizadas, as

águas do rio Verde encontram-se em boas condições, sendo classificadas como Classe 2 (Resolução

CONAMA 357/05), sendo evidenciada pouca variação espacial com relação aos resultados dos

parâmetros de qualidade das águas. Dentre os parâmetros avaliados temos: Alcalinidade Total;

Chumbo Total; Clorofila a; Cobre dissolvido; Oxigênio (DBO); Nitrogênio orgânico; Oxigênio Dissolvido

(OD); PH; Sólidos Totais Dissolvidos (STD); Turbidez e Índice de Estado Trófico (IET) .

 

As macrófitas aquáticas compreendem as formas macroscópicas de vegetação aquática. São

plantas que ocorrem desde brejos até ambientes verdadeiramente aquáticos, cujas partes

fotossintetizantes estão ativas permanentemente ou por alguns meses do ano, submersas em

água ou flutuantes em sua superfície (COOK, 1974).

Para a PCH Guariroba acreditasse que proliferação de macrófitas não venha a ser um problema

para o futuro reservatório, tendo em vista a baixa disponibilidade de nutrientes na água

(fósforo e nitrogênio), o baixo grau de trofia, a pequena possibilidade de eutrofização futura,

pois não existem grandes cidades ou adensamento populacionais nas margens do rio, que

poderiam vir a lançar esgotos nas águas e causar eutrofização e principalmente devido a

ausência de banco de macrófitas no corpo do rio e ausência das principais espécies de

macrófitas causadoras de problemas em reservatórios, tais como Eichhornia crassipes

(aguapé), Salvinia spp (orelha-de-macaco), Polygonum lapathifolium (erva-de-bicho), Pistia

estratiotes (alface d’água) e Egeria densa (erva-d’água).
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MACRÓFITAS AQUÁTICAS 



QUALIDADE DAS ÁGUAS 

FITOPLÂNCTON

ZOOPLÂNCTON 

COMUNIDADE BENTÔNICA
Foram identificadas 13 famílias de organismos bentônicos, sendo classificadas em três

filos: Annelida, Arthropoda e Mollusca. Dentre os filos, os Arthropoda foram os mais

representativos com uma densidade de 2.208, com maior contribuição dos Diptera.

No levantamento realizado, identificaram-se 43 gêneros, pertencentes a 11 classes de

organismos fitoplantônicos. Em geral foram observados maiores valores de riqueza e

densidade para o período seco. As Classes predominantes foram Bacillariophyceae e

Cyanophyceae quanto a riqueza e, quanto a densidade, foi a Classe Cyanophyceae.

Nas áreas de influência da PCH Guariroba foram identificados 32 gêneros de zooplâncton,

pertencentes a 6 classes. A classe mais representativa foi Lobosa que faz parte do filo

Protozoa, sendo representada por 18 táxons e uma densidade de 45200.  Para o

zooplâncton o período chuvoso apresentou os maiores valores tanto de riqueza como de

densidade.

Foram registradas inconformidades somente no parâmetro coliformes termotolerantes nas

duas amostragens realizadas, com maiores concentrações no período chuvoso. Isto porque a

influência das chuvas potencializam o carreamento de aportes de esgotos domésticos,

industriais e de atividade pecuária presente nessa bacia.
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MEIO BIÓTICOMEIO BIÓTICO
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FLORA
O Cerrado é um complexo vegetacional, localizado principalmente no Planalto Central Brasileiro,

composto por diversos tipos fitofisionômicos distribuídos entre formas campestres, savânicas e

florestais. É o segundo maior Bioma do país, cobrindo cerca de 23% do território brasileiro (RIBEIRO

& WALTER, 2008).

Em termos gerais, a Área Diretamente Afetada pelo empreendimento encontra-se coberta

(aproximadamente 50%) por vegetação nativa, representada por Formações Campestres (Campo

úmido), Formações Florestais (Mata seca semidecídua, Cerradão, Mata de galeria não-inundável e

inundável e Mata ciliar) e Formações Savânicas (Cerrado sentido restrito). Enquanto, de modo

geral, o restante está coberto por usos antrópicos como lavouras, pastagens e estradas.

A ADA perfaz um total de 898,01 ha, dos quais 521,14 ha estão cobertos por vegetação nativa

conforme apresentado na Tabela, abaixo: 

Foram amostradas 80 parcelas de 400 m², ou

seja, 32.000 m² ou 3,2 ha, seguindo as

recomendações do órgão ambiental

licenciador – SEMAD estabeleceu-se para o

levantamento fitossociológico e inventário

florestal, uma área de amostragem de 2,8 ha

(70 parcelas), excluindo as áreas de Campo

Úmido, pois, nestas áreas foram realizados

apenas levantamento florístico. As Figuras, a

seguir, apresentam as parcelas amostradas

na área da PCH Guariroba.
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FLORA
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FLORA
O levantamento realizado nas áreas de influência da futura PCH Guariroba foi adequado, uma vez

que os resultados provenientes do levantamento de campo, utilizados para caracterização da

vegetação, avaliados por meio de amostragem estratificada, implicou em erro de amostragem

aceitável, inferior ao limite de erro máximo admissível adotado pela SEMAD.

O estudo florístico da vegetação registrou elevada diversidade taxonômica. Através deste estudo

foi possível estimar, com nível de confiança de 95%, e erro dentro do limite máximo imposto pelo

órgão ambiental, representando uma estimativa volumétrica total de 123.973,77 m³, divididos

entre os diferentes estratos e fitofisionomias associadas. Estes valores serão úteis no

planejamento da futura supressão da vegetação, que deverá ser realizada mediante a otimização

do uso e do aproveitamento da madeira, destinação apropriada do produto, observância dos

requisitos técnicos ambientais, bem como cumprimento da legislação ambiental federal e

estadual.
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Dentre as espécies arbóreas listadas durante o levantamento, aquelas apontadas como

tombadas e/ou de interesse conservacionista merecem especial atenção, já que são

consideradas espécies com alta importância e interesse de conservação, devendo ser alvo de

programas ambientais específicos. Cabendo então, ao empreendedor o atendimento da

legislação vigente no momento da instalação do empreendimento.

Para a supressão em APP, a medida de caráter mitigador e compensatório deverá obedecer a

previsão da Lei 12.651/2012 e Lei 18.104/2013, cabendo ao empreendedor o plantio de espécies

nativas do cerrado em área com dimensão equivalente à Área de Preservação Permanente (APP) a

ser suprimida, mantendo-se os tratos culturais por no mínimo 3 (três) anos, preferencialmente

contígua a uma APP ou Reserva Legal. 

Ressalta-se que estas ações deverão ocorrer no momento da instalação do empreendimento,

mediante apresentação de um projeto contendo as espécies a serem utilizadas, as técnicas e

práticas culturais a serem adotadas.

FLORA
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FAUNA
A fauna compreende um conjunto de animais que ocupam uma determinada região. O seu
estudo na área de qualquer empreendimento é fundamental para conhecer as espécies de
animais presentes e o estado de conservação dos ambientes naturais, possibilitando
estimar os impactos ambientais negativos decorrentes da instalação, no caso, da PCH
Guariroba, propondo ações que reduzam tais impactos. 

Assim, o diagnóstico da fauna do empreendimento em questão foi elaborado com dados de
outros estudos ambientais já realizados na região, informações obtidas de espécies
tombadas em coleções científicas e em levantamentos bibliográficos, além de entrevistas
informais com moradores locais e ainda por meio da coleta de dados de campo, onde foram
utilizadas diversas metodologias para o registro dos mamíferos, aves, repteis, anfíbios,
peixes, entomofauna Terrestre abrangendo toda a diversidade de habitats da área de
influência da PCH Guariroba, fornecendo conhecimentos para subsidiar as tomadas de
decisões no tocante à conservação e manejo da fauna local e regional.

A área de amostragem (4 sítios amostrais) para a Fauna da PCH Guariroba corresponde aos
melhores fragmentos florestais encontrados nas adjacências do futuro reservatório,
conforme Figura, abaixo.  
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FAUNA

Para os mamíferos registrados durante a realização dos estudos foi composta por espécies
pertencentes ao bioma Cerrado, mas que também ocorrem em outros locais do país.
Segundo a lista de provável ocorrência dos dados secundários eram esperadas cerca de
105 espécies identificadas pelo menos até nível de gênero, no nosso estudo registramos
35 espécies, correspondendo assim a 33,33% da riqueza esperada para o local. 

Os mamíferos em geral são animais que sofrem muito com o impacto humano e com isso o
número de espécies ameaçadas cada vez aumenta mais, durante as duas campanhas de
campo foram registradas sete espécies que estão em alguma categoria de ameaça, a
saber: Lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), Jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi; Gato-
maracajá (Leopardus wiedii; Tamandua-bandeira (Myrmecophaga tridactyla; Tatu-canastra
(Pridontes maximus; Onça-parda (Puma concolor) e a Anta (Tapirus terrestres. Além disso,
identificamos 16 espécies de mamíferos com algum valor cinegético, ou seja, visados para
a caça, alimentação ou tráfico ilegal de animais silvestres. Dentre essas, temos: três de
pequenos mamíferos (cuícas e roedores), 18 mamíferos de médio e grande porte (como
veados e felinos) e duas espécies de morcegos. Destaca-se o registro de 5 espécies que
sofrem com a pressão da caça, como o tatu-peba (Euphractus sexcinctus). Além desses
animais silvestres foram encontrados uma grande quantidade de animais domésticos na
região (jumento, cães, gatos, cabras e bovinos). 
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FAUNA

A Herpetofauna (anfíbios e répteis) registrada durante as duas campanhas na área do
empreendimento da PCH Guariroba registraram 23 espécies de anfíbios e répteis na
área de estudo (34 espécies que representam 67% dos dados secundários).  

Em relação as espécies encontradas não foram registradas nenhum táxon que se
encontra com algum nível de ameaça segundo os órgãos de avaliação (Lista
Estadual, ICMBio, 2018 e IUCN, 2021). Porém, uma espécie de cobra-de-vidro
(Ophiodes striatus) encontra-se na categoria de Dados Insuficientes (DD), isso indica
que são necessários mais estudos acerca dessa espécie para que seja avaliada o seu
estado de ameaça. Além disso, três espécies foram consideradas de valor cinegético
(Boa constrictor, Leptodactylus latrans e Leptodactylus labyrinthicus), podendo ser
visadas para o consumo humano e uma espécie de serpente que é de interesse
médico (Bothrops moojeni). 

No Brasil, são conhecidas 1.919 espécies de aves segundo o Comitê Brasileiro de
Registros Ornitológicos (CBRO, 2015), o que equivale à aproximadamente 57% das
espécies registradas em toda América do Sul. Mais de 10% dessas espécies são
endêmicas do Brasil.
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FAUNA

Considerando os dados primários e secundários da avifauna na área de influência da PCH,
obteve-se uma lista com 182 espécies, contudo somente no levantamento dos dados primários
(2 campanhas), foram registradas 119 espécies, majoritariamente generalistas e pouco
especialistas, com poucas exceções. 

Todavia, as áreas de interferência direta e indireta do empreendimento abrigam, nos
fragmentos de vegetação, uma composição avifaunística importante no quesito de
conservação da biodiversidade. Os impactos da PCH Guariroba recaem principalmente sobre
as espécies ripárias, as aves associadas aos ambientes ribeirinhos, das margens de rios, de
brejos e de veredas.

A Entomofauna Bioindicadora agrupa espécies de invertebrados bioindicadores, onde várias
ordens de insetos têm sido utilizadas como bons indicadores ambientais (OLIVEIRA et al.,
2014). A riqueza amostrada pode não refletir de fato ao número real de espécies presentes na
área de influência da PCH Guariroba, o que já era esperado considerando todas as variáveis
que estão envolvidas no levantamento das espécies. Não foram registradas espécies
categorizadas como ameaçadas de extinção.

Considerando os resultados obtidos, deve ser realizado, na continuidade do processo de
licenciamento, a execução de um Programa de Monitoramento da Entomofauna Bioindicadora
durante as fases de implantação e operação da PCH Guariroba.
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ICTIOFAUNA

Diversos trabalhos têm mostrado que a maior interferência de reservatórios sobre a comunidade de
peixes é a criação do barramento que impede o deslocamento de espécies migradoras. Ressalta-se no
entanto, que empreendimento em tela já encontra-se em ambiente “confinado” devido a presença de
dois outros aproveitamentos hidroelétricos, sendo um a montante (UHE Salto) e outro a jusante (UHE
Salto do rio Verdinho), o que por si só limita os processos de migração de peixes no rio Verde.

Com base nisto e considerando que foram registradas cinco espécies com comportamento migratório na
região (Leporinus friderici, Pimelodus blochii, Pimelodus maculatus, Salminus hilarii e Schizodon
nasutus); seis espécies com valor comercial; quatro espécies com valor ornamental; três espécies com
valor de subsistência e quatro espécies com valor de subsistência e/ou ornamental, ressalta-se a
necessidade de acompanhamento das alterações que podem acontecer ao longo dos anos de
reservatório instalado, através de campanhas de monitoramento da ictiofauna local. No entanto não
foram identificadas Associações de pescadores ou demais grupos organizados ou até mesmo
atividades turísticas voltadas a pesca na região de inserção do empreendimento.
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UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Após pesquisa nas bases de dados oficiais, não foram localizadas Unidades de Conservação nas áreas
de influência da PCH Guariroba. Ademais a Unidade de Conservação (UC) mais próxima do
empreendimento está localizada a aproximadamente 201 km, denominada Parque Nacional das Emas.

Portanto, a PCH Guariroba não impacta qualquer UC ou sua respectiva zona de amortecimento. Nesse
contexto, não se faz necessário requerer quaisquer autorizações para o compor o processo de
licenciamento do empreendimento estabelecidas na Resolução CONAMA 428/2010.
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ÁREAS PRIORITÁRIAS  PARA A CONSERVAÇÃO 

Por se tratar de um caráter meramente instrutivo, as Áreas Prioritárias para a Conservação da
Biodiversidade não caracterizam impedimento na implantação e operação do Empreendimento, apenas
ressaltam a importância da sua identificação.

Na realização dos estudos ambientais atestou-se que a ADA da PCH Guariroba está inserida dentro da
Área Prioritária para Conservação classificada como “prioridade máxima, dificilmente recuperada” que
é ilustrada na figura abaixo.
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MEIOMEIO
SOCIOECONÔMICOSOCIOECONÔMICO
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DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO 
O meio socioeconômico estuda a infraestrutura disponibilizada nos municípios afetados pelo

projeto do empreendimento e as características da população da região, bem como, a maneira como

as pessoas vivem; especificando o processo histórico dos municípios; os aspectos demográficos,

econômicos, sociais; a infraestrutura; a saúde e a educação com o objetivo de caracterizar  a região

criando subsídios para identificação dos possíveis impactos ambientais e das ações mitigadoras,

potencializadoras e compensatórias associadas.

POPULAÇÂO 
Destaca-se que Itarumã apresenta maior

quantitativo populacional residente na zona

rural do que em Caçu, sendo a ocupação urbana

em torno de 64,70% enquanto na zona rural

este número é 35,22%.

Segundo informações do IBGE, as respectivas

projeções populacionais para 2020 foram

respectivamente de 16.270 e 7.259 habitantes;

apresentado variação populacional no período

de 2013 a 2017 em torno de 6,43 % em Caçu e

4,45% em Itarumã (sendo a média estadual em

torno de 5,36%). 

Nesse contexto, pode-se inferir que ambos os

municípios têm ocupação residencial

majoritariamente urbana, com baixa densidade

demográfica (5,90 hab./km2 em Caçu e 1,83

hab./km2 em Itarumã) e grande faixa territorial

destinada à zona rural, também com baixa

ocupação populacional.

ECONOMIA 
A maior composição do PIB municipal em Caçu

está relacionada ao setor industrial,

representando o fluxo de produção e

escoamento, seguido do setor de serviços e

pela agropecuária, já em Itarumã o Setor

Agropecuário apresentou o maior valor,

seguido da indústria.

Os dados levantados e o porte do

empreendimento indicam haver oferta de mão

de obra na região para as atividades

construtivas. 

No que tange à distribuição da população

ocupada por setor de atividade, o setor de

serviços é o mais relevante, cuja atividade

econômica é a dominante na região dos três

municípios em estudo.
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As informações epidemiológicas e relacionadas a agravos à saúde não indicam restrições à

implantação e operação do empreendimento. Durante a etapa de implantação, deve se priorizar com

atenção a questão da disponibilização e logística de deslocamento ágil de trabalhadores para

eventuais casos de acidentes que requeiram atendimento de maior complexidade, tendo em vista

que a estrutura de atendimento à saúde local não é dimensionada para casos graves. 

Destaca-se que na fase de implantação poderá ocorrer acidentes com animais peçonhentos, o que

demanda verificar com antecipação as unidades de referência para tais casos e respectivos

estoques de soro antiofídico.

O município de Caçu em relação a saúde não possui estrutura para tratamentos mais complexos em

seus estabelecimentos, logo os pacientes com COVID-19 em estágio avançado da doença e/ou com

necessidade de internação prolongada e/ou uso de equipamentos de UTI são encaminhados para as

cidades vizinhas, a saber: Jataí, Rio Verde e Santa Helena.

Apesar da pouca estrutura de saúde, o município de Itarumã fornece à população um Centro de

Referência COVID-19, sendo este de acompanhamento do avanço da doença em seu território, mas

também o monitoramento dos doentes.

SAÚDE

INFRAESTRUTURAS
IDENTIFICADAS

A maior composição do PIB municipal em

Caçu está relacionada ao setor industrial, 

 seguido pelo setor de serviços e pela

agropecuária. Já em Itarumã o setor

agropecuário apresentou o maior valor,

seguido da indústria.

Os dados levantados e o porte do

empreendimento indicam haver oferta de

mão de obra na região para as atividades

construtivas. 

No que tange à distribuição da população

ocupada por setor de atividade, o setor de

serviços é o mais relevante, cuja atividade

econômica é a dominante na região dos

três municípios contemplados nas áreas

de influência do meio socioeconômico.

COMUNIDADES
TRADICIONAIS

Não há a presença de comunidades tradicionais,

quilombolas e indígenas inseridos territorialmente

em área considerada como de influência direta do

empreendimento no que tange a legislação vigente.
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ESTUDOS
ARQUEOLÓGICOS

Com relação à ocorrência de sítios

arqueológicos na AID, a PCH Guariroba já possui

a anuência do IPHAN para a emissão da Licença

de Instalação (LI), decorrente da aprovação do

Relatório Final do Projeto dos Estudos

Arqueológicos.

USO DO SOLO 
Na área de Intervenção do empreendimento, será

formado um reservatório denominado de PCH

Guariroba com 9,6 km2 de área. Esta área que

será ocupada tem uma extensão média de 13

quilômetros que se encontra em meio ao curso

do rio Verde.

A inserção do empreendimento nos territórios

municipais abrange localidades com áreas

destinadas a pastagens intercalados por alguns

poucos fragmentos florestais, áreas de plantio,

áreas de alteração de relevo e travessias de

recursos hídricos.

As propriedades a serem inundadas pertencem

aos municípios de Itarumã  - pela margem direita

com 5 propriedades rurais atingidas e Caçu -

pela margem esquerda com 6 propriedades

rurais atingidas. 

O uso do solo nessas propriedades é

predominantemente o plantio de cana para

produção de etanol e pecuária, ambas atividades

em todo entorno da área de intervenção do
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Propriedade Município de Itarumã - 3: será afetada em aproximadamente 32 hectares (APP e

reservatório).

Propriedade Município de Itarumã - 4: será afetada em aproximadamente 13 hectares (APP e

reservatório).

Para a implantação da PCH Guariroba foram identificadas 11 propriedades sendo adquiridas duas

propriedades pelo empreendedor, são elas:

ÁREA ADQUIRIDA PELO EMPREENDEDOR 
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Nas propriedades que transpassam o empreendimento, o tratamento de esgoto é realizado por meio

de fossas sépticas, o lixo é comumente queimado e os resíduos orgânicos tanto de alimentação

humana quanto os resíduos dos animais são usados como adubo. A água para consumo humano

disponível aos moradores é retirada por poços e cisternas.

O município de Caçu ainda não tem um aterro sanitário, dispondo seus resíduos em lixão a céu

aberto. Já Itarumã, faz o controle da disposição dos resíduos por meio de aterro sanitário. O

município de Cachoeira Alta ainda não tem um aterro sanitário, apenas lixão a céu aberto. 

SANEAMENTO BÁSICO
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IMPACTOSIMPACTOS                                       

AMBIENTAISAMBIENTAIS
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Para identificar e avaliar

os impactos ambientais

causados pela PCH

Guariroba, foram

consideradas,

conjuntamente, as

características de cada

um, tendo por base os 

 critérios listados ao lado

e abaixo:

IMPACTOS AMBIENTAIS 

48RIMA - PCH GUARIROBA



A síntese do enquadramento de cada impacto, segundo os critérios supramencionados, considerando as

três etapas de implantação do empreendimento.

• Planejamento: onde são estabelecidos os primeiros contatos com a região de interesse e as comunidades

ali estabelecidas.

• Instalação: quando se iniciam as obras de infraestrutura.

• Operação: quando os principais impactos já se estabeleceram e quando as ações iniciais de mitigação,

controle e compensação passam a ser desenvolvidas.

No total, foram identificados 44 impactos ambientais, que podem ocorrer nos períodos de Planejamento,

Instalação e Operação do empreendimento, sendo 10 deles referentes ao Meio Físico; 18 ao Meio Biótico e 16

ao Meio Socioeconômico.

O quadro, a seguir, apresenta a avaliação de todos os prováveis impactos socioambientais identificados, a

fase de ocorrência, sua natureza (negativa ou positiva), indicando as medida(s) mitigadora(s) ou

potencializadora (s) associadas.

IMPACTOS AMBIENTAIS 
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IMPACTOS AMBIENTAIS 
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IMPACTOS AMBIENTAIS 
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PROGRAMAS AMBIENTAIS
As ações de mitigação dos impactos ambientais esperados pela implantação e operação da

Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Guariroba constituem importantes mecanismos e medidas de

controle dos efeitos diretamente associados ao empreendimento, que serão conduzidas através

da implantação de Programas ambientais. 

Os Programas ambientais são soluções, por meio de diversas atividades, previstas para

minimizar, compensar e, eventualmente, eliminar os impactos negativos advindos do

empreendimento, buscando maximizar os impactos positivos, reforçando os efeitos benéficos

do projeto. 

Para o acompanhamento da implantação dos 22 Programas Ambientais propostos, foi definida

uma estrutura que deverá ser iniciada antes mesmo da emissão da Licença de Instalação (LI) e

que vigorará durante todas as fases das obras e, no caso de alguns programas, na etapa de

operação do empreendimento conforme listados a seguir:
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O DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS INTEGRARÁ O PROJETO BÁSICO AMBIENTAL (PBA), A SER

APRESENTADO DURANTE A FASE DE OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) DA PCH GUARIROBA.



PROGNÓSTICO AMBIENTAL

 O Prognóstico Ambiental estima, com base no diagnóstico ambiental (meios físico, biótico e

socioeconômico), na avaliação dos impactos ambientais e nas medidas mitigadoras que serão

adotadas por meio dos programas ambientais, quais são as consequências socioambientais para

dois cenários diferentes: o primeiro cenário SEM A IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO e o segundo

cenário COM A IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. 

A partir da análise integrada do diagnóstico ambiental da PCH Guariroba, foi elaborado um quadro

prospectivo, com as tendências para a região, considerando um horizonte temporal com o

empreendimento e outro considerando a hipótese de não-realização. Estes dois quadros foram

comparados entre si e também com um quadro de diagnóstico de qualidade ambiental atual. 

Este quadro com as análises das condições ambientais e suas tendências evolutivas, com e sem o

empreendimento e apresentado abaixo.
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PROGNÓSTICO AMBIENTAL
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PROGNÓSTICO AMBIENTAL
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PROGNÓSTICO AMBIENTAL
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PROGNÓSTICO AMBIENTAL
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PROGNÓSTICO AMBIENTAL
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CONCLUSÃO

 
A construção de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) normalmente demanda a construção de

barragens, que altera o regime do rio e dos ecossistemas do seu entorno, influenciando, também,

nas relações sociais e econômicas que ali são desenvolvidas. 

Portanto, um empreendimento de energia elétrica, só deve ser construído se for comprovada a

sua viabilidade técnica, econômica e ambiental. Atualmente, quanto aos aspectos técnicos, pode-

se solucionar qualquer problema que esteja previsto ou que venha a surgir, principalmente

considerando o elevado grau de competência e experiência que hoje é atribuído, nacional e

internacionalmente, à engenharia brasileira. 

Do ponto de vista econômico, o empreendedor, a Guariroba Energia assegura seu total interesse

em viabilizar a PCH Guariroba garantindo que não há grandes riscos a considerar, em relação aos

aspectos de ordem monetária. Assim, cabe verificar que esse empreendimento, também, pode ter

sua implantação aprovada, ao se analisarem as questões socioambientais de alta relevância e

cada vez mais preocupantes à níveis nacional e mundial. 

Os estudos ambientais realizados para PCH Guariroba permitiram deduzir que se trata de um

empreendimento de médio impacto ambiental, onde foi realizado um estudo de alternativas

técnicas e locacionais, sendo considerados nessa analise os componentes ambientais mais

sensíveis que poderiam ser afetados pelas intervenções resultantes da implantação do

empreendimento, em especial os aspectos socioeconômicos, a cobertura vegetal, área de

alagamento e a proximidade com áreas protegidas. Portanto, procedeu-se à elaboração de um

Diagnóstico Ambiental o mais detalhado possível, associado ao projeto de engenharia e as

análises das consequências da sua instalação em uma região que abrange os municípios de

Itarumã e Caçu, no estado de Goiás.

Dessa forma, em função das características da sua área de alagamento, seja em função do

conjunto de suas estruturas e mais ainda sobre a magnitude média dos possíveis impactos

ambientais identificados, sobre os meios físico, biótico e socioeconômico.

A avaliação dos impactos indicou que a quase totalidade deles, apesar de negativos, não é

significante, podendo ser devidamente tratados para evitar problemas que aparentemente não

tenham solução. Todos os impactos do empreendimento estão associados as medidas que

podem eliminá-los, reduzir suas características ou, se for o caso, compensá-los através da

implantação de planos e programas ambientais e que trarão benefícios para a região de sua

inserção, protegendo sua integridade ambiental, econômica e social, na fase de operação. 
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CONCLUSÃO

 
Para minimizar ou compensar os impactos ambientais negativos e maximizar os impactos

ambientais positivos, foram elaborados 22 Programas Ambientais, com o objetivo de implantar as

medidas de mitigação propostas na avaliação de impactos ambientais, considerando as fases de

implantação e operação dos empreendimentos, sendo 06 programas associados ao Meio

Socioeconômico; 09 associados ao Meio Biótico e 07 associados ao Meio Físico.

De acordo com os estudos sobre os possíveis impactos na região, a partir da implantação da PCH

Guariroba, as modificações no ecossistema local serão pontuais e de baixa magnitude. Com a PCH

estabelecida e em pleno funcionamento, a região se tornará mais atrativa, podendo a taxa de

ocupação humana aumentar consideravelmente.

Nesse sentido, destaca-se ainda um crescimento econômico na área de inserção do

empreendimento hidrelétrico pois nas avaliações realizadas verifica-se a dinamização da

economia local no período de implantação do empreendimento devido a geração de postos de

serviço e renda, e ainda, a injeção econômica nos municípios em análise, decorrente da

arrecadação de impostos. Observa-se ainda que durante a fase de operação do empreendimento,

o novo cenário paisagístico com a formação do reservatório poderá contribuir para o

desenvolvimento turístico da região.

Finalmente, os reflexos sobre a fauna e flora existentes, ainda que sejam considerados

permanentes, são também mitigáveis ou compensáveis, dependendo tão somente da execução

dos planos e programas ambientais baseados nas diversas ações e medidas a serem adotadas e

que uma vez integradas e implementadas, tendem a uma condição de equilíbrio compatível com os

usos atuais e futuros, com significativa melhoria na qualidade de vida das populações das áreas

de influência direta e indireta.

Sendo assim, a curto e médio prazo, não são esperadas alterações quanto à rotina

socioeconômica na região do empreendimento. Porém, a longo prazo, essas alterações podem vir

a ocorrer em função de transformações na macroeconomia da região, não havendo relação direta

com a operação da PCH. 

Diante de todas as análises e observações contidas nos estudos ambientais, entende-se que a

implantação da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Guariroba é viável e tem um importante

aproveitamento hidrelétrico, cabendo esclarecer que sua implantação não afetará as funções

ecológicas da região, nem causará reestruturações dos padrões sociais (relação do homem com a

terra), sendo assim considerado um projeto viável do ponto de vista técnico, econômico e

socioambiental.
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GLOSSÁRIO

 
A
ADA – Área Diretamente Afetada: locais de intervenção direta do empreendimento, onde serão

executadas as obras e formado o reservatório da Pequena Central Hidrelétrica (PCH).

Afluente – Rio, riacho ou córrego que despeja suas águas em outro curso d’água.

Agropecuária – Atividade que se caracteriza por apresentar em um mesmo estabelecimento agricultura

e pecuária em suas relações mútuas.

AID – Área de Influência Direta: Área interna (direta) de um dado território ou empreendimento sobre o

qual exerce influência de ordem ecológica e/ou socioeconômica, podendo trazer alterações nos

processos ecossistêmicos.

AII – Área de Influência Indireta: Área externa (indireta) de um dado território ou empreendimento

sobre o qual exerce influência de ordem ecológica e/ou socioeconômica, podendo trazer alterações

nos processos ecossistêmicos.

Anfíbios – Animais que nas primeiras fases da vida, fase larval, respiram o ar dissolvido na água,

mediante brânquias e, quando no estado adulto, respiram o ar atmosférico, através de pulmões. São

vertebrados marchadores, raramente rastejantes, quando os membros lhe faltam. Quase todos nadam

com facilidade. Arbóreo – Parte vertical de uma fi tofi isonomia ou hábitat formado por árvores.

 

Área Degradada – Uma área que, por ação própria da natureza ou por uma ação do homem, perdeu sua

capacidade natural de geração de benefícios. 

Área de Preservação Permanente (APP) – Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a

função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a

biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das

populações humanas.

Área de Proteção Ambiental (APA) – Categoria de unidade de conservação cujo objetivo é conservar a

diversidade de ambientes, de espécies, de processos naturais e do patrimônio natural, visando à

melhoria da qualidade de vida, através da manutenção das atividades socioeconômicas da região. Esta

proposta deve envolver, necessariamente, um trabalho de gestão integrada com participação do Poder

Público e dos diversos setores da comunidade. 
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GLOSSÁRIO

 
A
Arenito – Rocha sedimentar detrítica constituída por grãos de areia agregados por uma espécie de

cimento. 

Argila – Material finamente dividido, consolidado ou não, constituído essencialmente de

argilominerais. 

Assoreamento – Processo em que lagos, rios, baías e estuários vão sendo aterrados pelos solos e

outros sedimentos neles depositados pelas águas das enxurradas ou por outros processos. É a

acumulação de sedimentos (barro, areia, etc.), deixando mais raso um rio, canal ou estuário (boca de

rio), às vezes até fazendo desaparecer um curso d’água. Esta acumulação ocorre naturalmente,

quando, por exemplo, a água da chuva leva o material dos solos para os rios. Desmatamentos na beira

dos rios aumentam o assoreamento, pois as árvores (destas margens) seguram o material do solo,

diminuindo seu transporte pela chuva.

Atividade agrícola – Utilização do solo para agricultura, cultivo da terra. 

Avifauna – Conjunto de espécies de aves que vivem em uma determinada área.

B
Bacia hidrográfica – Conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus afluentes. A noção de

bacias hidrográfica inclui naturalmente a existência de cabeceiras ou nascentes, divisores d’água,

cursos d’água principais, afluentes, subafluentes, etc. 

Biodiversidade – Abrangência de todas as espécies de plantas, animais e microrganismos, e dos

ecossistemas e processos ecológicos dos quais são parte. Geralmente considera-se três níveis:

diversidade genética, diversidade de espécies e diversidade de ecossistemas.

Bioma – É o conjunto de condições ecológicas de ordem climática e características de vegetação: o

grande ecossistema com fauna, flora e clima próprios. Os principais biomas mundiais são: tundra,

taiga, floresta temperada caducifólia, floresta tropical chuvosa, savana, oceano e água doce.

Biomassa – Quantidade de matéria orgânica presente num dado momento numa determinada área, e

que pode ser expressa em peso, volume, área ou número. Biota – Conjunto de seres vivos que habitam

um determinado ambiente ecológico;

Biótico – É o componente vivo do meio ambiente. Inclui fauna, flora, vírus, bactérias, etc.
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GLOSSÁRIO

 
C
Cerrado – É o segundo maior bioma da América do Sul, estendendo-se por uma área de

aproximadamente 205 milhões de hectares e abrangendo cerca de 25% do território brasileiro. É

cortado por três das maiores bacias hidrográfica da América do Sul (Amazônica/Tocantins, São

Francisco e Prata) e sua paisagem possui alta biodiversidade. A vegetação, em sua maior parte, é

semelhante à de savana, com gramíneas, arbustos e árvores esparsas. As árvores têm caules

retorcidos e raízes longas, que permitem a absorção da água. Grande parte do Cerrado já foi destruída,

em especial para a instalação de cidades e plantações, o que o torna um bioma extremamente

ameaçado.

Ciclo hidrológico – Período contínuo de doze meses durante o qual ocorre um ciclo anual climático

completo. Sua adoção permite que haja uma comparação mais significativa entre os dados

meteorológicos. 

Clima – Conjunto de estados de tempo meteorológico que caracteriza uma determinada região durante

um grande período de tempo, incluindo o comportamento habitual e as flutuações, resultante das

complexas relações entre a atmosfera, geosfera, hidrosfera, criosfera e biosfera. Cobertura Vegetal –

Termo usado no mapeamento de dados ambientais para designar os tipos ou formas de vegetação

natural ou plantada – mata, capoeira, culturas, campo, etc., que recobrem uma área ou um terreno.

CONAMA – Sigla para Conselho Nacional de Meio Ambiente. Órgão superior do Sistema Nacional do

Meio Ambiente (SISNAMA). As competências do CONAMA incluem o estabelecimento de todas as

normas técnicas e administrativas para a regulamentação e a implementação da Política Nacional do

Meio Ambiente, em forma de “Resoluções”.

D
Degradação – Mudança de um solo a uma condição mais lixiviada e intemperizada que a atual.

Desenvolvimento Sustentável – Modelo de desenvolvimento que leva em consideração, além dos

fatores econômicos, aqueles de caráter social e ecológico, assim como as disponibilidades dos

recursos vivos e inanimados, e as vantagens e os inconvenientes, a curto e a longos prazos, de outros

tipos de ação. Este desenvolvimento deve satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a

capacidade das futuras gerações satisfazerem suas próprias necessidades.

Dessedentação animal – Ação de saciar a sede de animais em locais com acumulação de água.
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E
Espécie Ameaçada – Aquela em risco de extinção, cuja sobrevivência é improvável se os fatores

causais persistirem. Espécie Endêmica – Espécie com distribuição geográfica restrita a uma

determinada área. Para certos autores, sinônimo de espécie nativa.

Espécie Exótica – Aquela presente em uma determinada área geográfica da qual não é originária,

introduzida geralmente pelo homem (ACIESP, 1997).

Espécie Nativa – Espécie vegetal ou animal que, suposta ou comprovadamente, é originária da área

geográfica onde atualmente ocorre.

F
Fauna – Conjunto de animais que habitam determinada região.

Flora – Totalidade das espécies vegetais que compreende a vegetação de uma determinada região,

sem qualquer expressão de importância individual.

Foz – Ponto onde um rio desemboca no mar, em outro rio ou corrente. Fragmento Florestal –

Remanescente de ecossistema natural isolado em função de barreiras antrópicas ou naturais, que

resultam em diminuição significativa da área original e do fluxo gênico de plantas e animais.

G
Geologia – É a ciência que estuda a Terra, sua composição, estrutura, propriedades físicas, história e

os processos que lhe dão forma.

Geomorfologia – Estudo das formas de relevo (montanhas, vales, planícies) e das drenagens

associadas com a definição de padrões morfológicos, buscando-se a interpretação da origem e

evolução desses padrões principalmente face a controles lito-estruturais e climáticos. 

Germoplasma – Conjunto de genótipos de uma determinada espécie, composto pelo material

genético hereditário. A coleta do germoplasma é utilizada para conservar o material genético das

plantas, garantindo a manutenção da diversidade e diminuindo os riscos de perda de variabilidade

genética. Gestão Ambiental – Aplicação, criteriosa ou não, de medidas de intervenção nas condições

encontradas em um sistema ambiental; normalmente a gestão refere-se à aplicação de medidas

anteriormente sistematizadas em um planejamento do uso dos recursos ambientais disponíveis.
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GLOSSÁRIO

 H
Habitat – Ambiente que oferece um conjunto de condições favoráveis para o desenvolvimento, a

sobrevivência e a reprodução de determinados organismos. Os ecossistemas, ou parte deles, nos

quais vive um determinado organismo, são seu habitat. Herpetofauna – Conjunto das espécies de

répteis e anfíbios que vivem em uma determinada região.

I
Ictiofauna – É a fauna de peixes de uma região.

Impacto ambiental – Qualquer alteração das propriedades físico-químicas e biológicas do meio

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que,

direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades

sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, enfim, a qualidade

dos recursos ambientais. Inventário florestal – Descrição qualitativa e quantitativa de um povoamento

florestal natural ou plantado (reflorestamento).

J
Jusante – Lado de um curso d’água oposto ao lado das nascentes, direcionado à foz. É para onde se

dirige a água corrente, em oposição a montante.

L
Latossolo – São solos profundos que apresentam boa drenagem e baixo risco de erosão natural. Na

maioria das vezes ocorrem em relevos suaves, mas podem aparecer em algumas áreas elevadas. São

os solos com maior predominância no Brasil e os mais utilizados na agricultura.

Lêntico – Ambiente aquático continental em que a massa de água é estacionária, como em lagos ou

tanques.

Lótico – Ambiente aquático continental em que a massa de água flui como em rios, arroios e

corredeiras.
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P
Planície – Terras da margem de um curso d’água sujeitas a inundação.

População – Conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que ocupa uma determinada área. Uma

população tem como atributos: taxas de natalidade e mortalidade, proporção de sexos e distribuição

de idades, imigração e emigração. 

Preservação Ambiental – Ações que garantem a manutenção das características próprias de um

ambiente e as interações entre os seus componentes, ou seja, não é permitida a utilização dos

recursos desse ambiente.

Q
Qualidade da Água – Características químicas, físicas e biológicas, relacionadas com o seu uso para um

determinado fim. A mesma água pode ser de boa qualidade para um aproveitamento e de má qualidade

para outro, dependendo de suas características e das exigências requeridas pelo uso específico.

R
Recrutamento – O aparecimento de um determinado indivíduo antes inexistente em uma comunidade

bentônica.

Recursos Hídricos – São as águas superficiais ou subterrâneas disponíveis para qualquer tipo de uso

de região ou bacia. 

RIMA – Sigla para Relatório de Impacto do Meio Ambiente. É feito com base nas informações do EIA

(Estudo de Impacto Ambiental) e é obrigatório para o licenciamento de atividades modificadoras do

meio ambiente, tais como construção de estradas, metrôs, ferrovias, aeroportos, portos,

assentamentos urbanos, mineração, construção de usinas de geração de eletricidade e suas linhas de

transmissão, aterros sanitários, complexos industriais e agrícolas, exploração econômica de madeira,

etc.

Riqueza de espécies – Indicador da abundância relativa de espécies numa comunidade.
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S
Sazonalidade - Qualidade ou estado do ser estacional, isto é, que sofre transformações de aspecto ou

comportamento conforme as estações do ano.

Sedimento – Material originado por intemperismo e erosão de rochas e solos que é transportado por

agentes geológicos (rio, vento, gelo, correntes) e que se acumula em locais baixos, desde os sopés de

encostas e as planícies aluvionares até as grandes bacias geológicas ou sedimentares.

Solo – Parcela dinâmica e tridimensional da superfície terrestre, que suporta e mantém as plantas. Seu

limite superior é a superfície terrestre, e o inferior é definido pelos limites da ação dos agentes

biológicos e climáticos, enquanto seus extremos laterais se limitam com outros solos, onde se verifica

a mudança de uma ou mais das características diferenciais.

T
Talude – Declive íngreme e curto formado gradualmente na base.

U
Unidades de conservação – Áreas criadas com o objetivo de harmonizar, proteger recursos naturais e

melhorar a qualidade de vida da população.

Uso do Solo – Diferentes formas de uso do território, resultante de processos de ocupação

espontânea ou de processos de planejamento geridos pelo Poder Público.

V
Várzea – Terreno baixo e mais ou menos plano que se encontram junto às margens dos rios. Termo

mais agrário, similar à planície de inundação.

Vereda – Tipo de formação vegetal do Cerrado que ocorre nas florestas-galeria. Caracterizada pelos

solos hidromórficos, podem apresentar buritis (Mauritia flexuosa), palmeira, em meio a agrupamentos

de espécies arbustivo-herbáceas e são seguidas pelos campestres. Recebem este nome por serem

caminho para a fauna. 

67RIMA - PCH GUARIROBA



EQUIPE TÉCNICA

68RIMA - PCH GUARIROBA


