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1 APRESENTAÇÃO 

Segundo a Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, define a Área de Proteção Ambiental em 

seu Artigo 15º, como uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, 

dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes 

para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos 

básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a 

sustentabilidade do uso dos recursos naturais (BRASIL, 2000). 

As áreas protegidas estão entre os instrumentos mais eficazes para promover a 

conservação da natureza e, ao mesmo tempo, promover e apoiar o desenvolvimento 

sustentável. Com idas e vindas, elas ultrapassam o tempo, se renovam, se adaptam a novos 

contextos e novas necessidades, mas seguem contribuindo, de forma significativa, para 

atender aos interesses sociais em termos de conservação de vários valores que a natureza 

apresenta e da manutenção dos serviços prestados por seus ecossistemas (MARETTI, 

2012). 

A Lei 6.902/1981 que dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas, Áreas de 

Proteção Ambiental estabelece em seu Art. 8º que “O Poder Executivo, quando houver 

relevante interesse público, poderá declarar determinadas áreas do Território Nacional 

como de interesse para a proteção ambiental, a fim de assegurar o bem-estar das populações 

humanas e conservar ou melhorar as condições ecológicas locais”. 

A mesma Lei 6.902/1981 no Artigo 9º esclarece 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; a realização de obras de terraplanagem e a abertura de canais, quando 

essas iniciativas importarem em sensível alteração das condições ecológicas locais; o 

exercício de atividades capazes de provocar uma acelerada erosão das terras e/ou um 

acentuado assoreamento das coleções hídricas; o exercício de atividades que ameacem 

extinguir na área de proteção as espécies raras da biota regional”. 

Dessa forma, a Área de Proteção Ambiental – APA é uma categoria de Unidade 

de Conservação que permite atividades como a instalação de parcelamentos, projetos 

agrícolas e até mesmo alguns tipos de indústrias. Seu intuito é ordenar a ocupação territorial 
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em uma área com características naturais relevantes, mitigando os impactos ambientais 

(OLIVEIRA, 2010). 

De acordo com SNUC (2000), em seu Art. 2º - XVII define que o Plano de Manejo 

é um documento técnico com fundamento nos objetivos gerais de uma Unidade de 

Conservação, onde são estabelecidos o zoneamento e as normas que devem presidir o uso 

da área e o manejo dos recursos naturais. 

Observa-se, dessa forma, o PM nos termos previstos em lei, possui poderes 

expressivos, estabelecendo restrições as atividades realizadas em cada propriedade, sem 

direito à indenização. De acordo com Paiva (2003), pode-se dizer que o Plano de Manejo é 

a lei da Unidade de Conservação - UC, de modo que nada pode ser realizado sem que nele 

esteja previsto, sendo um instrumento de planejamento, através do qual se identificam as 

necessidades em diferentes momentos, estabelecendo as prioridades para o futuro e 

organizando as ações de manejo que objetivam: 

− Proteger os recursos hídricos inseridos na APA; 

− Promover condições para a garantia do abastecimento público; 

− Assegurar condições para o uso do solo compatíveis com a preservação 

dos recursos hídricos; 

− Melhorar a qualidade de vida da população local por meio de orientação e 

do disciplinamento das atividades econômicas; 

− Levar a APA a cumprir com os objetivos estabelecidos na sua criação; 

− Definir objetivos e ações específicas de manejo, orientando a gestão da 

APA; 

− Promover o manejo da área, orientado pelo conhecimento disponível e/ou 

gerado; 

− Destacar a representatividade da APA no município frente aos atributos de 

valorização dos seus recursos; 

− Estabelecer normas específicas regulamentando a ocupação e o uso dos 

recursos da APA e dos Corredores Ecológicos, visando à proteção da UC. 

Neste contexto, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Catalão - SEMMAC 

apresentou o Termo de Referência a Ambiental Consultoria, Estudos e Projetos Ltda para 

elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental do Ribeirão 

Samambaia/Pari - APARSP, onde se insere integralmente a bacia do Ribeirão Samambaia 
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e parte da bacia do Ribeirão Pari, que são os principais contribuintes para manutenção do 

reservatório responsável por parte do abastecimento público de água do município de 

Catalão, Goiás. 

As estratégias foram elaboradas baseando-se na Lei Municipal nº 1.866, de 

novembro de 2000, que : “Define como área de proteção especial, para preservação de 

mananciais, a área da bacia hidrográfica do Ribeirão Samambaia/Pari de Catalão, situada 

no município de Catalão e dá outras providências”; a mesma Lei em seu Capítulo I cita 

Área de Proteção Ambiental em seu Art.1º - “Fica definida como área de proteção especial, 

para preservação de mananciais, a bacia hidrográfica do Ribeirão Samamabaia/Pari – 

Catalão – GO”. Ou seja, a Lei não explicitou devidamente a categoria a ser criada, 

entretanto cita em seu Capitulo I corretamente, Área de Proteção Ambiental – APA, 

descrevendo-a como Área de Proteção Especial. 

Todavia percebe-se claramente que o espirito da Lei Municipal direciona a 

definição e as obrigações para Área de Proteção Ambiental. Para que se adeque 

corretamente, inclusive a terminologia, e se enquadre na Lei do SNUC é necessário que na 

ocasião da aprovação do Plano de Manejo, no órgão legislativo municipal se realize a 

devida alteração categorizando a referida UC como Área de Proteção Ambiental – APA. 

 

2 INTRODUÇÃO 

Até o ano de 1934, onde foi publicado o Decreto 24.643, de 10 de julho de 1934, 

que instituiu o Código das Águas, não existia no Brasil uma normatização específica sobre 

apropriação e uso da água. Seus usos eram regidos pelo direito de propriedade, 

consubstanciado pelo Código Civil de 1916 (SILVESTRE, 2008), o qual estabelecia que 

as águas poderiam ser públicas e particulares. 

Nesse contexto, Pompeu (2006) relata que o Código das Águas, apesar de alguns 

avanços e ser considerada uma legislação moderna na época, regulamentou devidamente 

mais a parte relativa ao uso hidrelétrico das águas. Lacunas quanto aos demais usos não 

foram devidamente preenchidas. 

Nas décadas de 1950 e 1960 o Brasil se industrializava e as cidades da região 

sudeste atraíam cada vez mais brasileiros vindos do interior do país. Dessa forma, com o 

aumento populacional, as cidades enfrentavam dificuldades para o abastecimento de sua 

crescente população. Os rios se constituíam depositórios de esgotos domésticos e 
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industriais sem tratamento e suas vazões já não conseguiam diluí-los. Nos anos da crescente 

industrialização e urbanização, a política pública das águas não considerava a importância 

da qualidade desse bem. 

Na década de 1970, a legislação destinada a regular o uso e o acesso dos recursos 

hídricos no país não correspondiam a problemas ambientais específicos. No final da década 

de 80, apesar das regras estabelecidas pela política de meio ambiente, diversas regiões do 

Brasil conviviam com usos múltiplos das águas e com inúmeros problemas para sua gestão. 

Em 1988 com a promulgação da Constituição Federal, que dedicou um capítulo 

específico para tratar do meio ambiente, o Estado assume o papel de gestor dos recursos 

hídricos, o que implica a preparação e utilização de instrumentos legais, administrativos e 

econômicos, no sentido de racionalizar o uso da água. A constituição caracteriza a água 

como um recurso econômico, como um bem exclusivamente público de domínio da União 

ou dos Estados. A Carta Magna estabeleceu também condições para criação de um modelo 

sistêmico de integração participativa no gerenciamento dos recursos hídricos e para criação 

do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídrico – SNGRH. 

Nos anos de 1991 a 1997, foram debatidos os termos da nova política hídrica 

brasileira.  Visando à descentralização na gestão das águas, foi instituída a Lei nº 9.433, de 

08 de janeiro de 1997, que criou a Política e o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, cujo 

objetivo geral é "[...] estabelecer um pacto nacional para a definição de diretrizes e políticas 

públicas voltadas para a melhoria da oferta de água, em quantidade e qualidade, 

gerenciando as demandas e considerando ser a água um elemento estruturante para a 

implementação das políticas setoriais, sob a ótica do desenvolvimento sustentável e da 

inclusão social". Os objetivos específicos são assegurar: “1) a melhoria das 

disponibilidades hídricas, superficiais e subterrâneas, em qualidade e quantidade; 2) a 

redução dos conflitos reais e potenciais de uso da água, bem como dos eventos hidrológicos 

críticos e 3) a percepção da conservação da água como valor socioambiental relevante”. 

Contudo, os estados e municípios têm enfrentado dificuldades no funcionamento dos 

organismos de bacia hidrográfica. Algumas bacias hidrográficas não possuem 

disponibilidade de água suficiente para atividades de irrigação, indústria e consumo 

humano. 
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Com o processo de desenvolvimento econômico acelerado e constante, a criação 

das Unidades de Conservação está cada vez mais próxima de centros urbanos, com a 

finalidade de cumprir um papel educacional e de preservação. 

O aumento da demanda pela água, as alterações climáticas e as falhas na gestão 

dos recursos hídricos têm provocado situações críticas em caráter mundial. As atividades 

agrícolas, processos industriais, geração de energia elétrica e outras atividades 

desenvolvidas pelo ser humano são dependentes da disponibilidade dos recursos hídricos. 

Os usos múltiplos e competitivos da água se acentuam e colocam pressões 

adicionais sobre quantidade e compromete a qualidade da água. A situação crítica dos 

recursos hídricos é acentuada pela crise de governança, com falhas de gestão das 

instituições responsáveis pelo gerenciamento dos nossos recursos naturais, afetando o bem-

estar humano e ecossistêmico. 

As bacias hidrográficas constantemente têm sido abordadas como parte integrante 

do processo de planejamento, entendidas como unidades representativas das relações de 

uso do solo e seus reflexos sobre os ambientes naturais. 

Diante da preocupação com os recursos hídricos da região, foi criada a APA do 

Ribeirão Samambaia/Pari em 16 de novembro de 2000, através da Lei Municipal nº 1.866, 

com o objetivo básico e a finalidade de proteção especial e preservação de mananciais na 

área da bacia hidrográfica do Ribeirão Samambaia/Pari no município de Catalão, estado de 

Goiás. Entretanto a definição da Lei não categorizou devidamente a área como APA, cita 

em seu CAPÍTULO I - Área de Proteção Ambiental, mas define no Caput e em seu Art. 1º 

como Área de Proteção Especial, sendo necessária a adequação/alteração na ocasião da 

aprovação do Plano de Manejo no órgão legislativo municipal, para o enquadramento na 

Lei do SNUC. 

A elaboração no Plano de Manejo do Ribeirão Samambaia/Pari se fez necessário 

para atender a Lei Municipal nº 1.866, estabelecer o zoneamento, padrões de ocupação e 

usos, assim como também, atender o Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta- 

TCAC, firmado em 20 de outubro de 2015, proveniente do Inquérito Civil Público nº 

027/2014 – Atena nº 201400387323 entre o Ministério Público do Estado de Goiás – 

MPGO e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Catalão - SEMMAC. 

Cabe ressaltar, que o Plano de Manejo seguiu também as exigências do SNUC e 

da sua regulamentação, além de recomendações estabelecidas pelo Instituto Brasileiro de 
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Meio Ambiente - IBAMA, para gestão de áreas de proteção ambiental, com definições de 

planejamento contínuo, gradativo, flexível e participativo. Estas características são 

fundamentais para a elaboração do Plano de Manejo, pois, garante a busca constante de 

conhecimentos, determina o grau de intervenção na APA, possibilitando a inserção de 

novas informações e garantindo o envolvimento da sociedade no planejamento da APA. 

O Plano de Manejo da APA do Ribeirão Samambaia/Pari foi elaborado por meio 

de estratégia de planejamento regional que compreende a existência de sub-bacias e suas 

Áreas de Preservação Permanente – APPs, definidas pela Lei Municipal nº 1.866/2000, 

comunidades ribeirinhas, atividades agropastoris e industriais, áreas de expansão do 

perímetro urbano, além da identificação de possibilidades de conexões com a formação de 

corredores e do planejamento agroecológico, tendo como objetivo principal a recuperação 

e conservação hídrica regional da bacia para manutenção do reservatório de abastecimento 

público no Ribeirão Pari. Essa estratégia visa compatibilizar a conservação da 

biodiversidade e o uso sustentável dos recursos naturais, respeitando a vocação 

agropecuária das unidades produtivas existentes na área em estudo. 

Embora a Lei Municipal nº 1.866 seja específica para a fração do manancial de 

abastecimento inserido na cidade de Catalão, os estudos realizados englobam a bacia de 

contribuição como um todo, tendo como exutório o barramento do reservatório de água 

bruta do Ribeirão Samambaia/Pari, incluindo, portanto, os municípios de Catalão e 

Goiandira. Tal definição, se deu no sentido de utilizar a bacia hidrográfica como unidade 

de planejamento, atendendo as diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos. 

É importante ressaltar que apesar de ter sido criada a quase duas décadas, a APA 

do Ribeirão Samambaia/Pari não dispõe de documento específico de gestão e se trata de 

uma área com conflitos de interesse, considerando a demanda por recursos hídricos por 

parte da Superintendência de Água e Esgoto - SAE, responsável pelo abastecimento público 

da Cidade de Catalão, quanto pelos ribeirinhos instalados na área da bacia hidrográfica. 

Diversas pesquisas foram e vem sendo desenvolvidas pela comunidade científica a fim de 

levantar informações que subsidiem o poder público na mediação dos conflitos e resolução 

dos problemas da falta d’água no município. 

A gestão do uso e ocupação do solo, através da limitação e de seu ordenamento, 

quanto às atividades agropecuárias, urbanas, a gestão local dos recursos hídricos, a 

manutenção e conservação da vegetação ciliar e o enquadramento dos trechos dos cursos 
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d’água a montante das Estações de Captação nas classificações do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente - CONAMA, através de um plano integrado a gestão da APARSP, 

possibilitará garantir a qualidade e quantidade de água, para que os usos múltiplos sejam 

mantidos para o abastecimento de todas as atividades desempenhadas na região. 

Dessa forma, o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental do Ribeirão 

Samambaia/Pari, é composto por 4 Cadernos: 

− Caderno I – Diagnóstico Socioambiental; 

− Caderno II – Zoneamento Sociambiental; 

− Caderno III – Mapas; 

− Caderno IV – Plano de Manejo. 
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Tabela 1 - Ficha Técnica da Área de Proteção Ambiental do Ribeirão Samambaia/Pari 

Nome: Área de Proteção Ambiental do Ribeirão Samambaia/Pari 

Unidade Gestora Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Catalão - SEMMAC 

Superfície da APA (ha) 18.927,05 

Municípios/percentual 

abrangido 

Município Superfície em ha % da APA no Município 

Catalão 15.572,83 78,1 % 

Goiandira 3.354,22 21,9 % 

Estado que abrange Goiás 

Lei de Criação Lei nº 1.866 de 16 de novembro de 2000. 

Marcos Geográficos 

referenciais dos limites 

A área da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Samambaia/Pari inicia na nascente 

do Ribeirão Samambaia nas proximidades da BR-050, seguindo em sentido 

horário passando pelo perímetro urbano de Catalão, pelos setores do 

Loteamento Ipanema, Loteamento Leblon, Loteamento Evelina Nour, 

localizados próximos a nascente do Córrego Bananeiras, na porção sul da 

bacia. Em seguida, atravessa a BR-352, percorrendo toda extensão de um 

novo loteamento, seguindo delineia as margens da nascente do Córrego Baru, 

através do traçado da GO-210 até a extensão urbana da cidade de Goiandira, 

onde delineia a nascente do Córrego da Lagoa e segue o traçado da GO-305, 

passando pelo ponto do barramento do Ribeirão Pari na porção oeste da bacia 

considerado ponto exultório, seguindo o traçado da GO-305 até cortar 

novamente a BR-352, delineando a nascente do Córrego Capão fundo na 

porção norte da bacia e segue margeando toda extensão do Ribeirão 

Samambaia até encontrar o ponto inicial na nascente, porção leste da bacia. 

Atividades existentes 

Atividades agropecuárias e agroindustriais, lavouras sem e com uso de pivô 

de irrigação, indústria de pequeno e médio porte para criação e abate de aves, 

criação em confinamento de vacas leiteiras, horticultura, locais para 

atividades de eventos, propriedades de uso para lazer e desenvolvimento de 

vários loteamentos de condomínios de chácaras. As atividades existentes na 

APA são consideradas conflitantes devido a necessidade de utilização de 

recursos naturais, principalmente de recursos hídricos. 

Pesquisas 

Os conflitos de uso e a disponibilidade de recursos naturais na APA, leva o 

local a ser motivo e objeto de estudo, constantemente. As áreas principais de 

pesquisa consistem do uso do solo e áreas de vegetação ciliar, incluindo toda 

a sua dinâmica na paisagem e qualidade da água e a questão da fragmentação 

do Cerrado. Também são realizadas pesquisas sobre a conservação 

ambiental, revegetação, socioeconomia e desenvolvimento sustentável. 
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Presença humana 

Devido à proximidade com a área urbana, o fácil acesso e a disponibilidade 

de recursos naturais, a presença humana é intensa e contínua, pois toda a 

extensão da APA é constituída de propriedades privadas. 

Atividades conflitantes 

Verificaram-se indícios de pesca devido a presença de apetrechos 

abandonados no entorno do lago, propriedades com atividades agropecuárias 

intensivas e usos de defensivos agrícolas em escala; pequenas indústrias, 

como abatedouros de animais, corte seletivo de espécies arbóreas; tráfego de 

veículos pesados e/ou de cargas perigosas nas rodovias que cruzam a APA; 

cultivo de espécies exóticas (Eucalipto), disposição inadequada de resíduos 

sólidos; demanda por loteamentos e a expansão urbana em direção a APA. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO 

3.1 Unidade de Conservação e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza (SNUC) 

A criação e o gerenciamento de Unidades de Conservação fazem parte da 

Estratégia Global da Conservação da Biodiversidade, da Política de Proteção da 

Biodiversidade, da Política Nacional de Meio Ambiente no Brasil e da Política Nacional 

de Áreas Protegidas. 

Em 18 de Julho de 2000 foi sancionada no Brasil, a Lei nº 9.985, que instituiu o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC e foi regulamentada 

em 22 de agosto de 2002, pelo Decreto nº 4.340. 

Um dos elementos essenciais de um sistema de Unidades de Conservação é a 

representatividade, isto significa que a distribuição espacial das Unidades de Conservação 

constituintes do sistema, deve abranger todos os tipos de Biomas e ecossistemas existentes, 

a diversidade de ambientes cênicos ou belezas naturais, o patrimônio genético, as espécies 

raras ou em perigo de extinção, numa escala regional, nacional ou mesmo mundial. Por 

outro lado, um atributo importante é a complementaridade, que indica como a Unidade de 

Conservação contribui para a conservação de ecossistemas ou paisagens ainda não 

protegidas dentro de uma determinada região ecológica natural ao atual Sistema de 

Unidades de Conservação. 

O SNUC estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das 

Unidades de Conservação, criadas por ato do poder público. É constituído por um conjunto 

de Unidades de Conservação federais, estaduais e municipais, de Proteção Integral e Uso 

Sustentável. A existência de diferentes categorias de Manejo de Unidades de Conservação 

contribui para que os objetivos de conservação, definidos pelo SNUC, sejam atingidos. 

Em seu art. 2º, inciso I, foi definida Unidade de Conservação como sendo: 

o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, 

com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público 

com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 

administração ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (BRASIL, 

2002). 

 

A importância da APA no âmbito do SNUC pode ser evidenciada, principalmente, 

na análise de que esta UC contribuirá para cumprir com os objetivos que visam à 

manutenção da diversidade biológica, proteção de espécies ameaçadas no âmbito regional 
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e nacional, recuperação de áreas degradadas, manutenção de corpos hídricos superficiais e 

subterrâneos e promoção de atividades de pesquisa, de monitoramento, de interpretação e 

educação ambiental e, de acordo com a característica desta APA, a compatibilização da 

preservação ambiental com o uso sustentável e a garantia ao abastecimento público de água. 

 

3.2 Implicações Ambientais com Enfoque Estadual 

O Estado de Goiás está inserido em sua grande maioria no Bioma Cerrado, com 

pequenas representações de Mata Atlântica na região sudoeste. De acordo com o trabalho 

de Myers et al. (2000), o Cerrado figurava entre uma das 25 hotspots (regiões da Terra que 

concentram grande biodiversidade de seres vivos e, em contrapartida, sofrem atividades 

degradantes, como desmatamentos, incêndios, poluição que reduzem significativamente a 

quantidade de habitats disponíveis) para a conservação da biodiversidade mundial, por ser 

um ambiente natural com grande biodiversidade, mas devido ser um Bioma muito 

ameaçado, esses autores afirmaram restar somente cerca de 20% da vegetação original do 

Bioma. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2011), dos 

2.038.953 km² ocupados pelo Bioma Cerrado, 48,37% foi desmatado. Em Goiás a situação 

é mais agravante, pois o índice é de 65,11%. Diante de tal situação, pesquisas alertam que 

o Cerrado corre sério risco de desaparecer em um futuro não muito distante (NOVAES, 

2008). Atualmente, o estado de Goiás possui remanescentes de Cerrado e seus ecossistemas 

estão potencialmente isolados ou em risco de consolidação do isolamento. Os principais 

remanescentes encontram-se, principalmente, nas regiões mais acidentadas, em locais com 

maior declividade, nas elevações que compõem topos de serras e em áreas de preservação 

permanentes de mananciais, nascentes, áreas alagadiças e remanescentes de florestas de 

galerias e corredores ecológicos. Estes remanescentes ainda guardam as maiores extensões 

de vegetações contínuas e conservadas do estado. 

Por outro lado, as áreas mais fragmentadas e degradadas encontram-se nas regiões 

com terrenos mais planos do Estado. Entre as causas da redução e degradação da cobertura 

vegetal nativa no Estado, destacam-se a expansão de áreas para atividades agropecuárias, 

agroindústrias, expansão de áreas urbanas, loteamentos rurais, queimadas, entre outras. 

Nas amplas planícies goianas, o forte impacto da expansão agrícola e urbana 

acelerada e desordenada, resultaram num processo de intensa fragmentação e degradação 

do Cerrado. Nos municípios de Catalão e Goiandira, ainda podem ser encontrados alguns 
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fragmentos de Cerrado parcialmente preservados, com ocorrência de espécies vegetais 

importantes, entre os quais a peroba-do-Cerrado (Aspidosperma tomentosum) e o pequi 

(Caryocar brasiliense). 

A APA do Ribeirão Samambaia/Pari encontra-se bastante antropizada devido a 

sua proximidade com a zona urbana. Os fragmentos identificados estão presentes nos topos 

de morros, nas áreas de preservação permanentes de nascentes e mananciais existentes, 

além de fragmentos em áreas de reserva legal das propriedades inseridas na APA. 

 

3.3 O Planejamento, a Integração Regional e a Inserção da APA 

O planejamento ambiental envolve o ordenamento do espaço físico, seja na forma 

de áreas protegidas legalmente ou mediante uma abordagem regional, ou mesmo de 

Biomas. Existem diferentes mecanismos de integração do planejamento e gestão das 

Unidades de Conservação com a região onde está inserida. O planejamento de uma APA 

deve levar em consideração os sistemas de planejamento da região onde se encontra 

inserida, podendo envolver os planos diretores dos municípios, zoneamento-ecológico-

econômico, planos de bacias, microbacias, planos de manejo de outras UCs, dentre outros. 

Os programas e ações que visam a manutenção e recuperação da biodiversidade, 

da recuperação e preservação hídrica e o desenvolvimento sustentável da APA do Ribeirão 

Samambaia/Pari, devem estar associados e, de preferência, integrados a tais estratégias de 

ordenamento e planejamento do desenvolvimento territorial regional. 

 

3.4 Outras Iniciativas de Planejamento Regional 

3.4.1 Comitês de Bacias Hidrográficas 

Os Comitês de Bacias Hidrográficas têm como finalidade promover o 

gerenciamento participativo e democrático dos recursos hídricos, visando o melhor 

aproveitamento da água. Eles são compostos por representantes da União; dos Estados e do 

Distrito Federal, cujos territórios se situem, ainda que em parte, em suas respectivas áreas 

de atuação; dos Municípios; dos usuários das águas em sua área de atuação e das entidades 

civis com atuação comprovada na bacia. 

Os Comitês, também são conhecidos como parlamentos das águas e suas 

principais atribuições são: 
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− Arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados 

aos recursos hídricos; 

− Aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia; 

− Acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos e sugerir as 

providências necessárias ao cumprimento de suas metas; 

− Propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos 

Hídricos as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca 

expressão, para efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direito 

de uso de recursos hídricos, de acordo com os domínios destes; e 

− Estabelecer mecanismo de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir 

os valores a serem cobrados. 

 

3.4.2 Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba 

O CBH Paranaíba é um órgão colegiado de natureza consultiva, deliberativa e 

normativa, integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e 

vinculado ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, nos termos da Lei nº 9.433, de 8 de 

janeiro de 1997, no Decreto de 16 de julho de 2002, do Presidente da República; e na 

Resolução nº 05, de 10 de abril de 2000, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Após 

intenso processo de mobilização, o Comitê foi instalado em 10 de junho de 2008, data da 

cerimônia da posse de seus integrantes, representantes do Poder Público, da Sociedade 

Civil e dos Usuários de Recursos Hídricos (CBH PARANAIBA, 2018). 

A bacia hidrográfica do rio Paranaíba é a segunda maior unidade da Região 

Hidrográfica do Paraná, ocupando 25,4% de sua área e está localizada entre os paralelos 

15° e 20° sul e os meridianos 45° e 53° oeste, com uma área de drenagem de 222,6 mil 

km². Posicionada na região central do Brasil, ocupa cerca de 2,6% do território nacional e 

inclui os estados de Goiás (63,3%), Mato Grosso do Sul (3,4%) e Minas Gerais (31,7%), 

além do Distrito Federal (1,6%). A bacia possui 197 municípios, além do Distrito Federal, 

destes, 28 sedes municipais se encontram fora dos limites da bacia (CBH PARANAÍBA, 

2018). 

O rio Paranaíba (juntamente com o rio Grande) é um dos formadores do rio Paraná; 

sua nascente está localizada na Serra da Mata da Corda, no município de Rio Paranaíba/MG 
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a uma altitude de 1.100 m. Percorre aproximadamente 100 km até alcançar o perímetro 

urbano de Patos de Minas/MG e segue mais cerca de 150 km até tornar-se limítrofe entre 

os Estados de Goiás e Minas Gerais. Neste ponto, encontram-se os limites municipais entre 

Coromandel e Guarda-Mor em Minas Gerais, e Catalão em Goiás. A partir deste trecho, o 

rio Paranaíba continua sendo o divisor entre Goiás e Minas Gerais até o município de 

Paranaíba/MS, onde passa a formar a divisa entre os Estados de Minas Gerais e Mato 

Grosso do Sul. O Paranaíba segue até a confluência com o rio Grande, exultório da bacia, 

para formar o rio Paraná (CBH PARANAIBA, 2018). 

Após tornar-se limite estadual, o rio Paranaíba recebe o rio São Marcos, um de 

seus principais afluentes pela margem direita, onde alcança o reservatório da Usina 

Hidrelétrica – UHE Emborcação. A jusante, recebe o rio Araguari pela margem esquerda e 

o rio Corumbá pela margem direita. Estes dois cursos d’água desembocam em áreas de 

remanso do reservatório da UHE Itumbiara, que também está situada no rio Paranaíba 

(CBH PARANAÍBA, 2018). 

A Figura 1 exibe a localização da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba e as suas 

Sub-bacias, sendo: bacia do rio Turvo e dos Bois, bacia dos afluentes goianos do baixo 

Paranaíba, bacia de Santana e Aporé, bacia do rio Meia Ponte, bacia dos afluentes mineiros 

do baixo Paranaíba, bacia do rio Paranoá, bacia do rio Corumbá, Veríssimo e da Porção 

Goiana do rio São Marcos, bacia dos afluentes mineiros do Alto Paranaíba e bacia do rio 

Araguari. Entre eles a bacia do rio Veríssimo, onde se insere a APA do Ribeirão 

Samambaia/Pari. 
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Figura 1 - Bacia Hidrográfica do Rio Paraná 

 
Fonte: Marcela Neves (2021). 



 

Plano de Manejo Ambiental da APA do Ribeirão Samambaia/Pari 

Caderno I – Diagnóstico Socioambiental 
 

 

 

38 

 

A mineração foi importante no processo de ocupação da bacia do rio Paranaíba, 

e ainda hoje se mantém como atividade expressiva em toda sua extensão. Atualmente, há 

35 substâncias minerais que são produzidas e comercializadas em alguns dos municípios 

da bacia do rio Paranaíba (DNPM, 2011a; 2011b). Em termos de valor arrecadado, as 

substâncias predominantes são fosfato (25%), apatita (18%), piro cloro (13%), calcário 

(9%) e nióbio (8%) (CBH PARANAÍBA, 2018). 

 

3.5 CBH Corumbá, Veríssimo e São Marcos 

As Bacias Hidrográficas do Sudeste Goiano estão inseridas na Bacia do Rio 

Paranaíba, na porção Sudeste do Estado; compostas pelas bacias hidrográficas do rio 

Corumbá, do rio Veríssimo e pela porção Goiana do rio São Marcos. Têm uma área de 

drenagem de 50.564,86 km², o que representa 14,87% da área do Estado, com uma 

população aproximada de 1.730.367 mil habitantes, ou 28,82% da população de Goiás, 

com 91,5% concentradas na zona urbana e 8,5% na zona rural. 

São limitadas a oeste pela bacia do rio Meia Ponte, afluente da Bacia do rio 

Paranaíba; a noroeste pela Bacia do Maranhão, afluente da bacia do rio Tocantins; ao 

nordeste pela Bacia do rio Preto, afluente da bacia do rio São Francisco; a leste pela divisa 

com o Estado de Minas Gerais, dividindo a bacia do rio São Marcos e ao sul pelo rio 

Paranaíba, divisa com o Estado de Minas Gerais, onde deságua. 

A região é composta, principalmente, pelas seguintes bacias hidrográficas, 

afluentes do rio Paranaíba, de leste para o oeste: Porção Goiana do rio São Marcos, rio 

Veríssimo e rio Corumbá. As bacias do Sudeste Goiano, a exemplo de outras bacias e 

regiões do Estado, estão intensamente antropizadas, recebendo diversos tipos de efluentes 

que causam considerável degradação ambiental e poluição de suas águas, como: efluentes 

de origem urbana, efluentes de indústrias alimentares e agroindústrias - frigoríficos, 

curtumes, laticínios, entre outros - muitas vezes lançados sem o devido tratamento, além 

de problemas relacionados ao mal uso do solo e da supressão da vegetação original, 

principalmente matas ciliares, áreas de preservação permanente e reservas legais 

(SEMAD, 2011). 

Apesar da ocupação, segundo o Diagnóstico dos Recursos Hídricos elaborado 

para o Plano de Recursos Hídricos da bacia Hidrográfica do rio Paranaíba (ANA, 2015), 

a região é a que mantém os mais importantes remanescentes de vegetação nativa na 

porção Goiana da bacia, destacando-se fragmentos de Cerrado e de Mata Atlântica.
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Figura 2 - Mapa de localização da APARSP inserida na bacia hidrográfica do Rio Veríssimo 

 
Fonte: Marcela Neves (2021) 
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3.6 Localização Geográfica 

O município de Catalão, está localizado à latitude 18°9'57" sul e à longitude 

47°56'47" oeste e à altitude de 835 metros. Segundo estimativas do IBGE (2018), sua 

população humana é de 106.618 habitantes; o PIB per capita é de mais de R$ 58.559,74; 

sua área é de aproximadamente 3.821,463 km². Possui os distritos de Pires Belo e Santo 

Antônio do Rio Verde. A microrregião é formada pelos municípios de Catalão, Ipameri, 

Ouvidor, Três Ranchos, Davinópolis, Goiandira, Cumari, Nova Aurora, Anhanguera e 

Corumbaíba. 

A área de estudo está localizada à norte e noroeste da zona urbana da cidade de 

Catalão e a nordeste da zona urbana de Goiandira. A APA do Ribeirão Samambaia/Pari 

está inserida na Bacia do rio Paranaíba, na sub-bacia do rio Veríssimo. 

 

3.7 A Bacia Hidrográfica Como Unidade de Planejamento 

A bacia hidrográfica é uma área de captação natural da água de precipitação da 

chuva que converge os escoamentos para um único ponto de saída, denominado exultório. 

Uma bacia hidrográfica é composta por um conjunto de vertentes constituídas pela 

superfície de solo e de uma rede de drenagem formada pelos cursos d’água que confluem 

até chegar a um leito único no ponto de saída. Na Figura 3 pode-se visualizar a delimitação 

da bacia de contribuição, objeto do Plano de Manejo e na Figura 4 a imagem do 

reservatório, exultório da APA Ribeirão Samambaia/Pari. 
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Figura 3 - Mapa com ponto exultório da APARSP (Reservatório do Ribeirão Pari) 

 
Fonte:  Marcela Neves (2021) 
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Figura 4 - Reservatório do Ribeirão Pari, ponto exultório da APARSP (18º3’55,4”S/48°2’24,7”O) 

 
Fonte: Heloisa Improta Dias (2018). 

 

Segundo Muñoz (2002, p. 222) “[...] bacia hidrográfica pode ser definida como 

uma área topográfica, drenada por um curso de água ou um sistema de cursos da água de 

forma que toda vazão efluente seja descarregada através de uma simples saída”. O autor 

acrescenta que para a ciência ambiental, a bacia hidrográfica contém o conceito de 

integração. Sua adoção, uso e aplicação para estudos de problemas ambientais são 

fundamentais, pois contém informações físicas, biológicas e socioeconômicas, ao passo 

que nenhuma dessas variáveis pode ser desconsiderada, se a análise de basear na sua 

verdadeira compreensão. 

A bacia hidrográfica é uma realidade física, mas é também um conceito 

socialmente construído. Passa a ser, portanto, um campo de ação política no que diz respeito 

à partilha de responsabilidades e de tomada de decisão (CUNHA; GUERRA, 2003). 

Tradicionalmente a gestão de recursos hídricos sempre foi realizada de forma 

compartimentada, ou seja, considerando cada elemento de um conjunto maior – a bacia 

hidrográfica e, não integrada. Foi necessário também um longo tempo, cerca de 50 anos 

para que diferentes profissionais em diversas áreas do conhecimento interagissem na gestão 

das águas. Hoje, requer-se que os cuidados no gerenciamento vão da “fonte à torneira” e 
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incluam em todo o sistema de planejamento e gerenciamento, conceitos e tecnologias das 

diversas áreas. 

Nos últimos anos a concepção de que a bacia hidrográfica é a unidade mais 

apropriada para o gerenciamento de usos múltiplos e do desenvolvimento sustentável 

consolidou-se e vem sendo adotada em muitos países e regiões. Não há dúvida de que os 

conceitos de desenvolvimento sustentável introduzidos pela Agenda 21 tiveram ampla 

repercussão mundial. 

A bacia hidrográfica tem certas características que a tornam uma unidade bem 

demarcada e permitem a integração multidisciplinar entre diferentes sistemas de 

gerenciamento, estudo e atividade ambiental (TUNDISI et al., 2013). 

Assim, a utilização bacia hidrográfica como unidade de planejamento e 

gerenciamento de recursos hídricos, representa um avanço conceitual muito importante e 

reais possibilidade de integração de ações. O conceito de bacia hidrográfica estende as 

barreiras políticas tradicionais para uma unidade física de gerenciamento, planejamento e 

desenvolvimento econômico e social. Sem uma visão sistêmica na gestão de recursos 

hídricos e capacidade de incorporar e adaptar a ela projetos de desenvolvimento econômico 

e social atrasa-se e dificulta-se o planejamento e a execução de políticas públicas 

competentes (MESQUITA, 2017). Tomar a bacia hidrográfica como unidade territorial de 

planejamento e gestão de recursos hídricos é também um processo descentralizado de 

conservação e proteção ambiental e torna-se um estímulo para a integração entre a 

comunidade e as instituições públicas e/ou privadas. 

 

3.8 Implicações Institucionais 

As áreas próximas a centros urbanos vêm sendo utilizadas estrategicamente como 

forma de investimentos imobiliários e de expansão urbana. Todavia, no mundo globalizado 

esses territórios têm despertado os interesses de diversos atores ligados as mais variadas 

atividades. Os olhares dos atores, principalmente daqueles que dispõem de poder político 

e financeiro estão direcionados para os territórios dotados de potencial natural e boa 

localização. 

Entre os grandes desafios da consolidação do Plano de Manejo da APA está a 

observância ao uso do solo compatível com a sustentabilidade da porção da bacia relativa 

à UC. Nesse sentido, a pressão pelo aumento da expansão área urbana é, sem dúvida um 
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problema a ser enfrentado, tanto pelo município de Catalão, como pelo município de 

Goiandira. As áreas limítrofes são propícias a expansão imobiliária devido a fatores como, 

topografia favorável e proximidade a infraestrutura básica. Dessa forma, sempre haverá 

pressão visando o parcelamento e a comercialização imobiliária, sendo importante e 

decisiva a gestão junto aos legislativos municipais para restringir a ocupação, seja através 

de suas Leis Orgânicas ou dos Planos Diretores. 

Existem programas e projetos estaduais localizados na região que estão previstos 

ou em fase de implantação e que poderão ter interações institucionais com a APA, podendo 

desenvolver parcerias público/privada para a aplicação de recursos e ações na sua gestão. 

Um dos principais projetos é a construção do anel viário, que irá cruzar parte da 

APA. A realização desta obra, de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Catalão, 

implicará em medida compensatória para a APA. Como poderá ser observado neste PM, a 

SAE possui infraestruturas na região, constituindo-se em um dos maiores parceiros da 

APA, através do incentivo à pesquisa científica, monitoramento e educação ambiental. 

No Caderno II – Zoneamento, são descritas ações de integração externa e de apoio 

às alternativas de desenvolvimento sustentável, consideradas fundamentais para a 

efetividade da APA, proporcionando maior articulação voltada para a conservação e 

desenvolvimento. 

Uma das medidas mais importantes para que a APA esteja efetivamente integrada 

com as instituições estaduais e iniciativas municipais é a implementação do seu Conselho 

Gestor, consolidando sua participação no processo de tomada de decisões. Com a efetiva 

implementação do Conselho espera-se maior articulação do Plano de Manejo da APA com 

as políticas, programas e planos que possam beneficiá-la. Os Planos Diretores dos dois 

municípios nos quais a APA está inserida devem estar integrados com as normas e 

restrições estabelecidas para a sua área. 

É importante ressaltar que a APA do Ribeirão Samambaia/Pari não possui, ainda, 

uma visibilidade ou reconhecimento significativo na região, sendo necessário reforçar a 

comunicação social para consolidar o conceito de UC e despertar nas pessoas o sentimento 

de preservação dos seus recursos naturais, especialmente dos recursos hídricos. 

Outra importante medida é o estabelecimento de parcerias formais e a legalização 

daquelas já existentes com a APA, para apoio as ações de educação ambiental, fiscalização, 

extensão rural, entre outras. A parceria com a empresa SAE, a qual é grande interessada na 
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conservação dessa porção da bacia, pode trazer reais possibilidades de cooperação e 

integração com a mesma. Da mesma forma, o estabelecimento de Termo de Cooperação 

Técnica com os órgãos do governo Federal e Estadual e com as prefeituras municipais é 

muito relevante. 

O Conselho Gestor da APA também deve acompanhar o cumprimento de medidas 

mitigadoras constantes nas licenças de implantação e operação de empreendimentos 

instalados e localizados em seus limites e na zona de amortecimento, bem como 

acompanhar a aplicação de recursos oriundos de medidas compensatórias destinados à UC. 

Cabe destacar, a iniciativa do Governo do município de Catalão na busca de 

parcerias com a União, o Estado e a iniciativa privada para a aplicação de recursos oriundos 

de medidas compensatórias para programas de recuperação ambiental, resultantes de 

acordos com a SEMMAC, os quais têm beneficiado a APA do Ribeirão Samambaia/Pari. 

Outra medida de grande importância para a integração da APA é a elaboração e a 

execução de um Programa de Educação Ambiental abrangente, bem como a divulgação de 

informações sistemáticas sobre a mesma e, especialmente sobre o Plano de Manejo. 

 

4 INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A APA 

A área de Proteção Ambiental -APA do Ribeirão Samambaia/Pari foi criada pela 

Lei nº 1.866, de 16 de novembro de 2000, sancionada pela então prefeita municipal de 

Catalão, Maria Ângela Borges Mesquita, a qual define como proteção especial, para 

preservação de mananciais, a porção da bacia hidrográfica do Ribeirão Samambaia/Pari, 

situada no município de Catalão, Estado de Goiás. 

Até então, a área definida como APA considerava apenas a região da microbacia 

hidrográfica do Ribeirão Samambaia/Pari que está situada entre os eixos de fluxo mais 

importantes de Catalão, a BR-050, construída a partir de 1970 e a GO-330, que liga Catalão 

à Goiânia, criada em 1984, localizada ao norte da malha urbana da Cidade, sendo composta 

por uma rede de cursos d’água com área de drenagem de 85,21km2. 

A Figura 5 mostra a Área de Proteção Ambiental definida pela Lei 1.866/2000, 

que comportava apenas a microbacia do Ribeirão Samambaia/Pari, a APA foi definida 

baseando se no ponto de captação de água existente na época para o abastecimento público 

do Ribeirão Samambaia. 
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Figura 5 - Delimitação da APA da microbacia hidrográfica do Ribeirão Samambaia/Pari na data em que 

foi sancionada a Lei 1.866/2000 até 2015 

. 

Fonte: Marcela Neves (2021). 

A Lei 1.866/2000 já definia em seu Art. 3º “Para assegurar o disciplinamento do 

uso das terras e a gestão dos recursos hídricos na área especial criada por esta lei, deverá 

ser elaborado, pelo poder público municipal, o plano Diretor Ambiental da Bacia 

Hidrográfica do Ribeirão Samambaia/Pari, no período máximo de seis meses a partir da 

aprovação da referida Lei”. No entanto, o referido Plano Diretor Ambiental da APA não 

foi elaborado. 

Em 20 de setembro de 2001, a Superintendência Municipal de Água e Esgoto - 

SAE foi instituída como uma autarquia municipal, de personalidade jurídica própria e 
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autonomia administrativa, patrimonial e financeira, nos termos da Lei nº 1.992, com a 

finalidade de administrar, no que for de competência do município, execução dos serviços 

de distribuição de água tratada e coleta de tratamento de esgoto sanitário. Desde então 

foram discutidas entre a SEMMAC, SAE e Ministério Público de Goiás, estratégias de 

planejamento e gestão para atendimento as exigências da Lei 1.866/2000. 

No ano de 2014/2015, a população de Catalão enfrentou a pior seca dos últimos 

90 anos, segundo fontes do Instituto Nacional de Meteorologia - INMET, o que levou a 

equipe do governo a criar uma proposta de um contínuo abastecimento de água, através da 

construção de uma barragem. 

Em 20 de outubro de 2015, através de um inquérito civil público nº 027/2014, foi 

firmado entre o MPGO, a SEMMAC e a SAE um Termo de Compromisso e Ajustamento 

de Conduta para fins de resolução definitiva da situação aventada no referido inquérito – 

apuração de diversas questões socioambientais relacionadas à bacia do Ribeirão 

Samambaia, responsável pelo abastecimento público de água de Catalão. 

No mesmo ano, a SAE iniciou estudos e planejamentos para atendimento das 

exigências do MPGO, que resultaram na implantação da barragem de armazenamento de 

água para abastecimento público. A barragem está instalada na Fazenda Pé do Morro, com 

área de inundação de 89.87 hectares, abrangendo outras 10 fazendas vizinhas na zona rural 

de Catalão, nas coordenadas LT: -18º3'46,65''/LG: -48º2'9,78''. Nesse contexto, no ano de 

2018, a SEMMAC firma contrato com a AMBIENTAL CONSULTORIA para os estudos 

e elaboração do Plano de Manejo Ambiental da referida APA.  

Sendo assim, o Plano de Manejo Ambiental levará em consideração a área da bacia 

com ponto exultório no barramento e os afluentes responsáveis pela manutenção do 

reservatório. Logo, o limite da APA será toda extensão da porção da bacia do 

Samambaia/Pari com ponto final no barramento, com área de 18.927,05 ha, uma vez que a 

Lei 1.866/2000 “define como de proteção especial, para preservação de mananciais, a área 

da bacia hidrográfica do Ribeirão Samambaia/Pari de Catalão”. 

Estão inseridos na APA do Ribeirão Samambaia/Pari, área de estudo e 

planejamento, incluindo os seguintes mananciais: Ribeirão Samambaia, córrego Mato do 

Arroz, córrego Bananeira, córrego Baru, córrego Capão Redondo, córrego Mumbuca, 

córrego Grota Funda, córrego Catingueiro, córrego da Lagoa e Ribeirão Pari, além de seus 

pequenos afluentes sem denominação (Figura 6). 
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Figura 6 - Mapa hidrográfico, com a delimitação da APARSP - área de estudo do Plano de Manejo 

 
Fonte: Marcela Neves (2021). 
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A APA do Ribeirão Samambaia/Pari está inserida no território do município de 

Catalão, em sua maior proporção, 78,1% e no município de Goiandira em uma extensão 

territorial de 21,9% da área total. Em ambos os municípios a área da APA alcança trechos 

da área de expansão urbana municipal. 

 

4.1 Importância da APA para Abastecimento Público da Cidade de Catalão 

O Córrego Samambaia nasce nas proximidades da BR-050 (Figura 7), importante 

rodovia que liga os municípios de Catalão e Cristalina, com coordenadas aproximadas, 

latitude 18°07’ e longitude 47°54’. Seus principais afluentes na margem esquerda são os 

córregos Mato do Arroz e Bananeira, entre os quais se localiza a captação de água bruta. 

 

Figura 7 - Nascentes do Ribeirão Samambaia (adjacente à BR – 050 e ao fundo área urbana de 

Catalão)(18°6’47,9”S/47°53’40”O) 

 
Fonte: Heloisa Improta Dias (2018). 

 

O Ribeirão Pari é formado pelos córregos Samambaia e Baru, que se unem a cerca 

de 5km a jusante da captação Samambaia. O córrego Catingueiro é formado pelo córrego 

Mumbuca e córrego Grota Funda que também é formador do limite municipal entre Catalão 

e Goiandira. 
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O Córrego da Lagoa nasce nas coordenadas, latitude 18°07’51.50” S e longitude 

48°03’44,26” O, a nordeste da zona urbana de Goiandira e acompanha o traçado da GO-

305 até se tornar contribuinte do lado direito do reservatório do Ribeirão Pari. 

O córrego Capão Fundo nasce nas coordenadas aproximadas, latitude 

18°02’27,34” S e longitude 48°00’15,90” O, e abastece o represamento pelo lado direito, e 

mesmo apresentando pequena vazão é um importante contribuinte. 

O reservatório construído visando suprir a demanda de abastecimento de água da 

cidade de Catalão (Figura 8) recebe a contribuição do Ribeirão Pari após este receber os 

afluentes: o Ribeirão Samambaia e os córregos Catingueiro e da Lagoa. 

 

Figura 8 - Vista aérea do reservatório do Ribeirão Pari (18°3’51,2”S/48°2’19,3”O). 

 
Fonte: Heloisa Improta Dias (2018). 

A cidade de Catalão atualmente detém para o abastecimento público uma captação 

principal, localizada na latitude 18°5’13.65”S e longitude 47°58’40.34”O, na Bacia 

Hidrográfica do Ribeirão Samambaia, e com uma captação auxiliar, latitude 18°4’3.12”S 

longitude 48°1’49.79”O, tecnicamente denominada como Zona de Reaproveitamento de 

Vazão, pois encontra-se na mesma Bacia Hidrográfica e, à jusante desta, há a captação 

instalada diretamente no barramento no Ribeirão Pari. Além dos pontos de captação 

superficiais, a SAE necessita de captação através de poços profundos, com sistemas 
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independentes, sendo que alguns desses dos poços profundos estão localizados na área da 

APA. 

Sendo assim, a Bacia Hidrográfica do Ribeirão Samambaia/Pari assume 

importância fundamental para a cidade de Catalão, com sua bacia de drenagem sendo a 

principal fonte de recursos hídricos para o abastecimento público, no atual contexto. 

 

4.2 Importância da APA para população ribeirinha 

O Ribeirão Samambaia/Pari é um importante curso hídrico, pois garante o 

abastecimento de água para grande parte da população residente na zona urbana de Catalão 

e para a população rural inserida na APA, permitindo o desenvolvimento de uma série de 

atividades agropecuárias na região. 

A bacia possui valor especial para a população ribeirinha que necessita do recurso 

hídrico para sua manutenção básica e desenvolvimento de várias atividades. Por outro lado, 

as atividades agroindústrias, agropecuárias, horticulturas, entre outros também dependem 

do suprimento de água dos mananciais da bacia, despertando conflitos por esse recurso 

natural de imenso valor. 

Apesar de a APA estar inserida em uma região muito próxima da cidade de Catalão 

e Goiandira e possuir características socioambientais extremamente importantes para a 

qualidade de vida da população diretamente beneficiada, ainda não existe por grande parte 

das pessoas, uma visão clara a respeito do conceito de uso sustentável. 

A adequada implantação de programas ambientais na área, conduzindo para uma 

gestão ambiental da APA deve estimular o envolvimento da população com a Unidade de 

Conservação e consequentemente a manutenção dos recursos naturais existentes. A APA 

deve consolidar a importante função de manutenção, recuperação e preservação da 

biodiversidade regional. 
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5  CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

5.1 Meio Socioeconômico 

5.1.1 Introdução 

A elaboração de um Plano de Manejo envolve a realização de diversos 

diagnósticos que permitem conhecer a realidade social e ambiental da área, e a interlocução 

desta com o meio. Dentre os diagnósticos, destaca-se o levantamento socioeconômico e 

socioambiental da população moradora e/ou relacionada com a área, os quais fornecem 

subsídios importantes para se entender as características gerais do ambiente, a sua 

percepção e sua forma de relação com a apropriação dos recursos naturais. 

Para esse diagnóstico considerou-se como região de estudo os municípios de 

Catalão e Goiandira, por serem os municípios abrangidos pela Área de Proteção Ambiental 

A Figura 9 exibe o mapa de localização da região de estudo para os aspectos 

socioeconômicos. 
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Figura 9 - Mapa da Região do Estudo com a divisão municipal para levantamento dos aspectos socioeconômicos da APARSP 

 
Fonte: Marcela Neves (2021) 
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5.1.2 Objetivo 

Apresentar o diagnóstico socioeconômico na Área de Proteção Ambiental do 

Ribeirão Samambaia/Pari, além de dados da população urbana dos municípios integrantes, 

e a dinâmica dos usos desenvolvidos na área. 

 

5.1.3 Metodologia 

O diagnóstico foi realizado com base em dados secundários e observações em 

campo. No decorrer do levantamento foi possível caracterizar os diversos aspectos sociais 

da população residente no interior da APA, as principais atividades desenvolvidas, modo 

de vida, uso da terra, e principais atividades com conotações conflitantes ou ilegais. Foi 

possível identificar alternativas de desenvolvimento econômico sustentável que estão 

sendo desenvolvidas em algumas áreas; instituições com atuação na APA, e levantar 

aspectos relevantes que poderão subsidiar a indicação de ações de manejo. 

De acordo com Côrte (1997), a permanência dos proprietários, mesmo que com 

restrições, introduz um caráter de complexidade à questão, trazendo em cena a busca de 

práticas de sustentabilidade que promovem a convivência harmônica do ser humano e seus 

sistemas produtivos com o meio em que vive. Decorrentes desta característica, certamente 

poderão surgir muitos conflitos entre o uso dos recursos naturais e a sua proteção, por não 

existir de harmonia ou equilíbrio nas relações econômicas, políticas e também ambientais. 

A seguir são apresentados os principais dados relativos à socioeconomia da cidade 

de Catalão e de Goiandira. As informações constantes no estudo consideraram dados e 

informações oficiais. Alguns dados da população são de estimativas para o ano de 2020 em 

ambos os municípios. 

 

5.1.4 Processo Histórico de Ocupação 

Catalão 

Segundo o IBGE (2018), por volta de 1722 ou 1723, membros da comitiva de 

Bartolomeu Bueno da Silva (filho), da qual faziam parte homens de armas, cavaleiros e 

religiosos, fizeram uma roça nas paragens onde está hoje situada a cidade.  Sabe-se que um 

dos membros da comitiva, de origem catalã, teria abandonado a bandeira tão logo 

atravessaram o rio Paranaíba. 
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Nos primórdios do município de Catalão, confundem-se a lenda e a história, não 

podendo ser fixada a data da fundação do povoado. Dizem que, penetrando o território 

goiano, Bartolomeu deixara, no local denominado Borda da Mata, uma cruz, que mais tarde 

foi transferida para uma das praças da cidade de Goiás, antiga Capital do Estado. 

 

Formação Administrativa 

Elevado à categoria de Vila com a denominação de Catalão, por Resolução do 

Conselho do Governo, em 01 de abril de 1833, instalado em 12 de fevereiro de 1834 e 

Freguesia criada com a denominação de Catalão, por Lei Provincial n.º 19, de 31 de julho 

de 1835. 

Por Resolução Provincial de 30 de janeiro de 1844 é criado o distrito de Santo 

Antônio do Rio Verde e anexado ao município de Catalão. Elevada à condição de cidade 

com a denominação de Catalão, por Lei ou Resolução Provincial n.º 7, de 20 de agosto de 

1859. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911 o município de Catalão é 

constituído de dois distritos: Catalão e Santo Antônio do Rio Verde. 

Pela Lei Municipal n.º 39, de 25 de janeiro de 1915, é criado o distrito de Goiandira 

e anexado ao município de Catalão.  Nos quadros de apuração do Recenseamento Geral de 

1-IX-1920 o município é constituído de três distritos: Catalão, Goiandira e Santo Antônio 

do Rio Verde. 

Pela Lei Municipal n.º 76, de 24 de setembro de 1927, é criado o distrito de Cumari 

e anexado ao município de Catalão. O Decreto-lei Estadual n.º 799, de 06 de março de 

1931, desmembra do município de Catalão os distritos de Goiandira e Cumari, para 

formarem o novo município de Goiandira. 

Em divisão administrativa referente ao ano de 1933 o município é constituído de 

dois distritos: Catalão e Santo Antônio do Rio Verde.  Pela Lei Municipal n.º 24, de 19 de 

dezembro de 1948, são criados os distritos Ouvidor e Três Ranchos, ambos anexados ao 

município de Catalão. Em divisão territorial datada de 1-VII-1950 o município é 

constituído de quatro distritos: Catalão, Ouvidor, Santo Antônio do Rio Verde e Três 

Ranchos. 

A Lei Estadual n.º 823, de 19 de outubro de 1953, desmembra do município de 

Catalão o distrito de Três Ranchos, elevado à categoria de município, com a denominação 
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de Paranaíba de Goiás.  A Lei Estadual n.º 824, de 19 de outubro de 1953, desmembra do 

município de Catalão o distrito de Ouvidor, elevado à categoria de município. 

Em divisão territorial datada de 1-VII-1960 o município é constituído de dois 

distritos: Catalão e Santo Antônio do Rio Verde.  Pela Lei Municipal n.º 20, de 19 de agosto 

de 1963, é criado o distrito de Davinópolis e anexado ao município de Catalão.  A Lei 

Estadual n.º 4.928, de 14 de novembro de 1963, desmembra do município de Catalão o 

distrito Davinópolis, elevado à categoria de município com a denominação de Davinópolis 

de Goiás. 

Em divisão territorial datada de 31-XII-1963 o município é constituído de dois 

distritos: Catalão e Santo Antônio do Rio Verde. Assim permanecendo em divisão 

territorial datada de 2014 (IBGE, 2018). 

Pela Lei Municipal n.º 1.594/1977, o povoado de Pires Belo elevou-se a distrito 

de Catalão em 26 de fevereiro de 1997. É administrado pelo governo municipal de Catalão 

(GO) sendo subordinada política e economicamente a este município. 

 

Goiandira 

De acordo com dados do IBGE (2018), o território de Goiandira foi habitado 

primitivamente pelo ramo meridional da tribo dos Caiapós, hoje conhecidos como Panará, 

e que na época espalhava-se por quase todo o Triângulo Mineiro, sul e sudoeste goianos e 

norte paulista. 

Era conhecida como “Sesmaria de Campo Limpo” integrante do vasto território 

do antigo “Sítio do Catalão”, em cujas imediações passou a bandeira de Bartolomeu Bueno 

da Silva, o Anhanguera, na segunda metade do século XVII. 

Em 1800, Tomás Garcia, vindo de Minas Gerais, tomou posse de vasta extensão 

de terras que compunham a sesmaria de Campo Limpo, transmitindo metade das terras a 

Jerônimo Teixeira, ao preço de cem réis o alqueire. Esses conquistadores, os tropeiros e 

carreiros foram os devassadores da região. 

Com a chegada de várias famílias à região, já no século XIX, a procura de terras 

melhores, os pioneiros da cidade formariam o distrito de Goiandira, cuja sede se levantou 

em terreno predominantemente argiloso, daí a designação “Terra Branca”. 

O povoado de Campo Limpo crescia lentamente, até que chegaram os trilhos da 

Estrada de Ferro Goiás dando-lhe vigoroso impulso econômico. Buscando ampliar a linha 
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férrea existente no país, no ano de 1913 foi erguida a estação férrea na Fazenda Campo 

Limpo, que recebeu o nome de Goiandira por determinação do engenheiro da ferrovia, na 

linha Araguari-Goiandira, da Estrada Férrea Goiaz. 

 

Formação Administrativa 

Distrito criado com a denominação de Goiandira, pela Lei Municipal n.º 39, de 25 

de janeiro de 1915, subordinado ao município de Catalão.  Nos quadros de apuração do 

Recenseamento Geral de 1-IX-1920, o distrito de Goiandira figura no município de 

Catalão. 

Elevado à categoria de município com a denominação de Goiandira, pelo Decreto 

Estadual n.º 799, de 06 de março de 1931, desmembrado de Catalão. Sede no antigo distrito 

de Goiandira. Constituído de 2 distritos: Goiandira e Cumari, ambos desmembrados de 

Catalão. Instalado em 06 de maio de 1931.  Pelo Decreto Estadual n º 1.112, de 28 de maio 

de 1931, o município de Goiandira adquiriu do município de Corumbaíba o distrito de Nova 

Aurora. 

Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 

3 distritos: Goiandira, Cumari e Nova Aurora. Pela Lei Estadual n.º 38, de 10 de dezembro 

de1947, é desmembrado do município de Goiandira o distrito de Cumari. Elevado à 

categoria de município.  Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é 

constituído de 2 distritos: Goiandira e Nova Aurora. 

Pela Lei Estadual n.º 881, de 11 de novembro de 1953, é desmembrado do 

município de Goiandira o distrito de Nova Aurora. Elevado à categoria de município.  Em 

divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído do distrito sede.  Assim 

permanecendo em divisão territorial datada de 2018 (IBGE, 2018). 

 

5.1.5 Caracterização da População Urbana 

Na Tabela são apresentados os valores absolutos, percentuais, densidade 

demográfica e taxas de crescimento da população dos municípios de Catalão e Goiandira 

nos anos de 2010 a 2020. 

Com base nos dados de população, segundo o IBGE (2010), entre os dois 

municípios abrangidos pela APA do Ribeirão do Samambaia/Pari, a maior densidade 

demográfica foi em Catalão, sendo assim Goiandira apresentou densidade demográfica 
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menor, inclusive negativa comparando com Catalão. Pode-se observar que no período de 

2010 a 2020, a taxa de crescimento foi positiva para o município de Catalão (23%) e 

negativa para Goiandira (-5%). 

 

Tabela 2 - Dados da Área (km²), população e densidade demográfica (hab./km²) - Catalão e Goiandira 

Municípios Área (km²) 

População Residente Densidade Demográfica 

2010 2020 2010 

Catalão 3.821,463 86.647* 110.983** 22,67 

Goiandira 564,686 5.574* 5.625** 9,32% 

Fonte: IBGE, *Censo 2010; **População estimada 2020. 

Considerando os dados do (IBGE, 2018), na distribuição da população urbana e 

rural (Tabela 3) destaca-se a elevada urbanização nos municípios analisados, todas 

superando a população rural, que em Catalão é de 93,11% e em Goiandira 16,02%. O que 

é considerado um fator preocupante, considerando que a APA do Ribeirão Samambaia/Pari 

se encontra próxima a área de expansão urbana nos dois municípios. 

 

Tabela 3 - Distribuição da população nos municípios de Catalão e Goiandira, Censo 2010 

Municípios 
População Residente 

Área urbana Área rural Total 

Catalão 81.064 5.583 86.647 

Goiandira 4.538 727 5.265 

Fonte: IBGE, 2018. 

Quanto à distribuição em gênero da população na (Tabela 4), o número de 

mulheres apresenta um percentual de 49% em ambos os municípios, sendo um pouco 

menor quando comparado ao número de homens (50%). 

Tabela 4 - Distribuição da população nos municípios de Catalão e Goiandira em gêneros, Censo 2010 

Municípios 
População Residente 

Masculino Feminino Total 

Catalão 43.536 43.111 86.647 

Goiandira 2.633 2.632 5.265 

Fonte: IBGE, 2018. 

Em relação a faixa etária, a parcela da população que possui até 14 anos de idade 

em Catalão é 21,57% e em Goiandira 20,49%. Já o somatório do grupo de 15 a 59 anos de 

idade, responsável pela força de trabalho, chega a 58,77% em Catalão e 66,77% em 
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Goiandira. Dentro deste grupo, no geral, a maior representatividade é da faixa de 30 a 39 

anos, que varia de 17,15% em Catalão e 14,43% em Goiandira. A faixa de 70 anos ou mais 

é de 3,98% em Catalão e 7,48% em Goiandira, o que mostra que a cidade de Goiandira 

possui ambiente adequado para pessoas idosas (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - População dos municípios de Catalão e Goiandira, segundo a faixa etária, 2010 

Faixa etária Catalão Goiandira 

0 A 4 anos 5.877 302 

5 A 9 anos 6.149 384 

10 A 14 anos 6.618 399 

15 A 19 anos 7.144 392 

20 A 24 anos 8.332 389 

25 A 29 anos 8.457 418 

30 A 39 anos 14.863 760 

40 A 49 anos 12.146 756 

50 A 59 anos 8.774 592 

60 A 69 anos 4.772 481 

70 anos ou mais 3.455 394 

Total 86.647 5.265 

Fonte: IBGE, 2018. 

 

5.1.5.1 Migração 

Com base nos dados do IBGE (2018), em Catalão e Goiandira o maior contingente 

populacional é natural da Região Centro-Oeste, 81,59% e 87,40% respectivamente, seguido 

do Sudeste, com 11,77% em Catalão e 8,39% em Goiandira. No município de Goiandira 

não foram identificados moradores vindos de países estrangeiros (Tabela 6). 
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Tabela 6 - População dos municípios de Catalão e Goiandira, conforme o número de migração 

População Residente por Lugar de Origem 
Catalão Goiandira 

2010 

Região Norte 902 29 

Região Nordeste 3.542 141 

Região Sudeste 10.206 442 

Região Sul 1.011 12 

Região Centro Oeste 70.700 4.602 

Sem especificação de pais 219 39 

País estrangeiro 67 0 

Fonte: IBGE, 2018. 

 

5.1.5.2 Características dos domicílios, saneamento, abastecimento de água e destinação de 

resíduos. 

No município de Catalão, observou-se que os domicílios particulares permanentes 

92,98% estão na área urbana, deste total 99,08 % estavam em área urbana com ordenamento 

regular e com coleta de lixo domiciliar, 98,02% possuíam abastecimento de água e 99,35% 

possuíam banheiro ou sanitário em seu domicílio. 

No município de Goiandira os domicílios particulares permanentes (84,57%) estão 

na área urbana, deste total 99,33 % estavam em área urbana com ordenamento regular e 

coleta de lixo regular, 99,53% possuíam abastecimento de água e 99,46% possuíam 

banheiro ou sanitário em seu domicílio. 

Dos domicílios particulares permanentes com condição de ocupação própria, 

7,01% estão na zona rural de Catalão e 15,42% estão na Zona rural de Goiandira (22). 
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Tabela 7 - Domicílios particulares permanentes, condição de ocupação, domicílios particulares 

permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular, destino do lixo, forma de abastecimento de água e 

existência ou não de banheiro ou sanitário, forma de abastecimento de água nos municípios de Catalão e 

Goiandira no ano de 2010 

Domicílios Particulares Permanentes 

Municípios 

Condição de ocupação Área urbana com ordenamento regular 

Total 
Próprio 

Destinação 

do lixo 

através de 

coleta 

Forma de 

abastecimento de 

água em rede geral 

de distribuição 

Existência de 

banheiro ou 

sanitário 

Possuem 
Não 

possuem Urbano Rural 

Catalão 27.964 26.002 1.962 25.765 25.488 25.835 22 

Goiandira 1.770 1.497 273 1.487 1.490 1.489 4 

Fonte: IBGE, 2018. 

 

5.1.6 Aspectos Econômicos 

Segundo dados da FIEG (2017) Catalão exerce papel de polo regional, tendo em 

vista que as cidades circunvizinhas mantem relações hierárquicas e de dependência no que 

se refere a geração de renda, da disponibilização de estabelecimentos de comercio e serviço 

e dos equipamentos nas áreas de educação e saúde. 

Em 2014, a cidade estava incluída entre os dez maiores PIBs municipais, que 

representavam 59,7% do PIB estadual, classificando-se na 5ª posição, participando com 

3,5% nesse ranking, atrás apenas de Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia e Rio Verde, 

segundo o IBGE. 

Em relação ao PIB per capita, levando-se em consideração também os dez maiores 

municípios nesta categoria, Catalão ocupou em 2014 a 10ª (décima) posição, caindo em 

relação ao ano de 2010, quando ocupava a 7ª posição. 

A região do Sudeste Goiano considerada pelo Instituto Mauro Borges - IMB como 

região de Planejamento, é composta pelos municípios de Anhanguera, Campo Alegre de 

Goiás, Catalão, Corumbaíba, Cristianópolis, Cumari, Davinópolis, Gameleira de Goiás, 

Goiandira, Ipameri, Leopoldo de Bulhões, Nova Aurora, Orizona, Ouvidor, Palmelo, Pires 

do Rio, Santa Cruz de Goiás, São Miguel do Passa Quatro, Silvânia, Três Ranchos, Urutaí 

e Vianópolis. 

No ano de 2016 o setor agropecuário, composto pelas atividades de agricultura, 

pecuária, produção florestal e pesca, Catalão participou com 16% no total da produção 
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agropecuária da região do Sudeste Goiano, com destaque para a cultura de soja e laranja e 

para a silvicultura e a extração vegetal. Já a participação do município de Goiandira para o 

mesmo setor é de 0,9%. O desempenho é bem melhor no setor industrial, composto por 

extração mineral, indústria de transformação, geração e distribuição de eletricidade, gás, 

água, esgoto, limpeza urbana e construção, com relação à produção da indústria na mesma 

região sudeste com um percentual de 55,37% em Catalão e uma participação modesta de 

0,9% para o município de Goiandira. Segundo o IMB (2016), houve recuo no ramo 

farmacêutico e químico, assim como na atividade automobilística em Goiás. 

Em 2016, Catalão ocupava a 5ª posição em relação aos dez municípios com maior 

destaque no setor industrial. Quanto ao setor de serviços, os ramos de venda de automóveis, 

alojamento e alimentação, serviços de informação e intermediação financeira são os mais 

significativos. Entre 2014 e 2016, o município teve um crescimento de 2% nesse setor 

sendo que a contribuição do município foi de 55% para a região Sudeste de Goiás. Já o 

município de Goiandira contribuiu com 0,9% do PIB da região Sudeste de Goiás. A Tabela 

8 apresenta os valores brutos dos setores agropecuários, industrial e de serviços dos 

municípios de Catalão e Goiandira, além dos valores acumulados da região Sudeste. 

 

Tabela 8 - Valor adicionado bruto a preços básicos em (R$/mil) 

Município/região Setor 2014 2015 2016 

Catalão 

Agropecuário 318.673 285.720 368.115 

Industria 1.541.973 1.798.068 1.811.028 

Serviços 2.049.416 1.897.184 2.089.361 

Goiandira 

Agropecuário 20.150 21.898 19.991 

Industria 10.476 20.144 29.609 

Serviços 32.094 32.174 37.762 

Região Sudeste Goiano 

Agropecuário 1.819.345 1.747.901 2.185.535 

Industria 2.398.244 2.947.759 3.270.652 

Serviços 3.540.321 3.423.655 3.797.549 

Fonte: IBGE, SEGPLAN- GO/ IMB, 2018. 

Na Tabela 9, pode-se observar que houve diminuição de -10% na arrecadação de 

ICMS de 2010 e 2017, ano em que Catalão foi responsável por 48% da arrecadação do 

ICMS da região Sudeste e 1,6% de toda arrecadação do Estado de Goiás; esse resultado 

pode ser atribuído a crise econômica vivida em todo o território brasileiro. Já a contribuição 
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do município de Goiandira para a região Sudeste de Goiás e o Estado de Goiás é modesta, 

em comparação a contribuição de Catalão, sendo 0,3% e 0,01%, respectivamente. 

Como já citado anteriormente há uma dependência dos municípios vizinhos ao 

município de Catalão, devido a sua maior disponibilização de serviços, geração de renda e 

infraestrutura econômica e social. 

 

Tabela 9 - Arrecadação de ICMS (R$/mil) 

Localização 2010 2016 2017 

Catalão 272.080 232.200 247.055 

Goiandira 1.598 1.032 1.571 

Região Sudoeste Goiano 345.092 370.140 423.388 

Estado de Goiás 8.170.085 14.334.661 15.022.541 

Fonte: SEGPLAN-GO/ IMB, 2018. 

 

5.1.7 Relação de Empregos 

O setor da indústria, composto por indústrias de transformação, extrativismo 

mineral, e construção civil, ganha destaque em Catalão a partir da década de 1970. No ano 

de 2017, se relacionado ao ano de 2016, pôde-se observar uma variação absoluta tanto para 

mais quanto para menos em ambos municípios. Em Catalão os setores mais afetados foram 

a extração mineral, com uma variação absoluta de -14,93% dos postos de trabalho e no 

comércio com uma queda de -3,4% dos postos de trabalho. No município de Goiandira a 

variação foi no setor da construção civil com uma queda de -48,24%, seguida pelo de 

serviços com -10,17%. 

Houve um aumento significativo do número de empregos no município de 

Catalão, com 81,48% no setor de serviços industriais de utilidade pública, aqueles 

relacionados a construção e distribuição de eletricidade e água e infraestrutura, isso ocorreu 

devido aos investimentos que vem sendo realizados pelo poder público municipal (Tabela 

10). 

 

Tabela 10 - Número de Empregos Formais nos anos de 2016 e 2017 por setor de atividade econômica 

Municípios 
Catalão Goiandira 

2016 2017 2016 2017 

Extrativa mineral 871 741 22 22 

Indústria de transformação 5.426 5.681 89 89 
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Municípios 
Catalão Goiandira 

2016 2017 2016 2017 

Serviços industriais de utilidade pública 135 245 0 0 

Construção Civil 1.281 1.342 85 85 

Comércio 5.671 5.478 88 88 

Serviços 6.684 6.950 59 59 

Administração Pública 2.088 2.849 124 124 

Agropecuária, extração vegetal, caça e 

pesca 
1.411 1.482 86 86 

Total 23.567 24.768 553 553 

Fonte: IBGE, 2018. 

Segundo dados do IBGE (2020) o salário médio no ano de 2018 era de 2.8 salários 

mínimos, e a proporção de pessoas ocupadas em relação ao número total da população era 

de 26,0%. Já no município de Goiandira a média salarial era de 2.0 salários mínimos, para 

uma proporção de 13,5% da população ocupada em relação a população total. Em tempos 

de crise econômica nacional os números apresentados pelos dois municípios se mostraram 

equilibrados se comparados ao restante dos municípios do estado, onde os números são 

instáveis. 

 

5.1.8 Caracterização das Atividades Rurais 

Esta caracterização foi baseada em dados secundários disponibilizados pelo IBGE, 

registrados pelo último Censo Agropecuário do ano de 2017, a partir de informações como: 

área dos estabelecimentos agropecuários, número de estabelecimentos, tipo de lavoura 

permanente e temporária, dados sobre a pecuária, características da população ocupada nos 

estabelecimentos agropecuários e forma de manejo da terra, equipamentos e implementos. 

A Tabela 11 evidencia o panorama da realidade da vida na zona rural, em 2017, 

ano do último levantamento realizado pelo IBGE nos municípios brasileiros. Em Catalão 

são 1589 estabelecimentos agropecuários, 80,05% são individuais, 19,25% são coletivos, 

0,06% são do governo, 0,31% são de sociedades anônimas e outros 0,31% apresentaram 

outras condições. Já Goiandira apresentou 344 estabelecimentos agropecuários no mesmo 

ano, sendo 87,20% individuais e 12,79% de propriedades coletivas, sendo as únicas duas 

condições legais identificadas. 

A Tabela 11 apresenta também o gênero dos proprietários, escolaridade e classe 

de idade em anos, sendo que em Catalão 89,86% dos proprietários são do gênero masculino, 
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9,43% feminino e 0,69% caracterizado como não se aplica. Em Goiandira 86,04% dos 

proprietários são do sexo masculino e 13,09% das propriedades são pertencentes a 

mulheres. 

Em Catalão 55,25% dos proprietários possuem apenas Ensino Fundamental como 

nível de escolaridade, 22,40% possuem Ensino Médio completo, 15,79% possuem Ensino 

Superior completo ou pós-graduação e doutorado; 3,08% possuem Ensino Técnico, e 

2,58% dos proprietários não possuem nenhuma escolaridade, são considerados analfabetos. 

Já no município de Goiandira, 37,5% dos proprietários possuem apenas Ensino 

Fundamental, 34,59% possuem Ensino Médio completo, 22,38% possuem Ensino Superior 

ou pós-graduação, 2,9% possuem Ensino Técnico, e 2,61% nunca frequentaram a escola. 

Observou-se em ambos os municípios que a Classe de Idade dos proprietários são, 

em sua maioria, entre 31 a 59 anos, sendo 49,08% e 55,52%, seguidos dos mais idosos 

48,96% e 43,60% entre os que possuem mais que 60 anos de idade, e 1,25% e 0,87% dos 

que possuem menos que 30 anos em Catalão e Goiandira, respectivamente. 
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Tabela 11 - Estabelecimentos; área total; estabelecimentos agropecuários; condição legal do produtor; sexo; escolaridade; classe de idade dos produtores nos municípios de 

Catalão e Goiandira 

Características dos Estabelecimentos 

M
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272.430,779 1589 36 1 1.272 5 5 1.428 150 11 41 878 356 49 251 11 20 780 778 

G
o
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n

d
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a 

38.435,503 344 44 - 300 - - 296 48 - 9 129 119 10 77 - 3 191 150 

Fonte: IBGE 2018. Legenda: Ens. – Ensino; Sup. – Superior 
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A Tabela 12 considerou o número de estabelecimentos nos dois municípios 

analisados, que recebem ou não algum tipo de assistência técnica. Em Catalão 65,32% das 

propriedades rurais recebem algum tipo de assistência técnica, e em Goiandira apenas 

24,41% das propriedades não recebem assistência técnica. 

 

Tabela 12 - Informações sobre o acesso do produtor a assistência técnica - Catalão e Goiandira 

Municípios Nº de estabelecimentos 
Assistência técnica 

Recebe Não recebe 

Catalão 1589 551 1038 

Goiandira 344 84 260 

Fonte: IBGE, 2018. 

A adubação é a prática agrícola que consiste no fornecimento de adubos ou 

fertilizantes ao solo, de modo a recuperar ou conservar a sua fertilidade, suprindo a carência 

de nutrientes e proporcionando o pleno desenvolvimento das culturas vegetais. Dessa 

forma, a adubação correta aumenta a produtividade agrícola, já os agrotóxicos (defensivos 

agrícolas, pesticidas, praguicidas, biocidas, agroquímicos, produtos fitofarmacêuticos ou 

produtos fitossanitários) são designações genéricas para os vários produtos químicos 

utilizados na agricultura. 

A Tabela 13 demonstra a realidade desenvolvida nas propriedades rurais dos 

municípios analisados durante o levantamento do Censo Agropecuário em 2017, para o uso 

de adubação e agrotóxicos. Em Catalão, 51,41% das propriedades utilizam adubação no 

solo; em Goiandira, 59,59% das propriedades não utilizam adubação em seus terrenos. Em 

relação aos agrotóxicos, 64,06% e 76,16% das propriedades não utilizam agrotóxicos em 

suas plantações, 34,67% e 22,96% utilizam algum tipo de produto químico e 1,2% e 0,87% 

não informaram sobre o uso de pesticidas, nos municípios de Catalão e Goiandira, 

respectivamente. 

 

Tabela 13 - Uso de adubação e agrotóxicos nas propriedades Catalão e Goiandira 

Municípios 
Nº de 

estabelecimentos 

Adubação Agrotóxicos 

Utilizam 
Não 

utilizam 
Utilizam 

Não 

utilizam 

Não 

informaram 

Catalão 1589 817 772 551 1.018 20 

Goiandira 344 139 205 79 262 3 
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Fonte: IBGE, 2018. 

Informações sobre a obtenção de financiamentos ou empréstimos também foram 

considerados, uma vez que o acesso a recursos provenientes de programas governamentais 

ou não, são necessários para investimentos, custeio, comercialização e manutenção das 

propriedades e suas atividades. A Tabela 14 exibe o panorama dos municípios sobre essa 

realidade, onde em Catalão 19,94% das propriedades obtiveram financiamentos ou 

empréstimos, destes, 41,32% não foram provenientes de programas governamentais. 

No município de Goiandira 16,86% das propriedades obtiveram financiamentos 

ou empréstimos, destes, 37,93% não foram provenientes de programas governamentais, o 

que nos leva a considerar que 58,68% e 62,06% foram provenientes de programas 

governamentais, ou que a grande maioria busca esses recursos nos programas 

governamentais como o Pronaf, Pronamp, Programa Fomento, e outros Programas dos 

governos federais, estaduais e municipais. 

 

Tabela 14 - Financiamentos ou empréstimos por parte dos produtores - Catalão e Goiandira 

Municípios 

Financiamento / Empréstimos 

Obtenção Recurso do financiamento 

 

Obteve 

 

Não obteve 

Provenientes de Programas 

Governamentais 

Não proveniente de 

Programas governamentais 

Catalão 317 1.272 - 131 

Goiandira 58 286 - 22 

Fonte: IBGE, 2018. 

As informações levantadas pelo Censo Agropecuário IBGE (2017) revelam um 

panorama da realidade de todo o território rural em relação as atividades que eram ou são 

desenvolvidas dentro das propriedades, nos municípios de Catalão e Goiandira, conforme 

mostra a Tabela 15. 

Em Catalão, do total de lavouras existentes no município, 92,57% são temporárias, 

6,43% são permanentes e 0,99% são para plantio de flores. As pastagens utilizadas para 

alimentação do gado de corte ou leiteiro foram 73,66% identificadas como plantadas e em 

boas condições, 24,48% são plantadas em más condições e 1,85% são naturais. 

As matas ou florestas, 97,03% são naturais destinadas a preservação permanente 

ou reserva legal, 5,46% são naturais e 2,96% são florestas plantadas, e outras 48 unidades 
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são identificados como sistemas agroflorestais ou área cultivada com espécies florestais 

também usada para lavouras e pastejo de animais. 

Em relação ao total de lavouras no território de Goiandira, 92,0% são temporárias 

e 8% são permanentes. Em relação as áreas de pastagens, 63,47% são plantadas em boas 

condições, 21,23% são naturais e 44,66% são plantadas e em más condições. Em relação 

as matas ou florestas, 91,45% são naturais destinadas à preservação permanente ou reserva 

legal, 5,69% são naturais, florestas plantadas apresentam2,13% e oito unidades são 

sistemas agroflorestais, sendo áreas cultivada com espécies florestais, mas também usadas 

para o cultivo de lavouras e pastejo por animais. 

 

Tabela 15 - Utilização das terras nos municípios de Catalão e Goiandira 
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52 748 8 26 1.032 343 72 1.278 39 48 

G
o
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n

d
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12 138 - 93 278 67 16 257 8 6 

Fonte: IBGE, 2018. Legenda: APP – Área de Preservação Permanente; RL – Reserva Legal. 

A manipulação mecânica é um dos principais meios para o controle de pragas e 

ervas daninhas, também o preparo para condições favoráveis de plantio e desenvolvimento 

da vegetação, juntamente com a incorporação e mistura de calcário, adubos e produtos 
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químicos no solo; e mistura de resíduos vegetais. Sendo assim, a Tabela 16 mostra os 

principais sistemas de preparo do solo para plantio nos dois municípios analisados. 

Em Catalão predomina o cultivo convencional com 355 estabelecimentos, em 

Goiandira o cultivo mínimo é o mais empregado, com 82 estabelecimentos. 

 

Tabela 16 – Estabelecimentos com sistema de preparo do solo para o plantio nos municípios de Catalão e 

Goiandira 

Municípios 
Sistema de Preparo do Solo 

Cultivo convencional Cultivo mínimo Cultivo na palha 

Catalão 355 292 257 

Goiandira 40 82 20 

Fonte: IBGE, 2018. 

Lavouras permanentes são compreendidas como área plantada ou em preparo para 

o plantio de culturas de longa duração, que após a colheita não necessitam de novo plantio, 

produzindo por vários anos sucessivos. Foram incluídas nesta categoria as áreas ocupadas 

por viveiros de mudas de culturas permanentes (Tabela 17). 

No município de Catalão o destaque fica com as lavouras de maracujá, em seis 

propriedades que possuem mais de 50 pés cada, seguidas das que cultivam laranjas, com 

cinco propriedades, café e banana com quatro propriedades. No município de Goiandira 

existiam apenas dois tipos de lavouras que se classificaram com 50 pés ou mais, sendo três 

bananais e dois palmitais. 

Já as lavouras temporárias são as áreas plantadas ou em preparo para o plantio de 

culturas de curta duração (via de regra, menor que um ano) e que necessitam, geralmente, 

de novo plantio após cada colheita, incluindo também nesta categoria as áreas das plantas 

forrageiras destinadas ao corte. 

Em Catalão foram identificadas 573 lavouras de milho comum e milho forrageiro, 

na sequência, 152 plantações de soja, 93 lavouras de mandioca, 54 lavouras de cana-de-

açúcar e cana-de-açúcar forrageira, 33 lavouras de sorgo, nove plantações de feijão, sete 

lavouras de alho, cultivo de abóbora, melancia e trigo, com duas lavouras cada; o cultivo 

de amendoim apresentou apenas uma lavoura. 

No município de Goiandira se destacaram as lavouras de milho, com 100 

plantações, seguida de 16 lavouras de maracujá, 09 de mandioca, 07 de sorgo, 03 lavouras 

de cana-de-açúcar e abóbora e feijão com apenas 01 lavoura cada. 
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Tabela 17 - Tipo de lavoura e produção desenvolvida nas propriedades - Catalão e Goiandira 

Município 

Lavouras Permanentes 

Nº de 
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Catalão 2 1 4 1 4 2 5 3 6 2 1 

Goiandira - - 3 - - - - - - 2 - 

Lavouras Temporárias 
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Catalão 2 7 1 54 9 93 2 573 152 33 2 

Goiandira 1 - - 3 1 9 - 100 16 7 - 

Fonte: IBGE, 2017. 

A Figura 10 mostra a aptidão agrícola, observada na APARSP.
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Figura 10 - Mapa de Aptidão Agrícola na APARSP 

 
Fonte:  Marcela Neves (2021). 
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A pecuária é uma atividade ligada à criação de gado bovino e outros animais, 

produzindo importantes matérias-primas que abastecem as agroindústrias, como: carnes para 

frigoríficos, peles na indústria de couro, leite para laticínios e muitos outros. Dentre as muitas 

fontes de renda derivadas da pecuária destaca-se a produção de carne, leite e ovos. A carne 

exerce a principal função na produção agroindustrial, nesse sentido os animais consumidos são: 

bovinos, suínos, bufalinos, ovinos, caprinos e galináceos ou aves em geral. A segunda 

importante produção está ligada à produção leiteira, nesse caso são derivados de bovinos, 

bufalinos, ovinos e caprinos. O terceiro tipo de produção mais importante é a de ovos, 

provenientes da criação de galináceos e por último os animais de montaria (equinos, muares e 

asininos). 

O último censo agropecuário do ano de 2017 apresentou características como o número 

efetivo de rebanho e o número de propriedades que exercem a atividade de pecuária nos 

municípios de Catalão e Goiandira (Tabela 18). 

No município de Catalão, censo de 2017, o destaque foi para a produção de galináceos 

com 193.000 unidade de cabeças em 1.116 propriedades rurais, seguido da produção de bovinos 

com 127.497 cabeças em 1.364 propriedades, suínos são 6.507 cabeças em 789 propriedades, 

equinos são 4.223 cabeças em 1.191 propriedades, patos, gansos e marrecos são 1.154 cabeças 

em 125 propriedades, seguidos de ovinos, caprinos, bubalinos, muares, perus, codornas e 

asininos IBGE (2020). 

Em Goiandira, no ano de 2017, o destaque foi para a criação de bovinos, sendo 38.293 

cabeças em 333 propriedades, seguida de galináceos com 11.000 cabeças em 214 propriedades, 

suínos com 1.628 cabeças em 142 propriedades, equinos 1.102 cabeças em 288 propriedades, 

ovinos com 78 cabeças em 03 propriedades, 28 cabeças de muares em 11 propriedades, caprinos 

são 19 cabeças em 04 propriedades, 17 cabeças de patos, gansos e marrecos em 03 propriedades, 

e por fim 05 cabeças de asininos em 03 propriedades IBGE (2020).
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Tabela 18 - Efetivo de rebanho e número de estabelecimentos que desenvolvem atividades de pecuária nas propriedades - Catalão e Goiandira 

 Pecuária 
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ín
o

s 

Catalão 
Efetivo de rebanho 9 - 127.497 163 190 117 4.223 193.244 151 544 1.154 130 6.507 

Número de estabelecimento 7 1 1.356 10 9 9 1.187 1.111 49 25 125 32 789 

Goiandira 
Efetivo de rebanho 5 - 38.293 - 19 22 1.102 10.994 28 78 17 - 1.628 

Número de estabelecimento 3 - 333 1 4 4 288 214 11 3 3 - 142 

Fonte: IBGE, 2018 
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Aquicultura 

Conforme os dados do Censo Agropecuário do IBGE, ano de 2017, no município 

de Catalão as atividades relacionadas as aquiculturas produziram 3.000 kg de peixes da 

espécie pirapitinga, e 3.500 kg de peixes da espécie tilápia. No município de Goiandira não 

se identificou atividades relativas à produção pela prática de aquicultura. 

 

5.1.9 Caracterização e Situação dos Ribeirinhos 

Para a caracterização e situação dos ribeirinhos, foi realizada a pesquisa de 

percepção ambiental, para verificar o registro das impressões e expectativas da população 

residente no interior da APARSP no que se refere a área se tornar uma Unidade de 

Conservação e ainda, com o objetivo de levantar informações acerca da relação dos 

indivíduos para com o meio ambiente que vivem. Assim, para o levantamento de dados 

foram considerados fatores ambientais, sociais e culturais. Foi utilizado um questionário 

semiestruturado para guiar as conversas. Este questionário reuniu questões sobre as 

características locais, seus problemas, ações ambientais que possam ser realizadas com a 

população. Dessa maneira, o questionário funcionou apenas como um guia de pontos a 

serem abordados.  

 Os dados e informações utilizadas na elaboração deste tópico fazem referência ao 

bloco de percepção ambiental que compôs o instrumento de pesquisa utilizado durante o 

levantamento realizado in loco, como apresentado na Figura 11. Os questionários aplicados 

encontram-se em anexo a este volume.
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Figura 11. Mapa das propriedades que foram aplicados os questionários do levantamento socioeconômico. 

 

Fonte:  Marcela Neves (2021). 
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As respostas obtidas foram interpretadas pela técnica de análise do discurso. Cada 

elemento citado pelos entrevistados foi comparado e contabilizado a partir da ocorrência 

no total das entrevistas. Foi possível, com isso, gerar dados estatísticos a partir de elementos 

subjetivos, que podem ser utilizados futuramente na produção de índices para comparação 

com outras realidades e monitoramento da situação local. 

Para a caracterização ambiental, foram levantadas informações acerca da 

percepção sobre o meio ambiente em que vivem e a importância das ações de preservação 

ambiental. 

Quando questionados sobre a importância do local de se tornar uma Unidade de 

Conservação, 67% dos entrevistados assinalaram a opção “ótimo” e 19% consideraram a 

opção “bom”. Apenas 4,7% informaram considerar como “ruim” e “não faz diferença, 

conforme evidencia o gráfico da Figura 12 e a Figura 13 mostra a realização da entrevista 

com um proprietário. 

 

Figura 12 - Resultado da pesquisa de percepção ambiental sobre a implantação da APARSP 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 13 - Entrevista com proprietário residente na APARSP 

Fonte: Karollyna Maciel (2020). 

Quando questionados sobre as questões os principais problemas ambientais da 

localidade, 33% dos entrevistados apontaram a opção “queimadas”, seguida pelos 

problemas de desmatamento (19%) e disposição inadequada de resíduos (19%), 

mencionando inclusive a poluição (descarte de lixo) nos corpos hídricos (Figura 14 e Figura 

15).  
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Figura 14 - Resultado da pesquisa de percepção ambiental sobre problemas ambientais na localidade 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 15 - Entrevista com proprietário residente na APARSP  

Fonte: Karollyna Maciel (2020). 

Em relação ao questionamento sobre a participação em projetos de Educação 

Ambiental, 76% dos participantes assinalaram a opção “não” participaram de projetos desta 
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temática. Outros 19% informaram já terem participado por meio de cursos online e ações 

propostas pela Prefeitura e instituições públicas municipais. 

 

Figura 16 - Resultado da pesquisa de percepção ambiental sobre a participação de Projetos de Educação 

Ambiental 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 17 - Entrevista com proprietário residente na APARSP 

Fonte: Diandra Ferreira. 

Outro questionamento levantado, foi em relação às ações de preservação 

ambiental da localidade, realizadas por cada indivíduo, onde 67% das respostas indicaram 

a adoção de práticas e ações sustentáveis no cotidiano. Dentre as ações adotadas, 57% 

afirmaram realizar o plantio de mudas de árvores em suas propriedades e 21% informaram 

realizar a separação de materiais recicláveis. Alguns entrevistados (7,1%) mencionaram 

que realizaram o cercamento de APPs e regeneração natural de áreas antropizadas (7,1%). 

Outros 33%, informaram não adotar nenhuma prática em relação a conservação e 

preservação ambiental. 
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Figura 18 - Resultado da pesquisa de percepção ambiental sobre o desenvolvimento de ações de 

preservação ambiental 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

Figura 19 - Entrevista com proprietário residente na APARSP 

Fonte: Karollyna Maciel (2020) 
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No que se refere as principais mudanças que deveria ocorrer em relação ao meio 

ambiente na localidade, os entrevistados mostram-se preocupados quanto a degradação 

ambiental, em especial a preservação da vegetação nativa e em área de APPs; 

desmatamento/supressão vegetal; destinação de resíduos e ainda, o uso de fertilizantes em 

lavouras. 

Quando questionados sobre a implantação da APA trazer contribuição para a 

localidade em relação ao meio ambiente, 80,9% dos entrevistados afirmaram que haverá 

benefícios para a região, especialmente para proteção dos recursos hídricos, recomposição 

da vegetação e preservação do meio ambiente. 

 

Figura 20 - Resultado da pesquisa de percepção ambiental sobre os benefícios da APA para a região 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 21 - Entrevista com proprietário residente na APARSP 

Fonte: Diandra Ferreira (2020). 

Por fim, os entrevistados foram perguntados sobre projetos ambientais e/ou ações 

educativas que poderiam ser desenvolvidos na localidade, onde 76% apontaram atividades 

educativas em relação ao meio ambiente como de grande interesse e importância para os 

residentes e produtores rurais. Os entrevistados citaram predominantemente as atividades 

de conscientização e preservação ambiental para serem desenvolvidas junto aos produtores 

rurais, seguindo pela “doação de mudas e recuperação de nascentes” como as temáticas de 

principal interesse e importância para a população rural. 
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Figura 22 - Resultado da pesquisa de percepção ambiental sobre os projetos e ações educativas 

a serem desenvolvidas na localidade 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 23 - Entrevista com proprietário residente na APARSP 

Fonte: Diandra Ferreira (2020). 
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5.1.10 Caracterização da APA do Ribeirão Samambaia/Pari 

A APARSP criada pela Lei 1.866/2000, abrange apenas o munícipio de Catalão, 

porém, o estudo envolve toda a bacia, incluindo, nesse caso, o munícipio de Goiandira. Os 

seus limites foram traçados em função da bacia hidrográfica do Ribeirão Samambaia que 

está inserido em sua totalidade no município de Catalão e parte a bacia hidrográfica do 

Ribeirão Pari, que dá nome ao reservatório. A porção envolvente da bacia do Ribeirão Pari 

foi delimitada pelo ponto exultório da APA que é o próprio reservatório, criado para suprir 

a necessidade de abastecimento da população da Cidade de Catalão. 

A APARSP abrange a zona rural e pequena parcela da zona urbana das duas 

cidades. Devido essas áreas estarem inseridas na bacia dos ribeirões em questão, e 

principalmente onde se localizam as principais nascentes dos afluentes que os formam, as 

áreas urbanas foram consideradas parte da APA, e apresentam graus de alteração antrópica, 

no que se refere a áreas de expansão urbana, demanda por loteamentos, áreas com 

especulação imobiliária e com disponibilidade de recursos naturais. 

Entretanto, na maior parte do território da APARSP observa-se atividades com 

características rurais, como pecuária leiteira e de corte, atividade agrícolas de pequena,  

média e grande extensão, com e sem utilização de pivô central, produção de hortaliças, 

propriedades com plantações para subsistência, criação de aves, além de outras atividades 

de características industriais de pequeno porte; estabelecimentos utilizados para recreação 

e lazer, condomínios de chácaras de descanso em finais de semanas, além dos pontos de 

captação e bombeamento de água da SAE para abastecimento da cidade de Catalão. 

Não se verificou conflitos fundiários na APARSP, ao analisarmos o estudo de 

(GILLIARD, 2016 apud MENDES, 2005 e GUIMARÃES, 2010), utilizando como base a 

comunidade denominada Ribeirão, verifica se que o histórico de ocupação da área vem 

sendo familiar e comum por várias gerações. 

 

5.1.11 Atividades Desenvolvidas na APA do Ribeirão Samambaia/Pari 

O diagnóstico foi realizado com base em visita de campo, dados secundários e 

complementado com a interpretação de imagens. Foi realizada a caracterização dos tipos 

de cobertura vegetal e o mapeamento dos principais padrões de uso da terra, identificando 

assim, as principais atividades urbanas, agrícolas, pecuárias, entre outras que são 

desenvolvidas na bacia. 
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Santos (2004), ressalva que o uso e a ocupação da terra são essenciais para a gestão 

e planejamento em bacias hidrográficas, isso porque retrata as atividades humanas que 

podem significar pressão e impactos sobre os elementos naturais. 

Considerando a classificação do uso e ocupação da terra na bacia, apresenta-se as 

classes principais, as quais foram definidas através de imagens georreferenciadas em 

novembro de 2018, sendo: áreas de agropecuária, área urbana, condomínios de chácaras, 

indústria, Cerrado/Campo, Cerradão, silvicultura, Floresta Estacional 

Semidecidual/Cerradão, Mata de Galeria, massa d’água, e pivô central. A Figura 24 exibe 

a realidade da APA do Ribeirão Samambaia/Pari, mostra algumas das principais atividades 

desenvolvidas dentro da APARSP, tais como: atividades de agricultura irrigada por pivô, 

agricultura familiar, agricultura de subsistência, horticultura, silvicultura, pecuária de corte 

e leiteira, sistemas de confinamento, equinocultura de pequeno porte, avicultura, 

loteamentos nas área de expansão urbana, condomínios de chácaras, empreendimentos para 

eventos, sistemas de captação de água superficial e subterrânea e pequenos represamentos. 

Através de informações disponibilizadas pela SEMMAC foi possível identificar 

algumas atividades com o Licenciamento Ambiental atualizado e em processo de 

licenciamento, atendendo devidamente a legislação municipal. 
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Figura 24 - Mapa com identificação de atividades desenvolvidas na APARSP  

 
Fonte: Marcela Neves (2021). 
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5.1.11.1 Agricultura 

A agricultura em grande, média e pequena escala, e a agricultura familiar tem 

representado um importante fator na econômica dos municípios e a sua presença é bastante 

representativa nas regiões estudadas. 

De acordo com os levantamentos realizados dentro da APARSP foram 

identificadas atividades de agricultura com grandes áreas de produção de soja, milho e 

milheto, sendo duas áreas com a utilização de irrigação por pivôs. Foram identificadas 

também áreas com plantio de espécies de subsistência e plantios de horticultura ou 

agricultura familiar, comercializadas no mercado da cidade. 

O pivô central é uma forma de irrigação que demanda grande quantidade de água 

e faz uso de agrotóxicos e adubos químicos e está inserido na APA. 

A área da APARSP contribui com a produção de alimentos para o município de 

Catalão e Goiandira, especialmente através das atividades desenvolvidas em pequenas 

propriedades. Essas atividades agregam valor a economia dos dois municípios. 

 

Figura 25 - Galpão para equipamentos de utilização na lavoura. (Coordenadas geográficas 18°04’40,01” 

S e 48°02’45,15” O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 
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Figura 26 - Plantação na APA (Coordenadas geográficas 18°04’35,78” S e 48°02’40,00” O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 

Figura 27 - Área com lavouras dentro da APARSP (Coordenadas Geográficas: 18°05’30,04” S e 

47°54’51,76” O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 
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Figura 28 - Plantações de hortaliças em uma pequena propriedade na parte inferior da imagem, ao 

fundo a esquerda Reservatório (Coordenadas Geográficas: 18°02’25,39” S e 48°00’59,42” O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 

Figura 29 - Horticultura no município de Catalão dentro da APARSP. (Coordenadas geográficas 

18°06’23,28” S e 47°54’36,17” O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 
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Figura 30 - Área da nascente do Ribeirão Samambaia, com características de diferentes culturas 

agrícolas e BR-050 em obras para duplicação da pista. (18°07’06,05” S e 47°53’59,73” O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 

 

5.1.11.2 Silvicultura 

A silvicultura tem expandido em vários momentos ao longo do desenvolvimento 

econômico do país, atualmente representa importante fator econômico, social e ambiental. 

Para esse tipo de atividade podem ser observados impactos ambientais: as mudanças sociais 

e culturais; a disponibilidade hídrica; as alterações do solo; e as mudanças na fauna e na 

flora. 

A atividade de silvicultura foi identificada em três áreas inseridas dentro da 

APARSP (Figura 31), através de imagens de satélite e plotadas no Mapa de Uso do Solo. 

Essa atividade sendo desenvolvida dentro da APARSP deve ter atenção especial devido aos 

impactos que esse tipo de plantação pode acarretar ao meio ambiente, se desenvolvida em 

larga escala. 
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Figura 31 - Área preparada para plantio (Coordenadas Geográficas 18°05’20,34” S e 47°54’59,73” O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 

 

5.1.11.3 Pecuária 

A atividade de pecuária, com animais para corte e confinamento para produção de 

leite é desenvolvida em grande parte da APARSP. O pasto é formado principalmente por 

brachiarão (Brachiaria brizantha) e grama africana (Cynodon sp.). Em termos de lotação e 

produtividade, verificou-se que há na APA alguns poucos produtores com sistemas semi-

intensivos e lotações relativamente grandes. 

A pastagem é a classe de uso e ocupação da terra na APARSP com maior área 

territorial, e as áreas de pastagens têm sido utilizadas para criação de bovinos, equinos, 

entre outros. Porém, na maioria das propriedades são manejadas principalmente para a 

criação de gado leiteiro (Figura 32 à Figura 37).  
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Figura 32 - Curral de confinamento de gado leiteiro localizado as margens da APP do Ribeirão 

Samambaia. (Coordenadas geográficas 18°06’51,80” S e 47°54’09,75” O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 

Figura 33 - Propriedade com atividade de produção de gado nas proximidades do represamento do 

Ribeirão Pari. (Coordenadas geográficas 18°06’11,87” S e 47°59’50,96” O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 
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Figura 34 - Propriedade com atividade pecuária de médio porte, na APA (Coordenadas Geográficas 

18°07’57,02” S e 47°54’39,79” O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 

Figura 35 - Propriedade com atividade de confinamento de gado (Coordenadas Geográficas 

18°05’09,99” S e 47°54’59,02” O) 

 
Fonte: : Daniele Chaves Gomes (2018). 
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Figura 36 - Área de pastagem na APARSP (Coordenadas geográficas: 18°04’53,03” S e 48°00’34,55”O)  

 
Fonte: : Daniele Chaves Gomes (2018). 

Figura 37 - Atividades agropastoris na região da nascente do Ribeirão Samambaia (Coordenadas 

geográficas: 18°06’51,89” S e 47°54’10,03” O) 

 
Fonte: : Daniele Chaves Gomes (2018). 
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5.1.11.4 Avicultura 

Verificou-se também a existência da criação aves, com granjas e galinheiros de 

médio porte, presença de abatedouros e fornecimento de ovos para o comercio local e 

regional. 

A presença de granjas e abatedoras caracteriza atividade industrial, a fiscalização 

desse tipo de atividade deve ser contínua uma vez que são atividades que causam impacto 

ambiental de variadas formas (Figura 38 e Figura 39). 

 

Figura 38 - Granja para criação de galináceos (Coordenadas geográficas: 18º7’53,98”S/47°54’20,39”O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 
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Figura 39 - Abatedouro de aves (Coordenadas geográficas: 18º7’53,98”S/47°54’20,39”O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 

 

5.1.11.5 Equinocultura 

Durante os levantamentos em campo observou-se uma propriedade com 

características de criação de equinos, em pequena escala, localizada no limite da área da 

casa de bombas da captação da SAE, no Ribeirão Samambaia. Observou-se também que as 

construções da propriedade não respeitaram a APP do Ribeirão Samambaia (Figura 40 e 

Figura 41). 
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Figura 40 - Propriedade localizada dentro da APP (Coordenadas geográficas 18°05’15,15” S e 

47°58’42,74” O)  

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 

Figura 41 - Galpão com baias características da criação de equinos (Coordenadas geográficas 

18°05’16,00” S e 47°58’40,66” O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 
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5.1.11.6 Demanda por Loteamentos 

Foram identificados loteamentos de condomínios de chácaras dentro da APARSP 

(Figura 42 à Figura 51), sendo um fator preocupante, devido a rapidez que esses 

loteamentos têm se expandido. Pelo fato de a APA alcançar a área urbana nos municípios 

de Catalão e Goiandira a demanda pela expansão do parcelamento causa preocupação à 

UC. 

O impacto dos loteamentos dentro da APARSP e próximos aos seus limites, em 

especial na região ao longo do eixo norte da zona urbana de Catalão e uma porção no 

município de Goiandira, tendem a se expandir e podem afetar a conservação da APA. 

A demanda por loteamentos também gera pressão imobiliária, refletida no preço 

das terras. Notou se que a demanda por essas áreas tem crescido, devido à proximidade a 

zona urbana, o fácil acesso e a proximidade da infraestrutura. 

 

Figura 42 - Área de loteamento e expansão urbana na cidade de Catalão, dentro da APA (Coordenadas 

Geográficas 18°08’27,07” S e 47°55’29,38” O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 

  



 

Plano de Manejo Ambiental da APA do Ribeirão Samambaia/Pari 

Caderno I – Diagnóstico Socioambiental 
 

 

 

101 

 

Figura 43 - Área de expansão urbana com loteamentos implantados recentemente dentro da APA 

(Coordenadas geográficas 18°08’57,05” S e 47°55’58,88” O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 

 

Figura 44 - Loteamento de chácaras nas margens do Ribeirão Samambaia, próximo à área de Captação 

da SAE (Coordenadas geográficas 18°05’10,95” S e 47°58’21,41” O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 



 

Plano de Manejo Ambiental da APA do Ribeirão Samambaia/Pari 

Caderno I – Diagnóstico Socioambiental 
 

 

 

102 

 

Figura 45 - Loteamento de chácaras as margens do Ribeirão Samambaia (Coordenadas geográficas 

18°05’12,37” S e 47°58’24,84” O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 

 

Figura 46 - Área de Expansão urbana da Cidade de Goiandira, nos limites da APARSP (Coordenadas 

Geográficas: 18°07’56,01” S e 48°04’25,80” O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 
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Figura 47 - Área de Expansão urbana da Cidade de Goiandira, nos limites da APARSP (Coordenadas 

Geográficas: 18°07’56,01” S e 48°04’25,80” O). 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 

 

Figura 48 - Condomínio de Chácaras as margens do Ribeirão Samambaia (Coordenadas geográficas: 

18°05’17,48” S e 47°59’25,50” O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 
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Figura 49 - Condomínio de Chácaras na Fazenda Ribeirão (Coordenadas Geográficas 18°05’36,42” S e 

47°59’15,62” O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 

 

Figura 50 - Área com loteamentos já implantados do município de Catalão dentro da APARSP 

(Coordenadas geográficas 18°08’44,01” S e 47°5803,33” O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 
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Figura 51 - Condomínio de Chácaras Santa Helena na área da APA (Coordenadas Geográficas: 

18°05’57,06” S e 47°56’06,20” O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 

 

5.1.11.7 Cultura e lazer 

A falta de infraestrutura, que proporcione lazer e recreação nos centros urbanos 

induz a população a buscar esse conforto de diversão e descontração em locais com fácil 

acesso, e beleza natural na zona rural. 

Foram identificados empreendimento com características e estrutura para 

desenvolvimento de atividades de cultura e lazer dentro da APARSP, locais para eventos, 

clubes de lazer e casa de shows. Fatores propícios a existência desse tipo de atividade é 

facilmente observada, como disponibilidade de recursos naturais, facilidade de acesso, 

distância do centro urbano. 

A aglomeração de pessoas, pode ocasionar impactos negativos na APA, como a 

geração de resíduos e efluentes, compactação do solo, demanda por recursos hídricos, 

supressão vegetal e afugentamento da fauna. A existência de empreendimentos com essas 

características deve ser monitorada para que possam continuar sendo desenvolvidas dentro 

da APA. 
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Figura 52 - Clube Associação Atlética do Banco do Brasil - AABB localizada dentro da área da APA 

(Coordenadas geográficas 18°08’25,17” S e 47°56’35,04” O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 

 

Figura 53 - Salão de eventos na área da APA (Coordenadas Geográficas: 18°07’24,94” S e 

47°54’10,54” O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018).  
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Figura 54 - Casa de show Regina Felix dentro da APA (Coordenadas geográficas 18°06’02,29” S e 

47°54’55,47” O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 

 

5.1.11.8 Captação de água superficial 

A água é um recurso natural essencial para todas as formas de vida existentes no 

planeta. Além de fornecer condições básicas para sobrevivência das diferentes espécies e 

de manter o equilíbrio dos ecossistemas terrestres, a água é fundamental para garantir o 

desenvolvimento econômico. O poder público, como o principal responsável em 

disponibilizar esse recurso a população, busca alternativas e desenvolve estratégias para 

encontrar a melhor forma de oferecer esse recurso natural. 

Na busca pelas principais estratégias, estão a disponibilidade de recurso, 

localização e facilidade de transporte e bombeamento, entre outros. Estão localizadas 

dentro da APARSP dois pontos de captação de fonte superficial de água de 

responsabilidade da SAE, denominados Sistema Produtor Samambaia e Sistema Produtor 

Pari (Figura 55 à Figura 63). 

A captação Samambaia é composta por barragem em nível, tomada de água com 

tubulação de derivação, poço de sucção, caixa de areia, casa de bombas e estações 

elevatórias e está localizada no Ribeirão Samambaia. Já a captação no Ribeirão Pari é 
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composta por barragem em nível e um canal de tomada de água, com gradeamento médio, 

interligado ao sistema da Captação Samambaia, localizado diretamente no barramento do 

Ribeirão Pari. 

Foi possível identificar captações superficiais realizadas diretamente nos 

barramentos ao longo dos cursos d’água realizadas pelos ribeirinhos e propriedades rurais 

na APARSP. 

 

Figura 55 - Placa de informação do Reservatório do Ribeirão Pari. (Coordenadas Geográficas 

18°03’43,02” S e 48°02’08,36” O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 
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Figura 56 - Placa de proibição de pesca no represamento do Ribeirão Pari. (Coordenadas Geográficas 

18°03’43,02” S e 48°02’08,36” O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 

 

Figura 57 - Dutos do sistema de captação do Ribeirão Pari, captação superficial feita no reservatório. 

(Coordenadas Geográficas 18°04’04,51” S e 48°01’34,26” O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 
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Figura 58 - Sistema de bombeamento da captação do Ribeirão Pari. (Coordenadas Geográficas 

18°04’06,31” S e 48°01’34,63” O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 

 

Figura 59 - Porteira de acesso ao reservatório do Ribeirão Pari, com placa de advertência sobre o acesso 

e proibição de pesca. (Coordenadas Geográficas 18°05’17,64” S e 48°01’0570” O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 
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Figura 60 - Placa de advertência e proibição de atividades no represamento do Ribeirão Pari 

(Coordenadas Geográficas 18°03’33,71” S 48°02’07,46” O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 

 

Figura 61 - Sistema de bombeamento no Ribeirão Samambaia. (Coordenadas Geográficas 18°05’14,11” 

S e 47°58’40,75” O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 
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Figura 62 - Represamento do sistema de captação no Ribeirão Samambaia. (Coordenadas Geográficas 

18°05’13,50” S e 47°58’41,35” O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 

 

Figura 63 - Sistema de captação superficial identificado em uma propriedade no Ribeirão Samambaia 

(Coordenadas Geográficas 18°06’51,33” S e 47°54’12,82” O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 
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Figura 64 - Mapa dos pontos de captação de água superficial pela SAE na APARSP 

 
Fonte: Marcela Neves (2021). 
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5.1.11.9 Captação de Água Subterrânea 

Nas últimas décadas tem-se tornado evidente a importância das águas 

subterrâneas, tanto para o abastecimento das populações, como para outros usos. No Brasil, 

segundo dados do IBGE (2000), cerca de 55 % dos distritos são abastecidos por água 

subterrânea. 

A maioria dos aquíferos responsável pela disponibilidade de água subterrânea são 

constantemente reabastecidos pelo processo chamado de recarga. A recarga natural 

depende fundamentalmente do regime pluviométrico e do equilíbrio que se estabelece entre 

a infiltração, escoamento e evaporação. Sendo assim, a topografia da área, a natureza do 

solo e a situação atual da cobertura vegetal têm papel fundamental na recarga dos aquíferos. 

A perfuração de poços e utilização da água subterrânea na região da APARSP 

depende de autorização exclusiva do órgão estadual SEMAD, baseado na Instrução 

Normativa nº 015/2012, que trata dos procedimentos para obtenção de outorgas de águas 

estaduais; na Lei Estadual n° 13.123/1997, que institui a Política Estadual de Recursos 

Hídricos e na Resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos nº 09 de 2005, que 

estabelece o Regulamento do Sistema de Outorga das Águas de domínio do Estado de 

Goiás. 

Em toda a APARSP, principalmente por se localizar na zona rural, foi possível 

identificar a utilização de mini poços ou cisternas e poços profundos perfurados para 

abastecimento humano e para as atividades desenvolvidas nas propriedades. Não foi 

possível contabilizar o número de mini poços ou poços profundos perfurados por 

indisponibilidade de informações atualizadas pelo órgão legislador. 

Cabe ao poder municipal e gestores da APARSP a fiscalização sobre o 

cumprimento da legislação para perfuração de novos poços e regularização dos poços 

existentes, independente do seu funcionamento. 
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Figura 65 - Caixa d’água abastecida por sistema de captação subterrânea no condomínio de chácaras 

Santa Helena dentro da APARSP (Coordenadas Geográficas 18°05’54,53” S e 47°56’10,12” O) 

 
Fonte: : Daniele Chaves Gomes (2018). 

Figura 66 - Propriedade abastecida por poço profundo perfurado na zona rural de Catalão dentro da 

APARSP (Coordenadas Geográficas 18°05’13,50” S e 47°58’41,35” O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 
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A SAE, responsável pelo abastecimento público da cidade de Catalão também 

possui poços profundos perfurados para complementação do sistema de abastecimento. 

 

Figura 67 - Estrutura de proteção de poço profundo de responsabilidade da SAE, localizado dentro da 

APARSP na área de expansão urbana de Catalão (Coordenadas Geográficas 18°08’46,66” S e 

47°56’16,24” O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 
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Figura 68 - Estrutura de proteção de poço profundo de responsabilidade da SAE localizado dentro da 

APARSP, na área de expansão urbana de Catalão (Coordenadas Geográficas 18°07’52,31” S e 

47°54’51,07”O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 

5.1.11.10 Represamentos 

O barramento em cursos d’água para a formação de lagos artificiais constitui uma 

das mais antigas técnicas de aumentar as disponibilidades hídricas para atendimento de 

demandas por águas pelas sociedades. São dotadas de mecanismos de controle com a 

finalidade de obter a elevação do nível de água ou criar um reservatório de acumulação de 

água ou de regularização de vazões. 

A utilização de barragens é uma alternativa já bastante utilizada em todo mundo. 

As barragens regulam, armazenam e derivam a água dos rios, principalmente para usos 

domésticos, produção agrícola e industrial em cidades, geração de energia elétrica e 

controle de cheias, além de uso para recreação, turismo e aquicultura. 

Através das imagens de satélite foi possível identificar um elevado número de 

represas localizadas na área da APARSP (Figura 72). O aumento desordenado de 

construções de represas pode acarretar impactos negativos sobre a APARSP. 

Dessa forma, se faz necessário a fiscalização em toda a área da APA, para se 

verificar a legalidade ambiental, a qual é exigida pela Secretaria do Meio Ambiental e 

Desenvolvimento Sustentável (SEMAD). Cabe ressaltar, que as acumulações de volumes 
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de água com até 5.000 m³ são consideradas atividades de impacto insignificante, ou seja, 

de acordo com a SEMAD, os proprietários rurais deverão apenas emitir a Dispensa da 

Outorga. 

Logo, para controlar a construção de novas represas é importante verificar através 

do zoneamento ambiental as áreas prioritárias de preservação e uso controlado (atividades 

que são permitidas), para estabelecer normas de implantação de represas e barragens na 

APARSP. 

 

Figura 69- Represamento de lago artificial localizado na secção alta do Ribeirão Samambaia (Coordenadas 

Geográficas 18°07’05,72” S e 47°53’56,28” O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 
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Figura 70 - Represamento artificial localizado no Ribeirão Samambaia dentro da APARSP. 

(Coordenadas Geográficas 18°05’23,87” S e 47°54’38,24” O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 

 

Figura 71 - Represamentos subsequentes ao longo do Ribeirão Samambaia 

(18º6’57,05”S/47°55’4,37”O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 
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5.1.12 Pontos de processos de cadastros e ou outorgas 

A Figura 72 exibe o mapa dos pequenos represamentos localizados no interior da 

APARSP e a Figura 73 mostra o mapa e os pontos de captação de água subterrânea 

realizados pela SAE (poços SAE), pontos de captação da SAE – Reservatório e Ribeirão 

Samambaia. O levantamento dos dados foi realizado através de visita técnica em setembro 

de 2018 e a SAE disponibilizou os dados de localização. 

Além disso, foram identificados os pontos de interferência DURH (Declaração de 

Uso de Recurso Hídrico) dispostos na plataforma WebOutorga os quais apresentam as áreas 

de interferência ativas, inclusive com pontos inseridos dentro da APARSP. 

Serão necessárias a intensificação de ações voltadas as regularizações ambientais 

no que diz respeito a captação de água na APARSP, o licenciamento de barramentos e 

autorização através de portarias de outorgas para captação de água, sejam elas subterrâneas 

ou superficiais, são instrumentos essenciais para controlar essas demandas na APARSP. 
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Figura 72 - Mapa dos pequenos represamentos localizados no interior da APARSP 

 
Fonte: Marcela Neves (2021). 
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Figura 73 - Mapa dos pontos de uso de recursos hídricos na região a APARSP 

 
Fonte: Marcela Neves (2021). 
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Os dados das Outorgas de Uso de Recursos Hídricos do Estado de Goiás inseridos 

pela Gerência de Outorga da SEMAD na Plataforma Cadastro Nacional de Usuários de 

Recursos Hídricos – CNARH40, organizado e gerido pela Agência Nacional de Águas – 

ANA, disponibiliza os dados de pontos de captação ativos, sendo eles superficiais ou 

subterrâneos. A Tabela 19 apresenta os usos outorgadas na bacia do ribeirão Samambiaia-

Pari. 

 

Tabela 19 - Processos Válidos de Outorga de Uso da Água na Bacia do Ribeirão Samambaia-Pari 

Processo Proprietário Atividade 
Coordenadas 

Situação 
X Y 

70592011 
Joao Bosco Frezza de 

Amorim 
Irrigação -47.91639331 -18.08551267 Outorgado 

146172015 

Superintendência 

Municipal De Água E 

Esgoto 

Barramento -48.03644403 -18.06341513 Outorgado 

303982008 
Benicio Aldo Lourenco 

De Freitas 
Barramento -48.05678315 -18.11156803 Outorgado 

Fonte: SEMAD, 2019.  

 

5.1.13 Descarte de resíduos 

Está localizado dentro da APARSP no território pertencente ao município de 

Goiandira o Aterro Municipal de descarte de resíduos da cidade. A Lei dos Resíduos 

Sólidos nº12.305 foi sancionada em 2010; dentre as obrigações desta lei está a eliminação 

dos lixões pelos municípios e a implantação de aterro sanitário, para recebimento dos 

rejeitos. 

De acordo com a ABNT, os resíduos sólidos são resíduos nos estados sólido e 

semissólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, 

comercial, agrícola, de serviços e de varrição. 

O lixão é um espaço destinado a receber resíduos sólidos. Isso implica que nada é 

planejado, os resíduos são dispostos no solo de forma inadequada ao meio ambiente. Não 

há tratamento para o chorume, líquido liberado pelo lixo, que contamina o solo e a água. 

Abrigam grande quantidade de animais, como ratos e insetos circulando livremente. Aterro 

controlado é quando existe algum tipo de cuidado, como controle de acesso, cobertura 

parcial dos resíduos descartados, controle de pragas, mas ainda não atende totalmente as 
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exigências da legislação.  Já no aterro sanitário, os resíduos são depositados em locais 

impermeabilizados por uma base de argila e lona plástica, o que impede o vazamento de 

chorume para o subsolo.  O material é aterrado diariamente com equipamentos específicos 

para este fim. Neste local, também existem tubulações que captam o metano, gás liberado 

pela decomposição de matéria orgânica e que pode ser usado para gerar energia 

O local de disposição de resíduos pode ser considerado um aterro controlado, 

ainda não atende a legislação no que se refere a implantação do aterro sanitário, mas 

observou que existe um controle por parte da administração pública, o local está cercado 

com restrição de acesso, possui sistema de cobertura dos resíduos, cortina verde para 

controle de odores, mas ainda não possui sistema de canalização e tratamento do chorume, 

nem de gases ou cobertura total dos resíduos descartados. 

Contudo, a existência dessa atividade no local pode comprometer os objetivos da 

APARSP, sendo necessário o cumprimento da legislação em todas as esferas públicas, para 

evitar a contaminação do solo e lençol freático, entre outros. 

 

5.1.13.1 Descarte irregular de resíduos na área da APARSP 

Durante os levantamentos realizados na APARSP pôde-se observar três pontos de 

descarte irregular de resíduos (Figura 74 à Figura 76). Dos três pontos observados, dois 

deles estão na área de expansão urbana e o outro na zona rural. Em um dos pontos na zona 

rural (Figura 77), foi observado uma caçamba para coleta dos resíduos de construção civil, 

sendo considerada uma solução mais adequada para o descarte, evitando assim vários 

problemas ambientais. 

Essa prática deve ser coibida e não pode continuar descartando lixo dentro da 

APARSP. Por vários motivos é imperioso o combate a essa prática: aspectos ambientais e 

sociais, possibilidade de contaminação do solo, dos recursos hídricos, proliferação de 

animais vetores de doenças, problemas de saúde pública, questões estéticas e visuais.  

Logo, deverão ser executados os programas definidos para a gestão da APARSP, 

de forma a conscientizar a população. Por outro lado, é fundamental a intensificação da 

coleta de lixo domiciliar nos municípios, pelo poder público. Sabe-se que o gerenciamento 

de resíduos é um grande aliado na resolução dessa problemática, ou seja, é constituído por 

um conjunto de ações que buscam minimizar os impactos ambientais da geração de 

resíduos e garantir a coleta, armazenamento, tratamento e descarte adequado.  
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Figura 74 - Entulho de construção civil na área da APARSP, nas proximidades de APP, na área de 

expansão urbana. (Coordenadas geográficas 18°08’47,61” S e 47°56’14,98” O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 

 

Figura 75 - Descarte de resíduos orgânicos dentro da APARSP, na área de expansão urbana. 

(Coordenadas geográficas 18°08’43,58” S e 47°56’21,54” O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 
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Figura 76 - Descarte irregular de resíduos na área da APARSP na zona rural do município de Catalão. 

(Coordenadas geográficas 18°08’42,97” S e 47°58’33,52” O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 

Figura 77 - Caçamba para coleta de resíduos de construção civil localizada dentro da APARSP. 

(Coordenadas geográficas 18°05’26,26” S e 47°59’22,77” O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 
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5.1.14 Atividades Minerárias 

Nos pontos visitados não foram identificadas atividades minerárias ativas 

regularizadas ou irregulares na bacia em estudo. No entanto, no levantamento realizado no 

site da Agencia Nacional de Mineração através do Sistema de Informações Geográficas de 

Mineração identificou-se autorização de pesquisa para minério de Titânio, Fosfato e 

Diamante; licenciamento para minério de Areia e Cascalho; requerimento de lavra para 

minério de Cascalho; requerimento de pesquisa para minério de Titânio e requerimento de 

registro de extração para minério de Cascalho e Saibro na APARSP. A Figura 78 mostra 

as áreas abrangidas e seus respectivos números de processos junto ao órgão. 
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Figura 78 - Mapa de recursos minerários na APARSP 

 
Fonte: Marcela Neves (2021) 
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5.1.15 Assentamentos 

Não foram identificados assentamentos dentro da APARSP, nem tão próximos 

que possam influenciar diretamente na gestão da APA. A Figura 79 mostra a localização 

dos assentamentos PA Olga Benário, PA Ezequias dos Reis o dos Pássaros e PA Nossa 

Senhora da Guia. 
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Figura 79 - Mapa dos Assentamentos na região 

 
Fonte: Marcela Neves (2021) 
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5.1.16 Ações de combate a incêndios 

Os incêndios são na atualidade, uma problemática ambiental que afeta não só o 

território brasileiro, mas também outros países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, 

países da União Europeia e do Sudeste Asiático. No Brasil quase a integralidade dos 

incêndios é causada por atividades antrópicas como a supressão dirigida da vegetação, 

queimadas para a limpeza de pastos e preparo do plantio, entre outras (CARAPIÁ, 2006; 

DE SOUZA et al., 2004). 

O fogo é um elemento natural do Cerrado e está presente neste Bioma há pelo 

menos 34.000 anos (RIBEIRO, 1994). A discussão sobre a utilização e manejo do fogo no 

Cerrado, no entanto ainda não chegou a resultados conclusivos, uma vez que o fogo, hoje 

em dia, ocorre com frequência muito maior que outrora, e as áreas naturais são cada vez 

menores, talvez aumentando o impacto de incêndios frequentes. Assim, o fogo deve ser 

considerado no planejamento de áreas de preservação no Domínio Cerrado (MALHEIROS, 

2004). 

Em qualquer latitude e em qualquer ecossistema (NEPSTAD et al., 1999), os três 

ingredientes de um incêndio são: combustível (Biomassa), clima seco (baixa umidade 

relativa do ar) e uma fonte de ignição (natural ou antropogênica). Assim, as características 

ambientais no Bioma Cerrado apresentam-se bem propícias para a propagação de 

incêndios. 

Os incêndios florestais podem ser divididos em duas categorias principais: os 

rasteiros (consumo de folhas e ramos secos no chão, que podemos chamar de serrapilheira) 

e os de copa (consumo da biomassa acima do solo como os troncos e copas das árvores 

(NEPSTAD et al., 1999). Dentro da APARSP é comum observar nas divisas de 

propriedades a utilização de aceiros para controle e combate a propagação de incêndios. A 

manutenção e disseminação da técnica deverá ocorrer em todas as áreas da APA, com ações 

voltadas aos ribeirinhos e proprietários da região. 

O impacto do fogo sobre a biodiversidade é pouco conhecido, não sendo 

registrados nem estimados os relatos de animais queimados. As informações são voltadas 

para a perda de áreas de vegetação nativa e agricultura, relatadas por moradores da região. 

A origem do fogo na APARSP, na sua maioria tem causa antropogênica, no uso tradicional 

do fogo na preparação do solo e renovação da pastagem, nas propriedades do entorno e, o 

mais frequente, usuários das rodovias que cortam a APA, principalmente andarilhos. Estas 
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duas origens apresentam características e respostas diferentes, principalmente pela época 

de ocorrência e intensidade do foco de fogo. 

De forma geral, queimadas no Cerrado e em áreas abertas (campo úmido, campo 

de murundus, brejos e, em menor grau, buritizais) apresentam como resposta rápida 

reposição de fitomassa e alterações fenológicas, como o sincronismo ou picos de floração. 

Pelo longo histórico de queima, estas áreas apresentam comunidades bem resistentes ao 

fogo, onde estas espécies apresentam estratégias fisiológicas (rápida recuperação com curto 

aporte de nutrientes logo após a queimada), morfológicas (proteção de gemas abaixo da 

superfície) e ecológicas (sincronismo da floração ou germinação associado à queimada, 

estratégia que favorece a ocupação de espaços abertos após o fogo). 

A biomassa, o tipo de formação vegetal, as características ambientais da época da 

queima podem determinar a intensidade do fogo e os diferentes efeitos sobre a área 

queimada, desde uma diminuição da biomassa com regeneração, a morte das fisionomias 

com alteração da paisagem. Não existem ainda dados disponíveis sobre os efeitos das 

queimas e ou incêndios florestais na APARSP. 

 

5.1.17 Patrimônio Cultural Material e Imaterial 

O Artigo 216 da Constituição da República Federativa do Brasil (1988) define 

patrimônio cultural a partir de suas formas de expressão; de seus modos de criar, fazer e 

viver; das criações científicas, artísticas e tecnológicas; das obras, objetos, documentos, 

edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; e dos 

conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico. 

O Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN é a entidade, 

criada em 1937, que tem a finalidade de promover, em todo o país e de modo permanente, 

o tombamento, a conservação, o enriquecimento e o conhecimento do patrimônio histórico 

e artístico nacional. 

De acordo com o IPHAN, sítios urbanos são bens patrimoniais autônomos que 

demandam instrumentos próprios de análise e critérios de intervenção adequados a essa 

especificidade. Estes bens não são obras de arte prontas e concluídas num determinado 

período, transpondo lhe pura e simplesmente os procedimentos de restauração de edifícios, 

possuindo natureza dinâmica e mutante típica das áreas urbanas. 
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São considerados sítios arqueológicos as jazidas de qualquer natureza, origem ou 

finalidade, que representem testemunhos da cultura dos paleoameríndios; os sítios nos 

quais se encontram vestígios positivos de ocupação; os sítios identificados como 

cemitérios, sepulturas ou locais de pouso prolongado ou de aldeamento, "estações" e 

"cerâmicos”; e as inscrições rupestres ou locais e outros vestígios de atividade de 

paleoameríndios. A região, pelas próprias características já relatadas, não apresenta 

registros de bens tombados, no IPHAN. 

De acordo com informações obtidas do Ofício enviado pelo IPHAN (Anexo 7), 

em Catalão não existem bens culturais Tombados ou Valorados, embora possam ocorrer 

práticas associadas aos bens culturais registrados, como a Romaria de Carros de Bois da 

Festa do Divino Pai Eterno de Trindade, Roda de Capoeira e Ofício dos Mestres de 

Capoeira, devido à dispersão geográfica de tais práticas no território. Porém, conforme 

acima exposto, qualquer empreendimento passível de impacto no subsolo deve-se submeter 

a pesquisa arqueológica preventiva na área, o que está regulamentado pela Portaria IPHAN 

nº 07/1988 e Instrução Normativa IPHAN nº 01/2015.  
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5.2 Meio Físico 

5.2.1 Introdução 

A caracterização do Meio Físico da Área de Proteção Ambiental do Ribeirão 

Samambaia/Pari, visa à exposição sobre o recorte espacial utilizado na pesquisa, sua 

localização geográfica e suas principais características geoambientais. 

São analisados os principais aspectos que podem influenciar na origem, no 

desenvolvimento e nas configurações geomorfológicas do Bioma Cerrado na região 

Sudeste de Goiás, mais especificamente da bacia hidrográfica propriamente dita, além de 

aspectos do clima, da geologia, do solo e da hidrografia. 

Essas informações objetivam suportar o entendimento da dinâmica da região, bem 

como auxiliar na proposição de medidas que venham a fomentar a execução do Plano de 

Manejo da APA do Ribeirão Samambaia/Pari. 

 

5.2.2 Localização da área 

A APA do Ribeirão Samambaia/Pari está localizada na região do sudeste de Goiás, 

precisamente no município de Catalão. A área da bacia possui, como referência, a latitude 

18°06’00 S e longitude 47° 57‘00 W. 

Considerando-se o Ribeirão Samambaia, tem-se que sua bacia hidrográfica se 

encontra totalmente situada na porção norte do perímetro urbano de Catalão. Sua malha 

hídrica é formada por um total de 323 nascentes (MENDONÇA et al., 2005). Ao atravessar 

a divisa com o município de Goiandira, à noroeste, o curso principal do Ribeirão 

Samambaia passa a receber o nome de Ribeirão Pari. 

O Ribeirão Samambaia/Pari, desta forma, deságua no rio Veríssimo, contribuinte 

pela margem direita do rio Paranaíba, inserido na Bacia do Paraná, a segunda maior bacia 

em extensão do Brasil, o que acaba por configurar a região como “berço das águas” 

(MENDONÇA et al., 2005). 

 

5.2.3 Metodologia 

Para a caracterização do meio físico da APA do Ribeirão Samambaia/Pari foram 

avaliados aspectos relacionados ao clima, à geologia, à geomorfologia, à pedologia, à 

vulnerabilidade à processos erosivos, os recursos hídricos e a qualidade das águas, a partir 
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do levantamento teórico e de dados secundários disponíveis em trabalhos e pesquisas 

científicas já desenvolvidas para a região. 

Após a compilação de dados, a complementação de informações necessárias se 

fez a partir de visitas de campo à bacia e aos órgãos públicos competentes, a fim de se 

inventariar, com maior detalhe e precisão aquelas informações obtidas no material 

bibliográfico, principalmente a partir de informações oriundas dos trabalhos apresentados 

(PORTO, 2012; MARQUES, 2016; TOMÉ, 2017; FERNANDES,2017). 

Para conhecimento geral da área e navegação durante os trabalhos de campo, 

foram utilizados mapas customizados em ambiente SIG com informações diversas, 

incluindo imagens de satélite, modelos digitais de terreno, mapas geológicos, 

geomorfológicos e pedológicos. 

Cada afloramento visitado teve seu posicionamento geográfico coletado por GPS 

de navegação, descrição detalhada das rochas e estruturas observadas em caderneta de 

campo e registro fotográfico. Os dados estruturais, quando possível, foram obtidos com o 

uso de bússola tipo Bruton Geotransit. 

 

5.2.4 Aspectos Climáticos 

O clima regional classifica-se, segundo Koeppën, como AW - Tropical Úmido e 

Cwa - Tropical de Altitude, com regime sazonal de altitude, marcado por verões quentes e 

úmidos e invernos frios e secos. A alternância climática é o fato que mais chama a atenção: 

o período chuvoso se estende de novembro a março; e o período seco, configurado pela 

eminente diminuição das chuvas, ocorre de abril a outubro. 

Segundo Ferreira (2003), o valor médio anual pluviométrico esperado para a 

região é de 1.600mm. Durante o período seco, os valores pluviométricos não ultrapassam 

os 60mm mensais, ao passo que, durante o período chuvoso, é comum a ocorrência de 

precipitações da ordem de 100mm. 

Para Valente (2006), o clima da região é do tipo Tropical Estacional, com 

precipitação média anual de 1.500mm, dos quais cerca de 90% ocorrem entre os meses de 

novembro a março, o que, como já pontuado, demarca duas estações climáticas distintas: a 

chuvosa e a seca. 

Outros autores apontam, ainda, que o clima característico da região é o Tropical 

de Altitude, o qual apresenta duas estações climáticas bem definidas, com regime de chuvas 
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sazonal. Predominam as precipitações no período primavera-verão, e há uma estação seca, 

também bem marcada, durante o outono-inverno. Assim, o índice pluviométrico anual varia 

entre 1.200 a 1.355mm, sendo o mês mais chuvoso o de dezembro, com média de 190,8mm, 

e o mais seco, julho, com média de 23,7mm (FERREIRA, 1993; 2003). 

Para Ferreira (2006), o período seco é marcado por ventos constantes. As 

temperaturas máximas anuais oscilam entre 29,9°C a 30,2°C nos meses de setembro a 

outubro, enquanto as temperaturas mínimas anuais variam de 17,7°C a 14,0°C entre junho 

e julho, considerado como os meses mais frios. 

A umidade relativa do ar registrada atinge 80% nos meses de dezembro e janeiro 

e a mínima, de 20%, é registrada no mês de agosto, com média de 69% (MOSCA, 2004). 

As variações climáticas são importantes indicadores para se entender os efeitos 

nas características da água e nos ambientes ciliares. O aumento da temperatura pode, por 

exemplo, ocasionar a sinergia entre substâncias na água, modificando tanto características 

químicas como biológicas. 

Segundo Porto (2002), a variação sazonal climática, entre o período seco e 

chuvoso resultou em diferentes características para a qualidade da água nos mananciais. 

Ressalta-se que, o clima influência na composição das paisagens, bem como na 

produção e na organização do espaço, mas ele não age sozinho. Os aspectos geológicos e 

geomorfológicos têm uma grande relação com as características paisagísticas, além de 

influenciar nas classes do solo e na orientação das drenagens, numa correlação 

ecodinâmica. 

 

5.2.4.1 Clima Local 

Sabe-se que para a realização de um estudo de clima é imprescindível conhecer o 

clima regional onde a cidade se insere. Porém, a realidade climática da região sudeste de 

Goiás foi muito pouco estudada, principalmente no que tange à circulação atmosférica 

regional (circulação secundária), conhecimento básico para se compreender os mecanismos 

meteorológicos produtores do clima local. 

O conhecimento acerca do "funcionamento" hídrico da região se faz importante 

em virtude do planejamento das atividades agrícolas e agropecuárias a serem zoneadas na 

bacia do Ribeirão Samambaia/Pari, bem como, para identificar os meses de maior e menor 

vazão e suas variações visando um possível racionamento na distribuição de água nos 
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meses em que a vazão do Ribeirão Samambaia/Pari apresentar os índices mais críticos, o 

que poderá implicar em ações preventivas a respeito dos possíveis problemas a serem 

causados à população e ao conhecimento e à correção de suas causas. 

A cidade de Catalão situa-se no Sudeste do Estado de Goiás, com uma altitude de 

842m, no antigo prédio da Estação Ferroviária, entretanto, em alguns lugares, como na 

serra do Quebra-Chifre e na Prata, chega a 1000 m. 

Encontra-se em área tipicamente continental, distante 800 km a oeste da costa do 

Oceano Atlântico. Esta localização influencia diretamente no clima da área, uma vez que o 

efeito da continentalidade gera grandes amplitudes térmicas diárias, que provocam 

variações de nove a 17,6ºC, além de alterações na umidade relativa durante o dia, na ordem 

dos 30 a 100%. 

Somada às mudanças de temperatura e umidade, a localização de Catalão, 

associadas às altitudes, favorecem a manutenção das temperaturas acima dos 20ºC durante 

a maior parte do ano. 

Ao lado desses fatores geográficos, associam-se os fatores dinâmicos relativos à 

circulação atmosférica, e apesar de não existir nenhum estudo específico quanto à atuação 

dos sistemas atmosféricos na área do presente estudo, através dos trabalhos realizados por 

Monteiro (1968), pode-se inferir que os sistemas produtores das condições do tempo em 

Catalão são os mesmos relacionados ao clima regional. 

Assim, a característica climática da região, marcada por um período seco entre os 

meses de maio a setembro e um período chuvoso entre os meses de outubro a março, se 

deve a atuação dos seguintes centros de ação: 

− Durante os meses secos é importante a presença do Sistema de Circulação 

Intertropical (CIT), comandado pelo Anticiclone do Atlântico Sul e 

extratropical, derivados da Massa Polar; 

− Durante o período chuvoso é importante a atuação dos Sistemas de 

Circulação do Ar Continental Amazônico e da região do Chaco, 

dinamizados pela ação do ramo continental da Frente Polar Atlântica, 

fenômeno conhecido como ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico 

Sul). 

Por isto, o clima característico da região sudeste de Goiás, na qual está inserido o 

município de Catalão, é o tropical de altitude com regime de chuvas sazonal mesotérmico 
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úmido. O trimestre mais quente corresponde aos meses de setembro, outubro, novembro e, 

os mais frios correspondem a maio, junho e julho. 

O município de Catalão apresenta um dos climas mais úmido do centro-sul do 

Estado de Goiás e de todo o território dominado pela vegetação de Cerrado. Após cinco 

meses de deficiência hídrica (maio a setembro), o mês de outubro mostra-se quase sempre 

caracterizado pelo início do ano agrícola graças ao aumento considerável das precipitações 

(média de 120 a 170 mm mensais) que permite um razoável excesso em relação a 

necessidade ambiental. 

A partir de novembro, com os solos atingindo sua capacidade máxima de 

estocagem de água e com a superabundância de precipitação pluviométrica (cerca de 250 

mm em média), o excedente hídrico chega próximo a l00 mm e o runoff eleva-se 

bruscamente até 50mm. 

Em dezembro e janeiro, a estação das chuvas atinge seu apogeu, alcançando 

normalmente totais médios de 300mm em cada mês. Em Catalão, os excessos de água de 

cada mês são superiores a 200 mm. Em função principalmente destes notáveis excessos e 

do enorme volume de água escoada superficialmente, os rios da região costumam 

apresentar grandes enchentes. 

Contudo, há possibilidade de tais cheias causarem danos a economia, uma vez que 

suas principais correntes fluviais são de alto curso, no caso de Catalão, alto curso do rio 

Paranaíba e São Marcos. Eventos torrenciais, entretanto, podem causar danos em área 

urbana, como já ocorreu em Catalão. As áreas urbanizadas são mais impermeáveis e a água 

escoa rapidamente extrapolando a capacidade de suporte das calhas dos córregos. Observa-

se ainda que a área do município de Catalão, bem como todo centro-sul de Goiás, está 

sujeita ao fenômeno de secas dentro da estação muito chuvosa. Este fenômeno é conhecido 

como “veranico”, tanto pode durar poucos dias, com prolongar-se por mais de vinte dias. 

Em Catalão a temperatura média mensal é de 22,2ºC, com amplitude anual de 

4,5ºC. O mês mais quente refere-se a outubro (média de 23,9ºC) e o mais frio a junho 

(19,4ºC). O mês mais quente ocorre portando em plena primavera, correspondendo a 

passagem do sol pela região, com alta disponibilidade de energia radiante. 

Considerando-se o grau de ressecamento da paisagem, com pouca umidade no 

solo para ser evaporada, a maior parte da radiação liquida é transformada em fluxo de calor 
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sensível. Por outro lado, o mês mais frio corresponde ao fotoperíodo menor, existindo ainda 

umidade no ambiente para consumir o excesso de radiação liquida. 

A temperatura média das máximas e da ordem de 28,4ºC e das mínimas de 17,7ºC. 

A média das máximas apresenta menores valores em julho (26,5ºC) e os maiores em 

novembro (30,3ºC). A média das mínimas varia de 19,3ºC em janeiro/fevereiro e 14,2ºC 

em julho. 

De acordo com dados do INMET (2000), a umidade média anual é de 55,06%, 

sendo a média mensal mais elevada, 80,5% no mês de novembro, seguido de 79,8% em 

fevereiro. As médias mais baixas ocorrem nos meses de agosto (46,9%) e outubro (53,2%). 

A média anual de precipitação do período de 1980 a 1995, foi de 1.488,47mm e, 

os meses mais chuvosos (INMET, 2000), são novembro, dezembro, janeiro com médias 

acima de 250mm, entretanto, em aspecto relativamente recente, no mês de fevereiro de 

2004 foi registrado um índice anormal de precipitação de 460,7mm. O período de seca tem 

início nos meses de maio prolongando-se até setembro. Não são raros os anos, em que pelo 

menos dois meses desse período não ocorrem precipitações. 

A área da APARSP está localizada no município de Catalão e Goiandira, com isso 

os dados climáticos foram analisados a partir da Estação Climatológica -83526 localizada 

no município de Catalão, entre os meses de janeiro a outubro de 2019.  Conforme observado 

na Figura 80. Catalão apresenta temperatura máxima média em torno de 30ºC, com os 

meses mais quentes entre setembro e outubro, e temperatura mínima média de 19°C, sendo 

julho o mês que apresentou a menor temperatura (14,5°C). 
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Figura 80 - Série histórica da temperatura mensal na Estação Climatológica de Catalão – GO 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

De acordo com o INMET (2015), as chuvas mais significativas iniciam-se em 

setembro de cada ano e estendem-se até o início de abril do ano seguinte. Observa-se que, 

de acordo com os dados de janeiro a outubro de 2019, os meses de junho a agosto não 

apresentaram registros de precipitação e o maior valor foi registrado em fevereiro, com 

total médio de 187,7mm (Figura 81). 
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Figura 81 - Série histórica da precipitação mensal na Estação Climatológica de Catalão – GO 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.2.5 Geologia 

Os aspectos relacionados às características geológicas e ao estado de conservação 

dos solos, permitem que sejam analisados fatores que incidem sobre a estabilidade destes 

ambientes. A evolução geológica, a topografia, as características físicas do solo, como a 

textura, a estrutura, a porosidade, a permeabilidade e a cobertura vegetal, podem influir 

sobre alterações como a erosão, a compactação e a impermeabilização, incidindo na 

qualidade ambiental das bacias hidrográficas (BERTONI; LOMBARDI NETO, 1999). 

Sobre os aspectos geológicos regionais, considerando-se a região de Catalão, bem 

como a bacia hidrográfica do Ribeirão Samambaia/Pari, tem-se que esta insere-se sobre 

rochas do Sistema Orogênico Tocantins, o qual é compartimentado em três cinturões 

orogênicos: Brasília, Araguaia e Paraguai. 

A área da bacia assenta-se, mais especificamente, sobre a área do Cinturão 

Brasília, em sua Faixa Brasília, constituída por rochas do Neoproterozóico, na divisa dos 

Estados de Goiás e Minas Gerais. 
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A Faixa Brasília é formada por unidades metavulcanossedimentares do Grupo 

Araxá e por rochas da unidade metassedimentar Ibiá, com ocorrência de Coberturas do 

Fanerozóico nas áreas de chapadas (HASSUI, 2012). 

 

Grupo Araxá 

A unidade metavulcanossedimentar do Grupo Araxá, formada em ambiente 

marinho de águas mais profundas é caracterizada pela ocorrência de metamafitos e 

metaultramafitos, derivados de porções de assoalho oceânico (SEER et al., 2005 apud 

HASSUI, 2012, p. 307). O metamorfismo que atingiu essas rochas é considerado de médio 

a alto grau, sendo datado de cerca de 640 Ma. 

A unidade constitui-se por xistos granadíferos, xistos grafitosos, hornblenda 

xistos, micaxistos, xistos feldspáticos, xistos ferruginosos, quartzo-xistos, quartzitos, 

mármores, anfibólios, talco-xistos, granada-anfibolitos, serpentinitos e clorita-xistos 

feldspáticosos. 

 

Grupo Ibiá 

Formado após 1,1Ga, sua idade precisa ainda não é conhecida. Suas rochas foram 

metamorfizadas em baixo grau e encontram-se isoladas em uma lasca localizada entre o 

Grupo Canastra, a leste, e o Grupo Araxá, oeste. 

É constituído por protolitos gerados em águas profundas e divididos em três 

formações (HASSUI, 2012), apresentadas a seguir, em ordem estratigráfica da base para o 

topo: 

− Fm. Cubatão: Composta por metadiamictitos e quartzitos; 

− Fm. Rio Verde: Representada por filitos cloríticos esverdeados, filitos 

calcíferos, quartzitos, filitos cinza e filitos carbonosos; 

− Fm. Topázio: Formada por diamictitos depositados em ambientes glacio-

marinho por fluxo gravitacional e ritmitos varvíticos. 

As rochas do Grupo Ibiá apresentam-se metamorfizadas em fácies epidoto-

anfibolito, com rochas gnáissicas que passam gradualmente a xistos feldspáticos e 

micaxistos (FERREIRA, 2003; MOSCA, 2004), o que reflete na configuração paisagística 

da área da bacia hidrográfica do Ribeirão Samambaia/Pari, em Catalão, e, 

consequentemente, na dinâmica vegetacional. 
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5.2.5.1 Geologia Local 

Considerando-se o mapa geológico (Figura 82), localmente, todos os afloramentos 

visitados correspondem a rochas do Grupo Araxá. Tais corpos, representados por uma 

sequência metavulcanosedimentar, encontram-se, atualmente, bastante alterados, 

entretanto, em alguns pontos, mantém texturas e aspectos estruturais preservados, sendo 

passíveis de identificação, como pode-se observar na Figura 83 à Figura 85. 
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Figura 82 - Mapa Geológico da APARSP 

 
Fonte: Marcela Neves (2021). 
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Figura 83 - Mica-Xisto do Grupo Araxá. (Coordenadas geográficas: 18° 4'2.79"S e 47°55'45.31"O) 

 
Fonte: Heloisa Improta Dias (2018). 

Figura 84 - Mica-Xisto do Grupo Araxá. (Coordenadas geográficas: 18° 4'12.45"S e 47°56'0.11"O) 

 
Fonte: Heloisa Improta Dias (2018). 
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Figura 85 - Quartzo-Mica-Xisto do Grupo Araxá. (Coordenadas geográficas: 18° 5'9.35"S e 

47°55'35.64"O) 

 
Fonte: Heloisa Improta Dias (2018). 

Os mica-xistos possuem cor cinza, cinza avermelhado ou vermelha (quando 

alterados). São rochas de granulação fina a média, de textura lepidoblástica com porções 

granoblásticas e estrutura xistosa. 

O quartzo-mica-xistos, por sua vez, são de cor branca a bege esbranquiçada, creme 

ou creme avermelhada (quando alterados). Possuem estrutura xistosa e textura 

granoblástica, com finos domínios lepidoblásticos que constituem um bandamento 

milimétrico. 

 

5.2.5.2 Processos erosivos 

A região da APA do Ribeirão Samambaia/Pari é, normalmente, plana, conforme 

demonstra o Mapa de Declividade (Figura 86) não estando, portanto, sujeita à erosão 

crítica. 
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Durante todo o levantamento e estudo do meio físico, não foram identificadas 

áreas críticas ou degradadas, no que se refere a processos erosivos ou com assoreamentos 

significativos. De modo geral, os solos encontram-se bem preservados e livres de processos 

que desabonem suas boas condições estruturais. 

O Mapa de Susceptibilidade à Erosão (Figura 87) demonstra que locais próximos 

às calhas dos rios, combinados a relevos mais ondulados, tendem a ser mais susceptíveis a 

erosões. Nota-se que, pontualmente, a sudoeste, existem áreas consideradas extremamente 

susceptíveis a erosões. Estas áreas relacionam-se a relevos montanhosos e são as passíveis 

de maior atenção. Ressalta-se, porém, que mesmo nestes locais, não foram constatados, 

durante as visitas de campo, processos ou evidências que abonem desencadeamentos de 

ações erosivas em andamento. 
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Figura 86 - Mapa de Declividade na APARSP 

 
Fonte: Marcela Neves (2021). 
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Figura 87 - Mapa de Susceptibilidade à Erosão APARSP 

 
Fonte: Marcela Neves (2021). 
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5.2.6 Geomorfologia 

 Considerando-se o Mapa Geomorfológico (Figura 88) e a configuração 

geomorfológica regional, segundo Mosca (2004), o relevo na área da bacia pode ser 

dividido em duas categorias topográficasː a primeira porção, que se estende a leste da antiga 

captação da SANEAGO/SAE, até seus limites na BR-050 (Catalão/Brasília), é 

caracterizada por formas planas e suaves (SRA/IIA); e a segunda, que, por sua vez, abrange 

a antiga captação de água da SANEAGO/SAE no sentido oeste na GO-330 

(Catalão/Goiânia) até o limite com a bacia do Ribeirão Pirapitinga a sul, e é caracterizada 

por uma topografia acidentada, com relevo mais movimentado que a porção anterior 

(Fonte: Heloísa Improta Dias (2018).), sendo sua declividade mais acentuada (ZER) 

(MOSCA, 2004). 
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Figura 88 - Mapa Geomorfológico na APARSP 

 
Fonte: Marcela Neves (2021). 
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Figura 89 - Quebra de relevo na APA. (Coordenadas geográficas: 18° 6'52.77"S e 47°54'18.46"O ) 

 
Fonte: Heloísa Improta Dias (2018). 

A divisão topográfica, acima descrita, é visível e pode ser percebida, quando 

relacionada ao uso do solo na área da bacia. Na primeira porção descrita, predomina o uso 

do solo voltado à agricultura, ao passo que, na segunda porção, há um expressivo 

desenvolvimento de criação de gado (Figura 90). 
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Figura 90 - Criação de gado em relevo movimentado. Localização: (Coordenadas geográficas: 18° 

6'52.77"S e 47°54'18.46"O ) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 

A conjunção das litologias e das formas morfoestruturais com outros aspectos 

geoambientais, em uma compreensão ecossistêmica, condiciona o sistema de escoamento 

e captação das águas de infiltração e/ou estruturadas na rede de drenagem da bacia, 

proporcionando ainda a diversidade paisagística e fitofisionômica na área. 

 

5.2.7 Hidrografia 

A hidrografia, agregada ao relevo e aos solos e sob a imposição climática regional, 

tem importante papel na configuração fisionômica da vegetação, uma vez que a região do 

Cerrado é o local de origem das grandes bacias hidrográficas do Brasil e do continente Sul-

Americano como um todo. É no Cerrado que nasce, por exemplo contribuintes das bacias 

Amazônica, do Paraná/Prata, do São Francisco, do Araguaia-Tocantins, do Atlântico 

Norte/Nordeste, do Atlântico Leste e do Paraná/Paraguai (LIMA; SILVA, 2008). 

Segundo Lima e Silva (2005), o Bioma Cerrado é responsável por mais de 70% 

da vazão acumulada nas bacias do Araguaia/Tocantins, São Francisco e Paraná/Paraguai. 

O Ribeirão Samambaia/Pari insere-se na bacia hidrográfica do Paraná, desaguando na 

margem direita do rio Veríssimo, no município de Goiandira (GO). O rio Veríssimo é, por 

sua vez, afluente da margem direita do rio Paranaíba, inserido na região hidrográfica da 
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bacia do Paraná, subdivisão implantada pela Agência Nacional de Águas (ANA). A região 

hidrográfica do Paraná é considerada a de maior densidade urbana do Brasil, uma vez que 

nela, estão contidas as maiores cidades brasileiras. A região compreende as regiões sudeste, 

sul e centro-oeste (MMA, 2006). 

Dentro deste contexto, o município de Catalão está inserido na bacia hidrográfica 

do rio Paranaíba, onde apresenta uma grande extensão de área, que se subdivide em 

‘Paranaíba 1, 2 e 3’ para fins de gerenciamento. Catalão faz parte da porção Paranaíba 1 

(MMA, 2006). 

É importante ressaltar que a análise das características físicas da área auxilia na 

compreensão das variáveis que condicionam a estabilidade da bacia. Estes fatores podem 

auxiliar a determinar a ocorrência de alterações provenientes do uso inadequado do solo e 

da água. Isso também é facilitado a partir da caracterização de aspectos naturais do 

ambiente local, tais como topografia e tipos de solo que podem potencializar problemas na 

bacia hidrográfica. 

Quanto à topografia, agente determinante na formação das redes de drenagem, 

tem-se que, na região da bacia hidrográfica do Ribeirão Samambaia/Pari, ela apresenta 

declividade levemente ondulada a moderadamente acentuada. Os vales do Ribeirão 

Samambaia são encaixados, apresentando alguns trechos sinuosos, que mudam 

bruscamente de orientação. (MONTEIRO; SILVA, 1979) observam esta especificidade 

através da: 

− Angularidadeː refere-se às mudanças bruscas de direções dos cursos 

d’água. Alta Angularidade é definida como uma mudança evidente e forte 

dos cursos d’água; Baixa Angularidade, por sua vez, é a mudança pouco 

evidente, geralmente suave e gradual. Esta característica pode ocorrer num 

único rio, ou em todos que fazem parte do padrão. Neste caso, a 

angularidade se encontra intimamente ligada ao elemento orientação 

(Monteiro, 1979). 

− Orientaçãoː A mudança de orientação está diretamente ligada às 

características geológicas da área. A orientação da rede de drenagem, neste 

caso, deve ser utilizada para entender o fluxo da água no interior da bacia, 

principalmente em relação ao transporte de sedimentos, possíveis erosões 

e reflexos na qualidade da água, já que, a rede de drenagem é dependente 
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das estruturas geológicas, condições climáticas, características do solo, 

subsolo e da cobertura vegetal (MONTEIRO; SILVA, 1979). 

O Ribeirão Samambaia é o curso de água responsável por abastecer a maioria da 

população humana da zona urbana e rural, além das atividades agropecuárias e urbanas do 

município de Catalão. 

 

5.2.7.1 Características físicas 

A bacia hidrográfica do Ribeirão Samambaia/Pari se apresenta como uma bacia 

de pequena extensão. Segundo Mendonça et al. (2005) o Ribeirão Samambaia possui área 

de drenagem de 85,21km2, apresentando 323 nascentes, das quais apenas oito são perenes. 

Segundo Mosca, 2004, a vazão média do Ribeirão é de 411,7l/s (dezembro de 

1999 a agosto de 2000), tendo sido o maior valor, 1.050,6l/s, encontrado em março de 2000, 

e o menor, 71,0l/s, medido em fevereiro/2000. Esta vazão foi entendida como excepcional, 

uma vez que as menores vazões históricas são encontradas no mês de agosto, ficando em 

torno de 24l/s (MOSCA, 2004). 

A Tabela 20 apresenta a análise fluviomorfológica da bacia hidrográfica do 

Ribeirão Samambaia/Pari. São apresentados dados a respeito do perímetro da área da bacia, 

diâmetro, extensão, largura, índice de sinuosidade, densidade de rios, densidade da 

drenagem, área da bacia, comprimento e forma. 

 

Tabela 20 - Parâmetros fluviométricos da APA do Ribeirão Samambaia/Pari (Fonteː Mosca, 2004). 

Parâmetro Fluviométrico Valor Encontrado 

Perímetro 56,45 km 

Diâmetro Maior 17,250 km 

Maior Extensão do Vale 23,025 km 

Extensão Média 23,50 km 

Largura Média 3,318 km 

Relação Comprimento Médio/Largura Média 2,771 

Índice de Sinuosidade 1,11 

Densidade de Rios 3,8 rios/km2 

Densidade de Drenagem 3,915 km/km2 

Área da Bacia 85,212 km2 

Comprimento da Bacia 17,250 km 

Forma da Bacia 0,1848 

Fonte: Elaborado pelo autor. 



 

Plano de Manejo Ambiental da APA do Ribeirão Samambaia/Pari 

Caderno I – Diagnóstico Socioambiental 
 

 

 

156 

 

Os dados apresentados na Tabela 20 possibilitam uma análise detalhada da 

hidrologia local, auxiliando na compreensão de determinados padrões como drenagem, 

escoamento superficial, enchentes, transporte de sedimentos e demais fatores importantes 

para a avaliação das alterações na bacia hidrográfica. 

Ao considerarem-se aspectos como a qualidade da água, a estabilidade dos solos 

e a resistência a eventos e fenômenos naturais aleatórios, são possíveis à realização de um 

planejamento mais detalhado da área de influência da bacia, possibilitando a projeção das 

reações do ambiente às alterações adversas. 

As pressões aos mananciais ocorrem, geralmente, pela alta demanda de água em 

uma bacia ou no conjunto delas, devido aos seus usos múltiplos ou conflitos entre eles. Ao 

tratar-se de um curso de água, responsável por abastecer 81.064 habitantes da zona urbana 

(IBGE, 2010) e 800 da zona rural (MOSCA, 2004), além do entendimento da dinâmica das 

atividades agropecuárias e urbanas, faz-se necessário o detalhamento hidrológico, visando-

se a compreensão da disponibilidade de água na bacia, uma vez que ocorre um considerado 

aumento de pressão nos períodos de redução da vazão. 

Na Tabela 21 são apresentados os dados referentes à distribuição de água para o 

saneamento básico. 

 

Tabela 21 - Dados referentes à distribuição de água, de acordo com o IBGE (2008) 

Saneamento Básico 

Características Dados 

Número de Economias Abastecidas 29.413 

Número de Residências Abastecidas 27.711 

Volume de Água Tratada Distribuída por Dia 16.124 m3/s 

Volume Total de Água com Tratamento Convencional 15.825 m3/s 

Volume Total de Água com Tratamento por Simples Desinfecção (Cloração ou 

Outros) 
369 m3/s 

Fonte: IBGE, 2008. 

O crescimento da cidade de Catalão acabou por demandar uma quantidade 

significativa de água para o abastecimento. A pressão sob a bacia tem ocorrido, de maneira 

geral, nos períodos de seca, e a estação de tratamento de água da cidade tem trabalhado em 

seu limite máximo, ocorrendo, inclusive, racionamento de água durante à noite. 

Segundo a Secretária de Estado de Gestão e Planejamento - SEGPLAN do Estado 

de Goiás, 95% da população de Catalão é atendida por água tratada, e 42% pela coleta de 
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esgoto (SEGPLAN, 2003). De acordo com informações da Superintendência de Água e 

Esgoto (SAE) de Catalão a partir de entrevista concedida em 2011, uma das maiores 

preocupações do município, já naquela época, seria a disponibilidade de água para o 

abastecimentoː 

"[...] é fato que hoje o Samambaia está no limite, só que temos ainda uma 

pequena oportunidade, nós temos uma possibilidade de aumentar um pouco a 

vazão para a cidade, porque, existe uma reversão no Ribeirão Pari, e hoje ela é 

utilizada só nos períodos de grande seca. Períodos no final do ano, quando os 

níveis dos mananciais sofrem. O Samambaia não fica atrás, ele reduz, e 

dependendo do ano, há uma necessidade de complementar a água do Samambaia 

para bombear, porque a gente bombeia hoje 190l/s, e quando chega setembro, 

outubro, depende do período do ano, quando há maior seca, há a necessidade de 

complementar o volume dessa água. A gente então tem uma instalação a uns 

10km abaixo da captação do Samambaia, localizada no Ribeirão Pari, e a gente 

liga essa reversão e complementa a vazão do Samambaia. Claro que existe um 

projeto antigo de jogar com a estrutura que a gente tem e atingir, com o 

Samambaia, 280 l/s. Quer dizer, nós vamos ter um crescimento aí de 50% e esses 

[...] 280l/s eles serão lançados com a reversão do Pari. Colocar mais bombas, de 

tal forma que a gente possa atingir esses 190l/s. Esses 280l/s serão atingidos 

então com a ampliação dessa reversão, tá, para colocar novas bombas, ampliar o 

número de bombas, já está previsto mais 20, para atingir isso, nós precisamos 

ampliar a nossa, duplicar a nossa adutora, ela é parcialmente duplicada entre a 

captação do Samambaia e a Estação de Tratamento, são mais ou menos 10km, 

ainda restam um pouco mais de 2 km pra serem duplicados, aÍ, você aumentando 

o bombeamento do Pari e duplicando, e terminando a duplicação você permite 

jogar 280l/s [...]. Como a ETA também ‘tá’ no limite de utilização, de tratamento, 

nós vamos ampliar, nós vamos fazer uma melhoria, pequenas ampliações, 

transformar a estação. Dos decantadores, hoje o que a gente tem de decantadores, 

ainda ‘tá’ baixo, não ‘tá’ suportando o índice de vazão. Então, só que, apesar 

disso, da gente ter essa captação do Samambaia, hoje já, como ela não é 

suficiente, e antes da ampliação, até que a gente amplie, houve a necessidade que 

a gente acompanhasse o crescimento da cidade com a perfuração de poços 

artesianos pra complementar o abastecimento. Então hoje, de 20% a 25% do 

abastecimento, já é efetuado por poços artesianos, ‘né’. Castelo Branco, 

Ipanema, que hoje é abastecido totalmente por poços artesianos, e alguns poços 

complementam o abastecimento do Samambaia, ‘tá’, então aí tem de 20% a 

25%(...)" (Trecho do Diário de Campo, extraído de PORTO, 2012). 
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Percebe-se que, pelo depoimento prestado pelo superintendente, já existia uma 

preocupação com as mudanças nos sistemas de captação de água, visto que, conforme 

exposto por (PORTO, 2012), na ocasião, a Estação de Tratamento de Água (ETA), já 

trabalhava no limite de sua capacidade, este fato já era, desde então um problema na 

eficácia do tratamento de água, nos investimentos de ampliação da ETA e na adução de 

água, fatores imprescindíveis na garantia da qualidade da água servida à população. Em 

2011, a Agência Nacional (ANA) divulgou a relação de municípios do estado de Goiás que 

deveria ampliar e modificar o seu sistema de captação. De acordo com este estudo, o 

Governo deveria investir R$ 700 milhões de reais até o ano de 2015, em 224 municípios 

goianos para garantir o abastecimento para mais de 80% da população. Ainda segundo o 

estudo, esses investimentos deveriam ser realizados para evitar que os municípios goianos 

apresentassem dificuldades de abastecimento pela falta de água para atender à demanda, 

principalmente nos períodos de estiagem. Os investimentos deveriam ser destinados para 

realizações de obras até 2015, visando atende às demandas para o ano de 2025 (ANA, 

2011). 

Nota-se, a partir do estudo e do relato do superintendente da SAE, que o município 

de Catalão, durante os períodos de estiagem, tem sofrido pressão com a redução da vazão 

na bacia hidrográfica do Ribeirão Samambaia (BHRS), dependendo, portanto, de soluções 

em curto prazo para sanar tais imprevistos. 

Segundo o superintendente da SAE (PORTO, 2012) em períodos de vazão 

reduzida, a demanda no manancial é maior do que a disponibilidade do recurso, o que 

resulta em prejuízos para o abastecimento de água.  Os conflitos pelo uso da água são, na 

maioria das vezes, provocados por atividades que demandam grande quantidade do recurso 

para sua manutenção, como observado pelo estudo empreendido pela (ANA, 2011). 

Assim, a urgência nos investimentos para adequação do sistema decorre da 

necessidade de prevenir futuros conflitos ou prejuízos pela falta de água disponível ao 

abastecimento local. 

A cidade que consome 16.124l/s/dia, considerando todas as atividades presentes 

na bacia, aumenta a pressão sobre o manancial, principalmente em períodos de vazão 

reduzida, quando os conflitos entre o abastecimento e a irrigação tendem a se ampliar, uma 

vez que essas são as principais demandas da região.  Segundo Paula et al. (2012), para o 

ano de 2020 estimativas de consumo de água diário no município de Catalão seria de 14.700 
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m³ dia-1, para atender a demanda da vazão coletada pelo sistema de abastecimento da cidade 

seria por volta de 240 l.s-1. 

 

5.2.7.2 Projeção 

O crescimento demográfico em Catalão, a partir da análise das projeções dos 

estudos da ANA para 2025, aponta para a necessidade da promoção de soluções para o 

abastecimento de água da cidade, a qual terá cerca de 120.097 habitantes. 

Os índices de urbanização têm se intensificado tanto no estado de Goiás como no 

país, revelando a necessidade de investimentos no setor de abastecimento. Estes 

investimentos isoladamente, entretanto, não solucionarão os problemas do sistema se não 

forem também aplicados, em conjunto, projetos entre o setor de saneamento e as entidades 

de gerenciamento das bacias hidrográficas de abastecimento. 

Um trabalho de conservação das fontes de água disponíveis no município de 

Catalão possibilitará a garantia do abastecimento, mesmo com o crescimento da demanda. 

Ressalta-se que é necessário atender aos usos múltiplos da água, tendo em vista os conflitos 

que possam ser gerados futuramente, não somente na Bacia do Ribeirão Samambaia, mas 

nas demais fontes consideradas favoráveis à captação, o Ribeirão Pari e o Rio São Marcos. 

Inevitavelmente a gestão dos problemas em longo prazo deverá considerar o crescimento 

da cidade, a expansão das atividades econômicas, a ocupação e o uso dos solos na área da 

Bacia, a recuperação das áreas de Mata de Galeria presentes e as fontes alternativas para o 

abastecimento, ensejando atender os múltiplos usos do solo e da água em ações 

descentralizadas precedidas de planejamento, desta forma a implantação do barramento no 

Ribeirão Pari foi extremamente oportuna visando a garantia de abastecimento da população 

da Cidade de Catalão. A Figura 91 apresenta a rede hidrográfica da APA do Ribeirão 

Samambaia/Pari. 

 

5.2.8 Hidrogeologia 

A região de estudo está completamente inserida sob domínio do Sistema Aquífero 

Araxá (SAAx), conforme demonstra a Figura 91. O Sistema Aquífero Araxá é um aquífero 

profundo, que compreende o conjunto litológico do grupo Araxá, associado às Sequências 

Vulcano-Sedimentares situadas ao sul da Sintaxe dos Pirineus, juntamente com as rochas 

supracrustais dos arcos de ilha situadas no sudeste do estado e ao Grupo Cuiabá. 
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Esta associação de unidades e tipos petrográficos é justificada em função da 

similaridade reológico-estrutural que estes materiais apresentam, e por se tratar 

predominantemente de micaxistos, com menor contribuição de quartzitos, anfibolitos e 

rochas ultramáficas. 

Em função da pequena porosidade observada nos tipos litológicos metapelíticos, 

que predominam, além do baixo ângulo de mergulho da foliação, este sistema possui baixa 

vocação hidrogeológica, com média de vazões de 3,5 m3/h e elevada ocorrência de poços 

secos ou de vazão muito baixa. Se consideradas as vazões anômalas em pontos isolados a 

média eleva-se para 6,5 m3/h, entretanto este valor médio é condicionado pela presença de 

poços de vazões superiores a 80 m3/h associados a lentes de mármores que ocorrem de 

forma restrita na área de distribuição do Grupo Araxá ou a um sistema de fraturas abertas 

e, portanto, mais produtivas. 

Ressalta-se, mais uma vez, que, tipicamente, este sistema é composto por 

aquíferos descontínuos, livres, anisotrópicos, com condutividade hidráulica muito baixa. 
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Figura 91 - Mapa Hidrogeológico na APARS 

 
Fonte: Marcela Neves (2021).
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5.2.9 Pedologia 

As características físicas da área podem auxiliar na compreensão das variáveis que 

levam à estabilidade de uma bacia. Alguns fatores podem determinar as alterações passíveis 

de ocorrer na área da bacia pelo uso inadequado do solo, da água e dos aspectos naturais 

da área, tais como topografia e/ou tipo de solo. 

A bacia hidrográfica do Ribeirão Samambaia/Pari está sofrendo sérios problemas 

de degradação pelo mau uso do solo. Com isso, a população humana vem perpassando por 

sérios problemas, dentre eles, a dificuldade no abastecimento adequado de água.A 

determinação da classe de um solo é baseada, principalmente, no estudo de suas 

características morfológicas e físicas (cor, textura, profundidade e estrutura), químicas 

(fertilidade, composição, acidez e matéria orgânica) e mineralógicas (composição e 

estrutura de seu material de origem), além de outras de igual importância, como mudança 

abrupta de textura, teor de matéria orgânica, porosidade e profundidade do solo. 

Os solos presentes na região do Cerrado são caracterizados geralmente pela 

relativa disponibilidade de nutrientes e pela baixa alcalinidade (pH baixo) em razão dos 

processos de intemperismo, principalmente a lixiviação e a concentração de sílica advinda 

do material de origem sob a imposição da diversidade climática regional. A distribuição 

dos solos, condicionada por fatores como a drenagem e disponibilidade de nutrientes, 

influenciam diretamente na ocorrência das diferentes paisagens fitofisionômicas no Bioma 

(LIMA, 2014). 

Nesse contexto, de acordo com o Mapa Pedológico (Figura 92) e com Mosca 

(2004), os solos da área da bacia hidrográfica do Ribeirão Samambaia/Pari foram 

classificados em Latossolos, Plintossolos, Cambissolos, Neossolos e Gleissolos. 

 

Latossolos 

Os Latossolos, segundo Mosca (2004), apresentam textura argilosa ocorrendo em 

relevos planos a suavemente ondulados, considerando-se o atual Sistema Brasileiro de 

Classificação dos Solos (EMBRAPA, 2006). 

De acordo com Bertoni e Lombardi Neto (1999), nos solos argilosos, a penetração 

de água é reduzida. Desta forma, em períodos de chuva, a água escorre com mais 

intensidade sobre a superfície. Por outro lado, a coesão entre as partículas é maior, o que 

aumenta sua resistência à erosão. Assim sendo, é necessária a análise conjunta dos fatores 
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que podem influenciar na estabilidade do solo, bem como dos usos que são dados a ele, 

uma vez que as características podem vir a limitar ou a aumentar sua resistência. 

 

Plintossolos 

Os Plintossolos se apresentam com texturas que vão de argilosas a arenosas, em 

relevos que vão de ondulados a fortemente ondulados (MOSCA, 2004). De acordo com 

Sanots et al. (2006, p. 102), estes solos são “[...] formados sobre condições de restrições à 

percolação da água, sujeitos ao efeito temporário de excesso de umidade, de maneia geral 

imperfeitamente ou mal drenados”. 

Ainda segundo Santos et al. (2006), geralmente esta classe de solo ocorre em 

terrenos ligados às várzeas, áreas de relevo plano ou até mesmo suavemente ondulados, 

como é observado na área de estudo.  Os Plintossolos também aparecem em terraços 

inferiores de encostas e em áreas surgentes, influenciados pela oscilação do lençol freático, 

a qual resulta em alagamentos ou encharcamentos periódicos, provenientes da restrição à 

percolação e ao escoamento da água. 

Estes solos influenciam as áreas de Mata de Galeria, caracterizando seu subtipo 

'inundável'. Além disso, eles incidem, também, em ambientes de Veredas. 
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Figura 92 - Mapa Pedológico da APARSP 

 
Fonte: Marcela Neves (2021). 
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Cambissolos 

As áreas cobertas por Cambissolos apresentam textura argilosa com cascalho em 

relevos ondulados a fortemente ondulados. Pela heterogeneidade do material de origem, 

das variações climáticas e do relevo, podem se diferenciar, consideravelmente, entre os 

locais de ocorrência, sendo fortemente a imperfeitamente drenados, e rasos a profundos 

(SANTOS et al., 2006). 

Segundo Bertoni e Lombardi Neto (1999), esses solos arenosos, apesar de bem 

drenados, possuem uma baixa proporção de partículas argilosas, responsáveis por interligar 

frações menores a maiores, sob exposição da chuva a lâmina de água poderá arrastar uma 

grande quantidade de solo. 

 

Neossolos 

No caso dos Neossolos, eles ocorrem em áreas mais declivosas da bacia, sendo 

considerados rasos (MOSCA, 2004). Desse modo, apresentam restrição ao uso, como a 

agricultura devido à deficiência em fertilidades, relevo bastante declivoso, pedregosos, às 

vezes rochosidade e indicação à erosão, são, portanto, mais indicados a pastagens, 

silvicultura ou como área de proteção ambiental. 

Segundo Santos et al. (2006), os Neossolos podem conter minerais ou materiais 

orgânicos que não apresentam alterações significativas do material de origem em razão da 

diminuta atuação dos processos pedogenéticos, seja por suas características ou pela sua 

resistência ao intemperismo e também por sua composição físico-química, o que pode 

impedir e limitar consideravelmente a evolução dos solos. Estes solos cobrem relevos 

ondulados onde incide vegetação Campestre. 

 

5.2.9.1 Uso do Solo baseado nas características pedológicas 

Os estudos realizados na região do Cerrado, mostram que este Bioma se encontra 

bastante degradado. O avanço e o desenvolvimento indiscriminado da agropecuária 

moderna têm priorizado a região do Cerrado (chapadões), em decorrência de suas 

características geoambientais favoráveis, principalmente, os solos profundos e de boa 

qualidade para a agricultura. 

Diversas áreas são impactadas, pelos proprietários rurais, por meio das queimadas, 

para renovação de pastagens e para facilitar o acesso das máquinas, que invadem as Áreas 
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de Preservação Permanente (APP) para ampliar o cultivo e/ou de pastagens. Estas práticas 

agrícolas desenvolvidas principalmente nessas áreas, vêm causando impactos ambientais 

irreversíveis ao Bioma Cerrado. 

Com o crescimento da população humana e, portanto, das cidades, a necessidade 

de alimentos aumenta. Tal demanda é atendida, principalmente, pela pecuária extensiva, 

cujos reflexos incidem, também, no padrão extensivo e predatório do Cerrado. Nessas 

áreas, geralmente, as Veredas constituem o principal recurso hídrico, sendo um importante 

reguladores hidrológicos em escala local, regional e, até mesmo, nacional, uma vez que as 

nascentes mais altas das principais bacias hidrográficas do Brasil ocorrem nessa região. 

Desta forma, os usos do solo em uma bacia hidrográfica podem determinar as 

alterações de suas características ambientais e da qualidade e quantidade da água. Os 

processos erosivos ocasionados pelo manejo inadequado do solo no campo e pela falta de 

drenagem e impermeabilização nas áreas urbanas, aceleram as alterações em sua 

estabilidade. 

Percebe-se através de análise de dados e do Mapa de Uso dos Solos (Figura 114) 

que na bacia hidrográfica do Ribeirão Samambaia/Pari, ocorre uma instabilidade do solo 

devido ao mau uso, ocasionando vários problemas socioambientais para a região da bacia. 

Assim sendo, a caracterização pedológica da área da bacia é essencial para entender os 

principais usos do solo e a distribuição das atividades na bacia, inclusive a influência que 

estes usos podem ocasionar na qualidade da água. 

De acordo com Mosca (2004), as áreas planas estão recobertas por Latossolo e são 

preferencialmente ocupadas pelo plantio, com a produção de soja, milho, alho, batata, 

feijão, silagem, entre outros (Louis Dreyfus Commodities Brasil S/A, 2011). Já nas áreas 

movimentadas, onde ocorrem Plintossolos, Cambissolos e Neossolos há o predomínio de 

pastagens, remanescentes Florestais e Cerrado. Há ainda, às margens dos cursos de água, 

as Matas de Galeria e, nas nascentes, as Veredas. Na bacia hidrográfica do Ribeirão 

Samambaia/Pari, ocorre uma instabilidade do solo devido ao mau uso, ocasionando vários 

problemas socioambientais para a região da bacia. 

Assim sendo, a caracterização pedológica da área da bacia é essencial para 

entender os principais usos do solo e a distribuição das atividades na bacia, inclusive a 

influência que estes usos podem ocasionar na qualidade da água. 
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Os solos nos quais ocorrem as Matas de Galeria compreendem, de acordo com 

Haridasan (1998) e Ribeiro e Walter (2008), os Latossolos, Cambissolos, Plintossolos, 

Argissolos, Gleissolos e Neossolos. 

Os Latossolos, por ocorrerem em terrenos acidentados, apresentam maior 

fertilidade em virtude do arraste de partículas das áreas adjacentes e matéria orgânica da 

própria vegetação (HARIDASAN, 1998; RIBEIRO; WALTER, 1998). 

Os Cambissolos aparecem nas Matas de Galeria, em áreas com declividade 

acentuada. Estes solos apresentam materiais de origem de intemperismo lento das rochas, 

como, arenitos e quartzos (HARIDASSAN, 1998). Também podem se apresentar sobre 

Neossolos, considerados pouco desenvolvidos mineralogicamente, apresentando acidez de 

alta a neutra, com saturações, que, de acordo com Haridasan (1998), variam de baixa a alta 

(HARIDASAN, 1998; RESCK; SILVA, 1998). 

Os Plintossolos são os solos mais ocorrentes nas áreas cobertas por Matas de 

Galeria. Assim sendo, as oscilações do lençol freático, em virtude das variações climáticas 

nestes solos, podem influir sob a vegetação incidente às margens do curso d’água, como 

observado por Ribeiro e Schiavini (1998) e Ribeiro e Walter (1998; 2008). Possuem textura 

argilosa e média arenosa, são mal drenados e modernamente ácidos (HARIDASAN, 1998; 

RESCK; SILVA, 1998). 

Os Gleissolos são caracterizados pelo excesso de água em seu perfil, o qual se 

relaciona à proximidade do lençol freático da superfície do solo. Tal excesso ocasiona 

excesso de umidade, permanente ou temporária, dependendo das condições de sua 

ocorrência e dos períodos sazonais distintos. A saturação hídrica favorece o 

estabelecimento de condições anaeróbicas, inibindo o desenvolvimento de determinadas 

espécies arbóreas e arbustivas, reduzindo a decomposição aeróbica de eventuais 

serapilheiras e, ainda, promovendo a redução de ferro e manganês. Estes solos apresentam 

textura argilosa, pouco porosa, pouco permeável nas camadas superiores e impermeáveis 

nas camadas inferiores do perfil (HARIDASAN, 1998; RESCK; SILVA, 1998). 

Segundo (RESCK; SILVA, 1998), na APA do Ribeirão Samambaia/Pari, em áreas 

de várzeas, frequentemente são encontrados Gleissolos, seguidos de Plintossolos com 

ocorrência, ainda, de Neossolos, cobertos, principalmente, pelas Matas de Galeria. 

As Matas de Galeria, de acordo com (EITEN, 1993), podem ser relacionadas à 

proximidade de solos que tenham o lençol freático incidindo sobre a superfície. Este fator 

contribui para o fornecimento de água para as raízes dos indivíduos arbóreos durante todo 
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o ano. O autor ainda observa que sua incidência em solos argilosos é comum devido à 

capacidade de retenção de água que eles apresentam. 

Como pode ser observado, a cobertura vegetal auxilia na manutenção dos solos 

onde ocorre, através de fatores como o dossel, a serapilheira e a densidade da vegetação, 

permitindo a interceptação de água em períodos chuvosos e, também, atuando como 

barreiras aos efeitos eólicos. A serapilheira contribui consideravelmente para esta 

manutenção, pois, se agrega ao perfil superior do solo, melhora sua porosidade e sua 

capacidade de retenção da água (BERTONI; LOMBARDI NETO, 1999). 

Desta forma, os usos do solo em uma bacia hidrográfica podem determinar as 

alterações de suas características ambientais e da qualidade e quantidade da água. Os 

processos erosivos ocasionados pelo manejo inadequado do solo no campo e pela falta de 

drenagem e impermeabilização nas áreas urbanas, aceleram as alterações na estabilidade. 

A redução da qualidade da água está entre os principais efeitos desta modificação. 

De acordo com (RESCK; SILVA, 1998, p. 40), “[...] os sedimentos podem ser 

considerados um dos maiores poluentes das águas superficiais, bem como agentes causais 

de assoreamento nos canais e cursos d’água além da eutrofia, principalmente devido ao P 

e N, este, podendo ainda atingir lagos e reservatórios”. 

A forma pela qual os solos são alterados determinarão a estabilidade das 

condicionantes ambientais que favorecem a manutenção da qualidade da água. A retirada 

da cobertura vegetal, a substituição por outras espécies, a exposição constante do solo entre 

os períodos de plantio, a impermeabilização e a compactação, são fatores que potencializam 

a perda acentuada da fertilidade e dos solos, propriamente ditos, durante os períodos 

chuvosos, contribuindo, ainda, para o arraste de partículas que são depositadas no leito dos 

cursos de água. 

O processo de transformação das características do solo na bacia do Ribeirão 

Samambaia/Pari, pode ser atribuída às atividades agrícolas, à compactação do solo às 

margens do curso d’água pela pecuária, à supressão das Matas de Galeria, à 

impermeabilização do solo e à falta de drenagem nas áreas urbanas, potencializando os 

efeitos do escoamento superficial que acarretarão no transporte de resíduos nestas áreas e 

dos solos sem cobertura vegetal na zona rural, aumentando a sedimentação e o 

assoreamento dos leitos de seus cursos de água. Essas modificações têm ocasionado a 

redução da vazão nos períodos de estiagem e a alteração da qualidade da água no manancial. 
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O planejamento do uso do solo se configura como a medida mais adequada à 

conservação e manutenção destas áreas, sejam elas, planas ou com declividade acentuada, 

o controle das atividades desenvolvidas na bacia permitirá o uso sustentável do solo 

melhorando as condições físicas, químicas e biológicas dos mananciais locais. A Tabela 22 

e Tabela 23 mostram exemplos onde as diferenças dos teores de matéria orgânica, argila e 

areia, em três condições de uso do solo, evidenciam a diferença de cada um. Esse exemplo 

é típico em regiões intertropicais. 

 

Tabela 22 - Teores médios de matéria orgânica do solo em diferentes posições nas vertentes e condições de 

uso do entorno 

Posição na vertente 

MOS (dag dm -3) 

Condição de uso do entorno 

Conservada Lavoura Pasto 

Terço inferior 13,21 aA 5,79 aC 8,94 aB 

Terço médio 3,73 bA 3,81 bA 4,24 bA 

Terço superior 3,04 bA 3,23 bA 3,50 bA 

Fonte: CABRAL et. al, 2011.  

Tabela 23 - Teores de argila e areia no solo em diferentes posições das vertentes e condições de uso do 

entorno 

Posição na vertente 

Condição de uso do entorno 

Conservada Lavoura Pasto 

Argila (dag dm -3) 

Terço inferior 21,22 bB 42,11 bA 36,44 bA 

Terço médio 50,11 aA 48,56 aA 52,78 aA 

Terço superior 55,78 aA 51,44 aAB 49,89 aB 

 Areia (dag dm-3) 

Terço inferior 66,22 aA 38,22 aB 46,44 aB 

Terço médio 32,11 bA 28,33 bA 27,56 bA 

Terço superior 26,22 bB 26,11 bB 32,00 bA 

Fonte: Cabral et al., (2011). 

*Letras minúsculas comparam posições na vertente (colunas) e maiúsculas os usos do entorno (linhas). 

Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Médias das diferentes camadas (profundidades de amostragem).  
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5.3 Vegetação 

5.3.1 Introdução 

No processo de interação com a paisagem natural, o Homem promove grandes 

modificações. Esse espaço se materializa de diferentes formas como resultado da 

combinação de elementos naturais e sociais, sendo uma consequência do processo 

histórico. 

No município de Catalão, Estado de Goiás, o uso e ocupação do solo, em virtude 

das transformações econômicas causadas na cidade por suas atividades, têm influenciado 

o crescimento e a expansão urbana, submetendo as bacias hidrográficas a alterações através 

do parcelamento do solo e da criação de infraestrutura para dinamizar este processo, 

conduzindo ao avanço sobre estas áreas com consequente adensamento populacional. O 

aumento da demanda habitacional e o crescimento do mercado imobiliário na cidade 

pressionaram a ocupação da área da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Samambaia e Ribeirão 

Pari. Há uma preocupação com a manutenção da qualidade e quantidade de água nos 

mananciais devido a supressão da vegetação nativa, em especial as formações ciliares, e 

com a qualidade ambiental dos ribeirões e seus tributários (PORTO, 2012). 

A área de estudo insere-se no Bioma Cerrado, que abrange o Planalto Central do 

Brasil, e é o segundo maior Bioma do País em área (RIBEIRO; WALTER, 2008). É 

composto de um mosaico de vários tipos de vegetação, resultante da diversidade de solos, 

de topografia e de climas dessa extensa região, o qual influencia na densidade e frequência 

de árvores e arbustos, além de uma camada rasteira formada predominantemente por 

gramíneas e uma biodiversidade riquíssima. O Bioma Cerrado é reconhecido pela sua 

diversidade biológica e fitofisionômica, e apontado como uma das vinte e cinco regiões 

prioritárias para a conservação da biodiversidade em todo o mundo, em virtude do seu 

crescente processo de degradação (MYERS; MITTERMEIER, et al., 2000). É uma área de 

grande importância ecológica no planeta, sendo classificada como um Hotspot, área 

prioritária para conservação, com alta biodiversidade e muito ameaçada. 

A vegetação é importante fator de proteção aos recursos hídricos e seu 

conhecimento é relevante para compor a elaboração do Plano de Manejo da APA. Dessa 

forma, aborda-se a ocupação e uso do solo, as formações vegetais, seu estado de 

conservação, as funções ecológicas, a composição florística e a presença de espécies 

endêmicas ou protegidas por lei. As informações irão constituir uma base de dados que irá 
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somar conhecimento e subsidiar a SEMMAC/SAE com informações idôneas, para que 

sejam executadas ações de preservação, conservação e ou recuperação nas bacias 

hidrográficas, em parceria com os proprietários rurais da região. 

 

5.3.2 Metodologia 

Para a elaboração do Mapa de Cobertura e Uso do Solo, foi utilizada imagem do 

satélite Sentinel II de 13/08/2018. Com a alta resolução das imagens foi possível construir 

um mapa bastante detalhado, compatível com a escala de mapeamento de 1:10.000. 

Portanto, a imagem utilizada apresenta alta confiabilidade tanto em relação à obtenção de 

dados, quanto à qualidade radiométrica e geométrica. 

Nas imagens realizaram-se os procedimentos de georreferenciamento e ajustes. 

Em seguida, a imagem foi reprojetada para os sistemas UTM (coordenadas planas) e Datum 

SIRGAS 2000 (fuso 22K e 23K). Na etapa seguinte, foi feita uma classificação manual e 

supervisionada através do software ArcGis 10.5, a partir da vetorização sobreposta à 

imagem de satélite. Como etapa complementar aos dados obtidos pelas imagens, para 

validação do mapeamento efetuou-se o levantamento das formações vegetais e composição 

florística nas áreas selecionadas em campo. 

Com relação à nomenclatura das formações vegetais foram utilizadas as do 

Manual da Vegetação Brasileira (IBGE, 2012), adaptando com alguns nomes propostos por 

(RIBEIRO; WALTER, 2008). 

A seleção das áreas amostrais foi efetuada priorizando os maiores fragmentos 

dentro da área de estudo, de modo a abranger todas as diferentes classes pré-avaliadas nas 

imagens de satélite. Além deste critério foram selecionadas as áreas com o mínimo de 

perturbações visíveis (amostragem aleatória ou casual com restrições segundo (FREESE, 

1962; PÉLLICO NETTO; BRENA, 1997). 

O levantamento de dados foi realizado em uma campanha de campo, ocorrendo 

nos dias 5, 6, 8, 13 e 14 de novembro de 2018.  A equipe técnica com uma Engenheira 

Florestal para o levantamento das formações vegetais e composição florística e dois 

Biólogos para as observações da qualidade e potencialidade ambiental e captação de 

imagens aéreas da APA, através de DRONE, para auxiliar na classificação fitofisionômicas 

(Figura 93). 
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Figura 93 - Imagem aérea (Drone), no levantamento florístico (novembro de 

2018)(18°3’52,38”S/48°2’19,7”O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 

No levantamento da vegetação foi adotado o método de transectos de 

caminhamento (FILGUEIRAS et al., 1994). Para tanto, foram instalados 20 transectos de 

100 m de comprimento cada um deles. A base de dados do perímetro da área de estudo e 

da localização dos transectos foi inserida no GPS Monterra Garmim®, donde orientou o 

deslocamento durante o trabalho. Nas áreas amostrais foi-se coletando as coordenadas 

UTM do início ao longo do comprimento de cada transecto. As distâncias foram 

delimitadas com o auxílio do próprio GPS (medidor de distância) para que com a área 

determinada houvesse a percepção da inclusão ou exclusão dos indivíduos vegetais. 

Nos transectos instalados para a coleta de dados florísticos realizou-se, 

inicialmente, a identificação da fitofisionomia (IBGE, 2012; RIBEIRO; WALTER, 2008), 

a composição florística (ausência e presença das espécies vegetais, ou seja, único registro 

por espécie) nos diversos estratos presentes (arbóreo, arbustivo e herbáceo), o estado de 

conservação do fragmento, o estágio de regeneração, conectividade, potencial como habitat 

e suporte alimentar para a fauna. É pertinente destacar que este levantamento foi 

temporário, ou seja, caracterizado pelo abandono das áreas de amostragem logo após a 

coleta dos dados. 
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Utilizou-se também como ferramentas de trabalho, uma câmera fotográfica digital, 

smartphone com aplicativo Mata Nativa Móvel 1.4.1 (Patente Nº Copyright©, 2011-2016), 

GPS e facão para corte do caule auxiliando na identificação das espécies e demarcação dos 

transectos. 

Os dados coletados foram compilados e organizados no software Mata Nativa 4.06 

(Patente Nº Copyright©, 2011-2016), inseridos diretamente através de uma importação do 

aplicativo Mata Nativa Móvel 1.4.1 (Patente Nº Copyright©, 2011-2016) no smartphone. 

A revisão da nomenclatura taxonômica, ou seja, a confirmação dos nomes de cada 

espécie e o nome do autor foi efetuada pela Lista de Espécies da Flora do Brasil, onde 

constam todos os nomes de táxons válidos. A organização taxonômica segue a classificação 

segundo Chase et al. (2016). 

A identificação das espécies foi realizada no local onde foram encontradas, 

utilizando o conhecimento da equipe de campo e, quando isso não foi possível foi realizada 

a coleta de imagens digitais para posterior identificação. Contando com o auxílio de 

referências bibliográficas específicas como (LORENZI, 1992; LORENZI, 2002a, 

LORENZI, 2002b, LORENZI, 2009, SOUZA; LORENZI, 2012, MEDEIROS, 2011, 

ZANATTA et al., 2016), dentre outros a serem citados oportunamente. 

A partir das espécies catalogadas nos transectos, independentemente da 

quantidade de indivíduos foi elaborada uma lista das espécies ocorrentes, discriminando o 

nome cientifico, nome vulgar, família e o status de conservação. 

O status de conservação das espécies foi levantado de acordo com a Lista Nacional 

Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção conforme Portaria MMA Nº 443, de 

17 de dezembro de 2014. Para o levantamento de espécies raras e endêmicas a consulta foi 

efetuada no site Flora do Brasil (FLORA DO BRASIL, 2020). 

A partir desta base de dados, ao longo da descrição de cada fisionomia presente 

nas áreas de estudo foi efetuada uma análise das espécies presentes, no software Mata 

Nativa 4.06 (Patente Nº Copyright©, 2011-2016), citando ao longo do texto as espécies 

mais frequentes e as que são característica daquela fisionomia. 

A Tabela 24 apresenta a descrição da localização geográfica dos transectos 

instalados na área de estudo.
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Tabela 24 - Descrição das fitofisionomias, seu potencial e coordenadas dos transectos na APARSP 

Transectos Descrição Fisionomias Status de Conservação Conectividade 
Suporte Alimentício 

Fauna 

Potencial de Habitat 

Fauna 
Zona Coordenadas UTM 

F1 Cerrado com Floresta de Galeria Médio Isolado Baixo Médio 22 K 814332 8000666 

F2 Cerrado com Floresta de Galeria Médio Conectado Médio Médio 22 K 813813 8000144 

F3 Cerrado com Floresta de Galeria Inicial/Médio Isolado Baixo Médio 22 K 814579 8001165 

F4 Campo/Cerrado com Floresta de Galeria Inicial/Médio Conectado Médio Baixo 22 K 812845 7998917 

F5 Campo/Cerrado Médio Conectado Baixo Alto 22 K 814135 7999630 

F6 Cerrado com Floresta de Galeria Inicial/Médio Conectado Baixo Médio 22 K 814128 7997581 

F7 Cerradão com Floresta de Galeria Inicial/Médio Conectado Baixo Médio 23 K 184988 7994964 

F8 Floresta de Galeria Inicial/Médio Conectado Médio Baixo 23 K 192963 7994459 

F9 Floresta de Galeria Inicial/Médio Conectado Médio Baixo 23 K 191658 7996437 

F10 Floresta de Galeria Inicial Conectado Baixo Baixo 23 K 190982 7994356 

F11 Floresta de Galeria Inicial/Médio Conectado Médio Baixo 23 K 190983 7998353 

F12 Cerrado com Floresta de Galeria Inicial/Médio Conectado Médio Alto 23 K 188398 8001017 

F13 Floresta de Galeria Floresta de Galeria Conectado Baixo Baixo 23 K 187433 7999669 

F14 FES e Cerradão com Floresta de Galeria Médio Conectado Médio Alto 22 K 815699 7992778 

F15 Cerradão com Floresta de Galeria Médio Conectado Médio Alto 23 K 186203 7998492 

F16 Cerradão com Floresta de Galeria Inicial/Médio Conectado Médio Médio 23 K 185262 7997942 

F17 Cerrado com Floresta de Galeria Inicial/Médio Conectado Médio Médio 23 K 185619 7991274 

F18 FES com Floresta de Galeria Inicial/Médio Conectado Baixo Baixo 22 K 816441 7996420 

F19 Cerrado com Floresta de Galeria Médio Conectado Médio Alto 23 K 182687 7993962 

F20 Floresta de Galeria Inicial/Médio Conectado Médio Baixo 22 K 817034 7997734 

Fonte:  Elaborado pelo autor
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Figura 94 - Mapa dos pontos de amostragens de flora na APARSP 

 
Fonte: Marcela Neves (2021). 
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5.3.3 Cobertura Vegetal e Uso do Solo 

O estudo do uso e ocupação do solo consiste em buscar conhecimento de toda a 

sua utilização por parte do homem ou pela caracterização dos tipos e categorias de 

vegetação natural que reveste o solo. 

Segundo Lima, Rosa e Feltran Filho (1989), a expressão "uso do solo" pode ser 

entendida como sendo a forma pela qual o espaço está sendo ocupado pelo homem. O 

levantamento do uso do solo é de grande importância, na medida em que os efeitos do mau 

uso causam deterioração no ambiente. Os processos de erosão intensos, as inundações, os 

assoreamentos desenfreados de reservatórios e cursos d'água são consequências do mau 

uso deste solo. 

Na área da bacia foram identificadas as seguintes classes de uso do solo: 

agropecuária (pastagem e agricultura), indústrias, pivô, área urbana (incluindo estradas), 

silvicultura, represas, e vegetação nativa. A pastagem representa as áreas de cultivo de 

gramíneas plantadas para a atividade de pecuária extensiva, ocorrendo também 

remanescentes arbóreos nativos distribuídos aleatoriamente em meio a essas áreas (Figura 

95 e Figura 96). Na pastagem os animais são criados soltos sem receber grandes cuidados, 

implicando em produtividade mediana. 

Segundo Bertoni e Lombardi Neto (1999), a implementação da atividade de 

pastagem pode provocar danos ambientais quando desprovidas de manejo adequado; o 

pastoreio excessivo faz aparecer áreas descobertas de vegetação, acelerando a erosão 

laminar a superfície do solo é arrastada pela erosão, tornando-se a área, progressivamente, 

menos fértil. 
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Figura 95 - Imagem aérea (transecto F13) no Ribeirão Samambaia, evidenciando as áreas de pastagem 

(18°3’28”S/47°56’24”O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 

Figura 96 - Imagem aérea de remanescentes florestais com áreas de classes agropecuárias (transecto 

F16), no Ribeirão Pari (18°5’4,1”S/47°57’57,5”O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 
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Imagem (próximo transecto F9) no Ribeirão Samambaia, com área de culturas e 

pequenos represamentos (18°5’44”S/47°54’55”O) 

 

Figura 97 - Agricultura, (fragmento transecto F4) a montante do barramento do Ribeirão Pari 

(18°4’33”S/48°2’39”S)) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes. 
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Figura 98 - Imagem (próximo transecto F9) no Ribeirão Samambaia, com área de culturas e pequenos 

represamentos (18°5’44”S/47°54’55”O) 

 

Fonte: Daniele Chaves Gomes. 

Área urbana compõe a cidade e suas áreas de expansão, com a implantação de 

novos loteamentos, que acarretam na exposição direta do solo. As estradas são as áreas 

pavimentadas e não pavimentadas fora da área urbana (Figura 99 e Figura 100). 
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Figura 99 - Visão aérea (transecto F1) nascentes do córrego Baru (18°6’0,91”S/47°54’42,4”O))  

Fonte: Gabriela Duarte Vilela (2018).  

Figura 100 - Imagem (transecto F8), BR-352, próxima a nascente do Ribeirão Samambaia 

(18°6’53,2”S/47°53’33”O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 
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Represas são as áreas de acumulação de água, identificáveis pela imagem de 

satélite (Figura 101 e Figura 102). 

 

Figura 101 - Represa (próxima ao transecto F10), junto a nascente do Ribeirão Samambaia 

(18°6’52”S/47°55’5,4”O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 
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Figura 102 - Vista aérea (próxima ao transecto F2) barramento do Ribeirão Pari (18°3’42”S/48°2’8,7”O) 

 
Fonte: Daniele Chaves Gomes (2018). 

 

A vegetação nativa representa as formações vegetais primárias do Bioma Cerrado 

ainda existentes, e foram agrupadas nas seguintes fisionomias: Cerrado (incluindo 

variações de densidade e campo) (Figura 103 à Figura 106), Cerradão (Figura 107 e Figura 

108), Floresta Estacional Semidecidual (Figura 109 e Figura 110) Floresta de Galeria 

(Figura 111 e Figura 112). A descriçaõ detalhada de cada fitofisionomia será abordada no 

tópico seguinte. 
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Figura 103 - Cerrado (transecto F1), entorno do barramento do Ribeirão Pari 

(18°3’35,3”S/48°2’4,95”O) 

 
Fonte: Gabriela Duarte Vilela (2018). 

Figura 104 - Vista da vegetação de Cerrado no entorno do reservatório (transecto F2). 

(18°5’14,7”S/48°2’0,08”O) 

 
Fonte: Gabriela Duarte Vilela (2018). 
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Figura 105 - Remanescente florestal (transecto F17) próximo à área urbana de Catalão 

(18°8’44,8”S/47°58’12,4”O) 

 
Fonte: Gabriela Duarte Vilela (2018). 

Figura 106 - Cerrado Sentido Restrito, nascentes do Córrego Baru, (transecto F19). (Coordenadas 

geográficas: 18° 6'52.77"S e 47°54'18.46"O) 

 
Fonte: Gabriela Duarte Vilela (2018). 
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Figura 107 - Fitofisionomia de Cerradão (transecto F7) Córrego Baru (18°7’0,25”S/47°58’0,34”O) 

 
Fonte: Gabriela Duarte Vilela (2018). 

Figura 108 - Fragmento de Cerradão, nascentes do Córrego Mato do Arroz, (transecto F15). 

(18°5’4,01”S/47°57’57,7”O) 

 
Fonte: Gabriela Duarte Vilela (2018). 
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Figura 109 – Floresta Estacional Semidecidual, com Cerradão nas bordas e Florestal de Galeria em 

nascentes do Córrego Mumbuca (Transecto F14).(18°7’51,5”S/48°0’19”O) 

 
Fonte: Gabriela Duarte Vilela (2018). 

Figura 110 - Remanescente da Floresta Estacional Semidecidual e Floresta de Galera no 

Córrego Mumbuca (transecto F14). (18°7’51,5”S/48°0’19”O) 

 
Fonte: Gabriela Duarte Vilela (2018). 
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Figura 111 - Fragmento de vegetação junto a BR-352 (transecto F8). (18°6’53”S/47°53’33”O) 

Fonte: Gabriela Duarte Vilela (2018). 

Figura 112 - Área agrícola e Floresta de Galeria (transecto F9) Ribeirão Samambaia 

(18°5’45,8”S/47°54’55,2”O) 

 
Fonte: Gabriela Duarte Vilela (2018). 
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TOMÉ (2017) efetuou uma análise comparativa do uso do solo na BHRS, entre os 

anos de 2000, 2007 e 2015, onde diagnosticou a expressiva redução em áreas de 

remanescentes de vegetação nativa, contrapondo às demais classes (pastagem, área urbana 

e agricultura). A expansão em áreas de pastagem e agricultura (esta última está inserida 

eucalipto e monocultura de soja) apresentou expansão considerável em relação às demais 

(remanescentes de vegetação nativa, pastagem, agricultura, pivô central, reflorestamento). 

Informa ainda em seu estudo, que áreas de APPs foram contempladas com o 

reflorestamento na área da BHRS (Programa de Reflorestamento da BHRS1), visando à 

recuperação, mas, ainda considera insuficiente, em proporção territorial, cuja área 

reflorestada foi de aproximadamente 0,66%, somado à redução expressiva em áreas de 

remanescentes em média de 13,11%. 

Ainda segundo Tomé (2017), ao analisar as classes de uso do solo no ano de 2015, 

verificou-se que 41,05% abrangiam área de pastagem, 18% de agricultura/solo exposto, 

37% de vegetação nativa, 3,26% de área urbana, 0,61% de pivô e 0,66% de reflorestamento. 

Importante destacar que essa mensuração de TOMÉ, 2017 abrange somente a BHRS, e 

neste trabalho, também há a inclusão de parte da BHRP. 

Na área de estudo há remanescentes de diversas fisionomias, porém a maioria são 

formações secundárias, onde se viu vestígios de extração de madeiras, alta densidade de 

espécies pioneiras, espécies exóticas e muitas marcas de fogo. São poucas as formações 

primárias, como exemplo pode-se citar o remanescente que foi inserido o F14 

(FES/Cerradão e Floresta de galeria) e o F19 (Cerrado e Floresta de Galeria). 

Dentro deste contexto e verificando-se através de levantamentos in loco e 

mapeamento digital (imagem de satélite de 2018), a cobertura e uso do solo da área de 

estudo apresenta-se, em sua maior porção, coberta por usos antrópicos (69%), cuja classe 

principal é a agropecuária, seguida da vegetação natural (30,22%), sendo o Cerrado e a 

Floresta de Galeria as principais classes. 

A cobertura vegetal natural corresponde àquelas áreas que apresentam vegetação 

nativa, independentemente da existência ou não de algum tipo de uso antrópico. Algumas 

 
1Instituições, como a SANEAGO (Empresa de Saneamento de Goiás) que geria a distribuição de água em 

Catalão até o início dos anos 2000, que atualmente está sob responsabilidade administrativa da SAE 

(Superintendência Municipal de Água e Esgoto de Catalão), o Curso de Geografia da Universidade Federal 

de Goiás/Campus de Catalão, a Agência Rural de Goiás, o IBAMA, entre outras entidades sociais, de cunho 

público e/ou privado da cidade de Catalão, se juntaram e criaram o Programa de Reflorestamento da BHRS 

em 2003. 
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fisionomias foram agrupadas devido à dificuldade de separação visual, e há locais que 

mesclaram, sendo considerada a formação de maior área. 

A cobertura vegetal e uso do solo na área encontram-se distribuídos na Tabela 25 

e dispostos na Figura 114. 

 

Tabela 25 - Cobertura vegetal e Uso do solo na área de estudo da BHRS e BHRP 

Cobertura/Uso Classes Área (ha) % 

Natural 

Cerrado/Campo 2387,238 12,61284 

Cerradão 1262,027 6,667847 

Floresta Estacional Semidecidual/Cerradão 36,035 0,190387 

Mata de Galeria 1791,209 9,463754 

Natural Total 5476,508 28,9348 

Antrópico 

Agricultura 2617,632 13,83011 

Área Urbana 294,230 1,554547 

Condomínio de Chácaras 81,544 0,430832 

Indústria 10,062 0,05316 

Pivô 39,867 0,210633 

Pastagem 10261,334 54,21519 

Antrópico Total 13304,668 70,2945 

Água Massa d’água 145,869 0,770693 

Água Total 145,869 0,770693 

TOTAL 18.927,046 100 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Entre as fisionomias que compõem a vegetação nativa, o Cerrado/Campo ocupa a 

maior porção, com cerca de 12%, seguido da Floresta de Galeria com quase 10%, na BHRS 

e parte da BHRP. 

Proporção que foi também observada por TOMÉ, 2017, na BHRS, onde descreve 

que a vegetação predominante é o Cerrado, porém com forte interferência de plantios 

artificiais, principalmente de pastagens. Cita ainda que MOSCA (2004) observou na bacia 

a ocorrência de Campo Limpo, Campo Sujo, Cerrado Sentido Restrito, Cerradão, Veredas, 

Campos Rupestres e a Mata de Galeria. A Mata de Galeria apresenta transição com os 

remanescentes de fisionomias campestres e savânicas. Em processo de regeneração, a 

vegetação está sendo reconstituída através de um Programa de Revegetação da SAE, sendo 

que se trabalha principalmente com o plantio de mudas em parceria com os produtores 
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ribeirinhos, programa tem apresentado resultados significativos em relação ao aumento de 

remanescentes em toda a área da bacia. 

Outro estudo sobre a cobertura vegetal (Figura 114), referente ao uso do solo na 

BHRSP a partir de imagens de 2018, contemplou a nascente até o local de captação de água 

para abastecimento público (considerou seu exultório). Observou-se que 54% da área da 

bacia é ocupada por pastagem, 28% por remanescentes de vegetação nativa, 13% por 

culturas anuais, 0,21% por pivôs e o restante divide-se em área urbana e represas. 
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Figura 113 - Mapa de cobertura vegetal na APARSP 

 
Fonte: Marcela Neves (2021). 
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Figura 114 - Mapa de uso do solo e cobertura vegetal 

 
Fonte: Marcela Neves (2021). 
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No Novo Código Florestal Brasileiro (Lei Nº 12.651/2012) a largura do rio/curso 

d’água determina a largura da APP, sendo: para rios com largura inferior a 10m, a APP 

tenha 30m; entre 10m e 50m seja a APP de 50m; entre 50m a 200m, seja de 100m; entre 

200m e 600m, seja de 200m; com mais de 600m tenha a APP de 500m. Para as nascentes 

e olho d´água que a APP tenha um raio de 50m. 

O Plano Diretor de Catalão (2016), estabelece em seu Artigo 42 que na Zona 

Urbana de Proteção de Manancial (ZUPM) considerando os projetos de parcelamentos de 

solo urbano estabelecidos após dezembro de 2016 que a APP seja de 50 (cinquenta) metros 

para cursos d’água com largura até 10 (dez) metros e, de 100 (cem) metros de raio no 

entorno de nascentes e olhos d’águas perenes. Para as propriedades licenciadas entre os 

anos de 2011 a dezembro de 2016, a APP estabelecida era de 100 metros. Cabe destacar 

que na zona rural as propriedades deverão seguir o estabelecido para APPs, conforme 

legislação estadual. Ainda de acordo com o Novo Código Florestal Brasileiro (Lei nº 

12.651/2012), em seu Artigo 5º define que “Na implantação de reservatório d’água artificial 

destinado a geração de energia ou abastecimento público é obrigatória a aquisição, 

desapropriação ou instituição de servidão administrativa pelo empreendedor da Área de 

Preservação Permanente criada em seu entorno conforme estabelecido no licenciamento 

ambiental, observando-se a faixa mínima de 30 (trinta) metros e máxima de 100 (cem) 

metros em área rural e a faixa mínima de 15 (quinze) metros e máxima de 30 (trinta) metros 

em área urbana”. Conforme o Plano de Gestão Ambiental (SUPREMO AMBIENTAL, 

2015) elaborado para o licenciamento da barragem, a APP do reservatório é de 50 metros, 

por se tratar de uma barragem de médio porte. Logo, a faixa de 50 metros é ocupada por 

uma área de 52,81 ha.  

Verifica-se assim que grande parte das APPs está vegetada, porém há 642,26 ha 

que devem ser recuperados para a ampla conexão e proteção da rede de drenagem da BHRS 

e porção da BHRP. 

 

5.3.3.1 Descrição das Fitofisionomias 

Cerrado 

O Cerrado Típico caracteriza-se pela presença de árvores baixas, inclinadas, 

tortuosas, com ramificações irregulares e retorcidas, e geralmente com evidências de 

queimadas. Os arbustos e subarbustos encontram-se espalhados, com algumas espécies 

apresentando órgãos subterrâneos perenes (xilopódios), que permitem a rebrota após 
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queima ou corte. Na época chuvosa os estratos subarbustivos e herbáceos tornam-se 

exuberantes devido ao seu rápido crescimento (SANO; ALMEIDA, 1998). 

Entre as subdivisões distintas do Cerrado, na área de estudo encontra-se o Cerrado 

Ralo, que é um subtipo de vegetação arbóreo-arbustiva, com cobertura arbórea de 5% a 

20% e altura média de dois a três metros. Representa a forma mais baixa e densa de Cerrado 

Típico. O estrato arbustivo-herbáceo é o mais destacado. 

Além do Cerrado Ralo há a presença do Cerrado Rupestre que é um subtipo de 

vegetação arbóreo-arbustiva que ocorre em ambientes rupestres (litólicos ou rochosos). 

Possui também cobertura variável de 5% a 20%, altura média de dois a quatro metros, e 

estrato herbáceo-arbustivo também destacado. Pode ocorrer em trechos contínuos, mas 

geralmente aparece em mosaicos, incluído em outros tipos de vegetação. Embora possua 

estrutura semelhante ao Cerrado Ralo, o substrato é um critério de fácil diferenciação, pois 

comporta pouco solo entre afloramento de rochas. Os indivíduos arbóreos concentram-se 

entre e nas fendas entre as rochas, e a densidade é variável e dependente do volume de solo. 

Na área, essa fisionomia mescla com grande parte das formações levantadas. 

Destacam-se as espécies Terminalia argentea (capitão-do-campo), Curatellaamericana 

(lixeira), Xylopia aromática (pimenta-de-macaco), Myrcia rostrata (cambuí), 

Pseudobombax tomentosum (embiruçu-folha-peluda), Alibertia edulis (marmelada-de-

cachorro), Miconia ferruginata (pixirica), Astronium fraxinifolium (gonçalo-alves) e 

Plathymenia reticulata (vinhático), Piptocarpha rotundifolia (candeia), Tocoyena formosa 

(jenipapo-de-cavalo), Psiidium mirsinoides (goiabinha-do-campo), Byrsonima 

pachyphylla (murici-do-campo), Salvertia convallariodora (bananeira-do-campo), 

Machaerium villosum (jacarandá-preto), Guapira noxia (joão-mole), Aspidosperma 

macrocarpon (guatambu-do-Cerrado), Davilla eliptica (lixinha), Bowdichia virgilioides 

(sucupira-preta), Palicourea rigida (bate-caixa) entre outras  (Figura 115 à Figura 118). 
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Figura 115 - Indivíduo da espécie Miconia ferruginata (Coordenada Geográfica: 18° 6'27.88"S e 

47°54'37.73"O ) 

Fonte: Gabriela Duarte Vilela (2018). 

Figura 116 - Indivíduo da espécie Palicourea rígida, em floração (Coordenada Geográfica: 18° 

6'27.88"S e 47°54'37.73"O ) 

Fonte: Gabriela Duarte Vilela (2018). 
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Figura 117 - Indivíduo da espécie Aspilia sp, compondo o estrato herbáceo (Coordenada Geográfica: 18° 

6'27.88"S e 47°54'37.73"O ) 

Fonte: Gabriela Duarte Vilela (2018). 

Figura 118 - Indivíduo da espécie Rhodocalyx rotundifolius, presente no estrato herbáceo (Coordenada 

Geográfica: 18° 6'27.88"S e 47°54'37.73"O ) 

Fonte: Gabriela Duarte Vilela (2018).  
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Nas áreas de Cerrado, em algumas porções há a presença do Campo Sujo que é 

um tipo fisionômico exclusivamente arbustivo-herbáceo, com arbustos e subarbustos 

esparsos, cujas plantas são menos desenvolvidas que as árvores do Cerrado Típico. 

Este tipo de vegetação é encontrado em solos rasos, eventualmente com pequenos 

afloramentos rochosos de pouca extensão (sem caracterizar um campo rupestre), ou ainda 

em solos profundos e de baixa fertilidade (álicos ou distróficos) (RIBEIRO; WALTER, 

2008). 

As famílias de maior destaque são: Poaceae, com espécies dos gêneros Aristida, 

Axonopus, Echinolaena, Ichnanthus, Loudetiopsis, Panicum, Paspalum, Trachypogon e 

Tristachya, além de Asteraceae, com Aspilia, Baccharis, Clea, Cromolaena, Vernonia e 

Wedelia, dentre outros. Outra família importante é Cyperaceae, com os gêneros Bulbostylis 

e Rhyncosphora, todas com aspecto graminóide (WARMING; FERRI, 1973), além de 

espécies das famílias Fabaceae (Andira, Mimosa), Lamiaceae (Hyptis), Myrtaceae e 

Rubiaceae. Várias espécies de outras famílias se destacam pela floração exuberante na 

época chuvosa, ou mesmo logo após queimadas, como Alstroemeria spp., Gomphrena 

officinalis, Griffinia spp., Hippeastrum spp e Paepalanthus spp. Além dessas são comuns 

espécies dos gêneros Crumenaria, Cuphea, Deianira, Diplusodon, Eryngium, Habenaria, 

Lippia, Polygala, Piriqueta, Syagrus e Xyris. 

 

Cerradão 

É uma formação florestal com aspectos xeromórficos e é caracterizada pela 

presença de espécies do Cerrado Típico e de Mata. Do ponto de vista fisionômico é uma 

floresta, mas as espécies ocorrentes nesse tipo de ambiente são mais similares às que 

ocorrem em Cerrado Típico (RIBEIRO; WALTER, 2008). O Cerradão apresenta dossel 

predominantemente contínuo e cobertura arbórea entre 50 e 90%. A altura média da 

vegetação arbórea varia de 8 à 15 metros (Figura 119 e Figura 120). 
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Figura 119 - Borda de um fragmento de Cerradão (Coordenada Geográfica: 18° 2'38.62"S e 48° 

0'3.43"O) 

Fonte: Gabriela Duarte Vilela (2018). 

Figura 120 - Interior do fragmento de Cerradão (Coordenada Geográfica: 18° 2'38.62"S e 48° 0'3.43"O) 

 
Fonte: Gabriela Duarte Vilela (2018). 

Nessa formação há uma miscigenação com a formação de Cerrado Típico em 

pequenos trechos e também de Floresta Estacional Semidecidual. Observou-se a ocorrência 
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das espécies: Psidium mirsinoides (goiabinha-do-campo), Guapira noxia (joão-mole), 

Plathymenia reticulata (vinhático), Qualea grandiflora (pau-terra-folha-larga), Brosimum 

gaudichaudii (mama-cadela), Aspidosperma macrocacarpon (guatambu-do-Cerrado), 

Dalbergia miscolobium (caviúna-do-Cerrado), Machaerium acutifolium (jacarandá-do-

campo), Virola sebifera (bicuíba), Miconia ferruginata (pixirica), Pterodon emarginatus 

(sucupira-branca), Emmotum nitens (sobre), Tocoyena formosa (genipapo-de-cavalo), 

Tachigalli paniculata (carvoeiro), entre outras. 

 

Floresta Estacional Semidecidual 

Este tipo de vegetação 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% (IBGE, 2012). 

Essa fitofisionomia foi observada em pequenos trechos junto às cabeceiras de 

drenagens com a Floresta de Galeria ou junto ao Cerradão nas partes com solo mais fértil 

e profundo. 

Destacaram-se as espécies Apuleia leiocarpa (garapa), Aspidosperma subincanum 

(guatambu), Senegalia polyphylla (monjoleiro), Myracrodruon urundeuva (aroeira), 

Astronium fraxinifolium (gonçalo-alves), Licania kunthiana (rapadura), Dilodendron 

bipinatum (maria-pobre) e Cordia trichotoma (louro-pardo) que caracterizam essa 

fitofisionomia (Figura 121 e Figura 122). 
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Figura 121 - Floresta Estacional Semidecidual mesclada com Cerradão nas bordas 

(10°7’50,3”S/48°0,0’19,16”O) 

Fonte: Gabriela Duarte Vilela (2018). 

Figura 122 - Porte arbóreo da Floresta com vários espécimes da família Fabaceae (Coordenada 

Geográfica: 18° 5'36.22"S e 47°59'30.90"O) 

 
Fonte: Gabriela Duarte Vilela (2018). 
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Floresta de Galeria 

As florestas localizadas às margens de cursos d’água desempenham importante 

função ambiental, notadamente na manutenção da qualidade da água e da fauna ictiológica. 

Apesar de serem legalmente protegidas, tem sido, ao longo dos anos, submetida a impactos 

antrópicos devastadores e, como consequência, em várias regiões do Brasil, estão hoje 

reduzidas a fragmentos esparsos, a maioria profundamente perturbados. Fato que também 

foi comprovado na área de estudo, apesar de ações de recuperação executadas nesses 

últimos anos. 

A vegetação florestal que acompanha os rios de pequeno porte e córregos dos 

planaltos do Brasil Central, formando corredores fechados (galerias) sobre cursos d’água é 

denominada de Floresta de Galeria. Localizam-se, geralmente nos fundos de vales ou nas 

cabeceiras de drenagem onde os cursos de água ainda não escavaram um canal definitivo 

(RATTER; RICHARDS, et al., 1973). 

As Florestas de Galeria são enclaves de vegetação florestal no domínio dos 

Cerrados. Essas ocorrem formando uma rede florestal perenifólia ao longo dos cursos 

d’água sendo geralmente bordeadas por campos (FELFILI; SILVA JR, 2005). A cobertura 

arbórea está entre 80 a 100% sendo comum a ocorrência de árvores emergentes ao dossel 

que atinge cerca de 20 a 30 m de altura (FELFILI; SILVA JR, 2005; RIBEIRO; WALTER, 

2008). 

Na BHSP essa formação está presente em dois subtipos:  "não-inundável", quando 

em solos bem drenados; e "inundável", em solos mal drenados (Ribeiro e Walter, 2008). 

Na maioria das drenagens a calha é bem definida, porém em alguns trechos há área de 

alagamento natural ao lado de suas margens, denominados de varjões. E noutros pontos, 

próximo as nascentes, a linha de drenagem não é bem definida formando floresta de galeria 

inundável com a presença de Mauritia flexuosa. Além disto é pertinente abordar que há 

uma miscigenação intensa com as outras formações de Cerrado, Cerradão e Floresta 

Estacional Semidecidual nessa fisionomia. 

É constituída de estrato arbóreo variando entre 8 a 18 m de altura, mais baixa nas 

áreas inundáveis e mais altas nas áreas não inundáveis, apresentando uma superposição das 

copas constituída por espécies de médio e grande porte. 

Dentre as espécies presentes estão: Hirtella gracilipes (sessenta-galha), Tapirira 

guianensis (pau-pombo), Protium heptaphyllum (amescla), Aspidosperma subincanum 

(guatambu), Psidium sp. (goiaba), Platypodium elegans (canzileiro), Copaifera langsdorffii 
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(pau-d’óleo), Byrsonima pachyphylla (murici-do-campo), Myrcia fallax (murta), Alibertia 

edulis (marmelada-de-cachorro), Rhamnidium elaeocarpum (cabriteiro), Inga uruguensis 

(ingá-banana), Vochysia tucanorum (pau-de-tucano). Nas áreas inundáveis ou mais úmidas 

destaca-se a presença do Callophylum brasiliense (landim), Mauritia flexuosa (buriti), 

Xylopia brasiliensis (pindaíba), Rapanea guianensis (pororoca), Cybianthus boissieri 

(pororoca) entre outras (Figura 123 à  

Figura 126). 

 

Figura 123 - Floresta de Galeria do Ribeirão Pari e do Ribeirão Samambaia, com presença da espécie 

Mauritia flexuosa  (Coordenada Geográfica18° 5'35.79"S e 47°59'31.54"O) 

 
Fonte: Gabriela Duarte Vilela (2018). 
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Figura 124 - Interior da Floresta de Galeria (Coordenada Geográfica: 18° 7'11.75"S e 47°59'53.97"O) 

Fonte: Gabriela Duarte Vilela (2018). 

Figura 125 - A espécie Rapanea guianensis (pororoca) é frequente na Floresta de Galeria (Coordenada 

Geográfica: 18° 7'11.75"S e 47°59'53.97"O) 

 
Fonte: Gabriela Duarte Vilela (2018). 
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Figura 126 - Floração de Nymphaea caerulea presente em pequeno represamento da área de estudo 

(Coordenada Geográfica: 18° 7'11.75"S 47°59'53.97"O)  

 
Fonte: Gabriela Duarte Vilela (2018). 

 

5.3.4 Levantamento Florístico 

Na área de estudo da BHRS E BHRP, através da coleta de dados primários, foram 

identificadas 193 espécies, pertencentes a 148 gêneros, 65 famílias (Quadro 1). Entre as 

famílias amostradas 16,43% foram representadas por apenas uma espécie e 83,54% por 

duas ou mais espécies. A família Fabaceae apresentou o maior número de espécies (26), 

com 13,76% do total, seguida de Rubiaceae com 6,88% das espécies e da Bignoniaceae e 

Vochysiaceae com 4,76% cada. 

As espécies com maior frequência na área foram Alibertia edulis, Hirtella 

gracilipes, Tapirira guianensis, Protium heptaphyllum, Copaifera langsdorffii, Miconia 

albicans, Curatella americana, Rapanea guianensis, Callisthene major, Anadenanthera 

peregrina, Nectandra cissiflora, Myrcia fallax, Matayba guianensis, Trichilia pallida, 

Hymenaea courbaril, Celtis iguanaea Rhamnidium elaeocarpum, Qualea grandiflora, 

Davilla elliptica, Xylopia aromatica, Tachigali paniculata. As principais espécies 

ocorrentes por fisionomia foram descritas no tópico Descrição das Fisionomias. 
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Há estudos que foram efetuados no município de Catalão e Goiandira abrangendo 

as fisionomias estudadas. Dentre os quais se cita OLIVEIRA, BECKER, et al., 2014, com 

estudo em fragmentos de Cerradão, Cerrado Denso, Cerrado Típico e Cerrado Ralo, no 

município de Catalão, em que foram amostradas 160 espécies abrangendo 35 famílias. 

Ainda em Catalão, a empresa Anglo American, realizou um estudo da 

biodiversidade em suas propriedades no ano de 2006, cujo levantamento florístico 

inventariou 263 espécies da flora em raio de 50 km do complexo da empresa 

(NEOTROPICA, 2006). 

Tristão (2017), em fragmentos de Cerrado Stricto Sensu localizados em Goiandira, 

encontrou 48 espécies distribuídas em 25 famílias. Em análise conjunta dos resultados, 

observou-se que as famílias Vochysiaceae, Fabaceae, Combretaceae, Annonaceae e 

Solanaceae apresentam maior abundância de indivíduos. A família Fabaceae apareceu com 

maior diversidade, constituída por 13 espécies, dentre as quais estão: Machaerium 

brasiliense, Bowdichia virgilioides, Acosmium dasycarpum, Samanea saman, Dipteryx 

alata, Stryphnodendron adstringens, Calliandra longipes, Plathymenia reticulata e 

Hymenaea stigonocarpa. 

Pires (2011), em levantamento florístico também realizado no município de 

Goiandira, em 2010, encontrou 115 espécies vegetais, distribuídas em 43 famílias. De 

acordo com os dados publicados pela pesquisadora, as famílias com maior ocorrência 

foram: Fabaceae (29,75%), Apocynaceae (9,52%), Bignoniaceae (7,14%), Myrtaceae 

(5,95%) e Vochysiaceae (5,95%). 

Catalogando os dados secundários disponíveis em planilhas para a contabilização 

das espécies em Catalão e Goiandira (NEOTROPICA, 2006; PIRES, 2011; TRISTÃO, 

2017) verificou-se um total de 316 espécies distribuídas em 79 famílias.Efetuando a análise 

dos dados primários e secundários chegou-se a 318 espécies distribuídas em 80 famílias. 

Cujos dados encontram-se compilados no Quadro 1 
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Quadro 1 - Listagem das espécies da flora catalogadas a partir de dados primários (outubro/2018) e dados secundários no estudo da BHRS e BHRP 

Legenda: Status de Conservação 1=Ameaçada de Extinção (Res. 443/2014 MMA) 2=Protegida por Lei Goiás/Centro-Oeste (Lei GO 12.596/1995, Portaria 113/1995 IBAMA, Portaria 18/2002-

N AGMA). Dado catalogado 1= (NEOTROPICA, 2006) 2=Dados Primários VILELA, 2018 3= (TRISTÃO, 2017) 4= (PIRES, 2011) 

Família Nome Científico Nome Comum Status Conservação Dado Catalogado 

Acanthaceae 

Lophostachys floribunda Pohl - - 1 

Ruellia incompta (Nees) Lindau - - 1, 2 

Ruellia puri Mart. ex Nees Ruélia-azul - 1 

Anacardiaceae 

Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng. Gonçalo-alves 2 1, 2, 3, 4 

Lithraea molleoides (Vell.) Engl. Aroeirinha - 1, 2, 4 

Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira 1, 2 1, 2, 3, 4 

Tapirira guianensis Aubl. Pau-pombo - 1, 2, 3, 4 

Annonaceae 

Annona coriacea Mart. Araticum-do-campo - 1, 2, 4 

Annona crassiflora Mart. Araticum-marolo - 3, 4 

Annona nutans (R. E. Fr.) R. E. Fr. Araticum - 1 

Cardiopetalum calophyllum Schltdl. Embira - 2, 4 

Duguetia furfuracea (A. St.-Hil) Saff. Araticunzinho - 3 

Porcelia macrocarpa (Warm.) R. E. Fr. Banana-de-macaco - 1 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta-de-macaco - 1, 2, 3, 4 

Xylopia brasiliensis Spreng. Pindaíba - 1, 2 

Xylopia sericea St.-Hil. Pindaíba-vermelha - 1, 2 

Apocynaceae 

Aspidosperma cf. olivaceum M. Arg. Tambu - 4 

Aspidosperma cuspa (Kunth) S. F. Blake ex Pittier Guatambuzinho - 1, 2 

Aspidosperma cylindrocarpon Müll. Arg. Peroba-rosa - 1 

Aspidosperma discolor A. DC. Canela-de-velho - 4 

Aspidosperma pruinosum Markgr. Canela-de-velho - 1 



 

Plano de Manejo Ambiental da APA do Ribeirão Samambaia/Pari 

Caderno I – Diagnóstico Socioambiental 
 

 

 

207 

 

Família Nome Científico Nome Comum Status Conservação Dado Catalogado 

Aspidosperma subincanum Mart. Guatambu - 1, 2, 4 

Aspisdosperma spruceanum Benth. ex Müll. Arg. Guatambu-rugoso - 1, 2 

Hancornia speciosa var. gardneri (A. DC.) Müll. Arg Mangaba - 1, 2, 4 

Himatanthus sp. Tiborna - 4 

Macrosiphonia sp. Velame-do-campo - 4 

Prestonia acutifolia (Benth. ex Müll. Arg.) K. Schum. - - 1, 2 

Prestonia coalita (Vell.) Woodson Cipó-leite - 1, 2 

Rhodocalyx rotundifolius Müll.Arg. Rhodocalyx - 2 

Araliaceae 
 

Dendropanax venosus Merr. - - 1 

Schefflera macrocarpa (Cham. & Schltdl.) Frodin Mandiocão-do-Cerrado - 1, 2 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin Mandiocão - 1, 2, 4 

Arecaceae 

Mauritia flexuosa Mart. Buriti - 2, 4 

Scheelea phalerata (Mart. ex Spreng.) Burret Bacuri - 1, 2 

Syagrus oleracea (Mart.) Becc. Guariroba - 1, 2, 4 

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman Jerivá - 1, 2, 4 

Asclepiadaceae Oxypetalum erianthum Decne. - - 1 

Asteraceae 

Baccharis trinervis Pers. Vassoura-do-campo - 1, 2 

Bidens gardneri Baker Picão-vermelho - 1, 2 

Mikania cordifolia (L. f.) Willd. Erva-de-cobra, guaco - 1 

Piptocarpha rotundifolia Baker Paratudo, veludo-branco - 1, 2, 4 

Trichogonia salviifolia Gardner - - 1 

Vernonanthura phosphorica (Vell.) H. Rob. Assapeixe-branco - 3 

Vernonia aurea Mart. ex DC. - - 1, 2 
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Vernonia ferruginea Less. Assa-peixe - 1, 2 

Vernonia laevigata Mart. ex DC. - - 1, 2 

Vernonia polyanthes Less. Assapeixe - 3 

Vernonia rubriramea Mart. ex DC. - - 1 

Viguiera kunthiana Gardner - - 1 

Wulffia stenoglossa (Cass.) DC. - - 1, 2 

Bignoniaceae 

Arrabidaea brachypoda (DC.) Bureau Tinteiro - 1, 2 

Arrabidaea craterophora (DC.) Bureau - - 1 

Arrabidaea florida A. DC. Cipó-neve - 1, 2 

Jacaranda cuspidifolia Mart. Jacarandá - 1, 2 

Jacaranda rufa Manso Carobinha - 1, 2 

Lundia nitidula DC.  - 1 

Memora nodosa (Silva Manso) Miers Sene - 1, 2 

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook.f. ex S. Moore Caraíba 2 1, 2, 3 

Tabebuia ochracea (Cham.) Standl. Piúva 2 1, 2, 4 

Tabebuia roseo-alba (Ridl.) Sandwith Ipê-branco 2 1, 2, 4 

Tabebuia serratifolia (Vahl.) Nicholson Ipê-amarelo-da-mata 2 1, 2, 4 

Boraginaceae 

Cordia sellowiana Cham. Freijó - 1 

Cordia trichotoma (Vell.) Arráb.ex Steud. Freijó, louro-branco - 1, 2, 4 

Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker Boiadeiro - 1, 2 

Bromeliaceae 
Dyckia uleana Mez - - 1, 2 

Tillandsia recurvata (L.) L. -  1, 2 

Burseraceae Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Almecegueira - 1, 2, 4 
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Calophyllaceae Kielmeyera speciosa St. Hil. Corticeira - 4 

Campanulaceae Siphocampylus macropodus (Bilb.) G. Don. - - 1 

Cannabaceae Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. Esporão-de-galo - 1, 2, 3 

Caryocaraceae Caryocar brasiliense Cambess. Pequi 2 1, 2, 3, 4 

Celastraceae 

Austroplenkia populnea (Reissek) Lundell Marmelinho - 1, 2 

Cheiloclinium cognatum (Miers) A. C. Sm. Bacupari - 1, 2 

Maytenus rigida Mart. Cabelo-de-negro - 3 

Salacia elliptica (Mart.) G. Don. Bacupari - 4 

Chrysobalanaceae 

Hirtella glandulosa Spreng. Vermelhão - 1, 2 

Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance Bosta-de-cabra - 1, 2, 4 

Hirtella martiana Hook. f. Azeitona-do-mato - 1, 2, 4 

Parinari obtusifolia Hook. f. Fruto-de-ema - 4 

Clusiaceae Calophyllum brasiliense Cambess. Landim - 1, 2, 4 

Cochlospermaceae 
Cochlosperum cf. vitifolium (Willd) Spreng Algodãozinho - 4 

Cochlosperum regium (Mart & Sch) Pilg. Algodão-do-campo - 4 

Combretaceae 

Combretum leprosum Mart. Carne-de-vaca - 3 

Terminalia actinophylla Mart. Capitão - 4 

Terminalia argentea (Camb.) Mart. Capitão-do-campo - 1, 2, 3, 4 

Terminalia brasiliensis (Cambess. ex A. St.-Hil.) Eichler Maria-preta - 1 

Terminalia glabrescens Mart. Maria-preta - 1, 2, 4 

Commelinaceae Commelina sp. - - 1, 2 

Connaraceae 
Connarus suberosus Planch. Tropeiro - 1, 2 

Rourea induta Planch. Brinco-de-papagaio - 1, 2 
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Convolvulaceae 

Ipomoea tubata Nees - - 1, 2 

Jacquemontia velutina Choisy - - 1 

Merremia macrocalyx (Ruiz & Pav.) O’Donell Batata-de-purga - 1 

Cunoniaceae Lamanonia ternata Vell. Cangalheiro - 1 

Cyperaceae Cyperus sp. - - 1 

Dilleniaceae 
Curatella americana L. Lixeira - 1, 2, 3, 4 

Davilla elliptica A. St.-Hil. Lixinha - 1 

Ebenaceae 
Diospyros brasiliensis Mart. Caqui-do-mato - 1 

Diospyros hispida A. DC. Caqui-do-Cerrado - 1, 2 

Erythroxylaceae 

Erythroxylum citrifolium A. St.-Hil. - - 1 

Erythroxylum daphnites Mart. Pimenteira-de-aracoão - 1, 2 

Erythroxylum deciduum A. St.-Hil. Fruta-de-pomba - 1, 2 

Erythroxylum suberosum A. St.-Hil. Mercúrio-do-campo - 1, 2 

Euphorbiaceae 

Acalypha communis Müll. Arg. Algodãozinho - 1 

Croton antisyphiliticus Mart. Pé-de-perdiz - 1, 2 

Croton pohlianus Müll. Arg. Velame - 1, 2 

Croton urucurana Baill. Sangra-d’água - 1, 2, 4 

Dalechampia caperonioides Baill. Goela-de-pato - 1 

Dalechampia linearis Baill. Goela-de-pato - 1 

Mabea sp. Canudeiro - 4 

Maprounea guianensis Aubl. Curtideira - 1, 2 

Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. Seca-ligeiro - 1, 2 

Phyllanthus acuminatus Vahl - - 1 
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Fabaceae 

Acosmium dasycarpum (Vog.) Yakovlev Chapadinha - 1, 2, 3, 4 

Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart Angico-branco - 1, 2, 4 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Angico-preto 2 4 

Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenan Angico-preto, angico-vermelho 2 1 

Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Angico 2 1, 2 

Andira paniculata Benth. Mata-barata - 3 

Apuleia leiocarpa (Vogel) J. F. Macbr. Garapa 1 1, 2, 4 

Bauhinia rufa (Bong.) Steud. Miroró - 1, 2, 3 

Bowdichia virgilioides Kunth Sucupira-preta - 1, 2, 3, 4 

Calliandra longipes Benth. Calliandra - 3 

Calliandra virgata Benth. Caliandra - 1 

Centrosema brasilianum (L.) Benth. - - 1 

Centrosema virginianum (L.) Benth. - - 1 

Clitoria sp. - - 1, 2 

Copaifera langsdorffii Desf. Pau-d’óleo - 1, 2, 4 

Dimorphandra mollis Benth. Faveira - 1, 2, 4 

Dipteryx alata Vogel Baru 2 1, 2, 3, 4 

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong. Tamboril - 1, 2, 4 

Enterolobium timbouva Mart. Orelha-de-macaco - 3 

Hymenaea courbaril L. var. stilbocarpa (H.) Lee et Lang. Jatobá-da-mata - 1, 2, 4 

Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne Jatobá-do-Cerrado - 1, 2, 3, 4 

Inga cf. paraguariensis Ingá - 4 

Inga cylindrica (Vell.) Mart. Ingá - 1, 2 
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Inga laurina (Sw.) Willd. Ingá-bravo - 1, 2 

Inga marginata Willd. Angazeiro - 4 

Inga sp. Ingá-de-corda - 1 

Inga uruguensis Hook. & Arn. Ingá-banana - 1, 2 

Machaerium acutifolium Vogel Jacarandá - 1, 2, 4 

Machaerium brasiliense Vogel. Jacarandá - 3 

Machaerium paraguariense Hassl. Jacarandá-bravo - 1 

Mimosa hirsutisssima Mart. - - 1, 2 

Ormosia arborea (Vell.) Harms Tento - 1, 2 

Ormosia fastigata Tull. Tento - 4 

Plathymenia reticulata Benth. Vinhático - 1, 2, 3, 4 

Platypodium elegans Vogel Jacarandá-canzil - 1, 2 

Pterodon emarginatus Vogel Sucupira-branca - 1, 2, 3, 4 

Samanea saman (Jacq.) Merr. Faveiro - 3 

Senna silvestris (Vell.) H. S. Irwin & Barneby - - 1, 2 

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville Barbatimão - 1, 2, 3, 4 

Stryphnodendron polyphyllum Mart. Barbatimão - 1 

Stylosanthes sp. Stilosantes - 4 

Tachigali aurea Tul. Tatarena - 3 

Tachigali paniculata Vogel Carvoeiro - 1, 2, 4 

Vatairea macrocarpa (Benth.) Ducke Amargoso - 1, 2 

Flacourtiaceae 
Casearia altiplanensis Sleumer - - 1 

Casearia decandra Jacq. Guaçatunga - 1, 2 
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Heliconiaceae Heliconia hirsuta L. f. Pacová - 1, 2 

Hippocrateaceae Salacia campestris Cambess. ex Walp. Bacupari - 1, 2 

Icacinaceae Emmotum nitens (Benth.) Miers Aderne - 1, 2, 3, 4 

Iridaceae Sisyrinchium vaginatum Spreng. Capim-reis - 1 

Lamiaceae Hyptidendron canum (Pohl ex Benth.) Harley Hortelã-do-campo - 1, 2 

Lauraceae 

Cassytha filiformis L. Cipó-chumbo - 1 

Nectandra cissiflora Nees Canelão - 1, 2 

Ocotea velloziana (Meisn.) Mez Canela - 1 

Lecythidaceae 
Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze Jequitibá, bingueiro - 1, 2, 4 

Cariniana rubra Gardner ex Miers Bingueiro - 4 

Loganiaceae 
Antonia ovata Pohl Anônima - 1, 2 

Strychnos pseudoquina A. St.-Hil. Quina - 1, 2, 3, 4 

Loranthaceae Phoradendron crassifolium (Pohl ex DC.) Eichler Erva-de-passarinho - 1, 2 

Lythraceae 

Diplusodon oblongus Pohl - - 1 

Lafoensia densiflora Pohl Dedaleira - 4 

Lafoensia pacari St. Hil Parari - 4 

Physocalymma scaberrimum Cega-machado - 4 

Malpighiaceae 

Banisteriopsis aff. anisandra (A. Juss.) B. Gates Cipó-prata - 1, 2 

Banisteriopsis argyrophylla (A. Juss.) B. Gates - - 1 

Banisteriopsis campestris (A. Juss.) Little - - 1 

Banisteriopsis laevifolia (A. Juss.) B. Gates - - 1 

Byrsonima coccolobifolia Kunth Murici-rosa - 1, 2 

Byrsonima crassa Nied. Murici-vermelho - 1, 2 
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Byrsonima sericea DC. Murici - 1, 2 

Byrsonima verbascifolia (L.) DC. Muricizão - 1, 2, 3, 4 

Galphimia brasiliensis (L.) A. Juss. - - 1 

Hiraea cujabensis Griseb. - - 1 

Mascagnia cordifolia (A. Juss.) Griseb. Cobertor-do-diabo - 1 

Malvaceae 

Ceiba speciosa A. St.-Hil. Paineira, barriguda - 1, 2 

Guazuma ulmifolia Lam. Mutamba - 1, 2, 4 

Eriotheca gracilipes (K. Schum.) A. Robyns Paina-do-campo - 1, 2, 4 

Eriotheca pubescens (Mart. & Zucc.) Schott & Engl. Embiruçu - 1, 2 

Helicteres brevispira A. St.-Hil. Sacarrolha - 1, 2 

Hibiscus laxiflorus A. St.-Hil. Hibisco - 1 

Luehea divaricata Mart. Açoita-cavalo - 1, 2 

Luehea grandiflora Mart. & Zucc. Açoita-cavalo - 3, 4 

Luehea paniculata Mart. Açoita-cavalo - 1, 2 

Peltaea acutifolia (Gürke ex Mart.) Krapov. & Cristóbal - - 1 

Peltaea macedoi Krapov. & Cristóbal - - 1 

Pseudobombax longiflorum (Martius & Zuccarini) A. Robyns Mamonarana - 1, 2, 3, 4 

Pseudobombax tomentosum (C. Martius & Zuccarini) Robyns Embiruçu - 1, 2 

Triumfetta semitriloba Jacq. Carrapicho-de-boi - 1, 2 

Marantaceae Calathea grandiflora K. Schum. Açafrão-branco - 1, 2 

Melastomataceae 

Clidemia hirta (L.) D. Don  - 1, 2 

Miconia albicans (Sw.) Triana Quaresmeira-branca - 1, 2 

Miconia ferruginata DC. Pixirica - 1, 2 
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Miconia ferruginea (Desr.) DC. - - 1, 2 

Tibouchina sp. Quaresmeira - 4 

Meliaceae 

Cedrella fissilis Vell. Cedro 1 1, 4 

Cabralea canjerana (Vell.) Mart. Canjerana - 1 

Guarea guidonia (L.) Sleumer Marinheiro - 1, 2 

Guarea kunthiana A. Juss. - - 1, 2, 3 

Monimiaceae Siparuna guianensis Aubl. Negramina - 1, 2, 4 

Moraceae 

Brosimum gaudichaudii Trécul Mamacadela - 1, 2, 3 

Ficus insipida Chodat Gameleira - 1, 2 

Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. Moreira - 1 

Myristicaceae 

Virola sebifera Aubl. Virola - 1, 2 

Cybianthus boissieri A. DC. Pororoca - 1, 2 

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntz. Pororoca - 4 

Rapanea guianensis Aubl. Pororoca - 1, 2 

Ardisia guyanensis (Aubl.) Mez - - 1, 2 

Cybianthus amplus (Mez) G. Augustini - - 1 

Myrtaceae 

Blepharocalix salicifolium (H. B & K.) Berg. Maria-preta - 4 

Campomanesia sp. Guariroba - 4 

Campomanesia velutina (Cambess.) O. Berg Gabiroba - 1, 2 

Eugenia aff. stictosepala Kiaersk. Pitanga - 1 

Eugenia bimarginata DC. Pitanga - 1 

Eugenia dysenterica DC. Cagaita - 4 

Eugenia heringeriana Mattos Pitanga - 1 
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Eugenia involucrata DC. Pitanga-do-Cerrado - 1, 2 

Myrcia fallax (Rich.) DC. - - 1, 2 

Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. Goiabinha-do-campo - 1, 2, 4 

Psidium myrtoides O.Berg. Goiabinha-do-Cerrado - 3, 4 

Nyctaginaceae 
Guapira noxia (Netto) Lundell João-mole - 1, 2 

Neea theifera Oersted Congonha - 1, 2 

Nymphaeaceae Nymphaea caerulea Savigny Nymphaea - 2 

Ochnaceae 

Ouratea castaneifolia (DC.) Engl. Folha-de-castanha - 1, 2 

Ouratea floribunda Engl. - - 1 

Ouratea sp. João-farinha - 4 

Opiliaceae Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. & Hook.f. Quina-branca - 1, 2 

Oxalidaceae 
Oxalis densifolia Mart. ex Zucc. - - 1 

Oxalis physocalyx Zucc. ex Progel - - 1 

Passifloraceae 
Passiflora pohlii Mast. Maracujá - 1 

Passiflora tricuspis Mast. Maracujazinho - 1 

Piperaceae 

Piper aduncum L. Jaborandi-do-mato - 1, 2, 4 

Piper amalago L. Jaborandi - 1, 2 

Piper arboreum Aubl. Jaborandi - 4 

Piper glabratum Kunth Jaborandi - 1, 2 

Poaceae 

Echinochloa polystachya (Kunth) Hitchc. Capim-navalha - 1, 2 

Echinolaena inflexa (Poir.) Chase Capim-flechinha - 1, 2 

Melinis minutiflora P. Beauv. Capim-meloso - 1, 2 

Olyra ciliatifolia Raddi Taboquinha - 1, 2 
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Proteaceae Roupala montana Aubl. Carne-de-vaca - 1, 2, 4 

Rhamnaceae Rhamnidium elaeocarpum Reiss. Cabriteiro - 1, 2 

Rubiaceae 

Alibertia edulis (Rich.) A. Rich. ex DC. Marmelada-de-cachorro - 1, 2 

Chiococca alba (L.) Hitchc. Cainca - 1 

Chomelia ribesioides Benth. ex A. Gray - - 1 

Coccocypsetum lanceolatum (Ruiz & Pav.) Pers. - - 1 

Cordiera sessilis (Vell.) K. Schum. Marmeladinha-de-cachorro - 1, 2, 3 

Coussarea hydrangeaefolia Benth. & Hook. Falsa-quina - 1, 2 

Genipa americana L. Jenipapo - 1, 2, 3, 4 

Guettarda pohliana Müll. Arg. Veludo-de-espinho - 1, 2 

Guettarda viburnoides Cham. & Schltdl. Veludo-vermelho - 1, 2 

Ixora gardneriana Benth. Ixora-arbórea - 1 

Palicourea coriacea (Cham.) K.Schum. Douradinha - 1, 2 

Palicourea marcgravvi St. Hil. Cafezinho - 4 

Palicourea officinalis Mart. - - 1, 2 

Palicourea rigida Kunth Bate-caixa - 1, 2 

Psychotria carthagenensis Jacq. Pau-de-maria - 1, 2 

Psychotria noxia A.St.-Hil. Bate-caixa - 3 

Psychotria sp.  - 1, 2 

Rudgea viburnoides (Cham.) Benth. Chá-de-bugre - 1, 2 

Spermacoce cf. capitata Ruiz & Pav. -- - 1 

Spermacoce schumannii (Standl. ex Bacigalupo) Delprete - 1 

Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) K. Schum. Jenipapo-bravo - 1, 2 
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Rutaceae 

Zanthoxylum monogynum A. St.-Hill. Maminha-de-porca - 3 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. Mamica-de-porca - 1, 2, 4 

Zanthoxylum sp. Laranjeira - 4 

Sapindaceae 

Allophylus edulis (A. St.-Hil., Cambess. & A. Juss.) Radlk. Baga-de-morcego - 1, 2 

Cupania vernalis Cambess. Camboatá - 1, 2 

Diatenopteryx sorbifolia Radlk. Maria-preta - 3 

Dilodendron bipinnatum Radlk. Maria-pobre - 1, 2, 4 

Magonia pubescens A. St.-Hil. Tingui - 1, 2, 4 

Matayba guianensis Aubl. Assa-leitão - 1, 2, 4 

Serjania erecta Radlk. Retrato-de-teiú - 1, 2 

Serjania glutinosa Radlk. - - 1 

Serjania reticulata Cambess. - - 1 

Serjania sp. - - 1, 2 

Sapotaceae 

Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre Rosadinho - 1, 2 

Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. Curriola - 3, 4 

Pouteria torta (Mart.) Radlk. Guapeva - 1, 2, 3 

Sideroxylon obtusifolium (Humb. ex Roem. & Schult.) T. D. Penn. Quixabeira - 1 

Scrophulariaceae Buchnera lavandulacea Cham. & Schltdl. Cangussú-pret - 1 

Solanaceae 
Solanum lycocarpum A. St.-Hil. Lobeira - 1, 2, 3, 4 

Solanum sisymbrifolium Lam. Juá - 4 

Urticaceae 

Cecropia lyratiloba Miq. Embaúba - 1, 2 

Cecropia pachystachya Trec. Embaúba - 4 

Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd. Urtiga - 1, 2 
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Velloziaceae Vellozia squamata Pohl Canela-de-ema - 1, 2 

Verbenaceae 

Aegiphila klotzkiana Cham. Tamanqueiro - 1, 2 

Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Juss. Lixa - 1, 2 

Lantana trifolia L. Erva-de-grilo - 1, 2 

Lippia geminata Kunth - - 1 

Vitaceae 

Cissus campestris (Baker) Planch. Uva-do-mato - 1 

Cissus erosa Rich. Uva-do-mato - 1, 2 

Cissus verticillata (L.) Nicolson & C. E. Jarvis - - 1 

Vochysiaceae 

Callisthene fasciculata Mart. Vassourinha - 1, 2 

Callisthene major Mart. João-farinha - 1, 2, 4 

Qualea dichotoma (Mart.) Warn Cinzeiro - 4 

Qualea grandiflora Mart. Pau-terra-da-folha-larga - 1, 2, 3, 4 

Qualea multiflora Mart. Pau-terra-do-campo - 1, 2, 4 

Qualea parviflora Mart. (Fig.  ) Pau-terra-da-folha-miúda - 1, 2 

Salvertia convallariodora A. St.-Hil. Chapéu-de-couro - 1, 2, 3 

Vochysia cinnamomea Pohl Quina-doce - 1, 2 

Vochysia rufa Mart. Pau-doce - 1, 2, 3 

Vochysia tucanorum Mart. Pau-de-tucano - 1, 2 

Winteraceae Drimys winteri Forst. Casca-sagrada - 4 

Zingiberaceae 
Costus spiralis (Jacq.) Roscoe Cana-de-macaco - 1, 2 

Hedichium coronarium Koen. São-José - 1, 2 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Entre os registros disponíveis no INCT - Herbário Virtual da Flora e dos Fungos 

(HERBÁRIOS, 2018 http://www.splink.org.br) foram encontrados para o município de 

Catalão 1.742 registros.  É pertinente destacar que há vários registros com as mesmas 

espécies. São listados nessa planilha 907 nomes científicos, sendo que os que possuem 

maior número de registros são “Branco” (28), Schefflera macrocarpa (11), Eugenia 

dysenterica, Alibertia edulis, Miconia macrotyrsa, Erythroxylum suberosum, Erythroxylum 

deciddum, Rourea induta, Anemopaegma arvense, Banisteriopsis campestris (8 cada). Das 

famílias são listados 146 registros, destacando-se a Fabaceae (206), Asteraceae (158), 

Rubiaceae (95), Myrtaceae (82), Poaceae (73) entre outras. 

Dentre as espécies catalogadas no estudo, constam na lista de espécies ameaçadas 

de extinção (BRASIL, 2014), classificada como Vulnerável, a Apuleia leiocarpa e a 

Myracrodruon urundeuva. As espécies dos gêneros Tabebuia sp., Handroanthus sp. e 

Anadenanthera sp., estão protegidas de corte pela Lei do Estado de Goiás 12.596/1995; o 

Caryocar brasiliense pela Portaria 113/1995 do IBAMA e o Dipteryx alata pela Portaria 

18/2002-N da AGMA (atual SEMAD). 

É pertinente destacar que essas espécies possuem ampla ocorrência em toda a área 

de estudo, podendo ser atribuído às políticas de preservação dessas espécies. 

 

5.3.5 Fragmentação da Paisagem e Conexões Ambientais 

Atualmente, com a intensificação das pressões antrópicas sobre o ambiente, 

observa-se um intenso processo de substituição das paisagens naturais por outros usos da 

terra. Essas interferências na paisagem convertem extensas e contínuas áreas com cobertura 

vegetal nativa em uma matriz de lavouras com remanescentes dispersos, causando 

problemas ao ambiente natural e, em muitos casos, afetando a disponibilidade e a qualidade 

de recursos naturais importantes à população de todas as regiões do mundo (VALENTE, 

2001). 

Entre as consequências mais importantes do processo de fragmentação, destacam-

se a diminuição da diversidade biológica, o distúrbio do regime hidrológico das bacias 

hidrográficas, as mudanças climáticas, a degradação dos recursos naturais e a deterioração 

da qualidade de vida das populações tradicionais (MARTINS et al., 2002). Diante disso, a 

análise da paisagem em regiões intensamente fragmentadas é fundamental para o 

estabelecimento de modelos de preservação e conservação da biodiversidade por 
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determinar o grau de comprometimento ecológico geográfico da área em análise 

(BEZERRA, 2011). A ecologia da paisagem envolve o estudo de padrões da paisagem, a 

interação entre manchas no interior do mosaico da paisagem e a forma como padrões e 

interações mudam no tempo. Considera ainda o desenvolvimento e dinâmica da 

heterogeneidade espacial e os seus efeitos nos processos ecológicos (COUTO, 2004). 

Para tornar possíveis as ações que promovam a recuperação e até mesmo a 

interligação dos fragmentos florestais, por meio dos corredores ecológicos, são necessárias 

a realização do diagnóstico da atual situação. Assim, para um melhor entendimento dos 

principais fatores que a afetam a dinâmica dos fragmentos de vegetação natural, alguns 

autores propõem diversos índices de estrutura de paisagem (FORMAN; GODRON, 1986; 

MCGARICAL; MARKS, 1995). Os índices da paisagem (ou métricas da paisagem) tornam 

possível quantificar com precisão os padrões espaciais da paisagem, além de auxiliar na 

quantificação do padrão de uso e ocupação da terra, além de facilitar a compreensão da 

heterogeneidade espacial e da própria estrutura da paisagem (BEZERRA, 2011). 

E essas análises foram efetuadas juntamente com o levantamento da vegetação 

ocorrentes na área de estudo. Dentre essas informações que foram detalhadas 

anteriormente, foi averiguada a existência de 318 espécies da flora, distribuídas em 79 

famílias botânicas, a partir de dados primários e secundários. 

Com relação a análise da paisagem foi verificado a existência de 18.502 

fragmentos existentes ao longo da BHRS E BHRP. Sendo que a fitofisionomia de maior 

participação foi, de modo marcante o Campo/Cerrado, com 15.100 fragmentos, 

correspondentes a 81,61% do total de fragmentos. Na região como um todo, a formação 

vegetal mais poupada dentro das áreas de fazendas é aquela associada ao relevo mais 

declivoso e solo mais pobre, ou seja, áreas com menor aptidão agrícola. Em segundo lugar 

estão os fragmentos de Floresta de Galeria com 3.278 fragmentos (17,71%) que também 

são poupados devido estarem associados diretamente aos cursos d’água.  As fisionomias 

Cerradão e Floresta Estacional Semidecidual/Cerradão contribuem com 122 e 2 fragmentos 

respectivamente (0,67%). Note-se que o Campo/Cerrado, seria a fitofisionomia de maior 

predominância na matriz da paisagem regional e encontra-se drasticamente reduzido. 

Em relação ao tamanho, foram observados 18.391 fragmentos (99,4%) abaixo de 

10 hectares, o que pode ser considerado extremamente pequeno do ponto de vista da 

conservação ambiental. Ampliando a observação até 100 ha, são contabilizados 108 

fragmentos, atingindo o percentual de 0,58% do total de fragmentos, ressaltando que apenas 
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5 desses estão acima de 50 ha. No outro extremo, os fragmentos realmente muito grandes 

(acima de 100 ha) são apenas três (0,01%). 

Efetuou-se um levantamento do Cadastro Ambienta Rural (CAR) na porção da 

bacia, de modo a possibilitar averiguar a disposição das áreas de reserva legal das 

propriedades cadastradas. A partir da plotagem das informações observa-se que a maioria 

das propriedades da área da APARSP já estão inscritas no CAR (Figura 127). Além disto, 

grande parte das reservas legais delimitadas estão dispostas junto, ou próximo das 

drenagens. Porém observou-se que nos maiores fragmentos de vegetação não há uma 

composição integral de proteção pelas reservas legais, havendo possibilidade de alteração 

do uso do solo. Um exemplo ocorre ao longo do córrego Baru, onde há dois consideráveis 

fragmentos na sua porção mediana. Neste local específico há propriedades que não se 

inscreveram no CAR e com isto não há a delimitação da reserva (Figura 128). 

Também em fragmento importante para a proteção da qualidade da água, disposto 

entre o córrego Catingueiro e córrego da Lagoa, no barramento do Ribeirão Pari, não há 

uma disposição interligada das glebas de reserva legal das propriedades cadastradas. 

A área de estudo já possui duas ferramentas de proteção legal, que é a reserva legal 

que deve abranger 20% da área, o que representaria 3.766,15 ha, e também as áreas de 

preservação permanente, que pelo mapeamento possuem 2.179, 85 ha, ou seja 11, 57%. Se 

somadas, seria 31,57% de proteção legal, hoje instituída na área de estudo. Entretanto é 

pertinente esclarecer que há na legislação a possibilidade de sobreposição da reserva legal 

em APP, em certos casos. Verificou-se com o mapeamento que 30,02% da área de estudo 

está coberta por vegetação nativa (5.653,42 ha). Valor que se aproxima da estimativa das 

áreas de reserva legal e APP, não considerando sobreposição.  Como se detalhou 

anteriormente as APPs estão 70,45% cobertas por vegetação nativa, porém é necessário, 

legalmente, a recuperação dos outros 29,55% (642,26 ha). Há também propriedades que 

não se inscreveram no CAR, sendo possível a proteção dos remanescentes ainda 

desprotegidos. 

Assim, observa-se que é possível aumentar a área coberta por vegetação nativa na 

área da APARSP, inicialmente apenas efetuando cumprimento dos dispositivos legais já 

estabelecidos. 
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Figura 127 - Mapa das áreas com Cadastro Ambiental Rural, situadas na APARSP 

 
Fonte: Marcela Neves (2021). 
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Figura 128 - Mapa das Áreas de Reserva Legal cadastradas na APARSP 

 
Fonte: Marcela Neves (2021) 
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Além destas características diversos outros estudos também foram considerados, 

como o das áreas prioritárias citadas para Goiás por (SCARAMUZZA, et al., 2008). Na 

qual a BHRS e BHRP abrangem uma porção da área denominada Catalão I, com área de 

150.000 ha, onde as ações de manejo recomendadas foram “Restauração + Conexão”. 

Assim extrapolou-se a importância dessas áreas especiais para a conservação dos 

fragmentos levantados pelas técnicas de mapeamento utilizadas (Figura 129 e Figura 130). 

 

Figura 129 - Vegetação remanescente e áreas prioritárias 

 
Fonte: Scaramuzza et al., 2008 
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Figura 130 - Áreas prioritárias (40) para a conservação em Goiás 

 

 
Fonte: Scaramuzza et al., 2008 
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Figura 131 - Mapa de Cobertura Vegetal com a sobreposição das áreas prioritárias para o estado de Goiás inseridas na APARSP 

 
Fonte: Marcela Neves (2021). 



 

Plano de Manejo Ambiental da APA do Ribeirão Samambaia/Pari 

Caderno I – Diagnóstico Socioambiental 
 

 

 

228 

 

É importante mencionar que toda a área da BHRSP possui grande relevância 

ambiental, já que é uma bacia de abastecimento público. Assim, obrigatoriamente conforme 

legislação pertinente, as APPs devem ser revegetadas para a proteção integral das 

drenagens. 

Dessa forma, priorizaram-se as ações de conexões e restauração mais amplas, 

como “Corredores Ecológicos” nos trechos que interligam os maiores fragmentos de 

vegetação até o barramento do rio Pari, os quais possuem uma maior diversidade de flora 

e abrigo para a fauna, evitando isolamento na paisagem. 

Ocorrem, ao longo da área de estudo, quatro áreas prioritárias. Uma delas no 

trecho entre as nascentes do córrego Baru e o barramento do Ribeirão Pari. As demais ao 

longo do córrego Catingueiro e córrego Capão Redondo, desde suas nascentes e a última 

em parte do Ribeirão Samambaia, intercalado por pastagem, até o barramento do Ribeirão 

Pari.  Essa conexão abrangeria uma faixa de aproximadamente 100 metros em cada margem 

ao longo da drenagem principal, interligando os grandes fragmentos que ali ocorrem. 

No córrego Baru há importantes fragmentos de Campo/Cerrado, além da Floresta 

de Galeria, porém, o perímetro urbano avança nessa direção constituindo-se em uma 

ameaça ao mesmo. O Ribeirão Samambaia possui remanescentes de Campo/Cerrado, 

Cerradão e Floresta de Galeria. Há um ponto de captação de água para abastecimento no 

referido trecho. É obrigatória e importante a recuperação da APP em todo o restante desse 

trecho. 

No córrego Catingueiro há importantes fragmentos de Cerradão, Floresta de 

Galeria e Floresta Estacional Semidecidual bem como em afluentes deste, no córrego Grota 

Funda e córrego Mumbuca. Localizam-se em áreas de maior susceptibilidade a erosão 

devido ao relevo mais declivoso. 

Já o córrego Capão Redondo possui remanescentes de Campo/Cerrado e Cerradão 

relevantes. E por fim o todo o entorno da barragem do Ribeirão Pari, que legalmente deve 

possuir uma APP de 50 metros, além de interligar os fragmentos de Campo/Cerrado já 

existentes. 
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Figura 132 - Mapa com a proposta de corredores ecológicos sugeridos para implantação na APARS 

 
Fonte: Marcela Neves (2021). 
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5.4 Fauna 

5.4.1 Introdução 

No Brasil, muitos dos ecossistemas nativos sofreram grandes reduções em sua área 

em função do uso antrópico. Os Biomas Cerrado e Mata Atlântica estão entre os mais 

ameaçados no país, e grande parte das áreas que resistem, se encontram hoje imersos em 

áreas agriculturáveis e urbanas (CARVALHO et al., 2009; MYERS et al., 2000; RIBEIRO 

et al., 2009). Dessa maneira, boa parte dos ambientes se encontram hoje sob a influência 

das consequências desse processo de fragmentação de habitats. 

A fragmentação é um processo que consiste em dividir uma grande área contínua, 

em vários fragmentos de menor proporção, podendo haver inserção de um ambiente 

diferente, e até mesmo perda de habitats (FAHRIG, 2003), o que restringe a movimentação 

de algumas espécies, e beneficia o uso e a movimentação de outros organismos, com menor 

sensibilidade (COONEY et al., 2015). 

Para a região do município de Catalão não é diferente. Previamente ao 

levantamento em campo efetuou-se a interpretação das imagens de satélite (Google 

Earth®) da região, a qual evidenciou um alto grau de uso antrópico. Essa área, denominada 

como bacia do rio Samambaia/Pari insere-se e é típica do Bioma Cerrado. Quanto à 

composição da paisagem local, caracteriza-se por um índice elevado de alteração dos 

ambientes característicos da flora, com predomínio de áreas destinadas às atividades 

agropastoris (e.g. pecuária extensiva, sorgo e milho) e remanescentes de vegetação. 

Catalão sofreu uma intensa modificação em seu território a partir do início do 

século XX, acentuando-se nas décadas iniciais do século XXI, quando ocorreu o 

crescimento e a expansão urbana; dinamização da agropecuária com a modernização da 

produção agrícola e pecuária; produção de fertilizantes; indústria automotiva e de 

maquinários agrícolas, assim como empresas de tecnologia em sementes e outras mais 

(SILVA, 2015). 

Esta descaracterização e a constante degradação do meio ambiente tem causado 

problemas na região, como a redução da disponibilidade da água do manancial de 

abastecimento público (SANTOS, 2004; OLIVEIRA, 2005). O presente estudo avalia a 

importância dos remanescentes de vegetação nativa para a fauna terrestre da região. A 

avaliação foi realizada a partir de dados secundários (artigos, dissertações, documentos para 
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criação de unidades de conservação e um EIA no rio São Bento), além das visitas técnicas 

realizadas em setembro e novembro de 2018. 

 

5.4.2 Remanescentes avaliados 

Nota-se nos últimos anos, que a bacia do Ribeirão Samambaia/Pari vem sofrendo 

um processo contínuo de degradação ambiental, com forte diminuição em suas áreas 

nativas (TRINDADE; RODRIGUES, 2016) (Figura 133). 

 

Figura 133 - Dinâmica da evolução do uso do solo na bacia do Ribeirão Samambaia  

 
Fonte: Trindade & Rodrigues, 2016. 

Diante deste processo, para a avaliação dos remanescentes vegetacionais, foram 

realizadas visitas em 18 pontos ao longo da área de estudo. A distribuição dos pontos visou 

contemplar as diferentes fisionomias e os fragmentos com maior representatividade. Este 

trabalho foi realizado concomitante ao estudo da flora. 

 

5.4.3 Herpetofauna (Répteis e Anfíbios) 

Considerando os vertebrados terrestres com potencial de ocorrência para a bacia 

hidrográfica do Ribeirão Samambaia/Pari, a herpetofauna, grupo zoológico que agrupa os 

anfíbios e répteis, corresponde a um importante objeto de estudo na análise do grau de 

associação espécie-ambiente, devido à especificidade ambiental de determinados 

indivíduos típicos do Bioma Cerrado. 
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Atualmente os anfíbios (Classe Amphibia) são representados por três ordens 

viventes: a ordem Anura, que agrupa as espécies popularmente conhecidas por sapos, rãs e 

pererecas; a ordem Urodela, conhecidas popularmente por salamandras; e a ordem 

Gymnophiona, popularmente conhecidas por cecílias ou cobras-cegas. 

Considerando as três ordens, a ordem Anura é a que detêm maior irradiação por 

toda a região Neotropical, seguida da ordem Gymnophiona e Urodela. Para o Brasil, são 

reconhecidas 1.111 espécies (FROST, 2018). Estudo realizado em 2012 estima a ocorrência 

de 209 espécies de anfíbios para o Bioma Cerrado, com 108 espécies endêmicas 

(VALDUJO et al., 2012), entretanto esse número pode ser considerado subestimado, tendo 

em vista que desde a publicação deste trabalho (2012-2018), 173 espécies de anfíbios foram 

descritas para o Brasil (FROST, 2018). 

Os répteis são representados por quatro ordens atuais, sendo que apenas três 

ocorrem na região Neotropical (Testudines, Crocodylia e Squamata). A maior diversidade 

de répteis do Cerrado compreende o grupo dos “escamados” (Subordem Squamata) 

(anfisbenídeos, lagartos e serpentes) que detêm uma alta mobilidade e plasticidade em 

termos ambientais, podendo ocupar diferentes ambientes terrestres e aquáticos. Atualmente 

são conhecidas 802 espécies de répteis no Brasil: 760 Squamata (410 serpentes, 276 

lagartos, 74 anfisbenídeos), 6 de jacarés e 36 de tartarugas (COSTA; BÉRNILIS, 2018; 

UETZ et al., 2018). 

De acordo com Rodrigues (2005), o Bioma Cerrado ocupa o segundo lugar em 

diversidade de lagartos e anfisbenídeos, e o terceiro em diversidade de serpentes, sendo 

registradas 267 espécies de répteis Squamata, 10 espécies de quelônios, cinco de 

crocodilianos (COLLI et al., 2002; COSTA et al., 2007). Destas um número significativo 

é de espécies endêmicas para o domínio, cerca de 103 de répteis (COLLI et al., 2002; 

NOGUEIRA et al., 2011). 

Assim como observado para anfíbios, este número também pode ser considerado 

subestimado, devido ao incremento de 71 espécies novas de Squamata, descritas entre os 

anos de 2011 a 2018 (UETZ et al., 2018). Considerando a região Sudeste do Estado de 

Goiás, existem poucos estudos publicados que abordam a distribuição, composição, 

taxonomia e padrões de abundância da Herpetofauna presente em remanescentes de 

Cerrado. 

Estudos sobre os anfíbios e répteis em área sujeitas a impactos ambientais, 

permitem a proposição de medidas para diminuir os impactos detectados ou, até mesmo, 
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orientar a seleção de áreas para a conservação de amostras das comunidades e/ou habitat 

perdidos em decorrência de atividades antrópicas. 

 

5.4.3.1 Herpetofauna potencial para a APA bacia hidrológica do Ribeirão 

Samambaia/Pari 

Dados secundários para a região são escassos. Desse modo, para caracterizar o uso 

das espécies junto a área de estudo, foram considerados dados advindos de inventários da 

herpetofauna, sendo eles: EIA da PCH São Bento (AMBIENTAL, 2018), realizado no 

município de Davinópolis; e do estudo técnico da criação de uma unidade de conservação 

na cidade de Catalão (SEMMAC, 2014). Vale ressaltar, que a visita técnica permitiu alguns 

registros ocasionais, sendo estes inclusos no checklist. 

A listagem gerada, juntamente com a avaliação da disponibilidade de recursos na 

paisagem local apontam potencial de ocorrência de 34 espécies (20 anfíbios; 1 cobra-cega; 

1 cágado; 6 lagartos; e 6 serpentes) classificados em 4 ordens, 14 famílias e 25 gêneros 

(Quadro 2). Destas 9 anfíbios e 1 serpente são consideradas endêmicas do Bioma Cerrado 

(NOGUEIRA et al., 2011; VALDUJO et al., 2012) e nenhum táxon é considerado 

ameaçado de extinção (MMA, 2018; IUCN, 2018 
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Quadro 2 - Listagem da herpetofauna para a área de influência da bacia hidrográfica do Ribeirão Samambaia/Pari 

Legenda: Dados 2º: 1 - EIA da PCH São Bento (Ambiental, 2018); 2 - Estudo técnico da criação de unidade de conservação na cidade de Catalão (SEMMAC, 2014). Status de conservação 

MMA e IUCN (2018): LC – pouco preocupante; NC – não consta 

Táxon Nome Popular 
Visita 

técnica 
Dados 2º 

Endêmica 

Cerrado 
MMA (2018) IUCN (2018) CITES (2018) 

Classe Amphibia - - - - - - - 

Ordem Anura - - - - - - - 

Família Bufonidae - - - - - - - 

Rhinella schneideri sapo-cururu x 1,2 - LC NC - 

Família Odontophrynidae - - - - - - - 

Odontophrynus cultripes sapinho-boi - 1,2 sim LC NC - 

Proceratophrys goyana sapinho - 2 sim LC NC - 

Família Dendrobatidae - - - - - - - 

Ameerega flavopicta rã-colorida x 1 sim LC NC - 

Família Hylidae - - - - - - - 

Dendropsophus minutus pererequinha-do-brejo x 1,2 - LC NC - 

Hypsiboas albopunctatus perereca-cabrinha x 1,2 - LC NC - 

Hypsiboas lundii perereca-martelinho - 1,2 sim LC NC - 

Hypsiboas aff. phaeopleura perereca - 2 sim LC NC - 

Scinax fuscomarginatus perereca-do-brejo - 1,2 - LC NC - 

Scinax fuscovarius perereca-de-banheiro x 1,2 - LC NC - 

Ololygon aff. skaios perereca - 2 sim LC NC - 

Família Leptodactylidae - - - - - - - 

Leptodactylus chaquensi rã - 1 - LC NC - 
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Táxon Nome Popular 
Visita 

técnica 
Dados 2º 

Endêmica 

Cerrado 
MMA (2018) IUCN (2018) CITES (2018) 

Leptodactylus fuscus rã-assoviadeira x 1 - LC NC - 

Leptodactylus labyrinthicus rã-pimenta - 1 - LC NC - 

Leptodactylus latrans rã-manteiga - 1,2 - LC NC - 

Physalaemus cuvieri rã-cachorra - 1,2 - LC NC - 

Physalaemus centralis rã-chorona - 1 sim LC NC - 

Physalaemus nattereri rã-quatro-olhos - 2 sim LC NC - 

Pseudopaludicola sp. rã - 2 - LC NC - 

Família Craugastoridae - - - - - - - 

Barycholos ternetzi rãzinha X 1,2 sim LC NC - 

Ordem Gymnophiona - - - - - - - 

Família Siphonopidae - - - - - - - 

Siphonops paulensis cecília - 2 - LC NC - 

Classe Reptilia - - - - - - - 

Ordem Testudines - - - - - - - 

Família Chelidae - - - - - - - 

Mesoclemmys vanderhaegei cágado X - - LC NC - 

Ordem Squamata - - - - - - - 

Família Dipsadidae - - - - - - - 

Helicops modestus cobra-d’água - 1 - LC NC - 

Oxyrhopus guibei coral-falsa - 1 - LC NC - 

Oxyrhopus trigeminus coral-falsa - 1 - LC NC - 
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Táxon Nome Popular 
Visita 

técnica 
Dados 2º 

Endêmica 

Cerrado 
MMA (2018) IUCN (2018) CITES (2018) 

Sibynomorphus mikanii dormideira - 1 - LC NC - 

Família Gekkonidae - - - - - - - 

Hemidactylus mabouia lagartixa-de-parede - 1,2 - LC NC - 

Família Mabuyidae - - - - - - - 

Copeoglossum nigropunctatum calango - 1,2 - LC NC - 

Família Teiidae - - - - - - - 

Ameiva ameiva lagarto-verde X 1,2 - LC NC - 

Ameivula ocellifera calango - 1 - LC NC - 

Salvator merianae teiú X - - LC NC II 

Família Tropiduridae - - - - - - - 

Tropidurus torquatus lagarto-de-coleira X 1,2 - LC NC - 

Família Viperidae - - - - - - - 

Crotalus durissus cascavel - 1,2 - LC NC III 

Bothrops moojeni jararaca - 2 sim LC NC - 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A baixa riqueza de espécies esperada para a região, possivelmente, reflete a 

composição e estrutura da paisagem local, onde se observa um mosaico de vegetação 

savânica com encraves de Matas de Galeria, e ambientes florestais alterados (FELFILI et 

al., 2007). Grande parte das espécies listada para a área é adaptada às alterações, ou seja, 

possuem certa plasticidade ambiental. Porém, algumas espécies possuem preferências 

ambientais, sendo consideradas bioindicadoras da qualidade ambiental. 

Dentre os táxons, a rã-colorida (Ameerega flavopicta) e o sapinho (Proceratophrys 

goyana), sofrem em função da conversão dos remanescentes de Cerrado Típico em áreas 

de agricultura e pecuária. Ambas as espécies utilizam ambientes abertos do Cerrado, em 

melhor estado de conservação. As queimadas também se tornam um componente 

importante no impacto de espécies que dependem deste habitat para sobrevivência. 

Já as Matas de Galerias, em melhor estado de conservação são essenciais à 

manutenção de espécies como as pererecas Ololygon aff. skaios e Hypsiboas aff. 

phaeopleura, encontradas ao longo de riachos, nos quais se reproduz, e provavelmente não 

se adaptam a perturbações antrópicas. 

Já o sapinho (Barycholos ternetzi) e o calango (Copeoglossum nigropunctatum) 

são dependentes de formações florestais. B. ternetzi, endêmica do Cerrado possui ampla 

distribuição no Estado de Goiás, sendo encontrada em serapilheira de ambientes florestais, 

e eventualmente nas bordas (BASTOS et al., 2003). O lagarto C. nigropunctatum apresenta 

ampla distribuição na América do Sul, estando presente em Florestas de Galeria no Centro-

Oeste do País. Trata-se de uma espécie heliotérmica, onde geralmente é encontrada exposta 

ao sol, em bordas de matas, margens de rios ou clareiras, durante as horas mais quentes do 

dia. A espécie usualmente é vista em substratos próximos ao solo, como galhos ou troncos 

caídos (VITT et al., 1998). 

Ao analisar a composição e estrutura da herpetofauna para a região, observa-se a 

ocorrência de muitas espécies generalistas, como: o sapo Rhinella schneideri, 

Dendropsophus minutus, Hypsiboas albopunctatus, H. raniceps, Scinax fuscovarius, 

Leptodactylus fuscus, Physalaemus cuvieri, Hemidactylus mabouia, Salvator merianae, 

Ameiva ameiva e Tropidurus torquatus (VITT; COLLI, 2008; ROCHA et al.,  2011). Estas 

espécies são comumente observadas em áreas modificadas pelo homem (FEIO; 

FERREIRA, 2005), habitam formações vegetais originalmente abertas e expandem as suas 

distribuições geográficas em consequência dos desmatamentos e alterações da paisagem 

natural. Quando os ambientes alterados propiciam a estas espécies colonizadoras alimento 
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abundante, abrigos e locais adequados para a reprodução, estes podem favorecer a 

permanência de suas populações (ODA et al., 2009). Hemidactylus mabouia é uma espécie 

de lagarto invasora, que está bem estabelecida no Brasil, com ampla distribuição geográfica 

no país. Possui hábitos alimentares generalistas e oportunistas (ANJOS; ROCHA, 2008). 

Ressalta-se que o teiú (Salvator merianae) está incluso no apêndice II da Cites, 

que inclui as espécies não necessariamente ameaçadas de extinção, mas que podem se 

tornar caso a caça e o comércio ilegal não sejam rigorosamente controlados. A serpente 

cascavel (Crotalus durissus) consta no Apêndice III, que estão as espécies protegidas em 

pelo menos um dos países aderidos à Convenção (CITES, 2018). 

 

5.4.4 Mastofauna terrestre (Mamíferos de pequeno, médio e grande porte) e alada 

(Mamíferos voadores). 

A mastofauna é composta por diferentes grupos de mamíferos. Estes são 

classificados como mamíferos de pequeno porte não voadores, mamíferos de médio e 

grande porte e mamíferos voadores. Trata-se do segundo grupo com maior diversidade 

entre os vertebrados no Bioma Cerrado, abrigando 251 espécies, distribuídas em 10 ordens, 

31 famílias, sendo 32 espécies endêmicas (PAGLIA et al., 2012). Desempenha papel 

fundamental para a manutenção e equilíbrio do ambiente. Envolvem-se nos mais distintos 

processos ecológicos, entre eles, na dispersão de sementes para a regeneração dos 

ecossistemas que habitam e no controle populacional de suas presas. Segundo Tonhasca 

Junior (2005), inúmeras espécies de vegetais dependem deste grupo para a dispersão de 

suas sementes. Alguns mamíferos são considerados bioindicadores da qualidade ambiental, 

refletindo a preservação ou antropização dos ambientes onde vivem (MAZZOLLI, 2006). 

Apesar da importância da mastofauna no meio ambiente, várias espécies vêm 

sofrendo declínios populacionais em várias regiões do Brasil, causado, principalmente, por 

interferências antrópicas. Cozsta et al. (2005), afirmam que a perda e a fragmentação de 

habitats são consideradas a maior ameaça aos mamíferos terrestres no Brasil, haja vista que 

os mamíferos de grande e médio porte sofrem ainda a pressão de caça. Os mamíferos de 

pequeno porte têm uma grande importância na dinâmica de ecossistemas, pois exercem 

influência sobre predadores e a vegetação. Realizam o manejo de plântulas, fazem 

dispersão de sementes e formam a base da pirâmide alimentar, da qual dependem 

praticamente todos os grupos faunísticos que estão acima deles, como mamíferos 

carnívoros e algumas aves e répteis (GASTAL, 1997). 
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Mamíferos de médio e grande porte também são considerados bons indicadores 

de qualidade ambiental, pois são extremamente afetados pelas alterações das condições 

ambientais e ecológicas (HENLE et al., 2004). Em sua maioria, as espécies desse grupo 

necessitam de áreas de vida relativamente grandes (KIE et al., 2002). Outro fator que afeta 

a comunidade de mamíferos de médio e grande porte é a competição direta de espécies 

domésticas, como, por exemplo, o cão doméstico. Diante disso, a desestruturação de 

comunidades de mamíferos de médio e grande porte é preocupante, pois a ausência ou a 

baixa abundância de espécies desse grupo em fragmentos florestais acarreta mudanças no 

padrão espacial de regeneração e composição da vegetação (CUARÓN, 2000; GALETI et 

al., 2003). 

Os mamíferos voadores se destacam pela sua grande diversidade e pela ampla 

gama de papéis ecológicos na natureza, atuando como dispersores de sementes e 

polinizadores de uma grande diversidade de plantas na região tropical. Também 

desempenham outros papeis importantes como: predadores de pequenos vertebrados, e, 

principalmente de insetos, muito dos quais constituem potenciais pragas agrícolas e vetores 

de doenças. No Brasil ocorrem 174 espécies (PAGLIA et al., 2012), sendo 103 delas 

conhecidas para o Bioma Cerrado (AGUIAR; ZORTÉA, 2008). 

 

5.4.4.1 Mastofauna potencial para a APA bacia hidrológica do Ribeirão Samambaia/Pari 

Para caracterizar as espécies na área de estudo foram considerados dados de 

inventários, sendo eles: EIA da PCH São Bento (AMBIENTAL, 2018), realizado no 

município de Davinópolis; Estudo técnico da criação de unidade de conservação na cidade 

de Catalão (SEMMAC, 2014); Mamíferos em três fragmentos de Cerrado na região 

Sudoeste de Goiás (SOUSA et al., 2016); e Mamíferos de médio e grande porte do Parque 

Estadual da Mata Atlântica, Sudoeste de Goiás (ROCHA et al., 2015). Vale ressaltar, que 

a visita técnica permitiu alguns registros ocasionais, sendo estes também inclusos no 

checklist. A listagem gerada aponta potencial ocorrência de 38 espécies (29 mamíferos de 

médio e grande porte; 3 mamíferos de pequeno porte; e 6 de quirópteros) classificados em 

10 ordens e 23 famílias (Quadro 3). Do ponto de vista conservacionista, nenhum táxon é 

restrito ao Bioma Cerrado, no entanto 3 são considerados exclusivos do Brasil (PAGLIA 

et al., 2012); e 10 táxons estão em alguma categoria de ameaça de extinção (MMA, 2018; 

IUCN, 2018) 
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Quadro 3 - Listagem da herpetofauna para a área de influência da bacia hidrográfica do Ribeirão Samambaia/Pari 

Legenda: Dados 2º: 1 - EIA da PCH São Bento (Ambiental, 2018); 2 - Estudo técnico da criação de unidade de conservação na cidade de Catalão (SEMMAC, 2014); 3 - 

Mamíferos em três fragmentos de Cerrado na região Sudoeste de Goiás (Sousa et al., 2016); 4 - Mamíferos de médio e grande porte do Parque Estadual da Mata Atlântica, 

Sudoeste de Goiás (Rocha et al., 2015). Guilda: Hb – Herbívoro; Fru: frugívoro; Car – carnívoro; In – insetívoro; Nec – nectarívoro; On – onívoro; He – hematófogo. Status 

de conservação IUCN e MMA: LC – pouco preocupante; NC – não consta; NT – quase-ameaçado; VU – vulnerável; EN – em-perigo 

Táxon Nome Popular 
Visita 

Técnica 
Dados 2º Guilda 

Endêmico do 

Brasil 
IUCN (2018) 

MMA 

(2018) 

Ordem Artiodactyla 

Família Cervidae 

Mazama gouazoubira veado-catingueiro x 1,3,4 Hb/Fru - - - 

Família Tayassuidae 

Pecari tajacu cateto - 1,3,4 Fru/Hb - - - 

Ordem Carnivora 

Família Canidae 

Cerdocyon thous cachorro-do-mato x 1,2,3,4 In/On - - - 

Chrysocyon brachyurus lobo-guará x 1,4 Car/On - NT VU 

Lycalopex vetulus raposa-do-campo - 1,2,3 In/On sim LC VU 

Família Felidae 

Leopardus pardalis jaguatirica - 3,4 Car - - - 

Puma concolor onça-parda - 1,2,3,4 Car - LC VU 

Puma yagouaroundi gato-mourisco - 4 Car - LC VU 

Família Mephitidae 

Conepatus semistriatus jaritataca - 1 Car - - - 

Família Mustelidae 

Eira barbara irara - 3,4 Fru/On - - - 
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Táxon Nome Popular 
Visita 

Técnica 
Dados 2º Guilda 

Endêmico do 

Brasil 
IUCN (2018) 

MMA 

(2018) 

Lontra longicaudis lontra - 1 Car - NT NC 

Galictis cuja furão - 1,2 Car - - - 

Família Procyonidae 

Nasua nasua quatí - 1,3,4 Fru/On - - - 

Procyon cancrivorus mão-pelada - 2,3,4 Fru/On - - - 

Ordem Cingulata 

Família Chlamyphoridae 

Priodontes maximus tatu-canastra - 1,3,4 In/On - VU VU 

Família Dasypodidae 

Euphractus sexcintus tatu-peba x 1,2,3,4 In/On - - - 

Cabassous unicinctus tatu-de-rabo-mole - 1,2,3,4 In/On - - - 

Dasypus novemcinctus tatu-galinha x 1,2,3,4 In/On - - - 

Ordem Didelphimorphia 

Família Didelphidae 

Didelphis albiventris gambá - 1,2,3,4 Fr/On - - - 

Gracilinanus agilis cuíca - 1 - - - - 

Ordem Lagomorpha 

Família Leporidae 

Sylvilagus brasiliensis tapeti - 3,4 Hb - - - 

Ordem Perissodactyla 

Família Tapiridae 
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Táxon Nome Popular 
Visita 

Técnica 
Dados 2º Guilda 

Endêmico do 

Brasil 
IUCN (2018) 

MMA 

(2018) 

Tapirus terrestris anta - 4 Hb/Fru - VU VU 

Ordem Pilosa 

Família Myrmecophagidae 

Myrmecophaga tridactyla tamanduá-bandeira - 1,2,3,4 In - VU VU 

Tamandua tetradactyla tamanduá-mirim - 2,3,4 In - - - 

Ordem Primates 

Família Atelidae 

Alouatta caraya bugio - 1,2 Fru - LC NT 

Família Callitrichidae 

Callithrix penicillata saguí-de-tufo-preto - 1,2,3 Fru Sim - - 

Família Cebidae 

Sapajus libidinosus macaco-prego - 1,2,3,4 Fru/On sim LC NT 

Ordem Rodentia 

Família Caviidae 

Hydrochoerus hydrochaeris capivara - 1,2,3,4 Hb - - - 

Família Cricetidae 

Rhipidomys macrurus rato-da-árvore - 1 - - - - 

Família Cuniculidae 

Cuniculus paca paca - 1,2,3,4 Fru/Hb - - - 

Família Dasyproctidae 

Dasyprocta azarae cutia - 1,3,4 Fru/Gr - - - 
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Táxon Nome Popular 
Visita 

Técnica 
Dados 2º Guilda 

Endêmico do 

Brasil 
IUCN (2018) 

MMA 

(2018) 

Família Erethizontidae 

Coendou prehensilis ouriço-cacheiro - 2 Fru - - - 

Ordem Quiroptera 

Família Molossidae 

Molossops temminckii morcego - 1 In - - - 

Família Phyllostomidae 

Carollia perspicillata morcego - 1 Fru - - - 

Desmodus rotundus morcego-vampiro - 1 He - - - 

Anoura caudifer morcego-beija-flor - 1 Nec - - - 

Glossophaga soricina morcego-beija-flor - 1 Nec - - - 

Lophostoma brasiliensis morcego - 1 Nec - - - 

Fonte:  Elaborado pelo autor. 
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O baixo número de espécies listadas pode ser um reflexo do estado de conservação 

da área de estudo, a qual se encontra inserida numa matriz ambiental altamente 

fragmentada, onde não existem grandes áreas contínuas protegidas com vegetação nativa e 

que poderiam salvaguardar a mastofauna. Deste modo, os fragmentos na APA da bacia 

hidrográfica do Ribeirão Samambaia/Pari podem apresentar riqueza e composição de 

espécies de mamíferos relativamente distintos. 

Em um estudo realizado em três fragmentos na região, por (ROCHA et al., 2015), 

dois em Ipameri e um em Catalão, elucidou para a região a tendência de aumento no número 

de espécies relacionado ao aumento do tamanho do fragmento. Diante deste fato e da 

história natural das espécies relacionadas é de grande importância a conservação de todos 

os remanescentes na APA para a conservação in situ da mastofauna. Ressalta-se ainda a 

importância dos corredores ecológicos, responsáveis pela conexão dos fragmentos. 

Os corredores ecológicos, estes localmente formados quase que exclusivamente 

pelas matas ciliares dos cursos d`água são de extrema importância para o deslocamento de 

espécies como a anta, cachorro-do-mato, lobo-guará, raposa-do-campo, jaguatirica, onça-

parda, gato-mourisco, jaritataca, irara, furão, quati, mão-pelada, tatu-canastra, veado-

catingueiro, cateto, tamanduá-mirim, bugio, macaco-prego, paca, cutia e ouriço-cacheiro, 

haja vista que necessitam de maior área de vivência para se alimentarem e se reproduzirem. 

Em virtude de situações ambientais irregulares ao longo destes cursos, por vezes com 

vegetação ciliar muito fragmentada, vê-se a necessidade de recomposição, principalmente 

nos córregos Catingueiro, Baru e Capão Redondo. 

A recuperação da vegetação justafluvial atrairia um maior número de espécies 

frugívoras, como a cutia, paca, veado-catingueiro, irara, quati e morcegos, beneficiando a 

manutenção e recuperação destes remanescentes, o que favoreceria indiretamente na 

qualidade e disponibilidade da água nesses cursos. 

 

5.4.5 Ornitofauna (Aves) 

O Brasil está entre os países com maior diversidade de espécies de aves do planeta, 

com o total de 1.919 espécies (PIACENTINI et al., 2015). No Cerrado foram levantadas 

856 espécies de aves (SILVA; SANTOS, 2005), das quais 91% se reproduzem nessa região. 

O checklist do naturalista José Hidasi (2007), confirmou 496 espécies para o Estado de 

Goiás. 
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A estrutura da vegetação, que engloba fatores como composição, altura, 

estratificação vertical e heterogeneidade, influencia a seleção de habitats pelas aves 

(COLLINS et al., 1982). Trata-se de um fator de importância para a determinação da 

riqueza da avifauna em uma determinada região (ALEIXO, 1999). Além disso, essas 

comunidades de aves podem sofrer mudanças em sua composição em função de alterações 

na vegetação, sejam elas naturais ou provocadas por atividades humanas (ALEIXO, 1999). 

Entre os representantes da avifauna mais ameaçados de extinção pela 

fragmentação de áreas florestais estão às espécies maiores (gaviões), as aves cinegéticas, 

utilizadas para caça (tinamídeos - inhambus, macuco e azulona – e os cracídeos - aracuãs, 

mutuns, jacus e jacutinga), os grandes frugívoros (papagaios e tucanos), que vivem nas 

copas das árvores, e as espécies do estrato inferior da mata, considerados maus 

colonizadores (certos insetívoros terrícolas) (TERBORGH; WESKE, 1969). 

A interação entre plantas e animais é essencial para a diversidade genética dentro 

das populações de espécies arbóreas tropicais, pois promove a manutenção das diversas 

espécies de plantas nos ecossistemas através do fluxo gênico que ocorre com a polinização 

e dispersão de sementes (MACHADO et al., 2006). 

Fragmentos que se encontram isolados há muito tempo degeneram pela perda de 

animais polinizadores, dispersores e predadores, ocasionando um desequilíbrio na 

biodiversidade, afetando principalmente as espécies endêmicas e de baixa densidade 

populacional (ANDRADE, 2003). 

 

5.4.5.1 Avifauna potencial na APA da bacia hidrográfica do Ribeirão Samambaia/Pari 

Para caracterizar as espécies da avifauna na área de estudo, foram considerados 

dados do Estudo técnico para criação de Unidade de Conservação na cidade de Catalão 

(SEMMAC, 2014); e de duas listagens de espécies registradas em Catalão (WIKIAVES, 

2018a) e Goiandira (WIKIAVES, 2018b). A visita técnica realizada na bacia permitiu 

alguns registros ocasionais, sendo estes inclusos no checklist. A listagem gerada apontou 

potencial ocorrência de 274 espécies, classificados em 10 ordens e 23 famílias (Quadro 4). 

Do ponto de vista conservacionista, 10 táxons são considerados endemismos ao Bioma 

Cerrado (SILVA; BATES, 2002), 1 táxon encontra-se “em perigo” (MMA, 2018; IUCN, 

2018) e outros 5 estão classificados como “quase-ameaçado”, segundo IUCN (2018) 
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Quadro 4 - Listagem da ornitofauna para a área de influência da APA Bacia Hidrográfica do Ribeirão Samambaia/Pari 

Legenda: Dados 2º: 1 - Estudo técnico da criação de unidade de conservação na cidade de Catalão (SEMMAC, 2014); 2 – Registro de aves do Município de Catalão 

(Wikiaves, 2018a); e 3 – Registro de aves do Município de Goiandira (Wikiaves, 2018b). Status de conservação IUCN e MMA: LC – pouco preocupante; NC – não consta; 

NT – quase-ameaçado; EN – em perigo 

Táxon Nome Popular 
Visita 

técnica 

Dados 

2º 
Guilda Endêmico 

MMA 

(2018) 

IUCN 

(2018) 

Ordem Tinamiformes 

Família Tinamidae 

Crypturellus parvirostris inhambu-chororó x 1, 2 Onívoro - - - 

Crypturellus undulatus jaó x 2 Onívoro - - - 

Nothura maculosa codorna-amarela - 2 Onívoro - - - 

Taoniscus nanus inhambu-carapé - 2 Onívoro - EN EN 

Ordem Anseriformes 

Família Anatidae 

Dendrocygna viduata irerê - 1 Planctívoro - - - 

Amazonetta brasiliensis pé-vermelho - 1 Planctívoro - - - 

Nomonyx dominicus marreca-de-bico-roxo - 1,2 Planctívoro - - - 

Dendrocygna autumnalis marreca-cabocla - 2 Planctívoro - - - 

Cairina moschata pato-do-mato - 2 Planctívoro - - - 

Ordem Podicipediformes 

Família Podicipedidae 

Podilymbus podiceps mergulhão-caçador - 1,2 Planctívoro - - - 

Ordem Suliformes 

Família Phalacrocoracidae 

Nannopterum brasilianus biguá - 1,2 Piscívoro - - - 
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Táxon Nome Popular 
Visita 

técnica 

Dados 

2º 
Guilda Endêmico 

MMA 

(2018) 

IUCN 

(2018) 

Família Anhingidae 

Anhinga anhinga biguatinha - 2 Piscívoro - - - 

Ordem Pelecaniformes 

Família Ardeidae 

Tigrisoma lineatum socó-boi - 1,2 Piscívoro - - - 

Butorides striata socozinho - 1,2 Piscívoro - - - 

Nycticorax nycticorax savacu - 1,2 Piscívoro - - - 

Bubulcus ibis garça-vaqueira x 1 Insetívoro - - - 

Ardea cocoi garça-moura - 1,2 Piscívoro - - - 

Ardea alba garça-braca-grade - 1,2 Piscívoro - - - 

Tigrisoma fasciatum socó-boi-escuro - 2 Piscívoro - - - 

Syrigma sibilatrix maria-faceira x 2,3 Onívoro - - - 

Pilherodius pileatus garça-real - 2 Piscívoro - - - 

Família Threskiornithidae 

Mesembrinibis cayennensis coró-coró - 1,2 Onívoro - - - 

Theristicus caudatus curicaca - 1,2 Onívoro - - - 

Phimosus infuscatus tapicuru - 2 Onívoro - - - 

Platalea ajaja colhereiro - 2 Planctívoro - - - 

Ordem Cathartiformes 

Família Cathartidae 

Coragyps atratus urubu-de-cabeça-preta x 1,2 Detritívoro - - - 
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Táxon Nome Popular 
Visita 

técnica 

Dados 

2º 
Guilda Endêmico 

MMA 

(2018) 

IUCN 

(2018) 

Cathartes aura urubu-de-cabeça-vermelha x 2 Detritívoro - - - 

Cathartes burrovianus urubu-de-cabeça-amarela - 2 Detritívoro - - - 

Sarcoramphus papa urubu-rei - 2 Detritívoro - - - 

Ordem Accipitriformes 

Família Accipitridae 

Elanus leucurus gavião-peneira - 1,2 Carnívoro - - - 

Rostrhamus sociabilis gavião-caramujeiro - 1,2 Malacófogo - - - 

Rupornis magnirostris gavião-carijó x 1,2 Carnívoro - - - 

Leptodon cayanensis gavião-de-cabeça-cinza x 2 Carnívoro - - - 

Chondrohierax uncinatus gavião-caracoleiro - 2 Carnívoro - - - 

Accipiter striatus gavião-miúdo - 2 Carnívoro - - - 

Geranospiza caerulescens gavião-pernilongo - 2 Carnívoro - - - 

Heterospizias meridionalis gavião-caboclo x 2 Carnívoro - - - 

Urubitinga coronata águia-cinzenta - 2 Carnívoro - - - 

Geranoaetus albicaudatus gavião-de-rabo-branco - 2 Carnívoro - - - 

Buteo nitidus gavião-pedrês - 2 Carnívoro - - - 

Buteo brachyurus gavião-de-cauda-curta - 2 Carnívoro - - - 

Ictinia plumbea sovi x 3 Carnívoro - - - 

Urubitinga urubitinga gavião-preto - 3 Carnívoro - - - 

Família Pandionidae 

Pandion haliaetus águia-pescadora - 2 Piscívoro - - - 



 

Plano de Manejo Ambiental da APA do Ribeirão Samambaia/Pari 

Caderno I – Diagnóstico Socioambiental 
 

 

 

249 

 

Táxon Nome Popular 
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Dados 

2º 
Guilda Endêmico 
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Ordem Gruiformes 

Família Aramidae 

Aramus guarauna carão - 1,2 Malacófogo - - - 

Família Rallidae 

Aramides cajaneus saracura-três-potes x 1,2 Onívoro - - - 

Laterallus melanophaius sanã-parda - 1,2 Onívoro - - - 

Pardirallus nigricans saracura-sanã - 1,2 Onívoro - - - 

Gallinula galeata frango-d'água-comum - 1,2 Onívoro - - - 

Porphyrio martinicus frango-d'água-azul - 1,2 Onívoro - - - 

Laterallus viridis sanã-castanha - 2 Onívoro - - - 

Ordem Charadriiformes 

Família Charadriidae 

Vanellus chilensis quero-quero x 1,2 Onívoro - - - 

Família Jacanidae 

Jacana jacana jaçanã - 1,2 Onívoro - - - 

Família Recurvirostridae 

Himantopus melanurus pernilongo-de-costas-brancas - 2,3 Insetívoro - - - 

Família Scolopacidae 

Tringa solitaria maçarico-solitário - 2 Insetívoro - - - 

Tringa melanoleuca maçarico-grande-de-perna-amarela - 2 Insetívoro - - - 

Família Sternidae 
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Guilda Endêmico 

MMA 
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Phaetusa simplex trinta-réis-grande - 2 Piscívoro - - - 

Ordem Columbiformes 

Família Columbidae 

Columbina talpacoti rolinha-roxa x 1,2 Granívoro - - - 

Columbina squammata fogo-apagou x 1,2 Granívoro - - - 

Columba livia pombo-doméstico - 1,2 Granívoro - - - 

Patagioenas picazuro pombão x 1,2 Granívoro - - - 

Patagioenas cayennensis pomba-galega x 1,2 Granívoro - - - 

Zenaida auriculata pomba-de-bando x 1,2 Granívoro - - - 

Leptotila verreauxi juriti-pupu x 1,2,3 Granívoro - - - 

Leptotila rufaxilla juriti-gemedeira x 2 Granívoro - - - 

Ordem Cuculiformes 

Família Cuculidae 

Piaya cayana alma-de-gato x 1,2 Onívoro - - - 

Coccyzus melacoryphus papa-lagarta-acanelado - 1 Onívoro - - - 

Crotophaga ani anu-preto x 1,2 Onívoro - - - 

Guira guira anu-branco x 1,2 Onívoro - - - 

Coccyzus americanus papa-lagarta-de-asa-vermelha - 2 Onívoro - - - 

Tapera naevia saci - 2 Insetívoro - - - 

Ordem Strigiformes 

Família Strigidae 
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Athene cunicularia coruja-buraqueira x 1,2 Carnívoro - - - 

Megascops choliba corujinha-do-mato - 2 Carnívoro - - - 

Pulsatrix perspicillata murucututu - 2 Carnívoro - - - 

Glaucidium brasilianum caburé - 2 Carnívoro - - - 

Asio clamator coruja-orelhuda - 2 Carnívoro - - - 

Bubo virginianus jacurutu - 3 Carnívoro - - - 

Ordem Apodiformes 

Família Apodidae 

Streptoprocne zonaris taperuçu-de-coleira-branca - 1 Insetívoro - - - 

Tachornis squamata andorinhão-do-buriti - 1 Insetívoro - - - 

Família Trochilidae 

Phaethornis pretrei rabo-branco-acanelado - 1,2 Nectarívoro - - - 

Eupetomena macroura beija-flor-tesoura x 1,2 Nectarívoro - - - 

Colibri serrirostris beija-flor-de-orelha-violeta - 1,2 Nectarívoro - - - 

Chlorostilbon lucidus besourinh-de-bico-vermelho - 1,2 Nectarívoro - - - 

Thalurania furcata beija-flor-tesoura-verde - 1,2 Nectarívoro - - - 

Aphantochroa cirrochloris beija-flor-cinza - 2 Nectarívoro - - - 

Florisuga fusca beija-flor-preto - 2 Nectarívoro - - - 

Anthracothorax nigricollis beija-flor-de-veste-preta - 2 Nectarívoro - - - 

Lophornis magnificus topetinho-vermelho - 2 Nectarívoro - - - 

Polytmus guainumbi beija-flor-de-bico-curvo - 2 Nectarívoro - - - 
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Amazilia versicolor beija-flor-de-banda-branca x 2 Nectarívoro - - - 

Amazilia fimbriata beija-flor-de-garganta-verde - 1,2 Nectarívoro - - - 

Heliactin bilophus chifre-de-couro - 2 Nectarívoro - - - 

Heliomaster squamosus bico-reto-de-banda-branca - 2 Nectarívoro - - - 

Heliomaster furcifer bico-reto-azul - 2 Nectarívoro - - - 

Calliphlox amethystina estrelinha-ametista - 2 Nectarívoro - - - 

Ordem Coraciiformes 

Família Alcedinidae 

Megaceryle torquata martim-pescador-grande - 1,2 Piscívoro - - - 

Chloroceryle amazona martim-pescador-verde - 1,2 Piscívoro - - - 

Chloroceryle americana martim-pescador-pequeno - 2 Piscívoro - - - 

Família Momotidae 

Baryphthengus ruficapillus juruva - 2 Frugívoro - - - 

Ordem Galbuliformes 

Família Galbulidae 

Galbula ruficauda ariramba-de-cauda-ruiva x 1,2 Insetívoro - - - 

Família Bucconidae 

Monasa nigrifrons chora-chuva-preto x 1,2 Insetívoro - - - 

Nystalus chacuru joão-bobo x 2 Onívoro - - - 

Nonnula rubecula macuru - 2 Insetívoro - - - 

Ordem Piciformes 
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Família Ramphastidae 

Ramphastos toco tucanuçu x 1,2 Onívoro - - - 

Pteroglossus castanotis araçari-castanho - 2 Onívoro - - - 

Família Picidae 

Picumnus albosquamatus pica-pau-anão-escamado - 1,2 Insetívoro - - - 

Melanerpes candidus pica-pau-branco - 1,2 Insetívoro - - - 

Veniliornis passerinus picapauzinho-anão - 1,2 Insetívoro - - - 

Colaptes campestris pica-pau-do-campo x 1,2 Insetívoro - - - 

Colaptes melanochloros pica-pau-verde-barrado - 2 Insetívoro - - - 

Dryocopus lineatus pica-pau-de-banda-branca - 2 Insetívoro - - - 

Campephilus melanoleucos pica-pau-de-topete-vermelho - 2 Insetívoro - - - 

Ordem Cariamiformes 

Família Cariamidae 

Cariama cristata seriema x 1,2 Onívoro - - - 

Ordem Falconiformes 

Família Falconidae 

Caracara plancus caracará x 1,2,3 Carnívoro - - - 

Milvago chimachima carrapateiro x 1,2 Carnívoro - - - 

Falco femoralis falcão-de-coleira x 1,2 Carnívoro - - - 

Herpetotheres cachinnans acauã - 2 Carnívoro - - - 

Micrastur semitorquatus falcão-relógio - 2 Carnívoro - - - 
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Falco sparverius quiriquiri - 2 Carnívoro - - - 

Ordem Psittaciformes 

Família Psittacidae 

Ara ararauna arara-canindé - 1,2 Frugívoro - - - 

Orthopsittaca manilatus maracanã-do-buriti - 1,2 Frugívoro - - - 

Diopsittaca nobilis maracanã-pequena x 1,2 Frugívoro - - - 

Psittacara leucophthalmus periquitão-maracanã - 1,2 Frugívoro - - - 

Eupsittula aurea periquito-rei - 1,2 Frugívoro - - - 

Forpus xanthopterygius tuim x 1,2,3 Frugívoro - - - 

Brotogeris chiriri periquito-de-encontro-amarelo x 1,2 Frugívoro - - - 

Pionus menstruus maitaca-de-cabeça-azul - 1 Frugívoro - - - 

Alipiopsitta xanthops papagaio-galego - 2 Frugívoro Cerrado NC NT 

Amazona aestiva papagaio-verdadeiro x 2 Frugívoro - - - 

Ordem Passeriformes 

Família Thamnophilidae 

Dysithamnus mentalis choquinha-lisa - 1 Insetívoro - - - 

Herpsilochmus atricapillus chorozinho-de-chapéu-preto x 1,2 Insetívoro - - - 

Herpsilochmus longirostris chorozinho-de-bico-comprido - 1,2 Insetívoro - - - 

Thamnophilus doliatus choca-barrada - 1,2 Insetívoro - - - 

Thamnophilus caerulescens choca-da-mata - 1,2 Insetívoro - - - 

Taraba major choró-boi - 1,2 Insetívoro - - - 
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Thamnophilus torquatus choca-de-asa-vermelha - 2 Insetívoro - - - 

Família Furnariidae 

Furnarius rufus joão-de-barro x 1,2 Insetívoro - - - 

Lochmias nematura joão-porca - 1,2 Insetívoro - - - 

Clibanornis rectirostris fura-barreira - 1,2 Insetívoro Cerrado - - 

Certhiaxis cinnamomeus bichoita - 1,2 Insetívoro - - - 

Synallaxis frontalis petrim x 1 Insetívoro - - - 

Synallaxis hypospodia joão-grilo - 1,2 Insetívoro - - - 

Synallaxis scutata estrlinha-preta - 1,2 Insetívoro - - - 

Berlepschia rikeri limpa-folha-do-buriti - 2 Insetívoro - - - 

Phacellodomus rufifrons joão-de-pau - 2 Insetívoro - - - 

Família Pipridae 

Antilophia galeata soldadinho x 1,2 Frugívoro Cerrado - - 

Neopelma pallescens fruxu-do-cerradão - 2 Frugívoro - - - 

Família Tityridae 

Pachyramphus validus caneleiro-de-chapéu-preto - 1,2 Insetívoro - - - 

Pachyramphus polychopterus caneleiro-preto -  Insetívoro - - - 

Família Platyrinchidae 

Platyrinchus mystaceus patinho - 1 Insetívoro - - - 

Família Rhynchocyclidae 

Leptopogon amaurocephalus cabeçudo - 1,2 Insetívoro - - - 



 

Plano de Manejo Ambiental da APA do Ribeirão Samambaia/Pari 

Caderno I – Diagnóstico Socioambiental 
 

 

 

256 

 

Táxon Nome Popular 
Visita 

técnica 

Dados 

2º 
Guilda Endêmico 

MMA 

(2018) 

IUCN 

(2018) 

Corythopis delalandi estalador - 1 Insetívoro - - - 

Tolmomyias sulphurescens bico-chato-de-orelha-preta x 1,2 Insetívoro - - - 

Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio - 1,2 Insetívoro - - - 

Hemitriccus margaritaceiventer sebinho-de-olho-de-ouro - 2 Insetívoro - - - 

Família Tyrannidae 

Hirundinea ferruginea gibão-de-couro - 1,2 Insetívoro - - - 

Camptostoma obsoletum risadinha x 1,2 Frugívoro - - - 

Elaenia flavogaster guaracava-de-barriga-amarela x 1,2 Frugívoro - - - 

Elaenia cristata guaracava-de-topete-uniforme x 1,2 Frugívoro - - - 

Myiarchus ferox maria-cavaleira x 1,2 Insetívoro - - - 

Myiarchus tyrannulus maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado - 1,2 Insetívoro - - - 

Casiornis rufus maria-ferrugem x 1,2 Insetívoro - - - 

Pitangus sulphuratus bem-te-vi x 1,2 Onívoro - - - 

Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro  1,2 Insetívoro - - - 

Megarynchus pitangua neinei x 1,2 Onívoro - - - 

Myiozetetes cayanensis bentivizinho-de-asa-ferrugínea x 1 Insetívoro - - - 

Myiozetetes similis bentivizinho-de-penacho-vermelho - 1,2 Insetívoro - - - 

Tyrannus melancholicus suiriri x 1,2 Insetívoro - - - 

Empidonomus varius peitica - 1 Insetívoro - - - 

Colonia colonus viuvinha - 1,2,3 Insetívoro - - - 

Myiophobus fasciatus filipe - 1,2 Insetívoro - - - 
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Pyrocephalus rubinus príncipe - 1,2 Insetívoro - - - 

Fluvicola nengeta lavadeira-mascarada -  Insetívoro - - - 

Gubernetes yetapa tesoura-do-brejo - 1,2 Insetívoro - - - 

Cnemotriccus fuscatus guaracavuçu - 1,2 Insetívoro - - - 

Satrapa icterophrys suiriri-pequeno - 1,2 Insetívoro - - - 

Xolmis cinereus primavera - 1,2 Insetívoro - - - 

Elaenia spectabilis guaracava-grande - 2 Insetívoro - - - 

Suiriri suiriri suiriri-cinzento - 2 Insetívoro - - - 

Suiriri affinis suiriri-da-chapada - 2 Insetívoro Cerrado - - 

Myiopagis caniceps guaracava-cinzento - 2 Insetívoro - - - 

Myiopagis viridicata guaracava-de-crista-alaranjada - 2 Insetívoro - - - 

Phaeomyias murina bagageiro - 2 Insetívoro - - - 

Serpophaga nigricans joão-pobre - 2 Insetívoro - - - 

Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado x 2 Insetívoro - - - 

Tyrannus albogularis suiriri-de-garganta-branca - 2 Insetívoro - - - 

Tyrannus savana tesourinha x 2 Insetívoro - - - 

Griseotyrannus aurantioatrocristatus peitica-de-chapéu-preto - 2 Insetívoro - - - 

Arundinicola leucocephala freirinha - 2 Insetívoro - - - 

Lathrotriccus euleri enferrujado - 2 Insetívoro - - - 

Contopus cinereus papa-moscas-cinzento - 2 Insetívoro - - - 

Knipolegus lophotes maria-preta-de-penacho - 2 Insetívoro - - - 
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Xolmis velatus noivinha-branca - 2 Insetívoro - - - 

Família Vireonidae 

Cyclarhis gujanensis pitiguari x 1,2 Onívoro - - - 

Família Hirundinidae 

Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequena-de-casa - 1,3 Insetívoro - - - 

Progne tapera andorinha-do-campo x 1,2 Insetívoro - - - 

Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora - 1,2 Insetívoro - - - 

Pygochelidon melanoleuca andorinha-de-coleira - 2 Insetívoro - - - 

Tachycineta albiventer andorinha-do-rio - 2 Insetívoro - - - 

Família Troglodytidae 

Troglodytes musculus corruíra x 1,2 Insetívoro - - - 

Cantorchilus leucotis garrinchão-de-barriga-vermelha - 1,2 Insetívoro - - - 

Pheugopedius genibarbis garrinchão-pai-avô - 2 Insetívoro - - - 

Família Donacobiidae 

Donacobius atricapilla japacanim - 1,2 Insetívoro - - - 

Família Polioptilidae 

Polioptila dumicola balança-rabo-de-máscara x 1,2 Insetívoro - - - 

Família Turdidae 

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira x 1,2 Onívoro - - - 

Turdus leucomelas sabiá-barranco x 1,2 Onívoro - - - 

Turdus amaurochalinus sabiá-poca - 1,2 Onívoro - - - 
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Turdus subalaris sabiá-ferreiro - 1,2 Onívoro - - - 

Família Mimidae 

Mimus saturninus sabiá-do-campo x 1,2 Onívoro - - - 

Família Passerellidae 

Arremon flavirostris tico-tico-de-bico-amarelo - 1,2 Granívoro - - - 

Zonotrichia capensis tico-tico - 2 Granívoro - - - 

Família Parulidae 

Geothlypis aequinoctialis pia-cobra - 1,2 Insetívoro - - - 

Basileuterus culicivorus pula-pula - 1,2 Insetívoro - - - 

Myiothlypis leucophrys pula-pula-de-sobrancelha - 1,2 Insetívoro Cerrado - - 

Setophaga pitiayumi mariquita - 2 Insetívoro - - - 

Myiothlypis flaveola canário-do-mato x 2 Insetívoro - - - 

Família Icteridae 

Icterus pyrrhopterus encontro x 1,2 Onívoro - - - 

Gnorimopsar chopi graúna x 1,2 Onívoro - - - 

Chrysomus ruficapillus garibaldi - 1,2 Granívoro - - - 

Pseudoleistes guirahuro chopim-do-brejo - 1,2 Onívoro - - - 

Molothrus bonariensis vira-bosta x 1,2 Onívoro - - - 

Sturnella superciliaris polícia-inglesa-do-sul - 1,2 Onívoro - - - 

Psarocolius decumanus japu - 2 Frugívoro - - - 

Cacicus haemorrhous guaxe - 2 Frugívoro - - - 
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Molothrus oryzivorus iraúna-grande - 2 Onívoro - - - 

Molothrus rufoaxillaris chupim-azeviche - 3 Onívoro - - - 

Família Thraupidae 

Coereba flaveola cambacica x 1 Nectarívoro - - - 

Saltator maximus tempera-viola - 1,2 Frugívoro - - - 

Coryphospingus cucullatus tico-tico-rei - 1,2 Frugívoro - - - 

Eucometis penicillata pipira-da-taoca - 1,2,3 Frugívoro - - - 

Tangara sayaca sanhaçu-cinzento - 1,2 Frugívoro - - - 

Tangara palmarum sanhaçu-do-coqueiro - 1,2 Frugívoro - - - 

Tangara cayana saíra-amarela - 1,2,3 Frugívoro - - - 

Tersina viridis saí-andorinha - 1,2 Frugívoro - - - 

Dacnis cayana saí-azul - 1,2 Frugívoro - - - 

Sicalis flaveola canário-da-terra-verdadeiro x 1,2 Frugívoro - - - 

Emberizoides herbicola canário-do-campo - 1 Frugívoro - - - 

Volatinia jacarina tiziu x 1 Granívoro - - - 

Sporophila collaris coleiro-do-brejo - 1,2 Granívoro - - - 

Sporophila lineola bigodinho - 1,2 Granívoro - - - 

Sporophila nigricollis baiano x 1,2 Granívoro - - - 

Porphyrospiza caerulescens campainha-azul - 2 Granívoro Cerrado NC NT 

Pipraeidea melanonota saíra-viúva - 2 Frugívoro - - - 

Neothraupis fasciata cigarra-do-campo - 2 Frugívoro Cerrado NC NT 
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Schistochlamys melanopis sanhaçu-de-coleira - 2 Frugívoro - - - 

Nemosia pileata saíra-de-chapéu-preto - 2 Frugívoro - - - 

Compsothraupis loricata tiê-caburé - 2 Frugívoro - - - 

Sicalis luteola tipio - 2 Frugívoro - - - 

Hemithraupis guira saíra-de-papo-preto x 2 Frugívoro - - - 

Tachyphonus rufus pipira-preta - 2 Frugívoro - - - 

Charitospiza eucosma mineirinho - 2 Frugívoro Cerrado NC NT 

Cyanerpes cyaneus saíra-beija-flor - 2 Frugívoro - - - 

Sporophila ardesiaca papa-capim-de-costas-cinzas - 2 Granívoro - - - 

Sporophila caerulescens coleirinho x 2 Granívoro - - - 

Sporophila hypoxantha caboclinho-de-barriga-vermelha - 2 Granívoro - - - 

Sporophila angolensis curió - 2 Granívoro - - - 

Saltatricula atricollis batuqueiro - 2 Frugívoro Cerrado - - 

Saltator similis trinca-ferro x 2 Frugívoro - - - 

Thlypopsis sordida saí-canário - 2 Frugívoro - - - 

Família Fringillidae 

Euphonia chlorotica fim-fim x 1,2 Frugívoro - - - 

Família Passeridae 

Passer domesticus pardal x 1,2 Onívoro - - - 

Família Dendrocolaptidae 

Lepidocolaptes angustirostris arapaçu-de-Cerrado x 2 Insetívoro - - - 



 

Plano de Manejo Ambiental da APA do Ribeirão Samambaia/Pari 

Caderno I – Diagnóstico Socioambiental 
 

 

 

262 

 

Táxon Nome Popular 
Visita 

técnica 

Dados 

2º 
Guilda Endêmico 

MMA 

(2018) 

IUCN 

(2018) 

Dendrocolaptes platyrostris arapaçu-grande - 2 Insetívoro - - - 

Família Corvidae 

Cyanocorax cristatellus gralha-do-campo - 2 Onívoro Cerrado - - 

Cyanocorax cyanopogon gralha-cancã - 2 Onívoro - - - 

Família Cardinalidae 

Cyanoloxia brissonii azulão - 2,3 Granívoro - - - 

Ordem Rheiformes 

Família Rheidae 

Rhea americana ema - 2 Onívoro - NC NT 

Ordem Galliformes 

Família Cracidae 

Penelope superciliaris jacupemba - 2 Frugívoro - - - 

Crax fasciolata mutum-de-penacho - 2 Frugívoro - - - 

Ordem Ciconiiformes 

Família Ciconiidae 

Mycteria americana cabeça-seca - 2 Piscívoro - - - 

Ordem Nyctibiiformes 

Família Nyctibiidae 

Nyctibius griseus mãe-da-lua - 2 Insetívoro - - - 

Ordem Caprimulgiformes 

Família Caprimulgidae 
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Táxon Nome Popular 
Visita 

técnica 

Dados 

2º 
Guilda Endêmico 

MMA 

(2018) 

IUCN 

(2018) 

Hydropsalis parvula bacurau-chintã - 2 Insetívoro - - - 

Hydropsalis torquata bacurau-tesoura - 2 Insetívoro - - - 

Ordem Trogoniformes 

Família Trogonidae 

Trogon surrucura surucuá-variado - 2 Insetívoro - - - 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A modificação das áreas nativas explica uma baixa riqueza de espécies esperadas 

para a região. Espécies com alta plasticidade ambiental (STOTZ et al., 1996) como o anu-

branco (Guira guira), anu-preto (Crotophaga ani), sabiá-do-campo (Mimus saturninus), 

periquito-rei (Eupsittula aurea), seriema (Cariama cristata), pássaro-preto (Gnorimopsar 

chopi), bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), nei-nei (Megarynchus pitangua), rolinha-roxa 

(Columbina talpacoti), fogo-apagou (Columbina squammata) são facilmente avistadas na 

área, evidenciando o estado de alteração da paisagem local. 

Entre as 32 espécies endêmicas para o Cerrado (SILVA, 1995; SILVA; BATES, 

2002), espera-se a ocorrência de 12 táxons (37,5%), sendo eles: papagaio-galego 

(Alipiopsitta xanthops), fura-barreira (Clibanornis rectirostris), soldadinho (Antilophia 

galeata), suiriri-da-chapada (Suiriri affinis), pula-pula-de-sobrancelha (Myiothlypis 

leucophrys), campainha-azul (Porphyrospiza caerulescens), cigarra-do-campo 

(Neothraupis fasciata), mineirinho (Charitospiza eucosma), batuqueiro (Saltatricula 

atricollis), inhambu-carapé (Taoniscus nanus), chorozinho-de-bico-comprido 

(Herpsilochmus longirostris) e a gralha-do-campo (Cyanocorax cristatellus). Destas 

espécies, M. leucophrys, A. galeata e H. longirostris habitam as formações florestais, 

enquanto que os demais preferem formações abertas de Cerrado. Neste sentido, tanto as 

formações de Cerrado quanto as matas são essenciais para a manutenção e conservação da 

avifauna local. 

De acordo com o levantamento, 44 táxons são considerados frugívoros. Entre eles 

citam-se o soldadinho (Antilophia galeata), fruxu-do-cerradão (Neopelma pallescens), 

tempera-viola (Saltator maximus), pipira-da-taoca (Eucometis penicillata), sanhaçu-

cinzento (Tangara sayaca), saíra-amarela (Tangara cayana), saí-andorinha (Tersina 

viridis) e saí-azul (Dacnis cayana), considerados essenciais na conservação da APA. Aves 

frugívoras são consideradas de suma importância na estrutura das comunidades de aves 

neotropicais (PIZO, 1997). Dentre os animais frugívoros, as aves figuram entre os mais 

importantes dispersores de sementes (JORDANO, 1994), podendo, em caso de extinção 

local, acarretar, consequentemente, a extinção das plantas cujas sementes dispersam ou, no 

mínimo, alterações no recrutamento das populações de plantas e na estrutura das 

comunidades vegetais (HOWE, 1984; CHAPMAN; CHAPMAN, 1995). Aves frugívoras 

são sensíveis às práticas de destruição e alteração de ambientes naturais (NEPSTAD et al., 

1997; TERBORG, 1974; WILLIS, 1979) e apresentam características que dificultam sua 

conservação: baixa densidade, baixa taxa de natalidade, deslocamentos periódicos e 
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necessitada de grandes áreas para sua subsistência (STRAHL; GRAJAL, 1991; STRAHL 

et al., 1997). 

O inhambu-carapé (Taoniscus nanus) é considerada espécie rara, endêmica e 

ameaçada de extinção.  A espécie distribui-se no nordeste da Argentina e localmente no 

centro-leste, sudeste e sul do Brasil, ocorrendo em campos naturais do Bioma Cerrado. A 

espécie é ameaçada pela perda e transformação de habitat, principalmente pelo cultivo de 

Pinus spp., Eucalyptus spp., cana-de-açúcar e soja, como também pelas queimadas, que 

além de modificar o ambiente, atraem predadores (MMA, 2018). 

A recuperação das APPs e conservação dos fragmentos da APA, a priori, 

garantiriam a manutenção de espécies mais sensíveis como o mutum-de-penacho (Crax 

fasciolata), o jacupemba (Penelope superciliaris), papagaio-galego (Alipiopsitta 

xanthops), mineirinho (Charitospiza eucosma), pula-pula-de-sobrancelha (Myiothlypis 

leucophrys), bem como dos táxons da guilda frugívora, essenciais para o processo de 

recuperação ambiental da APA. Essas medidas beneficiariam na manutenção e recuperação 

destes remanescentes, o que favoreceria todos os táxons e indiretamente na qualidade e 

disponibilidade da água na bacia. 

 

5.5 Qualidade da Água 

Este tópico contempla o Levantamento da Qualidade da Água do Plano de Manejo 

Ambiental da APA do Ribeirão Samambaia/Pari. Para o levantamento de dados, foi 

realizada uma campanha, ocorrendo no mês de novembro de 2018, contemplando o período 

chuvoso. Ressalta-se que o monitoramento da Qualidade das Águas dos mananciais 

envolvidos tem controle sistemático, efetuado pela SAE. 

 

5.5.1 Introdução 

Estudos ambientais com foco nas características físico-químico em águas 

superficiais tornam-se ferramentas fundamentais para identificação das novas condições 

impostas no ambiente e, se necessário, para o controle dos problemas delas decorrentes 

(ESTEVES, 1998). Algumas atividades antrópicas causam a diminuição da disponibilidade 

hídrica dos mananciais, como por exemplo, a agricultura, responsável pela produção da 

maior parte dos alimentos consumidos pela humanidade, é também o maior consumidor de 



 

Plano de Manejo Ambiental da APA do Ribeirão Samambaia/Pari 

Caderno I – Diagnóstico Socioambiental 
 

 

 

266 

 

água doce, sendo responsável por cerca de três quartos do consumo mundial (SELBORNE, 

2002). 

A ocupação e uso do solo pelas atividades agropecuárias alteram sensivelmente os 

processos biológicos, físicos e químicos dos sistemas naturais. Por meio do ciclo 

hidrológico, as chuvas precipitadas sobre as vertentes irão formar o deflúvio (escoamento) 

superficial que irá carrear sedimentos e poluentes para a rede de drenagem (MERTEN; 

MINELLA, 2002). Por esses motivos, é essencial a avaliação dessas alterações ocorridas 

em uma bacia hidrográfica através de estudos sobre a qualidade da água. 

É, cada vez mais, necessário que haja essa preocupação com relação aos impactos 

que as atividades antrópicas provocam no meio ambiente, principalmente nos reservatórios 

de águas superficiais. Essa preocupação é de fundamental importância, para a minimização 

destes impactos, protegendo assim, um dos recursos naturais com o mais elevado potencial 

de valorização atualmente que é a água. 

 

5.5.2 Objetivo Geral 

Realizar a avaliação das qualidades físicas, químicas e biológicas das águas 

superficiais da APA, por meio de dados primários, visando assim o conhecimento do 

quadro atual da qualidade da água na área de influência do estudo. 

 

5.5.3 Objetivos Específicos 

− Monitorar a qualidade da água por meio de variáveis físico-químicas e 

biológicas nas estações de amostragem; 

− Relacionar os resultados obtidos com os fatores bióticos e abióticos, 

incluindo ferramentas estatísticas de análises; 

− Apresentar avaliação das condições limitantes e controladoras da produção 

primaria (diagnostico e prognóstico) utilizando para as análises a 

Resolução CONAMA nº 357/2005; 

− Calcular os seguintes índices: IQA (índice de qualidade da água); IET 

(índice de estado trófico). 

− Apresentar resultados para comparação em futuras avaliações da qualidade 

das águas. 
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5.5.4 Metodologia 

5.5.4.1 Área de estudo 

Para coleta das amostras para análise da qualidade da água foram selecionados três 

pontos de amostragem no Ribeirão Samambaia/Pari, conforme Tabela 22 e mapa exibido 

na Figura 134 evidenciam os locais em que foram realizadas as coletas de água. Da Figura 

135 à Figura 140 demonstram os pontos de coleta das amostras. 

 

Tabela 26 - Pontos de amostragens da Qualidade da Água do Ribeirão Samambaia/Pari 

Pontos Localização Descrição Coordenadas 

P01 

Ribeirão 

Samambaia/Pari 

Ambiente com característica lóticas, ausência de 

macrófitas aquáticas, com profundidade e 

transparência de 0,20 m, vegetação ciliar preservada. 

Durante a coleta o tempo estava estável, ensolarado e 

pouco vento 

22 K 

817015/7997711 

P02 

Ambiente com característica lótica, com 

profundidade e transparência de 0,10 m, vegetação 

pouco preservada. Durante a coleta, o tempo estava 

ensolarado, com pouco vento, água com coloração 

translúcida. 

22 K 

815220/7996776 

P03 

Ambiente com característica lótica, vegetação ciliar 

preservada presença de rochas em alguns trechos, 

com profundidade e transparência de 0,40 m. Durante 

a coleta, o tempo estava ensolarado, com pouco vento 

22 K 

812874/7998915 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Figura 134 - Mapa dos pontos de coleta para amostragem da qualidade da água na APARSP 

 
Fonte: Marcela Neves (2021). 
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Figura 135 - Ponto 1(P01) amostragem de água (Coordenadas Geográficas: 18° 4'33.11"S e 48° 

2'39.59"O) 

Fonte: Rhuana Thainá B. Nascimento (2018). 

Figura 136 - Visão de outro trecho do Ponto 1(P01) Ribeirão Samambaia/Pari (Coordenadas 

Geográficas: 18° 4'33.11"S e 48° 2'39.59"O) 

Fonte: Rhuana Thainá B. Nascimento (2018). 
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Figura 137 - Vista do Ponto 2 (P02) (Coordenadas Geográficas: 18° 5'41.40"S e 48° 1'18.73"O) 

Fonte: Rhuana Thainá B. Nascimento (2018). 

Figura 138 - Visão de outro trecho do Ponto 2 (P02) (Coordenadas Geográficas: 18° 5'41.40"S e 48° 

1'18.73"O) 

Fonte: Rhuana Thainá B. Nascimento (2018). 
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Figura 139 - Vista do Ponto 3 (PO3) (Coordenadas Geográficas: 18° 5'10.07"S e48° 0'18.24"O) 

 

Fonte: Rhuana Thainá B. Nascimento (2018). 

Figura 140 - Visão de outro trecho do Ponto 3 (P03). (Coordenadas Geográficas: 18° 5'10.07"S e48° 

0'18.24"O) 

Fonte: Rhuana Thainá B. Nascimento (2018). 
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5.5.5 Métodos de Amostragens 

O Programa da Qualidade da Água tem seus parâmetros físicos, químicos e 

biológicos correlacionados aos limites preconizados na Resolução CONAMA 357/2005, a 

qual dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, 

e dá outras providências. 

A empresa responsável pela realização das análises laboratoriais possui os 

procedimentos de ensaios e laboratório acreditados pelo INMETRO sob o nº CRL 239, 

habilitado na REBLAS (Rede Brasileira de Laboratórios de Análises de Saúde) /ANVISA, 

sob o nº ANALI 080 e reconhecido pela Rede Metrológica de Goiás sob o nº 02, tendo 

nestas certificações uma garantia sobre os resultados fornecidos para avaliação da 

qualidade da água. 

Os métodos utilizados para a coleta e a preservação das amostras estiveram em 

conformidade com a Resolução ANA nº 724/2011 ou posterior, CETESB/ANA (2012) e 

NBR 9.898 (1987) que dispõem sobre a “Preservação e Técnicas de Amostragem de 

Efluentes Líquidos e Corpos Receptores” da ABNT – Associação Brasileira de Normas 

Técnicas. As análises foram realizadas de acordo com a seguinte referência: Standard 

Methods for Examination of Water and Wastewater, 23ª Ed. (2017). 

 

Métodos de campo 

O procedimento para a realização da coleta, armazenamento, transporte e análise 

das amostras de água seguiu as recomendações do Standard Methods 23ª edição (2017) e 

do guia CETESB/ANA (2012). Os trabalhos de campo foram acompanhados de 

procedimentos para o controle de qualidade, cuja finalidade é identificar possíveis 

contaminações ambientais ocorridas no manuseio, na análise de campo e/ou transporte. 

Foram utilizados recursos de comparação, a fim de validar os procedimentos de 

amostragens, a seguir discriminados: branco de campo, branco de equipamento e branco 

de transporte. 

Para análise da água foi adotado procedimento padrão do Standard Methods for 

the Examination of Water and Wastewater 23ª edição. Para avaliação da qualidade da água 
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foi observada a Resolução CONAMA N° 357/05, Classe 22 

(EspaçoReservado1)(CONAMA, 2005), cujos dados serão explicados através de tabelas, 

análises estatísticas e recursos gráficos. 

As amostras foram protegidas da luz solar e do calor durante seu transporte e 

manuseio. Segundo Straskraba e Tundisi (2008), os requisitos específicos para preservação 

das amostras dependem dos parâmetros a serem determinados. Todos os frascos foram 

refrigerados, inclusive os frascos de vidro com preservantes químicos, que ficaram a uma 

temperatura de 4ºC até o momento da análise. As amostras para análises microbiologias e 

DBO foram encaminhadas para o laboratório em menos de 24h após a coleta, obedecendo-

se os prazos de validade das amostras. 

 
2 Classe II: Águas que podem ser destinadas: a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 

convencional; b) à proteção das comunidades aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais como natação, 

esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA Nº 274/2000; d) à 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 à aquicultura e à atividade de pesca. 
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Tabela 27 - Variáveis amostradas no Ribeirão Samambaia/Pari 

Variáveis LQ (limite de quantificação do equipamento) Método de Referência 

Acrilamida 0,2 µg/L EPA SW-846 - 8151 A - 1996 

Alacloro 0,02 µg/L EPA SW-846 - 8270 D - 2007 

Aldrin + Dieldrin 0,005 µg/L EPA 8081 B 

Aluminínio total mg/L SM3120B 

Antimônio mg/L SM3120B 

Arsênio mg/L SM3120B 

Atrazina 0,02 µg/L EPA SW-846 - 8270 D - 2007 

Bário Total mg/L SM3120B 

Benzeno 0,005 µg/L EPA SW-846 - 8270 D - 2006 

Benzidina 0,001 µg/L EPA SW-846 - 8270 D - 2007 

Benzo(a)antraceno 0,02 µg/L EPA SW-846 - 8270 D - 2007 

Benzo(a)pireno 0,02 µg/L EPA SW-846 - 8270 D - 2007 

Benzo(b)fluoranteno 0,01 µg/L EPA SW-846 - 8270 D - 2007 

Benzo(k)fluoranteno 0,01 µg/L EPA SW-846 - 8270 D - 2007 

Berílio mg/L SM3120B 

BHC-Gama (Lindano) 0,00025 µg/L EPA SW 846 8081B - 2007 

Bifenilas Policloradas (PCBs) - Total 0,0005 µg/L EPA SW 846 8081B - 2007 

Boro total mg/L SM3120B 

Cádmio Total mg/L SM 3120B 

Carbaril 0,02 µg/L EPA SW-846 - 8270 D - 2007 

Chumbo Total mg/L SM 3120 B 

Cianeto livre 0,005 mg/L POP.05.130 
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Variáveis LQ (limite de quantificação do equipamento) Método de Referência 

Clordano (cis + trans) 0,005 µg/L EPA 8081 B 

Cloreto 0,5 mg/L SM 4500 Cl - B 

Cloro Residual Total 0,1 mg/L SM 4500 Cl G 

Clorofila "a" 0,3 µg/L SM 10200 - H 

Cobalto mg/L SM 3120 B 

Cobre Dissolvido mg/L SM 3120 B 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL SM 9221 B, E 

Cor Verdadeira 4,0 mg/L SM 2120 B 

Corante (-) Visual 

Criseno 0,02 µg/L EPA SW-846 - 8270 D - 2007 

Cromo Total mg/L SM 3120 B 

DDT (4,4 - DDT) 0,02 µg/L EPA SW-846 - 8270 D - 2007 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 0,20 mg/L SM 2510 B 

Demeton (o, s) 0,02 µg/L EPA SW-846 - 8270 D - 2007 

Densidade de Cianobactéria 1,0 cel/mL SM 10200 - F 

Dibenzo (a h) antraceno 0,02 µg/L EPA SW-846 - 8270 D - 2007 

Diclorometano (Cloreto de Metileno) 0,02 µg/L EPA SW-846 - 8270 D - 2006 

Dodecacloro Pentaciclodecano (Mirex) 0,00025 µg/L EPA SW - 846 - 8081B - 2007 

Endossulfan (a+b+sulfato) 0,005 µg/L EPA 8081 

Endrin 0,00025 µg/L EPA SW 846 8081B - 2007 

Estireno 1 µg/L EPA SW-846 - 8270 D - 2006 

Etilbenzeno 1 µg/L EPA SW-846 - 8270 D - 2006 

Fenóis 0,001 mg/L SM 5530 B. C 
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Variáveis LQ (limite de quantificação do equipamento) Método de Referência 

Ferro Dissolvido mg/L SM 3120 B 

Fluoreto 0,04 mg/L SM 4500 F - C 

Fósforo Total mg/L SM 3120 B 

Glifosato 0,06 µg/L EPA SW-846 - 300.1 - 1999 

Gosto (-) Visual 

Gution (azinfos-metil) 0,005 µg/L EPA SW-846 - 8270 D - 2007 

Heptacloro epoxido 0,00025 µg/L EPA SW - 846 - 8081B - 2007 

Hexaclorobenzeno 0,00025 µg/L EPA SW - 846 - 8081B - 2007 

Indeno (1,2,3) pireno 0,01 µg/L EPA SW-846 - 8270 D - 2007 

Lítio Total mg/L SM 3120 B 

Malation 0,02 µg/L EPA SW-846 - 8270 D - 2007 

Manganês Total mg/L SM 3120 B 

Materiais flutuantes (-) Visual 

Mercúrio Total mg/L SM 3120 B 

Metocloro 0,00025 µg/L EPA SW - 846 - 8081B - 2007 

Metoxicloro 0,00025 µg/L EPA SW - 846 - 8081B - 2007 

Níquel Total mg/L SM 3120 B 

Nitrato Total 0,01 mg/L SM 4500 NO3 - D 

Nitrito Total 0,001 mg/L SM 4500 NO-2-B 

Nitrogênio Amoniacal 0,02 mg/L SM 4500 NH3 - D 

Odor (-) Visual 

Óleos e Graxas (-) SM 5520 - D 

Oxigênio Dissolvido (OD) 1,0 mg/L SM 4500 O - C 
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Variáveis LQ (limite de quantificação do equipamento) Método de Referência 

Paration 0,02 µg/L EPA 8270 D 

Pentaclorofenol 0,1 µg/L EPA SW-846 - 8270 D - 2007 

pH 1 a 13 SM 4500 H + B 

Prata total mg/L SM 3120 B 

Resíduo Sólidos objetaveis (-) Visual 

Selênio Total mg/L SM 3120 B 

Simazina 0,02 µg/L EPA SW-846 - 8270 D - 2007 

Sólidos Totais Dissolvidos (STD) 4 mg/L SM 2540 C 

Sulfato 2 mg/L SM 4500 SO42 - E 

Sulfeto 0,001 mg/L SM4500 - S2 - D 

Surfactantes 0,01 mg/L SM 5540 C 

Tetracloreto de Carbono (Tetraclorometano) 0,002 µg/L EPA SW-846 - 8270 D - 2006 

Tetracloroeteno 0,01 µg/L EPA SW-846 - 8270 D - 2007 

Tolueno 1 µg/L EPA SW-846 - 8270 D - 2006 

Toxafeno 0,0005 µg/L EPA SW-846 - 8270 D - 2007 

Tributilestanho 0,001 µg/L EPA SW-846 - 8270 D - 2007 

Triclorobenzeno (1,2,3 - TCB + 1,2,4 - TCB) 0,0001 µg/L EPA 8260 C 

Tricloroeteno 0,03 µg/L EPA SW-846 - 8270 D - 2006 

Trifluralina 0,00025 µg/L EPA SW 846 8081B - 2007 

Turbidez 0,5 NTU SM 2130 B 

Urânio Total mg/L SM 3120 B 

Vanádio Total mg/L SM 3120 B 

Xileno (o/p/m) 1 µg/L EPA SW-846 - 8270 D - 2006 
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Variáveis LQ (limite de quantificação do equipamento) Método de Referência 

Zinco Total mg/L SM 3120 B 

1,1 – Dicloroeteno 1 µg/L EPA SW-846 - 8270 D - 2006 

1,2 – Dicloroetano 1 µg/L EPA SW-846 - 8270 D - 2006 

2 – Clorofenol 0,02 µg/L EPA SW-846 - 8270 D - 2007 

2,4 – D 0,1 µg/L EPA SW-846 - 8151 A - 1996 

2,4 - Diclorofenol 0,1 µg/L EPA SW-846 - 8270 D - 2007 

2,4,5 - T 0,1 µg/L EPA SW-846 - 8151 A - 1996 

2,4,5 - TP 0,1 µg/L EPA SW-846 - 8151 A - 1996 

2,4,6 - Triclorofenol 0,03 µg/L EPA SW-846 - 8270 D - 2007 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Os parâmetros que foram medidos em campo, estão discriminados abaixo: 

− Profundidade 

− Transparência 

− Temperatura (ºC); 

− pH; 

− Oxigênio dissolvido (mg/L e %Sat.); 

− Turbidez. 

A transparência da água foi obtida através do disco de Secchi; a profundidade foi 

medida através do medidor de profundidade específico. As coletas de amostras para 

determinação do índice de coliformes termotolerantes foram realizadas em frascos estéreis 

e essas análises foram as primeiras serem realizadas, a fim de se evitar contaminação. 

 

5.5.5.1 Controle de Qualidade na Amostragem e Análises de Campo. 

O controle de qualidade na amostragem, cuja finalidade é identificar possíveis 

contaminações ambientais no manuseio, na análise em campo e no transporte, foi realizado 

durante a coleta, conforme as seguintes diretrizes: 

1. É escolhido um ponto aleatoriamente e nele se coleta a amostra em um 

frasco, rotulado “branco de campo” para análise físico-química, e um frasco estéril para 

análise microbiológica (Figura 141). O frasco é acondicionado na caixa da coleta. A 

amostragem é realizada em um mesmo ponto (coleta em duplicata) para verificar a 

fidelidade dos parâmetros analisados; 

2. O “branco de transporte” é composto por um frasco de 100 ml com água 

destilada e autoclavada, preparado antes de ir ao campo. O frasco é então encaminhado, 

dentro de uma caixa térmica pequena, com gelo e conservada a 4ºC ± 2. Chegando ao local 

de coleta o frasco contendo o “branco de transporte” é transferido para a caixa térmica 

contendo as amostras coletadas, sendo enviado de volta para o laboratório. As análises são 

realizadas no “branco de transporte”, os parâmetros contagem de bactérias heterotróficas e 

condutividade, conforme definido na ficha de coleta são identificadas como “branco de 

transporte”; 

3. O frasco de “branco de transporte” não pode ser aberto e deve ser 

transportado juntamente com as outras amostras dentro da mesma caixa de armazenamento; 



 

Plano de Manejo Ambiental da APA do Ribeirão Samambaia/Pari 

Caderno I – Diagnóstico Socioambiental 
 

 

 

280 

 

4. O “branco de equipamento” é um procedimento utilizado para verificar 

possíveis contaminações mediante contato da amostra com o equipamento de amostragem. 

Primeiramente, antes de inserir o equipamento na amostra, o mesmo é enxaguado com água 

destilada; sendo que o enxague final é coletado para posteriores análises; 

5. A água destilada deve ser coletada na lavagem do eletrodo ou equipamento 

introduzido na amostra, e não deve demonstrar qualquer alteração em sua composição, 

devendo apresentar resultados semelhantes às da água destilada original; 

6. O recolhimento e análise da água da lavagem são realizados em campo, no 

início da coleta. Havendo diferença significativa entre os resultados, o equipamento deve 

ser lavado novamente, pois indica que o mesmo ainda não estava totalmente limpo. 

Somente após nova limpeza, o equipamento pode ser utilizado. 

 

Figura 141 - Coleta de amostras para análise da água no Ribeirão Samambaia  (Coordenadas 

Geográficas: 18° 4'33.08"S e 48° 2'40.56"O) 

 
Fonte: Rhuana Thainá B. Nascimento (2018). 

 

 

5.5.6 Tratamento de Dados 

 Os resultados foram discutidos e relacionados com os fatores bióticos e 

abióticos, incluindo análises estatísticas. Além de Índices de Qualidade de Água como 

(IAQ) e Índices de Estrutura Trófica (IET). 
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Índice de Qualidade das Águas (IQA) 

Índices que incorporam variáveis consideradas relevantes para a avaliação da 

qualidade das águas, pois refletem principalmente a contaminação dos corpos hídricos 

ocasionadas pelo lançamento de esgotos domésticos. Para a realização do cálculo do IQA 

foram utilizados os parâmetros: oxigênio dissolvido, temperatura da amostra, coliformes 

termotolerantes, pH, sólidos totais, DBO, nitrogênio total, fósforo total, turbidez e cloreto. 

O IQA foi desenvolvido para avaliar a qualidade da água bruta visando seu uso para o 

abastecimento público, após tratamento. Os parâmetros utilizados no cálculo do IQA são, 

em sua maioria, indicadores de contaminação causada pelo lançamento de esgotos 

domésticos. 

A avaliação da qualidade da água obtida pelo IQA não é completa por si só, já que 

este índice não analisa parâmetros importantes quando se trata de abastecimento público, 

tais como substâncias tóxicas (ex: metais pesados, pesticidas), protozoários patogênicos e 

substâncias que interferem nas propriedades organolépticas da água. 

 

Índice do Estado Trófico (IET) 

O índice do Estado Trófico tem por finalidade classificar corpos d’agua em 

diferentes graus de trofia, ou seja, avaliar a qualidade da água quanto ao enriquecimento 

por nutrientes e seu efeito relacionado ao crescimento excessivo das algas ou ao aumento 

da infestação de macrófitas aquáticas. 

 

5.5.7 Resultados 

5.5.7.1 Dados físico-químicos e microbiológicos 

As Tabela 28 e Tabela 29 apresentam os resultados obtidos em campo e em 

laboratório; tais resultados foram comparados com os valores de enquadramento para classe 

2 da Resolução CONAMA 357/2005, para verificar possíveis inconformidades. 

Nas concentrações dos parâmetros avaliados em campo não foram observadas 

inconformidades com os valores de enquadramento para Classe 2 da Resolução CONAMA 

357/2005. Com relação aos resultados das análises dos parâmetros físico-químicos e 

microbiológicos analisados no laboratório, os parâmetros: Coliformes termotolerantes, cor 

verdadeira, fenóis e ferro dissolvido apresentaram concentrações em não conformidade 
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com os valores de enquadramento para Classe 2 da CONAMA 357. Possivelmente essas 

inconformidades tem relação com aportes provenientes de fontes difusas, como águas 

drenadas em áreas agrícolas, uma vez que este elemento é encontrado em grandes 

concentrações em pesticidas e fertilizantes, bem como aportes de esgotos domésticos 

provenientes de áreas urbanas. 
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Tabela 28 - Dados determinados em campo, campanha realizada em novembro/2018 na APA do Ribeirão Samambaia/Pari 

Parâmetros Unidade 

Limite aceitável 

Resolução CONAMA 

357/2005 

P01 P02 P03 

Data 15/11/2018 15/11/2018 15/11/2018 

Hora 09:00 10:00 11:00 

Matriz Água bruta Água bruta Água bruta 

Chuvas nas últimas 24 h - - Não Não Não 

Condição do tempo - - Boa Boa Boa 

Oxigênio dissolvido (ac) mg/L >5,0 7,50 8,10 7,50 

pH (ac) - 6,0 - 9,0 7,06 6,76 7,00 

Temp. Ambiente[campo] °C - 26,00 28,00 29,00 

Temp. Amostra[campo] °C - 23,00 23,00 23,50 

Turbidez NTU 100 15,7 12,4 14,9 

Materiais Flutuantes V.A - V.A V.A V.A 

Resíduos Sólidos Objetáveis V.A - V.A V.A V.A 

Óleos e graxas V.A - V.A V.A V.A 

Corante V.A - V.A V.A V.A 

Odor - - Ausente Ausente Ausente 

Gosto - - Ausente Ausente Ausente 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Tabela 29 - Dados físico-químicos, campanha realizada em novembro/2018 no Ribeirão Samambaia/Pari (em vermelho parâmetros em inconformidade CONAMA357/2005 

– dados superfície) 

Parâmetros Unidade 
Limite aceitável Resolução 

CONAMA 357/2005 
P01 P02 P03 

Alumínio total mg/L NR 0,59 0,14 0,45 

Antimônio mg/L 0,005 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

Arsênio mg/L 0,01 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

Bário mg/L 0,7 0,048 0,06 0,044 

Benzeno mg/L 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Boro mg/L 0,5 < 0,006 < 0,006 < 0,006 

Cádmio mg/L 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Chumbo mg/L 0,01 < 0,003 < 0,003 < 0,003 

Cianeto livre mg/L 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Cloreto mg/L 250 1,5 1,5 2,0 

Cloro residual mg/L 0,01 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

Clorofila a µg/L 30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 

Cobalto mg/L 0,05 < 0,006 < 0,006 < 0,006 

Cobre dissolvido mg/L 0,009 < 0,003 < 0,003 < 0,003 

Coliformes termotolerantes NMP/100 ml 1.000 <10 700 1100 

Cor verdadeira mg/L 75 178,4 144,2 154 

Cromo mg/L 0,05 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

DBO mg/L 5 1,5 2,6 1,6 

Fenóis mg/L 0,003 0,024 0,054 0,033 

Ferro Dissolvido mg/L 0,04 0,61 0,69 0,80 

Fluoreto total mg/L 1,4 0,06 0,08 0,04 
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Parâmetros Unidade 
Limite aceitável Resolução 

CONAMA 357/2005 
P01 P02 P03 

Fósforo total mg/L ** 0,007 0,039 0,029 

Glifosato mg/L NR < 0,060 < 0,060 < 0,060 

Lítio Total mg/L 2,5 < 0,004 < 0,004 < 0,004 

Manganês Total mg/L 0,1 0,017 < 0,007 0,016 

Mercúrio Total mg/L 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 

Níquel Total mg/L 0,025 < 0,009 < 0,009 < 0,009 

Nitrato total mg/L 10,0 0,3 0,7 0,4 

Nitrito total mg/L 1,0 0,026 0,025 0,028 

Nitrogênio amoniacal mg/L * 1,01 1,11 1,07 

Selênio Total mg/L 0,01 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

Sólidos totais dissolvidos - STD mg/L 500 19,91 42,9 24,31 

Sulfato mg/L 250 < 2,00 < 2,00 < 2,00 

Surfactantes mg/L 0,5 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Sulfeto mg/L 0,002 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Zinco Total mg/L 0,18 0,032 0,07 0,032 

1,1-Dicloroeteno µg/L 0,003 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

1,2-Dicloroetano µg/L 0,01 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

2,4,5-T µg/L 2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

2,4,5-TP µg/L 10 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

2,4,6-Triclorofenol µg/L 0,01 < 0,00003 < 0,00003 < 0,00003 

2,4-D µg/L 4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

2,4-Diclorofenol µg/L 0,30 < 0,100 < 0,100 < 0,100 
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Parâmetros Unidade 
Limite aceitável Resolução 

CONAMA 357/2005 
P01 P02 P03 

2-Clorofenol µg/L 0,1 < 0,020 < 0,020 < 0,020 

Acrilamida µg/L 0,50 < 0,2 < 0,2 < 0,2 

Alacloro µg/L 20 < 0,020 < 0,020 < 0,020 

Aldrin + Dieldrin µg/L 0,01 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Atrazina µg/L 2 < 0,020 < 0,020 < 0,020 

Benzidina µg/L 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Benzo(a)antraceno µg/L 0,05 < 0,020 < 0,020 < 0,020 

Benzo(a)pireno µg/L 0,05 < 0,020 < 0,020 < 0,020 

Benzo(b)fluoranteno µg/L 0,05 < 0,010 < 0,010 < 0,010 

Benzo(k)Fluoranteno µg/L 0,05 < 0,010 < 0,010 < 0,010 

Berílio Total µg/L 0,04 < 0,0040 < 0,0040 < 0,0040 

BHC-Gama (Lindano) µg/L 0,02 < 0,00025 < 0,00025 < 0,00025 

Bifenilas Policloradas (PCBs) - Total µg/L 0,001 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 

Carbaril µg/L 0,02 < 0,020 < 0,020 < 0,020 

Clordano (cis + trans) µg/L 0,04 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Criseno µg/L 0,05 < 0,020 < 0,020 < 0,020 

DDT (4,4 – DDT) µg/L 0,002 < 0,00002 < 0,00002 < 0,00002 

Demeton (o, s) µg/L 0,1 < 0,020 < 0,020 < 0,020 

Dibenzo (a h) antraceno µg/L 0,05 < 0,020 < 0,020 < 0,020 

Diclorometano (Cloreto de Metileno) µg/L 0,02 < 0,020 < 0,020 < 0,020 

Dodecacloro Pentaciclodecano (Mirex) µg/L 0,001 < 0,00025 < 0,00025 < 0,00025 

Endossulfan (a+b+Sulfato) µg/L 0,056 < 0,005 < 0,005 < 0,005 
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Parâmetros Unidade 
Limite aceitável Resolução 

CONAMA 357/2005 
P01 P02 P03 

Endrin µg/L 0,004 < 0,00025 < 0,00025 < 0,00025 

Estireno µg/L 0,02 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Etilbenzeno µg/L 90 < 1,000 < 1,000 < 1,000 

Gution (azinfos-metil) µg/L 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Heptacloro epoxido µg/L 0,01 < 0,00025 < 0,00025 < 0,00025 

Hexaclorobenzeno µg/L 0,0065 < 0,00025 < 0,00025 < 0,00025 

Indeno (1, 2, 3) pireno µg/L 0,05 < 0,010 < 0,010 < 0,010 

Fonte elaborado pelo autor. 

* 13,3mg/L para pH <7,5;5,6 mg/L para 7,5<pH<8; 2,2 mg/L para 8<pH<8,5; 1,0 mg/L para pH>8,5**: até 0,030 mg/L para ambientes lênticos; até 0,050 mg/L para ambientes 

intermediários, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambientes lênticos; até 0,100 mg/L para ambientes lóticos; NR: não regulamentado; VA.: 

virtualmente ausente. 
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5.5.7.2 Temperatura da água e do ambiente 

A temperatura da água apresentou valores típicos para região tropical, variando de 

23,00°C a 23,50°C. A temperatura ambiente apresentou valores entre de 29,00°C a 26,00°C 

(Figura 142). A temperatura da água desempenha um papel importante de controle no meio 

aquático, condicionando as influências de uma série de variáveis físico-químicas. 

 

Figura 142 - Valores da Temperatura do ambiente e da água na APA do Ribeirão Samambaia/Pari 

(novembro/2018) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.5.7.3 pH 

A influência do pH sobre os ecossistemas aquáticos naturais é devida, diretamente a 

seus efeitos sobre a fisiologia das diversas espécies. O efeito indireto é também muito 

importante podendo, em determinadas condições de pH, contribuírem para a precipitação de 

elementos químicos tóxicos, como metais pesados (CETESB, 2011). Outras condições podem 

exercer efeitos sobre as solubilidades de nutrientes. Para o pH foram observados valores que 

variaram entre 6,76 (P02) a 7,06 (P03), estando dentro dos limites recomendados na Resolução 

CONAMA 357/05, a qual preconiza valores entre 6,0 a 9,0 unidades de pH (Figura 143). 
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Figura 143 - Valores de pH encontrados na APA do Ribeirão Samambaia/Pari (novembro/2018) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

5.5.7.4 Oxigênio dissolvido 

O oxigênio é um dos mais importantes elementos na dinâmica e caracterização de 

ecossistemas aquáticos. As principais fontes de oxigênio para a água são a atmosfera e a 

fotossíntese (ESTEVES, 2011). Os teores de oxigênio dissolvido são importantes indicadores 

do funcionamento dos ecossistemas aquáticos. Considerado como de grande importância nas 

avaliações de qualidade da água, o teor desse gás obtido em um determinado momento 

quantifica o balanço entre a produção fotossintética, suprimento atmosférico e o consumo 

ocasionado por processos metabólicos (KALFF,2002). O oxigênio dissolvido é o componente 

mais importante na superfície da água, que inicia os processos de autopurificação, contribuindo 

assim, para a manutenção dos organismos aquáticos. Os valores encontrados para o oxigênio 

dissolvido nos pontos de amostragens variaram entre 7,5 mg/L a 8,10 mg/L, e estiveram 

compatíveis ao estabelecido na Resolução CONAMA 357/05, que determina o valor mínimo 

de 5 mg/L O2 para rios Classe II. Os valores de OD maiores que 3,0 mg/L já são suficientes 

para a manutenção da comunidade aquática (Figura 144).  
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Figura 144 - Valores de Oxigênio dissolvido (mg/L) na APA do Ribeirão Samambaia/Pari (novembro/2018) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.5.7.5 Turbidez (NTU) 

A turbidez da água é devida à dispersão dos raios luminosos causada pela presença de 

partículas em suspensão, tais como: silte, massas coloidais, microrganismos, etc.  A 

turbidez da água é causada pela matéria inorgânica e orgânica suspensa, como por exemplo, 

argila, silte, partículas de carbonato, matéria orgânica particulada fina, plâncton e outros 

organismos microscópicos (WETZEL; LIKENS, 2002). Em resumo, indica a capacidade da 

água em dispersar a radiação luminosa. O aumento da turbidez da água pode comprometer 

direta ou indiretamente os múltiplos usos de um ecossistema aquático. Todos os locais 

monitorados durante a atual campanha apresentaram valores de turbidez inferiores ao limite 

máximo estabelecido pela Resolução CONAMA nº 357 de 2005 (100 NTU). Os valores para a 

turbidez variaram entre 12,40 NTU (P02) a 15,70 NTU (P01; Figura 145). 
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Figura 145 - Valores da Turbidez (NTU) na APA do Ribeirão Samambaia/Pari (novembro/2018) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.5.7.6 Sólidos Totais Dissolvidos (mg/L) 

A fração de sólidos na água pode ser dividida em sólidos suspensos e sólidos 

dissolvidos; as duas formas somadas representam a fração de sólidos totais. Nas águas naturais 

a análise de sólidos dissolvidos totais - SDT é capaz de medir pequenas porções orgânicas e 

principalmente sais inorgânicos; dentre os mais comuns são encontrados: cálcio, cloretos, 

nitrato, fósforo, ferro, sulfetos, etc. Já os sólidos totais (SST) em suspensão são classificados 

como sendo os sólidos com tamanho superior a 1µm, e sua elevação prejudica os aspectos 

estéticos da água e a produtividade do ecossistema pela diminuição da penetração da luz. Os 

valores para os sólidos totais dissolvidos variaram entre 19,91 mg/L (P01) a 42,9 mg/L (P2). 

 Os resultados apresentaram-se dentro dos limites, apresentando valores bem abaixo do 

limite máximo estabelecido pela Resolução CONAMA 357/05 (500 mg/L; Figura 146). 
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Figura 146 - Valores de STD (mg/L) na APA do Ribeirão Samambaia/Pari (novembro/2018) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.5.7.7 Cor Verdadeira 

Os valores observados para o parâmetro cor verdadeira, variaram entre 144,2 mg/L 

(P02) a 178,4 mg/L (P01), estando acima do limite máximo da legislação ambiental para classe 

2, 75 mg/L (Figura 147). A inconformidade em relação à cor está relacionada à influência das 

maiores precipitações pluviométricas durante o mês de novembro; fato que resultou no 

transporte de maiores volumes de material terrígeno aos cursos de água, através do escoamento 

superficial. 
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Figura 147 - Valores da Cor Verdadeira (mg/L) na APA do Ribeirão Samambaia/Pari (novembro/2018) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.5.7.8 Quantificação de DBO, Fósforo Total e Nitrogênio Amoniacal 

A demanda bioquímica de oxigênio, DBO5 é definida como a quantidade de oxigênio 

que será utilizada, pelos microrganismos presentes em uma amostra, na oxidação da matéria 

orgânica para uma forma inorgânica estável (KALFF, 2002). Na campanha, os valores 

observados na superfície variaram entre 1,5 mg/L (P01) a 2,6 mg/L (P02; Figura 148). A 

Resolução CONAMA 357/05 aceita valores até 5,0 mg/L para DBO em ambientes Classe II, 

portanto, todos pontos estiveram de acordo com a legislação. 
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Figura 148 - Demanda Bioquímica de Oxigênio (mg/L) na APA do Ribeirão Samambaia/Pari 

(novembro/2018) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As concentrações de nitrogênio amoniacal variaram entre 1,01 mg/L (P01) a 1,11 mg/L 

(P02), apresentando concentrações dentro do limite estabelecido de acordo com os valores de 

pH observados em campo (Figura 149). As concentrações de nitrato e nitrito foram baixas. Para 

o parâmetro nitrato, os valores de enquadramento para classe 2, da Resolução CONAMA 

357/05, o limite é até 10 mg/L. Os valores variaram entre 0,3 mg/L a 0,7 mg/L. Já para o 

parâmetro nitrito os valores de enquadramento para classe 2 da Resolução CONAMA 357/05, 

tem o limite até 1 mg/L; os valores variaram entre 0,025 mg/L a 0,028 mg/L (Figura 150). 

  

0

1

2

3

4

5

6

P01 P02 P03

D
B

O
 (

m
g

/L
)

Pontos de amostragem 

DBO Conama 357/2005



 

Plano de Manejo Ambiental da APA do Ribeirão Samambaia/Pari 

Caderno I – Diagnóstico Socioambiental 
 

 

 

295 

 

Figura 149 - Valores de Nitrogênio Amoniacal e pH na APA do Ribeirão Samambaia/Pari (novembro/2018) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 150 - Valores de Nitrato e Nitrito (mg/L) na APA do Ribeirão Samambaia/Pari (novembro/2018) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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concentrações de fósforo total em conformidade com os valores de enquadramento para Classe 

2 da CONAMA 357, que estabelece limite até 0,030 mg/L em ambientes lênticos, até 0,050 

mg/L para ambientes intermediários, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e até 0,1 mg/L 

para ambientes lóticos. O fósforo é o principal fator limitante da produtividade em ecossistemas 

continentais e tem sido apontado como principal responsável pela eutrofização desses 

ambientes (ESTEVES, 1998). 

 

Figura 151 - Valores de Fósforo (mg/L) na APA do Ribeirão Samambaia/Pari (novembro/2018) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.5.7.9 Fenóis, Cobre Dissolvido e Ferro Dissolvido (mg/L) 

Os elevados valores de fenóis observados em todos os pontos, possivelmente estão 

relacionados à aplicação de agentes bactericidas e fungicidas em fazendas no entorno; como 

por exemplo, os cresóis, que são compostos fenólicos popularmente conhecidos como creolina 

e comumente utilizados para desinfecção de instalações pecuárias, tais como locais de ordenha 

de vacas, estábulos, pocilgas, entre outros. Assim, é possível que resíduos desses compostos 

utilizados de forma generalizada nas fazendas existentes nas microbacias tenham sido 

transportados para os cursos de água. Para os fenóis, todo os pontos apresentaram valores em 

não conformidade com os valores de enquadramento para Classe 2 da CONAMA 357, que 
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estabelece limite até 0,003 mg/L; os valores encontrados na campanha variaram entre 0,024 

mg/L (P1) a 0,054 mg/L (P2; Figura 152). 

 

Figura 152 - Valores de Fenóis (mg/L) na APA do Ribeirão Samambaia/Pari (novembro/2018) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Já as inconformidades observadas em relação ao Ferro dissolvido podem estar 

relacionadas às características do leito dos Ribeirões Samambaia/Pari e das microbacias de 

drenagens, como resultado da constante dissolução desse elemento, bem como pelo aporte de 

material terrígeno aos corpos de água por escoamento superficial, promovido pelas chuvas. Para 

o parâmetro Ferro dissolvido os valores observados estiveram acima das concentrações 

estabelecidas pela Resolução CONAMA 357/05para Classe 2, que determina limite entre 0,04 

mg/L; os valores observados variaram entre 0,61 mg/L a 0,80 mg/L (Figura 153). Alguns 

metais, como manganês e alumínio apresentaram concentrações um pouco elevadas, porém, de 

forma muito pontual, em geral, provavelmente devido ao período chuvoso, em razão do aporte 

de material terrígeno carreado pelas águas das chuvas. 
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Figura 153 - Valores de Ferro dissolvido (mg/L) na APA do Ribeirão Samambaia/Pari (novembro/2018)  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.5.7.10 Coliformes Termotolerantes 

A presença de coliformes na água indica poluição, com o risco potencial da presença 

de microrganismos patogênicos e, sua ausência é evidência de uma água bacteriologicamente 

potável. Como o grupo dos coliformes totais inclui gêneros que não são de origem 

exclusivamente fecal, isto limita sua aplicação como indicador específico de contaminação 

fecal. O reconhecimento deste fato levou ao desenvolvimento de métodos de enumeração de 

um subgrupo de coliformes denominados coliformes fecais termotolerantes, os quais são 

diferenciados dos coliformes totais pela sua capacidade de fermentar a lactose em temperatura 

elevada (44,5°C 0,2°C). Os coliformes termotolerantes são um grupo de bactérias indicadoras 

de organismos originários, predominantemente do trato intestinal humano e de outros animais. 

A presença dessas bactérias na água é indicativa da presença de organismos 

patogênicos. Na campanha os valores de coliformes termotolerantes, nos pontos amostrais, 

apresentaram valores variando entre<10 NMP/100 ml a 1.100 NMP/100 ml. O ponto P3 

apresentou valores de coliformes termotolerantes acima dos limites preconizados pela 

Resolução CONAMA 357/2005, para enquadramento dos rios em águas de Classe 2 - que é de 
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1.000 NMP/100 ml (Figura 154). As criações de animais nas adjacências dos das drenagens 

podem ter contribuído para esses resultados. 

 

Figura 154 - Valores de Coliformes Termotolerantes (NMP/100mL) na APA do Ribeirão Samambaia/Pari 

(novembro/2018) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.5.7.11 Clorofila “a” 

A clorofila a representa cerca de 1 a 2 % do peso seco do material orgânico em todas 

as algas planctônicas e é comumente utilizada como um indicador de biomassa algal, 

considerada a principal variável indicadora de estado trófico dos ambientes aquáticos. No atual 

estudo, todos os pontos atenderam aos padrões aceitáveis pela Resolução CONAMA 357/05, 

CLASSE II, (30µg/L); os valores observados para clorofila apresentaram-se abaixo do limite 

de quantificação do equipamento (<0,3 µg/L). As concentrações de clorofila “a”, estão muito 

abaixo do limite máximo recomendado. Esses valores demonstram qualidade satisfatória do 

corpo hídrico, bem como a ausência de processos de amonificação e de eutrofização das águas 

(Figura 155). 

As algas apresentam diversos pigmentos, clorofilas, carotenos e xantofilas organizados 

em organelas denominadas cloroplastos, que permitem a fotossíntese. A determinação 

quantitativa destes pigmentos fotossintetizantes em ambientes aquáticos tem grande 
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importância na indicação do estado fisiológico da comunidade fitoplanctônica, bem como no 

estudo da produtividade primária de um ambiente. Esta determinação propicia a visualização 

do grau de eutrofização, constituindo uma estimativa da biomassa algal (ESTEVES, 2011). 

 

Figura 155 - Valores de Clorofila “a” (µg/L) na APA do Ribeirão Samambaia/Pari (novembro/2018) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.5.7.12 Densidade de Cianobactérias 

As densidades de cianobactérias no Ribeirão Samambaia/Pari variaram entre 789 

células/ml a 1.373 células/ml. Portanto, as densidades observadas em todos os pontos estiveram 

sempre em conformidade com os valores de enquadramento para Classe 2 do CONAMA 357/05 

(Figura 156).  
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Figura 156 - Valores de densidade de Cianobactérias na APA do Ribeirão Samambaia/Pari (novembro/2018) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.5.7.13 Índice de Qualidade da Água (IQA) e Índice de Estado Trófico (IET) 

A partir das variáveis de Qualidade da Água obtidos no estudo, foram calculados o 

Índice de Qualidade da Água (IQA) e Índice de Estado Trófico (IET) em todos os pontos 

localizados na área de influência do Ribeirão Samambaia/Pari. Em relação ao IQA, todos os 

pontos foram classificados como de qualidade boa. O ponto P2 apresentou o menor valor para 

o IQA (65,89), em geral, influenciados pelas maiores concentrações de sólidos totais, DBO, 

nitrogênio e fósforo total que, possivelmente podem ter sido influenciados pelo período 

chuvoso (Tabela 30). Em relação ao índice de Estado Trófico, todos os pontos foram 

classificados como ultraoligotróficos (IET ≤ 47; Figura 158), segundo o índice de Carlson 

(1977) modificado por LAMPARELLI, (2004) e CETESB (2010); no período estudado, não 

foram observadas florações algais, não evidenciando tendências a processos de eutrofização 

(Figura 157). 

Tabela 30 - Valores do IQA, na APA do Ribeirão Samambaia/Pari (novembro/2018) 

PONTOS IQA Categoria 

P01 77,97 Boa 

P02 65,89 Boa 

P03 66,89 Boa 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 157 - Valores do IQA dos pontos amostrados na APA do Ribeirão Samambaia/Pari (novembro/2018) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 158 - Valores do IET dos pontos amostrados na APA do Ribeirão Samambaia/Pari (novembro/2018) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.5.7.14 Análise de componentes principais (ACP) 

A seguir, a análise de componente principal aplicada aos resultados obtidos nos pontos 

de coleta da área do estudo em novembro de 2018. Os eixos 1 e 2 resultantes da análise explicam 

juntos, 27,93 % da variabilidade ocorrida na área, sendo que o eixo 1 respondeu por 15,85 % e 

o eixo 2 por 12,08 % deste total. No eixo 1 no plano fatorial das variáveis, observa-se 

agrupamentos dos parâmetros fenóis e fósforo no ponto P02. Já no eixo 2 estão agrupados os 

coliformes termotolerantes ao ponto P03. Essa análise foi realizada para o período chuvoso 

(novembro/2018); com o acréscimo de futuras avaliações poderá se constatar-se esses 

agrupamentos foram influenciados pelo regime de precipitação.  

 

5.5.8 Considerações Finais 

Diante das avaliações realizadas sobre a qualidade física, química e biológica da água, 

na área da bacia do Ribeirão Samambaia/Pari, os resultados, contemplando a campanha 

realizada em novembro de 2018 apresentam um diagnóstico preliminar dos corpos hídricos em 

um período apenas.  Alguns parâmetros estiveram acima do limite recomendado pelo 

CONAMA, entre eles o Ferro Dissolvido (0,80mg/L), os Fenóis (0,054mg/L), bem como a 

alteração da Cor Verdadeira (144,2mg/L).  Algumas dessas alterações podem estar relacionadas 

ao período chuvoso. Outro fator a ser considerado são as obras de duplicação da rodovia Br-

050, pouco abaixo das nascentes do Ribeirão Samambaia, o qual é transposto por essa via, onde 

se movimentou grandes volumes de solos. Cumpre ressaltar ainda, que em áreas rurais, onde 

há a presenças de criações (gado, porcos, ovelhas etc.) é comum que o escoamento pluvial 

conduza para as drenagens, águas permeadas por resíduos de excrementos desses animais. Além 

disso, observou-se na bacia usos como criação em confinamento, pocilgas, frigoríficos, entre 

outros, muito próximos às drenagens, os quais podem estar contribuindo para a degradação das 

águas dos mananciais da região. 

− Observou-se, em geral, boa oxigenação nas águas em todos dos pontos 

avaliados; 

− Os parâmetros Coliformes Termotolerantes, Cor Verdadeira, Fenóis e Ferro 

Dissolvido apresentaram concentrações em não conformidade com os valores 

de enquadramento para Classe 2 da CONAMA 357; 

− As inconformidades em relação à Cor estão, possivelmente, relacionadas à 

influência das precipitações pluviométricas durante o mês de novembro; 
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− Os elevados valores de Fenóis observados em todos os pontos, possivelmente 

estão relacionados à aplicação de agentes bactericidas e fungicidas em fazendas 

no entorno; 

− Ponto P2 apresentou valores de Coliformes Termotolerantes acima dos limites 

preconizados pela Resolução CONAMA 357/2005; 

− As densidades de Cianobactérias variaram entre 789 células/ml a 1.373 

células/m; 

− Em relação ao IQA, todos os pontos foram classificados como de qualidade 

boa; 

− Em relação ao índice de Estado Trófico, todos os pontos foram classificados 

como ultraoligotróficos; 

− Observou-se uma relação entre os parâmetros Fenóis e Fósforo no ponto P02, 

e dos Coliformes Termotolerantes no ponto P03. 

Em síntese os mananciais avaliados enquadram-se na Classe II da Resolução do 

CONAMA, 357/205, podendo ser utilizada para os seguintes fins: 

− Abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional. 

− Proteção das comunidades aquáticas. 

− Recreação de contato primário (natação, esqui aquático e mergulho). 

− Irrigação de hortaliças e plantas frutíferas, parque e jardins e outros com os 

quais o público possa vir a ter contato direto. 

− Aquicultura e à atividade de pesca. 
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6 CONCLUSÕES 

A Área de Proteção Ambiental do Rio Samambaia/Pari - APARSP foi criada pela Lei 

Municipal 1.866/2000 e considera a área de abrangência da bacia de contribuição da barragem 

de acumulação para abastecimento público de Catalão, entretanto, a APA também possui áreas 

inseridas no perímetro pertencente ao município de Goiandira, contudo, a Lei supracitada 

possui efeito apenas na área inserida no município de Catalão, o que requer do município de 

Goiandira a necessidade de implantar dispositivos legais sobre a área da APARSP inserida em 

seus limites.  

Catalão e Goiandira estão localizadas na região Sudeste do estado de Goiás. A projeção 

populacional para o ano de 2020 para os municípios são de 110 mil e 5.550 habitantes 

respectivamente. A diferença do número de habitantes reflete na dinâmica socioeconômica dos 

municípios, em ambos a população urbana é predominante e o grupo de pessoas entre 30 a 49 

anos se destaca entre os demais. O maior contingente da população é natural da região Centro-

Oeste seguido da região Sudeste, demonstrando que o movimento migratório possui uma baixa 

expressividade nos municípios. Economicamente, Catalão se destaca na região Sudeste 

principalmente no setor agropecuário e industrial, enquanto Goiandira possui pouca 

expressividade. O maior número de postos de trabalho gerados em Catalão está relacionado ao 

setor industrial e de serviços, enquanto em Goiandira, a administração pública é a maior 

criadora de postos de trabalho. 

O município de Catalão é considerado um polo regional (FIEG, 2017) devido suas 

características, as quais exercem uma relação hierárquica com as cidades circunvizinhas no que 

se refere à geração de renda e estabelecimentos de comércio e serviços. Outra questão que 

diferencia o município de Catalão dos demais municípios goianos é principalmente em relação 

ao PIB per capta, que ocupava a décima colocação. 

Catalão possui grande importância regional no que se trata de atividades 

agropecuárias, fato que está relacionado às características ambientais da região. As áreas 

destinadas às práticas agrícolas são predominantemente desenvolvidas nos locais onde ocorrem 

os LATOSSOLOS VERMELHOS (ÁCRICO e DISTÓFICO), que estão associados ao relevo 

menos dissecado (movimentado) representado pela Superfície Regional de Aplainamento IIA 

– SRA IIA; essas áreas também possuem menores suscetibilidade erosiva, por ter solos 

estruturados em relevos planos. Na porção central da APARSP, associada aos relevos da Zona 

de Erosão Recuante – ZER, estão localizados os CAMBISSOLOS HÁPLICOS 

DISTRÓFICOS, que possuem elevada suscetibilidade erosiva e apresenta áreas com restrição 
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ao desenvolvimento das práticas agrícolas por possuir relevo movimentado, o qual possuem, 

também, maior aptidão para pastagens. 

O calendário agrícola intrinsecamente relacionado às questões climáticas e o 

calendário de plantio, deve ser definido considerando o início do período de maiores 

precipitações que na região ocorre entre os meses de outubro a março, nesse período há a 

recarga dos solos superficiais, obtendo a capacidade máxima de armazenamento de água em 

novembro. Os meses de seca estão compreendidos entre os meses de maio a setembro. As 

médias mensais de precipitação (1980/1995) apontam que os meses de novembro, dezembro e 

janeiro contam com precipitações acima de 250mm, enquanto os meses com menores índices 

estão entre maio e setembro. A temperatura média das máximas encontra-se na ordem de 28,4 

°C e a temperatura média mínima na faixa de 17,7 °C. 

Considerando todos os aspectos locais, as principais culturas temporárias plantadas 

nos municípios, que se adaptaram as condições ambientais, são de milho e soja, destacando, 

também, mandioca, cana-de-açúcar e sorgo para Catalão. As principais atividades pecuárias dos 

municípios estão associadas à criação de gado e aves (galináceas). No trato com a terra, 

aproximadamente 50% das propriedades utilizam defensivos agrícolas em suas plantações, que 

são majoritariamente temporárias e a maior parte das pastagens plantadas são destinadas à 

alimentação do gado de corte ou leiteiro.  

Como a matriz agropecuária é forte na região, as áreas florestais são reduzidas e se 

encontram praticamente ao longo dos cursos hídricos e fragmentos em áreas de plantio, as quais 

são preservadas em cumprimento à legislação que rege às áreas de Reserva Legal e Áreas de 

Preservação Permanente.  

Entre os anos de 2000 e 2015 foi evidenciado por Tomé (2017) uma pressão sobre os 

fragmentos florestais resultante da expansão agropecuária e, que nas Áreas de Preservação 

Permanente ocorreu um incremento vegetacional, no entanto, insuficiente ao se comparar com 

a redução dos remanescentes. 

A vegetação presente na APARSP é representada pelas fitofisionomias: Cerrado, 

Cerradão, Floresta Estacional Semidecidual e Floresta de Galeria, sendo que o Cerrado é o 

bioma da área estudada. As variações entre as fitofisionomias são resultantes, principalmente, 

de fatores como relevo, classes de solo e hidrografia. Nos levantamentos das espécies vegetais 

foram identificadas 193 espécies, sendo que algumas estão presentes na lista de espécies 

ameaçadas de extinção (BRASIL, 2014). Classificada como Vulnerável está a Apuleia 

leiocarpa (Garapa) e a Myracrodruon urundeuva (Aroeira), as espécies dos gêneros Tabebuia 

sp. (Ipês), Handroanthus sp.  (Ipês) e Anadenanthera sp. (Angico), estão protegidas de corte 
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pela Lei do Estado de Goiás 12.596/1995; o Caryocar brasiliense (Pequi) pela Portaria 

113/1995 do IBAMA e o Dipteryx alata (Baru) pela Portaria 18/2002-N da AGMA (atual 

SEMAD). 

Os usos da bacia, principalmente as atividades agropecuárias, assim como a 

fragmentação dos remanescentes florestais interferem diretamente na composição dos animais 

presente na região da APARSP. A área estudada tem a possibilidade de ocorrência de 34 

espécies da herpetofauna (20 anfíbios; 1 cobra-cega; 1 cágado; 6 lagartos; e 6 serpentes), 38 de 

mamíferos (29 mamíferos de médio e grande porte; 3 mamíferos de pequeno porte; e 6 de 

quirópteros), 274 espécies de aves. 

Para a herpetofauna não foram identificadas espécies listadas em alguma categoria de 

ameaça, para os mamíferos 10 táxons estão em alguma categoria de ameaça de extinção, 

enquanto o grupo das aves possui 1 táxon encontra-se “em perigo” (MMA, 2018; IUCN, 2018) 

e outros 5 estão classificados como “quase-ameaçado”, segundo IUCN (2018). Do ponto de 

vista conservacionista, nenhum táxon dos mamíferos é restrito ao Bioma Cerrado, no entanto 3 

são considerados exclusivos do Brasil (PAGLIA et al., 2012) e (MMA, 2018; IUCN, 2018) e, 

para as aves 10 táxons são considerados endêmicos ao Bioma Cerrado (SILVA; BATES, 2002). 

A baixa riqueza de espécies esperada para a região, possivelmente, reflete a composição e 

estrutura da paisagem local, onde se observa um mosaico de vegetação savânica com encraves 

de Matas de Galeria, e ambientes florestais alterados. 

O Ribeirão Samambaia/Pari insere-se na bacia hidrográfica do Paraná, desaguando na 

margem direita do rio Veríssimo no município de Goiandira (GO). O rio Veríssimo é, por sua 

vez, afluente da margem direita do rio Paranaíba, inserido na região hidrográfica da bacia do 

Paraná, subdivisão implantada pela Agência Nacional de Águas (ANA). Localmente, os 

recursos hídricos apresentam grande importância, uma vez que todos os cursos hídricos 

localizados na bacia de contribuição, são direcionados para a barragem do Ribeirão 

Samambaia/Pari, responsável por garantir o abastecimento público no município de Catalão. 

No que se refere às águas subterrâneas, elas estão sobre o domínio do Sistema Aquífero Araxá 

(SAAx), que tem uma característica de baixa vocação hidrogeológica, com elevada presença de 

poços secos ou baixas vazões. 

Para avaliar a qualidade da água na APARSP, foram coletadas três amostras dos 

principais afluentes do reservatório de captação de água e o resultado das análises laboratoriais 

foram comparados com os parâmetros definidos na Resolução CONAMA 357/2005, utilizando 

os valores de referência definidos para os corpos hídricos Classe 2. O resultado das análises dos 

parâmetros físico-químicos e microbiológicos analisados no laboratório, para Coliformes 
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termotolerantes, cor verdadeira, fenóis e ferro dissolvido demonstrou concentrações em não 

conformidade com os valores de enquadramento para Classe 2 da CONAMA 357. 

Possivelmente, essas inconformidades têm relação com aportes provenientes de fontes difusas, 

como águas drenadas em áreas agrícolas, uma vez que este elemento é encontrado em grandes 

concentrações em defensivos e fertilizantes agrícolas, bem como aportes de esgotos domésticos 

provenientes de áreas urbanas. Para todos os pontos avaliados, o Índice da Qualidade da Água 

(IQA) foi considerado como boa qualidade e, para o Índice de Estado Trófico (IET), todos os 

pontos foram considerados ultraoligotróficos, sem observação de floração de algas, indicando 

que não há tendência de eutrofização do reservatório.  

De maneira geral, as características desenvolvidas na APARSP estão relacionadas aos 

parâmetros físicos, uma vez que o desenvolvimento de práticas agropecuárias, principal 

atividade econômica, está relacionada ao relevo, pedologia e suscetibilidade erosiva. Com o 

incremento de áreas destinadas à agricultura e pecuária, os fragmentos vegetais e abrigos da 

fauna silvestre, ficam restritos às margens dos cursos hídricos e áreas protegidas pela legislação 

como Reservas Legais. É importante destacar que, mesmo com as atividades desenvolvidas na 

bacia, a qualidade da água dos cursos hídricos atende aos parâmetros para Classe II, que permite 

a utilização para abastecimento público desde que haja tratamento, contudo, alguns parâmetros 

associados à presença de fenóis indicam que a utilização de defensivos agrícolas pode interferir 

na qualidade da água. O olhar sobre a bacia de maneira integrada permite entender as dinâmicas 

de cada atividade e a forma que cada uma interfere no equilíbrio, permitindo o planejamento 

das ações que garantam o uso dos recursos de forma sustentável.  
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Anexo 2. TCAC Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta 

 

 

 



 

Plano de Manejo Ambiental da APA do Ribeirão Samambaia/Pari 

Caderno I – Diagnóstico Socioambiental 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plano de Manejo Ambiental da APA do Ribeirão Samambaia/Pari 

Caderno I – Diagnóstico Socioambiental 
 

 

 

 

 

 

 



 

Plano de Manejo Ambiental da APA do Ribeirão Samambaia/Pari 

Caderno I – Diagnóstico Socioambiental 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plano de Manejo Ambiental da APA do Ribeirão Samambaia/Pari 

Caderno I – Diagnóstico Socioambiental 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plano de Manejo Ambiental da APA do Ribeirão Samambaia/Pari 

Caderno I – Diagnóstico Socioambiental 
 

 

 

 

 

Anexo 3. Anotação de Responsabilidade Técnica 
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Anexo 4. Plano de Gestão Ambiental (2015)  
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1. APRESENTAÇÃO

Preocupado com o meio ambiente e procurando atender a legislação, a

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, contratou profissionais da área

ambiental para proceder a elaboração do presente Plano de Gestão Ambiental (PGA)

com vistas ao licenciamento ambiental de uma barragem a ser construída no leito do

dos Ribeirões Pari e Catingueiro, no município de Catalão-GO.

A barragem objeto deste estudo, será utilizada para captação de água para

abastecimento da população de Catalão. Através da execução desse projeto, pretende-

se garantir o abastecimento de água da população pelos próximos 30 anos. Cabe

ressaltar que o município, em decorrência do período estiagem, todos os anos tem o

seu abastecimento comprometido, devido à falta de reservas.

Neste plano serão abordadas as características do meio biótico, recursos

hídricos, características do solo da microrregião afetada pelo projeto, para depois tecer

considerações sobre os impactos ambientais decorrentes de sua operação sobre os

atributos ambientais da área e do seu entorno.
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2. INFORMAÇÕES GERAIS

Requerente

Nome empresarial: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Nome de Fantasia: SAE

CNPJ: 04.750.108/0001-52

Endereço: Rua Kafis Abrão, n. 660, Casa, Setor Leão, Município de
Catalão – Goiás – CEP: 75.704-260

Coordenadas geográficas
do barramento:

Latitude: 18° 3'46.65"S
Longitude: 48° 2'9.78"O

Telefones: (64) 3442 7036 / (64) 9984-1912

Responsável: Lucia Freitas – Engenheira Ambiental

Empresa responsável pela elaboração do PGA

Empresa: SUPREMO AMBIENTAL EIRELI.

CNPJ: 05.577.260/0001-48

Telefone de contato: (62) 3565-1710 / 8405-7480

Endereço eletrônico: http://supremoambiental.com.br/

e-mail: eliojove@supremoambiental.com.br

Responsáveis técnicos

Nome Formação
Profissional Conselho / Carteira

Elio Jove Vieira Júnior Engenheiro Ambiental CREA 20.289/D-GO

Nathália Moura França Engenheira Florestal CREA 1013405226D-GO

Marcos Alcoforado Maranhão de Sá Geólogo CREA 10.828/V

Identificação do Órgão Ambiental

Razão Social: Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Recursos Hídricos,
Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (SECIMA)

Endereço: 11ª Avenida nº 1.272, Setor Leste Universitário, Goiânia-GO.

Contato: (62) 3265-1359
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3. INTRODUÇÃO

3.1. Sobre barragens

O barramento de cursos d’água para a formação de lagos artificiais constitui

uma das mais antigas técnicas de aumentar as disponibilidades hídricas para

atendimento de demandas por águas pelas sociedades. São dotadas de mecanismos

de controle com a finalidade de obter a elevação do nível de água ou criar um

reservatório de acumulação de água ou de regularização de vazões.

A utilização de barragens vem sendo uma alternativa já bastante utilizada

em todo mundo, mas não como uma solução definitiva devido a vários aspectos, tais

como os impactos provocados no escoamento do rio e regiões ribeirinhas, nos direitos

de acesso a água e aos recursos do rio, nos núcleos urbanos e rurais, além da oferta

de quantidade e qualidade de água nos padrões de consumo entre outros usos.

As barragens regulam, armazenam e derivam a água dos rios

principalmente para usos domésticos, produção agrícola e industrial em cidades,

geração de energia elétrica e controle de cheias, além de uso para recreação, turismo

e aquicultura. Sendo assim, grandes barragens atendem a usos múltiplos, sendo que

o uso predominante caracteriza a estrutura e operação do reservatório.

Mais de um terço (36%) das grandes barragens do mundo foi construída

exclusivamente ou com o objetivo principal de irrigação e estima-se que 30 a 40% da

área irrigada dependem de barragens. (WCD, 2000).

A dependência de barragens e reservatórios para abastecimento humano

varia grandemente entre os diversos países e, dentro de um mesmo país, em cada

região. No Brasil se destaca a região nordeste como a região com o maior índice de

açudagem do mundo, sendo que o semi-árido engloba cerca de 70 mil açudes de

pequeno porte, os quais são caracterizados por volumes entre 10.000 e 200.000 m³ e

representam 80% dos corpos d’água nos estados do nordeste (SUASSUNA, 2006).
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3.2. Licenciamento ambiental

Licenciamento ambiental é o procedimento no qual o poder público,

representado por órgãos ambientais, autoriza e acompanha a implantação e a

operação de atividades, que utilizam recursos naturais ou que sejam consideradas

efetiva ou potencialmente poluidoras. É obrigação do empreendedor, prevista em lei,

buscar o licenciamento ambiental junto ao órgão competente, desde as etapas iniciais

de seu planejamento e instalação até a sua efetiva operação (FIRJAN, 2004).

A Lei Federal nº. 6.938/81, instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente e

criou a estrutura institucional/legal para sua implementação, definindo as

responsabilidades das diversas entidades encarregadas de sua aplicação, e instituindo

em seu Art. 10 a obrigatoriedade do licenciamento ambiental de todas as atividades

potencialmente causadoras de impactos ao meio ambiente, com a elaboração de

estudos prévios de avaliação destes impactos e a proposição das medidas de

prevenção, correção e compensação ambiental (BRASIL, 1981).

A Resolução 237, de 19 de dezembro de 1997, do Conselho Nacional de

Meio Ambiente - CONAMA, no Art. 2 diz que “A localização, construção, instalação,

ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de

recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os

empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental,

dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de

outras licenças legalmente exigíveis” (BRASIL, 1997). No anexo 1 da referida resolução

estabelece a necessidade de sujeitar as obras civis de barragem ao licenciamento

ambiental.
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4. OBJETIVOS

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a influência da barragem

sobre o ambiente no qual será inserida, analisando a possibilidade de ocorrência de

impactos adversos decorrentes dos procedimentos operacionais, de forma a permitir

a identificação dos agentes danosos aos recursos naturais e ao homem, onde, a partir

da análise dos dados obtidos, proporem medidas específicas de mitigação, controle,

prevenção e/ou correção de seus efeitos negativos através de planos de ação, de

controle e monitoramento.

5. METODOLOGIA APLICADA

Para elaboração deste estudo, para conhecimento e caracterização

ambiental da área, inicialmente foi realizada visita técnica na área que deverá ser

inundada pelo barramento e o local onde deverá ser destinada à formação da APP.

Durante a visita, foram realizados os registros fotográficos que ilustram esse relatório.

Ainda como metodologia para caracterização ambiental, levantamento de

aspectos e impactos e proposição de medidas mitigadoras, foram empregados

métodos investigativos e comparativos, por meio de consultas bibliográficas em livros,

artigos, legislação sanitária e ambiental e Normas da ABNT. O estudo foi realizado

segundo o Termo de Referência da SECIMA.

Para a determinação das coordenadas geográficas usou-se um aparelho de

Sistema de Posicionamento Global (GPS), e ainda como ferramenta, obteve-se o auxílio

dos softwares, Google Earth e Google Maps.

6. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA ÁREA

Ao barramento será construído no leito do Ribeirão Pari, no município de

Catalão-GO, que por vez está localizado na Mesorregião Sul Goiano e Microrregião de

Catalão (Figura 1), a cerca de 260 km de Goiânia. O acesso ao município, partindo-se

de Goiânia se dá pela GO-020 até o município de Pires do Rio e posteriormente pela

GO-330, até o município.
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Figura 1 - Mapa da microrregião de Catalão.
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O barramento será localizado à noroeste da área urbana de Catalão, a cerca

de 21,5 km (distância até a ponte sobre o Ribeirão Pari) e o acesso, partindo de

Catalão, se dá pela GO 330 (sentido Ipameri) e posteriormente pela GO 305 (sentido

Goiandira). A Figura 2 traz imagem de satélite indicando a localização da barragem e

seu reservatório em relação à área urbana do município.

Figura 2 - Imagem de satélite indicando a localização da barragem em relação à área urbana de Catalão
(GOOGLE EARTH, 2015).

Para facilitar o acesso, no ANEXO 1 é apresentado um croqui de acesso.

7. ÁREAS

O reservatório da barragem e as áreas de APP ocuparão uma área total de

142,6710 hectares, sendo que 89,8603 corresponde à área inundada e 52,8107 à área

da Área de Preservação Permanente (APP). No total serão afetadas 11 (onze)

propriedades rurais da região, a saber:
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Propriedade Área inundada /
ha Área de APP / ha Área total /

ha
Otávio Coelho da Silva (gleba 01) 0,0000 0,3217 0,3217

Otávio Coelho da Silva (gleba 02) 38,7602 13,8977 52,6579

Elson Botelho 0,0000 0,0597 0,0597

Antônio José de Souza 7,1206 5,3229 12,4435

Benedito José de Souza 10,0711 5,9399 16,0110

Espólio de Idevan Ferreira de Melo 10,6003 10,1657 20,7660

Eline Flávio Dias da Silva 3,7120 3,3651 7,0771

Benedito Pereira Duarte 4,2915 2,5486 6,8401

Murilo Cortes Ribeiro 12,7944 8,0847 20,8791

Alan Kardec Aires de Souza 2,2885 2,2657 4,5512

Gilberto Pereira Veloso 0,2217 1,1607 1,3824

Total 89,8603 ha 52,8107 ha 142,6710 ha
Quadro 1 - Lista de propriedades a serem desapropriadas.

As áreas serão desapropriadas por meio da promulgação de um decreto

Municipal, que está em fase de redação.

As demais áreas são apresentadas no Quadro 2:

Área total dos imóveis: -
Área a ser desmatada: 89,8603 hectares
Área inundada: 89,8603 hectares
Área de APP 52,8107 hectares
Área a ser revegetada no entorno: 36,1894 hectares
Área de drenagem da bacia: -

Quadro 2 - Áreas.

As informações sobre o barramento e seu reservatório são apresentadas no

Quadro 3:

Volume acumulado: 3.500.000 m³
Largura da Crista: 8,00 m
Extensão do aterro da barragem: 88,64 m
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8. BACIA HIDROGRÁFICA

O Estado de Goiás possui características peculiares em relação à sua

hidrografia. Em seu território nascem drenagens alimentadoras de três importantes

Regiões Hidrográficas do país (Araguaia/Tocantins, São Francisco e Paraná), tendo

como divisores os planaltos do Distrito Federal e Entorno e os altos topográficos que

atravessam os municípios de Águas Lindas de Goiás, Pirenópolis, Itauçu, Americano

do Brasil, Paraúna, Portelândia até as imediações do Parque Nacional das Emas.

Regiões Hidrográficas Área (km²) (%)

Região Hidrográfica Tocantins/Araguaia 196.500,04 53,63
Região Hidrográfica do São Francisco 3.117,29 0,91
Região Hidrográfica do Paraná 141.350,03 41,46
TOTAL 340.967,36 100,00

Quadro 3 - Bacias hidrográficas do Estado de Goiás (Superintendência de Geologia e
Mineração/Secretaria de Indústria e Comércio, 2011).

 Região Hidrográfica / Tocantins / Araguaia: é representada pelos cursos

d’água que vertem no sentido sul-norte, destacando-se como tributários principais

os rios Araguaia e Tocantins, os quais têm confluência em outras Unidades da

Federação. Ocupa uma área de 196.500,04 km2.

 Região Hidrográfica do São Francisco: situa-se na porção leste do Estado e

ocupa uma área de 3.117,29 km2, sendo representada pelas nascentes dos rios

Preto, Bezerra e Urucuia.

 Região Hidrográfica do Paraná: localiza-se na porção centro-sul do Estado,

ocupando 141.350,03 km2. É representada no Estado pelos afluentes da margem

direita do Rio Paranaíba, dentre os quais destacam-se os rios Corumbá, Meia Ponte,

dos Bois, Claro e Aporé.
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Figura 3 - Bacia Hidrográfica, principais rios e lagos.

A rede de drenagem goiana é densa e constituída de rios de médio e grande

porte, contudo a navegabilidade é, em parte, prejudicada pelo grande número de

cachoeiras e corredeiras. Observa-se, entretanto, no rio Paranaíba, o porto de São

Simão que escoa parte da produção agrícola do Estado. Existem estudos que destacam

a possibilidade de navegabilidade no Rio Araguaia.

Em todo o estado, assumem grande importância as lagoas naturais e os

lagos formados pelo barramento artificial dos rios para geração de energia elétrica ou

abastecimento público. Estes lagos representam cerca de 1,6% da área de Goiás.

O local onde deverá ser construída a barragem está localizada na Região

Hidrográfica do Rio Paraná, na Ottobacias – Nível 5 n. 84992 denominada Bacia

Hidrográfica Rio Verissímo. A Figura 4 mostra um recorte do mapa de bacia do Estado

de Goiás, com indicação da bacia onde a barragem deverá ser construída.
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Figura 4 – Recorte do mapa de Ottobacia.

O barramento será construído no leito do Ribeirão Pari e a área inundada

também abrange o Ribeirão Catingueiro. A Figura 5 apresenta um recorte da carta

topográfica da região com indicação do local onde será construída a barragem.

Figura 5 - Recorte da carta topográfica com indicação do ponto onde será construída a barragem.

Localização
da barragem
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Os cursos d’água do Estado de Goiás, ainda não foram enquadrados ou

classificados. Assim, observando o disposto no Art. 42 da Resolução CONAMA nº 357,

de 17 de março de 2005, os ribeirões envolvidos são enquadrados na Classe 2.

Ainda de acordo com a Resolução CONAMA nº 357, as águas classe 2

podem ser destinadas:

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional;

b) à proteção das comunidades aquáticas;

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e

mergulho, conforme Resolução CONAMA no 274, de 2000;

d) à 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) à aquicultura e à atividade de pesca.

A barragem em questão, será utilizada para abastecimento para consumo

humano. Atualmente, o Ribeirão Pari é utilizado para captação de água para

abastecimento de Catalão. O ponto de captação está localizado sob os pontos de

coordenadas geográficas 18° 4'2.95"S e 48° 1'49.86"O.

9. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

9.1. Meio Físico

9.1.1. Solo

O solo é um produto que foi originado devido ao intemperismo, e sob a

interação dos fatores de formação como: material de origem, clima, topografia,

organismos e tempo. O resultado da ação por período de tempo mais ou menos longo,

de todos estes fatores sobre o material original e sobre seus produtos de alteração é

o aparecimento gradual de uma sequência de camadas, cada uma com diferente

coloração, teor de argila e areia, estrutura, quantidade de matéria orgânica e de

nutrientes disponíveis.

No Estado de Goiás observam-se os seguintes grupos de solos: Latossolo,

Cambissolo, Argissolo, Nitossolo, Neossolo Quartzarênico, Neossolo Litólico,



Av. Quinta Avenida, n. 302, Setor. Leste Universitário - Goiânia/GO, CEP: 74.605-040
Telefone/Fax: 62 3565-1710

www.supremoambiental.com.br
16

Plintossolo, e Gleissolo, sendo o latossolo o grupo predominante. Possuem fertilidade

natural variável de baixa a alta, dependendo do tipo de relevo predominante e da

rocha geradora do solo. Os Latossolos Vermelhos predominam no sudoeste, ocupando

30% do Estado, e, apesar da baixa fertilidade, o relevo, as baixas declividades e a

grande espessura desse solo favorecem à agricultura mecanizada. Outros 15% são

ocupados por Latossolos Vermelho Amarelo, em áreas onde predominam pastagens

plantadas.

Solo Área (km²) %

Associação de Argissolo-Nitossolo 46.232,42 13,53

Cambissolo 65.522,28 19,09
Gleissolo 10.291,83 2,90
Latossolo Vermelho 102.443,47 29,74
Latossolo Vermelho Amarelo 50.723,43 14,75
Neossolo Litolico 39.444,85 11,34
Neossolo Quartzarenico 12.268,54 3,58

Plintossolo 13.153,97 3,79
Quadro 4 - Solos do estado de Goiás (Superintendência de Geologia e Mineração/SIC, 2011).

Considerando a taxa relativa de infiltração, Gonçalves et al. (2009)

classificaram os solos em quatro grupos hidrológicos (A, B, C e D) com as seguintes

características: Grupo A - Latossolo Vermelho (LV), Latossolo Vermelho Amarelo (LVA)

e Neossolo Quartzarênico (RQ) possuem a maior taxa relativa de infiltração, sendo os

mais propícios para a recarga dos aquíferos; Grupo B - Nitossolo Vermelho (NV),

Argissolo Vermelho Eutrófico (PVe) e Chemossolo (MX), com taxa de infiltração

moderada; Grupo C - (Plintossolo Pétrico (FF) e Nitossolo Flúvico (RU), com baixa taxa

de infiltração e; solos do Grupo D - Cambissolo Háplico (CX) e Gleissolo Háplico (GX),

com taxa de infiltração muito baixa. Apesar da alta taxa de infiltração dos solos do

Grupo A, podem ocorrer situações nas quais a inclinação contribua mais para os

sistemas de drenagem em função de escoamento superficial do que para a recarga de

aquífero.

Conforme dados no Ministério do Meio Ambiente (MMA) a região onde será

instalada a barragem possui solo do tipo Latossolo Vermelho Distrófico. A Figura 6

mostra o mapa de solos da região, sendo que o ponto laranja indica o local onde será

construída a barragem.
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Figura 6 - Recorte de mapa de solos com indicação do local onde será construída a barragem.

Latossolos Vermelhos Distróficos (LVd) são solos minerais com teores de

Fe2O3 entre 8% e 18%, nos solos argilosos ou muito argilosos, e normalmente

inferiores a 8% nos solos de textura média. Anteriormente eram classificados como

Latossolos Vermelho-Escuros.

São muito profundos, bem drenados, friáveis ou muito friáveis, de textura

argilosa ou muito argilosa e média. Os solos mais oxídicos, de textura argilosa ou muito

argilosa, possuem baixa densidade aparente, de 0,84 g a 1,03 g/cm3, e porosidade

muito alta ou alta.

Possuem excelentes condições físicas, as quais, aliadas ao relevo plano ou

suavemente ondulado onde ocorrem, favorecem sua utilização com as mais diversas

culturas climaticamente adaptadas à região.

Esses solos, por serem ácidos e distróficos requerem correção de acidez e

adubação. Os solos argilosos e muito argilosos têm melhor aptidão agrícola que os de

textura média, tendo em vista que esses últimos são mais pobres e podem ser

degradados mais facilmente por compactação e erosão, quando é feito uso inadequado
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de equipamentos agrícolas, como, por exemplo, frequente preparo do solo com

implementos muito pesados, como a grade aradora, ou aração e gradagem no sentido

do declive.

9.1.2. Uso do Solo

No uso e ocupação do solo goiano predomina a atividade agropecuária que

tem grande importância no cenário econômico nacional. A atividade se caracterizada

pelo desenvolvimento da agricultura na porção sul e sudoeste do Estado, através de

extensas áreas de lavouras de grãos como o milho e soja e também lavouras de cana

de açúcar. Já na porção norte e noroeste de Goiás predomina a ocupação do solo para

estabelecimento de pastagens e desenvolvimento de atividade pecuária de corte.

De acordo com o mapa de uso e cobertura do solo do estado de Goiás e

Distrito Federal (SIC), a área é ocupada pelo cerrado, conforme verificado na Figura

7. Em levantamento in loco e por meio de análise de imagem de satélite, o uso de solo

predominante no local de construção do barramento é de pecuária (pastagem),

conforme mostrado nas Fotos 1 e 2.

Figura 7 - Recorte do mapa de uso do solo de Goiás (SIC, 2006).
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Foto 1 – Área onde deverá ser formada a APP da barragem.

Foto 2 - Área onde deverá ser formada a APP da barragem.
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9.1.3. Precipitação

Precipitação é definida como o retorno do vapor d’água da atmosfera até a

superfície terrestre, podendo ocorrer na forma de granizo, orvalho, chuva, neblina,

neve ou geada.

A chuva é a principal forma de precipitação, medida por instrumentos como

pluviômetros e pluviógrafos e expressa em milímetros, equivalendo uma precipitação

pluvial de um mm a um litro de água numa superfície de um metro quadrado.

O Estado de Goiás é caracterizado por um período chuvoso (outubro a abril)

e um outro seco (maio a setembro). No período chuvoso ocorrem 95% do total de

precipitação pluvial com destaque para os meses de dezembro e janeiro, que mostram

que na maior parte do estado chove em torno de 250 a 300 mm.

As Figuras 8-19 apresentam os mapas de caracterização pluviométrica do

Estado de Goiás. Para esta caracterização foram utilizados 114 pontos de coletas de

dados de precipitação pluvial (chuva), com médias de pelo menos 10 anos (GOIÁS,

2006).

Figura 8 - Precipitação pluvial - janeiro. Figura 9 - Precipitação pluvial - fevereiro.
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Figura 10 - Precipitação pluvial - março. Figura 11 - Precipitação pluvial - abril.

Figura 12 - Precipitação pluvial - maio. Figura 13 - Precipitação pluvial - junho.

Figura 14 - Precipitação pluvial - julho. Figura 15 - Precipitação pluvial - agosto.
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Figura 16 - Precipitação pluvial - setembro. Figura 17 - Precipitação pluvial - outubro.

Figura 18 - Precipitação pluvial - novembro. Figura 19 - Precipitação pluvial - dezembro.

Em cada mapa está destacada, com círculo vermelho, a localização do

município de Catalão. Os dados extraídos dos mapas foram compilados no Quadro 5,

onde verifica-se que a média de precipitação pluviométrica para o município, no local

onde será construída a barragem, é de 1440mm/ano:
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Mínima Máxima Média
Janeiro 250mm 300mm 275mm
Fevereiro 150mm 200mm 175mm
Março 150mm 200mm 175mm
Abril 50mm 75mm 62,5mm
Maio 10mm 20mm 15mm
Junho 0mm 10mm 5mm
Julho 0mm 10mm 5mm
Agosto 20mm 30mm 25mm
Setembro 60mm 70mm 65mm
Outubro 125mm 150mm 137,5mm
Novembro 200mm 250mm 225mm
Dezembro 250 300 275

Total 1440
Quadro 5 - Médias pluviométricas do município de Panamá.

9.1.4. Temperatura

A temperatura do ar desempenha um papel muito importante dentre os

fatores que condicionam o meio ambiente. A radiação solar é uma importante força

motriz do Ciclo Hidrológico.

No Estado de Goiás os meses de agosto e setembro apresentam maiores

índices térmicos, alcançando valores médios em torno de 34°C, isto ocorre em

localidades situadas à noroeste do estado. Os meses de junho e julho são os mais

frios, indicando valores médios em torno de 12°C em áreas localizadas no sudeste e

sudoeste goiano.

Para determinação da temperatura no município de Catalão foram utilizados

os dados da estação meteorológica operada pelo Instituto Nacional de Meteorologia

(INMET). Os dados são referentes ao ano de 2014 e 2015 e são apresentados no

Gráfico 1:
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Gráfico 1 – Temperaturas verificadas na Estação metrológica do município de Catalão (INMET, 2015).

A temperatura mínima foi de 17ºC, registrada no dia 08/07/15 e a máxima

foi de 35ºC registrada no dia 18/10/15.

9.1.5. Unidade relativa do ar

A umidade relativa do ar expressa o conteúdo de vapor na atmosfera,

definindo a relação entre a quantidade de vapor d’água contido no ar em um certo

momento e o máximo que este ar poderia conter, à temperatura ambiente. Esse índice

pode se alterar pela adição ou remoção de umidade do ar ou pela mudança de

temperatura.

No município de Catalão, para o período de seca, a umidade do ar chega a

27%. Para o período de chuva, a umidade do ar alcança 94%. No Gráfico 2 é

apresentado os dados referentes à umidade do ar na estação meteorológica de Catalão

no ano de 2015.
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Gráfico 2 – Umidade verificada na Estação metrológica do município de Catalão (INMET, 2015).

9.1.6. Evaporação

A evaporação é a transferência de água para atmosfera, sob forma de

vapor, decorrente, tanto da evaporação que se verifica no solo úmido sem vegetação,

nos oceanos, lagos, rios e em outras superfícies hídricas naturais. Normalmente este

parâmetro é medido em tanque Classe “A”, que consiste de um tanque de aço

galvanizado, com 1,21 m de diâmetro interno e 22,5 cm de profundidade à 15 cm de

altura, e cheio de água  até que seu nível fique à 5 cm da borda superior do tanque.

A evaporação é medida com um micrômetro de gancho, assentado sobre um poço

tranqüilizador de metal e com tripé sobre parafuso, colocado dentro do tanque.

O conhecimento da água perdida por evaporação é de suma importância

para se determinar o balanço hídrico de uma localidade. As perdas por evaporação,

exatamente por subtraírem uma fração dos recursos hídricos disponíveis, não podem

ser desprezadas no nível de planejamento e tampouco de execução, em inúmeras

atividades humanas, tais como: abastecimento de água para as populações,

agricultura e indústria.
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Na estação referência utilizada para caracterização física da área onde será

construída a barragem, não é realizado levantamento de evaporação, assim para fins

desse estudo serão utilizados dados referentes ao Estado de Goiás. No Estado de

Goiás, o mês de setembro é o período onde os índices de evaporação são maiores,

apresentando valores em torno de 340 a 360 mm. O mês de dezembro, por outro lado,

mostra os menores índices, prevalecendo na maior parte do estado, perda de água

para atmosfera em torno de 60 a 80 mm (GOIÁS, 2006).

9.1.7. Insolação

O elemento climático insolação é definido como sendo o número de horas

durante o dia, nas quais os raios solares atingem diretamente a superfície da terra,

em um dado local. O instrumento que mede esta grandeza é o heliógrafo, que é

composto por uma esfera de vidro, suspensa por um suporte semicircular, tendo por

baixo uma armação metálica, em forma de concha, em cuja face interna existem três

ranhuras independentes e concêntricas com a esfera. Os raios solares são focalizados

através da esfera de vidro sobre um diagrama (fita heliográfica) colocado, de acordo

com a época do ano, em um dos vãos da concha, de modo que os raios solares,

refletidos pela esfera de vidro, queimem o diagrama progressivamente.

No Estado de Goiás, devido à existência de um alto nível de nebulosidade,

no período chuvoso, a insolação apresenta-se com valores mais baixos. Entretanto, no

período “seco”, quando a nebulosidade é quase nula, a insolação mostra-se com

índices bem elevados, atingindo cerca de 280 a 290 horas, no mês de julho.

9.1.8. Relevo

O Estado é privilegiado quanto ao relevo. O relevo apresenta em geral baixa

declividade, não impedindo a ocupação e muito menos prejudicando ou influindo

significativamente nas mudanças climáticas.

Cerca de 65% da superfície de Goiás são formados por terras relativamente

planas (chapadões), que configuram 4 Superfícies Regionais de Aplainamento: I entre

1.100 e 1.600m de altitude, II entre 900 e 1.000m, III entre 650 e 1.000m e IV entre

250 e 550. Encontram-se separadas uma das outras por áreas de colinas suaves ou
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por escarpas de maior declividade (Zonas de Erosão Recuante); as superfícies mais

altas são as mais antigas.

Às margens dos grandes rios, Araguaia e Tocantins, predominam ligeiras

ondulações que se aplainam em grandes áreas de cerrado bastante favoráveis à

agricultura e à pecuária. A altitude variável acima de 182m, a partir das ribanceiras

dos grandes cursos d’água, especialmente o Araguaia, permite aproveitamento quase

integral do solo.

Ao se afastar dos leitos, as elevações sobem até 1.600m, nas regiões mais

elevadas, chegando a atingir até 1.921m no ponto mais alto do Estado, no Morro Alto,

na Chapada dos Veadeiros, não havendo, portanto cadeias de montanhas

impenetráveis. As dificuldades de ocupação e exploração econômica também

inexistem e não chegam a interferir de maneira sensível na distribuição das chuvas ou

nas variações climáticas no restante do Estado.

De acordo com o Mapa de Compartimentos do Relevo do Brasil – 2002 do

Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2002), o local onde será construída a barragem

está inserido na unidade de relevo: Planalto Central Brasileiro. O Domínio

morfoestrutural é de Faixas de dobramentos e coberturase o Subdomínio Faixas de

Dobramentos do Brasil Central.

9.2. Meio Biótico

9.2.1. Flora

Dentro do cerrado no Brasil, a porção central ocupa um total de 2,5 milhões

de quilômetros quadrados, com uma grande diversidade ambiental envolvida.  O

cerrado possui uma flora mais rica em savanas do mundo, obtendo juntamente uma

diversidade enorme em pássaros, peixes, répteis, anfíbios e insetos é igualmente

elevada, sendo que para mamíferos se encontra em menor número.

Salvo pequena área onde dominam formações florestais, conhecidas como

Mato Grosso Goiano, a maior parte do território do Estado de Goiás apresenta o tipo

de vegetação escassa do cerrado, com árvores e arbustos de galhos tortuosos, cascas

grossas, folhas cobertas por pêlos e raízes muito profundas. O Cerrado cobria em torno

de 70% do território goiano.
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O cerrado é o segundo maior bioma brasileiro e da América do Sul, depois

da Amazônia e concentra nada menos que 1/3 da biodiversidade nacional e 5% da

flora e da fauna mundiais. A flora do cerrado é considerada a mais rica savana do

mundo e estima-se que entre 4.000 a 7.000 espécies compõem esta região.

Os solos do cerrado do Centro-Oeste foram considerados, até o final dos

anos 60, impróprios para a agricultura. De fato, é mínima a quantidade de solos com

boa fertilidade natural. A pesquisa científica, entretanto, tornou os Latossolos – que

no Centro-Oeste ocupam 90 milhões de hectares (15 milhões em Goiás) – a área mais

propícia para as culturas de grãos: solos profundos, bem drenados, com inclinações

normalmente inferiores a 3%. São áreas privilegiadas para expansão da agricultura

especializada em grãos, pela facilidade que oferecem à mecanização.

A projeção de Goiás no cenário agropecuário do Brasil deve-se

particularmente ao domínio tecnológico do ecossistema dos cerrados. Com a adequada

correção dos solos e a consequente inserção dos campos de cerrado no processo

produtivo, a agricultura no Estado deu um salto rumo ao desenvolvimento – quer pelo

plantio de culturas anuais quer pelo plantio de pastagens

É a segunda maior formação vegetal brasileira. Estendia-se originalmente

por uma área de 2 milhões de km², abrangendo dez estados do Brasil Central. Hoje,

restam apenas 20% desse total. Típico de regiões tropicais, o cerrado apresenta duas

estações bem marcadas: inverno seco e verão chuvoso. Com solo de savana tropical,

deficiente em nutrientes e rico em ferro e alumínio, abriga plantas de aparência seca,

entre arbustos esparsos e gramíneas, e o cerradão, um tipo mais denso de vegetação,

de formação florestal. A presença de três das maiores bacias hidrográficas da América

do Sul (Tocantins-Araguaia, São Francisco e Prata) na região favorece sua

biodiversidade.

Estima-se que 10 mil espécies de vegetais, 837 de aves e 161 de mamíferos

vivam no cerrado. Essa riqueza biológica, porém, é seriamente afetada pela caça e

pelo comércio ilegal. O cerrado é o sistema ambiental brasileiro que mais sofreu

alteração com a ocupação humana. Atualmente, vivem ali cerca de 20 milhões de

pessoas. Essa população é majoritariamente urbana e enfrenta problemas como

desemprego, falta de habitação e poluição, entre outros. A atividade garimpeira, por
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exemplo, intensa na região, contaminou os rios de mercúrio e contribuiu para seu

assoreamento. A mineração favoreceu o desgaste e a erosão dos solos. Na economia,

também se destaca a agricultura mecanizada de soja, milho e algodão, que começa a

se expandir principalmente a partir da década de 80. Nos últimos 30 anos, a pecuária

extensiva, as monoculturas e a abertura de estradas destruíram boa parte do cerrado.

Hoje, menos de 2% está protegido em parques ou reservas.

A província do cerrado, como denominada por EITEN, englobando 1/3 da

biota brasileira e 5% da flora e fauna mundiais. É caracterizada por uma vegetação

savanícola tropical composta, principalmente de gramíneas, arbustos e árvores

esparsas, que dão origem a variados tipos fisionômicos, caracterizados pela

heterogeneidade de sua distribuição.

Muitos autores aceitam a hipótese do oligotrofismo distrófico para formação

do Cerrado, sua vegetação com marcantes característica adaptativas a ambientes

áridos, folhas largas, espessas e pilosas, caule extremamente suberizado, etc. Contudo

apesar de sua aparência xeromórfica, a vegetação do cerrado situa-se em regiões com

precipitação média anula de 1500 mm, estações bem definidas, em média com 6

meses de seca, solos extremamente ácidos, profundos, com deficiência nutricional e

alto teor de alumínio.

Segundo EITEN os tipos fisionômicos do cerrado (latu sensu) se distribuem

de acordo com três aspectos do substrato onde se desenvolvem: a fertilidade e o teor

de alumínio disponível; a profundidade; e o grau de saturação hídrica da camada

superficial e subsurpeficial.

Especificamente na área de inundada da barragem, é predominante o

cerrado aberto baixo e árvores esparsas. A APP dos Ribeirões Pari e Catingueiro, que

conforme o código Florestal deve ser de 30 metros, encontram-se, em sua maioria,

em bom estado de conservação, conforme pode ser visualizado na Figura 22. Já a área

que deverá ser destina à formação da APP da barragem a vegetação existente é

formada por arvores isoladas.

Antes da formação do reservatório do barramento, será promovida a

supressão vegetal em toda a área a ser inundada, e para tanto, será requerida juto à

SECIMA, a licença de exploração florestal nos termos exigidos pelo órgão.
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Figura 20 - Imagem de satélite indicando a área que será inundada para formação do
reservatório da barragem e o local onde será construído o barramento (GOOGLE EARTH, 2015).
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No levantamento florístico realizado na área do desmatamento, foram

identificadas as seguintes espécies:

NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO
Angico Anadenanthera falcata
Aroeira Miracrodrun urundeuva
Bálsamo Myroxylon peruiferum L.f.

Capitão do Campo Terminalia argentea
Carvoeiro Sclerolobium aureum

Escorrega macaco, Vochysia ferruginea Mart.
Farinha Seca Albizia hasslerii
Ipê Branco ‘Tabebuia roseo-alba (Ridl.) Sand.

Jatobá-do-cerrado Hymenaea stigonocarpa
Lixeira Curatella americana

Pau d’óleo Copaifera langsdorffii Desf.
Pau terra, Qualea grandiflora
Tamboril Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong.
Tingui Magonia pubenscens

Quadro 6 - Espécies identificadas na área a ser suprimida.

Conforme Portaria IBAMA n. 83/1991, Portaria IBAMA n. 113/1995 e

Portaria nº 18/2002-N – AGMA, é proibido o corte das seguintes espécies no estado

de Goiás.

NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO
Amburana ou cerejeira Torresea Cearensis

Angico Piptadenia Sp.
Aroeira Miracrodum Urundeuva
Baru Dipteryx Alata

Braúna Shinopsis Brasiliensis
Gonçalo Alves Astronium Fraxinifolium

Ipê Tabebuia Sp.
Pequi Caryocar Brasiliensi

Quadro 7 - Lista de espécies protegidas por lei.

Conforme pode ser verificado no Quadro 4, no inventário florestal foi

levantada a existência de 03 (três) espécies protegidas por lei: angico, aroeira e ipê

branco. Dessa forma, no processo de requerimento de licença de exploração florestal,

deverá ser proposto uma compensação ambiental por meio de plantio de espécies

nativas na proporção de 1 para 12, ou seja, para cada espécime protegida por lei,

deverão ser plantadas 12 outros espécimes.
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Foto 3 – Vegetação da APP (Coordenadas Geográficas: 18° 3'48.45"S / 48° 2'2.78"O).

Foto 4 - Vegetação da APP (Coordenadas Geográficas: 18° 3'48.63"S / 48° 2'3.86"O).
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Foto 5 - Vegetação da APP (Coordenadas Geográficas: 18° 3'49.25"S / 48° 2'1.63"O).

Foto 6 - Vegetação da APP (Coordenadas Geográficas: 18° 3'49.51"S / 48° 2'0.93"O)
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Foto 7 - Vegetação da APP (Coordenadas Geográficas: 18° 3'59.90"S /  48° 1'57.68").

Foto 8 - Vegetação da APP (Coordenadas Geográficas: 18° 4'17.65"S /  48° 1'52.07"O)
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Foto 9 - Vegetação da APP (Coordenadas Geográficas: 18° 4'34.10"S /  48° 1'43.82"O).

Foto 10 - Vegetação da APP (Coordenadas Geográficas:18° 3'45.11"S / 48° 2'12.64"O)
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Foto 11 - Área da futura APP do reservatório de água (Coordenadas geográficas: 18°
4'19.78"S / 48° 1'47.20"O).

9.2.2. Fauna

Nos vários hábitats naturais, desde o campo aberto, o campo limpo, o

campo sujo, campo cerrado com formações arbóreas, o cerradão, o campo úmido, a

vereda e a mata ciliar, o cerrado apresenta diversidade em espécies. Toda esta riqueza

de ambientes, com vários recursos ecológicos, abriga comunidades de animais, com

diversas espécies e uma grande abundância de indivíduos, alguns com adaptações

especializadas para explorar recursos específicos de cada um desses hábitats.

No ambiente do Cerrado são conhecidas, até o momento, 1.575 espécies

animais, formando o segundo maior conjunto animal do planeta. Cerca de 50 das 100

espécies de mamíferos (pertencentes a cerca de 67 gêneros) estão no cerrado.

Apresenta também 837 espécies de aves; 150 de anfíbios, das quais 45 são endêmicas;

120 espécies de répteis, das quais 45 endêmicas; apenas no Distrito Federal, há 90

espécies de cupins, 1.000 espécies de borboletas e 500 de abelhas e vespas.

Devido à grande ação antrópica do homem e a suas atividades, o cerrado

passou por grandes modificações, alterando os diversos hábitats, e consequentemente

apresentando espécies ameaçadas de extinção, como o tamanduá-bandeira, o
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macaco, a anta, o lobo-guará, o pato-mergulhão e o falcão-de-peito-vermelho, o tatu-

bola, o tatu-canastra, o cervo, o cachorro-vinagre, a onça-pintada, a ariranha e a

lontra.

Nos Quadros 8-10 seguem as listas de algumas espécies segundo estudos

da região:

Quadro 8 - Mamíferos encontrados na região.

Quadro 9 - Aves encontradas na região.

Quadro 10 - Espécies de anfíbios e répteis encontrados na região.

NOME VULGAR NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR NOME CIENTÍFICO
Anta Tapirus terrestres Quati Nasua nasua
Capivara Hydrochaeris hydrochaeris Rato do mato Mus musculus
Cutia Dasyprocta azarae Tamanduá-mirim Myrmecophaga tridactyla
Gambá Didelphis marsupialis Tatu peba Euphractus sexcintus
Cachorro do mato Cercocyon thous Veado mateiro Mazama americana
Macaco prego Cebus apella Morcego de cauda livre Molossus molossus
Mão-pelada Procyon cancrivoros Morcego de listras brancas Artibeus lituratus
Mico-estrela Callitrix penicillata Morcego Myotis albescens
Paca Agouti paca

NOME VULGAR NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR NOME CIENTÍFICO
Alma de gato Piaya cayana Perdiz Chynchotus rufescens
Anu-branco Guira guira Pica-pau-do-campo Colaptes campestres
Anu-preto Crotophaga ani Pomba-do-bando Zenaida auriculata
Arara-canindé Ara ararauna Quero-quero Vanellus chilensis
Beija-flor Speotyto cunicularia Rolinha-branca Columbia picui
Bem-te-vi Metarhynchus pitangua Rolinha-fogo-apagou Scardafella squammata
Codorna Nothura maculosa Sabiá Mimus saturninus
Coruja-buraqueira Athene cunicularia Saracura Aramides cafanea
Curiango Caprimulgus ruflus Seriema Cariama cristata
João-de-barro Furnarius rufus Tesourinha Tyrannus savana
Papagaio-verdadeiro Amazona aestiva Tico-tico Zonotrichia capensis
Pássaro-preto Guarimopsar chopi Urubu-de-cabeça-preta Coragyps atratus
Periquito Brotogeris versicolorus Tucano Ramphastos toco

NOME VULGAR NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR NOME CIENTÍFICO
Boipeva Waglerophis merremi Cobra de jardim Dipsas indica
Jararaca Bothrops moojeni Cobra dormideira Sibynomorphus mikanii
Jibóia Boa constrictor Coral falsa Oxyrhopus guibei
Caninana Spilotes pullatus Jabuti Geoclelone carbonaria
Muçurana Clélia plumbea Cágado Phynops hogei
Sucuri Eunectes murinus Lagarto liso Mabuya bistriata
Cascavel Crotalus durissus Lagarto liso Mabuya frenata
Cobra cipó Philodryas olfersiti Lagarto verde Ameiva ameiva
Cobra d´água Helicops angulatus Lagartixa Hemidactylus mabouya
Cobra-de-duas-cabeças Amphisbaenia alba Teiu Tupinambis merianae
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9.3. Meio Socio-econômico

9.3.1. Dados Históricos

Por volta de 1722 ou 1723, a comitiva de Bartolomeu Bueno da Silva (filho),

formada por homens de armas, cavaleiros e religiosos, fez uma roça nas paragens

onde está situada a cidade de Catalão.

Nessa primeira penetração, Bartolomeu deixou, como marco, uma cruz de

madeira cravada no local denominado Borda da Mata, na fazenda dos Casados,

conhecida como Cruz do Anhanguera a qual precisamente em 1916, por autorização

do poder executivo, foi transportada para a Capital, na época a cidade de Goiás, onde

permanece.

Durante 100 anos, de 1736, data do efetivo início do povoado, do espanhol

Catalão, a 1835, quando se elevou a vila, permaneceu apenas, como repouso de

bandeirantes, e fazenda do espanhol Catalão. Da sesmaria do Ribeirão surgiu, por

doação de Antônio Manoel, o patrimônio com uma extensão de 2000 metros de largura

por 3300 de comprimento, onde se edificou a capela de Nossa Senhora Mãe de Deus.

Em 1835, o território elevou-se à categoria de freguesia e, também de Vila.

Em 1850, abrangendo Ipameri e Corumbaíba, tornou-se comarca, com a denominação

de Comarca do Rio Paranaíba, e em 1859 adquiriu a condição de Cidade.

9.3.2. Aspectos demográficos
População Censitária

1980 1991 2000 2010
Total (habitantes) 39.172 54.525 64.347 86.647
Urbana (habitantes) 30.685 47.152 57.606 81.064
Rural (habitantes) 8.487 7.373 6.741 5.583
Masculina (habitantes) 19.905 27.323 32.224 43.536
Feminina (habitantes) 19.267 27.202 32.123 43.111
Urbana Masculina (habitantes) 15.314 23.291 28.528 40.399
Urbana Feminina (habitantes) 15.371 23.861 29.078 40.665
Rural Masculina (habitantes) 4.591 4.032 3.696 3.137
Rural Feminina (habitantes) 3.896 3.341 3.045 2.446
0 a 4 anos (habitantes) 5.330 5.434 5.107 5.877
5 a 9 anos (habitantes) 4.871 6.190 5.468 6.149
10 a 14 anos (habitantes) 4.770 6.372 6.062 6.618
15 a 19 anos (habitantes) 4.629 5.778 6.735 7.144
20 a 29 anos (habitantes) 7.438 10.037 12.010 16.789
30 a 39 anos (habitantes) 4.830 8.485 10.504 14.863
40 a 49 anos (habitantes) 3.409 5.433 8.185 12.146
50 a 59 anos (habitantes) 2.103 3.412 5.047 8.774
60 a 69 anos (habitantes) 1.146 2.208 3.172 4.772
70 a 79 anos (habitantes) 462 875 1.525 2.550
80 anos ou mais (habitantes) 164 301 532 965
idade ignorada (habitantes) 20 - - -
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População Contagem
1996 2007

Total (habitantes) 58.507 75.623
Masculina (habitantes) 29.226 37.513
Feminina (habitantes) 29.281 37.547
Urbana (habitantes) 51.822 70.212
Rural (habitantes) 6.685 5.411
0 a 4 anos (habitantes) 4.874 5.234
5 a 9 anos (habitantes) 5.579 5.383
10 a 14 anos (habitantes) 6.398 5.577
15 a 19 anos (habitantes) 6.415 6.081
20 a 29 anos (habitantes) 10.583 14.005
30 a 39 anos (habitantes) 9.313 11.979
40 a 49 anos (habitantes) 6.967 10.167
50 a 59 anos (habitantes) 4.132 7.229
60 a 69 anos (habitantes) 2.662 4.050
70 a 79 anos (habitantes) 1.148 2.212
80 anos ou mais (habitantes) 382 858
idade ignorada (habitantes) 54 -

População Estimada
1992 1997 1998 2001 2002 2003 2006 2009 2012 2013 2014 2015

Total (habitantes) 56.456 59.383 60.118 65.479 66.414 67.446 71.680 81.109 90.004 94.896 96.836 98.737

Taxa Geométrica de Crescimento
1991 1996 2000 2005 2008 2011 2013 2014 2015

Taxa de Crescimento Geométrico Populacional (%) 3,05 1,42 1,86 1,86 2,7 2,92 3,08 2,82 2,65

Eleitores
1988 1992 1994 1998 2000 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Eleitores -Total (número) 26.379 31.828 33.914 38.769 41.631 50.226 53.727 56.805 59395 62.143 64.678

Densidade Demográfica
1991 1996 2000 2003 2006 2007 2008 2009 2010

Densidade Demográfica (hab/Km²) 14,43 15,49 17,03 17,85 18,97 20,02 21,08 21,47 22,67

9.3.3. Aspectos econômicos
Estabelecimentos Agropecuários

2006
Utilização de Terras - Estabelecimentos -Total (número) 1.408
Utilização de Terras em Lavouras Permanentes - Estabelecimentos (número) 331
Utilização de Terras em Lavouras Temporárias - Estabelecimentos (número) 1.503
Utilização de Terras em Pastagens Naturais - Estabelecimentos (número) 603
Utilização de Terras em Pastagens Plantadas - Estabelecimentos (número) 1.243
Utilização de Terras em Matas Naturais- Estabelecimentos (número) 1.286
Utilização de Terras em Matas Plantadas - Estabelecimentos (número) 44
Utilização de Terras - Área Total (ha) 266.851
Utilização de Terras em Lavouras Permanentes - Área (ha) 6.911
Utilização de Terras em Lavouras Temporárias - Área (ha) 66.671
Utilização de Terras em Pastagens Naturais - Área (ha) 52.144
Utilização de Terras em Pastagens Plantadas - Área (ha) 79.196
Utilização de Terras em Matas Naturais - Área (ha) 46.444
Utilização de Terras em Matas Plantadas - Área (ha) 9.387

Pecuária
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Efetivo de Aves (cab) 326.000 378.350 430.000 424.000 375.500 381.500 115.000 322.000 310.000
Efetivo de Codornas (cab) - - - - - - - - -
Efetivo de Galináceos (cab) 326.000 378.350 430.000 424.000 375.500 381.500 115.000 322.000 310.000
Efetivo do Rebanho de Asininos (cab) 20 20 20 20 20 15 6 10
Efetivo do Rebanho Bovinos (cab) 131.450 135.000 150.500 154.600 166.500 159.000 173.000 184.000 173.000
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Pecuária
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Efetivo do Rebanho de Bubalinos (cab) 25 25 22 20 25 70 140 210 265
Efetivo do Rebanho de Caprinos (cab) 146 170 200 220 240 250 300 360 100
Efetivo do Rebanho de Equinos (cab) 4.780 4.820 4.100 3.800 3.650 3.700 2.900 3.700 4.500
Efetivo do Rebanho de Muares (cab) 100 110 100 90 110 70 27 28
Efetivo do Rebanho de Ovinos (cab) 380 450 500 510 550 990 1.400 1.550 1.200
Efetivo do Rebanho de Suínos (cab) 11.700 13.100 8.300 7.600 6.900 7.700 8.500 6.500 5.500
Efetivo do Rebanho de Vacas Ordenhadas (cab) 26.300 26.300 30.000 29.000 29.000 39.920 42.000 55.000 50.000

Produção Agrícola
2000 2002 2004 2006 2008 2011 2013

Abacate - Área Colhida (ha) 15 9 - - - 10 10
Abacate - Quantidade Produzida (t) 243 145 - - - 300 120
Abóbora - Área Colhida (ha) 20 -
Abóbora - Quantidade Produzida (t) 200 -
Algodão Herbáceo (Sequeiro) - Área Colhida (ha) - - 1.250 550 186 - -
Algodão Herbáceo (Sequeiro) - Quantidade Produzida (t) - - 4.688 1.870 670 - -
Algodão Herbáceo Total - Área Colhida (ha) - - 1.250 550 186 - -
Algodão Herbáceo Total - Quantidade Produzida (t) - - 4.688 1.870 670 - -
Alho - Área Colhida (ha) 500 350 100 100 50 60 35
Alho - Quantidade Produzida (t) 2.250 4.200 1.200 1.300 600 1.080 560
Amendoim - Área Colhida (ha) - 180 - - - 400 -
Amendoim - Quantidade Produzida (t) - 360 - - - 1.000 -
Arroz (sequeiro) - Área Colhida (ha) 1.200 1.000 2.000 1.000 500 500 40
Arroz (sequeiro) - Quantidade Produzida (t) 2.160 1.200 4.000 1.500 1.400 1.250 84
Arroz (Total) - Área Colhida (ha) 1.200 1.000 2.000 1.000 500 500 40
Arroz (Total) - Quantidade Produzida (t) 2.160 1.200 4.000 1.500 1.400 1.250 84
Banana - Área Colhida (ha) 40 15 5 10 - - -
Banana - Quantidade Produzida (t) 80 150 55 130 - - -
Batata inglesa - Área Colhida (ha) - 140
Batata inglesa - Quantidade Produzida (t) - 7.000
Café - Área Colhida (ha) 400 550 720 520 520 410 410
Café - Quantidade Produzida (t) 640 2.200 1.584 1.560 1.560 1.230 1.500
Cana-de-açúcar - Área Colhida (ha) 250 180 100 150 600 800 800
Cana-de-açúcar - Quantidade Produzida (t) 10.000 7.200 4.500 12.000 54.000 72.000 72.000
Cebola - Área Colhida (ha) 9 9 - - - 3 -
Cebola - Quantidade Produzida (t) 540 630 - - - 210 -
Ervilha - Área Colhida (ha) - 600 - - - - -
Ervilha - Quantidade Produzida (t) - 1.440 - - - - -
Feijão (1º safra) - Área Colhida (ha) 700 300 100 100 100 - -
Feijão (1º safra) - Quantidade Produzida (t) 1.400 540 150 180 180 - -
Feijão (2º safra) - Área Colhida (ha) 300 90 - - - 1.500 -
Feijão (2º safra) - Quantidade Produzida (t) 384 114 - - - 4.050 -
Feijão (3º safra) - Área Colhida (t) 700 1.700 1.200 900 500 1.550 1.500
Feijão (3º safra) - Quantidade Produzida (t) 1.680 4.590 2.880 2.430 1.350 4.650 4.500
Feijão (Total) - Área Colhida (ha) 1.700 2.090 1.300 1.000 600 3.050 1.500
Feijão (Total) - Quantidade Produzida (t) 3.464 5.244 3.030 2.610 1.530 8.700 4.500
Laranja - Área Colhida (ha) 300 250 60 450 500 400 550
Laranja - Quantidade Produzida (t) 22.500 4.800 1.200 8.100 18.000 4.160 7.160
Limão - Área Colhida (ha) 5 5 5 - - 1 -
Limão - Quantidade Produzida (t) 720 31 30 - - 4 -
Mamona - Área Colhida (ha) - - - 210 210 - -
Mamona - Quantidade Produzida (t) - - - 147 160 - -
Mandioca - Área Colhida (ha) 500 250 300 300 300 300 250
Mandioca - Quantidade Produzida (t) 7.500 3.500 4.200 4.500 4.500 4.800 3.750
Manga - Área Colhida (ha) - 50 10 - - - -
Manga - Quantidade Produzida (t) - 525 100 - - - -
Maracujá - Área Colhida (ha) 5 - - - - 30 30
Maracujá - Quantidade Produzida (t) 200 - - - - 900 480
Milho (1º safra) - Área Colhida (ha) 11.000 11.000 11.000 12.500 14.000 12.000 13.000
Milho (1º safra) - Quantidade Produzida (t) 66.000 77.000 77.000 60.000 105.000 115.200 124.800
Milho (2º safra) - Área Colhida (ha) - 5.000
Milho (2º safra) - Quantidade Produzida (t) - 30.000
Milho (3º safra) - Área Colhida (ha) 900 - 300 - 570 - -
Milho (3º safra) - Quantidade Produzida (t) 6.480 - 1.200 - 4.104 - -
Milho - Total - Área Colhida (ha) 11.900 11.000 11.300 12.500 14.570 12.000 18.000
Milho - Total - Quantidade Produzida (t) 72.480 77.000 78.200 60.000 109.104 115.200 154.800
Palmito - Área Colhida (ha) - 20 20 - - - -
Palmito - Quantidade Produzida (t) - 600 600 - - - -
Soja - Área Colhida (ha) 48.000 60.000 70.000 74.000 76.000 81.000 87.000
Soja - Quantidade Produzida (t) 129.000 162.000 189.000 177.600 243.200 243.000 250.560
Sorgo - Área Colhida (ha) 1.430 200 320 770 1.500 3.000 3.000
Sorgo - Quantidade Produzida (t) 4.290 180 640 2.310 3.150 9.000 12.000
Tomate - Total - Área Colhida (ha) - - 120 115 80 100 30
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Produção Agrícola
2000 2002 2004 2006 2008 2011 2013

Tomate - Total - Quantidade Produzida (t) - - 7.200 5.750 4.800 6.000 2.100
Tomate de mesa - Área Colhida (ha) - - 80 115 80 100 30
Tomate de mesa - Quantidade Produzida (t) - - 4.000 5.750 4.800 6.000 2.100
Tomate industrial - Área Colhida (ha) - - 40 - - - -
Tomate industrial - Quantidade Produzida (t) - - 3.200 - - - -
Trigo - Área Colhida (ha) 145 600 1.500 1.350 1.700 980 800
Trigo - Quantidade Produzida (t) 725 3.060 6.750 6.750 8.160 5.880 4.000
Produção de grãos - Quantidade Produzida (t) - - 286.486 253.452 368.673 385.260 427.444
- Abacaxi e côco-da-baía (água) estão em mil frutos.

Produção de Origem Animal
1998 2000 2002 2006 2008 2010 2012 2014

Leite (mil l) 22.092 28.404 36.500 37.990 59.880 79.380 93.500 99.900
Mel de Abelha - Quantidade Produzida (kg) 5.800 5.800 4.000 6.400 5.000 4.000 3.500 2.000
Ovos (mil dz) 217 227 200 161 168 102 124 145
Ovos de Galinha - Quantidade Produzida (mil dz) 217 227 200 161 168 102 124 145

Energia Elétrica
2005 2007 2009 2010 2012 2014

Consumidores - Total (número) 27.468 30.526 34.383 36.105 39.537 43.699
Consumo - Total (Mwh) 263.049 296.562 264.386 286.162 318.948 207.564
Energia Elétrica de Consumo Próprio - Consumidores (número) 2 2 1 1 1 1
Energia Elétrica de Consumo Próprio - Consumo (Mwh) 23 28 35 34 30 25
Energia Elétrica na Iluminação Pública - Consumidores (número) 6 6 6 7 7 7
Energia Elétrica na Iluminação Pública - Consumo (Mwh) 12.554 12.465 15.435 14.263 15.359 16.759
Energia Elétrica no Poder Púbico - Consumidores (número) 173 184 208 211 235 246
Energia Elétrica no Poder Púbico - Consumo (Mwh) 3.199 3.248 3.862 4.171 4.504 5.984
Energia Elétrica no Serviço Público - Consumidores (número) 21 23 27 28 32 30
Energia Elétrica no Serviço Público - Consumo (Mwh) 6.837 7.689 8.208 9.422 9.585 10.715
Energia Elétrica no Setor Comercial - Consumidores (número) 2.332 2.651 3.934 4.011 3.993 3.970
Energia Elétrica no Setor Comercial - Consumo (Mwh) 16.692 19.590 30.077 33.429 37.658 42.750
Energia Elétrica no Setor Industrial - Consumidores (número) 139 124 75 150 131 128
Energia Elétrica no Setor Industrial - Consumo (Mwh) 176.788 201.567 151.523 165.163 180.378 45.676
Energia Elétrica Residencial - Consumidores (número) 22.941 25.550 27.994 29.554 32.882 37.003
Energia Elétrica Residencial - Consumo (Mwh) 36.207 39.901 45.234 49.052 58.523 70.788
Energia Elétrica Rural - Consumidores (número) 1.854 1.986 2.138 2.143 2.256 2.314
Energia Elétrica Rural - Consumo (Mwh) 10.749 12.073 10.012 10.629 12.911 14.867

Balança Comercial
1999 2002 2005 2008 2010 2012 2014

Corrente de Comércio (US$ FOB) 89.456.330 136.553.267 337.908.119 1.100.370.678 1.164.963.180 1.909.896.152 1.114.684.213
Exportação (US$ FOB) 2.018.641 161.138 31.229.014 84.583.434 86.773.289 91.715.764 75.814.371
Importação (US$ FOB) 87.437.689 136.392.129 306.679.105 1.015.787.244 1.078.189.891 1.818.180.388 1.038.869.842
Saldo (US$ FOB) -85.419.048 -136.230.991 -275.450.091 -931.203.810 -991.416.602 1.726.464.624 -963.055.471

Produção Mineral
2006 2008 2010 2012 2013

Produção de Areia (m³) 2.731 6.301 6.856 15.935 9.497
Produção de Argila para Cerâmica Branca (t) -
Produção de Argila para Cerâmica Vermelha (t) - 26.800 34.490 48.250 45.213
Produção de Argila para Cerâmica (t) 21.250 - -
Produção de Argila Refratária (t) 4.355 - -
Produção de Barita (t) - 7.816 23.390 0
Produção de Brita - 103.542 -
Produção de Cascalho - 1.452 8.283 10.942 24.109
Produção de Diamante (ct) -
Produção de Fosfato (t) 1.142.382 831.557 1.290.970 728.813 2.114.619
Produção de Nióbio (t) 7.317 4.618 6.226 7.587 7.361

PIB - Produto Interno Bruto
1999 2002 2005 2008 2009 2012

Produto Interno Bruto a Preços Correntes - PIB (R$ mil) 548.486,93 1.270.519,51 2.383.223,76 3.348.200,51 3.663.073,84 5.482.620,70
Produto Interno Bruto per Capita (R$) 8.813,58 18.915,55 33.769,15 42.053,31 45.162,36 60.915,30
NOTA: A partir de 2002 nova metodologia e revisão dos dados.
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Valor Adicionado Bruto a Preços Básicos
1999 2002 2005 2008 2009 2012

Total (R$ mil) 430.641,26 1.069.659,36 1.981.131,04 2.772.766,05 3.104.486,24 4.789.108,80
Agropecuária (R$ mil) 49.479,96 140.389,22 109.193,57 173.354,16 196.974,98 287.861,68
Indústria (R$ mil) 165.527,25 357.669,61 816.460,84 1.367.669,44 1.508.329,20 2.490.703,75
Serviços (R$ mil) 215.634,05 571.600,53 1.055.476,63 1.231.742,45 1.399.182,07 2.010.543,37
Administração Pública (R$ mil) 43.265,18 61.716,24 90.738,26 136.498,83 138.424,03 217.907,42
Impostos (R$ mil) 117.845,68 200.860,15 402.092,73 575.434,46 558.587,60 693.511,89
NOTA: A partir de 2002 nova metodologia e revisão dos dados.

Agências Bancárias
2006 2007 2009 2011 2012 2013 2014

Total (número) 8 8 8 8 9 10 10
Caixa Econômica Federal (número) 1 1 1 1 2 2 2
Banco do Brasil S.A (número) 1 1 1 1 1 2 2
Banco Bradesco S.A (número) 1 1 1 1 1 1 1
Banco Itaú S.A. (número) 2 2 2 2 2 2 2
Outras Agências Bancárias (número) 3 3 3 3 3 3 3

9.3.4. Aspectos financeiros

Despesas Municipais
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010 2011

Total (R$ mil) 21.571 26.689 47.775 64.206 90.052 134.111 144.663 169.767 202.331
Despesas Correntes Total (R$ mil) 17.857 25.065 40.669 56.447 84.260 120.329 137.851 162.410 190.237
Despesas de Capital Total (R$ mil) 3.714 1.624 7.106 7.760 5.792 13.783 6.813 7.357 12.094

Receitas Municipais
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010 2011

Total (R$ mil) 18.114 26.375 53.822 68.546 92.934 150.992 143.505 187.929 209.670
Receitas Correntes Total (R$ mil) 15.935 25.364 49.806 68.469 92.934 150.741 141.999 187.850 208.758
Receitas de Capital Total (R$ mil) 2.179 1.011 4.016 77 - 251 1.506 79 911

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
1998 2000 2002 2006 2008 2009 2010 2012 2014

Arrecadação do ICMS (R$ mil) 15.764 37.567 72.021 111.028 245.977 238.562 272.080 326.308 229.974
Arrecadação do ICMS - Comércio atacadista e
distribuidor (R$ mil) ... ... ... ... 29.801 35.822 47.953 76.599 82.550

Arrecadação do ICMS - Comércio varejista (R$ mil) ... ... ... ... 10.763 13.392 16.561 20.804 24.903
Arrecadação do ICMS - Extrator mineral ou fóssil (R$
mil) ... ... ... ... 109 1.173 52 53 9.121

Arrecadação do ICMS - Indústria (R$ mil) ... ... ... ... 189.958 173.339 172.537 204.951 85.090
Arrecadação do ICMS - Prestação de serviço (R$ mil) ... ... ... ... 10.459 6.520 8.698 12.388 15.297
Arrecadação do ICMS - Produção agropecuária (R$
mil) ... ... ... ... 2.435 3.431 3.987 7.674 11.358

Arrecadação do ICMS - Combustível (R$ mil) ... ... ... ... 278 245 477 87 210
Arrecadação do ICMS - Comunicação (R$ mil) ... ... ... ... 140 216 133 188 188
Arrecadação do ICMS - Energia Elétrica (R$ mil) ... ... ... ... 1.928 4.032 13.390 141 14
Arrecadação do ICMS - Outros (R$ mil) ... ... ... ... 107 393 8.291 3.421 1.241
Distribuição do ICMS - Repasse (R$ mil) - - 16.246 29.909 45.836 49.927

9.3.5. Aspectos sociais

Matrículas
2000 2003 2006 2007 2010 2014

Total (alunos) 21.902 23.708 21.331 19.720 20.233 23.176
Matrículas na Alfabetização - Total (alunos) 916 2.199 - - -
Matrículas na Creche - Municipal (alunos) - 447 437 495 771 1.249
Matrículas na Creche - Particular (alunos) - 159 291 360 325 544
Matrículas na Creche - Total (alunos) - 606 728 855 1.096 1.793
Matrículas na Educação de Jovens a Adultos - Estadual (alunos) 2.093 3.585 1.981 1.158 818 849
Matrículas na Educação de Jovens a Adultos - Municipal (alunos) 279 251 - - - -
Matrículas na Educação de Jovens a Adultos - Particular (alunos) - - - - - 331
Matrículas na Educação de Jovens e Adultos - Total (alunos) 2.372 3.836 1.981 1.158 818 1.180
Matrículas na Educação Especial - Estadual (alunos) 153 18 8 63 119 132
Matrículas na Educação Especial - Municipal (alunos) - - - 6 11 80
Matrículas na Educação Especial - Particular (alunos) - 187 196 181 25 35
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Matrículas
2000 2003 2006 2007 2010 2014

Matrículas na Educação Especial - Total (alunos) 153 205 204 250 155 247
Matrículas na Educação profissional (nível técnico) - Estadual (alunos) - - 32 30 29 264
Matrículas na Educação profissional (nível técnico) - Municipal (alunos) - - 66 - - -
Matrículas na Educação profissional (nível técnico) - Particular (alunos) - - 327 314 714 1.620
Matrículas na Educação Profissional - Total (alunos) - - 425 344 743 1.884
Matrículas na Pré-Escola - Total (alunos) 1.262 1.149 1.899 1.682 1.864 2.173
Matrículas na Pré-escolar - Estadual (alunos) 165 - - - - -
Matrículas na Pré-escolar - Municipal (alunos) 741 553 1.311 1.168 1.134 1.299
Matrículas na Pré-escolar - Particular (alunos) 356 596 - 514 730 874
Matrículas no Ensino Fundamental - Estadual (alunos) 9.769 6.275 5.820 5.625 4.480 4.267
Matrículas no Ensino Fundamental - Municipal (alunos) 2.274 3.029 3.515 3.522 4.053 4.249
Matrículas no Ensino Fundamental - Particular (alunos) 1.110 2.857 3.006 2.711 3.219 3.919
Matrículas no Ensino Fundamental - Total (alunos) 13.153 12.161 12.341 11.858 11.752 12.435
Matrículas no Ensino Médio - Estadual (alunos) 3.506 2.613 2.822 2.719 2.686 2.141
Matrículas no Ensino Médio - Municipal (alunos) - - 52 - - -
Matrículas no Ensino Médio - Particular (alunos) 540 743 879 854 1.119 1.323
Matrículas no Ensino Médio - Total (alunos) 4.046 3.356 3.753 3.573 3.805 3.464

Docentes
2000 2003 2006 2007 2010 2012 2014

Total (número) 1.041 1139 1196 892 987 1.026 1.143
NOTA: A partir de 2007, a base de dados do Censo Escolar foi modificada sendo possível coletar o número de indivíduos atuando
como docente. Enquanto que, nos anos anteriores, era feita a soma dos docentes nas redes de ensino, ou seja, o mesmo indivíduo
poderia ser contabilizado mais de uma vez

Estabelecimentos de Ensino
2000 2003 2006 2007 2010 2012 2014

Total (número) 53 62 62 57 64 63 68
Salas de Aula Existentes - Total (número) 459 552 593 588 679 1.009 756

Abastecimento de Água
2000 2003 2006 2007 2010 2012 2014

Extensão de Redes de Água (m) 280.402 [1] [1] [1] [1] [1] [1]
Ligações de Água (número) 18.492 [1] [1] [1] [1] [1] [1]

Atendimento de Esgoto
2000 2003 2006 2007 2010 2012 2014

Extensão de Rede de Esgoto (m) 162.385 [1] [1] [1] [1] [1] [1]
Ligações de Esgoto (número) 7.644 [1] [1] [1] [1] [1] [1]

Saúde
2000 2003 2006 2007 2010 2012 2014

Hospitais (número) 3 3 4 4 4 4 4
Leitos (número) 269 269 287 291 288 329 347
NOTA: Hospitais e Leitos: - Os dados de 2003, referem-se a posição de julho

Domicílios Particulares Permanentes
2000 2010

Total (número) 18.754 27.922
Rural (número) 2.094 1.950
Urbano (número) 16.660 25.972
NOTA: Dados do Censo Demográfico.

Domicílios Particulares Permanentes por Condição de Ocupação
2000 2010

Domicílios Particulares Permanentes Ocupados - Alugado (número) 3.336 7.813
Domicílios Particulares Permanentes Ocupados - Cedido (número) 2.427 2.275
Domicílios Particulares Permanentes Ocupados - Outros (número) 177 62
Domicílios Particulares Permanentes Ocupados - Próprio (número) 12.814 17.772
NOTA: Dados do Censo Demográfico.
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Índice de Gini
1991 2000 2010

Índice de Gini 0,56 0,55 0,51
NOTA: Índice de Gini - Mede o grau de concentração de uma distribuição, cujo valor varia de zero ( a perfeita igualdade) até um (a
desigualdade máxima).

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
1991 2000 2010

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) 0,533 0,662 0,766
IDHM - Educação 0,341 0,519 0,715
IDHM - Longevidade 0,71 0,807 0,819
IDHM - Renda 0,624 0,694 0,769
NOTA: Classificação segundo IDH:
Muito Alto (acima de 0,800)
Alto (de 0,700 a 0,799)
Médio (de 0,600 a 0,699)
Baixo (de 0,500 a 0,599)
Muito Baixo (de 0 a 0,500)

Taxa de Alfabetização
1991 2000 2010

Taxa de Alfabetização (%) 87,2 92,1 94,84
NOTA: Pessoas de 10 anos ou mais de idade.

Taxa de Mortalidade
1991 2000 2010

Taxa de Mortalidade Infantil (por 1.000 nascidos vivos) 23,73 19,9 13,02

Emprego - CAGED
1998 2001 2005 2008 2010 2012 2014

Total - Admitidos (número) 2.076 4.342 6.661 12.333 11.481 11.354 12.740
Total - Desligados (número) 1.760 3.529 5.608 10.246 11.350 11.057 12.499
Total - Saldo (número) 316 813 1.053 2.087 131 297 241
NOTA: Não inclui os ignorados no período de 1998 a 2003.

Emprego - RAIS
1999 2002 2005 2009 2011 2012 2014

Empregos - Total (número) 7.433 11.138 13.921 20.425 23.140 23.407 26.590
Rendimento Médio (R$) 451,11 611,64 829,91 1.236,14 1.452,79 1.694,34 2.130,18

10. CORRELAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE

As barragens propiciam a geração de energia hidrelétrica, o fornecimento

de água, a regulagem das cheias e a irrigação. Mas, ao mesmo tempo, as grandes

barragens podem causar impactos ambientais em larga escala como a inundação de

terras de plantio, florestas, jazidas minerais, cidades e povoamentos, a destruição do

habitat de animais, plantas e pessoas, afetando as águas subterrâneas, a qualidade

da água do rio, o microclima e a infraestrutura. Qualquer obra de engenharia altera as

condições ambientais.
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As grandes barragens construídas para instalações hidrelétricas, em

particular, agridem os ecossistemas com a construção de obstáculos nos leitos dos rios

(barragens), propiciando a formação de reservatórios. Áreas degradadas resultantes

de obras hidrelétricas, via de regra, são provenientes de empréstimos para a

construção de barragens e obras de apoio ou bota-foras. Também podem ser

consideradas áreas degradadas, as áreas de tráfego pesado, britagem,

estacionamentos, pátios de estocagem, etc.

11. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP)

As Áreas de Preservação Permanente foram instituídas pelo Código Florestal

(Lei nº 4.771 de 1965) e consistem em espaços territoriais legalmente protegidos,

ambientalmente frágeis e vulneráveis, podendo ser públicas ou privadas, urbanas ou

rurais, cobertas ou não por vegetação nativa. Atualmente o código Florestal em

Entre as diversas funções ou serviços ambientais prestados pelas APP em

meio urbano, vale mencionar:

 a proteção do solo prevenindo a ocorrência de desastres associados ao uso e

ocupação inadequados de encostas e topos de morro;

 a proteção dos corpos d'água, evitando enchentes, poluição das águas e

assoreamento dos rios;

 a manutenção da permeabilidade do solo e do regime hídrico, prevenindo contra

inundações e enxurradas, colaborando com a recarga de aquíferos e evitando

o comprometimento do abastecimento público de água em qualidade e em

quantidade;

 a função ecológica de refúgio para a fauna e de corredores ecológicos que

facilitam o fluxo gênico de fauna e flora, especialmente entre áreas verdes

situadas no perímetro urbano e nas suas proximidades,

 a atenuação de desequilíbrios climáticos intra-urbanos, tais como o excesso de

aridez, o desconforto térmico e ambiental e o efeito "ilha de calor".
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Em âmbito federal, está em vigência o Código Florestal instituído pela Lei

12.651 de 25 de maio de 2012 e no âmbito estadual foi instituída a Politica Florestal

do Estado de Goiás por meio da publicação da Lei nº 18.104, de 18 de julho de 2013.

O Art. 10 da Politica Florestal do Estado de Goiás, determina que. “Na

implementação ou funcionamento de reservatório d’água artificial destinado à geração

de energia ou abastecimento público, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou

remuneração por restrição de uso, bem como a compensação e a recomposição da

área inundada pelo empreendedor, das áreas de preservação permanente criadas em

seu entorno, conforme estabelecido no licenciamento, observando-se a faixa mínima

de 30 (trinta) metros e máxima de 100 (cem) metros em área rural, e a faixa mínima

de 15 (quinze) metros em área urbana”. Assim considerando, por tratar-se de uma

barragem de médio porte, foi adotada uma APP de 50 metros. Essa APP deverá ser

formada por meio da execução de um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas

(PRAD), já que, conforme pontuado, esta área atualmente é ocupada em sua maioria

por pastagem.

Considerando a faixa de 50 metros, a APP a ser formada deverá ser ocupada

por uma área de 52,8107 hectares, sendo que desta área é prevista a necessidade de

intervenção por meio do plantio direto de mudas em uma área de 36,1894 hectares.

12. IDENTIFICAÇÃO DOS POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E

PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS

12.1. Impactos sobre o Meio Físico

Os impactos adversos sobre o meio físico ocorrem principalmente durante

a fase de implantação do projeto. Os impactos que podem ser relacionados durante

essa fase são:

 Alterações de caráter temporário ou permanente no uso do solo.

 Aumento da emissão de ruídos e poeiras.

 Início e/ou aceleração de processos erosivos.

 Instabilidade de encostas.

 Transporte de sedimentos e assoreamento de cursos d’água
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As medidas mitigadoras propostas devem-se ao desmatamento da área a

ser inundada e suas consequências (erosão, assoreamento). As principais são:

 Implantação de barreiras mecânicas como, terraços, canais escoadouros ou

de divergentes;

 Implantação de práticas de caráter vegetativo, como: revegetação e

reflorestamento da área, cobertura do solo;

 Implantação de curvas de nível nas áreas de pastagens;

 Evitar desmatamentos e manter preservadas as Áreas de Preservação

Permanente e Reserva Legal

Os impactos: aumento da emissão de ruídos e poeiras e emissão de resíduos

poluentes, sólidos e líquidos são de caráter temporário e reversíveis. Recomenda-se

durante a fase de construção que seja realizado molhamento da área para diminuir o

impacto de emissão de poeiras.

12.2. Impactos sobre o Meio Biótico

O impacto mais agressivo que incide sobre o meio biótico decorre do

desmatamento zoneado da área da bacia hidráulica do reservatório. Pode-se citar

também:

 Alteração ou eliminação da vegetação existente.

 Mudanças nos habitats e hábitos da fauna; migração de animais.

 Riscos de eutrofização da água

Em contrapartida, com a formação do reservatório será criado um habitat

permanente para a fauna aquática considerando que o córrego onde será construída

a barragem possui caráter intermitente. Além disso, o fornecimento de vazão

regularizada para a área à jusante permitirá a renovação periódica das águas

represadas na barragem, preservando a sua qualidade e beneficiando de forma

indireta o bioma aquático.

A eutrofização artificial em reservatórios ocorre, em geral, ou pelo

afogamento de vegetação e outros depósitos de matéria orgânica e nutrientes (fossas,

lixo, etc.) existentes na bacia hidráulica, durante o enchimento, ou pelo aporte

contínuo de nutrientes derivados dos esgotos domésticos e das atividades

agropecuárias e industriais na bacia de drenagem.
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Os cuidados para evitar esse processo devem ser tomados na fase anterior

ao enchimento e durante a fase de operação. Na fase anterior ao enchimento, a

medida recomendada é a limpeza total, ou parcial, da vegetação – desmatamento e

destoca - e a remoção de outras possíveis fontes de matéria orgânica e nutrientes.

Deverá o proprietário rural proibir a execução de desmatamentos e

queimadas nas áreas do entorno, além de realizar o reflorestamento das APP’s dos

cursos d’água de toda a propriedade. Esta medida visa a proteção de áreas com

vegetação representativa, nas proximidades da represa de captação e outros locais,

isso garantirá a vida do recurso hídrico garantindo assim a sustentabilidade ambiental.

Nos trechos próximos as drenagens, vertentes e nascentes e nas suas

respectivas áreas de preservação permanente não deverão ser executados

desmatamentos, bem como se deve guardar uma distância segura das atividades de

lavoura para que não venham ocasionar interferências significativas sobre estes

ecossistemas e seus mecanismos de sucessão natural.

13. PROGRAMAS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL

13.1. Monitoramento da Qualidade das águas

O programa de monitoramento da qualidade das águas tem por objetivo:

estabelece pontos de monitoramento de qualidade da água; verificar os impactos reais

decorrentes da atividade de implantação do empreendimento sobre os corpos hídricos

envolvidos e; alertar a necessidade de ações corretivas caso os impactos ultrapassem

certos limites, como os padrões legais ou as condições da licença ambiental.

Este programa deverá ser executado com periodicidade semestral, de forma

a comtemplar os dois períodos climáticos verificados na região (chuvoso e seca). A

duração de execução deverá ser conforme exigência da licença ambiental.

São recomendados a análise dos parâmetros listados a seguir e os

resultados deverão ser comparados com os limites de padrão de qualidade para cursos

d’água classe 2.

 pH;

 Turbidez;

 Condutividade;

 Sólidos dissolvidos totais;

 Oxigênio dissolvido;
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 Nitratos;  Carbamatos;

 Nitritos  Herbicidada;

 Fósforo  Organofosforado;

 Óleos e graxas;  Organoclorados.

 Coliformes termotolerantes;

Outra ação prevista neste programa é a proibição de caça e pesca

predatória na propriedade; por meio de implantação de placas educativas nas estradas

de acesso ao reservatório.

13.2. Manejo e conservação do solo

A execução do programa de manejo e conservação do solo deve ser

executado paralelamente à construção do barramento e durante a operação:

 Acompanhar sistematicamente a estabilidade dos taludes da barragem;

 Verificar a existências de solos desnudos as intempéries;

 Verificar rotineiramente a ocorrência de processos erosivos e assoreamento;

 Realizar o desmatamento, obedecendo rigorosamente a Legislação Florestal,

notadamente em relação a vegetação ciliar e aquelas situadas em terrenos de

forte inclinação;

 Obedecer a faixa de preservação permanente ao longo da barragem, bem como

dos mananciais existentes na propriedade

17. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÃO FINAL

As medidas de mitigação e prevenção ora propostas ao empreendedor

representam, no estágio atual de conhecimentos, as melhores alternativas disponíveis

em cada caso e deverão ser suficientes para que o projeto chegue a termo sem

maiores danos ao meio ambiente, além daqueles já previstos.

Assim sendo, com base no exposto, pode-se concluir que a implantação da

barragem na forma pretendida pelo SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E

ESGOTO é plenamente viável do ponto de vista ambiental, e, desde que obedecidas

às recomendações constantes no presente estudo, o empreendimento poderá se

desenvolver de forma harmônica com o meio ambiente cabendo aos órgãos
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envolvidos, cada qual dentro de suas atribuições constitucionais, o dever de zelar pelos

recursos naturais de acordo com o previsto na legislação em vigor.
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19. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro, para os devidos fins, que todas as informações prestadas neste
Plano de Gestão Ambiental, são verdadeiras, e que o desenvolvimento das atividades
relacionadas no mesmo serão realizadas pelo requerente de acordo com os anexos e
dados aqui transcritos. Outros sim, quaisquer adaptações ao sistema descrito, caso
seja da orientação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Recursos Hídricos,
Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (SECIMA) serão prontamente
atendidos.
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21. ANEXOS

ANEXO 1- CROQUI DE ACESSO
ANEXO 2 – MAPA PLANIMÉTRICO DA BARRAGEM
ANEXO 3 – ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ARTs
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Anexo 5. Licença de Instalação e Licença de Supressão Vegetal  
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Anexo 6. Questionários Aplicados nas Propriedades 
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Anexo 7. Ofício enviado pelo IPHAN sobre os Bens Materiais e Imateriais da cidade de Catalão - GO. 
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