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NO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO 
ENTORNO DO RESERVATORIO DA 

UHE SERRA DO FACAO 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
O planejamento e a gestão ambiental se fazem necessários quando se objetiva a proteção de 
áreas de interesse relevante, seja de caráter sócio-econômico ou ambiental, de uma região. 
Nesse sentido, o Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial – 
PACUERA é um instrumento de planejamento para a região de reservatórios artificiais exigido 
em decorrência das transformações do ambiente decorrente da instalação de empreendimento 
de geração de energia. 
 
Assim, o Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial da UHE 
Serra do Facão (Mapa de Localização do Empreendimento – SFC-PAR-01) visa orientar o uso e 
ocupação do solo do seu entorno, buscando potencializar o desenvolvimento econômico 
regional em diversos setores (turismo, lazer, pesca, agricultura e pecuária), melhorando a 
qualidade de vida de seus moradores. Esse desenvolvimento deverá ser atingido tendo a 
preservação da paisagem e da biodiversidade regional como metas a serem alcançadas. 
 
A solicitação para o desenvolvimento deste estudo está presente no Contrato de Concessão nº 
129/2001 (ANEEL - AHE Serra do Facão); na Licença de Instalação nº. 190/2002 emitida pelo 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, emitida em 
30 de setembro de 2002, e renovada em 29 de setembro de 2006 (condicionante 2.30); e na 
Resolução CONAMA nº. 302, de 20 de março de 2002, que dispõe sobre os parâmetros, 
definições e limites de Áreas de Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o regime 
de uso do entorno. 
 
A elaboração do PACUERA da UHE Serra do Facão parte de premissas como o conhecimento 
dos elementos e da dinâmica da área em estudo, a integração de dados relevantes ao 
planejamento local e regional, a participação da comunidade e dos órgãos fiscalizadores no 
planejamento das ações, sempre apoiada na legislação pertinente dos diferentes níveis e 
esferas de governo.  
 
Este estudo visa atender ao Contrato SEFAC-CA-0010/2008, firmado em 13 de fevereiro de 
2008, entre a Serra do Facão Energia S.A e a Walm Engenharia e Tecnologia Ambiental Ltda., 
para a elaboração do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório 
Artificial da UHE Serra do Facão (PACUERA da UHE Serra do Facão). 
 
Deste modo, foram realizados trabalhos de campo, revisão da legislação, avaliação e 
considerações do Estudo de Impacto Ambiental, dos Projetos Básicos Ambientais e da 
Avaliação Ambiental Integrada da Bacia do rio Paranaíba, entrevistas e reuniões com moradores 
e poder público local. Como resultados destas ações foram elaborados a proposta de APP 
flexível, o zoneamento ambiental e o código de usos, considerando a ocupação atual, a 
fragilidade ambiental e a expectativa das comunidades e dos municípios envolvidos (Campo 
Alegre de Goiás, Catalão, Cristalina, Davinópolis e Ipameri, em Goiás, e Paracatu, em Minas 
Gerais), objetivando a preservação da qualidade da água do reservatório, a biodiversidade 
regional, a paisagem e a comunidade local. 
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A proposta inicial deste Plano, foi apresentada ao IBAMA em fevereiro de 2009, sendo que após 
avaliação inicial foram solicitadas adequações e complementações através do Ofício 
02001.002900/2015-00/CGENE/IBAMA e Parecer Técnico 747/2015 COHID/IBAMA, as quais 
foram apresentadas em setembro de 2015, e posteriormente no Ofício 02001.011558/2015-21 
COHID/IBAMA e Parecer técnico 02001.004082/2015-71 COHID/IBAMA, apresentados em 
fevereiro de 2016. 
 
Após avaliação das complementações, a proposta do Plano foi aprovada pelo IBAMA através do 
Ofício 02015.001027/2016-5 NLA/MG/IBAMA, sendo, a partir de um cronograma estabelecido 
liberado para apresentação nas Comunidades do entorno através de 06 (seis) oficinas públicas 
preparatórias realizadas no período de 13 a 17 de fevereiro de 2017, e posteriormente a 
realização nos dias 23 e 24 de março de 2017 de 02 (duas) consultas públicas, ações essas que 
fizeram parte do processo de aprovação do Plano, que foi efetivamente aprovado em sua versão 
final através do despaho NLA/MG 0762501 Parecer Técnico n.º 33/2017-NLA/MG/DITEC-
MG/SUPES-MG encaminhados através do Ofício n.º 60/2017/NLA-MG/DITEC-MG/SUPES-MG-
IBAMA. 
 
Todos os estudos iniciais e complementares deste estudo foram desenvolvidos pela empresa 
Walm Engenharia e Tecnologia Ambiental, sendo o processo de apresentação pública, defesa 
do estudo, complementações posteriores ao processo de Consulta Pública e consolidação da 
versão final do Plano desenvolvidas pela Central de Serviços Compartilhados - CSC – Energia. 
 
 

 
Figura do Mapa de Localização do Empreendimento SFC-PAR-01 – Anexo 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo Geral 
 
O objetivo geral do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial 
– PACUERA da UHE Serra do Facão é definir um conjunto de diretrizes e proposições para 
disciplinar e integrar a conservação, a recuperação e o uso e a ocupação do entorno do 
reservatório e os usos da água no reservatório artificial a ser formado em decorrência da 
implantação da Usina Hidrelétrica Serra do Facão, no rio São Marcos, divisa entre os Estados 
de Goiás e Minas Gerais.  
 
Ainda dentro deste objetivo geral expõe-se que o disciplinamento e a integração dos usos da 
água no reservatório deverão ser conciliados com as normas operativas do reservatório, 
estabelecidas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS. 
 

2.2. Objetivos Específicos 
 

• Obter e compilar dados primários e secundários dos diversos componentes ambientais 
do entorno do reservatório; 

• Elaborar e/ou atualizar mapas temáticos referentes aos diversos componentes 
ambientais a serem observados no estudo; 

• Mapear informações resultantes de outros programas ambientais do PBA, assim como 
as informações relativas às restrições legais de uso e ocupação da área; 

• Levantar informações, junto às Prefeituras Municipais abrangidas pelo Plano, bem como 
apresentar a proposta de trabalho para elaboração do PACUERA a elas; 

• Elaborar um diagnóstico ambiental, dos diversos componentes ambientais relevantes ao 
PACUERA; 

• Realizar a análise integrada dos componentes ambientais locais, identificando as 
fragilidades dos terrenos e suas aptidões aos diversos tipos de usos do solo; 

• Propor limites para a Área de Preservação Permanente – APP do futuro reservatório, 
conforme os atributos sócio-ambientais locais e as diretrizes da Resolução CONAMA nº. 
302/2002; 

• Propor um Zoneamento Sócio-ambiental do entorno do reservatório, a partir da análise 
integrada dos componentes ambientais; 

• Propor medidas de reordenamento, conservação, recuperação e/ou proteção das áreas e 
dos usos antrópicos existentes atualmente na área de abrangência do Plano, buscando a 
compatibilização das atividades econômicas com a proteção dos recursos naturais; 

• Debater as propostas de zoneamento do entorno do reservatório com as Prefeituras 
Municipais abrangidas pelo Plano, e apresentá-las mecanismos para aplicação e 
fiscalização das propostas apresentadas no zoneamento do entorno do reservatório; 

• Criar mecanismos de proteção da Área de Preservação Permanente e da faixa de 
deplecionamento, de modo a impedir sua ocupação quando da redução do N.A. máximo 
normal de operação do reservatório de Serra do Facão; 



 

4 
 

• Indicar e/ou mapear áreas frágeis e/ou degradadas que integrarão o Programa de 
Recuperação de Áreas Degradadas, mapeando as áreas propícias para a revegetação 
da APP; 

• Fornecer material referente a este Plano para alimentar o Programa de Comunicação 
Social, a fim de que a SEFAC desenvolva as atividades de divulgação e conscientização 
das proposições e medidas detalhadas no presente Plano, junto à população lindeira. 

 

3. HISTÓRICO DO EMPREENDIMENTO E DO PROCESSO DE 
LICENCIAMENTO 

 
3.1. Histórico do Empreendimento 

 
Os primeiros estudos relativos ao aproveitamento do potencial hidrelétrico do rio São Marcos 
foram desenvolvidos em 1965, pela CANAMBRA, com participação da CEMIG – Companhia 
Energética de Minas Gerais S.A , que resultou no relatório “Power Study ou South Central Brazil 
– Parte A – Minas Gerais. Nesse estudo, entre diversos cursos d’água, foi incluído um estirão do 
trecho inferior do rio São Marcos, de cerca de 340 km, a partir da sua foz no rio Paranaíba. 
 
Em 1969, a CELG – Centrais Elétricas de Goiás S.A retomou os estudos da mesma bacia e, 
praticamente, confirmou os resultados da divisão de queda proposta pela CANAMBRA, através 
da identificação de dois locais adequados para aproveitamentos: Anta Gorda e Paulistas. 
 
Com a implantação da UHE Emborcação, no rio Paranaíba, com o NA Máximo Normal de 
Operação na cota 661,0 m, seis metros acima do nível previsto nos estudos anteriores, a divisão 
de queda do rio São Marcos precisou ser revista, devido à forte interferência do remanso do 
reservatório citado. 
 
Assim, em 1984/85, foi elaborado, por FURNAS e MDK, o Inventário Hidrelétrico da Bacia do 
Rio São Marcos, desenvolvido para o trecho compreendido entre as suas nascentes e o final do 
remanso do reservatório de Emborcação, quando foram identificados os atuais aproveitamentos 
previstos, dentre os quais se destaca o de Serra do Facão. Como desdobramento desse 
Inventário, em 1987, foram desenvolvidos, também por FURNAS e MDK, os Estudos de 
Viabilidade da UHE Serra do Facão, aproveitamento considerado mais atrativo na divisão de 
queda então definida. 
 
Posteriormente, em 1997/98, foi realizada a Atualização e Complementação dos Estudos de 
Inventário, por FURNAS e UFRJ, com enfoque especial no aprofundamento das questões 
ambientais 
 
E, finalmente, em 1999, FURNAS retomou os Estudos de Viabilidade da UHE Serra do Facão, 
elaborando sua Atualização e Complementação, tendo em vista a revisão das curvas cota-área 
e cota-volume, cuja necessidade havia sido constatada, no ano anterior, durante a atualização 
do Inventário. 
 
Em 28 de junho de 2001, a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (ANEEL) realizou o 
Leilão nº 002/2001 para concessão da exploração do potencial de energia hidráulica localizado 
no rio São Marcos, entre os municípios de Catalão e Davinópolis, no estado de Goiás. 
 
A UHE, cuja concessão foi outorgada pelo Decreto de 16 de outubro de 2001, publicado no 
Diário Oficial de 17 de outubro de 2001, terá potência instalada de 210 MW e as instalações de 
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transmissão compreenderão uma linha de transmissão, em 138 kV, com cerca de 40 Km de 
extensão, circuito duplo, conectando-se à SE Catalão. 
 

3.2. Histórico do Processo de Licenciamento 
 
Este item aborda aspectos das atividades sócio-ambientais desenvolvidas pela SEFAC – Serra 
do Facão Energia S.A., após a emissão da Licença de Instalação IBAMA nº. 190 / 2002 e sua 
renovação, ocorridas em 29/09/2006. No quadro apresentado adiante pode-se observar as 
licenças ambientais e suas renovações emitidas para o empreendimento UHE Serra do Facão 
até o presente momento. 
 

Quadro 3.2-1 – Resumo das licenças ambientais e suas 
renovações 

Emissão Validade Documento/Emitente no documento 

05/02/2002 2 anos Licença Prévia / IBAMA 117/2002 

06/03/2002 2 anos 
Licença Prévia 

(retificação) / IBAMA 
117/2002 

(retificação) 

30/09/2002 3 anos 
Licença de Instalação / 

IBAMA 190/2002 

29/09/2006 3 anos Renovação da Licença de 
Instalação / IBAMA 

190/2002 

18/11/2009 4 anos Licença de Operação  

09/09/2014 6 anos 
Licença de operação 1.ª 

Renovação 
 

 
Conforme pode ser observado no quadro acima, embora a emissão da Licença de Instalação 
tenha sido emitida em setembro de 2002, foi necessária à sua renovação em setembro de 2006 
e as obras somente iniciaram-se em 14 de fevereiro de 2007, após a emissão, pela ANEEL, da 
Resolução Autorizativa nº. 814. Em virtude deste rearranjo do cronograma do início da 
implantação do empreendimento, o empreendedor encaminhou novo cronograma à ANEEL, 
redefinindo os prazos contratuais, conforme apresentado abaixo. 
 

Quadro 3.2-2 – Cronograma do empreendimento, segundo 
contrato com a ANEEL 

Atividade Data 
Inicio das Obras Civis  01/04/07 
Conclusão do Desvio do Rio 01/09/08 
Início do Enchimento do Reservatório 01/11/09 
Operação Comercial – Unidade 01/02 30/10/10 
Operação Comercial – Unidade 02/02 30/12/10 

 
Com o início da implantação do empreendimento, em fevereiro de 2007, foram retomadas as 
ações sócio-ambientais pela SEFAC, que priorizou ações de Comunicação Social na divulgação 
do empreendimento, sobre o projeto de construção da UHE, sobre os programas sócio-
ambientais e principalmente sobre o processo de indenização e remanejamento da população 
envolvida.  
 
Desde então, foram realizadas reuniões com todos os prefeitos e vereadores dos municípios 
envolvidos, com entidades de classe e representantes sindicais, Ministério Público, Governo do 
Estado de Goiás, Assembléia Legislativa, escolas e principalmente com a comunidade 
diretamente envolvida pelo empreendimento.  
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A equipe técnica da SEFAC e seus contratados realizaram cerca de 40 reuniões com as 
comunidades e reuniões públicas em todos os municípios afetados, envolvendo cerca de 1.200 
pessoas. Estas ações de comunicação tiveram como objetivo levar às envolvidas informações 
sobre o processo de indenização, sobre as leis que dispõem sobre Área de Preservação 
Permanente e sobre o processo de desapropriação e as condições para o remanejamento.  
 
Em todas as reuniões citadas acima, foi tema recorrente a necessidade da definição da largura 
da faixa de preservação permanente a partir da margem do reservatório, permitindo viabilizar a 
área remanescente de cada propriedade. Desta forma, garantindo que a SEFAC promova as 
aquisições e planeje as necessidades de realocações de famílias para que os envolvidos se 
preparem, em tempo hábil, para a nova realidade social e espacial decorrente da formação do 
Reservatório da UHE Serra do Facão.  
 
A relevância da questão da delimitação da Faixa de APP no contexto local é tamanha, que 
envolveu o Ministério Público Estadual. Em 2007, a SEFAC foi convocada pelo Ministério 
Público Estadual, para que oficialmente e publicamente apresentasse esclarecimentos sobre o 
processo de aquisição de terras e a definição da faixa de preservação permanente. Nesta 
ocasião, a SEFAC justificou sua iniciativa de adquirir a faixa adicional de 30 metros de largura, 
para implantação da APP, além da cota máxima normal de operação, por ser esta a dimensão 
mínima, prevista na Resolução CONAMA 302/02. A adoção desta largura visa, portanto, causar 
o menor impacto social nesta região, que é altamente ocupada, conforme disposto nos 
parágrafos e incisos da Resolução CONAMA 302/2002, que trata da conformação da APP em 
reservatórios artificiais. 
 
Nesta reunião com o Ministério Público Estadual, a SEFAC também apresentou explicações 
sobre a Resolução supra referida e quanto aos trâmites a serem cumpridos junto ao IBAMA para 
estabelecer a conformação final da faixa de APP no entorno do reservatório. Em relação a esta 
questão foi informado às comunidades que o estabelecimento da APP definitiva depende da 
apresentação e aprovação pelo IBAMA de estudos detalhados sobre as áreas marginais do rio 
São Marcos e do futuro reservatório, quanto a uso e ocupação do solo, qualidade da água, 
características geomorfológicas, declividades das margens e recursos ambientais a serem 
protegidos, entre outros. 
 
Em reunião realizada com oitenta membros da comunidade diretamente afetada e com o 
Promotor Público de Catalão, em 20 de fevereiro de 2008, foi solicitado à SEFAC que esta se 
comprometesse e envidasse esforços para que nas tratativas com o IBAMA, relativa ao 
processo de delimitação da largura final da faixa de APP fosse negociada que as 
desapropriações prosseguissem até o final, com a aquisição da faixa de 30 metros de largura, e 
que as áreas adicionais, que serão necessárias para compor a APP definitiva fossem adquiridas, 
após a tramitação total do processo conduzido pelo IBAMA, nos termos da Resolução CONAMA 
302/2002  
 
Ao final desta Reunião Pública convocada pelo Ministério Público a SEFAC informou sobre a 
realização de reunião com a coordenação de licenciamento do IBAMA, em Brasília, para 
apresentação dos principais elementos que direcionariam o estudo sobre o PACUERA da UHE 
Serra do Facão. A reunião da SEFAC com coordenação e equipe de licenciamento do IBAMA 
ocorreu em 13 de novembro de 2007, em Brasília, ocasião em que foram apresentados os 
elementos que norteariam o estudo para a APP de largura variável, a partir dos 30 m, 
considerando: 
 

• Ofício DILIC/IBAMA nº. 76/07, de 24/08/2007, que trata sobre a apresentação do 
Caderno de Valores para aquisição de terras; 
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• Situação atual de uso e ocupação nos 404 imóveis cadastrados em maio de 2007, que 

são áreas necessárias para formação do futuro Reservatório; 
 

• Situação das famílias envolvidas pelo Reservatório considerando, os fortes laços 
culturais e de parentesco, vulnerabilidade a processos de mudança, (baixo grau de 
escolaridade e capacitação profissional); e busca de se de minimizar, na medida do 
possível, a realocação de famílias, buscando privilegiar a aquisição parcial das 
propriedades e/ou a reorganização de remanescentes recompondo áreas viáveis para 
manter as famílias o mais próximo possível ou mesmo nas terras das propriedades 
afetadas; 

 
• Execução do Programa de Indenizações e Remanejamento considerando a liberação da 

área a ser inundada acrescida de uma faixa, em projeção horizontal de 30 metros de 
largura, buscando maximizar a manutenção de famílias em seus locais originais; 

 
• Possibilidade de aumento de 35% no deslocamento compulsório de não proprietários;  

 
• Avaliação de que a faixa de APP variável resulta em menor impacto social nas 

comunidades lindeiras; que possa manter a capacidade produtiva dos imóveis e, por 
conseguinte a permanência das famílias residentes.  

 
Concomitantemente às ações do Programa de Comunicação Social e do Programa de 
Indenizações e Remanejamento, também se avançou na execução dos demais Projetos Básicos 
Ambientais (PBA), tais como o Programa de Conservação da Flora, o Programa de 
Monitoramento da Fauna, o Programa de Monitoramento da Qualidade da Água e o Programa 
de Reorganização da Infra-estrutura Viária. 
 
Além destes programas citados, após a reunião com membros do IBAMA, em 13 de novembro 
de 2007, deu-se início ao processo de contratação de empresa de consultoria para elaboração 
do PACUERA. Em 13 de fevereiro de 2008, a SEFAC contratou a WALM Engenharia e 
Tecnologia Ambiental Ltda para execução deste programa. 
 
Convêm expor, em relação a este programa, que sua solicitação de elaboração e execução se 
deu na renovação da LI 190/2002, emitida em 29 de setembro de 2006. Tal solicitação se deu 
em sua condicionante 2.30, conforme apresentado na figura abaixo. 
 
 

Figura 3.2-1 – Reprodução da condicionante 2.30, da LI 190/2002. 
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No texto da condicionante o Plano de Gestão Sócio Patrimonial do Reservatório - PGSP foi 
associado ao PACUERA, fundindo as funções de planejamento e de manejo no mesmo Plano, 
indicando que esse Programa de Uso e Manejo seja denominado de Programa de Gestão 
Patrimonial. No entanto, a legislação e a seqüência lógica de aplicação exigem a separação 
desse conjunto de programas em dois planos, conforme descrito a seguir:  
  

• Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial: 
conjunto de diretrizes e proposições com o objetivo de disciplinar a conservação, 
recuperação, o uso e ocupação do entorno do reservatório artificial respeitado os 
parâmetros estabelecidos na Resolução CONAMA 302/2002 e em outras normas 
aplicáveis. Este Plano (PACUERA) é desenvolvido para estabelecer a faixa de APP, 
com base em critérios de uso e ocupação do entorno (socioeconômico) e ambiental 
(declividade, propensão à erosão, cobertura vegetal, importância para a fauna, etc.).  

 
• Plano de Gestão Patrimonial (PGSP): a ser implementado para garantia de 

proteção da APP estabelecida no PACUERA, contendo medidas de caráter 
preventivo às invasões e depredação dos recursos ambientais contidos nessa Faixa.  

 
Este contexto histórico do licenciamento ambiental da UHE Serra do Facão contribui ao 
entendimento de outros itens do presente relatório, em especial a apresentação de uma APP 
com largura variável baseada em critérios como impacto sobre atividades econômicas e níveis 
de fragilidade ambiental. A proposta de APP variável apresentada adiante atende, assim, a 
anseios da população local expressos nas diversas atividades desenvolvidas junto às 
comunidades afetadas, pelo empreendedor e por seus consultores. 
 
 

4. METODOLOGIA 
 

4.1. Metodologia Geral do Estudo 
 
A metodologia de realização do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do 
Reservatório contempla diversas atividades. Neste item apresenta-se a metodologia geral do 
estudo, sem maiores detalhamentos de cada uma das atividades. Para as atividades mais 
complexas e para aquelas relacionadas a atividades fins deste estudo será apresentado maior 
detalhamento nos itens adiante. 
 
Pode-se afirmar que a atividade inicial deste Plano é a definição da área de abrangência do 
estudo. Neste sentido, cabe ressaltar que para delimitação da área de abrangência do estudo 
buscou-se avaliar a abrangência das ações do programa e, sobretudo, de seus resultados. 
Desta forma obteve-se os critérios a serem utilizados na definição da área de abrangência. Por 
fim, na delimitação desta área de abrangência buscou-se utilizar, sempre que possível, marcos 
geográficos físicos (por exemplo, estradas e cursos d’água), de forma a facilitar a aplicação do 
Plano. 
 
Realizada a delimitação da área de abrangência do estudo realizaram-se duas atividades 
concomitantes, o diagnóstico da área de trabalho e o levantamento da legislação aplicável. Em 
ambos os casos os trabalhos foram acompanhados de consultas aos representantes do poder 
público local, por meio de entrevistas e reuniões. Nestes casos evidenciou-se o princípio 
adotado na elaboração do PACUERA de que todo o processo de construção do trabalho pauta-
se no diálogo entre o empreendedor e as prefeituras e lideranças locais. As informações 
coletadas nestas atividades junto às prefeituras e lideranças locais, bem como a outros 
proprietários da região, subsidiaram a elaboração do diagnóstico da área de trabalho, para o 
qual também se utilizou outros estudos já produzidos para o empreendimento, tais como o EIA e 
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relatórios de andamento de programas ambientais. Quanto à legislação, que aborda diversos 
temas, nos três níveis de governo (União, Estados e Municípios), o contato estabelecido com as 
Prefeituras Municipais foi de suma importância para a coleta das legislações neste nível de 
governo, posto que há pouca legislação disponível nos sítios eletrônicos das administrações 
municipais. 
 
Também concomitante ao diagnóstico da área de trabalho realizou-se o mapeamento dos 
principais aspectos ambientais. Para tanto, utilizou-se prioritariamente a esc1ala de 1:150.000. A 
elaboração do mapeamento foi realizada com ferramentas de Sistemas de Informações 
Geográficas - SIG e utilizou como base, mapeamentos realizados em estudos anteriores 
elaborados para o empreendimento e em levantamentos primários realizados em campo. 
Destaca-se no mapeamento realizado o Mapa de Fragilidade Ambiental, que foi elaborado a 
partir dos mapas de vegetação e uso e ocupação do solo, pedológico, de declividade e 
geomorfológico, conforme metodologia descrita adiante. 
 
Ao longo de todo o processo, que engloba as atividades descritas e aquelas que serão 
apresentadas a seguir, a equipe técnica responsável pelo PACUERA trabalhou a identificação 
dos atuais e potenciais usos múltiplos do reservatório e de seu entorno. 
 
A etapa seguinte ao diagnóstico foi dá-se pela delimitação da APP. Os critérios utilizados na 
delimitação da APP são apresentados em maior detalhe mais adiante. No entanto, cabe aqui 
expor que esta proposta de APP flexível se baseou, principalmente, nas questões da fragilidade 
dos terrenos e da diminuição dos impactos sócio-econômicos, por meio da redução da remoção 
compulsória da população. 
 
Passada a atividade de delimitação da APP procedeu-se o zoneamento sócio-ambiental da área 
em estudo, no qual a própria APP é uma das zonas constituintes. O zoneamento proposto visou 
o uso múltiplo do reservatório e do seu entorno e abrangeu tanto a área lacustre relativa ao 
reservatório da UHE Serra do Facão, como áreas do entorno do reservatório. Também foi 
elaborado conjuntamente ao zoneamento sócio-ambiental o código de usos estabelecido para 
cada uma das zonas proposta. A metodologia utilizada no zoneamento realizado e na 
elaboração do código de uso apresenta-se detalhada no item 4.4, adiante. 
 
A atividade seguinte à realização do zoneamento e à elaboração do código de usos foi a 
formulação de instrumentos de gestão do território a serem desenvolvidos pelo empreendedor. 
Também foram formuladas propostas de gestão dos territórios pelas Prefeituras Municipais, a 
quem cabe a gestão do uso e da ocupação do solo. 
 
Por fim, ainda segundo o princípio de que o processo de construção do trabalho pauta-se no 
diálogo entre o empreendedor e as prefeituras e lideranças locais, realizou-se mais um trabalho 
de comunicação junto a estes atores sociais locais. Nestas reuniões apresentou-se as propostas 
de APP flexível, zoneamento sócio-ambiental, código de usos e ferramentas de gestão do 
território. 
 

4.2. Metodologia de Comunicação e Negociação com a Sociedade 
 
Conforme apontado anteriormente, na condução da elaboração do presente Plano buscou-se o 
diálogo e a negociação com prefeituras e lideranças locais para construção de propostas 
alinhadas aos interesses da sociedade local. Para tanto, foram realizadas reuniões com 
representantes das Prefeituras Municipais, de entidades da sociedade civil organizada e da 
população diretamente afetada. Nestas ocasiões buscou-se ouvir os anseios destes atores 
sociais quanto ao futuro de suas propriedades e territórios e, também, quanto ao futuro da 
região como um todo. 
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Neste item, apresentaremos as atividades desenvolvidas na região de abrangência do estudo, 
que possibilitaram esta interação com a sociedade local. Também se apresenta neste item o 
registro fotográfico de parte destas atividades. 
 
A primeira ação desenvolveu-se durante os dias 14 e 15 de março, quando foi realizado 
reconhecimento da área de trabalho, com a finalidade de se definir os limites a serem 
considerados no PACUERA. Nesta ocasião realizou-se a vistoria de diversas áreas e o 
levantamento de informações de cunho sócio-econômico da região, tais como sobre a 
organização e distribuição das comunidades rurais, os tipos de proprietários e seus anseios em 
relação ao empreendimento, entre outras questões. 
 
Posteriormente, durante os dias 22, 23 e 24 de abril foram realizadas reuniões técnicas entre 
representantes da SEFAC e das prefeituras municipais de Campo Alegre de Goiás, Catalão, 
Cristalina, Davinópolis, Ipameri e Paracatu. Na ocasião os técnicos da WALM, consultoria 
ambiental contratada pela SEFAC para elaboração do PACUERA, apresentaram os objetivos e 
procedimentos metodológicos de elaboração do Plano aos representantes das prefeituras 
municipais e demais representantes da sociedade civil. Adiante segue quadro contendo a 
agenda de reuniões realizadas e o nome dos participantes e adiante o registro fotográfico destas 
reuniões. 
 
 
Quadro 4.2 – Informações de reuniões com representantes da sociedade civil 

Município Data Horário Participante 

Catalão 22.abr 14h00 

� Célio Mariano – Secretário de Meio Ambiente 
� Alzira Matias Marra – Engª. Florestal da Secretaria de 

Meio Ambiente 
� Paulo Teodoro Guimarães – Geógrafo da Secretaria 

de Meio Ambiente 
� Mauricio Fava Rubio – WALM 
� Laura Rocha Castro Lopes – WALM 

Davinópolis 23.abr 08h30 

� Gomides Ferreira Gomes – Prefeito 
� Luis Pereira Gomes – Secretário de Administração 
� Bianco Gazaniga Marcelino – ANDRADE & 

CANELLAS 
� Mauricio Fava Rubio – WALM 
� Laura Rocha Castro Lopes – WALM 

Campo 
Alegre 23.abr 13h30 

� José Lourenço Peixoto – Prefeito 
� Bianco Gazaniga Marcelino – ANDRADE & 

CANELLAS 
� Mauricio Fava Rubio – WALM 
� Laura Rocha Castro Lopes – WALM 

Ipameri 23.abr 11h00 

� Manfredo Hélio Silva – Secretário de Planejamento 
� Delci Elias – Vice Presidente da Câmara Municipal 
� Uanderson Carneiro de Sousa – Fiscal da Secretaria 

do Meio Ambiente 
� Mauricio Fava Rubio – WALM 
� Laura Rocha Castro Lopes – WALM 

Cristalina 24.abr 10h00 

� Antonino Camilo de Andrade – Prefeito 
� Moacir Schiachel – Secretário de Finanças 
� Mauricio Fava Rubio – WALM 
� Laura Rocha Castro Lopes – WALM 
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Paracatu 24.abr 15h00 

� Antonio Eustáquio Vieira – Secretário de Meio 
Ambiente 

� Simone Paixão A. Pereira – Diretora da Secretaria de 
Meio Ambiente 

� Daiane Caroline da Silva – Bióloga da Secretaria de 
Meio Ambiente 

� Ana Paula F. Martins – Auxiliar Administrativa da 
Secretaria de Meio Ambiente 

� Lidiane Ferreira – Secretária da Associação dos 
Produtores Rurais 

� Luis Carlos J. Silva – Diretor Executivo da ONG 
Movimento Verde 

� Mauricio Fava Rubio – WALM 
� Laura Rocha Castro Lopes – WALM 

 
Mais adiante segue, ainda, o registro fotográfico das reuniões realizadas junto aos 
representantes da sociedade. Neste ponto é importante ressaltar que não consta o registro 
fotográfico da reunião com os senhores Antonino Camilo de Andrade e Moacir Schiachel, 
respectivamente, Prefeito e Secretário de Finanças do Município de Cristália. 
 

  

Catalão Davinópolis 

  

Ipameri Campo Alegre de Goiás 
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Paracatu  

 

As atividades de comunicação com a população diretamente afetada pelo empreendimento 
realizaram-se entre os dias 10 e 12 de julho. Na ocasião foram entrevistados proprietários, 
familiares e/ou funcionários de 16 propriedades. Embora este número de entrevistas represente 
menos de 4% das propriedades, entende-se que se trata de uma amostragem significativa por 
conta da distribuição territorial das propriedades abrangidas, da diversidade de tamanhos e de 
finalidade das propriedades abrangidas e da diversidade do perfil sócio-econômico das famílias 
entrevistadas. Adiante segue relação das propriedades abrangidas pelo levantamento e o 
registro fotográfico de parte das entrevistas realizadas: 

• Propriedade CT12D – Proprietário: Sr. José Rodrigues Martins 
• Propriedade CT66D – Proprietário: Sr. Sílvio Côrrea de Mesquita e Sra. Lourdes Neiva 

da Silva Mesquita 
• Propriedade CT33D – Proprietário: Sr. Luís Carrijo 
• Propriedade CT25D – Proprietário: Sr. João da Silva Barbosa 
• Propriedade CT46E – Proprietário: Sr. Amarildo Almeida da Silva 
• Propriedade CT43E – Proprietário: Sr. César Augusto Saud Abdala 
• Propriedade CA02D – Proprietário: Sr. José Vitorino Borges 
• Propriedade CA14D – Proprietário: Sr. Juarez Álvares da Silva 
• Propriedade CA09D – Proprietário: Sr. José Aparecido Pires Monteiro 
• Propriedade CA24D – Proprietário: Sr. Dionísio Miguel Pires 
• Propriedade CA34D – Proprietário: Sr. Lázaro Cardoso de Oliveira e Sra. Eva Dias 

Carneiro 
• Propriedade CA92D – Proprietário: Sr. Nilson Caetano da Silva. / Arrendatário: Sr. 

Joelson Caetano da Silva 
• Propriedade CA49D – Proprietário: Sra. Marisa Junqueira Mosanes. 
• Propriedade CA54D – Proprietário: Sr. Luís Antônio Frizzo / Sra. Terezinha Ferrasso 
• Propriedade CA69D – Proprietário: Sr. Osires Pimentel Ulhôa / Sra. Laurinda 
• Propriedade CT89E – Proprietário: Sr. César Vieira de Araújo 
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Entrevista com o Sr. Tiago, filho do proprietário, 
Sr. Juarez Álvares da Silva. 

Entrevista com o Sr. Osires Pimentel Ulhôa 
e sua esposa, Sra. Laurinda. 

  

  
Entrevista com o proprietário, Sr. Amarildo 
Almeida da Silva. 

Entrevista com o Sr. Joelson Caetano da 
Silva, arrendatário e filho do Sr. Nilson 
Caetano da Silva. / Arrendatário. 

  

  
Entrevista com o proprietário Sr. Luís Antônio 
Frizzo e sua esposa Sra. Terezinha Ferrasso. 

Entrevista com o Sr. Dionísio Miguel Pires. 

 
 

4.3. Metodologia de Mapeamento da Fragilidade Ambiental 
 
Para se identificar o nível de fragilidade dos terrenos utilizou-se alguns mapeamentos temáticos 
que foram integrados e submetidos a um processamento automatizado para a elaboração do 
Mapa de Fragilidade Ambiental. Esta fragilidade está associada ao potencial deslocamento ou 
movimento de terra, sendo, portanto uma avaliação pautada na fragilidade do meio físico, ainda 
que considere as intervenções antrópicas neste meio. No presente trabalho utilizou-se a 
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metodologia desenvolvida por Ross (1994), com a adaptação para a utilização do 
geoprocessamento auxiliando no cruzamento das informações sobre a área, e está embasada 
no conceito da Unidade Ecodinâmica de Jean Tricart (1977). Estes estudos analíticos da 
fragilidade ambiental são importantes instrumentos do Planejamento Ambiental, assim como 
para o uso conservacionista do solo. Neste estudo, utilizaram-se informações sobre: 

 
� Pedologia (Mapa de Solos – SFC-PAR-06); 
� Geomorfologia (Mapa Geomorfológico – SFC-PAR-04); 
� Declividade (Mapa de Declividade – SFC-PAR-10 – Anexo 05); 
� Uso do Solo (Mapa de Uso e Ocupação do Solo – SFC-PAR-08). 

 
Na abordagem adotada por Tricart (1977), propõem-se os conceitos de Unidades Ecodinâmicas 
Instáveis (Instabilidade Emergente) e Unidades Ecodinâmicas Estáveis (Instabilidade Potencial). 
As áreas instáveis são aquelas que em algum momento sofreram alterações antrópicas, e assim 
desencadearam o desequilíbrio do ambiente natural. As unidades estáveis, por outro lado, são 
os locais que se encontram poupados da ação humana, o que proporciona a manutenção do 
equilíbrio natural. 
 
Na divisão proposta por Ross (1994) segmentou-se essa classificação em vários graus. As 
Unidades Ecodinâmicas Instáveis e Estáveis foram organizadas em gradações que variam 
desde Muito Fracas a Muito Fortes. Esta escala está relacionada à análise empírica de 
componentes como a geologia, solo, relevo, clima, aptidão agrícola, uso do solo, vegetação, 
entre outros atributos. A partir do conhecimento da dinâmica de cada uma destas variáveis e de 
seus respectivos produtos cartográficos são criados elementos intermediários, os quais por sua 
vez são necessários para a elaboração da carta de fragilidade ambiental. 
 
No processo de determinação da fragilidade ambiental Ross (1994) propõe, como elemento 
fundamental, a análise das classes de declividade (clinografia) ou do índice de dissecação do 
relevo, como conceitos indicadores da suscetibilidade à erosão dos ambientes. A importância 
destes componentes relaciona-se ao maior potencial da inclinação do terreno em proporcionar 
desequilíbrio no ambiente, independente da ação humana. Nas palavras do autor, “apesar de 
estarem em equilíbrio dinâmico, [as classes de declividade] apresentam Instabilidade Potencial 
qualitativamente previsível face as suas características naturais e a sempre possível inserção 
antrópica” (ROSS, 1994, p. 66). 
 
A fragilidade do solo, por exemplo, é mensurada em função de características que se relacionam 
ao maior ou menor de grau de erosão natural do solo. Conforme afirma o autor na classificação 
do relevo brasileiro (ROSS, 1994), a textura, estrutura, plasticidade, coesão de partículas, 
profundidade e a espessura dos horizontes influenciam diretamente nesta hierarquização. Além 
dos fatores intrínsecos a cada tipo de solo, existem outros fatores naturais que promovem a 
alteração nas propriedades físicas e cujo resultado é o maior ou menor potencial erosivo. Entre 
estes estão, por exemplo, o escoamento das águas pluviais (concentrado ou difuso) diretamente 
relacionado às características do relevo e do clima da região. 
 
Por outro lado, é preciso considerar o grau de proteção dos solos oferecido por cada tipo de uso 
e ocupação existente na área de estudo. Dada a alteração das características naturais pela ação 
humana, o uso do solo pode ser considerado um elemento instável do ambiente. Segundo esta 
caracterização, ambientes que apresentam maior grau conservação, como florestas, as quais se 
encontram poupadas da ação humana, possuem maior capacidade de conservação dos solos 
do que áreas desmatadas ou que sofreram queimadas, por exemplo. 
 
No procedimento para elaboração do índice de fragilidade ambiental (ROSS, 1994) é 
estabelecida a hierarquização das variáveis de relevância para a área estudada, para na 
sequência ser realizada a relação entre aqueles indicadores selecionados. Estes produtos 
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intermediários são novamente sobrepostos e ao final se obtém a carta síntese de fragilidade. O 
indicador é estabelecido por meio do cruzamento de informações de produtos cartográficos ou a 
partir de uma associação de algarismos, onde cada peso varia numa escala de 1 (muito fraca) a 
5 (muito forte). 
 
Conforme a proposta de Ross (1994), entre as variáveis destaca-se a clinografia como elemento 
fundamental na suscetibilidade à erosão. Os intervalos de declividade são definidos com base 
nos valores identificados nos estudos de Aptidão Agrícola, o qual considera características 
geotécnicas para os processos erosivos. O quadro 1, na sequência, apresenta o índice de 
fragilidade em relação à declividade.  
 
 

Quadro 1- Classificação da Fragilidade da Variável Declividade. 

Declividade 
Inclinação 
do Terreno 

Fragilidade 

Até 6% Muito Fraca 1 
6% à 12% Fraca 2 

12% a 20% Média 3 
20% a 30% Forte 4 
Acima de 

30% Muito Forte 5 

Fonte: ROSS (1994). 
 
 
A escolha e hierarquização dos demais itens são realizadas com base na análise das 
particularidades da área de estudo. Na proposta apresentada por Ross (1994), além da 
declividade é utilizada a suscetibilidade à erosão, segundo o tipo de solos e o grau de proteção 
oferecido pela cobertura vegetal. No caso do uso do solo o autor propõe que os ambientes mais 
conservados sejam considerados aqueles com menor potencial erosivo, se comparados aos que 
já sofreram algum tipo de alteração. Assim florestas e matas naturais apresentam maior 
proteção aos solos, portanto menor fragilidade, se comparados a matas secundárias ou a áreas 
destinadas à agricultura, que apresentam maior fragilidade. 
 
Quando combinadas as três variáveis resultaram em uma matriz com algarismos de três dígitos, 
no qual o primeiro indicaria o grau de proteção dos solos, o segundo a fragilidade em função da 
declividade e o terceiro a suscetibilidade à erosão de cada tipo de solo. O quadro 2 apresenta a 
matriz com o cruzamento das três variáveis. 
 
 

Quadro 2- Matriz de Classificação da Fragilidade Ambiental. 

  Declividade   
Fragilidade da 

Cobertura 
Vegetal 

Muito 
Baixa Baixa Média Alta 

Muito 
Alta Fragilidade  

dos Solos 
1 2 3 4 5 

Muito Baixa 1 111 121 131 141 151 1 Muito Baixa 
Baixa 2 212 222 232 242 252 2 Baixa 
Média 3 313 323 333 343 353 3 Média 
Alta 4 414 424 434 444 454 4 Forte 

Muito Alta 5 515 525 535 545 555 5 Muito Forte 
Fonte: ROSS (1994). 
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Na matriz resultante o conjunto “111” representa a Unidade Econdinâmica Estável, ou seja, com 
menor fragilidade ambiental, enquanto o valor “555” é classificado como a Unidade Ecodinâmica 
Instável, ou seja, de maior fragilidade ambiental. Entre estes dois valores estariam às classes 
intermediárias organizadas de maneira crescente (111, 121, 131..., 545, 555). A hierarquização 
dos índices de fragilidade dos solos e da cobertura vegetal foi utilizada para a elaboração do 
mapa de fragilidade ambiental do entorno da UHE Serra do Facão. 
 
Sistemas de Informação Geográfica e caraterização da Fragilidade Ambiental 
 
Com o avanço das tecnologias de geoprocessamento, paralelamente à disseminação e 
disponibilização de softwares, imagem de satélite, bases cartográficas, entre outros produtos, foi 
possível adaptar a metodologia de fragilidade ambiental para sua elaboração em Sistemas de 
Informação Geográfica – SIG’s. Entre as vantagens proporcionadas pelos SIG’s está a agilidade 
no processo de cruzamento das diversas variáveis. Este cruzamento possibilita ajustes, testes e 
correções, que levam, consequentemente, a um melhor processo de decisão. Segundo Donha, 
Souza e Sugamosto (2006), 
 
“A tecnologia SIG tem sido usada por vários setores que tratam da questão ambiental como 
importante ferramenta para o planejamento ambiental, pois a avaliação integrada de um grande 
número de variáveis se torna possível e simplificada com o uso deste sistema; permite a rápida 
geração de informações intermediárias e finais, além da inclusão de variáveis anteriormente não 
pensadas, visto que possibilita novas interações a qualquer momento.” (DONHA; SOUZA; 
SUGAMOSTO, 2006, p. 176) 
 
Além da possibilidade de interseção de diferentes variáveis, tal como declividade, relevo, solos, 
geomorfologia, por exemplo, os SIG’s possibilitam a utilização de diferentes operadores para a 
obtenção dos produtos finais e intermediários. Entre os mais conhecidos estão os operadores 
Booleanos, os de sobreposição por índice (média ponderada) e os operadores de aproximação 
Fuzzy. Segundo Donha, Souza, Sugamosto (2006) os modelos Booleanos são mais conhecidos, 
porém mais simples, sendo os resultados classificados de forma rígida (“favorável” ou 
“desfavorável”). Os métodos de distribuição linear ou lógica Fuzzy, por sua vez, utilizam uma 
matriz mais ampla, a qual pode variar do “mais favorável” ao “desfavorável” e cujo intervalo e 
quantidade de classes são definidos pelo operador do software. Para qualquer um dos métodos, 
os pesos de cada tema são atribuídos segundo a metodologia adotada na concepção do 
trabalho e realizados pixel a pixel pelo aplicativo. 
 
A figura 1 apresenta um exemplo de cálculo utilizando quatro fatores (os quais poderiam ser Uso 
do Solo, Declividade, Geomorfologia, Pluviosidade, etc.) e os três métodos acima apresentados. 
 

 
Fonte: DONHA; SOUZA; SUGAMOSTO (2006). 
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Figura 1 - Exemplo de Cálculo utilizando Combinação Linear e Análise Booleana 
 
Spörl e Ross (2004); Donha, Souza e Sugamosto (2006); Kawakubo et al. (2005) apresentam a 
determinação da fragilidade ambiental proposto por Ross (1994) a partir da utilização de SIG’s, 
com a adaptação dos parâmetros e variáveis conforme as particularidades da região analisada. 
Do mesmo modo, o mapeamento da fragilidade ambiental para o entorno da UHE Serra do 
Facão necessitou ser adequado às características da região do empreendimento. O tópico a 
seguir dedica-se à descrição do item “4.3. Metodologia de Mapeamento da Fragilidade 
Ambiental” do PACUERA da UHE Serra do Facão. 
 
Metodologia de Mapeamento de Fragilidade Ambiental para UHE Serra do Facão. 
 
No processo de elaboração da Fragilidade Ambiental para o entorno da UHE Serra do Facão 
(2009), adaptou-se a metodologia de Ross (1994) para a utilização de SIG’s. Para isso, após 
visita a campo e análise de dados secundários, optou-se pelas variáveis Declividade, Pedologia 
e Uso do Solo, utilizadas na proposta do autor, além da variável Geomorfologia. O quadro 3, 
apresenta os pesos atribuídos a cada uma das variáveis. A definição destes pesos foi realizada 
a partir da Instabilidade Emergente ou Instabilidade Potencial, intrínseca a cada variável, 
conforme explicado na sequência do quadro.  
 
 
Para a integração dos dados foram definidos pesos em porcentagem, associados à importância 
de cada um dos temas na elaboração do Mapa de Fragilidade Ambiental. Deste modo, 
estabeleceu-se que o uso e a ocupação do solo seriam o tema preponderante na definição da 
fragilidade ambiental, seguido pela declividade e pela pedologia e geomorfologia, estas duas 
últimas com o mesmo peso, conforme apresentado no Quadro 3. 

 
 

Quadro 3 – Peso atribuídos para os diferentes temas na elaboração 
do Mapa de Fragilidade Ambiental 

Tema Peso (%) 

Uso e Ocupação do Solo 30 

Declividade 26 

Pedologia 22 

Geomorfologia 22 

 
A variável Uso e Ocupação do Solo se caracteriza pela maior Instabilidade Emergente, 
propiciada pela inserção de atividades antrópicas no ambiente. Por exemplo, no caso da área da 
UHE Serra do Facão, seu entorno é caracterizado pela presença de áreas dedicadas a 
reflorestamentos, pastagens e culturas, os quais são frutos da ação humana, classificadas como 
Unidades Ecodinâmicas Instáveis (Instabilidade Emergente).  
 
Por outro lado, neste mesmo tema identificam-se as Veredas, Campos, Cerrados, e Florestas, 
os quais são elementos naturais do terreno cujo equilíbrio é independente da ação humana. 
Estas áreas são classificadas segundo Ross (1994) como Unidades Ecodinâmicas Estáveis 
(Instabilidade Potencial), pois seu grau de proteção dos solos promove a menor suscetibilidade 
a processos erosivos. Ao considerar que a alteração da cobertura do solo é um fator de 
alteração de instabilidade do terreno, portanto, fator determinante na fragilidade ambiental, 
estipulou-se maior peso a esta variável (30%). 
 



 

18 
 

A declividade, assim como na proposta de Ross (1994), assume um papel preponderante na 
suscetibilidade à erosão dos solos. Neste aspecto, independente de se configurar como um 
elemento determinado pelas características naturais (relevo, geologia, pedologia, clima, etc.), as 
áreas de maiores inclinações possuem maior Instabilidade Potencial, ou seja, são Unidades 
Ecodinâmicas Instáveis com maior fragilidade ambiental e, portanto, assumem maior peso frente 
aos demais elementos naturais. Além disso, o processo de movimentação de massas é aquele 
que sofre maior alteração a partir da introdução de atividades antrópicas, por este motivo 
definiu-se o peso deste tema com 26% de importância para a determinação de fragilidade 
ambiental final. 
 
Por fim, a pedologia e a geomorfologia são elementos naturais definidos pela dinâmica dos 
aspectos naturais, cuja evolução demandou um longo processo de milhões ou milhares de anos. 
Portanto, sua alteração independe da ação humana, diferentemente do caso do uso do solo. 
Apesar disso, solo e relevo são elementos fundamentais para o assentamento das sociedades e 
para o desenvolvimento dos processos produtivos. Dado isto, e por se caracterizarem 
fundamentalmente por Unidades Ecodinâmicas Estáveis, estipulou-se o menor peso para ambas 
as variáveis, ou seja, 22%. 
 
Uso do Solo 
 
Para a determinação do grau de proteção oferecido pelo tipo de cobertura do Uso do Solo, 
utilizou-se como referência a hierarquia estabelecida por Ross (1994). O quadro 4 apresenta os 
tipos de cobertura vegetal e os respectivos graus de proteção. 
 
Quadro 3- Graus de Proteção segundo a Cobertura Vegetal 
  

Grau de Proteção Tipos de Cobertura Vegetal 

1 – Muito Alta Florestas/Matas Nativas, Florestas 
cultivadas com biodiversidade 

2 – Alta 

Formações arbustivas naturais com 
estrato herbáceo denso, Formações 
arbustivas densas (matas 
secundária, Cerrado Denso, 
Capoeira Densa), Mata Homogênea 
de Pinus densa, Pastagens cultivadas 
com baixo pisoteio de gado, Cultivo de 
ciclo longo com cacau 

3 – Média 

Cultivo de ciclo longo em curvas de 
nível/terraceamento com café, laranja 
com forrageiras entre ruas, , 
pastagens com baixo pisoteio, 
silvicultura de eucaliptos com sub-
bosque de nativas. 

4 – Baixa 

Culturas de ciclo longo de baixa 
densidade (café, pimenta do reino, 
laranja com solo exposto entre ruas), 
culturas de ciclo curto, arroz, trigo, 
feijão, soja, milho, algodão com cultivo 
em curvas de nível/terraceamento). 

5 – Muito Baixa a nula 

Áreas desmatadas e queimadas 
recentemente, solo exposto por 
arado/gradeação, solo exposto ao 
longo de caminhos e estradas, 
terraplenagens, culturas de ciclo curto 
sem práticas conservacionistas. 

Fonte: ROSS (1994) Grifo nosso. 
 
 



 

19 
 

Com base na classificação acima, proposta por Ross (1994), e no uso e ocupação do solo 
identificado na oportunidade de elaboração do PACUERA da UHE Serra do Facão (WALM, 
2009), definiu-se a fragilidade ambiental conforme o grau de proteção dos solos. No quadro 4 
estão destacados os tipos de cobertura identificados ou similares aqueles no entorno da área da 
UHE da Serra do Facão. 
 
O quadro 5 apresenta as classes de fragilidade ambiental, segundo o grau de cobertura 
identificados na área do entorno da UHE Serra do Facão.  
 
Conforme apresentado na descrição da fitofisionomia da UHE identificava-se o predomínio do 
plantio de soja, cultura de ciclo curto, cuja cobertura é classificada como de Alta Fragilidade, 
índice “4” (baixo grau de proteção dos solos). Além disso, pelo diagnóstico também se 
identificam áreas de reflorestamento, as quais foram classificadas como de Média Fragilidade 
(índice 3). A silvicultura, por sua vez, foi enquadrada como uma cultura de ciclo longo de baixa 
densidade, pois no caso em questão é praticada sem cultivo de espécies nativas em sub-
bosque. As pastagens também foram classificadas como de média fragilidade, conforme 
definido no quadro 4. 
 
As formações vegetais naturais ou em recuperação são aquelas que apresentaram os maiores 
valores de conservação (menor fragilidade). As áreas de Campos e Cerrados foram 
enquadradas como formações de Baixo Grau de fragilidade (índice “2”) enquanto as Florestas, 
Veredas e Brejos foram classificadas, devido a cobertura, como áreas com menor grau de 
suscetibilidade à erosão (Muito Baixa – 1). 
 

Quadro 4 - Fragilidade em relação à Cobertura Vegetal no entorno daUHE Serra do Facão. 
 

Classe Fragilidade 
Veredas e Brejos 

Muito Baixa - 1 
Florestas 
Cerrado 

Baixa - 2 
Campo 
Reflorestamento 

Média - 3 
Pastagem 
Cultura Alta - 4 

Fonte: PACUERA UHE Serra do Facão (2009, p. 17). 
 
Clinografia 
 
O mapa de declividade do entorno da UHE Serra do Facão utilizado para a classificação da 
fragilidade ambiental foi obtido a partir do Modelo Numérico de Elevação organizado pela 
EMBRAPA, com base nos dados de radar disponibilizados pelo Projeto SRTM (Shuttle Radar 
Topography Mission), que foi desenvolvido pela Agência Espacial Americana – NASA e pela 
Agência de Inteligência Geoespacial – NSA. Os dados originais possuem resolução de 90 
metros e foram corrigidos e articulados em mosaico pela EMBRAPA. Além disso, esta instituição 
brasileira realizou o cruzamento dos dados SRTM com os dados hidrológicos da Organização 
das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura e o Programa das Nações Unidas para Meio 
Ambiente – FAO/UNEP. 
 
Com base nos dados finais de elevação do terreno disponibilizadas pela EMBRAPA, elaborou-
se a carta de declividade utilizada para a determinação do grau de suscetibilidade à erosão. 
Estes intervalos de classe de declividade obedeceram àqueles propostos por Ross (1994), que 
por sua vez estão baseados em estudos geotécnicos de relevância para a aplicação na 
determinação da Aptidão Agrícola dos solos, conforme já apresentado (Quadro 1). Com o uso 
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de softwares de geoprocessamento, o sistema é alimentado com os parâmetros acima definidos 
e aplicados ao recorte da área do reservatório, o que resultou no mapa de declividade final. 
 
Solos 
 
A Fragilidade dos Solos foi estabelecida segundo as três ordens pedológicas definidas pela 
EMBRAPA (2006) e identificadas na área de estudo: Latossolos, Cambissolos e Gleissolos.  
 
As menores fragilidades identificadas correspondem à presença dos Latossolos, os quais são 
solos bem desenvolvidos, ou seja, com profundidade superior à 2m, associados a climas 
tropicais e subtropicais. São porosos e quando úmidos são friáveis, associados a relevos suaves 
e amplos, levemente ondulados, tais como chapadas, tabuleiros e planaltos. Apesar da baixa 
fertilidade, a aplicação de corretivos somada às declividades, que raramente ultrapassam 7% de 
inclinação, confere aos Latossolos alto potencial agrícola. Destacam-se a culturas mecanizadas 
como milho, arroz e soja, tal como na área estudada. Da mesma forma, estas características 
são favoráveis para a pecuária extensiva. 
 
Os Latossolos são suscetíveis à processos erosivos, porém possuem potencial de instabilidade 
baixo. Este menor grau de fragilidade está relacionado às baixas declividades proporcionadas 
pelo terreno onde este tipo de solo se encontra. Na área de estudo esta classe ocupa 
aproximadamente 30% do total e concentram-se ao norte. 
 
Os Cambissolos, ao contrário dos Latossolos, são pouco desenvolvidos e apresentam material 
originário (rochas) de baixa permeabilidade. Estão associados a relevos com maior variação 
altimétrica (ondulados e “montanhosos”) e eventualmente ocorrem em áreas planas, sem 
presença do lençol freático. Estes solos possuem limitações para o uso agrícola devido à alta 
suscetibilidade à erosão e exigem a utilização de prática conservacionista para serem 
adequadamente aproveitados.  
 
Ambas as características, localização em terrenos declivosos e a maior suscetibilidade à erosão, 
fazem com que este tipo de solo seja caracterizado pela fragilidade alta (índice 4 do quadro 5). 
Esta fragilidade é potencializada pelos usos dos solos que oferecem menor grau de proteção, tal 
como pastos e cultura de ciclos curtos. Este tipo de solo está distribuído por toda a área de 
estudo do empreendimento, associados aos Latossolos e Argissolos, e representa 
aproximadamente 70% do total da área. 
 
Em menor proporção registra-se a ordem dos Gleissolos (menos de 1%), caracterizados pela 
saturação de água. Possui quantidade significativa de sedimentos inconsolidados e a presença 
de matéria orgânica. Este tipo de solo apresenta potencial para o aproveitamento de criação de 
gado e bubalinos, assim como para cultura de arroz e cana-de-açúcar.  
 
Na área do empreendimento, os Gleissolos estão localizados no remanso do reservatório, e sua 
elevada fragilidade ambiental se deve ao contato com o lençol freático (maior potencial de 
contaminação), e pela presença de materiais inconsolidados, os quais podem ser mobilizados 
mais facilmente. Por tais motivos sua fragilidade foi classificada como Muito Alta, índice 5. 
 
O quadro 6 apresenta as ordens de solo identificadas na área da UHE Serra do Facão e os 
respectivos grau de fragilidade. 
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Quadro 5- Fragilidade em relação à Pedologia no entorno da 
UHE Serra do Facão. 

 
Classe Fragilidade 

Latossolos Muito Baixa – 1 
Cambissolos Alta – 4 
Gleissolos Muito Alta - 5 

Fonte: PACUERA UHE Serra do Facão (2009, p. 16). 
 
Geomorfologia 
 
As formas de relevo devem ser entendidas como elementos naturais, assim como um recurso a 
ser aproveitado pela sociedade. Segundo Ross (2009), as formas de relevo são 
 

“facilitadoras ou dificultadoras dos processos de ocupação das terras, de arranjo dos 
espaços territoriais e da produção. Suas características são importantes (...) para definir 
os tipos de atividades mais adequados em função dos sistemas de produção e transporte 
disponíveis em cada lugar e indicar as áreas de maior interesse para a preservação e 
conservação dos bens ambientais de valor ecológico.” (ROSS, 2009, p. 62) 

 
Com o avanço nas pesquisas agropecuárias, a partir da segunda metade do século XX, o relevo 
se destacou como recurso para a atividade econômica. Segundo Ross (2009), até a década de 
1950 concebiam-se as áreas de solos férteis como aquelas propícias à atividade agrícola. 
Porém, com a introdução de novas tecnologias, utilização de corretivos e fertilizantes, as áreas 
que possuem os relevos mais planos ou pouco inclinados passaram a ser mais procuradas para 
as atividades agrícolas, mesmo com solos menos propícios, pois permitem maior mecanização 
e, consequentemente, maior produtividade. 
 
É neste contexto que se deve entender o processo de ocupação da área no entorno da UHE da 
Serra do Facão, onde há a convergência dos fatores naturais, relacionado ao relevo, e dos 
fatores socioeconômicos, no qual a prática agrícola requer terrenos propícios, especialmente 
para produção da soja, e cujas dificuldades são superadas pelos avanços tecnológicos. 
 
A área estudada é classificada como uma área de morfoestrutura com origem em cinturões 
orogenéticos e núcleos cristalinos arqueados, sendo denominada por Ross (2009) como 
Planalto e Serras de Goiás-Minas. Esta unidade geomorfológica abrange o Sudoeste do Estado 
de Minas Gerais, a porção central do Estado de Goiás e o extremo sul de Tocantins. Conforme o 
autor trata-se de serras residuais de antigas dobras e constituem-se em alinhamento de cristas. 
O seu substrato é caracterizado por quartizitos e intrusões graníticas e entremeada a esta área 
são comuns extensas áreas planas em chapadas. A Figura 2 apresenta uma representação da 
formação geomorfológica na área do empreendimento. 
 
Figura 2 - Aspecto Morfológico em rocha cristalina em áreas paleoclimáticas subúmidas 
 

 
Fonte: http://www.funape.org.br/geomorfologia/cap2/2.52.gif 

. 
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Com base na proposta de Ross e Moroz (1997), a formação deste planalto é antiga e remonta 
aos dobramentos do pré-cambriano (2,5 a 4,5 bilhões de anos), portanto já desgastados. O 
arqueamento está relacionado a movimentos de ajustamento do relevo, ocorrido em função do 
contato das placas Sul-Americana e de Nazca ocorrido no Terciário, entre 5 e 65 milhões de 
anos atrás (epirogênese relacionados à orogenia andina). 
 
Esta unidade, a partir da adaptação da metodologia, foi subdividida em duas unidades 
morfoesculturais: as Superfícies Aplainadas e o Planalto do Alto Tocantins-Paranaíba. As 
primeiras são áreas elevadas e correspondem ao predomínio dos relevos suaves do tipo tabular. 
Trata-se de formas amplas de topos aplainados conservados ou suavemente dissecados. 
 
As bordas dessa morfoescultura são os locais com maior dissecação e destacam-se na 
paisagem, com altitude entre 900 a 1.000m. A topografia favoreceu processos de pedogênese 
formando Latossolos Vermelho-Amarelos e Vermelho-Escuros. Essas características promovem 
fraco remanejamento de material, sendo eventualmente suscetível a processos de erosão 
laminar. Por estes motivos classificou-se a Morfoescultura das Superfícies Aplainadas com 
fragilidade ambiental Muito Baixa, índice 1.  
 
Adjacente a esta unidade morfoescultura, identifica-se o Planalto Alto Tocantins-Paranaíba. Esta 
subunidade possui variação altimétrica entre 650 e 850 metros e se caracteriza por escarpas 
erosivas e estruturais. Compreende relevos dissecados e morfologia de formas heterogêneas: 
formas convexas, aguçadas e tabulares. Os vales, em geral, apresentam-se em “V” com fundos 
afunilados, devido à presença de vertentes íngremes de perfil convexo. Muitos canais fluviais 
estão adaptados às linhas de fraqueza tectônica (falhas e diáclases), sendo que a superfície 
dessa unidade estende-se por vastas áreas dissecadas em rochas pré-Cambrianas (Grupo 
Araxá). 
 
Dentre os processos dominantes, destaca-se o escoamento superficial difuso, produzindo 
erosão laminar em terrenos desprovidos de vegetação natural e, secundariamente, escoamento 
superficial concentrado, conduzindo a formação de sulcos localizados que podem evoluir para 
formação de ravinas. Assim esta formação está associada a solos pouco desenvolvidos 
(Cambissolos). Por estas características classificou-se esta unidade com Média Fragilidade 
(índice 3 do quadro 5). 
 
O quadro 7 apresenta a classificação da Fragilidade Ambiental em relação à geomorfologia da 
área. 
 
 

Quadro 6- Fragilidade em relação à Geomorfologia no entorno da 
UHE Serra do Facão. 

 
Classe Fragilidade 

Superfícies aplainadas (Chapadas) Muito Baixa – 1 
Planalto do Alto Tocantins (Parnaíba) Média - 3 

Fonte: PACUERA UHE Serra do Facão (2009, p. 16). 
 
A figura 3 apresenta o quadrante entre as coordenadas 8.090.000S, 225.000W e 8.075.000S, 
240.000W, para os quatro temas analisados e para o índice de fragilidade final. Escolheu-se 
este quadrante para se exemplificar o resultado de cada uma das classes finais de fragilidade 
ambiental. Cada uma destas classes foi destacada neste excerto e apontada no trecho dos 
mapas dos temas analisados. Ao final da análise realizada através software de 
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geoprocessamento, chegou-se a quatro classes de fragilidade ambiental, as quais variam entre 
muito baixa à alta. 
 
No trecho apresentado, observa-se que as áreas de fragilidade muito baixa (em amarelo), 
demarcadas pelo círculo, estão associadas às seguintes áreas: com vegetação natural, que 
oferecem maior grau de proteção dos solos; com menor inclinação, menos suscetíveis à erosão; 
com predomínio de Latossolos, que estão associados às baixas declividades e; ao relevo de 
tabuleiros e chapadas, classificados como Superfícies Aplainadas. 
 
O triângulo, por sua vez, indica uma área com fragilidade baixa, em verde claro. No caso em 
questão, observa-se que o uso é caracterizado por pastagens, cultivos de ciclo curto e áreas de 
campos. A declividade é muito baixa, fato que promove menor suscetibilidade à erosão, sendo 
caracterizada pela presença de Latossolos. Neste trecho o relevo é classificado como Planalto 
do Alto Tocantins-Paranaíba, cuja fragilidade é Média. Observa-se que apesar da presença de 
usos com menor grau de proteção e da maior fragilidade em relação à geomorfologia, a 
declividade baixa e a presença de Latossolos, são fatores positivos, que garantem um baixo 
grau de fragilidade ambiental. 
 
O trecho apontado pelo hexágono é caracterizado pela presença da classe de fragilidade 
ambiental média, indicada pelo tom de cor em ocre. Conforme se observa, o uso do solo é 
caracterizado principalmente por cultivos de ciclo curto, pastagens e campos. Neste trecho a 
declividade é diversificada, com predomínio de classe baixa e média. O solo, em função das 
maiores declividades, é caracterizado pela presença de Cambissolos; por fim, o relevo está no 
domínio do Planalto do Alto Tocantins-Parnaíba, cuja fragilidade é média. 
 
O retângulo indica uma área com fragilidade ambiental classificada como alta, representada em 
verde escuro. No caso apresentado o uso é caracterizado pelas culturas de ciclo curto, de maior 
vulnerabilidade; observa-se a presença Cambissolos em um trecho de contato entre as 
chapadas das Superfícies Aplainadas e do Planalto do Alto Tocantins-Parnaíba. Porém destaca-
se a influência dos maiores índices de declividade nas áreas de contato entre as duas 
formações geomorfológicas, as quais proporcionam grandes áreas com relevos escarpados. 
Estas áreas inclinadas, somadas aos usos com baixo grau de conservação, ambos com os 
maiores pesos na análise, resultam, consequentemente, em uma área com maior fragilidade 
ambiental. 
 
As combinações entre os índices destes quatro temas se repetem para toda a área do entorno 
da UHE Serra do Facão. Cabe destacar, novamente, a facilidade proporcionada pela utilização 
dos Sistemas de Informações Geográfica, os quais podem realizar o processamento de 
informações em grandes escalas, assim como, para grandes extensões. 
 
A figura 3 apresenta o trecho dos mapas de uso do solo, declividades, pedologia e 
geomorfologia, assim como o trecho do mapa de fragilidade ambiental apresentado no 
PACUERA da UHE Serra do Facão (2009). 
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Figura 3 – Exemplo síntese de determinação da fragilidade para o entorno da UHE serra do 
Facão 
 

 
 

 

 
O produto desta atividade foi o Mapa de Fragilidade Ambiental (SFC-PAR-09 – Anexo 04) que 
possui as seguintes classes de fragilidade ambiental: muito baixa, baixa, moderada, alta e muito 
alta. No entanto, ressalta-se que na área de abrangência do estudo não foram encontrados 
terrenos com fragilidade muito alta. 
 
 

4.4. Metodologia para definição da APP flexível 
 
A metodologia utilizada na proposição e definição da APP flexível tem como principal referencial 
legal a Resolução CONAMA nº. 302/2002, que visa disciplinar a conservação, recuperação, o 
uso e ocupação do entorno dos reservatórios, comespecial atenção à definição da APP, e que 
institui o PACUERA como instrumento de planejamento territorial. Outro importante referencial 
legal para a definição da APP flexível é a Lei Federal nº. 4.771/65, que institui o Código Florestal 
Brasileiro. 
 
O Artigo 3º da citada resolução apresenta os limites a serem utilizados na definição da largura 
da APP para os diferentes tipos de reservatório. Segundo o Artigo transcrito abaixo, a largura 
mínima da APP, em projeção horizontal, será medida a partir do nível máximo normal e variará 
conforme o tamanho do reservatório e sua localização, em área urbana ou rural. 
 

Art 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área com largura mínima, em 
projeção horizontal, no entorno dos reservatórios artificiais, medida a partir do nível 
máximo normal de: 
 

I – trinta metros para os reservatórios artificiais situados em áreas urbanas 
consolidadas e cem metros para áreas rurais; 
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II - quinze metros, no mínimo, para os reservatórios artificiais de geração de 
energia elétrica com até dez hectares, sem prejuízo da compensação 
ambiental. 
 
III - quinze metros, no mínimo, para reservatórios artificiais não utilizados em 
abastecimento público ou geração de energia elétrica, com até vinte hectares 
de superfície e localizados em área rural. 

 
No caso da UHE Serra do Facão, a princípio, a Resolução CONAMA nº. 302/2002 estabelece 
que a APP é de 100m. No entanto, este mesmo Artigo da citada Resolução, possibilita a adoção 
de uma APP flexível no entorno do reservatório, a partir da redução e da ampliação do seu limite 
em determinados trechos. Os Parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º dedicam-se ao estabelecimento de 
critérios a serem adotados na ampliação e/ou redução da APP do entorno de reservatórios, 
conforme se observa abaixo: 

 
§ 1º Os limites da Área de Preservação Permanente, previstos no inciso I, poderão 
ser ampliados ou reduzidos, observando-se o patamar mínimo de trinta metros, 
conforme estabelecido no licenciamento ambiental e no plano de recursos hídricos 
da bacia onde o reservatório se insere, se houver. 
 
§ 2º Os limites da Área de Preservação Permanente, previstos no inciso II, somente 
poderão ser ampliados, conforme estabelecido no licenciamento ambiental, e, 
quando houver, de acordo com o plano de recursos hídricos da bacia onde o 
reservatório se insere. 
 
§ 3º A redução do limite da Área de Preservação Permanente, prevista no § 1º deste 
artigo não se aplica às áreas de ocorrência original da floresta ombrófila densa - 
porção amazônica, inclusive os cerradões e aos reservatórios artificiais utilizados 
para fins de abastecimento público. 

 
§ 4º A ampliação ou redução do limite das Áreas de Preservação Permanente, a que 
se refere o § 1º, deverá ser estabelecida considerando, no mínimo, os seguintes 
critérios: 

 
I - características ambientais da bacia hidrográfica; 
II - geologia, geomorfologia, hidrogeologia e fisiografia da bacia hidrográfica; 
III - tipologia vegetal; 
IV - representatividade ecológica da área no bioma presente dentro da bacia 
hidrográfica em que está inserido, notadamente a existência de espécie 
ameaçada de extinção e a importância da área como corredor de 
biodiversidade; 
V - finalidade do uso da água; 
VI - uso e ocupação do solo no entorno; 
VII - o impacto ambiental causado pela implantação do reservatório e no 
entorno da Área de Preservação Permanente até a faixa de cem metros. 

 
Assim, tendo como base a Resolução CONAMA nº. 302/2002, optou-se pela adoção do conceito 
de APP flexível, visando reduzir os impactos de desapropriação dos pequenos e médios 
proprietários da região, bem como aumentar a conservação das áreas de relevante interesse 
ecológico no entorno do reservatório. É importante lembrar aqui, que o empreendimento possui 
um histórico de negociações com os proprietários diretamente afetados, com os poderes 
públicos municipais e com o Ministério Público de Goiás, no sentido incluir na proposta de 
delimitação da APP os anseios da população local de que a APP seja flexível, reduzindo o 
impacto a ser causado futuramente por novos processos de desapropriação. Logo, coube ao 
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PACUERA da UHE Serra do Facão a definição e apresentação dos critérios adotados na 
redução/ampliação do limite da APP e os limites finais propostos para a APP da UHE Serra do 
Facão. 
 
 
A partir do referencial legal e do histórico de negociação com a sociedade civil local, 
apresentados acima, adotou-se metodologia para delimitação da APP flexível da UHE Serra do 
Facão baseada nas seguintes diretrizes: 
 
 
1. Para as propriedades com remanescentes, além da cota de inundação do reservatório, 

menores do que 40 hectares, a largura da APP foi definida em 30 metros, 
independentemente do uso e da ocupação atual do solo, visando a manutenção da 
sustentabilidade da propriedade, mesmo que para atividades não produtivas, sempre 
auscultando o interesse manifestado pelos proprietários. Esta medida visou minimizar 
impactos sociais e econômicos além de garantir a viabilidade econômica da área 
remanescente, em consonância com PBA de Indenização e Remanejamento, com a vontade 
manifestada pelos proprietários e ocupantes das terras afetadas em todas as reuniões 
públicas. Esta posição também recebeu manifestação favorável do Ministério Público 
Estadual, conforme já mencionado neste documento. 
 

2. Nas propriedades com benfeitorias consolidadas entre as cotas de 30 e 100 metros (Mapa 
de Benfeitorias – SFC-PAR-11 – Anexo 06), independentemente de sua área, a largura da 
APP foi definida em 30 metros, garantindo a permanência da benfeitoria, evitando maiores 
impactos sociais e econômicos para os proprietários. Para este critério, foram utilizadas as 
informações presentes no cadastro de propriedade datado de maio de 2008 (E.T.S., 2008). 
 

3. Nas propriedades com exploração agropecuária adotou-se faixa de APP igual a 30 m, 
sempre que possível, exceto em áreas lindeiras a remanescentes vegetais significativos e 
nas áreas com alta fragilidade ambiental. Este critério visou minimizar perdas econômicas 
dos proprietários e, paralelamente, assegurar a preservação do entorno do reservatório. 

 
4. Nas propriedades com remanescentes maiores que 40 ha, e localizadas nos terrenos com 

alta fragilidade, adotou-se, a partir de avaliações individuais, o critério de estabelecer a 
largura da faixa da APP, sempre que possível, incorporando essas áreas vulneráveis, ainda 
que ultrapassem um limite de 100 m de distância em relação ao limite do nível normal do 
reservatório. Estas áreas apresentam limitações de ordem física ao uso por atividades 
agropecuárias e representam risco (aumento do assoreamento de áreas marginais do 
reservatório) ao reservatório, dada sua susceptibilidade à erosão. 
 

5. Nas propriedades com remanescentes acima de 40 ha, ocupadas por campo cerrado e 
declividade superior a 30%, a largura da APP foi definida em 100 metros. Embora estas 
áreas sejam frequentemente utilizadas como área de pastagem, as mesmas apresentam 
limitações de ordem física ao uso por atividades agropecuárias e representam risco 
(aumento do assoreamento de áreas marginais do reservatório) ao reservatório, dada sua 
susceptibilidade à erosão. 

 
6. Em áreas com fragmentos vegetais significativos (em tamanho e porte arbóreo), se 

estabeleceu APP com largura de 100 m para promover a ligação das APP marginais ao 
reservatório aos fragmentos vegetais, visando à formação de corredores ecológicos. 
 

7. Nos casos de propriedades com área remanescente superior a 250 ha com pequenos 
fragmentos vegetais dispersos, sempre que possível, a largura da APP foi fixada até os 
limites destes fragmentos ou estes foram incorporados à APP, reduzindo a fragmentação 



 

27 
 

regional e favorecendo a formação de corredores ecológicos, ainda que isto represente 
“faixa” igual ou superior a 100 m.; 

 
Para nascentes com distância além de 100m foi realizada análise individualizada, sendo 
incorporado à APP o curso de água derivado da mesma até a largura de 100m a partir do 
reservatório. Além desta distância, são feitas recomendações para a preservação das 
mesmas por parte dos proprietários lindeiros, que poderão ter o apoio da GEFAC, por meio 
de programas de incentivo e educação ambiental.  
 

8. Na propriedade CR-01D, propriedade ocupada por assentamento do INCRA, adotou-se a 
faixa de 30 m visando a redução do impacto social que a redução de área causaria em 
função da implantação da APP sobre os assentados, instalados em pequenos lotes. A 
adoção de APP de largura maior ocasionaria a realocação adicional de 20 famílias. 

 
9. Áreas situadas além dos 30 metros da margem do reservatório, que ficaram isoladas do 

restante da propriedade em decorrência da formação do reservatório e que foram adquiridas 
pelo empreendedor, quando não destinadas à implantação de estruturas relevantes ao 
empreendimento foram incorporadas à APP. 

 
10. Nos locais com potencial para implantação de pólos turísticos, a largura da APP foi definida 

em 30 metros. Essas áreas foram identificadas por meio de análise de acessibilidade, 
distância das principais rodovias (eixos indutores), baixa declividade e presença de infra-
estrutura. Esse critério encontra amparo no art. 4º, §4º, da Resolução CONAMA 302, de 
20021, tendo sido respeitado o limite de 10% do entorno do reservatório nesta estabelecido.  

 
Adiante, no Quadro 4.4-1, apresenta-se os critérios estabelecidos para alteração da largura da 
APP proposta para o reservatório da UHE Serra do Facão, com base nas diretrizes acima. 
 
 
 
Quadro 4.4-1 – Critérios para estabelecimento da largura da APP 

CRITÉRIOS 

Tamanho dos 
remanescentes 

das Propriedades 
Características LARGURA DA APP 

Menores que 40 ha Independentemente do uso e da 
ocupação atual 

30m 

Maiores que 40 ha 

Em áreas com exploração 
agropecuária 

30m, exceto em áreas com 
fragmentos vegetais 
significativos e nas áreas 
com alta fragilidade 
ambiental 

Com benfeitorias implantadas em cotas 
na faixa dos 30m ou próximas a ela 

30m 

Terrenos com alta fragilidade, estender 
a APP, sempre que possível, até estes 
terrenos incorporando-os como áreas 
de preservação, 

Do tamanho das áreas com 
fragilidade, ainda que seja 
ultrapassada a largura de 
100m 

Áreas ocupadas por campo cerrado, 
com declividade superior a 30%. 

100m 

                                                           
1 “§ 4º O plano ambiental de conservação e uso poderá indicar áreas para implantação de pólos turísticos e lazer no 
entorno do reservatório artificial, que não poderão exceder a dez por cento da área total do seu entorno”. 
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Entre 40 e 250 ha 
Possibilidade de interferência na 
atividade produtiva, caso a APP seja 
superior a 30m 

30m 

Superiores a 250 ha Impacto nulo ou pouco significativo 
sobre as atividades produtivas 

Podendo ser superior a 100m 
dependendo dos atributos 
ambientais 

Qualquer tamanho 
Áreas com potencial para implantação 
de pólos turísticos, limitadas a 10% da 
área total da APP 

30m 

Projeto de 
Assentamento do 

INCRA 

Manter a viabilidade do Projeto de 
Assentamento 

30m 

Áreas isoladas 
Não destinadas à implantação de 
estruturas relevantes ao 
empreendimento 

Do tamanho das áreas, ainda 
que seja ultrapassada a 
largura de 100m 

 
 

4.5. Metodologia de Ordenamento Territorial 
 
Primeiramente é necessário destacar que o Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno 
do Reservatório Artificial do Aproveitamento Hidrelétrico Serra do Facão tem uma característica 
que o torna bem peculiar, trata-se de sua área de abrangência, porções territoriais da zona rural 
de seis municípios, dos quais, cinco pertencem ao estado de Goiás e um ao estado de Minas 
Gerais. Desta maneira sua metodologia é diferente da utilizada para planos diretores municipais.  
 
O Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial, o PACUERA 
deve ser entendido como uma ferramenta de planejamento da área do entorno da UHE Serra do 
Facão. Neste contexto, o planejamento pode ser definido como um processo de gestão 
desenvolvido para o alcance de uma situação desejada, não deve ser equivocadamente 
considerado como uma previsão, resolução de problemas ou simplesmente um plano. 
 
O processo de planejamento destas porções territoriais do entorno, são justificadas a partir da 
resolução CONAMA 302/02 que exige este tipo de estudo e pelo Estatuto da Cidade (Lei 
Federal n° 10.257/01) que exigem que os planos diretores municipais considerem todo o 
município, tanto a área urbana como a rural (art. 40° parágrafo 2°), buscando a integração e a 
complementaridade entre as atividades desenvolvidas nesses dois espaços, com vistas ao 
desenvolvimento socioeconômico do município e do território.  
 
A diretriz para a política urbana de ordenamento territorial foi primeiramente inserida nos artigos 
182 e 183 da Constituição Federal de 1988. Entretanto somente por meio da promulgação da 
Lei Federal n°10.257/01, o Estatuto da Cidade, estas diretrizes tornaram-se claras e 
obrigatórias. 
 
O primeiro ponto determinante do Estatuto da Cidade esta no inciso VII do Art. 2°, a integração e 
complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento 
socioeconômico do Município e do território sob sua área de influência.  
 
No Capítulo II, da mesma Lei, no Art. 4° determina que serão utilizados entre outros 
instrumentos, no inciso I, estabelece os planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do 
território e de desenvolvimento econômico e social. E na alínea c o zoneamento ambiental. 
 
Como o Estatuto da Cidade, no Art. 40, parágrafo 2° estabelece que o Plano Diretor municipal 
deve englobar porções do território do município como um todo, abrangendo as zonas urbanas e 
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as rurais. Tal orientação implica envolver as propriedades rurais, ao menos aquelas em locais 
estratégicos, na fase de leitura socioterritorial do município e na definição das propostas para o 
Plano Diretor (NAKANO,2003). 
 
A área de influência da UHE Serra do Facão destaca-se neste momento como uma área rural 
estratégica para os seis municípios, pois com a formação do reservatório ocorrerá mudanças na 
dinâmica local. O objetivo do PACUERA é ordenar essas alterações para controlar os impactos 
sociais e ambientais na área de influência e propor o planejamento territorial da área. 
 
O ordenamento territorial de áreas rurais difere do planejamento de áreas urbanas, pois as 
próprias dinâmicas de ocupação dessas áreas são distintas. É no rural onde mais se manifestam 
as diversidades regionais, onde há a ocupação humana tradicional, a preservação da 
biodiversidade nativa, dos cursos d´água e dos mananciais hídricos, favorecendo a manutenção 
da qualidade e a disponibilidade da água. (PÓLIS, 2004). 
 
Como a dinâmica de ocupação das áreas rurais é distinta para o processo de planejamento 
destas áreas consideramos grandes áreas homogêneas, agrupando-as em porções territoriais 
continuas de acordo com as características de ocupação e uso do solo. 
 
Um dos objetivos do PACUERA é integrar o uso do reservatório da AHE Serra do Facão ao 
cotidiano dos seis municípios afetados por meio do conceito que a cidade deve ser tratada de 
maneira interdisciplinar, preocupada com sua organização ambiental e seus processos sociais.  
 
O processo de planejamento compreende as seguintes etapas: diagnóstico da área afetada, 
consulta à população e governos locais, proposta preliminar, discussão das propostas, 
elaboração do zoneamento e aprovação de legislação correspondente. 
 
O contato e a consulta à população afetada visam inserir a proposta de planejamento territorial 
no dia a dia da população local, minimizando os impactos sociais e respeitando as relações 
locais existentes. Portanto todo processo de planejamento e ordenamento territorial é 
participativo realizado a partir da visão do munícipe, isto é, como ele vê, sente, compreende, 
utiliza e se apropria do município, de sua forma, seus elementos e suas atividades sociais.  
 
O processo de diagnóstico teve inicio com a primeira etapa do trabalho de campo realizada 
entre os dias 13 e 16 de março de 2008 durante este período as duas margens do rio São 
Marcos foram percorridas. Foram checados os acessos ao futuro reservatório, considerando que 
as estradas de acesso são consideradas eixos de indução ao desenvolvimento da região e de 
possíveis novas atividades. Durante este período também se verificou o uso atual da região, a 
dinâmica local, importantes elementos para o processo de planejamento territorial local.  
 
A segunda campanha de campo foi realizada entre os dias 22 e 25 de abril, período em que as 
prefeituras dos seis municípios foram consultadas a respeito das legislações municipais e das 
expectativas a respeito do planejamento da área e ainda de como as mesmas podem colaborar 
para este processo. 
 
Estes trabalhos de campo têm o objetivo de conhecer a área afetada, sua dinâmica de ocupação 
e relações sociais existentes entre as comunidades, a identificação de potencialidades e/ou 
pontos negativos, áreas de lazer, pontos turísticos, áreas de fragmentos vegetais, acessos e 
outros elementos que possam contribuir para a proposta de ordenamento territorial. 
 

A partir das vistorias, da consulta à população local e ao poder público municipal é realizada a 
proposta de zoneamento para o entorno do reservatório, visando o aproveitamento da área e o 
uso múltiplo do reservatório de maneira sustentável e preservando a qualidade de vida da 
população local. 
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Este zoneamento tem a intenção de inserir o uso do reservatório à dinâmica local de maneira 
ordenada e com o menor impacto possível. Este processo compartimentará o já citado entorno 
do reservatório em áreas definidas como zonas. Estas zonas serão definidas e denominadas de 
acordo com o uso que já existe no local de maneira que este uso não comprometa a qualidade 
da água do reservatório e a paisagem em seu entorno. Para algumas zonas poderão, além dos 
usos atuais, ser propostos novos usos, bem como parâmetros definidos em conseqüência da 
nova dinâmica local.  
 

A proposta de zoneamento tem como objetivo conciliar os possíveis novos usos com a dinâmica 
atual da área, portanto a caracterização e definição das zonas de uso do entorno do reservatório 
é realizada por meio de comparação da ocupação existente, características e semelhanças da 
área, visando manter a continuidade das relações sociais existentes e a harmonia local.  
 

A proposta de inserção de novos usos é realizada em áreas onde o impacto será melhor e em 
locais onde durante a fase de diagnóstico verificamos potencialidades para estes usos. É 
considerada também a condição de suporte da infra-estrutura existente assim como a 
possibilidade de instalação de novas infra-estruturas. 
 

A partir da definição das zonas de uso é proposto um código de usos correspondente a cada 
zona, estabelecendo parâmetros restritivos para cada uma de acordo com as especificidades e 
características de cada porção. Os parâmetros propostos para o código de usos abrangem: taxa 
de impermeabilização máxima, área máxima construída, tipo de ocupação e número máximo de 
pavimentos. 
 

A proposta de planejamento do PACUERA, como dito anteriormente, é uma obrigação do 
empreendedor, porém a gestão dessas porções territoriais é obrigação do município, portanto, 
as diretrizes e propostas de ordenamento territorial presentes no PACUERA deverão ser 
transformadas em lei complementar ao Plano Diretor, tornando possível além da gestão a 
fiscalização dos novos usos. 
 

5. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
 
A UHE Serra do Facão está inserida na bacia do rio São Marcos, que por sua vez é uma sub-
bacia do rio Paranaíba. A bacia hdrográfica do rio Paranaíba é uma Região Hidrográfica do rio 
Paraná, na parte sudeste do Estado de Goiás. 
 
O rio São Marcos possui aproximadamente 480km, desde suas nascentes no Distrito Federal 
até sua foz no rio Paranaíba e em parte significativa de seu traçado é o limite entre os estados 
de Goiás e Minas Gerais. A bacia do rio São Marcos possui uma área de drenagem de cerca de 
12.140 km². 
 
O eixo da barragem situa-se em terras dos municípios de Catalão, em sua margem direita, e  
Davinópolis, na margem esquerda. As coordenadas geográficas da localização do 
empreendimento são 18º04’, de latitude Sul, e 47º40’, de longitude Oeste. Já as coordenadas 
UTM para localização do eixo são 8.002.547,6 N e 217.054,6 E e 8.002.896,3 N e 216.496,4 E. 
 
Os núcleos urbanos das sedes municipais de Catalão e Davinópolis encontram-se a cerca de 38 
e 29 km, respectivamente, do eixo da barragem proposta. Quanto aos principais núcleos 
regionais a que o empreendimento está ligado, o AHE Serra do Facão encontra-se a 
aproximadamente 290 km de Brasília e a 300 km de Goiânia. 
 
A área de abrangência do estudo abrange área territorial dos municípios de Campo Alegre de 
Goiás, Catalão, Cristalina, Davinópolis e Ipameri, em Goiás, e Paracatu, em Minas Gerais. O 
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Mapa da Área de Abrangência do Estudo (Mapa SFC-PAR-02) apresenta a área de abrangência 
deste estudo, ressaltando a divisão dos municípios abrangidos. 
 
Conforme pode ser observado no Mapa de Vias de Acesso (Mapa SFC-PAR-03), a principal 
forma de acesso à área de abrangência do estudo são a BR-050, na margem direita do futuro 
reservatório, a GO-301, na margem esqueda e as GO-506 e GO-020, que cruzam a área de 
estudo. Destas a BR-050 e a GO-506 encontram-se asfaltadas, sendo que a BR-050 apresenta 
grande volume de tráfego. A GO-210, também asfaltada, também possibilita cruzar as duas 
margens do rio São Marcos e é o principal acesso à barragem da UHE Serra do Facão. Outras 
pequenas estradas vicinais também são importantes para circular internamente na área de 
estudo, porém, muitas vezes, apenas para o acesso de locais específicos. 
 

5.1. Memorial Descritivo da Área de Estudo 
 
Descrição do Perímetro: Inicia o perímetro da área no P.1, de coordenadas UTM 7.998.505 
latitude e 196.513 longitude, situado no cruzamento das rodovias GO-210 com BR-050; deste 
segue ao norte, a uma distância de 119.003m até o P.2, de coordenadas UTM 8.101.873 latitude 
e 210.339 longitude, situado na rodovia BR-50, no início de via não pavimentada; deste segue a 
direita pela referida via 46.277m até o P.3, daí segue 6.197m pelo divisor de águas na margem 
direita do rio São Marcos até o P.4, de coordenadas 8.088.978 latitude e 243.149 longitude, 
localizado no próprio rio. Do P.4 segue 3.740m pelo divisor de águas da margem esquerda do 
rio São Marcos até o P5, de coordenadas 8.087.253 latitude e 246.120 longitude. Do P.5 segue 
8.353m por estrada vicinal até o P.6, localizado nas coordenadas 8.088.381 latitude e 254.206 
longitude, deste segue 20.158m até o P7, nas coordenadas 8.072.848 latitude e 257.667 
longitude, pela linha de crista que limita a bacia hidrográfica do rio São Marcos. Do P.7 segue 
75.861m por estrada vicinal até o P.8, localizado nas coordenadas 8.018.529 latitude e 229.098 
longitude, situado na rodovia GO-506. Do P.8 segue 3.948m até o P.9, de coordenadas 
8.016.013 latitude e 226.387 longitude, situado no início de estrada não pavimentada; deste 
segue 28.999m até o P.10, de coordenadas 7.996.022 latitude e 216.287 longitude, situado na 
rodovia GO-210; Do P.10 segue na rodovia GO-210 por 22.494m até o P.1, fechando o 
polígono. 
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Figura do Mapa da Área de Abrangência do Estudo (Mapa SFC-PAR-02) 
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Figura do Mapa de Vias de Acesso (Mapa SFC-PAR-03) 
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6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
 

6.1. Meio Físico 
 

6.1. Climatologia 
 

� Classificação Climática 
 
Conforme já descrito nos Estudos de Inventário da Bacia do Rio São Marcos e de Viabilidade da 
UHE Serra do Facão, a bacia em estudo, localizada nas regiões Centro-Oeste e Sudeste 
brasileiras, se enquadra em dois grupos principais, segundo a classificação de Köppen: 
 

• Grupo A: correspondente a uma região tropical quente e úmida em que a 
temperatura média do mês mais frio é superior a 18°C ; 

 
• Grupo C: correspondente a uma região tropical, mesotérmica, cuja temperatura 

média do mês mais frio é inferior a 18°C. 
 

• Em função da análise dos regimes pluviométricos e térmicos, conforme tabela 
6.1-1situada nos anexos, pode-se enquadrar a bacia em estudo nas seguintes 
variedades climáticas: 

 
• Aw: clima tropical úmido, com verão chuvoso e inverno seco; 

 
• Cwa: clima tropical de altitude, com verão chuvoso, inverno seco e média térmica 

do mês mais quente superior a 22°C. 
 

� Circulação Atmosférica 
 
As principais correntes de circulação do continente sul-americano que a Bacia do rio São 
Marcos sofre influência são: Os sistemas Equatorial Continental Amazônico (EC), Tropical 
Atlântico (TA) e Equatorial Atlântico (EA), que são os mais atuantes na bacia, o Polar Atlântico 
(PA), a Frente Polar Atlântica (FPA) e o Sistema Tropical Continental (TC).  
 
Sintetizando, a evolução sazonal da circulação na área é a seguinte: 
 

• a partir do final da primavera e durante o verão, toda a bacia sofre a intervenção 
predominante do sistema EC, responsável pelas principais chuvas na bacia, as 
quais podem atingir até 500 mm mensais nas áreas mais elevadas e expostas às 
correntes de circulação. Nessa estação, o Sistema TC ainda exerce alguma 
influência sobre a área, embora com pouca intensidade e, quando intervém, as 
chuvas se reduzem. A porção meridional da bacia pode ser atingida pela 
expansão do Sistema TC, portador de chuvas quando em atividade pré-frontal; 

 
• no outono, o sistema EC recua para o norte, tendo sua área de ação mais restrita 

ao setor ocidental da bacia Amazônica. Assim, cede lugar, na bacia do São 
Marcos, à franca atuação dos sistemas EA e TA. Com o correr da estação e a 
entrada do inverno, esses sistemas se estabelecem mais efetivamente e, sendo 
estáveis nessas áreas interioranas, geram o período seco da região, centralizado 
em julho, em que as precipitações mensais podem descer abaixo dos 10 mm. 
Durante o inverno, também o sistema polar, em seus avanços para o norte, atinge 
a bacia em ondas esparsas, determinando queda na temperatura e chuvas na 
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passagem frontal; na primeira parte da primavera, o tempo é controlado pelo 
sistema TA, permanecendo as características do outono/inverno, com gradual 
elevação da temperatura. Já em novembro, a influência do sistema EC começa a 
se fazer sentir, aumentando sensivelmente os índices pluviométricos. 

 
6.2. Geologia 

 
� Aspectos Estratigráficos 

 
No âmbito regional da bacia hidrográfica do rio São Marcos são reconhecidas, de forma geral, 
oito unidades litoestratigráficas, a saber: 
 
� Aluviões; 
� Cobertura Detrito-Laterítica; 
� Formação Paraopeba do Grupo Bambuí; 
� Formação Paranoá do Grupo Bambuí; 
� Ritmitos do grupo Canastra; 
� Filitos e Metarenitos da Formação Ibiá; 
� Xistos Araxá; e 
� Corpos de granitos e de rochas alcalinas de diversas composições. 
 
Por sua vez, no âmbito local, ou mais especificamente nos limites da ADA – Área Diretamente 
Afetada do Aproveitamento Hidrelétrico da Serra do Facão, são reconhecidas as seguintes 
principais unidades litoestratigráficas: 
 
� Grupo Araxá 
 
Os principais tipos litológicos que afloram na área de interesse e que tradicionalmente são 
atribuídos ao Grupo Araxá, são (do topo para a base): 
 

� muscovita-xisto, muscovita-quartzo-xisto e bandas de quartzito; 
� biotita gnaisse miloníticos; 
� biotita-muscovita-xisto e muscovita-quartzo-xisto; 
� biotita-gnaisse; 
� quartzitos e milonitos. 

 
A seqüência basal do Grupo Araxá, situado imediatamente acima da zona de cisalhamento que 
o justapõe à Formação Ibiá, corresponde a uma unidade de quartzitos e de milonitos. Situam-se 
em uma faixa de 3 a 4 km de largura, orientada segundo a direção WNW-ESE. 
 
Os milonitos são rochas de coloração cinza-clara, granulação fina a média, que podem 
apresentar bandamento composicional, intercalando lâminas de milonito fino rico em sericita e 
biotita e bandas ricas em quartzo. A principal estrutura é a foliação milonítica que se apresenta 
sob a forma de um par de foliação do tipo S-C, com a foliação interna (S) orientada segundo 
50/235 (dip-dipdirection ou N35W 50SW) e o plano de cisalhamento (C) orientado segundo 
30/230 (dip-dipdirection ou N40W 30SW), claramente indicando transporte tectônico de 
Sudoeste para Nordeste. 
 
Os quartzitos são rochas de coloração creme a branca, de granulação muito variada, desde 
grossa a fina, levemente micáceos e feldspáticos. Em geral, são compactos e, como são 
bastante resistentes à alteração, assim se apresentam mesmo quando medianamente alterados, 
principalmente, naqueles termos mais puros. Apresentam uma clara estratificação plano-paralela 
com espessura de bancos de 0,5 a 2,0m, mostrando também intercalações de camadas de 
quartzito micáceo.  
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Os biotita-gnaisses que se sobrepõem às rochas anteriores aparecem em faixa subparalela à 
primeira com largura em mapa de 2 a 3 km. Encontram-se bem expostos nos cortes próximos da 
ponte sobre o rio São Marcos (margem direita) na rodovia GO- 206. Correspondem a biotita-
gnaisses bandados, que alternam bandas de 10 a 15 cm de material essencialmente quartzo-
feldspático e bandas de 0,5 m de material cinza escuro; porém, ainda leucocrático (M=10-12%). 
Trata-se de rocha de cor cinza, leucocrática (M=8-10%), inequigranular de granulação média. 
 
Os xistos do Grupo Araxá aparecem em duas faixas e, a despeito dessa aparente repetição de 
camadas, não se observaram estruturas do tipo dobras e/ou falhas que justificassem essa 
repetição, sugerindo, portanto, que se tratam de “camadas” distintas.  
 
A faixa mais meridional, na verdade, se estende mais além da Área Diretamente Afetada; assim, 
não foi observado o seu limite mais ao sul. Outro ponto importante refere-se ao fato dessa 
unidade ser litologicamente semelhante aos xistos encontrados entre as duas faixas de gnaisse, 
sendo assim descrita conjuntamente. 
 
Os xistos são constituídos essencialmente por muscovita e quartzo, sendo a biotita subordinada 
à primeira. São rochas de coloração rosada quando alteradas, formando um solo 
essencialmente silto-arenoso micáceo. A rocha menos alterada apresenta coloração cinza-
esverdeada. 
 
Embora os trabalhos regionais mencionem a presença esporádica de granada, estaurolita e 
cianita, nenhum desses minerais foi observado. O quartzo pode ser localizadamente importante, 
formando bancos importantes de quartzo xistos. 
 
Os xistos apresentam uma foliação principal que está dobrada em dobras tardias simétricas, de 
comprimento de onda métrico e amplitudes menores a um metro, freqüentemente como plano 
axial subvertical. Quando essas dobras são assimétricas, a vergência é claramente direcionada 
para nordeste. 
 
Finalmente, a faixa de gnaisses de sul orienta-se segundo WNW-ESSE, aflorando de maneira 
mais intensa em alguns pontos. Esses gnaisses caracterizam-se por se preservarem sob a 
forma de blocos e lajes isolados em meio ao solo, diferentemente dos anteriores. São biotita- 
gnaisses a muscovita-biotita-gnaisses, composição granítica, coloração branca a cinza-clara, 
leucocrático (M=4-5%), inequigranulares de granulação média a grossa e tipicamente com 
textura milonítica. 
 
� Formação Ibiá 
 
Os terrenos ocupados pela unidade Ibiá ocupam as porções central e noroeste da área em 
estudo, sendo que a rocha típica dessa unidade corresponde a um filito cinza-esverdeado, 
quando são, a cinza-rosado quando mais alterado. Em lâmina petrográfica, nota-se a presença 
característica de muscovita e de quartzo, estando a foliação principal dobrada, com a formação 
de uma clivagem de crenulação diferenciada superimposta. 
 
Contrariamente ao observado no âmbito regional, não foi observada a presença de minerais de 
carbonato que justificassem a denominação de calci-filitos. A litologia subordinada que mais 
freqüentemente aparece sob a forma de lentes ou como bandas mais ricas são os quartzitos, 
como bancos de 1 a 2 m de espessura. 
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� Grupo Canastra 
 
Na área estudada, o Grupo Canastra corresponde a uma seqüência rítmica que intercala bancos 
centimétricos de quartzitos impuros e de muscovita-quartzo-filitos, o que permite diferenciá-los 
da Formação Ibiá. Intercalações métricas de quartzito, com cerca de 5 m de espessura, podem 
ocorrer ocasionalmente. De forma similar, podem ocorrer bandas espessas de metassedimentos 
finos onde há apenas filitos cinzaprateados microdobrados. 
 
� Intrusivas 
 
Na área percorrida, foi interceptado o Granito Pires Belo, que corresponde a um biotita-granito, 
cinza-claro, leucocrático, inequigranular de granulação grossa. Como minerais acessórios 
principais, foram observados fluorita, titanita xenomórfica, apatita e zircão. A rocha apresenta 
claramente texturas ígneas preservadas, além de alteração hidrotermal e uma completa 
ausência de texturas metamórficas ou de deformação. Tais evidências sugerem que se trate de 
representante da suíte pós-orogênica. 
 
� Cobertura Detrito-Laterítica 
 
Nas áreas situadas nas proximidades da calha do rio São Marcos, a cobertura detrito-laterítica é 
representada por material arenoso, quase sempre capeado por um manto de “seixos” de 
material laterítico e quartzosos, separados ou não do material subjacente por linha de seixos. A 
matriz é essencialmente silto-arenosa, de coloração vermelha-escura e a espessura total 
observada jamais passou de 2 m. 
 

� Aspectos Estruturais e Tectônicos 
 
Dentre as dez Províncias Estruturais do Brasil a bacia do Rio São Marcos situa-se integralmente 
naquela denominada Província Tocantins. 
 
Conceitualmente, uma província estrutural corresponde a uma área geograficamente grande e 
contínua que apresenta feições de litologia, estratigrafia, estrutura, metamorfismo, magmatismo 
e idades distintas das apresentadas pelas províncias circundantes. 
 
A Província Tocantins ocupa a porção central do Brasil e é subdividida em Porções Setentrional, 
Sudoeste e Central/Sudeste, sendo a última a de interesse para estes estudos. Nesse setor, 4 
unidades geotectônicas são reconhecidas, de oeste para leste: 
 

- Maciço Mediano de Goiás, com predomínio de rochas mais antigas que 2.000 milhões de 
anos (M.A.); 

- Faixa de Dobramentos Uruaçuana, com predomínio de rochas com idades de 1.300 M.A.; 
- Faixa de Dobramentos Brasiliana, com predomínio de rochas com idades de 600 a 700 

M.A.; 
- Cráton de São Francisco, com predomínio de rochas com idades mais antigas que 2.000 

M.A., sendo parcialmente recoberto por cobertura indeformada de metassedimentos. 
 
Grosso modo, a Faixa de Dobramentos Uruaçuana corresponde ao Grupo Araxá, Formação Ibiá 
e ao Grupo Canastra, unidades presentes na porção central e sul da bacia do rio São Marcos. 
 
A faixa de Dobramentos Brasiliana corresponde principalmente às áreas situadas na região 
norte e leste da bacia hidrográfica, e correspondem à Formação Paranoá (principalmente na 
região de Cristalina) e à Formação Paraopeba, que integram o Grupo Bambuí, que tanto pode 
estar dobrado na faixa de dobramentos brasiliano quanto pode representar a cobertura do 
Cráton. 
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� Recursos Minerais 

 
A bacia do rio São Marcos apresenta grande diversidade de recursos minerais, onde várias 
áreas foram requeridas junto ao Departamento Nacional da Produção Mineral - DNPM, tanto 
para fins de pesquisa como para exploração. 
 
Dentre as substâncias requeridas, as principais são:  
 

• apatita, 
• nióbio, 
• fosfato, 
• titânio, 
• quartzito, 
• quartzo, 
• argila refratária, 
• argila, 
• terras raras, 
• chumbo, 
• ouro e 
• diamante industrial. 

 
Os principais recursos minerais que suscitaram interesse para obtenção de autorizações e 
concessões minerais na Área de Influência Direta da UHE Serra do Facão (áreas requeridas 
com interferência do futuro reservatório) são o diamante industrial e o ouro. Neste cenário, 
destaca-se que foram identificados 89 processos do DNPM relativos às áreas de autorizações e 
concessões minerais 
 
Segundo o PBA – Programa de Acompanhamento dos Direitos Minerários, a implantação da 
UHE Serra do Facão e a conseqüente formação do reservatório afetarão direta e indiretamente 
áreas de titularidade mineral e de ocorrências minerais, atualmente exploradas, beneficiadas ou 
em vias de exploração. 
 
Mediante uma análise prévia no DNPM, atualizada em março de 2002, foram identificados 8 
títulos minerários ativos interferentes na área a ser inundada pelo reservatório, conforme 
mostrado a seguir, no Quadro 1.3-1 
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Quadro 1.3-1 - SITUAÇÃO DOS TÍTULOS MINERÁRIOS COM INTERFERÊNCIA NA ÁREA À SER INUNDADA 

 

Processo 
DNPM 

Área 
(ha) 

Requerente Substância UF Município Localidade Fase 

860.004/00 30,04 
SOLO E TETO CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA 
MINERIO DE OURO GO CRISTALINA/PARACATU  

AUT PESQ/ALVARÁ DE PESQUISA 03 ANOS 

PUB - 21/01/1999/INFRAÇÃO MULTA 

APLICADA – 06/09/2001 

860.383/00 50,00 CERÂMICA PIRES BELO LTDA. ARGILA GO CATALÃO FAZ. SÃO DOMINGOS AUT PESQ/ALVARÁ DE PESQUISA 03 ANOS 

PUB – 02/04/01 

860.376/99 2000,00 MARIA DO ROSÁRIO DIAS PARANHOS DIAMANTE INDUSTRIAL  GO CATALÃO FAZ.LIBERDADE  NULIDADE DO ALVARÁ DE PESQUISA 03 

ANOS PUB – 14/05/01 

860.988/99 1999,8 
SOLO E TETO CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA 
MINERIO DE OURO   GO CRISTALINA/PARACATU  

AUT PESQ/ALVARÁ DE PESQUISA 03 ANOS 

PUB - INFRAÇÃO MULTA APLICADA – 

14/05/01 

860.989/99 1999,89 
SOLO E TETO CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA 
 MINERIO DE OURO  GO CRISTALINA/PARACATU  

AUT PESQ/ALVARÁ DE PESQUISA 03 ANOS 

PUB - INFRAÇÃO MULTA APLICADA – 

14/05/01 

860.990/99 1999,50 
SOLO E TETO CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA 
MINERIO DE OURO GO CATALÃO CAMPO ALEGRE DE GOIAS 

AUT PESQ/ALVARÁ DE PESQUISA 03 ANOS 

PUB - INFRAÇÃO MULTA APLICADA – 

14/05/01 

860.991/99 1982,50 
SOLO E TETO CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA 
MINERIO DE OURO GO CATALÃO CAMPO ALEGRE DE GOIAS 

AUT PESQ/ALVARÁ DE PESQUISA 03 ANOS 

PUB - 21/01/1999/INFRAÇÃO MULTA 

APLICADA – 06/09/2001 

860.992/99 1088,00 
SOLO E TETO CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA 
MINERIO DE OURO GO CATALÃO CAMPO ALEGRE DE GOIAS 

AUT PESQ/ALVARÁ DE PESQUISA 03 ANOS 

PUB - 21/01/1999/INFRAÇÃO MULTA 

APLICADA – 06/09/2001 
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6.3. Sismologia 
 
A atividade sísmica do território nacional, que até recentemente era considerada de nível 
desprezível, em virtude de o Brasil ocupar grande parte da plataforma Sulamericana 
(considerada estável do ponto de vista sismológico) pode, hoje, ser considerada significativa, 
conforme atestam inúmeras compilações e trabalhos publicados relativos ao tema. A maior parte 
dos sismos que ocorrem no Brasil deve ter profundidade focal rasa, característica esta dos 
sismos de regiões intra-placa. Conseqüentemente, os efeitos na superfície tendem a afetar 
áreas pequenas. 
 
Os sismos de foco profundo, no extremo oeste do Brasil, pertencem ao tectonismo profundo 
causado pela interação das placas Sulamericana e de Nazca, não produzindo grandes efeitos 
em superfície. Portanto, o nível de sismicidade do Brasil não apresenta índices de risco 
alarmantes que possam representar situações de catástrofe, como em regiões tipicamente 
sísmicas. 
 
Importante destacar que podem ser vários os processos desencadeadores de sismos induzidos, 
como injeção de gás e fluidos sob pressão no subsolo (ou mesmo sua extração), alívio de 
cargas em minas, etc.; porém, o mais importante deles é o enchimento de reservatórios. 
 
 
O mecanismo de indução mais plausível relaciona-se com a alteração das pressões neutras ao 
longo de falhas e outros defeitos geológicos de grande porte, em geral, já submetidos a esforços 
tectônicos decorrentes do reservatório, que compõe a força adicional necessária ao 
desencadeamento do fenômeno. A grande dificuldade que se enfrenta, portanto, é definir se as 
tensões pré-existentes estão altas, próximas do ponto de ruptura. 
 
Os principais sismos induzidos por reservatórios, no âmbito mundial, chegaram a alcançar 
magnitudes em torno de 6; porém, normalmente, são pequenos. Deve-se ressaltar, entretanto, 
que mesmo em regiões de baixa sismicidade natural esses eventos podem ocorrer. É preciso 
salientar, também, que a maioria dos reservatórios artificiais, em geral, não desencadeia 
processos dessa natureza, mesmo se implantados em regiões com alta sismicidade natural. 
 
Quanto à sismicidade induzida por reservatórios, no Brasil, as primeiras citações referem-se à 
Usina Hidrelétrica de Capivari-Cachoeira, no Paraná, em 1971 e 1972. De lá para cá, foi 
constatado o fenômeno em alguns outros reservatórios de hidrelétricas no Sudeste do Brasil 
(Capivara, Cajuru, Paraibuna e outros), no Norte (Tucuruí e Balbina) e no Nordeste (Açude 
Armando Ribeiro Gonçalves), todos com magnitude inferior a 4, provocando, em alguns casos, 
pequenos danos materiais. 
 

� A Região da UHE Serra do Facão 
 
Segundo a Relação de Dados Sísmicos, elaborada pelo Observatório Sismológico da 
Universidade de Brasília, ocorreram na região próxima ao Aproveitamento Serra do Facão 
centenas de eventos sísmicos, todos, porém com magnitudes baixas, inferiores a 4, e alguns 
induzidos por reservatórios. Trata-se, portanto, de uma atividade sísmica característica de 
regiões intraplaca. 
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É notável a concentração de eventos no Noroeste de Goiás e Sudoeste de Minas Gerais, 
sugerindo zonas definidas, como se verá adiante.  
 
A bacia hidrográfica do rio São Marcos, onde será implantado o Aproveitamento Hidrelétrico 
Serra do Facão, insere-se integralmente na denominada Província Tocantins, mais 
especificamente na Faixa de Dobramentos Brasiliana, entre o Cráton de São Francisco, a leste, 
e a Faixa de Dobramentos Uruaçuana, a oeste. Do ponto de vista sismoctetônico, a região 
considerada está inserida na denominada Zona Sismogênica de Passos, que caracteriza a 
“instabilidade observada entre a Sutura de Alterosa (articulação dos blocos São Paulo e Brasília) 
e o Cinturão de Transcorrência Campo do Meio” . 
 
De maior interesse à UHE Serra do Facão devem ser destacadas as falhas associadas ao 
Lineamento do Oeste Mineiro, inversas ou de empurrão com direção aproximada NW, que, no 
vale do rio São Marcos, limitam, por contato tectônico, as litologias do Grupo Araxá, Formação 
Ibiá, Grupo Canastra e Formação Paraopeba.  
 

6.4. Geomorfologia 
 
O presente diagnóstico baseia-se na proposta de GERASIMOV & MACERJAKOV (1968, in 
ROSS & MOROZ, 1997), que propõe uma ordem taxonômica do relevo baseada em seis táxons 
e apresenta os conceitos de morfoestrutura e morfoescultura. Portanto cabe expor, aqui nesta 
metodologia, o conteúdo de cada nível taxonômico analisado. No 1º táxon caracteriza-se as 
unidades morfoestruturais enquanto que no 2º táxon caracteriza-se as unidades 
morfoesculturais representadas por serras, planaltos e depressões contidas nas unidades 
morfoesculturais apresentadas. No 3º táxon caracteriza-se as unidades morfológicas (tipos de 
relevo), representadas por diferentes padrões de formas semelhantes, considerando-se as 
altimetrias dos topos, a dominância de declividades das vertentes, dimensões interfluviais e 
entalhamento dos canais de drenagem. Já nos demais táxons propostos; o 4º táxon 
corresponde a cada uma das formas de relevo, componentes das diferentes unidades 
morfológicas; o 5º táxon corresponde aos setores de cada uma das formas de relevo 
identificadas e o 6º táxon corresponde as formas atuais menores decorrentes de processos 
atuais, inclusive os antrópicos (formas erosivas, movimentos de massa e suas cicatrizes, cortes 
e aterros executados por maquinário, etc). 
 
Esta metodologia encontra-se fortemente consolidada na produção geomorfológica brasileira e 
para a organização do diagnostico apresentado adiante nos basearemos em ROSS (1992), 
ROSS & MOROZ (1997), MAMEDE et al. (1983) e BIODINÂMICA (2000), fazendo as 
adaptações metodológicas, sempre que necessário. Assim, o presente diagnóstico tem como 
objetivo apresentar as diferentes formas e processos geomorfológicos, considerando-se os 
diferentes níveis taxonômicos propostos pelos autores citados acima. 
 
Abaixo segue uma pequena descrição dos elementos que compõem a geomorfologia da área de 
estudo, em cada unidade taxonômica. No entanto, ressalta-se que não está sendo descrito o 3º 
táxon, correspondentes as Unidades Morfológicas / Tipos de Relevo. 
 
1º Táxon – Unidades Morfoestruturais 
 
A bacia hidrográfica do rio Corumbá está inserida na unidade morfoestrutural do Planalto Central 
Goiano. Esta unidade morfoestrutural foi identificada e denominada por PENA et al. (1975), 
sendo mantida, também, por MAMEDE et al (1983). Esta morfoestrutura é composta por rochas 
do Pré-cambriano, pertencentes ao Complexo Goiano, aos Complexos Máfico-Ultramáficos, ao 
Grupo Araxá e às demais estruturas metassedimentares do Proterozóico médio e superior. 
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Conforme aponta BIODINÂMICA (2000), “a origem desta unidade está associada a uma redução 
no processo de arqueamento ocorrido no Terciário. Durante a reativação tectônica do Plioceno, 
as fraturas pré-existentes foram reativadas, produzindo deslocamentos ao longo de contatos 
geológicos e dando origem aos escarpamentos”. 
 
2º Táxon – Unidades Morfoesculturais 
 
A região em análise encontra-se em sua maior parte inserida no Planalto do Alto Tocantins-
Paranaíba. O Planalto do Alto Tocantins-Paranaíba apresenta predomínio de formas 
dissecadas. A partir de uma superfície contínua, cuja altitude varia entre 950 e 1000m, emergem 
alguns relevos residuais conservados, com topos tabulares. No entanto, também verifica-se 
porções da área de abrangência inseridas no Planalto do Distrito Federal, o qual apresenta a 
predominância de superfície tabular com elevação em torno de 1200m e patamares rebaixados 
(tabulares) com elevações entre 950 e 1000m. A união destas feições se dá por escarpas com 
até 150m de amplitude altimétrica. 
 
4º Táxon – Formas do Relevo 
 
A área de abrangência do presente estudo contém formas tabulares e formas 
aguçadas/convexizadas, conforme apresenta o Mapa Geomorfológico (SFC-PAR-04). A 
predominância é de áreas com formas aguçadas/convexizadas, que ocupam cerca de 80,15% 
da área total, enquanto as formas tabulares ocupam os 19,85% restantes. Abaixo segue uma 
breve caracterização de cada uma das formas de relevo presentes e, também, das áreas onde 
predominam cada uma destas formas. 
 
Formas tabulares (“chapadas” e/ou colinas de topo tabular): As formas tabulares estão 
relacionadas a lineamentos estruturais ou linhas de falha ou, secundariamente, a níveis de 
erosão. Estas formas apresentam-se suavemente dissecadas, com vales fluviais com baixo 
poder de entalhamento e fundos planos. Os principais processos de dissecação são 
encontrados nas bordas dessas formas, onde se encontra a presença de escarpas. 
 
Em geral estas formas apresentam, segundo BIODINÂMICA (2000), “superfícies com coberturas 
detrítico-lateríticas nas cotas de 900 a 1.000m. As coberturas detríticas são constituídas por 
sedimentos avermelhados com horizontes de concreções ferruginosas ou limoníticas e 
sedimentos arenosos e areno-argilosos subordinados”. 
 
Formas aguçadas (colinas de topo aguçado) e Formas convexizadas: o presente estudo, 
baseado em BIODINÂMICA (2000), optou por não diferenciar as áreas de formas aguçadas e 
convexizadas, posto que ambas pertencem a mesma unidade morfoescultural, o Planalto do Alto 
Tocantins-Parnaíba. Trata-se, na área em estudo, de uma unidade bastante heterogênea, o que 
dificulta a delimitação de grandes áreas onde predominam determinada forma, o que orientou a 
utilização de uma única classe. 
 
Quanto à sua caracterização esta classe apresenta formas fortemente dissecadas, com 
altimetrias entre 650 e 850m. O forte grau de dissecação deste relevo também pode ser 
observado nos vales, que, em geral, apresentam forma de “V”. É comum encontrar nesta áreas 
canais fluviais associados à linhas de falha e diáclases, apresentado, portante, relação com a 
geologia local. Segundo BIODINÂMICA (2000), a superfície dessa unidade estende-se por 
vastas áreas dissecadas em rochas pré-Cambrianas (Grupo Araxá, Grupo Canastra, Formação 
Ibiá, Grupo Bambuí, Formação Paranoá, Formação Paraopeba).  
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Figura do Mapa Geomorfológico (SFC-PAR-04) 
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5º Táxon – Setores / elementos ou partes de uma forma do relevo 
 
Em relação aos setores de uma forma do relevo, o principal ponto a ser destacado é a presença 
de linhas escarpa nas áreas limítrofes às formas tabulares. De origem erosiva, estas linhas de 
escarpa representam o limite entre as formas tabulares e as formas convexizadas e aguçadas, 
no qual ocorrem intensos processos de erosão remontante. Na sub-bacia da UHE Serra do 
Facão as principais linhas de escarpa estão localizadas à montante da foz do rio Imburuçu, na 
porção superior da área. 
 
Na porção inferior da área, à jusante do rio Imburuçu, embora também haja presença de linhas 
de escarpa, evidencia-se a presença de linhas de cristas, associadas ao interflúvios entre 
pequenos cursos d’água.  
 
Por fim, ressalta-se a presença de um grande falhamento no vale do rio Corumbá, na porção sul 
da sub-bacia da UHE Corumbá III. Além de alguns pontos na sub-bacia do córrego Samambaia. 
 
6º Táxon – Formas menores produzidas por processos atuais 
 
As formas produzidas por processos atuais correspondem principalmente a formas originadas 
de processos erosivos atuais, ou da acumulação dos sedimentos originados por estes processos 
erosivos. Na área em estudo é pouco significativa a presença de movimentos de massa, 
sobretudo de escorregamentos e subsidências, sendo registrado apenas, em alguns raros 
casos, a existência de rastejos superficiais. 
 
Observações realizadas durane os trabalhos de campo e informações colhidas em revisão 
bibliográfica apontam que as áreas com formas tabulares (“chapadas” e colinas de topo tabular) 
apresentam ocorrência de procesos de erosão laminar, sobretudo em decorrência da intensa 
atividade agrícola sobre o solo. 
 
Nas áreas com formas aguçadas e/ou convexizadas também se observa a presença de erosão 
laminar, no entanto, o principal indutor não é a atividade agrícola, mas sim a pecuária, que 
nestas áreas é mais intensa que a anterior, em decorrência das dificuldades de mecanização da 
produção. A ação do gado como agente erosivo se inicia com a erosão laminar, com a erosão 
do tipo erosão de pisoteio, evoluindo, com a ação das chuvas, para erosões do tipo sulco/ravina 
ou até mesmo para voçorocas, que ocorrem, respectivamente, por escoamento difuso e por 
escoamento difuso intenso. O mesmo processo pode ocorrer em áreas onde ocorre a supressão 
da vegetação arbórea, seja para a produção de carvão, para construção de benfeitorias, ou 
outro uso qualquer; ou ainda na abertura e manutenção de estradas. 
 
O Mapa dos Processos Erosivos (SFC-PAR-05), elaborado a partir de levantamentos do Estudo 
de Impacto Ambiental – EIA elaborado para implantação da UHE Serra do Facão, aponta a 
localização e a tipologia dos principais processos erosivos encontrados na área de abrangência, 
especialmente nas margens do futuro reservatório da UHE Serra do Facão. Ao todo foram 
identificados 87 focos erosivos, sendo 32 sulcos/ravinas e 55 voçorocas. 
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Figura do Mapa dos Processos Erosivos (SFC-PAR-05) 
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6.5. Pedologia 

 
Segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006) os solos do Brasil 
devem ser classificados em até seis níveis categóricos, a saber: 1º nível categórico: ordens; 2º 
nível categórico: subordens; 3º nível categórico: grandes grupos; 4º nível categórico: subgrupos; 
5º nível categórico: famílias; e 6º nível categórico: séries. 
 
Na área em estudo foram identificadas 3 ordens de solos (Latossolo, Cambissolo e Glei), sendo 
que duas (Cambissolo e Glei) delas apresentaram apenas uma subordem, enquanto outra (a 
ordem Latossolo) apresentou duas subordens. Adiante será apresentada uma caracterização 
destes solos, apresentados no Mapa de Solos (SFC-PAR-06). 
 
Cambissolos 
 
Os Cambissolos correspondem à ordem de solos mais presente na área em estudo. Cerca de 
69,85% da área é ocupada por terrenos onde predominam os Cambissolos. Dize-se onde 
predominam Cambissolos, porque em algumas unidades mapeadas, estes solos apresentam-se 
associados à Latossolos, Argissolos e a Gleissolos. 
 
Em geral, os Cambissolos ocupam áreas com relevo ondulado ou forte ondulado, pertencentes 
às áreas de formas aguçadas (colinas de topo aguçado) e/ou convexizadas. Em todas as 
unidades verificou-se a presença de cascalhos nos solos, indicando a pouca atividade 
pedogenética nestes solos. 
 
A baixa atividade pedogenética pode ser constatada no horizonte B incipiente característico dos 
Cambissolos. Segundo EMBRAPA (2006) a definição dos Cambissolos é que são “solos 
constituídos por material mineral, que apresentam horizonte A ou hístico com espessura 
insuficiente para definir a classe dos Organossolos, seguido de horizonte B incipiente”. 
 
Em relação às características químicas destes solos, em geral, são solos álicos e distróficos. Os 
solos álicos são aqueles onde a quantidade de Al retida pela CTC é maior que 50%. Nestes 
casos, os solos apresentam maior efeito de toxidez. Já os solos distróficos são os que 
apresentam baixa saturação por bases que segundo EMBRAPA (XXXX) é a “proporção (...) de 
cátions básicos traçáveis em relação a capacidade de troca determinada a pH 7”. 
 
Latossolos 
 
Segundo EMBRAPA (2006), os Latossolos compreendem “solos constituídos por material 
mineral, com horizonte B latossólico imediatamente abaixo de qualquer um dos tipos de 
horizonte diagnóstico superficial, exceto hístico”. Estes solos são bem desenvolvidos; com 
grande profundidade, raramente inferiores a 1m; variam de fortemente a bem drenados e 
apresentam sequência de horizontes A, B, C. Quanto à química dos solos, em geral são ácidos 
ou fortemente ácidos, com baixa satuação por bases e distróficos ou alumínicos. 
 
Na área do presente estudo, a ordem dos Latossolos divide-se em duas sub-ordens, a dos 
Latossolos Vermelhos e a dos Latossolos Vermelho-Amarelos. Em geral, na área de estudo, as 
unidades mapeadas apresentam associação entre estas duas sub-ordens, variando o percentual 
de predominância de cada uma nas diferente unidades. Segundo o Sistema Brasileiro de 
Classificação de Solos a diferenciação entre estas duas sub-ordens dá-se apenas pela 
diferenciação entre as matizes de cores dos solos. 



 

 47 

 
Figura do Mapa de Solos (SFC-PAR-06) 
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Os Latossolos Vermelho-Amarelos são mais abrangentes que os Latossolos Vermelhos 
ocupando aproximadamente 21,65% da área do estudo, enquanto a outra sub-ordem ocupa 
cerca de 8,20%. 
 
Gleissolos 
 
Os Gleissolos são pouco significativos na área de estudo, uma vez que representam apenas 
0,30% desta área. Estes solos são hidromórficos e encontram-se permanentemente ou 
periodicamente saturados por água. Na área em estudo estas áreas concentram-se próximas ao 
remanso do reservatório. 
 

� Aptidão Agrícola 
 
A avaliação da aptidão agrícola da área em estudo deve considerar a forte relação entre os tipos 
de relevo e os tipos de solo, existentes na área. As chamadas “chapadas” existentes na região 
se distinguem das regiões com relevo mais movimentado, ocasionando diferenças de tipos de 
solos e, consequentemente, de classes de aptidão agrícola. 
 
Abaixo, apresenta-se uma breve caracterização das classes de aptidão agrícola existentes na 
área, que estão representadas no Mapa de Aptidão Agrícola (SFC-PAR-07). A sequência 
apresentada segue a ordem dos melhores solos para os com menor aptidão agrícola. 
 
1bC – Ocupando cerca de 29,85% da área total de abrangência deste estudo, esta classe 
apresenta aptidão regular e boa para culturas anuais nos níveis médio e alto de tecnologia. 
Também são consideradas aptas para irrigação com moderadas restrições de fertilidade. Esta 
classe corresponde aos solos classificados como Latossolos, que localizam-se em terremos 
suave ondulados a planos, em áreas das “chapadas” (colinas de topo tabular). 
 
4p – Esta classe de aptidão é composta por Gleissolos e ocupam apenas cerca de 0,30% da 
área total de abrangência deste estudo. Os Gleissolos são mal drenados, conforme exposto 
acima, sendo indicados apenas para a utilização por pastagem plantada. Conforme aponta 
BIODINÂMICA (2000), “para agricultura irrigada, a qual possibilita o controle da lâmina d’água 
através de canais de drenagem, as terras possuem potencial elevado para rizicultura inundada”. 
 
5n – As terras que apresentam aptidão regular para pastagem natural são as que predominam 
na região, ocupando aproximadamente 39,24% da área total de abrangência do estudo. Esta 
classe de aptidão ocupa áreas de Cambissolos, que caracterizam-se como solos rasos e pouco 
desenvolvidos apresentando alto risco de degradação por processos erosivos. Recomenda-se a 
manutenção da cobertura vegetal original como meio de prevenção à degradação do solo, ainda 
que estas áreas possam ser utilizadas como áreas para pastagem natural.  
 
5(n) – Assim como a classe descrita imediatamente acima, esta classe também ocupa áreas 
extensas de Cambissolos, que representam cerca de 30,61% da área total de abrangência deste 
estudo. Dado o pouco desenvolvimento destes solos esta classe apresenta-se com aptidão 
apenas para a utilização como pastagem natural. 
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Figura do Mapa de Aptidão Agrícola (SFC-PAR-07) 
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6.6. Recursos Hídricos 

 
� Aspectos Fisiográficos da Bacia 

 
O rio São Marcos drena uma área de 12.140 km², abrangendo os Estados de Goiás e Minas 
Gerais e o Distrito Federal. Desde a nascente até o rio da Batalha, afluente da margem 
esquerda, o rio São Marcos é o limite dos Estados de Goiás e Minas Gerais. 
 
O ponto mais alto da bacia situa-se a cerca de 1000m de altitude na nascente do córrego 
Samambaia, no Distrito Federal. A nascente do curso d’água principal, situada a 900m de 
altitude, é bastante peculiar, pois está localizada numa extensa vereda, na qual em um extremo 
o rio São Marcos escoa no sentido norte-sul e contribui para a bacia do rio Paraná, e, no outro 
extremo, o rio Arrependido, contribuinte do rio São Francisco, escoa no sentido sul-norte. 
 
O rio São Marcos percorre cerca de 480km, em sua extensão total, e desemboca no rio 
Paranaíba, no reservatório da UHE Emborcação, cujo NA máximo normal é 661m. Sua 
declividade média é cerca de 0,5m/km. A bacia apresenta um relevo praticamente plano e 
levemente ondulado no trecho superior, tornando-se bastante acidentado no trecho médio. 
Próximo à foz, o relevo suaviza-se um pouco, ficando fracamente acidentado. Assim, o rio São 
Marcos apresenta vales abertos nos trechos mais a montante e vales encaixados com margens 
íngremes nos estirões mais a jusante. 
 
Na margem esquerda, seus principais tributários são, de montante para jusante, os ribeirões 
Soberbo, Mundo Novo e da Batalha e o rio São Bento. Pela margem direita, os contribuintes de 
maior porte são o rio Samambaia e os ribeirões Arrojado, São Firmino, Castelhano e Imburuçu. 
 

� Regime Fluvial 
 
As observações fluviométricas na bacia do rio São Marcos iniciaram-se na década de 60, tendo 
sido disponibilizados por FURNAS e pela ANEEL, para o presente estudo, dados oriundos de 
seis postos, listados a seguir. 
 
Quadro 6.1.6-1 – Estações Fluviométricas da Bacia do Rio São Marcos 

Código 
ANEEL 

Nome Área (Km²) 
Coordenadas Período de 

Operação 
Entidade 

Latitude Longitude 
60018000 Faz.Batista 691 16° 25'  47° 25'  1978-1980 ANEEL 
60020000 Ponte São Marcos 4.445 17° 02'  47° 10' 1966 ANEEL 
60030000 Campo Alegre 8.386 17° 31'  47° 34' 1972 ANEEL 
60040000 Faz.São Domingos 10.762 18° 07'  47° 41' 1969 ANEEL 
60050000 Davinópolis 902 18° 07'  47° 37' 1974 ANEEL 
60060000 Porto Jacinto 12.077 18° 10' 47° 38' 1972-1982 CEMIG 
 
Pode-se verificar que a rede em operação tem apenas quatro estações, sendo três localizadas 
ao longo do curso principal e uma no rio São Bento, seu principal afluente. 
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• Vazões Médias Mensais 
 
O conhecimento do regime hidrológico da bacia do rio São Marcos está baseado, 
fundamentalmente, nas séries históricas de vazões médias mensais, correspondentes às 
estações fluviométricas existentes e relacionadas anteriormente.  
 
Quanto ao rio São Marcos, pode-se observar que seu regime hidrológico é bem definido, 
apresentando um período de estiagem que se inicia em abril e finda em setembro, mês em que 
mais freqüentemente ocorrem as vazões mínimas do ano. E, também, um período chuvoso de 
outubro a março, sendo que as maiores médias mensais verificam-se nesta última. 
 
Calculando-se a relação entre a média das vazões mínimas e a vazão média de longo termo de 
cada posto fluviométrico, obtêm-se valores entre 24 e 32%, indicando que a bacia possui uma 
boa regularização natural das vazões, que aumenta em função da área de drenagem. (EIA UHE 
Serra do Facão, 2000) 
 

•  Vazões de estiagem 
 
Em resumo, na caracterização das vazões de estiagem no local previsto para o UHE Serra do 
Facão, foram obtidos os valores característicos apresentados a seguir. 
 

Quadro 6.1.6-2 – Vazões de Estiagem no UHE Serra do Facão 
(m³/s) 

Vazão mínima mensal observada (m³/s) (1) 28,1 
80% da Vazão mínima mensal (m³/s) 22,5 
Vazão mínima calculada (m³/s) (2) 33,4 

 
(1) Vazão mínima mensal obtida da série de vazões médias mensais no período 1931 a 1995. 
 
(2) Vazão mínima com 7 dias de permanência e 10 anos de recorrência, calculada pelo ajuste 
de distribuições de probabilidade. 
 
(3) Vazões de cheia: Os estudos do regime das cheias na bacia do rio São Marcos visaram o 
estabelecimento das curvas de freqüência das vazões máximas, a partir das quais foram 
dimensionadas as estruturas hidráulicas componentes da obra de desvio e do vertedouro, bem 
como determinados os níveis de proteção da usina e demais estruturas. 
 
Ainda durante a Complementação, foram desenvolvidos estudos sobre a Enchente Máxima 
Provável – EMP em Serra do Facão, resultando no valor de 3.205 m³/s para o pico do 
hidrograma afluente. 
 

� Comportamento Sedimentológico 
 
O maior valor encontrado para concentração de sedimentos em suspensão foi 71 ppm, em 
maio de 1995. 
Para os estudos de assoreamento do reservatório, foram utilizados dados regionais, em especial 
do posto Porto dos Pereiras no rio Paranaíba, a montante da foz do rio São Marcos, cuja área 
de drenagem é equivalente à da UHE Serra do Facão. 
 
Desses estudos, pode-se estimar que o transporte de sedimentos no rio São Marcos é 
moderado, o que pode ser também extraído do Diagnóstico das Condições Sedimentológicas 
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dos Principais Rios Brasileiros (ELETROBRÁS, 1992), que indica para a bacia em estudo uma 
produção específica mínima de material em suspensão de 50 a 100 t/km².ano, considerado 
como um valor médio para o Brasil. 
 

� Qualidade das Águas 
 
De acordo com o EIA UHE Serra do Facão de 2000, o diagnóstico da qualidade das Águas do 
rio São Marcos baseou-se em dados básicos obtidos de duas formas: dados pré-existentes 
disponibilizados pela ANEEL e resultados de duas campanhas realizadas no âmbito do EIA da 
UHE Serra do Facão. 
 

• Dados Básicos Disponibilizados pela ANEEL 
 
A partir da análise dos dados do posto da Fazenda São Domingos, que foram realizados por 
FURNAS de 1977 a 1988, e em 1993 e por este posto estar muito próximo ao local previsto para 
a futura barragem da UHE Serra do Facão, pode-se caracterizar a qualidade das águas do baixo 
curso do rio São Marcos.  
 
O valor médio dos dias amostrados ficou em 6,6 mg/l, valor esse dentro dos padrões exigidos 
para rios de Classe 1, conforme Resolução CONAMA n°20, de 18/06/86. (EIA UHE Serra do 
Facão, 2000). 
 
Também quanto à DBO, as águas analisadas estão dentro dos limites exigidos para classe 1, 
visto que em todas as 15 análises efetuadas esse parâmetro não ultrapassou 3 mg/l. 
 
Em apenas 27% das amostras, o pH ficou acima de 7, na maioria esteve entre 6 e 7, ficando em 
26 % entre 4,5 e 6  A média calculada foi 6,6, o que indica condições ligeiramente ácidas. 
 
Com relação à cor e à turbidez, os resultados evidenciaram uma forte sazonalidade, com os 
valores de turbidez entre 3 e 100 uT, ficando a média em 20 uT. Em apenas 10% das amostras, 
os valores foram superiores a 40 uT, limite máximo da classe 1, segundo o CONAMA. (EIA UHE 
Serra do Facão, 2000) 
 
Quanto à condutividade elétrica, os resultados indicam um valor médio de 41 micromho/cm a 20 
°C, tendo sido medidos em apenas 3% das amostras valores superiores a 250 micromhos/cm a 
20 °C.  
 
Portanto, a água do rio são Marcos pode ser classificada como de baixa salinidade e adequada 
para irrigação. 
 
Os coliformes fecais e totais ficaram abaixo do limite dos padrões exigidos para rios da classe 1, 
corroborando os valores obtidos para outros parâmetros, o que indica a boa qualidade da água. 
 

• Primeira Campanha Realizada 
 

Os resultados obtidos nessa campanha não se distanciaram muito dos valores médios e 
estiveram sempre dentro dos extremos dos resultados do monitoramento sistemático de 
qualidade da água da estação Fazenda São Domingos. 
 

• Segunda Campanha Realizada pela Biodinâmica/ Instituto de Biologia da UFRJ 
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As características encontradas durante essa campanha podem ser um bom exemplo da estação 
seca do ano, onde o baixo volume de água e do leito exposto são os principais panoramas do rio 
São Marcos. Em especial, a época amostrada representa o final de uma longa e forte estação 
de seca, agravada pelas queimadas. 
 
As temperaturas do ar e da água estiveram bem homogêneas e não foram observadas grandes 
variações, sendo em média 26,5 °C (temperatura do ar) e 22,7 °C (temperatura da água). Estas 
pequenas diferenças podem ser atribuídas às variações diurnas na região, relacionadas aos 
diferentes horários do dia em que foram realizadas as amostragens. 
 
De maneira geral, os resultados dessa segunda campanha ficaram próximos aos da primeira, 
sendo que na campanha de cheia (abril/98) os parâmetros relacionados com sais dissolvidos e 
sólidos em suspensão foram superiores, o que já era esperado. 
 
Se enquadrado na classe 2 do CONAMA, o ambiente estudado estaria dentro dos padrões em 
todos os parâmetros analisados nessa campanha que têm índices na Resolução citada desse 
órgão. 
 

� Outros Usos da Água 
 
As águas do rio São Marcos, no trecho da Área de Influência Direta, não são captadas para 
abastecimento público ou irrigação, tendo seu uso se limitando ao suprimento de algumas 
casas, a dessedentação de animais e a rega de pequenas áreas com cultivos de subsistência. 
 
Com relação ao abastecimento industrial, o Complexo de Mineração de Catalão, da empresa 
Ultrafértil, possui uma estrutura de captação, com capacidade para 1 m³/s, localizada na 
margem direita, imediatamente a montante do córrego Fundo. No entanto, nos últimos anos, a 
indústria não tem utilizado essa captação, visto que o seu processo de produção tem permitido a 
recirculação da água. A empresa pretende operá-la apenas em situações de emergência. 
 
No ribeirão Castelhano, afluente da margem direita do rio São Marcos, localiza-se uma pequena 
central hidrelétrica, denominada Lago Azul, com potência instalada de 2,2 MW.  
 

6.2. Meio Biótico 
 

 6.2.1 Flora 
 
O termo Cerrado designa uma vegetação de fisionomia e flora própria, classificada dentro dos 
padrões de vegetação do mundo como savana (EITEN 1994 apud ANDRADE et. al. 2002). 
Muito rico floristicamente, sendo considerado como a flora mais rica entre as savanas mundiais 
(KLINK 1996 apud ANDRADE et. al. 2002), segundo Mendonça et. al. (1998) a flora do Cerrado 
conta com 6.429 espécies de plantas vasculares, e listado entre uma das 25 áreas do mundo 
consideradas críticas para a preservação (hotspots), devido à riqueza biológica e à alta pressão 
antrópica a que vem sendo submetido MMA (2002).  
 
O bioma Cerrado ocupa uma área de aproximadamente 1,8 milhões de km², que equivale a 20% 
do território brasileiro (Ab' Sáber 1977, Sarmiento 1983 apud Anacleto et. al. 2005). 
Caracterizado pela presença de invernos secos e verões chuvosos, um clima classificado como 
Aw Köppen (tropical chuvoso) Ribeiro & Walter (1998), ocorrendo apenas onde não há geadas 
ou onde estas não sejam freqüentes (Eiten 1994 apud Ribeiro & Walter 1998). 
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Dentro de seus limites, encontram-se grandes bacias hidrográficas (como a bacia Amazônica, 
bacia do Paraná, bacia do Tocantins-Araguaia e bacia do São Francisco) e alta diversidade de 
solos, relevos e climas, responsáveis pela sua grande heterogeneidade espacial (Ab' Sáber 
1977, Coutinho 1978, Eiten 1993 apud ANACLETO et. al. 2005).  
 
Assim, o Cerrado também é notável pela grande variação na fisionomia, apresentando formas 
florestais, savânicas e campestres (Ribeiro & Walter 1998). São descritos onze tipos 
fitofisionômicos gerais, enquadrados em formaçções florestais (Mata Ciliar, Mata de Galeria, 
Mata Seca e Cerradão), savânicas (Cerrado sentido restrito, Parque de Cerrado, Palmeiral e 
Vereda) e campestres (Campo Sujo, Campo Rupestre e Campo Limpo), muitos dos quais 
apresentam subtipos (Ribeiro & Walter 1998). 
 
Entretanto, ao longo dos últimos 50 anos, o Cerrado vem sendo substituído gradativamente por 
áreas de pastagens e lavouras, transformando áreas naturais contínuas em manchas isoladas. 
Esta modificação tem sido considerada um dos maiores problemas ambientais especialmente 
nos chamados “países magadiversos” dos trópicos (Mittermeier et. al. 1992, apud Anacleto et. 
al. 2005). Dos quase dois milhões de quilômetros quadrados de Cerrado que cobriam os solos 
brasileiros, restam apenas 350.000 km² (Mittermeier et. al. 1999, apud Balduíno et. al. 2004). 
Esse fato, somado à distribuição restrita das espécies (Felfili et al. 1997 apud Assunção & Felfili 
2004) e ao pequeno percentual de 1,1% de área legalmente declarados como Área de Proteção 
Ambiental e aos 2,5% de área de Preservação Permanente, dão idéia dos riscos de perda sobre 
informações florísticas da região (Felfili & Silva Júnior 2001 apud Assunção & Felfili 2004). 
 
A seguir está descrita a fitofisionomia da região UHE Serra do Facão: 
 
Fisionomias antrópicas: Plantio de Eucalipto, próximo da Área de Influência Direta, que não 
servem para minimizar os impactos sobre as matas naturais remanescentes; Agricultura, 
extensas áreas planas com aproveitamento agrícola, sobretudo com o plantio de soja (sobre 
áreas onde possivelmente a fisionomia original era de cerradão); Pastagens, podendo ser 
divididas em dois grupos principais, o primeiro grupo de “pastos limpos” caracterizados pelo 
plantio de gramíneas resistentes às daninhas e pioneiras naturais, como capim-braquiária e 
capim-jaraguá, e um segundo grupo de “pastos sujos”, com remanescentes arbóreos esparsos. 
 
Fisionomias de remanescentes naturais: as fisionomias de vegetação original na área de 
inundação da UHE Serra do Facão apresentam-se fragmentadas e freqüentemente com algum 
grau de degradação como a prática de extração de madeira (para a produção de carvão e em 
menor escala para móveis) e queimadas.   
 
Campo Cerrado: solos pouco profundos e pedregosos e com afloramentos rochosos, sendo 
comum nos campos cerrados, a presença de três tipos fisionômicos que compõe o extrato 
herbáceo: o primeiro com a presença marcante de arbustos de pequeno porte, o segundo similar 
ao primeiro, mas com a presença de arvoretos de baixa altura e o terceiro com a dominância de 
herbáceas e ausência de arbustos. 
 
Cerrado (sensu stricto): talvez seja a fisionomia que mais sofra com ações antrópicas, com 
queimadas regulares e sucessivas ao longo dos anos, com predominância de árvores retorcidas 
e tortuosas, arbustos de pequeno e médio porte com pequena presença de substrato herbáceo. 
 
Cerradão: constitui uma fisionomia similar a aspectos de formações florestais (floresta 
xeromórfica), porém com algumas particularidades do cerrado (sensu stricto), apresentando 
estratos mais complexos, com dosséis contínuos e grande cobertura arbórea, com espécies 
arbustivas e herbáceas espaçadas. Também destaca-se pela presença de serrapilheira. 
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Mata-de-Galeria: são as matas que envolvem o fundo dos vales, bem como cursos d´agua de 
pequeno porte e intermitentes, podendo ser divididas em matas inundáveis e matas não-
inundáveis. As não inundáveis apresentam linha de drenagem bem definida, sempre em locais 
acidentados. As matas de galeria inundáveis estão próximas a pequenos cursos d´agua onde o 
lençol está evidenciado. 
 
Mata Ciliar: compreende a vegetação de porte elevado que acompanha o rio São Marcos. A 
mata ciliar apresenta-se em contínuas extensões ao longo das margens do rio, porém com 
pouca largura, não se estendendo por mais de 50 metros, encontrando-se quase sempre em 
evidência, pois foram degradadas até quase desaparecerem, principalmente na transição com 
fisionomias rupestres e antropizadas.  
 
Veredas: destaca-se sempre pela presença condicionante do lençol freático sempre aflorando, 
onde há solos mal drenados, ou próximo a nascentes, caracterizada pela presença da palmeira 
Buriti (Mauritia flexuosa). As veredas têm grande importância do ponto de vista faunístico, 
funcionando como verdadeiros oásis em meio a campos rupestres. Esse tipo fisionômico não foi 
encontrado na Área de Influência Direta do empreendimento.  
 

6.2.2 Fauna 

 
6.2.2.1  Mastofauna 
 
Dos mamíferos descritos atualmente, cerca de 524 espécies ocorrem em território brasileiro, o 
que representa cerca de 13% da mastofauna do mundo. Esses números fazem com que o Brasil 
possua a maior riqueza de mamíferos de toda a região neotropical (FONSECA et al. 1996 apud 
ROCHA & DALPONTE et al. 2006). Os mamíferos com ocorrência no Cerrado totalizam 195 
espécies, sendo que 18 delas são endêmicas e 17 estão incluídas na lista nacional das espécies 
da fauna ameaçadas de extinção (MMA 2003). 
 
Não apenas extinções e destruição de habitats têm sido observadas, mas deslocamentos da 
distribuição de espécies e de biomas têm sido demonstrados (PEÑUELAS & BOADA 2003 apud 
COUTINHO 2006), desta maneira se levarmos em consideração, o grau de ameaça e a 
importância ecológica do grupo (mamíferos) torna-se evidente a necessidade de incluir 
informações sobre os mamíferos terrestres, em especial os de médio e grande porte, em 
inventários e diagnósticos ambientais (PARDINI et al. 2003 apud ROCHA & DALPONTE  et al. 
2006). 
 
A região que compreende o sudoeste de Minas Gerais e o Sul do Estado de Goiás e abrange a 
área de estudo em questão, está escassamente amostrada. As informações acerca dessa 
região limitam-se praticamente às coletas realizadas por Alphonse Robert, no início do século, e 
às recentes coletas voltadas para os Estudos de Impacto Ambiental das usinas hidrelétricas de 
Miranda, Nova Ponte e Bocaina (EIA 2000). 
 
No levantamento realizado no Estudo de Impacto Ambiental (EIA 2000) foram registradas 35 
espécies de mamíferos para a área de influência da UHE Serra do Facão. Se compararmos com 
os dados obtidos por FONSECA et al. (1996) que registraram 165 espécies de mamíferos para o 
bioma Cerrado, o levantamento realizado para a área de influência da UHE Serra do Facão 
corresponde à cerca de 21% do total de espécies para o bioma. 
 
Devido à utilização antrópica, o Cerrado tem sido alterado para atender a objetivos com fins 
econômicos como: monoculturas e criação extensiva de gado. Estes fatores têm restringido as 
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áreas protegidas de Cerrado e conseqüentemente há grandes perdas da biodiversidade deste 
bioma (HORTA et al. 1999 apud UCHOA & MOURA-BRITO 2004).  
 
O reflorestamento com árvores exóticas, praticado na região, observado na Área de Influência 
da UHE Serra do Facão, onde encontrou-se um reflorestamento de Pinus cuja largura era de 
aproximadamente 8,5 km, também tem eliminado sistematicamente a vegetação nativa e, 
conseqüentemente, toda a fauna dependente da mesma. Algumas espécies de mamíferos, 
como tatus-bola, tatu-canastra, cachorro-vinagre, roedores como Kunsia, Pseudoryzomius, 
Bibimys, Echimys e Carterodon, morcegos, como Phyllostomys e Platyrrhinus, e marsupiais, 
como Thylamys e Chironectes, apresentam naturalmente baixas densidades em ambientes bem 
preservados (MACHADO et al., 1998). Em ambientes alterados, como os encontrados na região 
da UHE Serra do Facão, essas densidades podem sofrer ainda maiores reduções. Este parece 
ser o caso da onça nessa região (Puma concolor) e do tatu-canastra (Priodontes maximus) que, 
nas entrevistas, são citados como animais raros. Um dos problemas que mais chama a atenção 
é a fragmentação dos hábitats da região. Este fator é considerado pelo Livro Vermelho 
(FONSECA et al.,1994; MACHADO et al.,1998) como a ameaça mais séria à maioria das 
espécies de mamíferos (EIA 2000). 
 
Apesar da baixa diversidade encontrada, a Área de Influência da UHE Serra do Facão possui 
espécies, ainda que em baixas densidades, que são importantes na comunidade de mamíferos 
do cerrado e que são altamente sensíveis a modificações ambientais (ex: Leopardus tigrinus, 
Puma concolor, Ozotocerus bezoarticus, Priodontes maximus etc.). Assim, apesar da alta 
modificação ocorrida na paisagem local, a fauna no entorno da UHE Serra do Facão encontra-se 
bastante preservada. 
 
Algumas espécies ocorrem em áreas mais abertas ou são mais generalistas no hábitat e dieta, 
podendo ocorrer em áreas antrópicas de pastos (capim), monoculturas (soja) e plantios de 
eucalipto ou próximas destas como Didelphis albiventris, Oryzomys subflavus, Bolomys lasiurus 
e Hydrochaeris hydrochaeris.  
 
Entretanto, seis espécies listadas para a área de Influência da UHE Serra do Facão estão 
presentes na Lista de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção (MMA 2003) como 
é o caso de Myrmecophaga tridactyla, Priodontes maximus, Chrysocyon brachyurus, Leopardus 
pardalis, Leopardus tigrinus e Puma concolor. Apesar de Myrmecophaga tridactyla, Leopardus 
pardalis e Chrysocyon brachyurus só terem sido registrados em entrevistas com moradores 
locais, as seis espécies descritas acima precisam de uma atenção maior nos programas 
ambientais e na elaboração de medidas mitigatórias para a área do empreendimento, 
principalmente por sofrerem outras pressões além da perda de hábitats, como a caça.  
 
6.2.2.2 Herpetofauna 
 
Apesar de ser considerado uma das 25 regiões prioritárias para o estudo e conservação da 
biodiversidade no mundo (Myers et al. 2000), o Cerrado, segundo maior domínio fitogeográfico 
da América do Sul (Ab’Sáber 1977), ainda é muito pouco estudado em relação a sua diversidade 
biológica e seus processos ecológicos (Vanzolini 1988, Colli et al. 1998, Nogueira 2001, Colli et 
al. 2002 apud RECORDER & NOGUEIRA 2007).  
 
O conhecimento da herpetofauna do Cerrado é ainda incipiente, havendo a necessidade de 
estudos intensivos e detalhados sobre diversidade local (NOGUEIRA 2001, COLLI et al. 2002, 
RODRIGUES 2005) e sobre a representação geográfica das espécies (RODRIGUES 2005 apud 
RECORDER & NOGUEIRA 2007).  
 



 

 57 

Estudos anteriores apontavam que a fauna do Cerrado não possuía uma identidade própria, que 
as comunidades de animais do domínio eram compostas essencialmente por espécies 
generalistas, de ampla distribuição geográfica em formações abertas e oriundas de biomas 
vizinhos (SICK 1965, VANZOLINI 1963, 1976,1988 apud RECORDER & NOGUEIRA 2007). 
Hoje, é consenso entre autores que a real diversidade do Cerrado havia sido subestimada. 
Embora os dados existentes não sejam suficientes para o conhecimento do número total de 
espécies no bioma, sabe-se que o Cerrado possui uma rica herpetofauna, apresentando vários 
endemismos (MAURY 2002 apud Silveira 2006). COLLI et al. (2002) citaram 115 espécies de 
anfíbios para o bioma, 32 destas sendo endêmicas (apud Silveira 2006) e 122 espécies de 
répteis, sendo 34 endêmicas (COLLI et al. 2002 apud Vaz-Silva et. al. 2007). 
 
O estudo realizado na bacia do rio São Marcos teve como intuito fazer um levantamento da 
herpetofauna dessa região, composta por alguns fragmentos de cerradão e mata ciliar, algumas 
veredas e formações originais de campo cerrado e campos abertos em diversos estágios de 
degradação, visando detectar possíveis pontos importantes do aspecto conservacionista, uma 
vez que pretende-se instalar um grande empreendimento hidrelétrico na região. 
 
COLLI et al. (2002. apud RECORDER & NOGUEIRA 2007) sugere que um dos principais fatores 
determinantes na diversidade da herpetofauna do Cerrado é a estratificação horizontal de 
hábitats, havendo um mosaico de diferentes fisionomias justapostas, cada uma contendo uma 
composição distinta de espécies. Este mosaico propicia diferentes ambientes a serem 
explorados pelos diversos grupos da herpetofauna. 
 
Acredita-se que a diversidade de anfíbios esteja relacionada com a pluviosidade elevada 
(DUELLMAN e TRUEB 1986 apud EIA 2000) sendo, portanto, esperada uma diversidade menor 
no cerrado do que a encontrada em biomas mais chuvosos, como a mata atlântica e a mata 
amazônica. Entretanto, a riqueza de espécies para répteis pode ser considerada alta se 
comparada com outras formações de vegetação como, por exemplo, a floresta atlântica (Argolo 
1992, Marques 1998, Rodrigues 1990 apud EIA 2000). 
 
De acordo com os dados obtidos no EIA (2000), para a regiãi da UHE Serra do Facão, e 
levantamento bibliográfico e museológico para a área de influência do empreendimento, são 
registradas ocorrências de 82 espécies da herpetofauna local, sendo 16 espécies de anfíbios e 
66 de répteis.  
 
6.2.2.3 Avifauna 
 
O Brasil abriga uma das mais diversas avifaunas do mundo, com o número de espécies 
estimado em mais de 1.690 (CBRO 2003, IUCN 2004, NatureServe 2004 apud Marini & Garcia 
2005). Isto equivale à aproximadamente 57% das espécies de aves registradas em toda 
América do Sul. Mais de 10% dessas espécies são endêmicas ao Brasil, fazendo deste país um 
dos mais importantes para investimentos em conservação (SICK 1993 apud MARINI & GARCIA 
2005). 
 
Em relação às aves, cerca de 837 espécies distribuídas em 64 famílias podem ser encontradas 
neste domínio, incluindo residentes, migrantes altitudinais e migrantes do hemisfério Norte e Sul 
(Silva 1995 apud Almeida 2002) apesar de 92% das aves brasileiras serem espécies residentes, 
sendo apenas 8% de espécies migrantes (Sick, 1993). 
 
Assim como outros grupos animais, aves se valem da grande heterogeneidade ambiental desse 
bioma, que inclui formações campestres, savânicas e florestais, para o seu estabelecimento e 
manutenção. Segundo Silva (1997 apud Valadão et. al. 2006), há um baixo endemismo de aves 
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no Cerrado: 32 espécies, o que pode ser explicado pela sua interconexão com os demais 
biomas brasileiros. 
 
Ao longo das últimas quatro décadas, o Cerrado tornou-se a maior fonte brasileira de grãos de 
soja e pastagens e significativo produtor de arroz, milho e algodão, passando ainda a suportar o 
maior rebanho de gado do país (Klink & Moreira 2002 apud Prevedelo & de Carvalho 2006). A 
ampla vocação do bioma à atividade agropecuária resultou em uma extensa conversão e 
fragmentação de espaços naturais. Cerca de 80% da área original já foi alterada de alguma 
forma, restando apenas 20% de vegetação em estágio primário (Myers et al., 2000). Machado et 
al. (2004) estimaram que a área desmatada até o ano de 2002 chegava a 54,9% e anunciaram 
que, se mantidas as taxas de desmatamento relatadas (1,1% ou 2,2 milhões de hectares de 
perda anual), o Cerrado deve desaparecer por volta de 2030. 
 
Assim, quase 80% da vegetação natural do Cerrado já foi convertida (MYERS et al., 2000), 
principalmente devido às pastagens intensivas e à disseminação da agricultura mecanizada 
(Klink et al., 1993; Stotz et al., 1996; Klink & Moreira, 2002). Estimativas recentes sugerem que 
os habitas naturais remanescentes estarão, em grande parte, destruídos até 2030, se 
continuarem as atuais taxas de destruição (Machado et al., 2004). 
 
As intervenções humanas afetaram, significativamente, as espécies de aves que habitam os 
ecossistemas naturais brasileiros. A resposta das aves a essas alterações varia desde aquelas 
que se beneficiaram com as alterações do habitat (espécies mais generalistas) e aumentaram 
suas populações (p. ex., bem-te-vi Pitangus sulphuratus), até aquelas que foram extintas da 
natureza (p. ex., mutum-do-nordeste Mitu mitu e arara-azul-pequena Anodorhynchus glaucus). 
Na região neotropical, o Brasil é o país com o maior número de espécies de aves ameaçadas 
(Collar et al., 1997 apud Marini & Garcia 2005), sendo que o Cerrado é o segundo bioma com 
maior número de espécies de aves ameaçadas, e endêmicas ameaçadas de extinção atrás 
somente do bioma Mata Atlântica.  
 
A redução da cobertura florestal a fragmentos muito pequenos tem trazido conseqüências 
negativas para a avifauna, empobrecendo-a consideravelmente. Como conseqüência, há uma 
diminuição no número de espécies mais especializadas, conservando na sua maioria apenas as 
generalistas (SANTOS D’ANGELO NETO et al 1998 apud PEIXOTO et. al.   2007). 
 
Desta maneira, a diagnose da avifauna local foi geradora de dados úteis à individualização dos 
impactos decorrentes da implementação do empreendimento, bem como à elaboração das 
medidas mitigadoras e compensatórias mais adequadas à conservação dos biótopos locais de 
maior relevância ambiental. A diagnose foi realizada comparando-se uma listagem de aves de 
provável ocorrência na região com uma listagem obtida nos serviços de campo. Segundo a 
metodologia de bioindicação, os resultados apontam os grupos de aves que estão presentes ou 
ausentes localmente, levando, conseqüentemente, ao conhecimento dos fatores de degradação 
atuantes localmente. Historicamente, pode-se observar que poucos estudos enfocam a área em 
questão. Entretanto, acabam contribuindo para o conhecimento da avifauna da região todos os 
trabalhos que abordam as aves dos cerrados e matas de galeria do escudo central (EIA 2000). 
 
As análises da bioindicação foram realizada baseando-se na avifauna presente nas diferentes 
fisionomias vegetais na região do empreendimento como bioindicadores de degradação 
ambiental. Desta maneira, as diferentes formas da vegetação foram agrupadas nas seguintes 
classes: “Matas de Galeria e Veredas”, “Cerrados”, “Brejos e Alagados”, e “Campos, Pastagens 
e Áreas Urbanizadas”. 
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Matas de Galeria e Buritizais: as florestas de galeria da região podem ser caracterizadas por 
uma grande diversidade de “micro-habitats” e pela grande especialização dos diferentes grupos 
de fauna que por eles se distribuem. Na presença de buritis, são acrescidos microhabitats e 
conseqüentemente novas espécies podem ser observadas nas matas.  
 
Apesar de já estarem muito deterioradas pela atividade antrópica, as florestas locais 
apresentaram bioindicadores de elevada qualidade ambiental, sugerindo que o fato de haver 
conexão entre as florestas e cerradões locais gerou certa ampliação do potencial de suporte 
faunístico das mesmas. Esses bioindicadores podem ser divididos em três grupos.  
 
O primeiro é composto por endemismos típicos de matas de galeria do escudo central sul-
americano, como o soldadinho (Antilophia galeata), o barranqueiro-de-bico-fino (Automolus 
rectirostris), o tico-tico-do-mato (Arremon flavirostris) e o chororozinho (Herpsilochmus 
longirostris). A presença dessas espécies demonstra que as florestas de galeria apresentam 
potencial para o suporte da fauna endêmica e demonstra sua importância em termos de 
conservação.  
 
O segundo grupo é composto por espécies com exigências ecológicas que tornam sua presença 
difícil em locais mal estruturados. Destacam-se aqui os gaviões de grande porte, araras e 
papagaios, assim como habitantes de sub-bosque que necessitam de uma floresta estruturada 
para reprodução e suporte de suas populações. Nesse sentido, a observação do gavião-de-
cabeça-cinza (Leptodon cayanensis), do gavião relógio (Micrastur semitorquatus), do papagaio-
verdadeiro (Amazona aestiva), da maracanã-real (Ara nobilis), da maritaca (Pionus maximiliani) 
e outros comprova a capacidade de suporte dessas áreas, principalmente, quando associadas a 
áreas de cerrados e buritizais.  
 
O terceiro grupo bioindicador é composto por espécies que somente mantêm suas populações 
com a continuidade florestal. Pertencentes a esse grupo, podem ser mencionados o arapaçu-
grande (Dendrocolaptes paltyrostris) e a juruva (Baryphtengus ruficapillus), cuja presença foi 
confirmada em campo. Esses são indicadores de áreas florestadas contínuas no presente ou em 
passado próximo. Tendo em vista a clara redução (em relação a NEGRET, 1984) no número de 
espécies das famílias Dendrocolaptidae, Formicariidae e Furnariidae (Philydorinae), pode-se 
inferir que já há isolamento nocivo dos remanescentes florestais locais, mas que esse é recente, 
dada a presença de alguns poucos indicadores de contiguidade (EIA 2000). 
Não foi detectada a presença de qualquer espécie ameaçada de extinção nas florestas de 
galeria da região. 
 
Cerrados: os mosaicos de diferentes formações de cerrado predominam na região. Ao todo, 
foram observadas cerca de 125 espécies de aves nesse ambiente. Essas espécies representam 
bem a fauna esperada para os cerrados da região, a partir da comparação com a listagem de 
NEGRET (1984). Comportam todos os bioindicadores de cerrados bem conservados, como os 
endemismos, espécies ameaçadas e predadores de topo de cadeia. Espécies como a águia-
cinzenta (Harpyhaliaetus coronatus), também conhecida localmente como gavião-de-penacho, 
são elementos que, tipicamente, desaparecem com o processo de ocupação antrópica. Essa 
espécie foi observada em um dos pontos com campo-cerrado mais bem conservado da região, 
na margem direita do reservatório, próximo ao eixo do mesmo (UTM 2200/8005). Sua ocorrência 
indica, claramente, a ainda grande capacidade de suporte de fauna desses cerrados. Essa 
espécie é predadora e vem desaparecendo em toda a sua distribuição, em função de 
freqüentemente, ser abatida ao ameaçar criações de ovinos. Está incluída entre as espécies 
ameaçadas de extinção (BERNARDES et al. 1990 apud EIA 2000).  
 



 

 60 

Outra espécie considerada como possivelmente ameaçada por BERNARDES et al. (1990 apud 
EIA 2000) e observada na região foi o papagaio-galego (Amazona xanthops). É endêmica dos 
cerrados brasileiros e foi observada ao alimentar-se em fruteiras na Fazenda Taquari. A sua 
presença, juntamente com a de demais Psittacidae listados (araras, periquitos e papagaios), 
demonstra a ainda boa capacidade de suporte, não só do cerrado, como das demais formações 
vegetais locais.  
 
Campos, Pastagens e Áreas urbanizadas: muitas aves do Cerrado adaptam-se muito bem a 
áreas antropizadas com práticas agropecuárias, como é o caso das emas, codornas, seriemas, 
corujas-buraqueiras e urubus-caçadores, sendo que estas espécies apresentam características 
mais generalistas de habitat e alimentação.  
 
A garça-vaqueira (Bubulcus ibis) pode ser observada em toda a região e possui caráter exótico. 
Essa espécie parece ter colonizado a região em anos recentes, tendo suas populações sido 
provenientes do continente africano (SICK, 1985). Ela vem invadindo os países da América do 
Sul, onde aproveita-se do desgaste imposto pela pecuária extensiva.  
 
A pequena quantidade de endemismos ou espécies ameaçadas nas áreas ocupadas pelo 
Homem faz com que elas sejam colocadas em segundo plano, em termos de conservação de 
fauna. Por outro lado, sendo espécies com elevada plasticidade ambiental ou mesmo que se 
beneficiam do processo depredatório humano, esses elementos serão, naturalmente, os que 
menos sentirão os impactos negativos relacionados à implementação do empreendimento. 
 
Brejos e Alagados: Grande parte das aves paludícolas tem grande distribuição e raramente é 
endêmica, o que ficou claramente demonstrado na listagem de aves observadas na região do 
empreendimento. Além disso, as espécies paludícolas são, em geral, caracterizadas pela 
grande capacidade de vôo, executando, inclusive, muitas vezes, movimentos migratórios locais 
e regionais. Essa característica faz com que as espécies sejam menos sensíveis a alguns tipos 
de processos depredatórios, como, por exemplo, fragmentação de habitats. 
 
A região como um todo apresenta uma grande capacidade de suporte dos endemismos e 
espécies ameaçadas relacionados à região zoogeográfica em questão, principalmente, no que 
diz respeito aos cerrados e campos cerrados. Há áreas de cerrado com fauna praticamente 
intacta, o que é, claramente, indicado pela presença da águia-cinzenta e do papagaio-galego. 
Há, evidentemente, um já presente processo de desgaste das populações dessas espécies, mas 
a sua presença aponta para uma boa qualidade estrutural da cadeia trófica e, 
conseqüentemente, para a boa capacidade de suporte mencionada. 
 
A fragmentação dos cerrados locais, por sua vez, apesar de já acentuada, hoje, parece ser 
responsável mais por uma modificação quantitativa que qualitativa da avifauna da região, uma 
vez que, cada vez mais, são reduzidas as áreas de cerrado bem conservado e, 
conseqüentemente a sua fauna. Por outro lado, os remanescentes de cerrado ainda mantêm, 
segundo a análise de bioindicação, todos os grupos esperados.  
 
As matas de galeria, por sua vez, continuam, apesar de degradadas e fragmentadas, a 
comportar boa parte das espécies endêmicas esperadas para a região. Entretanto, a diminuição 
do número de espécies dos táxons bioindicadores (Dendrocolaptidae, Philydorinae e 
Formicariidae) aponta para a progressão da modificação da estrutura da comunidade de aves 
causada pela degradação antrópica. A conservação dessas áreas ainda é, entretanto, muito 
importante, dado o número de endemismos que abrigam e sua importância na manutenção da 
biodiversidade local (EIA 2000). 
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6.2.2.4 Ictiofauna 
 
Os principais rios do Brasil tem sido regulados pela construção de reservatórios, os quais 
isoladamente ou em cascata, constituem um importante impacto qualitativo e quantitativo sobre 
os principais ecossistemas de águas interiores. Os reservatórios de grande ou pequeno porte 
são utilizados para inúmeras finalidades, como geração de hidroeletricidade, reserva de água 
para irrigação, reserva de água potável, produção de biomassa (cultivo de peixes e pesca 
intensiva), transporte (hidrovias), recreação e turismo (Tundisi, 1996; Tundisi et al., 1999; 
Straskraba & Tundisi, 1999 apud Borges 2006). 
 
O barramento de um curso d’água causa profundas alterações nos ecossistemas existentes, 
afetando de forma mais drástica o meio aquático. Assim, dentre outros aspectos, são 
bruscamente modificados, as características físicas, químicas e biológicas da água, o regime do 
rio e, notadamente, a ictiofauna (TORLONI et al., 1986). Dentre todos os grupos zoológicos 
presentes em áreas afetadas por reservatórios, a ictiofauna e os demais elementos faunísticos 
aquáticos são geralmente aqueles a sofrerem maior impacto devido à sua intrínseca relação 
com as condições físico-químicas dos corpos d’água (AGOSTINHO, 1994). 
 
O rio São Marcos drena o planalto central e é afluente do rio Paranaíba, o qual, em conjunto 
com o rio Grande, forma o rio Paraná. A drenagem do rio São Marcos onde está situada a área 
do empreendimento UHE Serra do Facão, está em um dos setores mais ao norte da bacia do rio 
Paraná, fazendo parte da região denominada Alto Paraná. 
 
O Sistema do Alto Rio Paraná inclui toda a drenagem do Rio Paraná à montante do antigo Salto 
de Sete Quedas (agora inundado pelo Reservatório de Itaipu) (Bonetto 1986, Britski & Langeani 
1988 apud Langeani et. al. 2007), abrigando tributários importantes como os rios Grande, 
Paranaíba, Tietê, Paranapanema, Verde e Sucuriú (Souza 2000 apud Neto et. al. 2006). A 
drenagem do Alto Rio Paraná possui aproximadamente 900.000 km2, incluindo o norte do 
Estado do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, a maioria do Estado de São Paulo (a oeste da 
Serra do Mar), sul de Minas Gerais, sul de Goiás e uma área pequena do Paraguai oriental 
adjacente ao Mato Grosso do Sul. A área como um todo localiza-se na face sul do Escudo 
Brasileiro e inclui frações dos domínios morfoclimáticos dos Cerrados, Planaltos de Araucárias, 
e Tropical Úmido, bem como as regiões de transição correspondentes entre eles (Ab’Sáber 1977 
apud Castro et. al. 2003). 
 
De fato, o Salto de Sete Quedas delimitava duas províncias ictiofaunísticas distintas (BONETTO 
1986), ou seja, a do alto Paraná e a do médio Paraná. A formação do reservatório de Itaipu fez 
com que a delimitação entre essas duas províncias se deslocasse para 150 quilômetros abaixo 
e permitiu uma notável dispersão de espécies do médio Paraná para os trechos a montante. 
Sabe-se que pelo menos quinze espécies ascenderam a este trecho (AGOSTINHO et al., 1997 
apud Júnior & Giamas 2006). Algumas dessas espécies, como o tucunaré (Cichla ocellaris) e a 
corvina (Plagioscion squamosissimus), passaram a desempenhar o papel de espécies 
invasoras, provocando impactos negativos sobre a fauna aquática nativa (Brasil 1998, Vilela et 
al. 2004). Outras, como as raias (Potamotrygon spp.), se dispersaram rapidamente e se 
envolveram em acidentes com seres humanos, despertando interesse pelos possíveis impactos 
gerados sobre a população ribeirinha e turistas (Neto et. al. 2007). 
 
O Alto Paraná é uma das regiões hidrográficas brasileiras mais estudadas quanto à ictiofauna. 
Vários estudos sobre a sistemática e a ecologia das comunidades ictiofaunísticas foram 
conduzidos no rio Paraná, reservatórios e em riachos dessa região (AGOSTINHO & ZALEWSKI 
1996, BRITSKI 1972, CARAMASCHI 1986, CASTRO & ARCIFA 1987, CASTRO & CASATTI 
1997, CECÍLIO et al. 1997, DEUS et al. 1995, FONTENELLE & POMPEU 1996, GARUTTI 1983, 
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1988, MONTAG et al. 1996b, PAVANELLI & CARAMASCHI 1997, TORLONI et al. 1995, UIEDA 
1983, 1984, UIEDA et al. 1987 apud EIA 2000). 
 
A ictiofauna do alto Paraná é dominada por grande variedade de espécies detritívoras (iliófagas 
e bentófagas) e piscívoras, que, também por ocorrerem em grande número de indivíduos, 
correspondem a uma considerável biomassa de peixes capturados (AGOSTINHO e JÚLIO JR., 
1999), sendo que a bacia do Rio Paranaíba apresenta algumas espécies endêmicas de 
diferentes grupos de peixes. Este fato é atribuído a uma série de trechos de corredeiras que 
representam barreiras à livre dispersão de peixes entre as partes superior e inferior da bacia 
(Pavanelli e Britski 1999). Esta hipótese é corroborada por alguns autores (e.g., Ribeiro et al. 
2004) que descreveram Creagrutus varii, por exemplo, da bacia do rio Paranaíba (Langeani et. 
al. 2007).  
 
Devido à escassez de dados para a região do empreendimento UHE Serra do Facão, no rio São 
Marcos, foram utilizados os dados levantados no EIA (2000) e levantamentos bibliográficos da 
região do Alto Paraná e bacia do rio Paranaíba, para a composição do diagnóstico de Ictiofauna 
local. A elaboração do diagnóstico enfatizou: a caracterização da ictiofauna da região 
diretamente afetada quanto à sua origem e às relações biogeográficas; fez-se uma avaliação 
dos dados obtidos em campo, a fim de fornecer um diagnóstico do estado de conservação dos 
peixes da bacia do rio São Marcos; identificação de espécies endêmicas, raras, ameaçadas de 
extinção ou de importância científica; e caracterização da estrutura das comunidades 
ictiofaunísticas da região a ser afetada, com relação às peculiaridades alimentares e 
reprodutivas de suas espécies e suas interações ecológicas com os ambientes e com as demais 
espécies. 
 
Em 1997, foi realizada uma campanha para elaboração do “Inventário do Rio São Marcos” 
(FURNAS/UFRJ 1997). Nesse trabalho, foram identificadas 43 espécies de peixes, através de 
coletas e entrevistas. Não foram fornecidas quaisquer informações sobre quais espécies foram 
coligidas e quais foram levantadas através de entrevistas ou pesquisa bibliográfica. A 
identificação das espécies Schizodon dissimile e Schizodon rostratum, no “Inventário do Rio São 
Marcos”, (FURNAS/UFRJ, op. cit.), repetida no relatório da primeira viagem para elaboração do 
EIA-RIMA da UHE Serra do Facão (FURNAS/HABTEC 1998), não foi aqui considerada, de vez 
que ambas foram descritas da bacia do rio Parnaíba, das regiões Norte e Nordeste do Brasil 
(BORODIN 1931, GARMAN 1890), sendo provavelmente endêmicas dessa drenagem, e não 
ocorrem no rio Paranaíba. 
 
A obtenção de dados sobre a composição e a estrutura da comunidade ictiofaunística da Área 
de Influência Direta do futuro UHE Serra do Facão foi efetuada através de entrevistas com a 
população ribeirinha local, especialmente com pescadores, de levantamento bibliográfico e, 
principalmente, de coletas na região.  
 
Considerando também as espécies mencionadas como ocorrentes na bacia do rio São Marcos 
nos Estudos Complementares do EIA-RIMA da UHE Queimado (SETE, 1997), e nos relatórios 
de “Inventário do rio São Marcos” (FURNAS/UFRJ, 1997) e da “Primeira Campanha do EIA-
RIMA da UHE Serra do Facão” (FURNAS/HABTEC, 1998), totalizam 90 espécies, distribuídas 
em 60 gêneros e 18 famílias. 
 
Os membros da superordem Ostariophysi (lambaris, bagres e espadas) representam 90,0% do 
total coletado, o que concorda com as expectativas sobre a composição da fauna de peixes 
primários de água doce no Neotrópico (BÖHLKE et al., 1978; LOWE-McCONNEL, 1987). Do 
total das espécies coletadas, e identificadas por entrevistas e trabalhos anteriores na região sob 
influência da UHE Serra do Facão, 51,1% são caraciformes (46 espécies), 35,6% são 
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siluriformes (32 espécies), 5,6% são perciformes (cinco espécies), 3,3% são ciprinodontiformes 
(três espécies), 3,3% são gimnotiformes (três espécies) e apenas 1,1% são simbranquiformes 
(uma espécie). A família Characidae foi representada por 23 espécies; a Loricariidae por 16 
espécies; a Pimelodidae por 13 espécies; a Anostomidae por oito espécies; a Crenuchidae por 
seis espécies; a Cichlidae por cinco espécies; as famílias Curimatidae, Erythrinidae, 
Parodontidae, Callichthyidae, Poeciliidae e Sternopygidae por duas espécies; e as famílias 
Prochilodontidae, Doradidae, Gymnotidae, Rivulidae e Synbranchidae por apenas uma espécie 
cada. A seguir (Tabela 1), é apresentada a relação das espécies levantadas na Área de 
Influência da UHE Serra do Facão, ordenadas pela classificação sistemática vigente. 
 
Algumas das espécies encontradas na bacia do rio São Marcos são amplamente distribuídas por 
todas as bacias hidrográficas das Américas do Sul e Central, como os lambaris Astyanax 
bimaculatus e Astyanax fasciatus, o tamoatá Callichthys callichthys, a langüira Eigenmannia 
virescens, a espada Gymnotus carapo e o mussum Synbranchus marmoratus. O lambari 
Moenkhausia intermedia e o jaú Zungaro zungaro também possuem ampla distribuição 
geográfica na América do Sul, mas não ocorrem na bacia do rio São Francisco. 
 
Existem evidências geológicas de que os setores superiores das bacias dos rios Paraná e São 
Francisco estiveram em contato no passado (BEURLEN 1970). Esta hipótese é corroborada por 
vários elementos ictiofanísticos compartilhandos exclusivamente por essas bacias. Várias das 
espécies de peixes com essa distribuição foram encontradas na bacia do rio São Marcos: o 
peixe-cachorro Acestrorhynchus lacustris; o canivete Apareiodon ibitiensis; os lobós 
Cetopsorhamdia iheringi e Corydoras sp. n. aff. C. cochui; o mané-comprido “Imparfinis” 
longicaudus; os lobós Imparfinis schubarti e, provavelmente, Imparfinis mirini; a piampara 
Leporinus elongatus; o lambari Moenkhausia sanctafilomenae; talvez o cascudinho 
Microlepidogaster sp. A; e os lambaris Piabina argentea, Serrapinnus heterodon e Serrapinnus 
piaba. 
 
O endemismo na região do Alto Paraná foi representado por várias espécies encontradas na 
bacia do rio São Marcos: o peixe-cachorro Acestrorhynchus lacustris; o lambari Astyanax sp. n.; 
o cará Cichlasoma paranaense; a sardinha Cyphocharax modestus; a cigarra Galeocharax 
knerii; os timburés Leporinus amblyrhynchus e Leporinus microphthalmus; o piau Leporinus 
paranaensis; o cascudinho Microlepidogaster sp. B; o cascudo Neoplecostomus paranensis; o 
lambari-cachorro Oligosarcus pintoi; o lobó Phenacorhamdia unifasciata; o lambari Planaltina 
myersi; o rivulídeo Rivulus pictus; o cascudo Rineloricaria latirostris; provavelmente o piaubranco 
Schizodon nasutum; e a sardinha Steindachnerina insculpta. 
 
O lambari Planaltina myersi e o lobó Phenacorhamdia unifasciata possuem, provavelmente, uma 
distribuição ainda mais restrita que o Alto Paraná, sendo talvez espécies exclusivas do trecho 
superior da bacia do rio Paranaíba, incluindo o rio São Marcos. Também endêmicos do Alto 
Paraná, mas de ocorrência talvez exclusiva do rio São Marcos, são os canivetes Characidium 
spp. n. A-C; o lambari Cheirodontinae gen. et sp. n.; e os cascudinhos Hypoptopomatinae gen. 
n. A et spp. A e B e Hypoptopomatinae gen. n. B et sp. n.  Dentre todas as espécies registradas, 
apenas uma é alóctone, o tucunaré Cichla sp., ou talvez duas, caso o trairão Hoplias sp. (grupo 
lacerdae) seja considerado como tal; e duas são exóticas, a Poecilia reticulata e a tilápia Tilapia 
sp. 
 
As espécies de Pacú Myleus tiete e Canivete Characidium sp. cf. C. lagosantense, estão 
inclusos na Lista Nacional de Espécies de Invertebrados Aquáticos e Peixes ameaçados de 
Extinção (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5 DE 21 DE MAIO DE 2004, MMA).  O Jaú Zungaro 
zungaro, está inserido na Lista Nacional de Espécies de Invertebrados Aquáticos e Peixes 
Sobreexplotados ou Ameaçados de Sobreexplotação (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 21 
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DE MAIO DE 2004, MMA, alterações incluídas pela INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 52, DE 8 DE 
NOVEMBRO DE 2005, MMA). 
 
Quanto ao estado de conservação da Ictiofauna da Bacia do rio São Marcos, é preciso explicitar 
que a formação do reservatório da UHE Itaipu eliminou a barreira existente entre as ictiofaunas 
das regiões do Alto e Médio Paraná, pois inundou as cataratas de Sete Quedas, o acidente 
geográfico separador delas. Desde então, ao menos 17 espécies invadiram o Alto Paraná: 
Ageneiosus brevifilis, Ageneiosus ucayalensis, Auchenipterus nuchalis, Catathyridium jenynsii, 
Doras eigenmanni, Hoplerythrinus unitaeniatus, Hypophthalmus edentatus, Loricariichthys 
platymetopom, Parauchenipterus galeatus, Pimelodus ornatus, Platydoras armatulus, 
Potamotrygon motoro, Potamotrygon falkneri, Potamotrygon sp., Serrasalmus marginatus, 
Pterodoras granulosus e Trachydoras paraguayensis (JÚLIO Jr. & DEITÓS 1995 apud EIA 
2000). Nenhuma dessas espécies, ou qualquer outra antes conhecida como de ocorrência 
apenas no Médio Paraná e não no Alto Paraná, foi identificada na bacia do rio São Marcos. 
Provavelmente, a barragem da UHE Jupiá representa um obstáculo eficiente para a invasão 
dessa fauna ainda mais a montante, no trecho superior da bacia do rio Paraná.  
 
Assim, de acordo com o diagnóstico da ictiofauna da Bacia do rio São Marcos (EIA 2000) 
ictiofaunístico, o conjunto desses parâmetros, costumeiramente utilizados em avaliações sobre a 
integridade biótica (KARR, 1981), associados à presença de espécies endêmicas, permite inferir 
que a área estudada da bacia do rio São Marcos sob influência da UHE Serra do Facão 
encontra-se num ótimo estado de preservação quanto à sua ictiofauna e conseqüentemente 
quanto ao seu patrimônio limnológico. 
 
6.2.2.5 Fitoplancton 

 
Represas, como importantes ecossistemas artificiais de usos múltiplos, são sistemas complexos, 
com um padrão dinâmico, apresentando rápidas mudanças em mecanismos de funcionamento 
(TUNDISI 1999 apud MORO et. al. 2003). Seus usos incluem irrigação, produção de 
eletrecidade, reserva de água para a população, recreação e pesca. Tais usos dependem de 
complexas interações e de gerenciamento adequado, o que, por sua vez, poderá ser realizado 
ocorrendo o acompanhamento dos padrões de comportamento do sistema e de suas alterações 
como resultado das ações antrópicas na bacia hidrográfica (MORO et. al. 2003). 
 
A distribuição do fitoplâncton em represas varia tanto vertical (na coluna d´água) quanto 
espacialmente. Entretanto, o fitoplâncton tende a ocorrer em maior abundância nas camadas 
superiores do reservatório, diminuindo o número de indivíduos conforme aumenta a 
profundidade (ESTEVES 1998 apud Coquemala 2005). A análise da estrutura dessas 
comunidades, através de indicadores como densidade celular, composição e diversidade 
específica, riqueza de espécies e uniformidade, permite caracterizar a compartimentalização dos 
ambientes. A heterogeneidade espacial do fitoplâncton tem sido estudada para a compreensão 
da dinâmica desses ecossistemas (POMPEO et. al. 1998, FALCO & CALIJURI 2002 apud Moro 
et. al. 2003). 
 
Atualmente, tem sido crescente a demanda, por parte da sociedade, de informações relativas às 
possíveis conseqüências de ações antrópicas sobre ecossistemas aquáticos, bem como 
informações sobre grupos de algas indicadoras da qualidade da água (LONDE et. al. 2005). 
 
Desta maneira, um dos objetivos dos em manejo de lagos e reservatórios é controlar os 
florescimentos de espécies de algas potencialmente tóxicas, como as cianobactérias, que 
produzem toxinas consideradas um risco à saúde pública (Millie et al 1992, Pitois et al 2001, 
Vincent 2004 apud LONDE et. al. 2005). Outro problema relacionado à presença de algas é a 
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eutrofização de lagos e reservatórios, com impactos como a mortandade de peixes e 
conseqüentes problemas à indústria pesqueira, ao turismo e ao uso da água para irrigação 
(Jernakoff 1997 apud LONDE et. al. 2005). 
 
As características dos corpos d'água são resultantes de ações recíprocas entre os componentes 
biológicos e os parâmetros físico-químicos. Se, por um lado, a qualidade do "substrato" aquático 
está refletida pela natureza das associações fitoplanctônicas, por outro lado, estas atuam sobre 
o meio que as sustenta, condicionando características químicas e físicas (ação sobre o pH, 
oxigênio, cor e equilíbrio iônico) e biológicas (competição, predação, inibição e estimulação) 
(APHA 1998 apud EIA 2000). 
 
A existência de sensibilidade de diferentes algas a mudanças químicas da água e a verificação 
de sucessão de espécies na comunidade do fitoplâncton, relativa às variações nas taxas de 
suprimento de nutrientes e em decorrência de eutrofização, foram evidenciadas por inúmeros 
trabalhos, tanto em regiões temperadas como tropicais (MOSS 1973, HERGENRADER 1980, 
TILMAN et al. 1982, SANT'ANNA & MARTINS 1982, KILHAM & KILHAM 1984, LIND 1984, apud 
EIA 2000). 
 
Nas amostras analisadas, foram encontrados 90 táxons fitoplanctônicos, abrangendo 52 
gêneros distribuídos entre as classes Nostocophycea (cianobactérias) 6 espécies, 
Zygnemaphyceae (zignemafíceas) 32 espécies, Chlorophyceae (clorofíceas) 17 espécies, 
Oedogoniophyceae (oedogoniofíceas) 1 espécie, Euglenophyceae (euglenofíceas) 1 espécie, 
Chrysophycea (crisofíceas) 2 espécies, Bacillariophyceae (diatomáceas) 29 espécies, 
Cryptophyceae (criptofíceas) 1 espécie e Dinophyceae (dinofíceas) 1 espécie. 
 
De acordo com o levantamento realizado no rio São Marcos (EIA 2000), excetuando-se 
Merismopedia tenuissima, as espécies de cianobactérias encontradas e as mais abundantes 
foram filamentosas. A maioria delas, como Scytonema subtile e scillatoria spp. podem formar 
uma massa de filamentos intrincados, podendo pertencer ao metafíton bentônico de rios, como o 
verificado por FUENTES & MORALES (1993) em estudos em sistemas lóticos. 
 
A classe das zignemafíceas foi constituída principalmente de táxons da Família Desmidiaceae 
(desmidiáceas), mas também foram encontrados representantes da Família Zygnemataceae 
(zignematáceas), devido à constante presença de Zygnema sp., Mougeotia sp. e Spirogyra sp.. 
Estes dois últimos gêneros de zignematáceas são característicos de regimes fluviais, por 
apresentarem órgãos basais adesivos e, de acordo com MARGALEF (1983), são mais 
freqüentes em rios considerados mais oligotróficos (EIA 2000). 
 
Igualmente como o observado com relação às desmídeas, a maioria das espécies de clorofíceas 
encontradas é de hábito planctônico. Da classe das oedogoniáceas, foi encontrado apenas um 
representante, Oedogonium sp.; Entretanto, este esteve presente em todos os pontos de 
amostragem no rio São Marcos. Esse táxon é constituído por filamentos unisseriados, fixos pela 
base e, normalmente faz parte de comunidades algais bentônicas e epifíticas, sendo habitante 
comumente abundante da zona litorânea de lagos e remansos de rios (BIGGS, 1996; DE 
NICOLA, 1996 apud EIA 2000). 
 
A comunidade algal principal de rios com hidrodinâmica acentuada é essencialmente séssil 
(HYNES, 1960), que cresce sobre pedras, grãos de sedimento, macrófitas marginais e é 
constituída principalmente de diatomáceas. Essas algas continuamente são despregadas do 
substrato pela correnteza, sendo transportadas a jusante na coluna d’água. O que tem 
explicado, muitas vezes, a dominância de diatomáceas é a capacidade que elas apresentam de 
formar inóculos, constituídos por células vegetativas, os quais ficam depositados no sedimento e 



 

 66 

são ressuspensos na coluna quando ocorre turbulência, uma adaptação maior a baixas 
condições de luminosidade, capacidade de aderir ao substrato por meio de mucilagem 
(Navicula) ou pedúnculos (Gomphonema) e crescer sobre algas filamentosas microscópicas. De 
acordo com REYNOLDS (1994), não é a intensidade da turbulência, mas sim a sua extensão 
vertical que pode ser crítica para as diatomáceas (EIA 2000). 
 
Os grupos das euglenofíceas, crisofíceas, dinofíceas e criptofíceas apresentaram uma baixa 
riqueza de espécies nas amostras analisadas, em relação aos outros grupos já discutidos, tendo 
também contribuído com um menor percentual relativo para as densidades totais de fitoplâncton 
nos pontos de coleta. De acordo com estudos da evolução de comunidades algais em rios 
(ANGELI 1979, MARGALEF 1983 apud EIA), tem sido estabelecida a relação entre uma 
eutrofização menor com uma presença maior de diatomáceas e poucos representantes de 
euglenofíceas, dinofíceas e cianobactérias que, por sua vez, refletiriam efeitos de poluição 
orgânica. 
 
6.2.2.6 Zooplâncton 
 
O zooplâncton é caracterizado por uma grande riqueza de espécies em ambientes dulcícolas, 
visto ser constituído por diferentes grupos de invertebrados (protozoários, rotíferos, cladóceros e 
copépodos), (LANSAC-TÔHA  et. al. 2001). 
 
A diversidade dos organismos planctônicos está relacionada com as várias propriedades dos 
sistemas aquáticos considerados tais como: origem dos lagos, aspectos geofísicos da bacia 
hidrográfica na qual se encontram inseridos os lagos, estado trófico ou eutrofização do lago e 
impactos antrópicos (TUNDISI 1997). 
 
Alterações na diversidade e composição de espécies zooplanctônicas podem ocorrer nos 
sistemas lacustres situados dentro da mesma bacia hidrográfica dependendo da entrada de 
materiais trazidos pelos afluentes. As espécies de zooplâncton respondem rapidamente às 
diferentes condições ambientais das massas de água. Temperatura, condutividade, pH, 
concentração de nutrientes são variáveis que determinam em conjunto um “envelope” de 
condições em que se desenvolve os organismos planctônicos. Portanto, o zooplâncton é um 
excelente indicador das condições físicas e químicas das massas de água, em águas interiores 
e a sua composição e diversidade refletem em grande parte estas condições. A diversidade e 
composição do zooplâncton é um indicador não só das condições pristinas do sistema, mas de 
sua deterioração. Alterações da diversidade e composição estão diretamente relacionadas com 
os fatores de estresse, tais como alta concentração de substâncias tóxicas, acidez ou 
basicidade (TUNDISI 1997). 
 
Desta maneira, o estudo da composição e distribuição zooplanctônica de reservatórios é de 
grande interesse, pois fornece dados sobre os mecanismos de transferência de energia, 
regeneração e transporte de nutrientes, sendo a estruturação dessa comunidade resultante dos 
processos de colonização e de seleção de espécies (ARMENGOL 1980, CASABIANCA 1985 
SENDACZ 1985 apud de MELO 2006). 
 
Segundo BARBOSA et. al. (2006), apesar da demanda que há na bacia do rio Paranaíba pela 
utilização dos recursos hídricos em variadas e impactantes atividades antrópicas (plantio de 
eucalipto, irrigação etc.), existem poucos estudos sobre o zooplâncton na bacia do rio Paranaíba 
(na qual o rio São Marcos está inserido).  
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O zooplâncton representa um importante elo na rede trófica dos ambientes aquáticos, ocupando 
posição intermediária na cadeia trófica, tendo de um lado os produtores primários e de outro os 
níveis tróficos superiores. O efeito do zooplâncton sobre os produtores primários, especialmente 
o fitoplâncton, pode se dar de forma direta, através de seu consumo via herbivoria, ou 
indiretamente, pela regeneração de nutrientes via excreção (LAMPERT 1978, LEHMAN 1980, 
STERNER 1986 apud EIA 2000). 
 
No estudo, foram observadas 29 taxas zooplanctônicos distribuídos em oito categorias 
taxonômicas. Os protozoários foram representados por apenas um gênero (Arcella) de amebas 
testáceas (tecamebas), sendo também verificados no plâncton heliozoários, os quais foram 
observados em amostras fitoplanctônicas. Espécies do gênero Arcella estão entre as mais 
freqüentes nos diferentes ambientes estudados por LANSAC-TÔHA et al. (1997 apud LANSAC-
TÔHA et al. 2003) na planície de inundação do alto rio Paraná, sendo consideradas também 
entre as mais abundantes nos ambientes lóticos. 
 
O grupo dos rotíferos foi composto por duas espécies da família Philodinidae da ordem 
Bdelloidea (classe Digononta) e por treze espécies da classe Monogononta. Dentro da classe 
Monogononta, as famílias que apresentaram maior número de taxa foram: Lecanidae (4 taxas) e 
Brachionidae (3 taxas). Os gêneros Lecane, Trichocerca e Brachionus também foram os mais 
diversos (com maior riqueza taxonômica) nos ambientes lóticos estudados por LANSAC-TÔHA 
et al. (1997 apud LANSAC-TÔHA et al. 2003). Brachionus calyciflorus, Keratella cochlearis, 
Lecane bulla e Lecane papuana, espécies verificadas neste levantamento, foram consideradas 
abundantes em pelo menos um dos ambientes lóticos investigados por aqueles autores. 
 
Com relação aos cladóceros, foi apenas observado reduzido número de carapaças vazias de 
organismos da família Chydoridae, típicos de regiões litorâneas e do gênero Bosminopsis, de 
hábito predominantemente planctônico. 
 
Os copépodes foram representados por uma única espécie de ciclopóide e por estágios larvais e 
juvenis, enquanto o grupo dos insetos foi composto por ninfas de Ephemeroptera e larvas de 
Diptera (díptero não identificado, quironomídeos e simulídeos). 
 
Além do caráter pontual da amostragem realizada, o que não permite uma avaliação mais 
profunda dos dados obtidos, no estudo (EIA 2000) foi constatado um reduzido número de taxa e 
indivíduos, fato não incomum para ambientes lóticos, especialmente quando comparados com 
ambientes lênticos (BOZELLI & ESTEVES, 1991; LANSAC-TÔHA et al., 1997) e ainda com 
relação à composição da comunidade zooplanctônica, é interessante ressaltar que o grupo que 
compreende os rotíferos foi o que apresentou maior riqueza taxonômica, o que encontra-se de 
acordo com o observado para ambientes aquáticos continentais em geral, sejam estes lóticos 
(MARGALEF, 1983; LANSAC-TÔHA et al., 1997) ou lênticos (BRANCO & SENNA, 1996; 
BRANCO, 1998). 
 
6.2.2.7 Macroinvertebrados Bentônicos 

 

Reservatórios são corpos d´água formados pelo homem com diversas finalidades. Construídos 
para estocagem de água para abastecimento, controle de inundações e geração de energia, os 
reservatórios podem ser considerados corpos d´água intermediários entre rios e lagos, 
dependendo do seu tempo de retenção, que varia de acordo com sua operação (Brandimarte et 
al. 1999, Henry 1999, Kennedy 1999 apud da Costa et. al. 2006). 
 
Atualmente, os ecossistemas aquáticos continentais são submetidos a várias formas de 
perturbações de origem antrópica, afetando as comunidades de organismos aquáticos devido 
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aos processos de lavagem e carreamento (Dudgeon 1996, Callisto et al. 2001 apud França et. 
al. 2005), e alterando trechos a jusante devido ao transporte de massas d’água e sedimentos de 
origem alóctone ou erodidos das margens.  
 
A construção de reservatórios em larga escala nos últimos 50 anos estimulou o desenvolvimento 
de pesquisas limnológicas para avaliar principalmente a estrutura e função destes ambientes 
(Tundisi e Matsumura-Tundisi 2003 apud da Costa et. al. 2006)). Dentre estas, insere-se o 
estudo dos macroinvertebrados bentônicos como bioindicadores de qualidade de água em 
programas de monitoramento ambiental, principalmente através de inventários de diversidade e 
estrutura dessas comunidades (Klemm et al. 2002, Bustos-Baez e Frid 2003, Townsend et al. 
2004, Callisto et al. 2005, Moretti e Callisto 2005 apud da Costa et. al. 2006). 
 
Os macroinvertebrados bentônicos são organismos com tamanho de corpo maior que 0,25mm 
que habitam o sedimento de ecossistemas aquáticos continentais. Colonizam substratos como 
restos de troncos, acúmulos de folhas, pedras, macrófitas aquáticas, algas filamentosas, durante 
parte ou por todo o seu ciclo de vida. Os insetos aquáticos são o grupo mais diversificado em 
regiões tropicais, porém a grande maioria é ainda desconhecida taxonomicamente (Pérez 1988, 
Calisto 2000 apud Oliveira et. al. 2004). A estrutura do sedimento e disponibilidade de recursos 
afetam diretamente a estrutura das comunidades aquáticas, assim como condições físico-
químicas da água (Ward 1998, Tikkanen 2000 apud Oliveira et. al. 2004). 
 
Os macroinvertebrados bentônicos vivem parte ou todo o seu ciclo de vida no fundo dos 
ecossistemas aquáticos, associados a diversos substratos, tanto orgânicos quanto inorgânicos. 
A distribuição e diversidade de macroinvertebrados são diretamente influenciadas pela estrutura 
do sedimento, quantidade de detritos orgânicos; e indiretamente afetadas por modificações nas 
concentrações de nutrientes e mudanças na produtividade primária (Ward, 1992 apud da Costa 
et. al. 2006). Estas modificações, por sua vez, estão intimamente relacionadas às características 
físicas e químicas da coluna d´água (Esteves, 1998 apud da Costa et. al. 2006). Dessa forma, 
as comunidades de macroinvertebrados bentônicos expressam claramente as condições 
ecológicas dos ecossistemas aquáticos que habitam. 
 
Foram coletados um total de 5.023 exemplares, distribuídos nas classes Oligochaeta, Bivalvia, 
Gastropoda, Arachnida, Crustacae e Insecta. Os grupos mais abundantes foram os Diptera 
(especialmente os Chironomidae), Ephemeroptera (especialmente Baetidae e Leptohyphidae) e 
Trichoptera, representando aproximadamente 80% do total. Embora Chironomidae e Trichoptera 
ainda não tenham sido identificados em um nível taxonômico satisfatório, os Insecta constituem 
o táxon mais rico em espécies. São estimadas cerca de 12 espécies de Trichoptera, 12 de 
Coleoptera, 13 de Odonata, 19 de Ephemeroptera e 30 de Diptera entre as ordens mais 
diversificadas. 
 
No estudo (2000), alguns grupos de macroinvertebrados bentônicos apresentaram preferência 
por determinado substrato. Associado à natureza do substrato, está o fluxo de correnteza, o qual 
direciona a distribuição de diversas das espécies presentes. No substrato areia, ocorreu a maior 
parte dos Copepoda e dos Ceratopogonidae. Mollusca ocorreu, preferencialmente, em depósitos 
de folhiço, sendo que Bivalvia também ocupou significativamente o substrato areia. Os 
Chironomidae ocorreram em todos os substratos, sendo mais abundantes em folhiço. O 
substrato pedra albergou a maioria dos Baetidae, Miroculis, Leentvaria e Leptohyphes, assim 
como os Sisyridae, os Simulidae e grande parte dos Trichoptera.  
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6.2.2.8 Mexilhão Dourado 
 
O tema contaminação do mexilhão dourado em reservatórios hidrelétricos tem se configurado 
como uma problemática para os empreendedores em nível nacional, sendo especialmente 
tratado através de programas cuja especificidade e abrangência transcendem as questões de 
um Plano Ambiental como o PACUERA, e exigem a criação de programas específicos com o 
objetivo de estabelecer ações e medidas de prevenção e controle da espécie.   
 
No reservatório da Usina Hidrelétrica Serra do Facão, o molusco bivalve ainda não foi 
identificado, mesmo assim, o monitoramento ocorre trimestralmente, através de um programa 
específico denominado “Programa de Prevenção, Monitoramento e Controle de Espécies 
Exóticas invasoras”, estabelecido e desenvolvido pelo empreendimento conforme solicitado em 
condicionante da Licença de Operação 895/2009.  
 
Mencionado e específico programa objetiva a detecção de larvas e adultos da espécie, por meio 
de vistorias de armadilhas artificiais e naturais e da coleta de amostra de água obtida da coluna 
da água do reservatório a montante e a jusante.  Adicionalmente, são vistoriadas estruturas 
durante as paradas programadas das máquinas da usina, e durante as vistorias periódicas da 
equipe da gestão patrimonial por água e por terra. Também são desenvolvidas campanhas 
educativas e de divulgação do tema, como a distribuição de folder, cartilha, palestras, a 
realização de entrevistas em emissoras de rádio e a participação em eventos, ambos os 
trabalhos direcionados ao público alvo contemplado no plano de ação do programa, visando a 
prevenção da contaminação.  
 
Neste contexto no PACUERA o tema mexilhão dourado é mapeado como uma possível 
contingência extraordinária de espécies invasoras, cujo detalhamento de ações serão tratadas 
de acordo com a especificidade requerida ao caso, e através de um programa especialmente 
elaborado para esse fim, conforme exemplo acima mencionado, o qual, sem prejuízo ao seu 
desenvolvimento, possui estreita interface com as ações de comunicação que são 
desenvolvidas pelo empreendedor no âmbito do PACUERA e de outros programas de 
monitoramento existentes no empreendimento. 
 

6.3. Meio Antrópico 
 

6.3.1 Histórico de Ocupação 
 
Em termos regionais, o processo histórico de ocupação da área de estudos ocorreu em 
movimentos distintos no tempo e no espaço, conforme a seguir:  
 

(a) Durante o ciclo do ouro, na região de Paracatu, a partir do século XVI, diversas 
bandeiras paulistas2 desbravaram o território das Minas de Goyaz3 e revelaram a 
existência de riquezas minerais na região.  

                                                           
2 Dá-se o nome de bandeiras e bandeirantes aos grupos de paulistas (formados em sua grande maioria por indivíduos 
com origem na mistura racial entre portugueses e indígenas) que nos primeiros séculos do período colonial (1500-
1822) adentravam pelos interiores do continente “desconhecido” em busca de metais preciosos e captura de 
indígenas para escravização. Atribuem-se aos bandeirantes a descoberta de ouro e diamantes na região centro-sul do 
país em fins do século XVII, e a expansão territorial do Brasil para além dos limites estabelecidos pelo Tratado de 
Tordesilhas. 
3 Goyaz = nome atribuído ao contato inicial com os indígenas denominados “goyás” ou guaiases, habitantes da região 
onde seria fundada a futura capital da província, Vila Boa, atual cidade de Goiás; esses índios costumavam utilizar 
pedaços de ouro bruto como adornos, e, por isso, prestaram valiosas informações aos bandeirantes sobre a 
existência desse mineral na região. 
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Nesta época os bandeirantes chegaram ao rio Tocantins tomando o caminho que atravessava o 
Paranaíba, prosseguindo pelo espigão do rio São Marcos. Diversas outras bandeiras, depois, 
entraram em contato com os índios bilreiros, que seriam os kayapó, ocupantes de vasto território 
à época da conquista portuguesa. A distribuição desse grupo indígena era bastante ampla e 
englobaria várias aldeias relacionadas ao mesmo tronco lingüístico; em fins do século XIX, foi 
proposto dividir esse grupo entre os kayapó do norte e do sul, observando-se que estes últimos 
haviam desaparecido ainda à época da conquista, no século XVIII. 
 
Nesse período, também se empreenderam diversos combates contra os Kayapó, 
particularmente os do sul, para possibilitar a ocupação portuguesa do território, já que muitos 
locais foram abandonados pelos mineradores, em função de seus ataques. Um exemplo seria o 
do Arraial de Santa Luzia (atual Luziânia), fundado por mineradores provenientes de Paracatu. 
Nessa região, que fazia parte do julgado de Santa Cruz (que englobava todo o sudeste goiano), 
há referências a lavras de diamantes nos rios São Marcos e Piracanjuba. 
 

(b) Penetração das entradas e bandeiras nas primeiras décadas do século XVIII, que 
adentraram pelos sertões, objetivando a captura de mão-de-obra indígena e a busca de 
riquezas minerais.  

 
O território goiano foi considerado oficialmente ocupado, com a bandeira de Bartolomeu Bueno 
da Silva, o segundo Anhanguera, no ano de 1722. Essa expedição foi um marco para as novas 
entradas destinadas ao território goiano e teria seguido, provavelmente, o caminho das 
bandeiras anteriores: partindo de São Paulo, atravessando o rio Grande e o rio Paranaíba, na 
altura de Catalão e alcançando a área onde diversas minas de ouro seriam encontradas e onde 
seria fundada a futura capital, Vila Boa, no ano de 1725. 
 
A necessidade de ocupar a região era concreta e começariam a surgir pequenos arraiais para 
dar apoio aos mineradores e viajantes, sendo implantadas pequenas lavouras de subsistência.  
 
Da trajetória da população de escravos semi-libertos iniciada, por volta de 1820, em Vila Rica de 
Ouro Preto, passando por São Domingos (atual Araxá), Paracatu, Santo Antônio do Rio Verde 
(Goiás) até chegar a Catalão. 
 
A trajetória até Paracatu foi orientada pela busca de ouro, direcionada para o trabalho nas 
lavouras de café, inicialmente na Fazenda Santo Antônio dos Casados, atual município de 
Ouvidor e depois disseminada para outros locais. 
 
No final do século XVIII, o ouro estava em plena decadência, o que esvaziou a Capitania de 
Goiás. As novas formas de ocupação correspondiam a atividades agropastoris e, à medida que 
os grupos indígenas iam sendo retirados, diversos núcleos de ocupação se estabeleciam. A 
criação de gado destacou-se no sul da capitania, dando origem aos arraiais de Campo Alegre, 
Ipameri e Catalão, já na passagem para o século XIX.  
 
No decorrer do século XIX, novas migrações de fazendeiros mineiros (geraes), paulistas e de 
nordestinos povoaram a região, que estruturaram as fazendas no sul goiano e estabeleceram 
uma distribuição populacional, centrada no ambiente rural; no espaço urbano concentravam-se 
apenas as atividades religiosas e administrativas e um modesto comércio. 
 
A implantação da ferrovia, na transição para o século XX, beneficiou economicamente os 
municípios de Ipameri e Catalão, porém prejudicou a antiga sede do Julgado, Santa Cruz, que 
ficou afastada do traçado férreo. Nesse momento, Catalão era um dos principais núcleos 
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populacionais e de seu território seriam, mais tarde, desmembrados os municípios de Campo 
Alegre, Ipameri e Davinópolis. 
 
Atualmente, a região abrangida pelo empreendimento ainda guarda as influências da ocupação 
rural, com centros urbanos bastante distanciados entre si, em fazendas de grandes dimensões e 
com pouca concentração populacional. Sua dinâmica, porém, encontra-se modificada, 
principalmente após a construção de Brasília, a implementação de novos eixos rodoviários e as 
políticas de valorização das áreas do cerrado. Nesse contexto, o povoamento dessa região foi 
se consolidando progressivamente, a partir da década de 70, pela estratégia de integração da 
Amazônia ao restante do país (Plano de Integração Nacional – PIN/1970) e pela da substituição 
da agricultura de subsistência e da pecuária extensiva por unidades agropecuárias modernas e 
com tendência à especialização. 
 
O município de Catalão era, nos primórdios, constituído pelos distritos de Santo Antônio do Rio 
Verde, Ipameri, Corumbaíba, Goiandira, Ouvidor, Três Ranchos e Davinópolis. Atualmente, 
apenas Santo Antônio do Rio Verde, localizado numa área agrícola altamente mecanizada, 
permanece como distrito de Catalão, que possui ainda três povoados: Pires Belo, ao norte, e 
Olhos D’Água e Pedra Branca, ao sul, próximos ao rio Paranaíba. O detalhe da dinâmica 
territorial deste município mostra seu papel de polarizador da demanda de seus antigos 
territórios, atualmente emancipados, o que lhe confere centralidade em todos os processos 
socioeconômicos regionais.  
 
A história do município de Catalão pode ser demarcada em três momentos históricos: o primeiro, 
marcado pelas características interioranas típicas das sociedades agrárias; o segundo, centrado 
no intenso desenvolvimento das atividades de mineração, a partir de meados da década de 70 e 
o terceiro, mais recente, voltado para o incremento das atividades industriais. 
 
O processo histórico de ocupação do território e seus desdobramentos político-administrativos, 
ao longo do tempo, sugerem a expansão da fronteira agrícola associada à incorporação de 
novas áreas ao processo de produção dos principais centros do país. As terras do cerrado 
tornaram-se acessíveis, a partir da implantação de estradas e meios de comunicação e 
atraentes para os investimentos em grandes lavouras. 
 
Embora o processo de ocupação dessa região ocorra numa escala menos intensa do que em 
outras áreas do país, sua dinâmica está associada às de Brasília e Goiânia (ao norte da região, 
municípios de Cristalina e Paracatu) e do Triângulo Mineiro, centrada no município de 
Uberlândia, que ocupa lugar estratégico na ligação com as regiões Sul e Sudeste (porção 
sudoeste de Goiás, especialmente o município de Catalão). 
 

6.3.2 Perfil Demográfico 
 
A análise demográfica dos municípios que fazem parte da AII do empreendimento permite 
caracterizar a dinâmica demográfica da área e as principais características populacionais dos 
municípios. A Área de Influência Indireta – AII é composta pelos municípios de Campo Alegre de 
Goiás, Catalão, Cristalina, Davinópolis e Ipameri, pertencentes ao Estado de Goiás e Paracatu, 
no Estado de Minas Gerais. Esses municípios compõem, dentro de seus respectivos Estados, 
regiões de baixa concentração populacional. 
 
Com uma população de 222.870 habitantes e uma superfície de 28.523 km², os municípios que 
compõem a região em estudo, apresentaram em 2007, segundo dados do IBGE (20084) (Quadro 
                                                           
4
 IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. 2008. Seção Sidra. Disponível em: 

http://www.sidra.ibge.gov.br/ Acesso em 26 mai 2008. 
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6.3.2-1), densidade demográfica média de 7,5 hab/km², inferior aos índices apresentados nos 
Estados de Goiás, com 14,7 hab/km² e Minas Gerais, com 30,5 hab/km². Dentre os municípios, 
a evolução da densidade demográfica, ao longo dos anos, foi semelhante e aumentou 
gradativamente; somente em Davinópolis foi registrada diminuição. A redução do contingente da 
área rural também foi observada, assim como em todo o território nacional. 
 

Quadro 6.3.2-1 – Indicadores demográficos de dos municípios da AII (2007) 

Município População 
Absoluta 

Área da unidade 
territorial (km²) 

Densidade 
demográfica (hab/km²) 

Campo Alegre de Goiás 5.767 2.463 2,34 
Catalão 75.623 3.778 20,02 
Cristalina 36.614 6.161 5,94 
Davinópolis 2.013 520 3,87 
Ipameri 23.114 7.369 3,14 
Paracatu 79.739 8.232 9,69 

Dados referentes a 2007. 
Fonte: IBGE (2008) 

 
Os municípios da AII do empreendimento totalizavam, em 2000, 205.785 habitantes (Quadro 
6.3.2-2). Portanto, a região apresentou um aumento de 9,8% na população nos últimos 7 anos, 
sendo Campo Alegre de Goiás e Catalão, os maiores responsáveis por este aumento (27,4% e 
17,5%).  
 
Com relação à distribuição populacional, segundo o lugar de domicílio, a área em estudo possui 
uma certa homogeneidade quanto à sua distribuição. Os municípios apresentaram, em 2000, 
uma população predominantemente urbana, alcançando alguns, taxas elevadas de urbanização, 
como Catalão, Paracatu e Ipameri.  
 
Os dados históricos, porém, mostram que a maioria dos municípios nem sempre apresentaram 
essa posição. Em 1970, por exemplo, a população rural exercia grande predomínio, chegando a 
representar mais de 87 % da população total, como no caso de Campo Alegre de Goiás. No 
entanto, a partir da década de 80, esse quadro começou a reverter, de forma mais intensa a 
partir do início da década de 90, com o incremento cada vez mais freqüente de pessoas na área 
urbana. 
 
Quadro 6.3.2-2 – Indicadores demográficos dos municípios da AII (2000) 

Município População 
Absoluta 

População 
Urbana 

População 
Rural 

Taxa de 
Urbanização (%) 

Campo Alegre de Goiás 4.528 2.871 1.657 63,41 

Catalão 64.347 57.606 6.741 89,52 

Cristalina 34.116 27.569 6.547 80,81 

Davinópolis 2.109 1.245 864 59,03 

Ipameri 22.628 18.840 3.788 83,26 

Paracatu 75.216 63.014 12.202 87,78 
Dados referentes a 2000. 
Fonte: IBGE (2008) 

 
Os dados do quadro 6.3.2-3 revelam as taxas geométricas de crescimento anual dos municípios 
da AII nos últimos 15 anos. Logo numa primeira leitura dos seus dados percebe-se a existência 
de uma variação considerável das taxas de crescimento entre os diferentes períodos. O 
município de Davinópolis é o que se comporta de maneira mais heterogênea em relação aos 
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demais, com uma taxa geométrica de crescimento baixa e negativa entre 1991 e 1996 e 2000 e 
2007. Campo Alegre de Goiás também apresentou taxa geométrica de crescimento negativa, 
porém entre os anos de 1996 a 2000. 
 

Quadro 6.3.2-3 – Taxa geométrica de crescimento dos municípios da AII 

Período Campo Alegre 
de Goiás 

Catalão Cristalina Davinópolis Ipameri Paracatu 

1991-1996 0,37 1,42% 2,53% -0,37% 1,11% 1,6% 
1996-2000 -0,51% 2,41% 4,82% 0,36% 0,73% 2,5% 
2000-2007 3,52% 2,33% 1,01% -0,66% 0,30% ND 

ND – dado não disponível. 
Fonte: SEPLAN (2008)5 e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU (2005)6. 

 
Além do êxodo rural, ocorrem nos municípios da AII, movimentos migratórios oriundos de outras 
localidades do país. O EIA da UHE Serra do Facão apresentam que, nos municípios de 
Cristalina e Davinópolis, o maior número de pessoas que migraram, pertencia a outra unidade 
da federação, devido, basicamente, à posição geográfica em que se encontram. Cristalina tem o 
rio São Marcos como principal divisor e faz limite com os municípios de Paracatu e Unaí, pelo 
lado mineiro e com a Capital Federal. Davinópolis faz divisa com os municípios de Coromandel e 
Abadia dos Dourados, pertencentes ao Estado de Minas Gerais. Nos demais municípios da AII, 
ocorre processo inverso, ou seja, a maioria das pessoas que migraram é oriunda da mesma 
unidade da federação e a sede do município é o local onde se fixa a maior parte das pessoas. 
Esse movimento ocorre em busca de melhores oportunidades de trabalho e condições de vida. 
No entanto, considerando que são poucas as oportunidades de empregos, oferecidas nas 
cidades, esse contingente tende a migrar para outros centros e, até mesmo, retornar para a área 
rural. 
 

6.3.3 Dinâmica Econômica 
 
Uma primeira aproximação para o entendimento do perfil econômico dos municípios da AII pode 
ser realizada a partir da análise do PIB – Produto Interno Bruto7 e do seu PIB per capita8, além 
da avaliação da participação dos diferentes setores econômicos na composição do PIB. Tal 
avaliação revela os valores gerados pela economia formal, sua representação e significado 
perante a população absoluta do município e a participação dos diferentes setores econômicos 
na composição geral da economia formal. Por outro lado, não contabiliza as atividades 
econômicas realizadas pelo setor informal da economia, que representa, conforme Santos 
(2004)9 uma parte considerável das atividades, da geração de renda e de postos de trabalho nos 
municípios brasileiros.  
 
O PIB dos municípios da AII apresentou um desempenho positivo nos últimos anos. Somente 
Campo Alegre de Goiás que apresentou um declínio do PIB de 2004 para 2005, apesar do 
aumento ocorrido nos anos anteriores. Da mesma forma que com o desempenho do PIB, o PIB 
per capita também realizou um movimento de ascensão nos últimos anos.  

                                                           
5 SEPLAN - Superintendência de Estatística, Pesquisa e Informação. 2008. Governo de Goiás. Disponível em: 
http://www.seplan.go.gov.br/sepin/. Acesso em 26 mai 2008. 
6 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU. 2005. Perfil sócio-econômico de Paracatu. Secretaria Municipal de 
Planejamento e Gestão. Versão 01/2005. Disponível em: http://www.paracatuonline.com.br/noticias/perfil.htm Acesso 
em 26 mai 2008. 
7 O Produto Interno Bruto pode ser entendido como sendo a soma dos valores gerados pelos bens e serviços 
produzidos nas unidades produtivas de determinada unidade territorial acrescida dos impostos. 
8 Indicador auferido através do cálculo do valor do PIB de uma unidade territorial dividido pelo número de habitantes 
da mesma unidade territorial num período de tempo que via de regra corresponde a um ano. 
9 SANTOS, M. O Espaço Dividido: Os Dois Circuitos da Economia Urbana dos Países Subdesenvolvidos. São Paulo: Edusp. 2004. 
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Quadro 6.3.3-1 – Produto Interno Bruto – PIB dos municípios da AII (2003) 

Período PIB (R$ 1.000,00) PIB per capita (R$ 1,00) 

Campo Alegre de Goiás 122.034 26.969 

Catalão 1.836.304 26.866 

Cristalina 631.909 16.722 

Davinópolis 10.731 5.281 

Ipameri 266.129 11.392 

Paracatu 549.309 6.826 
Dados referentes a 2003. 
Fonte: SEPLAN (2008) e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU (2005). 

 
Os dados sobre a participação dos três principais setores na composição do PIB nos municípios 
da AII, nos anos de 2005 e de 2003, para Paracatu, estão apresentados nos quadros 6.3.3-2 e 
6.3.3-3. 
 

Quadro 6.3.3-2 – Participação dos três principais setores na composição do PIB 
dos municípios da AII (em mil reais) 

 Agropecuária Indústria Serviços Impostos 

Campo Alegre de Goiás* 71.612 5.159 30.368 5.607 

Catalão* 109.543 816.785 1.055.561 556.951 

Cristalina* 359.871 30.670 222.159 39.320 

Davinópolis* 4.777 2.703 6.026 783 

Ipameri* 124.376 34.768 100.972 57.103 

Paracatu** 127.207 171.315 250.787 1.902 
* - Dados referentes a 2005. 
** - Dados referentes a 2003. 
Fonte: SEPLAN (2008) e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU (2005). 

 
Quadro 6.3.3-3 – Participação dos três principais setores na 

composição do PIB dos municípios da AII (em %) 
 Agropecuária Indústria Serviços Impostos 

Campo Alegre de Goiás* 63,52 4,58 26,93 4,97 

Catalão* 4,31 32,17 41,58 21,94 

Cristalina* 55,19 4,70 34,07 6,03 

Davinópolis* 33,43 18,92 42,17 5,48 

Ipameri* 39,21 10,96 31,83 18,00 

Paracatu** 11,58 15,59 22,83 50,00 
* - Dados referentes a 2005. 
** - Dados referentes a 2003. 
Fonte: SEPLAN (2008) e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU (2005). 

 
Nos municípios brasileiros, nas últimas décadas, o setor terciário (representado no quadro acima 
pelos serviços), tem apresentado um desempenho de crescimento superior aos demais setores 
(primário e secundário) em decorrência das mudanças verificadas nas atividades econômicas e 
da crescente urbanização dos municípios, associada à alteração dos padrões produtivos da 
indústria e dos processos produtivos no meio rural. Dentro das novas condições da economia 
moderna aumentou-se o nicho de mercado para atividades relacionadas a prestação de serviços 
e para o comércio em geral, ao passo em que também se aumentou a produtividade nas 
indústrias e no campo, porém com uma utilização menor de mão-de-obra. 
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Em Campo Alegre de Goiás, Cristalina e Ipameri o setor agropecuário foi o que teve maior 
participação no PIB municipal, com 63,52%, 55,19% e 39,21%, seguido pelo setor de serviços e 
indústria.  
 
Em Catalão e Davinópolis, o setor de destaque no PIB municipal é o setor de serviços (41,58% e 
42,17%), seguido pelo industrial em Catalão e pelo agropecuário, em Davinópolis. Paracatu 
comporta-se de maneira diferente dos demais municípios da AII, já que 50 % do PIB municipal 
refere-se a impostos e os 50% restantes, distribuem-se entre os setores de serviços, industrial e 
agropecuário. 
 
O perfil traçado pela composição do PIB de Catalão é o que mais se aproxima da realidade 
apresentada pelo Estado de Goiás, que, em 2005, tinha a seguinte composição da estrutura do 
PIB: Agropecuária: 11,83%; Indústria: 23,00%; Serviços: 53,73%. Minas Gerais apresenta a 
seguinte estrutura do PIB estadual: Agropecuária: 8,08%; Indústria: 28,19%; Serviços: 50,57%.  
 
A participação do setor secundário (indústrias) é importante nos municípios de Catalão e 
Paracatu, pois estes contam com empresas de destaque nacional, como a Mineração Catalão, a 
Cobebrás, a Ultrafértil, o Rio Paracatu Mineração-RPM e a Mineração Morro Agudo, ali 
localizadas em função das grandes concentrações de reservas minerais e das facilidades de 
transporte e escoamento da produção. Essas indústrias garantem a geração de diversos 
empregos diretos e indiretos. 
 
Em relação às atividades do setor primário, nos municípios da AII, há predominância das 
grandes e macro-propriedades, que possuem área entre 100 e 500 hectares e igual ou superior 
a 500 hectares, respectivamente. Quanto ao uso das propriedades agrícolas, os municípios 
possuem uma grande parcela de terras ocupadas por pastagens. Embora as pastagens ocupem 
extensas áreas, a pecuária existente na região em estudo é representada por um pequeno 
número de rebanhos bovinos, com baixa participação no cenário estadual.  
 
As lavouras são pouco representativas em todos os municípios, de acordo com os dados 
apresentados no EIA, especialmente nos municípios de Davinópolis e Paracatu. Dentre as 
principais culturas desenvolvidas na região, sobressaem-se soja, milho e cana-de-açúcar. A 
cana-de-açúcar, embora ocupe pequenas áreas, apresenta alta produtividade, superando o 
rendimento das culturas consideradas essenciais. Outras culturas temporárias de destaque nos 
municípios da AII, conforme IBGE (2008) são: algodão, alho, arroz, batata inglesa, cebola, feijão, 
mamona, mandioca, milho, soja, sorgo, tomate e trigo. 
 
As culturas permanentes são: banana, café, goiaba, tangerina, laranja, limão, abacate, manga, 
maracujá. Em Paracatu, há relevância também para o coco da baía e mamão. A cultura de coco, 
embora pouco difundida na região, vem aumentando, a cada ano, sua área de plantio, podendo 
vir a ser mais uma cultura de destaque, segundo informações recebidas localmente. 
 
As atividades secundárias registram baixos valores de produção na maioria dos municípios, 
demonstrando o menor peso, dentre os demais setores, enquanto atividade estratégica na 
economia local. O setor secundário foi também o que registrou o menor número de 
estabelecimentos instalados e pessoal ocupado. Catalão é o município, dentre os da AII, que 
apresenta melhor desempenho neste setor. 
No entanto, segundo as Secretarias de Planejamento e Desenvolvimento Econômico dos 
municípios, uma das metas principais é divulgar os incentivos fiscais e a infra-estrutura 
disponíveis, buscando a instalação de novas empresas nos Distritos Industriais existentes 
(Catalão, Ipameri, Cristalina e Paracatu) ou em outras áreas, através de parcerias com órgãos 
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ligados diretamente à classe empresarial, como as Federações das Indústrias dos Municípios e 
Estados, Associações Comerciais, SEBRAE. 
 
Catalão conta com empresas que atuam no extrativismo mineral, como: Mineração Catalão de 
Goiás Ltda (produz liga de ferro nióbio), Copebrás S/A (produz fosfato) e Ultrafértil S/A (produz 
rocha fosfato). O município é dotado do Distrito Minero-Industrial de Catalão (DIMIC), com 09 
empresas instaladas, sendo as de maior destaque: MMC Automotores do Brasil S/A (montadora 
de camionetas Mitsubishi L200), Cameco do Brasil Ltda. (indústria de colheitadeira de cana-de-
açúcar) e Parmalat (produtos laticínios). Além destas, muitas outras indústrias de pequeno e 
médio porte atuam no município, com confecção, produtos caseiros, agroindústrias, artefatos de 
cimento, metalurgia, cerâmica e móveis, dentre outros.  
 
Em Davinópolis, há alguns estabelecimentos de pequeno porte voltados basicamente para o 
beneficiamento de produtos agrícolas e construção civil, sendo 01 laticínios de resfriamento de 
leite e fábrica de queijo (Laticínio Davinópolis), 10 estabelecimentos que produzem polvilho e 
farinha de mandioca, 01 cerâmica (São Bento), 01 olaria, 01 fábrica de lajota (mantida pela 
Prefeitura) e 02 serrarias (01 mantida pela Prefeitura). 
 
O município de Campo Alegre de Goiás conta com a Fábrica de Aguardente Castelo Branco e 
com vários estabelecimentos de pequeno porte, onde se fabricam móveis tubulares, portões, 
bolsas e sacolas, roupas, entre outros. 
 
No município de Ipameri existem diversos pequenos estabelecimentos industriais atuando em 
carpintaria, gráfica, metalurgia, panificação, pré-moldados, serralheria, torrefação, moagem e 
beneficiamento de grãos. O município conta também com cerâmicas que produzem tijolos e 
telhas, confecções e indústrias de móveis, empresas registradas na área de construção civil, 
indústrias de laticínios e de resfriamento de leite e 01 destilarias de álcool (Destilaria Lago Azul 
S/A). As reservas minerais são exploradas pela BRASCAL, que produz para consumo de suas 
empresas coligadas (Grupo Tomazzini). O município conta com o Distrito Industrial de Ipameri 
(DAIP) abrigando uma cerâmica (Terraplan Indústria de Cerâmica Ltda.).  
 
Cristalina possui importantes reservas minerais, o que favorece a exploração e o beneficiamento 
por parte das diversas indústrias de pequeno e médio porte existentes no município, além de 
outras indústrias que atuam com confecção, produtos caseiros, agroindústrias, metalurgia, 
cerâmica e móveis, dentre outras. 
 
As principais atividades industriais de Paracatu são a extração mineral e as agroindustriais. As 
empresas extrativas minerais mais importantes são as Rio Paracatu Mineração-RPM, que extrai 
ouro e prata e a Mineração Morro Agudo, que explora zinco e chumbo em lavra subterrânea, 
além de comercializar calcário como subproduto. Também existem empresas de menor porte 
que mineram calcário, abundante na região (como inaê e calminas), além de outros minerais de 
classe 2, como areia e cascalho. O município conta ainda com o Distrito Industrial, que está em 
fase de urbanização. 
 
As atividades terciárias registram elevados valores de produção, de acordo com os dados 
apresentados no Quadro 6.3.3-3. Este setor presenciou, entre 1980 e 1985, uma expansão na 
maioria dos municípios, tanto em número de estabelecimentos, quanto em postos de trabalho. 
A urbanização cada vez maior dos municípios é conseqüência de um processo, em parte, 
engendrado pelo próprio crescimento das atividades urbano-industriais, mas cujo dinamismo 
econômico também se dá em função do crescimento populacional. Desta forma, a expansão dos 
serviços e do comércio é um reflexo do crescimento urbano que, por sua vez, proporciona a 
alavancagem de novas atividades terciárias. 
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6.3.4 Indicadores de Qualidade de Vida  

 

A qualidade de vida do município depende de uma série de fatores que atuam de forma 
articulada, configurando um quadro favorável (em diferentes graus) ou desfavorável (também 
em diferentes graus) ao desenvolvimento humano de seus habitantes. Destacam-se alguns 
desses fatores que atuam na qualidade de vida do município, como por exemplo, os níveis de 
escolaridade, de renda, de longevidade, além de outros, como a mortalidade infantil, o 
atendimento hospitalar e a oferta de serviços básicos como água tratada, energia elétrica, 
esgoto e transporte. 
 
No presente tópico será apresentado alguns dos fatores destacados acima, e no tópico seguinte, 
intitulado Infra-Estrutura Municipal, serão abordados alguns dos fatores diretamente 
relacionados com a qualidade de vida dos moradores dos municípios, como por exemplo, a 
oferta de serviços básicos (água, esgoto e energia elétrica).  
 
Para identificar elementos que atribuicem padrões de qualidade de vida, foi utilizado o IDH-M – 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal10.  
 
O IDH-M varia entre zero e um, sendo uma proporção positiva, pois quanto maior o número, 
maior o índice de desenvolvimento humano. Considera-se como baixo desenvolvimento 
humano, índices inferiores a 0,500. Índices considerados médios variam entre 0,500 e 0,800 e 
índices superiores a 0,800 são considerados de alto desenvolvimento humano. 
 
O quadro 6.3.4-1, apresenta os indicadores do IDH-M dos municípios da AII – IDH-M, tais como 
os indicadores de longevidade, de educação e de renda. A coloração em amarelo das células 
contendo os dados sobre o IDH-M e seus componentes indica o posicionamento dos indicadores 
na situação de médio desenvolvimento humano, ao passo que a coloração verde indica uma 
situação de alto desenvolvimento humano.  
 

Quadro 6.3.4-1 – Índice de desenvolvimento humano dos municípios da AII (2000) 

 
IDH-M 

IDH-M Longevidade Educação Renda 

Campo Alegre de Goiás 0,804 0,880 0,722 0,802 

Catalão 0,819 0,908 0,727 0,818 

Cristalina 0,783 0,825 0,674 0,761 

Davinópolis 0,729 0,839 0,630 0,733 

Ipameri 0,729 0,876 0,669 0,758 

Paracatu 0,761 0,844 0,675 0,760 

Fonte: SEPLAN (2008) e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU (2005). 
 
Os dados indicam que Campo Alegre de Goiás e Catalão encontram-se em situações de 
elevado desenvolvimento humano e Cristalina, Davinópolis, Ipameri e Paracatu encontram-se 
em situações de médio desenvolvimento humano, quando se considera o seu IDH-M. Em 
relação aos componentes do IDH-M, o indicador de educação, que mede a escolaridade, 
                                                           
10

 O IDH-M é um indicador municipal que utiliza como dimensões de análise a longevidade, a educação e a renda. No cálculo final, 
as três dimensões possuem pesos iguais. Para a dimensão longevidade, utiliza-se a esperança de vida ao nascer (número médio de 
anos que as pessoas viveriam a partir do nascimento). Na dimensão educação utiliza-se o número médio dos anos de estudo (razão 
entre o número médio de anos de estudo da população de 25 anos e mais, sobre o total das pessoas de 25 anos e mais) e a taxa de 
analfabetismo (percentual das pessoas com 15 anos e mais, incapazes de ler ou escrever um bilhete simples). Por fim, na dimensão 
renda, utiliza-se a renda familiar per capita (razão entre a soma da renda pessoal de todos os familiares e o número total de 
indivíduos na unidade familiar) – SEADE – Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados. 2008. Seção Informações dos 
Municípios Paulistas. Disponível em: www.seade.gov.br. Acesso em 11 out 2007. 
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registra alto desenvolvimento humano, em todos os municípios da AII. O indicador renda 
encontra-se na posição de médio desenvolvimento humano e o índice de longevidade apresenta 
situação de alto desenvolvimento humano em Campo Alegre de Goiás e Catalão e de médio 
desenvolvimento humano, nos demais municípios da AII. 
 
O nível de alfabetização dos municípios da AII pode ser observado no quadro 6.3.4-2. Os dados 
da tabela indicam que todos os municípios apresentaram um avanço na taxa de alfabetização no 
ano 2000, em relação a 1991. Estes índices, em 2000, variaram de 82,8% em Davinópolis a 
92,1% em Catalão. Davinópolis foi dentre os municípios da AII, o que apresentou menor 
variação no aumento deste índice, de 1991 a 2000. 
 

Quadro 6.3.4-2 – Taxa de alfabetização nos municípios da AII 

Município 
Taxa de alfabetização (%) 

1991 2000 

Campo Alegre de Goiás 82,8 89,4 

Catalão 87,2 92,1 

Cristalina 82,3 87,6 

Davinópolis 80,5 82,8 

Ipameri 83,0 89,5 

Paracatu 78,7 83,6 

Fonte: SEPLAN (2008) e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU (2005). 

 
As melhorias de indicadores de qualidade de vida entre os anos de 1991 e 2000 também foram 
verificadas em relação às taxas de mortalidade infantil, que considera as mortes de crianças de 
até um ano de idade, por mil nascidos. A evolução nesse indicador indica melhorias nas 
condições hospitalares de parto e também das condições sanitárias e de alimentação, que são 
fatores diretamente relacionados com a mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil em 
Cristalina, por exemplo, passou de 36,34 por mil nascidos em 1991 para 16,88 em 2000 (Quadro 
6.3.4-3). 

Quadro 6.3.4-3 – Taxa de mortalidade infantil por mil nascidos nos 
municípios da AII 

 
Taxa de mortalidade infantil por mil nascidos 

1991 2000 

Campo Alegre de Goiás 27,43 14,32 

Catalão 27,43 12,58 

Cristalina 36,34 16,88 

Davinópolis 27,43 24,59 

Ipameri 27,43 24,59 

Paracatu 38,50 26,70 

Fonte: SEPLAN (2008) e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU (2005). 
 
 
A Tabela 6.3.4-1 demonstra que a maior faixa de rendimento domiciliar em Campo Alegre de 
Goiás, Catalão, Cristalina e Davinópolis encontra-se entre 1 a 2 salários. A partir deste valor 
existe uma tendência de estreitamento do número de domicílios com rendimentos das faixas 
salariais superiores, definindo uma estrutura social de rendimento em forma de pirâmide, com 
uma base social composta por uma maioria sobrevivendo com baixos rendimentos e um 
estreitamento do número de domicílios na medida em que se aumenta a faixa de rendimento. 
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Tais municípios apresentam, respectivamente, 4,5%, 5,5%, 7,3% e 2,5% de seus domicílios sem 
rendimentos.  
 
A maior faixa de rendimento domiciliar em Ipameri está na faixa salarial até 01 salário mínimo; 
63% dos domicílios possuem rendimento até 02 salários mínimos e 2,8% não possui 
rendimentos. Em Paracatu, 58.392 domicílios, ou seja, 43% não possuem rendimentos e 36% 
possuem rendimento até 02 salários mínimos. 
 
  Tabela 6.3.4-1 – Rendimento domiciliar nos municípios da AII (2000) 

Faixa salarial Campo Alegre 
de Goiás 

Catalão Cristalina Davinópolis Ipameri Paracatu 

Até 1 salário 291 4.290 2.236 245 2.185 11.593 
1 a 2 salários 424 4.382 2.302 223 2.102 9.871 
2 a 3 salários 198 2.611 1.062 59 794 3.731 
3 a 5 salários 171 2.915 1.048 60 698 3.687 
5 a 10 salários 106 2.143 877 44 518 2.314 
10 a 15 salários 26 526 229 8 140 

1.148 
15 a 20 salários 17 370 153 8 85 
20 a 30 salários 11 173 78 - 46 

610 
Mais de 30 31 279 120 1 50 
Sem rendimento 60 1.065 644 17 196 25.438 

Total 1.335 18.754 8.749 665 6.814 58.392 

  Fonte: SEPLAN (2008) e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU (2005). 
 

6.3.5 Infra-Estrutura Municipal 
 
A infra-estrutura dos municípios está diretamente relacionada aos indicadores de qualidade de 
vida. No presente tópico serão abordados alguns indicadores, como a oferta de serviços de 
água tratada, energia elétrica, esgotamento sanitário, coleta de lixo, transporte, comunicação, 
saúde, cultura, lazer e educação, que podem ser considerados como infra-estruturas municipais 
indispensáveis ao bom desempenho da dinâmica social, econômica e da qualidade de vida do 
município. 
 

� Abastecimento de água 
 
O nível de atendimento do serviço de abastecimento de água por rede geral, nos municípios que 
compõem a área em estudo, varia de 60% (em Campo Alegre de Goiás e Davinópolis) a 70%, 
em Cristalina, 80% em Ipameri e Paracatu e 87%, em Catalão (quadro 6.3.5-1). O restante é 
abastecido por meio de poços ou nascentes. Vale ressaltar, no entanto, que o fornecimento de 
água nos municípios se resume apenas às áreas urbanas, enquanto que na área rural é comum 
a utilização de poços semi-artesianos ou nascentes. As sedes municipais dispõem de um 
número maior de domicílios ligados à rede geral.  
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Quadro 6.3. 5-1 – Abastecimento de água nos municípios da AII (2000) 

Municípios 

Abastecimento 
de água 

Abastecimento 
de água 

Abastecimento de 
água por rede geral 

Moradores Domicílios Domicílios 

Campo Alegre de Goiás 4.481 1.335 794 

Catalão 63.903 18.754 16.318 

Cristalina 33.449 8.749 6.097 

Davinópolis 2.077 665 400 

Ipameri 22.354 6.814 5.364 

Paracatu 74.208 18.454 14.880 

Fonte: DATASUS (2008)11. 

 
Nos municípios goianos, os serviços de captação, tratamento e distribuição de água estão sob a 
responsabilidade da Companhia de Saneamento de Goiás-SANEAGO, enquanto que, em 
Paracatu, é a COPASA a empresa responsável por esses serviços. Na maioria dos municípios, 
a captação é realizada através de poços profundos ou em águas de superfície, nos mananciais 
próximos à sede.  
 
Os municípios com maior número de habitantes na zona urbana e melhor infra-estrutura 
possuem Estações de Tratamento de Água-ETA (Catalão, Paracatu, Ipameri e Cristalina), onde, 
após o processo final de filtragem, a água recebe tratamento completo: fluoretação, adição de 
sulfato, cloro, flúor e cal, quando necessário, para corrigir o pH. Após isso, a água vai para os 
reservatórios instalados em pontos estratégicos das cidades e é fornecida à população. 
 

� Esgotamento sanitário 
 
Os dados apresentados no quadro 6.3.5-2 revelam que a grande maioria dos municípios está 
ainda bastante distante dos padrões elevados de atendimento à população, no que diz respeito 
ao esgotamento sanitário. Paracatu e Catalão foram os municípios que apresentaram melhores 
condições, se comparados aos demais, pois registraram os maiores índices de atendimento aos 
domicílios pela rede geral de esgotamento, cerca de 23 % e 46 %, respectivamente. 
 
Esse quadro é reflexo do que acontece na maioria dos municípios goianos e mineiros, visto que 
os índices apresentados nos Estados são considerados também muito baixos. Nos demais 
municípios da AII, o esgotamento através da rede geral é mínimo – 0,22% para Campo Alegre 
de Goiás, 2,95% para Cristalina, 0,12% para Ipameri – e em Davinópolis, 100% dos domicílios é 
são dotados de fossa rudimentar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 DATASUS - Departamento de Informática do SUS. 2008. Seção informações Demográficas e socioeconômicas. Disponível em 
http://w3.datasus.gov.br/datasus/datasus.php/. Acesso em 29 mai 2008. 
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Quadro 6.3. 5-2 – Serviço de esgotamento sanitário nos municípios da AII (2000) – 
Valor Absoluto 

Municípios 
Abastecimento 

de esgoto 
Abastecimento 

de esgoto 
Abastecimento de esgoto 

por rede geral 
Moradores Domicílios Domicílios 

Campo Alegre de Goiás 4.481 1.335 3  

Catalão 63.903 18.754 8.596  

Cristalina 33.449 8.749 258  

Davinópolis 2.077 665 0 

Ipameri 22.354 6.814 3.589 

Paracatu 74.208 18.454 9.164 
Fonte: DATASUS (2008). 

 
Os sistemas existentes nas cidades da área em estudo são de responsabilidade da SANEAGO, 
para os municípios goianos e da COPASA, para o município de Paracatu. Conforme dados do 
EIA, apenas em Catalão o volume coletado é tratado em 04 lagoas de estabilização. 
Atualmente, o volume tratado por dia é de 4.500 m³, o que corresponde ao total do volume 
coletado. Em Paracatu, o esgoto captado é recolhido através de 4 elevatórias, além de 1 em 
construção e lançado em estado bruto, in natura, no córrego Rico, a jusante da cidade, depois 
do bairro Chapadinha.  
 
Os dados apresentados revelam a inexistência de qualquer tipo de instalações sanitárias em 
uma grande parte dos domicílios, o que implica em índices de poluição ambiental elevados na 
área urbana, uma vez que a maior parcela do esgoto é lançada sem nenhuma forma de 
tratamento nos córregos e rios. Tornam-se mais agravantes as ligações clandestinas na rede de 
drenagem e o comportamento da população que lança lixo nas bocas de lobo, provocando o 
entupimento do sistema. Nas áreas rurais dos municípios, a maior parte do esgoto é lançada 
nos córregos, havendo poucas casas com fossas. 
 
Os serviços de água e esgoto são fundamentais para a melhoria da qualidade de vida, 
sobretudo da população residente em áreas urbanas, que possuem um modo de vida mais 
dependente da oferta desses serviços básicos. A melhoria da cobertura desses serviços básicos 
pode trazer uma série de benefícios, que variam desde a redução de infecções humanas 
relacionadas à ingestão de água contaminada até a redução de impactos ambientais sobre os 
recursos hídricos e sua vida aquática em decorrência do lançamento inadequado de esgotos 
domésticos.  
 

� Coleta de lixo 
 
O quadro 6.3.5-3, mostra o nível de atendimento do serviço de coleta de lixo domiciliar nos 
municípios da AII, quando vista em conjunto, apresenta indicadores satisfatórios, atendendo a 
um mínimo de 56% dos domicílios, índice este superior ao encontrado nos dois Estados.  
 
Individualmente, os municípios de Catalão, Ipameri e Paracatu são os que apresentam melhor 
desempenho, chegando a atender, respectivamente, 85%, 80% e 80% dos domicílios. Nos 
demais, a coleta domiciliar é menor, o que favorece a prática de outros métodos para o descarte 
do lixo, como queimar ou enterrar na área do domicílio ou fora dela. Essas formas são utilizadas 
com mais freqüência nos municípios de Campo Alegre de Goiás, Cristalina e Davinópolis. 
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Outra forma de destinação final inadequada e com proporções consideráveis foi a prática de 
jogar o lixo em lugares inapropriados, como por exemplo em terrenos baldios e em rios, que 
representou ser uma prática de 6,65% do total de domicílios de Cristalina. 
 
Quadro 6.3.5-3 – Coleta de lixo nos domicílios dos municípios da AII (2000) 

Municípios 
Campo Alegre 

de Goiás 
Catalão Cristalina Davinópolis Ipameri Paracatu 

Lixo coletado por 
serviço de limpeza 825 15.963 5.693 379 5.442 14.757 

Lixo coletado por 
caçamba de 

serviço de limpeza 
1 261 319 10 1 134 

Lixo queimado (na 
propriedade) 316 1.477 2.078 225 629 2.532 

Lixo enterrado (na 
propriedade) 

13 176 191 10 132 328 

Lixo jogado em 
terreno baldio ou 

logradouro 
34 624 391 6 283 623 

Lixo jogado em rio, 
lago ou mar 

3 7 10 0 9 10 

Outro destino 143 246 67 45 309 70 
Fonte: DATASUS (2008). 

 
Em Catalão, além da coleta realizada pela Prefeitura, são utilizados os serviços de empresa 
terceirizada para a limpeza de ruas e praças (varrição manual, retirada, poda de árvores) nos 
bairros de Nossa Senhora de Fátima, JK, São José e Centro. A coleta de entulhos originados 
pela construção civil é de responsabilidade do morador ou proprietário, com fiscalização da 
Prefeitura. Para esse tipo de coleta, existe na cidade, conforme dados do EIA, empresa 
particular especializada, que utiliza equipamento específico. Esses entulhos são jogados em 
valas previamente selecionadas pela Prefeitura. 
 
O lixo coletado nas cidades é lançado, sem tratamento, nos vazadouros públicos, sendo, 
freqüentemente, incendiado a céu aberto pelos próprios coletores e funcionários municipais. O 
município de Catalão, de acordo com informações locais obtidas nos estudos para elaboração 
do EIA, é o único que dispõe de aterro sanitário. A disposição do lixo, mesmo num aterro 
sanitário, tem que sofrer controle periódico, em função dos riscos de contaminação dos lençóis 
freáticos e cursos d’água de pequeno e médio porte. 
 
De maneira geral, o panorama encontrado nos municípios da região em estudo não se 
diferencia da realidade da grande maioria dos municípios goianos, mineiros e brasileiros. O que 
se vê, por um lado, é a falta de políticas e investimentos para comprar equipamentos e construir 
locais adequados de disposição e, por outro, a falta de consciência ambiental da população. 
 

� Energia elétrica 
 
A energia elétrica na AII é fornecida, para os municípios goianos, através da CELG - Centrais 
Elétricas de Goiás e, para o município de Paracatu, através da CEMIG - Companhia Energética 
de Minas Gerais. 
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A distribuição do consumo de energia elétrica por classes de consumidores, nos municípios da 
AII, representando um significativo indicador do grau de desenvolvimento e do peso dos setores 
econômicos, é indicada na tabela 6.3.5-1.  
 
Tabela 6.3.5-1 – Consumo de energia elétrica por modalidade de consumidor nos 

municípios da AII 

Municípios 
Campo Alegre 

de Goiás * 
Catalão 

* 
Cristalina 

* 
Davinópolis 

* 
Ipameri 

* 
Paracatu 

** 

Consumidores (nº) 2.290 30.526 13.502 972 9.216 23.903 

Consumo Residencial (Mwh) 2.004 39.901 15.652 661 10.672 25.011 

Consumo Industrial (Mwh) 167 201.567 432 562 5.433 270.566 

Consumo Comercial (Mwh) 2.151 19.590 8.179 1.522 3.814 12.590 

Consumo Rural (Mwh) 18.462 12.073 101.892 709 10.633 94.423 

Outros (Mwh) 1.118 23.430 5.221 427 4.955 11.607 

Consumo Total (Mwh) 23.901 296.562 131.376 3.881 35.506 414.200 
* – Dados de 2007 
** - Dados de 2004 
Fonte: SEPLAN (2008) e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU (2005). 
 
De acordo com os dados apresentados, observa-se que o consumo industrial é o mais 
significativo, superando as demais classes, quando visto em conjunto. Os municípios de Catalão 
e Paracatu, com intensas atividades industriais, particularmente no setor minerador, são os 
principais consumidores. Logo em seguida, vem o setor rural com destaque para o município de 
Cristalina, devido à utilização freqüente dos pivôs centrais. O setor residencial aparece em 
terceiro lugar. 
 
Todos os municípios apresentaram aumento no consumo de energia elétrica, em relação ao ano 
anterior: Campo Alegre de Goiás teve 30% de aumento no consumo, Catalão, 15%, Cristalina, 
32%, Davinópolis, 58% e Paracatu, 6%. Ipameri foi o município que apresentou menos consumo 
de energia elétrica: 1%. 
 

� Educação 
 
As infra-estruturas de educação dos municípios da AII estão apresentadas no quadro 6.3.5-4. 
Os dados dos municípios revelam que, em Campo Alegre de Goiás e Catalão houve aumento do 
número de escolas, salas de aula, docentes e alunos. Em Cristalina, houve uma diminuição no 
número de escolas, porém um aumento nas salas de aulas, docentes e alunos. Em Davinópolis, 
houve uma diminuição no número de salas, docentes e alunos, porém, o número de escolas 
manteve-se o mesmo. Em Ipameri, aumentou-se o número de docentes e alunos, porém 
diminuiu o número de escolas e salas de aula. Em Paracatu, o número de escolas aumentou de 
2003 para 2004, porém, o número de alunos diminuiu. 
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Quadro 6.3.5-4 – Variáveis de educação nos domicílios dos municípios da AII 
(2000) 

Município Escolas em 
atividade 

Salas de 
aula 

Docentes Total de 
alunos 

Campo Alegre de Goiás* 10 46 89 1.662 

Catalão* 62 593 1.196 21.331 

Cristalina* 36 343 595 13.555 

Davinópolis* 3 18 30 541 

Ipameri* 20 215 411 7.017 

Paracatu** 56 -- -- 27.003 
* – Dados de 2006 
** - Dados de 2004 
-- Dados não disponíveis 
Fonte: SEPLAN (2008) e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU (2005). 

 
O ensino fundamental, que é de responsabilidade municipal, tem sido repassado do Estado para 
os municípios. A maioria dos municípios já tem sob sua responsabilidade um grande número de 
escolas, oferecendo, inclusive, o ensino regular no período noturno para o atendimento a jovens 
e adultos trabalhadores.  
 
O ensino médio cabe fundamentalmente ao Estado, compartilhado com estabelecimentos 
particulares. De acordo com as entrevistas informais mantidas com representantes das 
administrações municipais, os serviços e equipamentos educacionais disponíveis atendem à 
demanda atual.  
 
Dos municípios da AII somente Catalão, Ipameri e Paracatu oferecem cursos técnicos 
profissionalizantes, visando qualificar os jovens para o mercado de trabalho. Os municípios de 
Catalão e Paracatu são os únicos da região em estudo que possuem sedes do SENAI – Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial. Catalão e Ipameri, mantêm unidades do SENAC - Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial. Paracatu possui ainda, conforme Prefeitura Municipal de 
Paracatu (2005), a Escola Técnica de Paracatu. 
 
O ensino superior na AII do empreendimento é oferecido nos municípios de: Catalão (Centro de 
Ensino Superior de Catalão – CESUC; Campus Universitário da Universidade Federal de Goiás 
– UFG; Pólo Universitário da Universidade Estadual de Goiás – UEG; Centro de Ensino Superior 
de Catalão - CESUC; Faculdade de Tecnologia de Catalão – FATECA), Cristalina (Faculdade 
Central de Cristalina - FACEC; Pólo Universitário da Universidade Estadual de Goiás – UEG), 
Ipameri (Unidade Universitária da Universidade Estadual de Goiás –UEG; Faculdade Estadual 
de Ciências Agrárias de Ipameri – FECAIP) e Paracatu (Faculdade Atenas; Faculdade do 
Noroeste de Minas Gerais – FINOM; Faculdade Tecsoma; Unimontes). 
 

� Saúde 
 
O quadro 6.3.5-5 apresenta o número de unidades hospitalares, hospitais e leitos hospitalares 
dos municípios da AII. Estes municípios somam 243 unidades hospitalares, sendo que, destes, 
apenas 12, são unidades hospitalares. A área em estudo dispõe de 507 leitos hospitalares, 
correspondendo a 2,27 leitos por mil habitantes. Esse índice está abaixo do padrão estabelecido 
pela Organização Mundial de Saúde para os países em desenvolvimento, que é de 5 leitos por 
1.000 habitantes. Ipameri é o único município da AII com índice próximo ao padrão estabelecido 
de leitos por 1.000 habitantes (4,89). Logo em seguida, aparecem os municípios de Catalão, 
Paracatu e Campo Alegre de Goiás, com índices de 3,45, 1,22 e 1,04 leitos por 1.000 
habitantes. Davinópolis é o município da AII mais desprovido de recursos na área de saúde. 
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Quadro 6.3.5-5 - Instalações de saúde nos municípios da AII 

Localidade Nº de unidades 
hospitalares Nº Hospitais Nº  Leitos 

hospitalares 

Campo Alegre de Goiás 04 01 06 
Catalão 108 04 261 

Cristalina 18 02 30 
Davinópolis 01 0 0 
Ipameri 31 03 113 

Paracatu 79 02 97 
Dados de fevereiro de 2007 
Fonte: SEPLAN (2008) e DATASUS (2008). 

 
� Comunicações 

 
As infra-estruturas de comunicação estão representadas pelas agências de Correios e pelas 
ligações de telefone, conforme quadro 6.3.5-6.  
 
A Agência Nacional de Telecomunicações (2008) apresenta o mapa da telefonia fixa no Brasil e 
lista os dados referentes aos acessos individuais e públicos do Serviço Telefônico Fixo 
Comutado (STFC), que é o “nome técnico do serviço de telecomunicação realizado através da 
transmissão de voz e de outros sinais destinados à comunicação entre pontos fixos 
determinados, utilizando processos de telefonia”.  
 
Os serviços de telefonia nos municípios da AII são controlados pela TELEBRASÍLIA, no 
município de Paracatu, e pela TELEGOIÁS, nos municípios goianos. Toda a região conta com 
os sistemas DDD, DDI e DDR, sendo necessário o uso da telefonista apenas para serviços 
especiais prestados pelas concessionárias. 
 
As cidades contam com os serviços da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT, 
através das inúmeras agências próprias, franqueadas, satélites, postos de venda e caixas 
coletoras de correspondência, espalhados pelas cidades que, de acordo os informantes, 
atendem às necessidades locais. 
 

Quadro 6.3.5-6 – Agências de Correio e ligações de telefones dos municípios 
da AII 

Localidade 
Acessos 

Individuais 
Acessos 
Públicos 

Agências de 
correio 

Campo Alegre de Goiás 604 34 01 
Catalão 15.974 88 05 

Cristalina 4.432 285 02 
Davinópolis 162 12 01 
Ipameri 3.494 159 02 
Paracatu 11.177 576 02 
* – Dados de 2006 
** - Dados de 2004 
-- Dados não disponíveis 
Fonte: SEPLAN (2008) e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU (2005). 

 
Quanto às imagens de televisão, podem ser captadas, nos municípios da AII, transmissões das 
redes Globo (através da TV Anhangüera), Bandeirantes, SBT, Rede Vida, TV Record e TV 
Cultura. O município de Paracatu realiza ainda uma produção local, na TV Educativa, através da 
TV Paracatu. 
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Os municípios da AII contam com os seguintes jornais locais: Jornal Pirapitinga, Jornal Dito & 
Feito, Jornal A Tribuna e Jornal Atheneu, em Catalão; O Independente, em Ipameri; Jornal “O 
Movimento”, Jornal de Paracatu e Jornal “Folha do Noroeste”, em Paracatu e O Sudoeste 
Goiano e Informativo Zen, em Cristalina. Além destes, ainda circulam os jornais O Popular, O 
Estado de São Paulo, A Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, Diário da Manhã, Diário 
Oficial, Jornal da Segunda e Gazeta Mercantil. 
 
Os municípios captam sinais de emissoras de rádio de municípios vizinhos, além das Rádio 
Cultura (AM) e Rádio Liberdade (FM), em Catalão, Rádio Xavante (AM) e Rádio Fênix (FM), em 
Ipameri, Rádio Difusora Serra dos Cristais (AM) e Rádio Clube Serra dos Cristais (FM), em 
Cristalina e Rádio Boa Vista (FM) e Rádio Jurity Paracatu (AM), em Paracatu. 
 

� Transportes 
 
A região onde se localiza a AII do empreendimento encontra-se entre importantes rodovias 
arteriais, que garantem o acesso a qualquer ponto do país, principalmente aos grandes centros. 
As principais vias de circulação são as rodovias BR-050 e BR-040 que, juntamente com as 
demais rodovias estaduais (GO-330, GO-210, GO-506, GO-020), drenam as grandes correntes 
de tráfego intra e interregionais e são pavimentadas. A GO-213, rodovia sem pavimentação, 
interliga a cidade de Ipameri, no entroncamento com a GO-330 e com a MG-040, próximo à 
cidade de Guarda Mor (MG). 
 
Existe ainda uma rodovia municipal dentro do município de Catalão que possibilita a travessia do 
rio São Marcos, feita também por meio de balsa simples, na localidade conhecida como Porto 
Pacheco, na região de Rancharia. Além das rodovias já citadas, os municípios contam com 
extensa rede de estradas vicinais, cascalhadas, sob responsabilidade das respectivas 
Prefeituras, utilizadas como meio de ligação dos núcleos urbanos às propriedades rurais e para 
escoamento da produção. Encontram-se, em geral, em bom estado de conservação, sendo 
difícil, entretanto, a circulação no período chuvoso. 
 
A malha ferroviária encontra-se estruturada na AII, basicamente, nos municípios de Catalão e 
Ipameri, interligando-os às principais cidades. O município de Paracatu não possui transporte 
ferroviário, porém existe um projeto, que prevê a construção do ramal ferroviário Pirapora-Unaí, 
com cerca de 285 km, que ligaria a região ao porto de Tubarão, em Vitória, através da Ferrovia 
Vitória-Minas. 
 
Quanto ao transporte aéreo, Catalão, Ipameri, Cristalina e Paracatu são servidos por aeroporto e 
aeródromos homologados pelo Departamento de Aviação Civil - DAC. 
 

6.3.6 Uso e Ocupação do Solo 
 
Para a área de abrangência deste estudo foi elaborado um Mapa de Uso e Ocupação do Solo 
(SFC-PAR-08), a partir de imagem do Satélite CBERs-2. A elaboração deste mapa considerou 9 
classes de uso e de ocupação do solo, à saber: corpo d´água, campo cerrado, cerrado, cultura 
permanente, cultura temporária, mata ciliar, pastagem, silvicultura e urbano. 
 
Adiante, apresenta-se o Quadro 6.3.6-1, que contêm a participação de cada uma destas 
classes, no total da área de abrangência do estudo. 
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Figura do Mapa de Uso e Ocupação do Solo (SFC-PAR-08) 
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Quadro 6.3.6-1 – Uso e ocupação do solo – área e % do total 

Uso Áreas (ha) % da área total 
Corpo d´água 663,09 0,22 
Campo cerrado 37.165,17 12,34 
Cerrado 70.607,51 23,45 
Cultura permanente 512,87 0,17 
Cultura temporária 55.405,67 18,40 
Mata ciliar 42.211,79 14,02 
Pastagem 86.539,00 28,74 
Silvicultura 7.903,99 2,62 
Urbano 114,93 0,04 

 
Conforme pode ser observado no quadro acima, as áreas ocupadas por matas e cerrados 
ocupam praticamente a metade da área total, com 49,81%. As áreas com este tipo de uso 
ocupam prioritariamente as áreas mais movimentadas do relevo. 
 
Em seguida, o segundo maior grupo de uso é o que engloba as culturas, inclusive as 
silviculturas. Neste sentido, o principal uso entre as culturas é o por culturas temporárias, que 
ocupam principalmente as áreas das “chapadas”, onde desenvolve-se culturas como milho e 
soja.  
 
Em relação às propriedades rurais, nas quais se pratica a agropecuária, predominam as 
propriedades com área entre 100 e 500 hectares, desenvolvendo basicamente a pecuária 
extensiva. Esta atividade exige grandes áreas de pastagem e, desta forma, os pastos ocupam 
28,74% do total da área de abrangência. 
 
Os espaços rurais onde ocorrem as maiores concentrações de propriedades são constituídos 
pelas localidades conhecidas como Rancharia (margem direita, no município de Campo Alegre 
de Goiás) e Anta Gorda (margem esquerda, no município de Catalão). A forma de ocupação em 
Anta Gorda está assentada basicamente na pequena propriedade, onde predomina a agricultura 
de subsistência e a produção leiteira. Em Rancharia, também se formaram pequenas 
propriedades, onde predominam a agricultura de subsistência; juntas, estas duas localidades 
configuram a área considerada mais carente da região em estudo. 
 
Embora o UHE Serra do Facão não atinja núcleos urbanos, a área de abrangência deste estudo 
engloba o distrito de Pires Belo, pertencente ao município de Catalão. A área deste distrito 
ocupa 0,04% da área total de abrangência do estudo, sendo caracterizada como uso urbano. 
 

6.3.7 Arqueologia 
 
Na região afetada pelo empreendimento, o EIA apresentou a ocorrência de 02 sítios cerâmicos 
da Tradição Aratu, no município de Ipameri e 02 sítios associados à Tradição Tupiguarani. A 
consulta ao Cadastro de sítios arqueológicos do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional indicou a existência de 05 sítios pré-históricos em Paracatu - MG, 02 sítios pré-
históricos e 02 históricos em Ipameri e 04 sítios pré-históricos em Cristalina.  
 
Além disso, foi localizado, no levantamento de campo do EIA, um sítio litocerâmico na área do 
reservatório, na localidade da Rancharia e outros 02 locais com ocorrência de cerâmica foram 
apontados, porém, não observados, por um morador da área onde será construída a barragem. 
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Na localidade chamada Anta Gorda, foi indicada a ocorrência, não confirmada, de vestígios 
cerâmicos indígenas. 
 

6.3.8 Comunidades Rurais Atingidas 
 

� Comunidades Afetadas a Montante 
 
O maior contingente de população afetada pelo Aproveitamento Hidrelétrico de Serra do Facão 
concentra-se no município de Catalão, cujo efetivo se faz presente em ambas as margens do rio 
São Marcos. Já em Campo Alegre de Goiás, o rio São Marcos se liga ao município somente 
pela margem direita, onde ocorre a ocupação pelas famílias afetadas. 
 
A composição etária da população afetada não é considerada jovem, concentrando-se na faixa 
entre 15 e 65 anos, considerada a população em idade produtiva e, em sua maior parte é do 
sexo masculino.  
 
A porcentagem de 44,6 % de pessoas residentes declarou estar há mais de 10 anos na moradia 
atual, o que indica uma estabilidade da população nessa área, enquanto que 23,7 %, que 
declararam residir há menos de 1 ano na propriedade. 
 
Um índice de mais de 43% das propriedades identificadas que serão total ou parcialmente 
afetadas com a formação do reservatório, possuem área entre 100 e 500 hectares e são 
utilizadas como residência e como o local onde são desenvolvidas as principais atividades da 
região (pecuária: bois, porcos, galinhas caipiras; e agricultura: feijão, cana-de-açúcar,  
mandioca,  arroz e milho).  
 
A grande parte dos proprietários (72%) recebe até 3 salários mínimos. A utilização de 
maquinário é bastante restrita, sendo feita por um reduzido número de proprietários. Há restrição 
ao uso de defensivos agrícolas e irrigação. 
 
Há duas propriedades que apresentam atividades importantes: uma localizada na margem 
direita do rio São Marcos, no córrego Pirapetinga, onde existe um alambique que produz 
aguardente de cana em escala comercial (1.200 litros por dia); e outra, localizada também na 
margem direita do rio São Marcos, no município de Campo Alegre de Goiás, que possui um 
alvará de pesquisa de diamante industrial numa área de 2.000 ha.  
 
O uso das águas do rio São Marcos ocorre para sedentação do gado, para a pequena irrigação 
e para a prática da pesca, como atividade de lazer.  
 
Dos moradores na área a ser afetada pelo reservatório, 73% possui alguma escolaridade e 
0,3%, com mais de 7 anos, não sabem ler nem escrever (analfabetas) ou apenas sabem assinar 
o nome (alfabetizadas); 46 % dos moradores possuem escolaridade até a 4ª série, 2,9 % 
possuem 1º grau completo e 4%, 2º grau completo, 0,6%, cursando o curso superior e 1% com 
curso superior completo. 
 
O deslocamento freqüente das famílias à procura de novas oportunidades de emprego e 
melhores condições de vida, a grande distância das escolas e a necessidade de ajudar na 
complementação da renda familiar são fatores que restringem a elevação do nível de 
escolarização da população em idade escolar. 
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Há duas escolas municipais que, com a implantação do empreendimento, ficarão próximas ao 
reservatório: Escola Municipal Santa Terezinha e Escola Municipal Santo Amaro, facilitando o 
acesso das crianças em idade escolar. 
 
As unidades de saúde mais utilizadas pelos moradores residentes na área do reservatório são 
as localizadas no município de Catalão. Com forte presença na região, o rádio é o aparelho que 
se faz presente em quase todas as casas visitadas. 
 
As únicas entidades que atuam de forma tímida e irregular na AID são os Sindicatos de 
Trabalhadores Rurais e as Associações de Pequenos Produtores. No município de Cristalina, 
atua a Associação dos Produtores do São Marcos. A Cooperativa Agropecuária de Catalão - 
COACAL é a entidade que congrega o maior número de associados. Dentre as associações que 
atuam na região, merece destaque a Associação de Moradores de Anta Gorda e Olhos D’Água, 
sediada em Anta Gorda. Existe ainda um Centro Comunitário, conhecido como São Sebastião, 
ligado à paróquia do bairro e à Associação de Moradores. 
 
O empreendimento, nessa região, de acordo com o EIA, é portador de sentimentos ambíguos, 
que vão da desconfiança à especulação em torno da possibilidade de vantagens. Há a 
preocupação, pela implantação do empreendimento, com a mudança de lugar da pobreza do 
campo para a cidade, uma vez que, na zona rural, a condição de pobreza tende a ser 
minimizada através de arranjos pontuais e, na cidade, seus desdobramentos tendem a ser mais 
intensos e negativos. No âmbito do poder público, não existem resistências à implantação do 
empreendimento, mas sim, certezas e compensações a serem negociadas. As compensações 
mencionadas podem ser enunciadas nos termos de projetos que beneficiem a região; dentre 
eles projetos de piscicultura, de educação ambiental, de agricultura orgânica, ecoturismo, entre 
outros. Do ponto de vista da população, uma das compensações demandadas diz respeito à 
possibilidade de retirada e comercialização da madeira na área de inundação do 
empreendimento. 
 
Os trabalhadores que vivem na área de inundação da UHE Serra do Facão vivem uma 
expectativa quanto à possibilidade de perda da atual situação, considerando a escassez de 
alternativas de trabalho na região, já que as cidades próximas não têm capacidade de absorção 
da mão-de-obra rural, além de ocorrerem dificuldades culturais de inserção do homem do campo 
na vida urbana. A população também teme o desmantelamento de sua história de vida, como 
também o comprometimento de sua sobrevivência, já que a implantação do empreendimento 
pode possibilitar a perda da condição atual de moradia e vizinhança. 
 
A maioria da população local tende a desacreditar na execução do empreendimento, já que as 
primeiras notícias acerca da UHE datam de mais de 10 anos e as informações circulam de 
forma esporádica. Dentre os boatos que geram inúmeras controvérsias na área, encontram-se 
aqueles que se relacionam com o valor da indenização e a forma e duração do processo 
indenizatório. 
 

� Comunidades Afetadas a Jusante 
 
De maneira geral, as propriedades e as famílias residentes as jusantes do barramento possuem 
um padrão ligeiramente superior ao das famílias e propriedades localizadas a montante. 
 
O processo de ocupação por parte da maioria dessas famílias foi por meio de herança familiar e 
a maioria não pensa em sair do local. 
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As águas do rio São Marcos são utilizadas basicamente para consumo animal e a pesca, como 
lazer. A maioria das propriedades desenvolve a pecuária leiteira e de corte e muitas utilizam os 
“ranchos de pesca”, como atividade turística. 
 
No município de Ouvidor, na região próxima ao rio São Marcos, o movimento associativista está 
basicamente circunscrito às entidades tradicionais, como as Associações de Moradores, 
Associações de Pequenos Produtores e ao Sindicato de Trabalhadores Rurais. Na medida em 
que se alcança o município de Três Ranchos, na área urbana, o associativismo está 
direcionado, principalmente, às demandas típicas de áreas de exploração turística, nas quais a 
preservação do meio ambiente passa a orientar as principais preocupações da população. 
 
As principais expectativas identificadas na área as jusantes do reservatório da UHE Serra do 
Facão conduzem à possibilidade de o empreendimento contribuir para a regularização do nível 
da água no lago de Três Ranchos, já que, dada a intensa exploração turística desse espaço, a 
atual escassez de recursos hídricos altera negativamente a rotina dessa atividade e prejudica a 
economia local. Ocorre também ansiedade da população local em relação ao prejuízo na 
utilização das águas do rio São Marcos para abastecimento animal. 
 
A implantação da UHE Serra do Facão deverá interferir parcialmente na infra-estrutura local, 
principalmente no sistema viário, caracterizado por estradas municipais vicinais, não 
pavimentadas, que possibilitam o acesso ao interior das fazendas e aos bairros locais e algumas 
travessias, constituídas por pontes de madeira. As principais vias de circulação que terão 
segmentos afetados, são as rodovias estaduais GO-506 e GO-213. 
 
 

7. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL APLICÁVEL 
 
Tanto no âmbito federal, estadual e municipal a legislação vigente no país é dotada de conjunto 
de leis, decretos e resoluções relacionados à questão do meio ambiente, que tem por objetivo o 
uso coerente dos recursos naturais, visando o desenvolvimento sócio - econômico do país e a 
qualidade de vida da população. 
 

7.1. Legislação Federal 
 
A seguir são relacionadas às leis, decretos e resoluções federais que normatizam o 
licenciamento de empreendimentos do setor elétrico assim como a proteção ao meio ambiente e 
uso e ocupação da solo região do Reservatório do UHE Serra do Facão. 
 
Licenciamento Ambiental 
 
Os empreendimentos do setor elétrico estão sujeitos a licenciamento junto ao órgão ambiental 
competente, conforme instrumentos legais mostrados a seguir: 
 

• Lei Federal n.º.938/81 – que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, seus 
fins e mecanismo de formulação e aplicação (alterada pelas leis 7804/89, 8028/90 e 
9649/98). A Política Nacional de Meio Ambiente tem como objetivos a preservação, a 
melhoria e a recuperação da qualidade ambiental com a intensão de garantir ao país as 
condições de desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e 
à proteção da dignidade da vida humana atendendo aos princípios definidos por esta lei.   
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• Resolução CONAMA n°001/86 – que define impacto ambiental e estabelece critérios 
básicos e diretrizes gerais para o relatório de impacto ambiental (alterada pelas 
Resoluções 011/86 e 237/97).  

 
• Resolução CONAMA n°006/86 – aprova os modelos de publicação de pedidos de 

licenciamento que devem constar, em periódicos e no Diário Oficial do Estado. Nesta 
resolução é enumerado todo o conteúdo do pedido de licenciamento. 

 
• Resolução CONAMA n°006/87 – estabelece regras gerais para o licenciamento 

ambiental de obras de grande porte, especialmente de geração de energia elétrica. Pelo 
Art. 1º, as concessionárias de exploração, geração e distribuição de energia elétrica, ao 
submeterem seus empreendimentos ao licenciamento ambiental perante o órgão 
estadual competente, deverão prestar as informações técnicas sobre o mesmo, conforme 
estabelecem os termos da legislação ambiental pelos procedimentos definidos nesta 
Resolução. Como empreendimento da UHE Serra do Facão esta localizado em dois 
estados encaixa-se também no Art. 2º, no qual, fica definido que caso o empreendimento 
necessite ser licenciado por mais de um Estado, pela abrangência de sua área de 
influência, os órgãos estaduais deverão manter entendimento prévio no sentido de, na 
medida do possível, uniformizar as exigências. O IBAMA é o órgão responsável para 
supervisionar os entendimentos previstos neste artigo. O empreendimento também se 
enquadra no Art. 4º pelo qual fica resolvido que, na hipótese dos empreendimentos de 
aproveitamento hidroelétrico, respeitadas as peculiaridades de cada caso, a Licença 
Prévia (LP) deverá ser requerida no início do estudo de viabilidade da Usina; a Licença 
de Instalação (LI) deverá ser obtida antes da realização da Licitação para construção do 
empreendimento e a Licença de Operação (LO) deverá ser obtida antes do fechamento 
da barragem. 

 
• Resolução CONAMA n°237/97 – dispõe sobre o licenciamento ambiental. Por esta 

resolução fica estabelecida que a construção, instalação ampliação e funcionamento de 
qualquer estabelecimento que utilize recursos ambientais e possa de alguma maneira 
ameaçar o meio ambiente necessita do licenciamento do órgão ambiental competente do 
Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA. 

 
• Resolução ANEEL n°395/98 – estabelece os procedimentos gerais para registro e 

aprovação de estudos de viabilidade e projeto básico de empreendimento de geração 
hidrelétrica. 

 
• Medida Provisória n°2.148-1 de 22 de maio de 2.001, da Subchefia para Assuntos 

Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, que cria e instala a Câmara de 
Gestão da Crise de Energia Elétrica – GCE, com o objetivo de propor e implementar 
medidas de natureza emergencial para compatibilizar a demanda e a oferta de energia 
elétrica, de forma a evitar interrupções intempestivas ou imprevistas do suprimento de 
energia elétrica. No art. 8º, § 2º- § 3º e § 4º - estipula prazos e procedimentos para 
decisão sobre análise do licenciamento ambiental de empreendimentos no setor de 
energia elétrica. 

 
• Medida Provisória n°2.152-2 de 01de junho de 2.001, estabelece celeridade na análise 

do licenciamento ambiental de empreendimentos no setor de energia elétrica. 
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Área de Preservação Permanente 
 
A formação do reservatório da UHE Serra do Facão caracteriza uma nova Área de Preservação 
Permanente - APP, este espaço territorial foi definido em lei, desde 1967, observando a 
necessidade de preservação do solo e das águas. Para o PACUERA, estas legislações serão 
citadas em separado, mesmo tendo muita sobreposição com a legislação sobre flora, por ser um 
dos focos de discussão deste trabalho: 
 

• Lei Federal n°4.771/65 – institui o novo Código Florestal. Estabelece as normas de 
proteção da cobertura vegetal existente e determina de preservação permanente as 
florestas e demais formas de vegetação naturais situadas ao redor dos reservatórios d' 
água artificiais (Art. 2 °, alínea d). 

 
• Medida Provisória n°2.166-66/01 – estabelece nova redação aos artigos 1°, 4°, 14°, 16° e 

44° da Lei 4.771/65 (Código Florestal), e do artigo 10° da Lei 9.393/96. Definindo critérios 
para Áreas de Preservação Permanente – APP, Reserva Legal e Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural – ITR. 

 
• Lei Federal n°7.803/89 - Altera a redação da Lei nº. 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 

revoga as Leis nº. 6.535, de 15 de junho de 1978, e 7.511, de 7 de julho de 1986, que 
dispõem sobre as definições de APP e Reserva Legal do novo Código Florestal. 

 
• Resolução CONAMA n°302/02 – dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de 

Áreas de Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do 
entorno.  

 
• Resolução CONAMA n°303/02 – que dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de 

Áreas de Preservação Permanente.  
 

• Instrução Normativa IBAMA n°76/05 – padroniza o modelo de Ato Declaratório Ambiental 
– ADA; e regulamenta as modalidades de apresentação do ADA (APP e Reserva Legal), 
para fins de isenção e/ou dedução de Imposto Territorial Rural – ITR. 

 
• Resolução CONAMA n°369/06 - Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade 

pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou 
supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente - APP. 

 
Audiência Pública 
 
A participação popular é uma das etapas necessárias do processo de licenciamento ambiental é 
importante para estimular discussões e assegurar que os direitos da população estão sendo 
respeitados. A participação dos cidadãos é definida pelas normas definidas abaixo: 
 

• Resolução CONAMA n°001/86 – dispõe que o órgão ambiental, sempre que achar 
necessário promoverá a realização de audiência pública para informação sobre o projeto, 
seus impactos ambientais e discussão do EIA/RIMA (Art. 11, § 2°). 

 
• Resolução CONAMA n°009/87 – estabelece que o órgão ambiental promova audiência 

pública sempre que julgar necessário ou quando solicitado por entidade civil, pelo 
Ministério Público ou por mais de 50 cidadãos (Art. 2°).  
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• Resolução CONAMA n°237/97 – garante a realização de audiências públicas como parte 
do processo de licenciamento ambiental de empreendimentos capazes de causar 
degradação ambiental (Art.100, inciso V). 

 
População Afetada 
 
Para a implantação de empreendimentos do setor elétrico, que venham afetar as populações 
locais, deve ser considerada a seguinte legislação:  
 

• Decreto n°24.643/34 – Código de Águas - cria normas para autorizações, concessões, 
desapropriações tanto para a geração de energia elétrica quanto para transmissão e 
distribuição. 

 
• Constituição Federal/88 – garante o direito de propriedade, condicionando-a a atender 

sua função social (art. 5); determina que compete à União legislar sobre desapropriações 
(art. 22 - inc. II); determina que são funções institucionais do Ministério Público promover 
o inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social (art. 
129); dispõe sobre as características da função social da propriedade rural (art. 186). 

 
• Lei Federal n°9.605/98 – que estabelece as condutas consideradas crimes de poluição e 

outros crimes ambientais (art. 54º a 61º) e contra o ordenamento urbano e o patrimônio 
cultural (art. 62º a 65º). 

  
Fauna  
 
Alguns dos instrumentos legais relacionados à conservação da fauna, aquática e terrestre, que 
devem ser considerados para o planejamento, implantação e operação de empreendimentos do 
setor elétrico são: 
 

• Lei Federal n°5.197/67 - (alterada pelas Leis 7.653/88; 7.679/88 e 9.111/95) dispõe sobre 
a proteção à fauna.  

 
• Decreto-lei n°n°221/67 – estabelece que o proprietário ou concessionário de represas 

seja obrigado a tomar medidas de proteção à fauna, estabelecidas por órgão competente 
(art.36 e parágrafo único). 

 
• Resolução CONAMA n°020/86 – estabelece critérios, limites e condições para 

classificação e enquadramento dos corpos hídricos e classes destinadas à preservação 
do equilíbrio natural e proteção das comunidades aquáticas (art. 1º). 

 
• Lei Federal n°7.653/88 – altera a redação dos art. 18°, 27º, 33º e 34º da Lei n.º.197, que 

dispõe sobre a proteção da fauna. 
 

• Lei Federal n°9.605/98 – estabelece os crimes contra a fauna (art. de 29º, 37º e 54º). 
 

• Constituição Federal/88 – determina que seja da competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios preservarem as florestas, fauna e flora (art. 
23, inc. VII). 
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Flora 
 
A vegetação no País tem merecido constante tutela legal e no que concerne aos 
empreendimentos elétricos, os cuidados são especiais, conforme a legislação mencionada 
abaixo: 
 

• Lei Federal n°4.771/65 – institui o Código Florestal. Estabelece normas de proteção e 
considera de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação 
natural situada ao redor dos reservatórios d’água artificiais (art. 2º, alínea d). 

 
• Portaria SUDEPE n°1/77 – estabelece a obrigatoriedade para os responsáveis pelas 

barragens de executar o reflorestamento ciliar com espécies indicadas à conservação da 
fauna (art. 5º). 

 
• Resolução CONAMA n°004/85 - define a largura das faixas de preservação permanente 

no caso de lagos naturais ou artificiais (art. 3º). 
 

• Constituição Federal/88 – determina que seja da competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios preservarem as florestas, fauna e flora (art. 
23, inc. VII). 

 
• Constituição Federal/88 – estabelece que seja da competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios preservarem as florestas, fauna e flora 
(Art.23, inc. VII). 

 
• Lei Federal n°7.754/89 – estabelece medidas para proteção das florestas existentes nas 

nascentes dos rios (art. 1º). 
 

• Lei Federal n°7.803/89 – altera a redação da Lei 4771/65, que dispõe sobre o novo 
Código Florestal. 

 
• Lei Federal n°8.171/91 – dispõe sobre a política agrícola. Estabelece que empresas que 

exploram economicamente águas represadas e concessionárias de energia elétrica 
serão responsáveis pelas alterações ambientais por elas provocadas e obrigadas a 
recuperação do meio ambiente, na área de abrangência de suas respectivas bacias 
hidrográficas (art. 23º). Obriga o proprietário de áreas rurais a recompor as áreas de 
Reserva Florestal Legal em 30 anos (art. 99). 

 
• Resolução CONAMA n°002/96 - determina como requisito do licenciamento de atividades 

de relevante impacto ambiental, a implantação de uma unidade de conservação ou 
outras alternativas, a fim de reparar os danos ambientais causados pela destruição de 
florestas e outros ecossistemas (art. 1º e § 1º). 

 
• Lei Federal n°9.605/98 – estabelece as condutas consideradas crime contra a flora (art. 

38 a 53 e 54). 
 

• Medida Provisória n°2.166-66/01 – estabelece nova redação aos artigos 1°, 4°, 14°, 16° e 
44° da Lei 4.771/65 (Código Florestal), e do artigo 10° da Lei 9.393/96. Definindo critérios 
para Áreas de Preservação Permanente – APP, Reserva Legal e Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural – ITR. 
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• Resolução CONAMA n°302/02 – dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de 
Áreas de Preservação Permanente de reservatórios e artificiais e o regime de uso do 
entorno.  

 
• Resolução CONAMA n°303/02 – que dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de 

Áreas de Preservação Permanente.  
 
Recursos Hídricos  
 
Todo e qualquer empreendimento do setor elétrico que utilize recursos hídricos ou o afetem, sob 
qualquer forma, estão sujeitos à legislação indicada abaixo: 
 

• Decreto n°24.643/34 – Código das Águas – dispõe que as quedas d’água e outras fontes 
de energia hidráulica são bens imóveis e não integrantes das terras em que se 
encontram (art. 145), salvo as quedas d’águas existentes nos cursos d’água, que 
pertencem aos proprietários dos terrenos marginais (art. 146). 

 
• Resolução CONAMA n°020/86 – estabelece a classificação das águas do território 

nacional, estabelecendo condições para classificação e enquadramento dos corpos 
hídricos de acordo com seu uso preponderante. 

 
• Constituição da República/88 – determina que: lagos, rios e quaisquer correntes de 

águas em terrenos de seus domínios são bens da União (art. 20); compete à União 
explorar direta ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços e 
instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos d’água (art. 21). 

 
• Portaria DNAEE n°673/94 – aprova norma para apresentação de projetos de exploração 

de recursos hídricos. 
 

• Lei Federal n°9.427/96 – institui a ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, 
disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica (alterada 
pela Lei 9.649/98), estabelecendo que a ANEEL tenha por finalidade regular e fiscalizar a 
produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, provendo a 
articulação com os Estados e o Distrito Federal, para o aproveitamento energético dos 
cursos de água (art. 2º, parágrafo único). 

 
• Lei n°9.433/97 – institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 
 

• Resolução ANEEL n°393/98 – estabelece os procedimentos gerais para registro e 
aprovação dos estudos de inventário hidrelétrico de bacias hidrográficas. 

 
• Resolução ANEEL n°395/98 – estabelece os procedimentos gerais para registro e 

aprovação de estudos de viabilidade e projeto básico de empreendimentos de geração 
hidrelétrica, assim como dá autorização para exploração de centrais hidrelétricas até 30 
MW. 

 
• Resolução ANEEL n°396/98 – estabelece as condições para implantação, manutenção e 

operação de estações fluviométricas e pluviométricas associadas a empreendimentos 
hidrelétricos. 
 
 



 

 97 

 
Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos 
 
A outorga e classificação dos Recursos Hídricos seguem as seguintes legislações: 
  

• Lei Federal n°9.984/00 - Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas - ANA, 
entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de 
coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras 
providências. E no Capítulo II Da Criação, Natureza Jurídica e Competências da ANA, no 
art.4 Inc. IV, outorgar, por intermédio de autorização, o direito de uso de recursos 
hídricos em corpos de água de domínio da União, observado o disposto nos arts. 5o, 6o, 
7o e 8o. 

 
• Resolução CNRH n°007/00 – no Art. 1º Instituir, a Câmara Técnica Permanente de 

Integração de Procedimentos, Ações de Outorga e Ações Reguladoras, de acordo com 
os critérios estabelecidos no Regimento Interno do Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos. 

 
• Resolução SNGRH n°16/01 – determina que: Art. 1º A outorga de direito de uso de 

recursos hídricos é o ato administrativo mediante o qual a autoridade outorgante faculta 
ao outorgado previamente ou mediante o direito de uso de recurso hídrico, por prazo 
determinado, nos termos e nas condições expressas no respectivo ato, consideradas as 
legislações específicas vigentes, § 1º A outorga não implica alienação total ou parcial das 
águas, que são inalienáveis, mas o simples direito de uso. § 2º. A outorga confere o 
direito de uso de recursos hídricos condicionado à disponibilidade hídrica e ao regime de 
racionamento, sujeitando o outorgado à suspensão da outorga. § 3º O outorgado é 
obrigado a respeitar direitos de terceiros. § 4º A análise dos pleitos de outorga deverá 
considerar a interdependência das águas superficiais e subterrâneas e as interações 
observadas no ciclo hidrológico visando à gestão integrada dos recursos hídricos. 

 
• Resolução CNRH/SNIRH n°13/00 – resolve que: Art. 1º A Agência Nacional de Água - 

ANA coordenará os órgãos e entidades federais, cujas atribuições ou competências 
estejam relacionadas com a gestão de recursos hídricos, mediante acordos e convênios, 
visando promover a gestão integrada das águas e em especial a produção, 
consolidação, organização e disponibilizarão a sociedade das informações e ações 
referentes. 

 
• Resolução CONAMA n°357/05 – 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. 

 
 
Recursos Minerais 
 
Apesar de não ser uma atividade fim do setor elétrico, a implantação de empreendimentos do 
setor elétrico requer, em alguns casos, a exploração de recursos minerais, como aqueles 
necessários para a construção das barragens. 
 

• Constituição Federal/88 – determina a competência comum da união, Estados, Distrito 
Federal e dos Municípios registrarem, acompanhar e fiscalizar a exploração de recursos 
hídricos e minerais em seus territórios (art. 23º); estabelece que a pesquisa e lavra de 
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recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica somente 
poderá ser efetuado mediante autorização ou concessão da União (art. 176, §1º). 

 
• Lei n°9.605/98 - estabelece que constitua crime executar pesquisa, lavra ou extração 

mineral sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, e deixar de 
recuperar a área pesquisada (art. 55º, parágrafo único). 

 
Unidades de Conservação 
 
O planejamento, a implantação e a operação de empreendimentos do setor elétrico estão, 
freqüentemente, relacionados a interferências com unidades de conservação e outras áreas 
protegidas. O reconhecimento da importância destas áreas está previsto na legislação 
ambiental. 
 

• Resolução CONAMA n°004/85 – estabelece que a largura mínima da faixa marginal ao 
redor dos reservatórios de usinas hidrelétricas será de 100 metros, medidos 
horizontalmente desde o seu nível mais alto. 

 
• Constituição da República/88 –- a utilização das áreas consideradas patrimônio nacional 

far-se-a, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio 
ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais (art. 225, §4º). 

 
• Resolução CONAMA n°002/96 - determina como requisito do licenciamento de atividades 

de relevante impacto ambiental, a implantação de uma unidade de conservação ou 
outras alternativas, a fim de reparar os danos ambientais causados pela destruição de 
florestas e outros ecossistemas (art. 1º e § 1º). 

 
Limpeza da bacia de acumulação. 
 
A boa qualidade da água do reservatório é fundamental para o prolongamento da vida útil das 
máquinas de uma hidrelétrica. A limpeza da bacia de acumulação, quando do enchimento do 
reservatório, se faz necessária para a manutenção da qualidade do recurso hídrico. Este 
procedimento encontra-se regulamentado pela seguinte legislação: 
 

• Lei Federal n°3.824/60 – que torna obrigatória a destoca e conseqüente limpeza das 
bacias hidráulicas dos açudes, represas ou lagos artificiais. 

 
Poluição 
 
Para o planejamento, implantação e operação dos empreendimentos do setor elétrico devem-se 
considerar os seguintes instrumentos da legislação ambiental: 
 

• Decreto Federal n°24.643/34 – Código de Águas (e alterações) que estabelece como 
ilícito a contaminação de águas não consumidas, com prejuízo de terceiros (art. 109). 

 
• Lei Federal n°6.938/81 – que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 

estabelecendo as penas para os poluidores (art. 14º e 15). 
 

• Lei Federal n°9.605/98 - estabelece os crimes decorrentes de poluição (art. 33 e art. 54º 
a 61º). 
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• NBR – ABNT 10151/87 e 10152/87 – estabelece a avaliação de ruído em áreas 
habitadas e níveis de ruído para conforto acústico. 

 
• Resolução CONAMA n°003/90 – estabelece padrões de qualidade do ar, previstos no 

PRONAR estabelecido pela Resolução CONAMA 005/89. 
 

• Resolução CONAMA n°005/98 – institui o Programa Nacional de Controle de Poluição do 
Ar. 

 
Recuperação de Áreas Degradadas 
 
A recuperação de áreas degradadas está freqüentemente relacionada ao planejamento, 
implantação e operação de empreendimentos elétricos. 
 

• Lei Federal n°6.938/81 que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente – artigos 
2º, inc. VIII e IX e artigo 4º, inc. VI. 

 
• Constituição Federal/88 – determina que aquele que explorar recursos minerais fica 

obrigado a recuperar o meio ambiente (art. 225, § 2º). 
 

• Decreto n°97.632/89 – estabelece que as atividades de exploração de recursos minerais, 
têm a obrigatoriedade de apresentarem junto ao estudo de impacto ambiental, o plano de 
recuperação de área degradada. 

 
• Lei Federal n°8.171/91 – estabelece que empresas que exploram economicamente 

águas represadas e as concessionárias de energia elétrica serão responsáveis pelas 
alterações ambientais por elas provocadas e obrigadas à recuperação do meio ambiente 
(art. 23). 

 
• Resolução CONAMA n°237/97 – estabelece que a recuperação de área contaminada ou 

degradada seja passível de licenciamento ambiental (§1º e anexo 1). 
 

• Lei Federal n°9.605/98 – estabelece que constitua crime deixar de recuperar a área 
pesquisada ou explorada (art. 55 e parágrafo único). 

 
Recursos Financeiros – Compensação Financeira  
 
O atendimento à legislação pode gerar direito e deveres aos envolvidos no empreendimento, 
conforme especificações abaixo: 
 

• Constituição Federal/88 - determina a participação no resultado da exploração de 
recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica aos Estados, Distrito Federal, 
Municípios e órgãos da Administração direta da União (art. 20, §1º). 

 
• Lei Federal n°7.990/89 – institui para os Estados, Distrito Federal e Municípios, 

compensação financeira para fins de geração de energia elétrica, de recursos minerais 
em seus respectivos territórios. 

 
• Lei Federal n°8.001/90 – define os percentuais de distribuição da compensação 

financeira de que trata a Lei 7.990/89. 
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• Resolução CONAMA n°002/96 – dispõe sobre a implantação de uma unidade de 
conservação vinculada ao licenciamento de atividades de relevante impacto ambiental, 
estabelecendo que o montante de recursos a serem empregados não poderá ser inferior 
a 0,5% dos custos totais do empreendimento (art. 2º). 

 
• Resolução CONAMA n°237/97 – os estudos necessários ao processo de licenciamento 

deverão ser realizados às expensas do empreendedor (art. 11º). 
 

• Lei Federal n°9.993/00 – destina recursos da compensação financeira pela utilização de 
recursos hídricos para fins de energia elétrica e pela exploração de recursos minerais 
para o setor de ciência e tecnologia (altera a redação da Lei 8.001/90). 

 
• Lei Federal n°9.985/00 – institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza. O art. 36 trata da compensação ambiental para empreendimentos de 
significativo impacto ambiental em seu § 1º diz que o montante de recursos a ser 
destinado pelo empreendedor para esta finalidade não pode ser inferior a meio por cento 
dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento, sendo o percentual 
fixado pelo órgão ambiental licenciador. 

 
• Resolução CONAMA n°371/06 – estabelecem diretrizes aos órgãos ambientais para o 

cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos de recursos advindos de 
compensação ambiental, conforme a Lei n o 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC e dá outras 
providências. 

 
Ações Judiciais 
 
Dentre os instrumentos legais existentes no País, utilizados para a tutela do meio ambiente, 
destacam-se: 
 

• Lei Federal n°4.717/65 – regula a ação popular (alterada pelas Leis 6.014/43 e 6.513/77). 
É o instrumento processual de defesa da coletividade utilizável por qualquer cidadão com 
o objetivo de atacar o ato ilegal ou lesivo ao patrimônio público. 

 
• Lei Federal n°6.938/81 – dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente – no 

estabelece a legitimidade do Ministério Público na proposição de ação de 
responsabilidade civil e criminal por danos ao meio ambiente (art. 14, §1º). 

 
• Lei Federal n°7.347/85 – disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos 

causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turismo e paisagismo (vetado). 

 
• Constituição da Republica/88 – que determina que qualquer cidadão possa propor ação 

popular para anular ato lesivo ao patrimônio público (art. 5) e que determina como 
funções do Ministério Público a promoção de inquesito e ação civil para proteção do 
patrimônio público (art. 129). 
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Legislação Urbanística 
 
Todo empreendimento elétrico esta sujeito à legislação urbanística federal referente ao 
parcelamento do solo, uso e ocupação. 
  

• Lei Federal n°10.257/01 – Estatuto das Cidades – regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelecendo diretrizes gerais para a política urbana e dá outras 
providências. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, 
estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da 
propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, 
bem como do equilíbrio ambiental. E no Art. 2º a política urbana tem por objetivo ordenar 
o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. 

 
• Lei Federal n°9.785/99 - Altera o Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941 

(desapropriação por utilidade pública) e as Leis nos 6.015, de 31 de dezembro de 1973 
(registros públicos) e 6.766, de 19 de dezembro de 1979 (parcelamento do solo urbano). 

 
• Lei Federal n°6766/79 - Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras 

Providências. Determina que: os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 
estabelecer normas complementares relativas ao parcelamento do solo municipal para 
adequar o previsto nesta Lei às peculiaridades regionais e locais.  

 
• Instrução INCRA n°17B/80 – Dispõe sobre o Parcelamento de Imóveis Rurais.  

Estabelece que sejam formas de parcelamento do solo, o loteamento e o 
desmembramento. E determina: o parcelamento, para fins urbanos, de imóvel rural 
localizado em zona urbana ou de expansão urbanas, assim definidas por lei municipal, 
rege-se pelas disposições da Lei 6766/79 e das legislações estaduais e municipais 
pertinentes. 

 
• Lei Federal n°5.868/72 – Cria o Sistema Nacional de Cadastro Rural e dá outras 

providências.  No Art. 8º Para fins de transmissão, a qualquer título, na forma do artigo 
65, da Lei nº. 4.504, de 30 de novembro de 1964, nenhum imóvel rural poderá ser 
desmembrado ou dividido em área de tamanho inferior a do módulo calculado para o 
imóvel ou da fração mínima de parcelamento fixada no § 1º deste artigo, prevalecendo a 
de menor área. § 1º A fração mínima de parcelamento será: a) o módulo correspondente 
à exploração hortigranjeira das respectivas zonas típicas, para os Municípios das capitais 
dos Estados; b) o módulo correspondente às culturas permanentes para os demais 
Municípios situados nas zonas típicas A, B e C; c) o módulo correspondente à pecuária 
para os demais Municípios situados na zona típica D. § 2º Em Instrução Especial 
aprovada pelo Ministro da Agricultura, o INCRA poderá estender os outros Municípios, no 
todo ou em parte, cujas condições demográficas e sócio-econômicas o aconselhem, 
fração mínima de parcelamento prevista para as capitais dos Estados. 

 
• Lei Federal n°4.591/64 – Dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações 

imobiliárias. No Art. 7° O condomínio por unidades autônomas instituir-se-á por ato entre 
vivos ou por testamento, com inscrição obrigatória no Registro de Imóveis, dele 
constando: a individualização de cada unidade, sua identificação e discriminação, bem 
como a fração ideal sobre o terreno e partes comuns, atribuída a cada unidade, 
dispensando-se a descrição interna da unidade. 
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Navegação 
 
O uso do reservatório de empreendimentos elétricos obedece às normas de navegação da 
Marinha do Brasil. A seguir seguem as normas pertinentes a UHE Corumbá III. 
 

• Lei Federal n°9774/98 – Altera a lei n° 7652 de 03 de fevereiro de 1998, que dispõem 
sobre o registro da propriedade marítima. 

 
• Decreto n°87648/82 – aprova o regulamento do tráfego marítimo. Estabelece no Art. 1º - 

Este Regulamento estabelece princípios gerais para o Tráfego Marítimo, Fluvial e 
Lacustre e para a Segurança da Navegação nas águas sob jurisdição nacional. E no Art. 
2º - Aplicam-se ao Tráfego Marítimo, Fluvial e Lacustre as leis e demais disposições 
trabalhistas, aduaneiras, fiscais, sanitárias, de imigração, de polícia marítima, além das 
normas nacionais e internacionais pertinentes, objetivando um transporte rápido, seguro, 
econômico e eficiente. 

 
• Normas de Autoridade Marítima. NORMAM 02 – embarcações empregadas na 

navegação interior. Estabelece as regras que devem seguir as embarcações 
empregadas para carga e/ou passageiros na navegação interior.  

 
• Normas de Autoridade Marítima. NORMAM 03 – Amadores, embarcações de esporte 

e/ou recreio e para cadastramento e funcionamento das marinas, clubes e entidades 
desportivas náuticas. Estabelece normas e procedimentos sobre o emprego das 
embarcações de esporte e/ou recreio e atividades correlatas não comerciais visando à 
segurança da navegação, à salvaguarda da vida humana no mar e à prevenção contra a 
poluição do meio ambiente marinho por tais embarcações. 

 
• Normas de Autoridade Marítima. NORMAM 04 – operação de embarcações estrangeiras 

em águas jurisdicionais brasileiras. 
 

• Normas de Autoridade Marítima. NORMAM 05 - Homologação de Material e Autorização 
de Estações de Manutenção. Estabelece normas gerais, requisitos de fabricação, testes 
de avaliação e procedimentos para homologação de material e para autorização para 
funcionamento de estações de manutenção de equipamentos infláveis de salvatagem. 

 
• Normas de Autoridade Marítima. NORMAM 06 - Reconhecimento de Sociedades 

Classificadoras para Atuarem em Nome do Governo Brasileiro. Estabelece que as 
Sociedades Classificadoras possam atuar em nome do Governo Brasileiro para 
realização de testes, medições, cálculos, vistorias, inspeções, auditorias em empresas 
de navegação, embarcações e estruturas marítimas, incluindo seus sistemas, 
equipamentos e instalações associadas e emissão, renovação e/ou endosso dos 
respectivos certificados, relatórios, licenças ou qualquer outro documento pertinente, 
previstos nas Convenções e Códigos Internacionais e nas demais normas nacionais 
aplicáveis. 

 
• Normas de Autoridade Marítima. NORMAM 07 - Atividades de Inspeção Naval. 

Estabelece que as ações de Inspeção Naval, na fiscalização de Segurança do Tráfego 
Aquaviário nas Águas Jurisdicionais Brasileiras, visam: a segurança da navegação; a 
salvaguarda da vida humana; e a prevenção da poluição ambiental por parte de 
embarcações, plataformas ou suas instalações de apoio. 
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• Normas de Autoridade Marítima. NORMAM 08 - Tráfego e permanência de Embarcações 
em Águas Jurisdicionais Brasileiras. Esta norma estabelece as regras para o tráfego de 
embarcações brasileiras ou não dentro de águas brasileiras. Essas regras atingem todas 
as etapas do tráfego: entrada, permanência e saída. 

 
• Normas de Autoridade Marítima. NORMAM 09 - Inquéritos Administrativos. Estabelecer 

normas para instauração e instrução de Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos 
da Navegação (IAFN), suas formalidades e tramitação até o Tribunal Marítimo (TM). 
Essa norma se aplica as embarcações brasileiras e estrangeiras. 

 
• Normas de Autoridade Marítima. NORMAM 10 - Pesquisa, Exploração, Remoção e 

Demolição de Coisas e Bens Afundados, Submersos, Encalhados e Perdidos. Define as 
regras de exploração de bens da União e de terceiros afundados em águas brasileiras. 

 
• Normas de Autoridade Marítima. NORMAM 11 – Estabelece normas e procedimentos 

para padronizar a emissão de parecer atinente à realização de obras sob, sobre e às 
margens das águas jurisdicionais brasileiras e dispõe também a respeito das obras, 
dragagem, pesquisa e Lavra de Minerais Sob, Sobre e às Margens das Águas sob 
Jurisdição Brasileira. 

 
• Normas de Autoridade Marítima. NORMAM 12 - Serviço de Praticagem. Estabelece as 

diretrizes para o serviço de praticagem em águas jurisdicionais brasileira (AJB). E define 
como prático o profissional aqüaviário não-tripulante que presta serviço de praticagem 
embarcado. E o serviço de praticagem como o conjunto de atividades profissionais de 
assessoria ao Comandante, requeridos por força de peculiaridades locais, que dificultem 
a livre e segura movimentação da embarcação e é constituído do Prático, da lancha de 
Prático e da Atalaia (estação de praticagem). 

 
• Normas de Autoridade Marítima. NORMAM 13 – Aquaviários. Tem o propósito de 

estabelecer as normas relativas ao ingresso, inscrição e à carreira dos aquaviários e 
para a concessão e emissão de Certidão de Serviços de Guerra. 

 
• Normas de Autoridade Marítima. NORMAM 14 - Cadastramento de Empresas de 

Navegação, Peritos e Sociedades Classificadoras. Define as regras, documentação e 
capacitação para as empresas e pessoas que desejam trabalhar com navegação. 

 
• Normas de Autoridade Marítima. NORMAM 15 - Atividades Subaquáticas. Estabelecem 

Normas básicas para controle e certificação de equipamentos e sistemas de mergulho, 
cadastramento de empresas prestadoras de serviços subaquáticos e credenciamento de 
entidades para ministrar cursos de mergulho profissional. 

 
• Normas de Autoridade Marítima. NORMAM 16 - Estabelece Condições e Requisitos para 

Concessão e Delegação das Atividades de Assistência e Salvamento de Embarcação, 
Coisa ou Bem em Perigo no Mar, nos Portos e Vias Navegáveis Interiores. A presente 
norma estabelece as condições e requisitos para a delegação aos órgãos federais, 
estaduais e municipais, e para a concessão a empresas privadas das atividades de 
assistência e salvamento de embarcação, coisa ou bem, em perigo no mar, nos portos e 
vias navegáveis interiores. 

 
• Normas de Autoridade Marítima. NORMAM 17 - Sinalização Náutica (DHN). Estabelece 

as normas, procedimentos e instruções sobre sinalização náutica, para aplicação no 
território nacional e nas Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), contribuindo, 
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conseqüentemente para a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no 
mar e a prevenção da poluição nas vias navegáveis. A Sinalização Náutica estabelecida, 
operada e mantida no território nacional e nas AJB obedece à legislação citada neste 
Artigo e às Normas Técnicas da DHN sobre o assunto. Esses documentos legais e 
normativos serviram como base para a elaboração destas NORMAM. 

 
• Normas de Autoridade Marítima. NORMAM 19 (DHN) - Atividades de Meteorologia 

Marítima. 
 
Turismo 
 
Os reservatórios dos empreendimentos elétricos podem ser aproveitados para o turismo, 
seguindo a legislação do setor. 
 

• Lei Federal n°6505/77 - Dispõe sobre as atividades e serviços turísticos; estabelece 
condições para o seu funcionamento e fiscalização; altera a redação do artigo 18, do 
Decreto-lei nº. 1.439, de 30 de dezembro de 1975; e dá outras providências. 

 
• Lei Federal n°6.513/77 - Dispõe sobre a criação de Áreas Especiais e de Locais de 

Interesse Turístico; sobre o Inventário com finalidades turísticas dos bens de valor 
cultural e natural; acrescenta inciso ao art. 2º da Lei nº. 4.132, de 10 de setembro de 
1962; altera a redação e acrescenta dispositivo à Lei nº. 4.717, de 29 de junho de 1965; 
e dá outras providências. 

 
• Decreto-Lei n°84.934/80 - Dispõe sobre as atividades e serviços das Agências de 

Turismo, regulamenta o seu registro e funcionamento e dá outras providências 
 

• Decreto-Lei n°2.294/86 - Dispõe sobre o exercício e a exploração de atividades e 
serviços turísticos e revoga as disposições do artigo 1º e os itens II e III do artigo 3º da 
Lei nº. 6.505, de 13 de dezembro de 1977.  

 
• Lei Federal n°8.181/91 - Dá nova denominação à Empresa Brasileira de Turismo 

(Embratur), e dá outras providências. 
 

• Deliberação-Normativa n°430/02 – Cria ao comitê Gestor do Programa Pólos de 
Ecoturismo do Brasil. 

 
• Decreto n°4.898/03 – transfere as competências da EMBRATUR - Instituto Brasileiro de 

Turismo para o Ministério do Turismo relativas ao cadastramento de empresas, à 
classificação de empreendimentos dedicados às atividades turísticas e ao exercício da 
função fiscalizadora, estabelecidas no art. 3º, inciso X, da Lei nº 8.181, de 28 de março 
de 1991. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 105 

7.2. Legislação do Estado de Goiás 
 
Como o empreendimento UHE Serra do Facão esta implantado em porções territoriais do 
Estado de Goiás é necessária à análise da legislação ambiental estadual, pois algumas 
determinações deste projeto podem ser tomadas de acordo com esta legislação. 
 
Constituição Estadual 
 
A Constituição do Estado de Goiás contém artigos relativos à preservação do meio ambiente e 
recursos naturais estaduais: 
 

• Arts. 127 a 132 - da proteção dos recursos naturais e da preservação do meio ambiente, 
seguindo as linhas da carta federal a constituição estadual reserva um capítulo sobre 
proteção ambiental. 

 
• Art.130 - determina a criação, na forma da lei, de unidades de conservação destinadas a 

proteger as nascentes e mananciais, além de vedar o desmatamento até a distância de 
20 metros das margens dos rios, córregos e cursos d’água. 

 
• Art.132 - trata das questões institucionais, entre elas, a exigência de relatório de impacto 

ambiental nas situações de significativa alteração do meio ambiente. 
 
Licenciamento Ambiental 
 

• Resolução CEMAM 1/2003 - previsto pela Lei 13.456 de 16 de abril de 1999, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n°2.730 de 5 de junho de 1987, pelo 
Decreto n°5.253 de 6 de julho de 2000 e pelo Decreto n°5.417 de 26 de abril de 2001, 
observando o disposto em seu regimento interno, o Conselho Estadual de Meio 
Ambiente, dispõe sobre a criação de Grupo de Trabalho para revisão da legislação 
estadual de meio ambiente. 

 
• Resolução CEMAM 69/2006 – Dispõe sobre os critérios para a descentralização do 

licenciamento ambiental e dá outras providências. O Conselho Estadual de Meio 
Ambiente – CEMAm, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20, IV 
do Decreto n05. 805, de 21 de julho de 2003 e conforme o disposto em seu regimento 
interno. Resolve no Art. 10 – Os municípios para realizarem o licenciamento ambiental e 
emitirem a licença ambiental das atividades de impacto local deverão credenciar-se junto 
ao CEMAm. 

 
Audiência Pública 
 

• Resolução CEMAM 22/2002 - previsto pela Lei 13.456 de 16 de abril de 1999, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n° 2.730 de 5 de junho de 1987, pelo 
Decreto n°5.253 de 6 de julho de 2000 e pelo Decreto n°5.417 de 26 de abril de 2001, 
observando o disposto em seu regimento interno, o Conselho Estadual de Meio 
Ambiente, dispõe sobre a realização de audiência pública como forma de promover a 
ampla participação da sociedade na gestão ambiental, para licenciamentos ambientais e 
outras finalidades. 
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Fauna 
 

• Portaria AGMA 3/2003 - a Agência Goiana de Meio Ambiente estabelece normas para a 
pesca. Restrição de quantidade e local. Não faz referência a lagos artificiais. 

 
• Lei Estadual n°13.025/1997 – dispõe sobre a pesca, aqüicultura e proteção da fauna 

aquática e dá outras providências. Segundo o Art. 8° - Ficam sujeitos ao prévio 
licenciamento: II – as atividades de formação e expansão da piscicultura, aqüicultura 
criatórios e plantel reprodutor. 

 
• Lei Estadual n°14.241/2002 - Regulamentado pelo Decreto nº. 5.899, de 09-02-2004.  

Dispõe sobre a proteção da fauna silvestre no Estado de Goiás e dá outras providências. 
 

• Decreto n°5.899/2004 – Regulamenta Lei 14.241/02. 
 
Flora 
 

• Portaria AGMA 14/2001 – a Agência Goiana de Meio Ambiente, estabelece os critérios 
técnicos a serem adotados pela mesma quando da análise dos processos de Averbação 
da Reserva Legal Extra Propriedade. 

 
• Portaria AGMA 022/2001 - a Agência Goiana de Meio Ambiente, Dispõe sobre o Plano 

de exploração florestal e uso alternativo do solo previstos na Lei n.º96 de 14 de março de 
1995 e no Decreto n.º 4.593, de 13 de novembro de 1995.  

 
• Portaria AGMA 023/2001 - a Agência Goiana de Meio Ambiente, resolve que a execução 

de plantios florestais de espécies nativas, ou exóticas, com a finalidade de produção e 
corte, em áreas de cultivo agrícola e pecuária, alteradas, subutilizadas ou abandonadas, 
localizadas fora das áreas de preservação permanente e reserva legal, fica suprimida de 
apresentação de projeto e da realização de vistoria técnica. 

 
• Lei n°12.596/1995 – regulamentada pelo Decreto nº. 4.593/95, institui a Política Florestal 

do Estado de Goiás e dá outras providências. 
 
Recursos Hídricos e Recursos Minerais 
 

• Lei n°13.123/1997 - Estabelece normas de orientação à política estadual de recursos 
hídricos, bem como ao sistema integrado de gerenciamento de recursos hídricos e dá 
outras providências. 

 
• Resolução n°003/2001 - Estabelece diretrizes para a formação e funcionamento dos 

Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado de Goiás. 
 

• Portaria AGMA 1/2002 – a Agência Goiana de Meio Ambiente estabelece as exigências 
de ordem técnica para os empreendimentos que se sujeitam por força de lei ao 
licenciamento ambiental, assim como novos empreendimentos que venham a se instalar 
nas proximidades a qualquer manancial do Estado de Goiás. 
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Unidades de Conservação 
 

• Lei Estadual n°14.247/2002 – institui o Sistema Estadual de Unidades de Conservação 
no Estado de Goiás (SEUC), estabelecendo critérios e normas para sua criação, 
implantação e gerenciamento das unidades de conservação. Esta lei dispõe sobre os 
incentivos e penalidades aos municípios que criarem ou danificarem as unidades de 
conservação. 

 
Poluição 
 

• Lei Estadual n°8.544/1978 – institui o sistema de prevenção e controle da poluição do 
meio ambiente, água, ar e solo. 

 
Educação Ambiental. 
 

• Decreto n°2.955/1988 – institui o programa de educação ambiental no Estado de Goiás, 
destinado a fomentar no cidadão a consciência ambiental de desenvolvimento associado 
a uma gestão adequada do meio ambiente. 

 
7.1. Legislação do Município de Catalão 

 
Legislação Urbanística 
 

• Lei Municipal n° 2.210/04, Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável Urbano e 
Ambiental de Catalão – constituem-se instrumento básico da política de desenvolvimento 
urbano de uso do solo inclusive uso alternativo do solo e ambiental do Município, 
instruindo objetivos, diretrizes e instrumentos orientadores e condicionadores das ações 
públicas e privadas no território municipal. 

 
• Lei Municipal n° 2.211/04 – Dispõe sobre o uso e ocupação do solo no município de 

Catalão. Nesta lei são definidas as normas de uso e ocupação do solo municipal 
observada as disposições da lei que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento 
Sustentável Urbano e Ambiental de Catalão (PDUA). 

 
• Lei Municipal n° 2.212/04 – do Parcelamento do Solo Urbano, que em seu Art. 1º - O 

parcelamento do solo para fins urbanos ou rurais no município passa a ser regido por 
esta Lei, respeitadas as disposições da Lei Federal 6.766/79 e suas alterações, as 
atribuições do INCRA quanto ao chacreamento e ao módulo rural bem como do Plano 
Diretor de Desenvolvimento Sustentável Urbano e Ambiental (PDUA) de Catalão e da 
respectiva Lei de Uso e Ocupação do Solo, e dependem de licenciamento ambiental 
prévio nos termos da legislação ambiental em vigor. 
 

• Lei Municipal 3.439/2016 de 08 de dezembro de 2016 – Instituí o Plano Diretor de 
Ordenamento do Território e Desenvolvimento Sustentável de Catalão, que dispõe sobre 
o Plano de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, Instrumentos Urbanísticos e 
Sistema de Gestão do Município de Catalão 

 
Legislação Administrativa 
 

• Lei Municipal n°959/90, institui as normas sobre a política administrativa do município de 
Catalão. Nesta lei estão definidas as medidas de política administrativa a cargo do 
município em matéria de higiene pública, costumes locais e funcionamento dos 
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estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviços, estabelecendo as 
necessárias relações entre o Poder Público Local e os munícipes. 

 
Legislação Ambiental 
 

• Lei Municipal n°1.898/01, institui o Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMMA, com 
objetivo de desenvolver ações que visam o uso racional e sustentável de recursos 
naturais, incluindo a manutenção, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, no 
sentido de elevar a qualidade de vida da população local. 
 
7.2. Legislação do Município de Cristalina 
 

Legislação Urbanística 
 

• Lei Municipal n° 1.830/07 – Dispõe sobre a Política Urbana e o Plano Diretor de 
Cristalina– GO. 

 
Legislação Ambiental 

 
• Lei Orgânica Municipal de 05/04/1990 – que no Capítulo VIII trata das questões 

referentes ao meio ambiente: 
VI. promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 

pública para a preservação do meio ambiente; 
VII. proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em 

risco sua função ecológica, provoque a extinção de espécie ou submetam os 
animais a crueldade; 

VIII. promover a defesa integrada dos ecossistemas mediante a utilização racional e 
preservação dos recursos naturais renováveis; 

 Art. 189. Para promover a preservação da diversidade biológica, cumpre ao Município: 
I. criar unidades de preservação, assegurando a integridade de todos os 

ecossistemas nele existentes; 
II. promover regeneração de áreas degradadas de interesse ecológico; 
III. proteger as espécies ameaçadas de extinção, assim caracterizadas pelos meios 

científicos; 
IV. estimular mediante incentivos creditícios e fiscais, a criação e a manutenção de 

áreas privadas de preservação; 
V. exigir a utilização de práticas conservacionistas que assegurem a potencialidade 

produtiva do solo e coibir o uso de queimadas, como técnicas de manejo agrícola 
ou com outras finalidades ecologicamente inadequadas. 

Art. 190. Os imóveis rurais manterão pelo menos 20% (vinte por cento) de sua área total 
com cobertura vegetal nativa para preservação da flora e da fauna autóctones 
obedecendo o seguinte: 

I. as reservas deverão ser delimitadas e registradas junto a órgão do Executivo, na 
forma da lei, vedada a redução e o remanejamento, mesmo no caso de 
parcelamento do imóvel; 

II. a vegetação considerada de preservação permanente não se incluíra nesse artigo; 
III. no caso da área de preservação não alcançar 20% (vinte por cento) da área do 

imóvel rural, o proprietário deverá promover a reposição, até que o limite mínimo 
previsto por lei seja atingido. 

Art. 194. O Município criará unidades de preservação destinadas a proteger as 
nascentes, mananciais e recursos d’água. 
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§ 1º A vegetação das áreas marginais dos cursos d’água e nascentes, tais como: 
veredas, margens de lagos, represas e matas ciliares é considerada de 
preservação permanente e será estabelecida uma faixa de proteção mínima de 
cinqüenta metros (50m) além dos limites naturais que deliniem esses 
ecossistemas. 
§ 2º As áreas consideradas de preservação permanente e suas respectivas faixas 
de proteção deverão ser repostas quando necessário. 
 

• Lei Municipal n° 1.264 de 08/12/95 – dispõe sobre a criação do conselho municipal de 
meio ambiente e dá outras providências.  
Art.2º Compete ao COMDEMA: 

I. formular e fazer cumprir as diretrizes da Política Ambiental do Município; 
II. elaborar e propor leis, normas e procedimentos, ações destinadas à recuperação, 

melhorias ou manutenção da qualidade ambiental , observadas as legislações 
federal, estaduais e municipal que regula a espécie; 

III. fiscalizar o cumprimento das leis, normas e procedimentos a que se refere o item 
anterior; 

VIII. exercer o Poder de Polícia, conforme o que estabelece o artigo 23 da Constituição 
Federal; 

XVI. deliberar sobre o uso, a ocupação e o parcelamento do solo urbano, bem como 
adequar a urbanização as exigências do meio ambiente e à preservação dos 
recursos naturais; 

XVII. propor ao Executivo Municipal a instituição de unidade de conservação visando a 
proteção de sítios de beleza excepcional, dos mananciais, do patrimônio histórico, 
artístico, cultural e arqueológico, paleontológico e de áreas representativas de 
ecossistemas destinados a realização de pesquisas básicas e aplicadas à ecologia; 

XIX. receber denúncias feitas pela população diligenciando no sentido de apurá-las e 
encaminhá-las aos órgãos federais, estaduais e municipais responsáveis, 
sugerindo ao Prefeito Municipal as providências cabíveis; 

 
• Lei Municipal n° 1.630 de 28/08/2002 – que Institui o Fundo de Meio Ambiente, e dá 

outras providências. Através do Art. 1º Fica instituído o Fundo Municipal do Meio 
Ambiente – FMMA, com o objetivo de implementar ações destinadas a uma adequada 
gestão dos recursos naturais, incluindo a manutenção, melhoria e recuperação da 
qualidade ambiental, de forma a garantir um desenvolvimento integrado e sustentável e a 
elevação da qualidade de vida da população local. 

 
Legislação Recursos Hídricos 
 

• Lei Orgânica Municipal de 05/04/1990 – que no Capítulo XII trata das questões 
referentes aos recursos hídricos: 
Art. 208. O Município participará do sistema integrado de gerenciamento de recursos 
hídricos previstos no art. 140, da Constituição Estadual, isoladamente ou em consórcio 
com outros municípios da mesma bacia ou região hidrográfica, assegurando, para tanto, 
meios financeiros e institucionais. 
Art. 209. Caberá ao Município, no campo dos recursos hídricos: 

I. instituir programas permanentes de racionalização do uso das águas destinadas ao 
abastecimento público e industrial e à irrigação, assim como de combate às 
inundações e à erosão, urbana e rural, e de conservação do solo e da água; 

IV. proceder ao zoneamento das áreas sujeitas a riscos de inundações, erosão e 
escorregamento do solo, estabelecendo restrições e proibições ao uso, 
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parcelamento e à edificação, nas impróprias ou críticas de forma a preservar a 
segurança e a saúde públicas; 

VII. criar unidades de conservação destinadas a proteger as nascentes e cursos de 
mananciais conforme artigo 130 da Constituição Estadual; 

XII. exigir, quando da aprovação dos loteamentos, completa infra-estrutura urbana, 
correta drenagem das águas pluviais, proteção do solo superficial e reserva de 
áreas destinadas ao escoamento de águas pluviais e as canalizações de esgotos 
públicos, em especial nos fundos de vale; 

XV. capacitar sua estrutura técnico-administrativa para o conhecimento do meio físico 
do território municipal, do seu potencial e vulnerabilidade, com vista à elaboração 
de normas e à prática das ações sobre uso e ocupação do solo, zoneamento, 
edificações e transporte; 

Parágrafo único. Nas áreas rurais, haverá assistência e auxílio à população, 
para serviços e às obras coletivas de abastecimento doméstico, animal e de 
irrigação, tais como a perfuração de poços profundos, construção de açudes, 
adutoras e redes de distribuição de água, sempre que possível com o rateio 
dos custos entre os beneficiados e cobrança de tarifas ou taxas, para 
manutenção e operação do sistema. 

Art. 212. No estabelecimento das diretrizes e normas sobre desenvolvimento urbano, e 
na elaboração do Plano Diretor, serão asseguradas: 

II. a coerência das normas, dos planos e programas municipais, com os planos e 
programas estaduais da bacia ou região hidrográfica, de cuja elaboração participar 
o município; 

IV. a instituição de áreas de preservação das águas utilizáveis para abastecimento das 
populações e a implantação, conservação e recuperação das matas ciliares; 

V. a proteção da quantidade e da qualidade das águas, como uma das diretrizes do 
Plano Diretor, do zoneamento municipal e das normas sobre uso e ocupação do 
solo; 

VI. a atualização e o controle do Plano Diretor e de suas diretrizes de forma periódica e 
sistemática, de modo compatível com os planos de bacia ou região hidrográfica. 

 
• Lei Municipal n° 1.320 de 26/05/1997 – que Autoriza o Chefe do Executivo a assinar 

convênio com a Fundação Estadual do Meio Ambiente de Goiás - FEMAGO, com a 
interveniência da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 
SEMARH. No Art. 1º Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a assinar Convênio 
com a Fundação Estadual do Meio Ambiente de Goiás - FEMAGO, com a interveniência 
da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - SEMARH, para 
integração de esforços no desenvolvimento de ações conjuntas da Política Ambiental, no 
sentido de compatibilizar o desenvolvimento sócio-econômico com a preservação do 
meio ambiente, considerando-o como um patrimônio público de uso coletivo. 

 
Legislação Turismo 
 

• Lei Orgânica Municipal de 05/04/1990 – que no Capítulo XI trata das questões referentes 
ao turismo: 
Art. 203. O Município promoverá e incentivará o turismo como fator de desenvolvimento 
sócio-econômico, cuidando, especialmente, da proteção do patrimônio ambiental e da 
responsabilidade por dano ao meio ambiente, a bem de valor artístico, histórico, cultural, 
turístico e paisagístico. 
No Art. 206, trata das questões referentes ao tamanho das áreas turísticas: 
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§ 1º A criação de área turística de qualquer natureza será de aprovação dos 
órgãos técnicos competentes do Executivo Municipal e de voto favorável da 
maioria absoluta da Câmara de Vereadores. 
§ 2º A criação de área turística de natureza aquática dependerá de comprovação 
da existência de condições relativas ao clima, a altitude, e outros requisitos que 
favoreçam a instalação de hotéis, parques aquáticos, campings e similares. 
 

• Lei Municipal n° 1.299 de 16/10/1996 – Cria o Conselho Municipal de Turismo e dá 
outras providências. Que no Art. 2º define as competências do Conselho Municipal de 
Turismo: 

I. Coordenar, incentivar e promover o turismo no Município; 
II. Estudar e propor à Administração Municipal, medidas de difusão e amparo ao 

turismo, em colaboração com os órgãos e entidades oficiais especializados; 
III. Estabelecer critérios para priorização de áreas com interesses potenciais para o 

turismo; 
IV. Identificar e avaliar os dispositivos legais vigentes, aplicáveis ao turismo, em todos 

os níveis do Poder Público; 
V. Organizar consórcio intermunicipal, objetivando maior intercâmbio com os 

municípios vizinhos ou com aqueles detentores de potencial de ecoturismo; 
IX. Manter estreito relacionamento com o Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente; 
 
7.3. Legislação do Município de Ipameri 
 

O município de Ipameri é dotado de algumas leis ambientais pertinentes a este trabalho. O plano 
diretor municipal, até a presente data não esta aprovado, seu texto encontra-se na Câmara para 
apreciação. 
 
Legislação Urbanística 
 

• Lei Municipal n° 702/93 - Dispõe sobre o Código de Edificações do Município de Ipameri, 
por meio do qual são definidas todas as normas para as construções dentro do 
município. 

 
• Lei Municipal n° 01/97 – Institui o Novo Código de Posturas do Município de Ipameri e dá 

outras providências. Define no Art. 4° do Capítulo I que para assegurar as condições 
indispensáveis de sanidade, o poder executivo fiscalizará a higiene: III – das edificações 
localizadas na zona rural. 

 
• Lei Orgânica Municipal n° 14/98 - revista e atualizada em outubro de 2003. No capítulo II, 

da Competência do Município, na seção I, define nos incisos: 
VIII. promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo e do 
desenvolvimento urbano;  

XVII. estabelecer normas de edificação, de arruamento de zoneamento urbano e rural, 
bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação de seu território, 
observadas as leis do plano diretor a do uso, ocupação e parcelamento do solo 
municipal e legislação aplicável. 

No Capítulo V: 
Art. 212 - Para a criação ou autorização de áreas de habitação ou loteamento, o 
Município fica responsável quanto à verificação de cumprimento da existência de 
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condições de infra-estruturas, especialmente às de saneamento básico, rede elétrica e 
espaço verde. 

Parágrafo único - Os loteamentos que não preencherem os requisitos, 
exigidos neste artigo, ficam sujeitos às penalidades previstas em lei. 

 
Legislação Ambiental 
 

• Lei Orgânica Municipal n° 14/98 – revista e atualizada em outubro de 2003. Na Seção II, 
no Art. 15 - É competência comum do Município com a União e com o Estado, define no 
inciso VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, 
com liberdade de criar uma guarda florestal, após a aprovação do legislativo. 

 
• Lei Orgânica Municipal n°14/98 – revista e atualizada em outubro de 2003. No Capítulo 

VI Do Meio Ambiente, no VII, § 6º - O Município, por seus meios próprios, estimulará o 
reflorestamento em áreas devastadas, especialmente por queimadas, objetivando a 
proteção dos terrenos erosivos e reversos hídricos, das encostas das serras,bem como a 
conservação de índices mínimos de cobertura vegetal. 
Ainda na Lei orgânica, no Art. 222 - Não será permitido o desmatamento irracional das 
margens de lençóis de água, rios, córregos e nascentes, como meio para evitar erosão, 
enchentes e aglomeração de insetos. As áreas mais desmatadas deverão sofrer 
tratamento adequado sob supervisão do Poder Público, aberto à participação de 
entidades ligadas à defesa do meio ambiente. 

 
• Lei Complementar n°01/97, Institui o novo Código de Posturas do Município de Ipameri e 

dá outras providências. Por meio deste código ficam definidas as normas para a higiene 
pública, visando a melhoria do meio ambiente, a saúde e o bem estar da população.  

 
• Lei Municipal n° 2.158/01 – Dispõe sobre a Criação do Sistema Municipal do Meio 

Ambiente e dá outras providências. No Art. 2º define que a Política Municipal do Meio 
Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade propícia 
à vida, visando assegurar as devidas condições para um desenvolvimento sócio-
econômico local, atendendo o previsto pela PNMA - Política Nacional do Meio Ambiente. 

 
• Lei Municipal n° 2.159/01 – Dispõe sobre a Criação do Fundo Municipal do Meio 

Ambiente e dá outras providências. Através do 
Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMMA, com o objetivo de 
desenvolver ações que visem o uso racional e sustentável de recursos naturais, incluindo 
a manutenção, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, no sentido de elevar a 
qualidade de vida da população local. 

 
• Lei Municipal n° 2.522/06 – Dispõe sobre a Educação Ambiental, institui a Política 

Municipal de Educação Ambiental e dá outras providências. No Art. 1º. Define a 
educação ambiental como os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas 
para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 
qualidade de vida e de sua sustentabilidade. 
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Legislação Turismo 
 

• Lei Orgânica Municipal n°14/98 – revista e atualizada em outubro de 2003. No Capítulo 
XI Do Incentivo ao Turismo, no Art. 233 define que o Município promoverá, incentivará e 
apoiará o turismo como atividade econômica, reconhecendo-a como forma de promoção 
sócio-cultural. E em Parágrafo único determina que é da competência do Poder Público 
defender e proteger o patrimônio ambiental, os bens de valores artístico, cultural e 
paisagístico. 

 
 

7.3. Legislação do Estado de Minas Gerais 
 
Como parte do município de Paracatu, no estado de Minas Gerais, é área de influência do 
empreendimento, torna-se necessária a avaliação da legislação ambiental deste estado. A 
seguir são relacionadas às leis, decretos e resoluções estaduais que normatizam o 
licenciamento de empreendimentos do setor elétrico assim como a proteção ao meio ambiente e 
uso e ocupação do solo na porção mineira do Reservatório da UHE Serra do Facão. 
 
Constituição Estadual 
 
A Constituição do Estado de Minas Gerais contém artigos relativos à preservação do meio 
ambiente e recursos naturais estaduais: 
 

• Título III – Capítulo I - Art. 11 – é competência do Estado, comum à União e ao 
Município: 
VI. proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 

suas formas; 
VII. preservar as florestas, a fauna e a flora; 
XI. registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de 

pesquisa e de exploração de recursos hídricos e minerais em seu 
território; 

 
• Título III – Capítulo II - Art. 120 - São funções institucionais do Ministério Público: 

III. promover inquérito civil e ação civil pública, para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos; 

 
• Título III – Capítulo III - Art. 158 - A lei orçamentária assegurará investimentos prioritários 

em programas de educação, saúde, habitação, saneamento básico, proteção ao  meio 
ambiente, fomento ao ensino, à pesquisa científica e tecnológica, ao esporte e à cultura e 
ao atendimento das propostas priorizadas nas audiências públicas regionais. 

 
• Título III – Capítulo IV - Art. 166 - O Município tem os seguintes objetivos prioritários: 

V. estimular e difundir o ensino e a cultura, proteger o patrimônio 
cultural e histórico e o meio ambiente e combater a poluição; 

 
• Título IV – Capítulo II - Art. 248 - O Estado formulará, mediante lei, a política rural, 

conforme a regionalização prevista nesta constituição, observadas as peculiaridades 
locais, para desenvolver e consolidar a   diversificação  e  a  especialização  regionais, 
asseguradas as seguintes medidas: 
VIII. adoção de treinamento de prática preventiva de medicinas humana e 

veterinária e de técnicas de exploração e de reposição florestal, 
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compatibilizadas com a exploração do solo e a preservação do meio 
ambiente; 

 
Licenciamento Ambiental 
 

• Decreto Estadual n° 18.466/77 – Institui a Comissão de Política Ambiental – COPAM – e 
dá outras providências. 

 
• Decreto Estadual n° 26.516/87 – Altera o regimento interno da Comissão de Política 

Ambiental – COPAM. 
 

• Decreto Estadual n° 27.901/88 – Dispõe sobre a Secretaria de Estado de Ciência, 
Tecnologia e Meio Ambiente e dá outras providências. Determina no Art. 1º - A 
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio ambiente tem por  finalidade 
planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar  e controlar as atividades setoriais a cargo 
do Governo que visem ao desenvolvimento científico e tecnológico e à proteção, 
conservação e melhoria do meio ambiente. 

 
• Decreto Estadual n° 31.968/90 – Altera o regimento do Conselho Estadual de Ambiental 

– COPAM. No Art. 25° determina que compete a secretaria executiva: XII- expedir a 
licença prévia de instalação e  de  operação para construção, instalação, ampliação e 
funcionamento de  estabelecimentos e atividades utilizadoras de  recursos  ambientais, 
considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem  como  de empreendimentos 
capazes, sob qualquer forma, de causar  degradação ambiental; 

 
• Deliberação Normativa COPAM 007/94 – dá nova redação á Deliberação Normativa 

COPAM 009/93, que estabelece normas para o licenciamento ambiental de obras de 
saneamento. 

 
• Decreto Estadual n° 38.070/96 – Dispõe sobre a criação do Grupo Coordenador de 

Fiscalização Ambiental Integrada – GCFAI e dá outras providências. Art. 1º - Fica criado 
o Grupo Coordenador de Fiscalização Ambiental Integrada - GCFAI, com a finalidade de 
conduzir o planejamento e a organização dos trabalhos de controle e de fiscalização, no 
tocante ao uso adequado dos recursos naturais do Estado e ao combate da poluição. 

 
• Decreto Estadual n°39.424/98 – é a base legal para o licenciamento e controle das 

atividades efetiva ou potencialmente poluidoras no Estado de Minas Gerais. Por este 
decreto fica estabelecido que a construção, instalação ampliação e funcionamento de 
qualquer estabelecimento que utilize recursos ambientais e possa de alguma maneira 
ameaçar o meio ambiente necessita do licenciamento do Conselho Estadual de Política 
Ambiental - COPAM para sua instalação e operação. 

 
• Decreto Estadual n° 39.490/98 – regulamenta a Lei n° 12.585/97, que dispõe sobre a 

reorganização do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM e dá outras 
providências. Art. 4º - Compete ao COPAM: VII - responder a consultas sobre matéria de 
sua competência, orientar os interessados e o público em geral quanto à aplicação de 
normas e padrões de proteção ambiental e divulgar relatório sobre qualidade ambiental. 

 
• Lei Estadual n° 13.214/99 – Cria a ouvidoria ambiental do Estado de Minas Gerais e dá 

outras providências.  Determina no Art.1º - Fica criada a Ouvidoria Ambiental do Estado 
de Minas Gerais, órgão auxiliar do Poder Executivo na recepção, na tramitação e no 
encaminhamento das sugestões, denúncias e propostas relativas a questões ambientais. 
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• Decreto Estadual n° 44.309/06 – Estabelece Normas para o Licenciamento Ambiental e a 

Autorização Ambiental de Funcionamento, Tipifica e Classifica as Infrações as Normas 
de Proteção ao Meio Ambiente e aos Recursos Hídricos e Estabelece o Procedimento 
Administrativo de Fiscalização e Aplicação das Penalidades. Que no Capítulo III – Do 
Licenciamento Ambiental e da Autorização Ambiental de Funcionamento, no Art. 6º 
determina que a localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação 
de empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais considerados 
efetiva ou potencialmente poluidores, bem como dos que possam causar degradação 
ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental ou autorização ambiental de 
funcionamento. 

 
• Decreto Estadual n° 44.770/08 – Dispõe sobre a organização da Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e desenvolvimento sustentável. No Titulo II, das Finalidades e 
Competências, no Art. 2°, inciso XVIII – definir os índices de qualidade para cada região 
do Estado a serem observados na concessão do licenciamento ambiental, considerando 
a qualidade do ar, da água, do solo, do subsolo, da fauna, da flora e da cobertura 
florestal, aferidos pelo monitoramento sistemático e permanente da situação ambiental 
do Estado. 

 
Área de Preservação Permanente 
 
Como a formação do reservatório da UHE Serra do Facão define uma nova Área de 
Preservação Permanente - APP, este espaço territorial é definido em lei. As leis, decretos e 
resoluções referentes a este assunto serão citados em separado, mesmo tendo muita 
sobreposição com a legislação sobre flora: 
 

• Lei Estadual n°10.561/91 – dispõe sobre a política florestal no Estado de Minas Gerais. 
Art. 8º - Consideram-se de preservação permanente, no Estado, as florestas e demais 
formas de vegetação natural especificadas em lei. 

 
• Decreto Estadual n° 39.792/98 - regulamenta a Lei 10312/90, que dispõe sobre a 

prevenção e combate a incêndio florestal e da outras providencias. No Art. 4º - É proibida 
a prática da queima controlada nas seguintes áreas: I - de preservação permanente. 

 
• Lei Estadual n° 13.800/00 – Dispõe sobre as ilhas fluviais e lacustres de domínio 

estadual. No Art. 1°, fica definido que as ilhas fluviais e lacustres de domínio do Estado e 
as áreas de ilhas que, em parte, sejam de domínio do Estado serão identificadas, 
demarcadas, cadastradas e destinadas preferencialmente, à proteção dos ecossistemas 
naturais. 

 
• Lei Estadual n° 14.309/02 - Dispõe sobre as Políticas Florestal e de Proteção à 

Biodiversidade no Estado. Que no capítulo II das Áreas de Produção e Produtivas com 
Restrição de Uso, seção II, define: 
Art. 10 – Considera-se área de preservação permanente aquela protegida nos termos 
desta lei, revestida ou não com cobertura vegetal, com a função ambiental de preservar 
os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo 
gênico de fauna e flora, de proteger o solo e de assegurar o bem-estar das populações 
humanas e situada: 
VII. ao redor de lagoa ou reservatório de água, natural ou artificial, desde o seu nível 

mais alto, medido horizontalmente, em faixa marginal cuja largura mínima seja de: 
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d) 50m (cinqüenta metros) para reservatório natural de água situado em área 
rural, com área igual ou inferior a 20ha (vinte hectares); 
e) 100m (cem metros) para reservatório natural de água situado em área rural, 
com área superior a 20ha (vinte hectares); 

§ 2° – No caso de reservatório artificial resultante de barramento 
construído sobre drenagem natural, a área de preservação permanente 
corresponde à estabelecida nos termos das alíneas "d" e "e" do inciso III 
do "caput" deste artigo, ressalvadas a abrangência e a delimitação de área 
de preservação permanente de represa hidrelétrica, que será definida no 
âmbito do licenciamento ambiental do empreendimento, com largura 
mínima de 30m (trinta metros), observado o disposto no artigo 10, III, "a", 
desta lei. 

Art. 11 – Nas áreas consideradas de preservação permanente, será respeitada a 
ocupação antrópica já consolidada, de acordo com a regulamentação específica e 
averiguação do órgão competente, desde que não haja alternativa locacional 
comprovada por laudo técnico e que sejam atendidas as recomendações técnicas do 
poder público para a adoção de medidas mitigadoras, sendo vedada a expansão da área 
ocupada. 
Art. 12 – A utilização de área de preservação permanente fica condicionada a 
autorização ou anuência do órgão competente. 

§ 1° – Quando a área de preservação permanente integrar unidade de 
conservação, a autorização a que se refere o "caput" somente será 
concedida se assim dispuser seu plano de manejo, quando houver. 
§ 2° - Os critérios para definição e uso de área de preservação 
permanente serão estabelecidos ou revistos pelos órgãos competentes, 
mediante deliberação do Conselho Estadual de Política Ambiental - 
COPAM -, adotando-se como unidade de planejamento a bacia 
hidrográfica, por meio de zoneamento específico e, quando houver, por 
meio do seu plano de manejo. 
§ 7° – Na implantação de reservatório artificial, o empreendedor pagará 
pela restrição de uso da terra de área de preservação permanente criada 
no seu entorno, na forma de servidão ou outra prevista em lei, conforme 
parâmetros e regime de uso definidos na legislação. 
§ 8° – A utilização de área de preservação permanente será admitida 
mediante licenciamento ambiental, quando couber. 
§ 9° – A área de preservação permanente recuperada, recomposta ou 
regenerada é passível de uso sustentável mediante projeto técnico a ser 
aprovado pelo órgão competente. 
§ 10 – São vedadas quaisquer intervenções nas áreas de veredas, salvo 
em caso de utilidade pública, de dessedentação de animais ou de uso 
doméstico. 

 
Audiência Pública 
 

• Lei Estadual n°12.812/98 que regulamenta o parágrafo único do art. 194 da constituição 
do Estado, que dispõe sobre a assistência social às populações de áreas inundadas por 
reservatórios.  
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População Afetada 
 
• Lei Estadual n°12.812/98 que regulamenta o parágrafo único do art. 194 da constituição 

do Estado, que dispõe sobre a assistência social às populações de áreas inundadas por 
reservatórios. 

 
• Lei Estadual n° 15.012/04, Altera Dispositivos da Lei Nº. 12.812, de 28 de Abril de 1998, 

que Regulamenta o Parágrafo Único do Art. 194 da Constituição do Estado, o qual 
Dispõe Sobre a Assistência Social às Populações de Áreas Inundadas por Reservatórios, 
e Dá Outras Providências. 

 
Fauna 
 

• Lei Estadual n° 10.583/92 – Dispõe sobre a relação de espécies ameaçadas de extinção 
de que trata o Art. 214 da Constituição do Estado e dá outras providências. 

 
• Lei Estadual n° 10.850/92 – Dispõe sobre a reorganização do Instituto Estadual de 

Florestas – IEF, estabelece níveis de vencimentos e dá outras providências. Capítulo III 
da Finalidade, no Art. 4º - O Instituto Estadual de Florestas - IEF - tem por finalidade, no 
âmbito estadual, propor e executar a política florestal do Estado, a preservação e a 
conservação da fauna e da flora, o desenvolvimento sustentado dos recursos naturais 
renováveis e a promoção e a realização de pesquisas em biomassa e biodiversidade. 

 
• Lei Estadual n° 12.488/97 – Torna obrigatória a construção de escadas para peixes de 

piracema em barragem edificada no Estado. Parágrafo único - O disposto neste artigo 
não se aplica quando, em virtude das características do projeto da barragem, a medida 
for considerada ineficaz, ouvido o Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM. 

 
• Lei Estadual n° 12.583/97 – dispõe sobre a reorganização do Instituto Estadual de 

Florestas – IEF – e dá outras providências.  Decreta no capítulo II, Art. 5°, inciso VI - 
coordenar, orientar, fiscalizar e supervisionar a execução de atividades de preservação, 
conservação e uso racional dos recursos pesqueiros bem como promover o 
desenvolvimento de atividades que visem à proteção da fauna ictiológica. 

 
• Decreto Estadual n° 38.744/97 – regulamenta a Lei n° 12.265/96, que dispõe sobre a 

política de proteção a fauna aquática e de desenvolvimento da pesca e da aqüicultura no 
estado.  Art. 1º - Os organismos vivos da fauna e flora aquáticas existentes nos cursos 
d'água, lagos, reservatórios, represas e demais ambientes aquáticos, naturais ou 
artificiais, no Estado de Minas Gerais, são bens de interesse comum a todos os seus 
habitantes, assegurando-lhes o direito de exploração com as limitações estabelecidas 
pela legislação em geral, através da Lei 12.265, de 24 de julho de 1996, e deste Decreto. 

 
• Decreto Estadual n° 39.792/98 - regulamenta a Lei 10312/90, que dispõe sobre a 

prevenção e combate a incêndio florestal e da outras providencias. No Art. 4º - É proibida 
a prática da queima controlada nas seguintes áreas: VI – cuja flora ou fauna estejam em 
risco ou ameaçadas de extinção. 

 
• Lei Estadual n° 14.353/02 – Dispõe sobre a sinalização em locais de interesse ecológico 

ou de ecoturismo no Estado.  Determina no Art. 1° – O Poder Executivo implantará 
sistema de sinalização em locais de interesse ecológico ou de ecoturismo no Estado, 
especialmente em: 

I. Estação Ecológica; 
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II. Reserva Biológica; 
III. Parque Estadual ou Nacional; 
V. Refúgio de Vida Silvestre; 

VII. Área de Relevante Interesse Ecológico; 
XI. Reserva de Fauna. 

       
• Lei Estadual 14.578/03 – Dispõe sobre o programa estadual de incentivo à piscicultura. 

No Art. 3º - Compete ao Poder Executivo, na implementação e na execução do 
Programa Estadual de Incentivo à Piscicultura: 

I. indicar áreas propícias para instalação de unidades de pesquisa e desenvolvimento 
da piscicultura; 

II. promover o levantamento e manter o cadastro dos criadores interessados em 
participar do programa; 

III. prestar assistência técnica e gerencial para desenvolver a pesquisa das espécies; 
IV. criar mecanismos que garantam os meios de financiamento total ou parcial do 

programa; 
V. incentivar o desenvolvimento de pesquisas para aperfeiçoamento científico da 

reprodução e da criação em cativeiro de espécies da ictiofauna mineira; 
VI. estimular a participação da iniciativa privada nas ações e nos projetos que integram 

o programa; 
VII. criar mecanismos de participação da comunidade pesqueira no processo de 

implementação e execução do Programa. 
 
• Decreto Estadual n° 43.854/04 – Altera o Decreto n° 43.713/04 que regulamenta a Lei n° 

14.181/02, que dispõe sobre a proteção à fauna e à flora aquática e de desenvolvimento 
da pesca da aqüicultura no Estado e dá outras providências.  

 
• Decreto Estadual n° 44.372/06, estabelece o Regulamento do Instituto Estadual de 

Florestas – IEF, que no Capítulo II da Finalidade e das Competências, em seu Art. 3º - O 
Instituto Estadual de Florestas - IEF tem por finalidade executar a política florestal do 
Estado e promover a preservação e a conservação da fauna e da flora, o 
desenvolvimento sustentável dos recursos naturais renováveis e da pesca, bem como a 
realização de pesquisa em biomassa e biodiversidade. 
 

Flora 
 

• Lei Estadual n° 9.743/88 – declara de interesse comum de preservação permanente e 
imune de corte o Ipê-Amarelo e dá outras providências.     Parágrafo único - As espécies 
protegidas, nos termos deste artigo, são as essências nativa dos gêneros "Tabebuia" e 
"Tecoma", popularmente conhecidas como ipê-amarelo e pau-d'arco- amarelo. 

 
• Lei Estadual n°10.312/90 – Dispõe sobre a prevenção e o combate a incêndio florestal e 

dá outras providências.  
 

• Lei Estadual n°10.561/91 – dispõe sobre a política florestal no Estado de Minas Gerais. 
Reconhece as florestas e demais formas de vegetação existentes no Estado como bens 
de interesse comum a todos os habitantes do Estado de Minas Gerais e estabelecem os 
princípios, as diretrizes e as penalidades envolvidas na preservação, conservação e a 
correta utilização dos recursos naturais renováveis. 

  
• Lei Estadual n° 10.850/92 – Dispõe sobre a reorganização do Instituto Estadual de 

Florestas – IEF, estabelece níveis de vencimentos e dá outras providências. Capítulo III 
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da Finalidade, no Art. 4º - O Instituto Estadual de Florestas - IEF - tem por finalidade, no 
âmbito estadual, propor e executar a política florestal do Estado, a preservação e a 
conservação da fauna e da flora, o desenvolvimento sustentado dos  recursos  naturais 
renováveis e  a promoção e a realização de pesquisas em biomassa e biodiversidade. 

 
• Decreto Estadual n° 33.944/92 – regulamenta a lei n° 10.561/91, que dispõe sobre a 

política florestal no estado de Minas Gerais. Decreta Art. 1º - As florestas existentes no 
território do Estado de Minas Gerais e demais formas de vegetação, reconhecidas de 
utilidade ao meio ambiente e as terras que revestem, são bens de interesse comum a 
todos os habitantes do Estado, observando-se o direito de propriedade com as limitações 
estabelecidas em lei. 

 
• Decreto Estadual n° 35.740/94 – Altera a redação do Decreto n° 33.944/92, que dispõe 

sobre o regulamento da política florestal no estado de Minas Gerais. 
 

• Lei Estadual n° 12.582/97 – dispõe sobre a reorganização do Instituto Estadual de 
Florestas – IEF – e dá outras providências. No Capítulo II, Art. 4º - O IEF tem por 
finalidade propor e executar a política florestal do Estado e promover a preservação e a 
conservação da fauna e da flora, o desenvolvimento sustentável dos recursos naturais 
renováveis bem como a realização de pesquisas em biomassa e biodiversidade. 

 
• Lei Estadual n°13.047/98 – dispõe sobre o uso racional do cerrado nativo ou em estágio 

secundário de regeneração. Estabelece que o corte e uso do cerrado para fim específico 
de carvoejamento só poderá ser feita mediante a elaboração de um Plano de Manejo 
Florestal. Dispõe também porcentagens de desmatamento e preservação para a 
utilização de solos para agricultura e estabelece também as penalidades para ações que 
contraírem os artigos estabelecidos na lei. 

 
• Decreto Estadual n° 39.792/98 - regulamenta a Lei 10312/90, que dispõe sobre a 

prevenção e combate a incêndio florestal e da outras providencias. No Art. 4º - É proibida 
a prática da queima controlada nas seguintes áreas: 

I. de preservação permanente; 
II. de reserva legal; 
III. unidades de conservação públicas ou privadas; 
V. limítrofes de floresta ou outra forma de vegetação sujeitas a regime especial; 

VII. que contenham árvores ou espécies de árvores de corte proibido pelo Poder 
Público. 

 
• Lei Estadual n° 13.192/99 – Altera a Lei n° 10.561/91, que dispõe sobre a política 

florestal no estado de Minas Gerais.  
 

• Lei Estadual n° 14.309/02 que Dispõe sobre as Políticas Florestal e de Proteção à 
Biodiversidade no Estado.  

 
• Lei Estadual n° 14.353/02 – Dispõe sobre a sinalização em locais de interesse ecológico 

ou de ecoturismo no Estado.  Determina no Art. 1° – O Poder Executivo implantará 
sistema de sinalização em locais de interesse ecológico ou de ecoturismo no Estado, 
especialmente em: 

I. Estação Ecológica; 
II. Reserva Biológica; 
III. Parque Estadual ou Nacional; 
IV. Monumento Natural; 
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VI. Área de Proteção Ambiental; 
VIII. Horto Florestal; 
IX. Floresta Estadual ou Nacional; 
XII. Reserva de Desenvolvimento Sustentável; 
XIII. Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

 
• Decreto Estadual n° 43.710/04 – Regulamenta a Lei n° 14.309/02, que dispõe sobre as 

políticas florestal e de proteção a biodiversidade no Estado de Minas Gerais. No Capítulo 
I das Disposições Preliminares, no Art. 1° - As políticas florestal e de proteção à 
biodiversidade no Estado de Minas Gerais compreendem as ações empreendidas pelo 
Poder Público para o uso sustentável dos recursos naturais e para a conservação  do   
meio   ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade  de  vida, nos 
termos do art. 214 da Constituição do Estado. 

 
• Decreto Estadual n° 43.854/04 – Altera o Decreto n° 43.713/04 que regulamenta a Lei n° 

14.181/02, que dispõe sobre a proteção à fauna e à flora aquática e de desenvolvimento 
da pesca da aqüicultura no Estado e dá outras providências.  

 
• Decreto Estadual n° 44.372/06, Estabelece o Regulamento do Instituto Estadual de 

Florestas – IEF e no Capítulo II da Finalidade e das Competências, em seu Art. 3º - O 
Instituto Estadual de Florestas - IEF tem por finalidade executar a política florestal do 
Estado e promover a preservação e a conservação da fauna e da flora, o 
desenvolvimento sustentável dos recursos naturais renováveis e da pesca, bem como a 
realização de pesquisa em biomassa e biodiversidade. 

 
Recursos Hídricos 
 

• Decreto Estadual n° 26.961/87 – Cria o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, 
CERHI. No Art. 2° define que o Conselho promoverá a integração dos programas e 
atividades setoriais de: 

 
I. abastecimento urbano, rural e industrial; 
II. irrigação, drenagem e usos agropecuários; 

IV. geração de energia elétrica; 
V. navegação interior e fluvial, lacustre e de travessia; 
VI. pesca aquicultura; 

VIII. lazer, recreação e turismo; 
IX. controle qualitativo e quantitativo das águas 

 
• Decreto Estadual n° 40.055/98 – Contém o regulamento do Instituto Mineiro de Gestão 

das Águas – IGAM, de que trata a Lei n° 12.584/97 e dá outras providências. O instituto 
tem como finalidade propor e executar as diretrizes relacionadas a gestão das águas no 
território mineiro e a política estadual de recursos hídricos. 

 
• Lei Estadual n° 13.194/99 – Cria o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento 

Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais – FHIDRO – e dá 
outras providências. 

 
• Lei Estadual n° 13.199/99 – Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e dá 

outras providências. No Capítulo II, Da Política Estadual de Recursos Hídricos, Seção I, 
Dos Fundamentos, no Art. 3° determina que na execução da Política Estadual de 
Recursos Hídricos, serão observados:  
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I. o direito de acesso de todos aos recursos hídricos, com prioridade para o 

abastecimento público e a manutenção dos ecossistemas; 
II. o gerenciamento integrado dos recursos hídricos com vistas ao uso múltiplo. 

 
• Decreto Estadual n° 41.136/00 – regulamenta o Fundo de Recuperação, Proteção e 

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais – 
FHIDRO. 

 
• Deliberação Normativa CERH – MG n° 04/02 - Estabelece diretrizes para a formação e 

funcionamento de Comitês de Bacia Hidrográfica, e dá outras providências. 
 

• Decreto Estadual n° 44.312/06 – Contém o regulamento do Instituto Mineiro de Gestão 
das Águas – IGAM e dá outras providências. 

 
Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos 
 

• Lei Estadual n° 13.199/99 – Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e dá 
outras providências. No Capítulo II, Da Política Estadual de Recursos Hídricos, Seção II, 
Das Diretrizes, no Art. 4º - O Estado assegurará, por intermédio do SEGRH-MG os 
recursos financeiros e institucionais necessários ao atendimento do disposto na 
Constituição do Estado com relação à política e ao gerenciamento de recursos hídricos, 
especialmente para: 

 
I. concessão de outorgas e registros, bem como acompanhamento e fiscalização das 

concessões de direito de pesquisa e de exploração de recursos hídricos. 
 
Recursos Minerais 
 

• Constituição Estadual - Título IV Da Sociedade, Capítulo II da Ordem Econômica, Seção 
VI – Da Política Hídrica e Mineraria - Art. 250 - Para assegurar a efetividade do objetivo 
do artigo anterior, o Poder Público, por meio de sistema estadual de gerenciamento de 
recursos hídricos e sistema estadual de gerenciamento de recursos minerários, 
observará, entre outros, os seguintes preceitos: 
VII. adoção de instrumentos de controle dos direitos de pesquisa e de exploração dos   

recursos minerais e energéticos. 
 

Unidades de Conservação 
 
• Lei Estadual n°10.561/91 – dispõe sobre a política florestal no Estado de Minas Gerais.     

Art. 10- Consideram-se unidades de conservação as áreas declaradas e definidas pelo 
poder público, como parques nacionais, estaduais ou municipais, reservas biológicas, 
estações ecológicas, florestas nacionais, estaduais ou municipais, áreas de proteção 
ambiental, florestas sociais e outras categorias, a serem definidas pelo poder público. 

 
• Decreto Estadual n° 33.944/92 – regulamenta a lei n° 10.561/91, que dispõe sobre a 

política florestal no estado de Minas Gerais. Decreta no Art. 3º - Consideram-se unidades 
de conservação as áreas assim declaradas e definidas pelo poder público: 

I. parques nacionais, estaduais ou municipais; 
II. reservas biológicas; 
III. estações ecológicas; 
IV. florestas nacionais, estaduais ou municipais; 
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V. áreas de proteção ambiental; 
VI. florestas sociais. 

 
• Lei Estadual n° 12.582/97 – dispõe sobre a reorganização do Instituto Estadual de 

Florestas – IEF – e dá outras providências. No Capítulo II Art. 5º - Compete ao IEF: II - 
administrar unidades de conservação de modo a assegurar a consecução dos objetivos e 
a consolidação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação; 

 
• Lei Estadual n° 13.048/98 – Altera os dispositivos da Lei n° 10.561/91 que dispõe sobre a 

política florestal no Estado de Minas Gerais. Determina no “§ 6º - Compete ao Instituto 
Estadual de Florestas - IEF - planejar e executar, diretamente ou por intermédio de 
terceiros, as obras de infra-estruturas das unidades de conservação sob  sua 
administração.” 

 
• Decreto Estadual n° 39.401/98 – Dispõe sobre a instituição, no Estado de Minas Gerais, 

de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN, por destinação do proprietário. 
Art. 1º - Fica instituída, no Estado de Minas Gerais, a categoria de manejo de unidade de 
conservação de uso indireto denominada "Reserva Particular do  Patrimônio Natural  - 
RPPN", por reconhecimento  do Poder  Público, competindo  ao  Instituto Estadual de 
Florestas - IEF proceder a seu cadastramento. 

 
• Lei Estadual n° 14.309/02 - que Dispõe sobre as Políticas Florestal e de Proteção à 

Biodiversidade no Estado. No Capítulo II, das Áreas de Produção e Produtivas com 
Restrição de Uso, na Seção IV, Das Unidades de Conservação, determina no Art. 22 – 
São unidades de conservação os espaços territoriais e seus componentes, inclusive os 
corpos d’água, com características naturais relevantes, legalmente instituídas pelo poder 
público, com limites definidos, sob regime especial de administração ou de restrição de 
uso, às quais se aplicam garantias adequadas de proteção de recursos naturais e 
paisagísticos, bem como de conservação ambiental. 

 
• Decreto Estadual n° 43.710/04 – Regulamenta a Lei n° 14.309/02, que dispõe sobre as 

políticas florestal e de proteção a biodiversidade no Estado de Minas Gerais. Na 
Subseção III, Do Sistema Estadual de Unidades de Conservação, no Art. 28 - Fica criado 
o Sistema Estadual de Unidades de Conservação - SEUC, constituído por um conselho 
gestor e pelo conjunto das unidades de conservação estaduais e municipais de domínio 
público ou privado, reconhecidas pelo Poder Público. 

 

Poluição 
 

• Lei Estadual n° 7.772/80 – Dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria do meio 
ambiente. 

 
• Decreto Estadual n° 21.228/81 – Regulamenta a Lei 7772/80, que Dispõe Sobre a 

Proteção, Conservação e Melhoria do Meio Ambiente no Estado de Minas Gerais. No 
Capítulo I, Disposições Preliminares, no Art. 3° define poluição como: “qualquer alteração 
das qualidades físicas, químicas ou biológicas no meio ambiente”. 

 
• Lei Estadual n° 16.918/07 - Altera os Arts. 14 e 16-B da Lei nº 7.772/80, que Dispõe 

Sobre a Proteção, Conservação e Melhoria do Meio Ambiente. 
 

• Lei Estadual n° 16.682/07 - Dispõe Sobre a Implantação de Programa de Redução de 
Resíduos por empreendimento Público ou Privado. Define no     Art. 1º que a realização 
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de empreendimento público ou privado degradador ou potencialmente poluidor do meio 
ambiente fica condicionada à implementação de programa de redução de resíduos, 
conforme o disposto nesta Lei, sem prejuízo de outras exigências estabelecidas na 
legislação pertinente. 

 
Recuperação de Áreas Degradadas 
 

• Decreto Estadual n° 43.710/04 – regulamenta a Lei n° 14.309/02, que dispõe sobre as 
políticas florestal e de proteção a biodiversidade no estado de Minas Gerais. No Art. 4° 
determina que as políticas florestal e de proteção a biodiversidade tem por objetivo: V – 
promover a recuperação de áreas degradadas. 

 
• Decreto Estadual n° 43.850/04 – regulamenta a Lei n° 14.368/02, que dispõe sobre a 

política estadual de desenvolvimento do ecoturismo. No Art. 4° são diretrizes da Política 
Estadual de Ecoturismo, no inciso III a prevenção da poluição ambiental, por meio de: a) 
obras de saneamento e recuperação de áreas degradadas. 

 
• Decreto Estadual n° 44.343/06 – aprova o estatuto da Fundação Estadual do Meio 

Ambiente – FEAM. No Art. 23° determina que compete a divisão de monitoramento e 
geoprocessamento , inciso VIII – prestar apoio técnico às ações de atendimento a 
situações de emergência ambiental e monitoramento da recuperação das áreas 
degradadas. 

 
• Decreto Estadual n° 44.372/06 - Estabelece o Regulamento do Instituto Estadual de 

Florestas – IEF. No Capítulo II, da Finalidade e das Competências, no Art. 3°, inciso I 
determina que é competência do IEF a recuperação de áreas degradadas. 

 
• Lei Estadual n°15.971/06 – assegura o acesso a informações básicas sobre o meio 

ambiente, em atendimento ao disposto no inciso II do § 1° do Art. 214 da Constituição do 
Estado e dá outras providências.  No Art. 2° determina que: os órgãos e entidades da 
administração pública estadual, direta, indireta e fundacional, participantes do sistema 
estadual de meio ambiente, assegurarão o acesso público aos documentos, expedientes 
e processos administrativos que tratem de matéria ambiental e fornecerão as 
informações relativas ao meio ambiente que estejam sob sua guarda, em meio escrito, 
visual, sonoro ou eletrônico, especialmente as que se refiram a: III - resultados de 
monitoramento e auditoria nos sistemas de controle de poluição e de atividades 
potencialmente poluidoras, bem como de planos e ações de recuperação de áreas 
degradadas. 

 
Recursos Financeiros – Compensação Financeira 
 

• Lei Estadual n° 13.803/00 – Dispõe sobre a Distribuição da Parcela da Receita do 
Produto da Arrecadação do ICMS Pertencente aos Municípios. Esta lei estabelece que: 
No Art. 3º - Para se estabelecer o valor adicionado relativo à produção e à circulação de 
mercadorias e à prestação de serviços tributados pelo ICMS, quando o estabelecimento 
do contribuinte do imposto se estender pelos territórios de mais de um município, a 
apuração do valor adicionado será feita proporcionalmente, mediante acordo celebrado 
entre os municípios envolvidos e homologado pela Secretaria de Estado da Fazenda. 

§ 1º - Com relação às operações de circulação de energia elétrica, 
entendem-se como estabelecimento de usina hidrelétrica as áreas 
ocupadas pelo reservatório de água destinado à geração de energia, pela 
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barragem e suas comportas, pelo vertedouro, pelos condutos forçados, 
pela casa de máquinas e pela subestação elevatória. 
§ 2º - O valor adicionado relativo a usina hidrelétrica cujo estabelecimento 
ocupe território de mais de um município será creditado conforme os 
seguintes critérios: 

I - 50% (cinqüenta por cento) ao município onde se localizarem a 
barragem e suas comportas, o vertedouro, os condutos forçados, a 
casa de máquinas e a estação elevatória e, no caso de um ou 
alguns desses componentes se situarem em território de mais de 
um município, o percentual será dividido em tantas partes iguais 
quantos forem os municípios envolvidos, a cada qual atribuindo-se 
uma delas; 
II - 50% (cinqüenta por cento) aos demais municípios, ao município 
sede a que se refere o inciso I inclusive, respeitada a proporção 
entre a área do reservatório localizada em território do Estado e a 
localizada em cada município, de acordo com o levantamento da 
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL -, sem prejuízo de 
termo de acordo a ser celebrado entre os municípios. 

 
• Lei Estadual n°15.910/05 – Dispõe sobre o Fundo de Recuperação, Proteção e 

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais, 
FHIDRO, Criado pela Lei n°13.194/99 e dá outras providências. No Art. 3º São recursos 
do Fhidro: VII – 50% da cota destinada ao Estado a título de compensação financeira por 
áreas inundadas por reservatórios para a geração de energia elétrica, conforme o 
disposto nas leis federais n° 7.990/89 e n° 8.001/90. 

 
Legislação Urbanística 
 

• Constituição Estadual – seção I da Competência do Município, no Art. 170 define que a 
autonomia do Município se configura no exercício de competência privativa. No inciso V 
determina que a promoção do ordenamento territorial, mediante planejamento e controle 
do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. E no Art. 171 determina que ao 
Município compete legislar: I - sobre assuntos de interesse local, notadamente: a) o 
plano diretor;     b) o planejamento do uso, parcelamento e ocupação do solo, a par de 
outras limitações urbanísticas gerais, observadas as diretrizes do plano diretor. 

 
• Decreto Estadual n° 28.045/88 – aprova a consolidação das leis da estrutura orgânica da 

administração estadual. 
 

Turismo 
 

• Lei Estadual n° 14.353/02 – Dispõe sobre a sinalização em locais de interesse ecológico 
ou de ecoturismo no Estado.  

 
• Lei Estadual n° 14540/02, Dispõe sobre o Conselho Estadual de Turismo, determinando 

que o mesmo apóie e incentive ao desenvolvimento do turismo. 
 

• Lei Estadual n° 14.940/03, Institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e a Taxa de Controle 
e Fiscalização Ambiental do Estado de Minas Gerais - Tfamg - e dá Outras Providências. 
Classifica complexo turístico e de lazer, inclusive parques temáticos, como de baixo 
potencial poluidor. 
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• Lei Estadual n° 15.012/04, Altera Dispositivos da Lei Nº. 12.812, de 28 de Abril de 1998, 

que Regulamenta o Parágrafo Único do Art. 194 da Constituição do Estado, o qual 
Dispõe Sobre a Assistência Social às Populações de Áreas Inundadas por Reservatórios, 
e Dá Outras Providências. Que no inciso V define que prestar assistência técnica e 
agrícola e oferecer cursos de capacitação e aprimoramento no manejo e na gestão de 
atividades agrícolas e de atividades diagnosticadas como potencialmente adequadas à 
exploração econômica do reservatório, tais como turismo, hotelaria, piscicultura, entre 
outras. 

 
• Decreto Estadual n° 43.850/04 – regulamenta a Lei n° 14.368/02, que dispõe sobre a 

política estadual de desenvolvimento do ecoturismo. 
 

7.1. Legislação do Município de Paracatu 
 
Paracatu é o único município pertencente ao Estado de Minas Gerais localizado na área de 
influência da UHE Serra do Facão. A Lei de Uso e Ocupação do Solo e o Código Ambiental 
estão na Câmara para apreciação e aprovação, tivemos acesso ao projeto de lei faremos 
considerações a ele, porém ressaltamos que o mesmo ainda não foi aprovado. 
 
Legislação Urbanística 
 

• Lei Municipal n° 28/48 – Código de Posturas do município. 
 

• Lei Municipal n° 1.609/89 – Institui o Código de Obras do Município de Paracatu, Estado 
de Minas Gerais e dá outras providências. Determina em parágrafo único que um dos 
objetivos do código é orientar os projetos e a execução de edificações no município. 

 
• Lei Complementar n° 052/06 – Plano Diretor Participativo de Paracatu, determina no 

Capítulo III, Dos Objetivos Estratégicos, inciso X, estabelecer medidas compensatórias 
dos impactos sócio-ambientais das atividades de mineração, de exploração agropecuária 
e de geração de energia. 

 
Legislação Ambiental 
 

• Lei n° 2.083/96 – Dispõe sobre a Criação de Parque Municipal Florestal – PAMFLOR, e 
dá outras providências. 

 
• Lei Orgânica Municipal – emenda a Lei Orgânica n° 28/00 – Capítulo II Da Competência 

do Município, determina no Art. 9°, incisos: 
VI. proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 
VII. preservar as florestas, a fauna e a flora. 

 
• Lei n° 2.667/07 – Dispõe sobre a criação e regulamentação do Fundo Municipal de Meio 

Ambiente e dá outras providências. 
 
Legislação Turismo 
 

• Lei Complementar n° 052/06 – Plano Diretor Participativo de Paracatu, Título II das 
Políticas de Desenvolvimento Municipal, determina no Capítulo II, das Políticas de 
Desenvolvimento Econômico, no Art. 6° das diretrizes da política de desenvolvimento 
municipal, inciso VII, implementar política de incentivo ao ecoturismo e ao turismo rural.  
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8. ZONEAMENTO AMBIENTAL & CÓDIGO DE USOS. 
 
De acordo com Santos (2004) “planejamento é um processo contínuo que envolve a coleta, 
organização e análise sistematizadas das informações por meio de procedimentos e métodos, 
para chegar a decisões ou a escolhas acerca das melhores alternativas para o aproveitamento 
dos recursos disponíveis”. Portanto, o planejamento ambiental pode ser entendido como um 
estudo, que tem como objetivo a adequação do uso, controle e proteção ao ambiente, ao 
mesmo tempo em que garante ao atendimento das aspirações sociais e governamentais 
expressas ou não em uma política ambiental. 
 
Dessa forma, a proposta para o ordenamento territorial da área do entorno da UHE Serra do 
Facão é a consolidação das etapas anteriores do trabalho, isto é, o resultado do diagnóstico 
ambiental da área, apoiado nos trabalhos de campo realizados na região, da análise do tipo de 
ocupação, da distribuição antrópica pela área de estudo (comunidades rurais), da identificação 
das áreas de fragilidade ambiental, das áreas propicias para o desenvolvimento de agricultura e 
áreas com fragmentos vegetais remanescentes. 
 
A proposta para o ordenamento territorial da área do entorno da UHE Serra do Facão, 
consolida-se como um planejamento setorial, isto é, um planejamento limitado as porções 
territoriais da área do entorno do futuro reservatório, portanto um plano setorial espacial de 
áreas especiais, áreas inundáveis e/ou no entorno dessas áreas, inseridas em áreas rurais de 
seis municípios. 
 

8.1. O Contexto do Ordenamento Territorial 
 
Cabe salientar que os diagnósticos dos meios físico, biótico e antrópico foram analisados sob a 
ótica sócio-ambiental, para permitir a definição de unidades homogêneas, delimitando áreas 
com características semelhantes. 
 
A análise parte do cenário atual com o objetivo de avaliar a capacidade local de suportar as 
modificações geradas por diferentes atividades antrópicas que já ocorreram ou venham ocorrer, 
portanto foram avaliados os diferentes graus de fragilidades, somando-se a análise dos mesmos 
às potencialidades regionais, todos associados ao uso do solo na área. 
 

8.2. Os Municípios Abrangidos e Suas Comunidades Rurais 
 
Como dito anteriormente a área do entorno da UHE Serra do Facão é composta por áreas rurais 
de seis municípios dos quais cinco pertencem ao estado de Goiás e um ao estado de Minas 
Gerais, respectivamente, Catalão, Campo Alegre de Goiás, Cristalina, Davinópolis, Ipameri e 
Paracatu. 
 
Cabe salientar que a consulta às prefeituras locais consiste em importante etapa da elaboração 
da proposta de ordenamento territorial da área do entorno, pois a obrigatoriedade de elaboração 
do PACUERA é do empreendedor, porém a gestão desta área é função das prefeituras. Desta 
situação decorre a elaboração de atividades específicas de comunicação com as prefeituras, 
previamente descritas no item 4.2. Metodologia de Comunicação e Negociação com a 
Sociedade, do presente estudo. 
 
Inicialmente, o objetivo das reuniões com os poderes municipais foi o reconhecimento da 
capacidade de gestão de cada município para suas respectivas áreas de entorno. Desta forma 
buscou-se avaliar a legislação da qual o município dispunha para planejar e gerir seu território e 
a estrutura organizacional do poder público municipal para o planejamento e a gestão do 
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território. Em um segundo momento as atividades realizadas com as Prefeituras Municipais 
foram importantes para apresentação das propostas do PACUERA, para adequação destas 
propostas aos interesses municipais e para a discussão de mecanismos de implantação do 
planejamento territorial proposto. 
 
Também foi fundamental para a elaboração desta proposta de zoneamento a análise da área de 
abrangência do estudo. É possível observar, por meio desta análise, que na área não há 
núcleos urbanos significativos, à exceção do distrito de Pires Belo, pertencente ao município de 
Catalão. No entanto, verifica-se que a região apresenta uma ocupação bastante intensa. 
Também permite a identificação de dois padrões bem distintos e definidos de tipo de ocupação, 
à montante do Córrego Taboca localizam-se as grandes propriedades e a jusante do mesmo 
córrego as propriedades menores.  
 
Sob a óptica sócio-econômica, a análise da região, permite a identificação de três comunidades 
rurais conhecidas pelo nome próprio da região que se localizam, Anta Gorda, Rancharia e 
Paulistas. Segundo informações contidas no Estudo de Impacto Ambiental (BIODINÂMICA, 
2000) as regiões de Anta Gorda e de Rancharia são as áreas com ocupação mais antigas da 
região. 
 
Apesar de algumas especificidades os três locais podem ser definidos como áreas, nas quais, 
vínculos de convivência foram estabelecidos resultando e relações sociais sólidas, 
principalmente entre parentes. Cabe salientar que como dito anteriormente, nestes locais estão 
inseridas as propriedades com menores áreas de todo o entorno. Portanto, trata-se de regiões 
com maior densidade de propriedades onde ocorrem festas tradicionais, principalmente 
vinculadas às crenças religiosas. 
 
Na região de Anta Gorda estão às propriedades com ranchos mais rústicos, principalmente 
próximos aos eixos viários de acesso a Catalão, nesta localidade vivem cerca de 40 famílias. Os 
proprietários atuais têm parentesco com os primeiros proprietários. Nesta região localiza-se o 
prédio de uma antiga escola, atualmente desativada e que é utilizado como local de encontro e 
para eventos festivos da comunidade. A festa tradicional nesta localidade é a Festa de São 
Sebastião. 
 
Pode-se dizer que nesta região existem pequenas propriedades onde se desenvolve a 
agricultura de subsistência e a produção leiteira.  
 
Nesta região o turismo já existe, a cachoeira no Córrego da Prata, próxima a balsa do Mane 
Souto, recebe cerca de quinze (15) turistas por final de semana. 
 
Segundo informações contidas no Estudo de Impacto Ambiental (BIODINÂMICA, 2000), a 
primeira ocupação na região de Rancharia desenvolveu-se a partir da construção de edificações 
do tipo mocambo, este tipo de habitação é associado a habitações de escravos. Esta região 
caracteriza-se pela forte presença da cultura do matuto. 
 
Na região de Rancharia vivem cerca de 150 famílias, como na região de Anta Gorda, estas 
pessoas são herdeiras dos proprietários mais antigos e em sua maioria todos os moradores são 
parentes. Portanto, podemos considerar que na região de Rancharia o que chama a atenção é o 
vinculo forte estabelecido entre os moradores que resulta em casamentos entre parentes e 
conseqüentemente o estreitamento destas relações. Nesta localização encontra-se o maior 
número de proprietários residentes. A travessia do rio São Marcos nesta região pode ser 
realizada por meio da balsa conhecida como Porto Pacheco. 
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8.3. Potencialidades 
 
A identificação de potencialidades na área objeto de estudo tornou-se possível a partir dos 
trabalhos de campo para reconhecimento das características físicas e antrópicas da região, 
consulta à população afetada e aos representantes dos poderes dos municípios afetados na 
área do entorno do empreendimento. 
 
O estudo das potencialidades locais constitui etapa importante na construção do processo de 
ordenamento territorial e posterior definição do código de usos, permite à adequação das 
propostas a realidade local e consequentemente menor impacto a população diretamente 
afetada. 
 
Na primeira etapa do diagnóstico não foi identificado potencial turístico na região, ao contrário, 
proprietários pretendem continuar com as atividades e usos atuais e por outro lado, governos 
locais que não acreditam no potencial turístico do reservatório, devido ao número elevado de 
empreendimentos semelhantes em outras regiões do estado de Goiás.  
 
Na segunda etapa, durante visitas a algumas propriedades o cenário sofreu algumas alterações, 
isto é, constatamos o interesse de alguns proprietários em investir na atividade turística em sua 
propriedade, sejam na forma de parcelamento do solo para a implantação de chácaras de 
recreios ou a partir da construção de restaurantes e/ou atracadouros para pesca. 
 
O uso da propriedade como área de lazer particular, ou seja, só para a família foi relacionada 
em diversas conversas como atividade de interesse de utilização do futuro reservatório, por meio 
de esportes aquáticos, como por exemplo, jetski.  
 
A utilização da lâmina d´água para a dessedentação do gado é uma atividade que manifesta o 
interesse em diversos proprietários, porém muitos apresentam dúvidas na forma de 
consolidação desta atividade, principalmente pela presença da faixa de APP – Área de 
Preservação Permanente. 
 
A atividade de pesca comercial com a utilização de tanque rede foi identificada como de 
interesse por alguns proprietários, na ocasião os mesmos foram alertados sobre os 
procedimentos para o desenvolvimento deste tipo de atividade. 
 
A utilização do lago para a atividade de pesca esportiva foi relatada como de interesse por 
diversos proprietários, a maior parte já utiliza o rio São Marcos para esta atividade. 
 
 
O interesse na utilização da água do reservatório para irrigação de pasto também foi 
identificado. 
 
Duas áreas como potenciais para o desenvolvimento da atividade turística foram identificadas na 
área do entorno, uma em Catalão e outra em Campo Alegre de Goiás. 
 
Em Catalão, o distrito de Pires Belo, caracteriza-se como uma área urbana consolidada próxima 
à rodovia (BR – 050), com equipamentos de infra-estrutura social, posto de saúde, escola 
municipal e posto da polícia militar. Outro ponto importante que pode favorecer o 
desenvolvimento da atividade turística no local são as características físicas do reservatório 
neste ponto, a lâmina d´água no local é mais larga e profunda. 
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Na região do município de Campo Alegre de Goiás, o local tem topografia plana e ficará muito 
próximo da rodovia, portanto o desenvolvimento da atividade turística neste local será 
favorecido. A BR-050 pode ser considerada um importante eixo de indução, por ser uma rodovia 
federal, asfaltada, em boas condições de uso, ligação da região do entorno com Goiânia, 
portanto se trata de um ponto positivo ao desenvolvimento do turismo na área do entorno. 
 
Outro local identificado como potencial para o desenvolvimento da atividade turística na região 
do entorno é a região do Córrego da Prata trata-se de um local onde existe uma cachoeira, que 
atualmente nos finais de semana recebe uma média de 10 a 15 turistas.  
 
Como próximo a Catalão, no município de Três Ranchos, o turismo é movimentado com a 
presença de turistas vindos de Brasília, Uberlândia e Goiânia, alguns proprietários da região do 
entorno da UHE Serra do Facão acreditam que neste local poderá se desenvolver a mesma 
forma de turismo. 
 

8.4. A Fragilidade Ambiental 
 
A fragilidade ambiental, conforme apresentado no capítulo sobre a metodologia utilizada para 
elaboração deste Plano, é definida a partir do cruzamento de dados relativos à geomorfologia, à 
pedologia, à declividade e ao uso e à ocupação do solo, baseado em metodologia desenvolvida 
por Ross (1994), adaptada para o uso do geoprocessamento.  
 
O resultado da interação entre os diferentes parâmetros é o Mapa de Fragilidade Ambiental 
(SFC-PAR-09 – Anexo 04). Analisando os dados extraídos deste mapa verifica-se a seguinte 
situação da região em relação à sua fragilidade ambiental: 1,66% da área de abrangência do 
estudo apresenta fragilidade muito baixa; 51,71% da área apresenta fragilidade baixa; 46,20% 
da área apresenta fragilidade moderada e apenas 0,42% da área apresenta fragilidade alta. 
 
Diante destes dados verifica-se que de uma maneira geral a região apresenta níveis de 
fragilidades relativamente bons para a ocupação, sobretudo nas áreas das “chapadas” (formas 
de topos tabulares, onde se localizam a s mais extensas áreas com fragilidades baixas e muito 
baixas. As áreas com fragilidades moderadas e altas localizam-se em terrenos com predomínio 
de formas convexizadas e aguçadas e nestas áreas se verifica a necessidade de especial 
atenção à prevenção de degradações do solo, com conseqüentes formações de processos 
erosivos e de movimentos de massa, decorrentes da adoção de técnicas inadequadas de 
manejo agropecuário. 

 
8.5. Áreas Agricultáveis 

 
Na etapa de diagnóstico dos usos atuais na área do entorno da UHE Serra do Facão foi possível 
à identificação de duas áreas distintas para o desenvolvimento da atividade agrícola na região, 
uma desenvolvida em pequenas e médias propriedades e a outra em grandes. 
 
A distinção entre estas duas formas de desenvolvimento da atividade agrícola pode ser 
determinada também por características físicas locais, como por exemplo, a geomorfologia, uma 
desenvolvida nas chapadas em áreas com declividades entre 0 e 6% e a outra em áreas com 
relevos mais movimentados, onde as declividades predominantes são superiores a 6%. 
 
Outra característica importante na distinção das áreas agricultáveis quanto ao meio físico é a 
questão dos solos. Conforme apontado acima, as grandes propriedades localizam-se 
prioritariamente nas áreas com menores declividades, em boa parte, localizadas nas chamadas 
chapadas, onde predominam os Latossolos. Já as propriedades menores, localizadas 
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majoritariamente em áreas com formas aguçadas e convexizadas, localizam-se em terrenos 
onde predominam os Cambissolos. Assim, convêm apontar que, conforme demonstra o item 
6.1.5 do presente estudo, que contêm um diagnóstico sobre os solos da região, os Latossolos 
apresentam melhor aptidão para o uso agrícola do que os Cambissolos. 
 
Verifica-se ainda a distinção entre as técnicas produtivas utilizadas em cada uma dessas áreas, 
onde estão implantadas as grandes propriedades observa-se a utilização de maquinário e 
técnicas mais modernas para produção em grande escala, inclusive com a irrigação por pivôs 
centrais. 
 

8.6. Áreas com Fragmentos Vegetais Remanescentes 
 

As áreas caracterizadas pela presença de fragmentos vegetais remanescentes tornam-se locais 
potenciais para a preservação da fauna e da flora da região, a partir, da formação de corredores 
ecológicos. Estes são caracterizados pela união de fragmentos vegetais possibilitando a 
manutenção do habitat e local de alimentação da fauna local, além da possibilidade de atração 
de novos animais para a área.Na área objeto de estudo existe alguns locais com estas 
características, tanto na margem direita como na esquerda. 
 

8.7. Zoneamento Ambiental 
  
O zoneamento ambiental parte do princípio que historicamente as áreas rurais eram aquelas 
onde eram desenvolvidas atividades essencialmente agropecuárias, caracterizavam-se pela 
baixa densidade populacional e eram áreas opostas às áreas urbanas. Porém, recentemente, 
passou-se a observar mudanças importantes no meio rural, isto é, este deixou de ser 
exclusivamente agrícola para se tornar um local que comporta diferentes atividades produtivas e 
de diferentes tipos de serviços. Desta forma, deixa de ser uma área limitada ao uso agrícola 
para tornar-se um local onde as dinâmicas e as interações são resultados das ações que 
determinados grupos desenvolvem sobre o espaço. Torna-se, portanto, um local onde se 
desenvolvem além dos usos agrícolas, a pecuária, o lazer e o turismo. 
 
A proposta para o planejamento ambiental da área de abrangência do estudo primeiro 
compartimentou a área em macrozonas e posteriormente em zonas menores (Mapa do 
Zoneamento Socioambiental (SFC-PAR-12 – Anexo 11 do PACUERA). Cabe i ressaltar, que por 
se tratar de áreas localizadas em porções territoriais de seis municípios e principalmente em 
áreas rurais, a proposta de ordenamento territorial é distinta da utilizada para áreas localizadas 
em zona urbana, pois a própria ocupação e formação de áreas rurais é distinta, isto é, 
caracterizam-se por uma ocupação mais rarefeita, com distâncias maiores entre as localidades.  
 
Com o objetivo de tornar o planejamento do uso do entorno do UHE Serra do Facão efetivo é 
imprescindível que os métodos e estratégias incluam e integrem ao projeto as variáveis 
ambientais, sociais, econômicas e de políticas públicas. Portanto, o planejamento da área objeto 
de estudo foi desenvolvido como o planejamento territorial englobando aspectos da localidade 
associados à regionalidade. E ainda, o ordenamento da área do entorno do reservatório 
pretende tratar o rural como uma extensão da cidade, partindo do principio que apesar de suas 
diferenças a área urbana e a rural interagem e se complementam enfatizando o que foi definido 
na Lei n° 10.257/01, o planejamento do município deve ser pensado na sua totalidade. 
 
A análise das legislações urbanísticas municipais consistiu em importante etapa deste trabalho 
de planejamento, pois o estudo da lei de uso e ocupação do solo (alguns municípios que 
compõem a área de estudo apresentam este tipo de lei) possibilita identificar o que os 
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municípios propõem para uma determinada área. Porém verificou-se durante a etapa de 
diagnóstico, que, nos municípios onde a lei de uso e ocupação do solo existe a lei aplica-se 
somente para as porções territoriais urbanas. Como as áreas abordadas neste Plano são 
essencialmente rurais, esta legislação não tem efeito sobre a área do entorno do reservatório. 
 
Complementarmente, cabe ressaltar que esta proposta é resultado do estudo da legislação 
vigente nas três esferas -: federal, estadual e municipal, associado às potencialidades 
identificadas e a capacidade local de suportar futuros novos usos e ocupação do solo. Portanto, 
trata-se de uma proposta de ordenamento territorial para a área do entorno da UHE Serra do 
Facão, admitindo que o cenário sofrerá alterações em sua dinâmica de ocupação atual a partir 
da formação do reservatório e que este processo precisa ser controlado de forma a garantir a 
qualidade de vida e a preservação do ecossistema local. 
 
 

8.7.1 Macrozoneamento Ambiental 
 
A proposta de ordenamento territorial para a área do entorno da UHE Serra do Facão 
compartimentou a área de estudo em quatro grandes setores: 
 

� Macrozona Lacustre; 
� Macrozona de Preservação; 
� Macrozona de Ocupação; 
� Macrozona Rural. 

 
As macrozonas correspondem às porções territoriais com características semelhantes, 
principalmente as físicas que foram associadas ao uso do solo para a proposta de ordenamento. 
Apesar das semelhanças estas áreas apresentam algumas características distintas, o que 
permite uma nova compartimentação de cada macrozona em porções territoriais menores 
chamadas de zonas. O número de zonas é distinto entre cada macrozona, pois depende de 
características específicas de cada localidade. Portanto, a partir da macrozoneamento é 
realizada a proposta de zoneamento da área de estudo e posteriormente a proposta do código 
de usos. 
 
A seguir serão descritas as características de cada macrozona e a sua compartimentação em 
setores de uso. 

 
 

8.7.2 Zoneamento Ambiental 
 

� Macrozona Lacustre 
 
A compartimentação da área de estudo inicia-se a partir da definição da macrozona lacustre que 
compreende a área da lâmina d´água. Nela serão definidos usos relacionados à pesca, a 
navegação, lazer e as áreas de segurança da barragem. Trata-se de área com 214 km2 para o 
nível máximo normal de operação com profundidade máxima de 87 metros, e média de 24 
metros. 
 
A divisão da lâmina d`água em diferentes zonas deve partir de dois critérios básicos: a qualidade 
de água no rio São Marcos e os critérios de segurança que permitirão o uso. 
 
A definição da classe de uso da água preconizada na resolução CONAMA n. 357 de 2005, seria 
o principal critério para a definição de zonas alinhadas com a legislação específica. No entanto 
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não há instrumento legal (lei, resolução ou portaria) de classificação da qualidade, 
especificamente para o rio São Marcos até o momento.  
 
Considerando-se que a resolução CONAMA n. 357 de 2005 define a classificação das águas 
baseado no uso da água:  
 

Da Classificação dos Corpos de Água 
 
Art. 3º As águas doces, salobras e salinas do Território Nacional são 
classificadas, segundo a qualidade requerida para os seus usos 
preponderantes, em treze classes de qualidade. (grifo nosso) 

 
Outra fonte importante são os resultados obtidos no Programa de monitoramento limnológico e 
da qualidade da água do trecho do rio São Marcos a ser inundado pelo futuro reservatório da 
UHE Serra do Facão, realizado para os últimos 24 meses com periodicidade trimestral. Os 
resultados deste programa indicam que, de modo geral, dos 38 parâmetros monitorados, entre 
eles, metais, nutrientes, dinâmica de oxigênio, bacteriológicos, estão com valores reduzidos e 
inferiores aos limites estabelecidos para classe 2 e 1. Eventualmente, concentrações de 
alumínio, manganês, cor turbidez e coliformes apresentaram elevação, porém estas variações 
estão associadas à variação sazonal da região e/ou às características do solo da região. Assim, 
observa-se que em termos de qualidade, inclusive com o cálculo do Índice de Qualidade de 
Água – IQA, estas obtiveram índices bons ou ótimos. Quanto à análise da comunidade 
hidrobiológica, para todos os grupos estudados, observou-se baixa diversidade, indicando 
ambientes oligo ou mesotróficos, ou seja, as comunidades refletem ambientes com 
concentrações de nutrientes reduzido, ou sem poluição antrópica significativa  
 
Finalmente, para definir a classe de qualidade de água para o futuro do reservatório recorre-se à 
Resolução CONAMA 357/2005, que no Art. 4º, classifica as águas doces em cinco classes 
(especial, 1, 2, 3 e 4), baseado nos uso preponderantes dessas classes e de acordo com os 
usos esperados para o reservatório do UHE Serra do Facão, assim enquadra-se este 
reservatório na classe 2, conforme definido na resolução: 
 

III - classe 2: 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, 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 aqüicultura e à atividade de pesca.  
 

 
A classe 1 não foi adotada porque dentre seus usos preponderante não é possível a atividade 
de pesca, potencialidade para a região e, a classe 3 também não foi sugerida porque nesta 
classe o uso para lazer de contato direto não está presente, outro uso potencial da região.  
 
A análise da qualidade da água do rio São Marcos, não demonstrou diferenças significativas 
entre os diferentes pontos amostrais, indicando que não há necessidade de zoneamento 
específico, baseado na qualidade de água. 
 
O segundo critério para a definição dos usos da macrozona lacustre foi a segurança, para tanto 
foi necessário o estudo das Normas da Marinha do Brasil, a região do entorno do reservatório do 
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UHE Serra do Facão esta sob a jurisdição da Delegacia Fluvial de Brasília, o estudo das 
potencialidades, a consulta a representantes do poder municipal e ao empreendedor. 
 
As regras para navegação são definidas por normas outorgadas pela Marinha do Brasil, que 
classificam o reservatório e determinam quais tipos e tamanhos de embarcações podem 
navegar dentro do reservatório objeto de estudo. Segundo a Marinha o reservatório insere-se na 
categoria de Área de Navegação Interior 1 e as embarcações permitidas para navegação são as 
miúdas (comprimento inferior ou igual a cinco metros) e embarcações de médio porte 
(comprimento inferior a vinte e quatro metros). 
 
A Macrozona Lacustre poderá ser compartimentada em quatro zonas de uso: 
 
 

� Zona Lacustre de Segurança – ZLS 
 
Empreendimentos para a geração de energia formam reservatórios que permitem o 
aproveitamento dos usos múltiplos do reservatório, para garantir a completa utilização do 
reservatório e a segurança de todos é necessária a restrição de uso em alguns locais.  
 
Portanto, a Zona Lacustre de Segurança corresponde aos locais onde os usos e acessos são 
controlados de forma a garantir a segurança ao sistema de geração do UHE Serra do Facão, 
das pessoas que trabalham e utilizam à lâmina d´água, a fauna e a flora locais. Os acessos 
serão proibidos ao público 1.000m a montante e a jusante da barragem UHE Serra do Facão, 
com instalação de dispositivo de bloqueio e sinalização, e implantação de avisos de entrada 
proibida. 
 
De acordo com a Norma da Autoridade Marítima Brasileira - NORMAM 03/DPC, em Capítulo 1, 
0110 (Áreas de Segurança - página 9), tem-se: 
 

“Não é permitido o tráfego e fundeio (ancoragem) de embarcações nas seguintes áreas 
consideradas de segurança: 
... 
b) áreas próximas às usinas hidrelétricas, cujos limites serão fixados e divulgados pelas 
concessionárias responsáveis pelo reservatório de água, em coordenação com a 
Capitania dos Portos (CP), Delegacia da Capitania dos Portos (DL) ou Agência da 
Capitania dos Portos (AG) da área; 

 
 
 
Conforme pode se verificar nas fotos apresentadas, abaixo, a área já se encontra delimitada por 
meio de sinalização amarela. 
 



 

 134 

  
 

Foto 1 – UHE Serra do Facão e sinalização de área 
de segurança. Fonte: Walm (2015) 

Foto 2 – Sinalização amarela destacando a 
proibição de entrada na área de segurança. Fonte: 
Walm (2015) 

 
� Zona Lacustre de Lazer - ZLL 

 
A zona lacustre de lazer corresponde às áreas do entorno e dentro da lâmina d´água que 
poderão ser utilizadas para atividades de lazer, como por exemplo, praias, áreas para pesca 
amadora e esportes náuticos. Além disso, este trecho da área lacustre é aquele no qual é 
propício o desenvolvimento de atividades turísticas e de piscicultura. 
 
Para garantir a segurança dos usuários do futuro lago deve-se organizar as normas de utilização 
desta zona, portanto os poderes públicos do município de Catalão, Cristalina, Campo Alegre de 
Goiás, Davinópolis, Ipameri e Paracatu serão os responsáveis pela criação e normatização 
destas regras que correspondem aos locais adequados e apropriados para banho, para 
circulação e pontos de paradas para os barcos. 
 
Os locais em que a topografia permitir a formação de praias, poderá futuramente se tornar um 
local de lazer, isto é, caso as prefeituras tenham interesse podem ser decretadas praias públicas 
por meio das Secretarias de Meio Ambiente de acordo com as normas determinadas pela 
Marinha do Brasil que regulamenta a área da lâmina d’ água e pelos § 4º e 5º do art 4 da 
resolução CONAMA nº 302/02 que trata da “implantação de pólos turísticos e lazer no entorno 
do reservatório artificial, que não poderão exceder a dez por cento da área total do seu entorno”. 
Além disso, o § 5º, cita “As áreas previstas no parágrafo anterior somente poderão ser ocupadas 
respeitadas a legislação municipal, estadual e federal, e desde que a ocupação esteja 
devidamente licenciada pelo órgão ambiental competente”. 
 
Nos locais de praia particular, isto é, propriedades que se formem praia, caso o proprietário 
tenha o interesse em explorar o turismo é necessário o desenvolvimento de um projeto junto as 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Catalão, Cristalina, Ipameri e Paracatu) ou Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente (Campo Alegre de Goiás e Davinopólis). O projeto deve conter a 
infra-estrutura mínima para receber o turista, com pelo menos um sanitário feminino e um 
masculino. O proprietário também deve consultar previamente as prefeituras municipais para 
receber as diretrizes com os procedimentos que deverá cumprir e para ser informado se seu 
projeto deverá ser analisado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou pela Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos através da Agência Ambiental de Goiás. A 
diferença na definição do órgão responsável pela análise do projeto está vinculada à área total 
do empreendimento, que acima de 1 ha, deve ser licenciado pelo órgão estadual. 
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A circulação de embarcações será permitida a partir de 100 m da margem para barcos sem 
motores e 200 m para barcos com propulsão a motor. As embarcações à vela ou propulsão a 
motor poderão se aproximar da margem para ancorar, caso não haja nenhuma sinalização ou 
regra contrária. A aproximação deverá ser feita perpendicular à margem e com velocidade 
menor que 3 nós ou 5,5 km/h. 
 
Esta zona corresponde perímetro do lago compreendido entre a Zona de Lacustre de Segurança 
– ZLS e a Zona Lacustre de Uso Controlado – ZLC. Ao Sul o limite da ZLL é localizado à 
montante da faixa envoltória de mil metros, enquanto o limite da extremidade norte é definido 
pelo Córrego Taquari, na margem esquerda do reservatório e do braço do reservatório no ponto 
X: 220.763 Y: 8.041.770. A largura entre as margens neste trecho do reservatório torna propício 
o desenvolvimento seguro de múltiplas atividades. Além disso, a delimitação da ZLL considerou 
a faixa de deplecionamento do reservatório, que na extremidade norte do reservatório é mais 
significativa. 
 
Ressalta-se ainda que a definição da Zona Lacustre de Lazer e Exploração Econômica também 
considerou o zoneamento das áreas lindeiras ao reservatório, com objetivo de reduzir eventuais 
conflitos de uso. Por este motivo a ZLL encontra-se adjacente a Zona de Ocupação Orientada – 
ZOO; Zona de Preservação Sujeita à Ocupação – ZPO e Zona Rural de Alta Produtividade 2 – 
ZR – AP2. 
 
Foi realizado trabalho de campo em agosto de 2015 (Walm-2015), que consistiu em percorrer as 
áreas de interesse dentro do reservatório da UHE Serra do Facão. O objetivo da vistoria no 
campo foi observar, principalmente, a tipologia dos acessos abertos na APP nas propriedades 
lindeiras, bem como, os potenciais ou já consolidados pontos de praia. Para cada intervenção ou 
ponto de interesse identificado, foi realizado o registro fotográfico, sendo marcadas as 
coordenadas UTM, posteriormente espacializadas no mapeamento realizado para o corpo 
hídrico.  
 
A avaliação da tipologia dos acessos priorizou aqueles com a finalidade de dessedentação 
animal, e lançamento de barcos no espelho d’água do reservatório, com a finalidade de pesca e 
de lazer. Foram ainda observados os pontos onde é passível a implantação de uma praia 
pública, conforme o requerido no item 1, subitem iii, do Ofício 02001.002900/2015-00 
CGENE/IBAMA, que objetiva adequação do PACUERA pela Serra do Facão Energia S.A. 
 
Ao longo do trabalho de campo foram identificados dois possíveis pontos de praia pública; um já 
parcialmente consolidado, e outro apenas como um potencial ponto para a implementação, 
considerando as características de acesso e a declividade do terreno. Ambas as áreas estão 
localizadas no município de Catalão, e se inserem na proposta das normas de uso da Zona 
Lacustre de Lazer e Exploração Econômica – ZLL, que corresponde às áreas do entorno e 
dentro da lâmina d´água que poderão ser utilizadas para atividades de lazer, como praias, áreas 
para pesca amadora e esportes náuticos. 
 
As Fotos 3 a 6 mostram o primeiro ponto identificado (coordenadas X: 212983; Y: 8020122), 
sendo este o que possui maior potencial para a consolidação da atividade turística na forma de 
uma praia pública. Este ponto se localiza em um acesso pré-existente, decorrente do 
alagamento parcial do antigo traçado da rodovia GO-506 próximo ao Distrito de Pires Belo. 
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Foto 3 – Barraca de camping instalada no acesso do 
ponto indicado (X: 212983; Y: 8020122), próximo ao 
Distrito Pires Belo. Fonte: Walm (2015) 

Foto 4 – Saída de barcos de pesca no ponto 
indicado (X: 212983; Y: 8020122), próximo ao 
Distrito Pires Belo. Fonte: Walm (2015). 

  
 

Foto 2 – Banhistas acessando a área via automóvel 
(X: 212983; Y: 8020122). Fonte: Walm (2015) 

Foto 6 - Presença de banhistas no ponto indicado 
(X: 212983; Y: 8020122). Fonte: Walm (2015) 

 
A área está situada em uma faixa da APP onde a largura é mínima (30 metros), e em terreno 
com declividade inferior a 25º de inclinação, conforme o Mapa de Declividade (Anexo 09 do 
PACUERA). Tais características estão de acordo com as diretrizes de abertura de acessos 
prevista no Plano de Conservação, visando contribuir para um menor quantitativo de intervenção 
e de supressão de vegetação. Trata-se ainda de um acesso público e pré-existente, e que do 
ponto de vista do zoneamento ambiental proposto para o entorno do reservatório, se localiza na 
Zona de Ocupação Orientada – ZOO. 
 
De acordo com o zoneamento ambiental proposto para o entorno do reservatório da UHE Serra 
do Facão, a Zona de Ocupação Orientada - ZOO corresponde às áreas que apresentam as 
menores fragilidades ambientais em relação ao reservatório. Dentre as diretrizes estabelecidas 
para esta zona, destaca-se o desenvolvimento da atividade turística no local, sendo que nas 
propriedades onde formem praias e caso o proprietário tenha interesse em explorar o turismo, 
se faz necessário o desenvolvimento e aprovação de um projeto junto aos órgãos competentes, 
em especial à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
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Cabe salientar, que essa medida não propõe a desvinculação dessa área de seu uso atual – uso 
rural – na medida em que articula estratégias de ocupação decorrentes da flexibilização de usos 
voltados ao lazer e turismo, a partir do uso racional e coerente do solo. 
 
Além destas características, esta localidade ainda foi identificada pelos visitantes locais como 
um ponto de presença frequente de banhistas, e de turistas adeptos da prática do camping e da 
pesca. Aspectos como a facilidade de acesso, a baixa declividade do terreno, bem como a 
proximidade da aglomeração urbana de Pires Belo favorecem a potencialidade turística desta 
área.  
 
O segundo ponto identificado como passível de implantação de uma praia pública ( X: 208687; 
Y: 8009669) apresenta menor potencial para a atividade, tendo em vista a dificuldade de acesso 
terrestre, bem como a sua localização perante o zoneamento proposto. A área em questão 
situa-se na ZOR – Zona de Ocupação Restritiva que são regiões com fragilidades moderadas e 
que apresentam pequenos fragmentos vegetais que devem ser preservados devendo ter sua 
ocupação controlada de forma a preservar a qualidade ambiental do local. 
 

  
Foto 3 – Presença de visitantes no ponto indicado 
(X: 208687; Y: 8009669). Fonte: Walm (2015) 

Foto 8 - Presença de visitantes no ponto indicado 
(X: 208687; Y: 8009669). Fonte: Walm (2015) 

 
Ao avaliar os mecanismos e procedimentos para a efetiva implantação de praia pública em 
quaisquer das localidades identificadas, destaca-se que as permissões de uso na APP têm 
necessariamente que passar por uma avaliação de zoneamento preliminar do SEFAC, antes da 
solicitação ter seu processo de regularização encaminhada aos órgãos responsáveis.  
 
Portanto, a implantação de áreas de lazer e praias nos pontos indicados requer inicialmente uma 
prévia análise e autorização do empreendedor para a intervenção na área. Em seguida, no caso 
da autorização ser formalmente concedida, vê-se a necessidade de criação de uma legislação 
municipal específica para a implantação do ponto de praia, visando atender os interesses e 
demandas da população usuária. Nestes casos as responsabilidades do empreendedor, 
consistem em orientar os municípios quanto ao potencial para a criação das praias, bem como a 
orientação quanto às normas referentes à APP e ao uso do espelho d’ água na área.  
 
Esta atividade também deve estar alinhada com os demais programas e planos que visam à 
conservação do entorno do reservatório, em especial aos seguintes programas: Recomposição 
Vegetal da APP, para que não ocorram interferências e danos às áreas em processo de 
recomposição; Educação Ambiental para destacar a importância do uso coletivo e o cuidado 
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com o meio ambiente (APP e qualidade da água), objetivando o uso múltiplo do reservatório; e 
Gestão Patrimonial.  
 

� Zona Lacustre de Uso Controlado – ZUC 
 

A zona lacustre de uso controlado – ZUC corresponde à área da lâmina d’água na qual será 
controlada a exploração econômica, seja para pesca econômica ou turismo. Trata-se da área 
onde o reservatório possui menor largura e a faixa de deplecionamento é maior. A ZUC está 
localizada à montante da Zona Lacustre de Lazer e Exploração Econômica – ZLL, a partir do 
Córrego Taquari e o braço do reservatório no ponto X: 220.763 Y: 8.041.770. 
 
Além das dimensões do reservatório e da faixa de deplecionamento, a localização adjacente a 
Zona de Preservação – Potencial para Unidade de Conservação (ZP-PUC) e a Zona de 
Preservação Sujeita à Ocupação (ZPO) requer um manejo adequado do espelho d’água com 
objetivo de reduzir usos conflitantes.  
 
Na ZUC será permitido o desenvolvimento de atividades de lazer e pesca amadora, tal como na 
ZLL. Por outro lado, a prática de esportes náuticos, implantação de tanques para piscicultura e o 
desenvolvimento da atividade turística serão restritos. 
 

� Zona Lacustre de Deplecionamento – ZL-ZLP 
 
O nível da lâmina d’ água do reservatório do UHE Serra do Facão sofrerá alterações entre o 
N.A. máximo e o N.A. mínimo para a operação da usina, isto é, na época de chuvas da cheia, o 
reservatório atingirá seu volume máximo, porém na época da seca poderá ocorrer a redução 
deste volume, o resultado desta variação que depende intrinsecamente da operação da usina, 
corresponde ao deplecionamento do reservatório. 
 
Para a UHE Serra do Facão esta variação poderá ser de até 23 metros, por ser até o nível 
mínimo de operação da usina. Como consequência desta variação entre a lâmina d´água e a 
faixa de APP existirá uma área de deplecionamento, onde será permitido apenas a 
construção de estruturas de apoio ao acesso para uso da água, como por exemplo 
embarcadouros, sistemas de captação de água, corredores de dessedentação e 
respectivas cercas, e rampas de acesso, estruturas estas que além dos critérios 
estabelecidos para as zonas de APP e entorno as quais estejam inseridas deverão 
considerar em seus aspectos construtivos os limites da ZLD, as variações do nível da 
água possíveis nesta área e as instruções da Capitania dos Portos. 
 
A ocupação orientada da faixa de deplecionamento visa garantir a operação da usina e a 
segurança da população que vive no entorno do lago, pois a variação desta faixa de 
deplecionamento irá variar como consequência da operação da usina e de fatores climáticos não 
sendo previsível qual nível atingirá em qual época. 
 
A proteção da faixa de deplecionamento evita ainda a intensificação de processos erosivos, a 
contaminação das águas e consequentemente a garantia da correta operação da usina. 
 

� Macrozona de Preservação 
 
A Macrozona de Preservação corresponde às áreas onde o uso deverá ser controlado, isto é, 
áreas em que a ocupação deverá ser mais restrita, com menor intensidade, com o objetivo de 
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promover uma ocupação com menor densidade populacional. As áreas onde a ocupação é 
permitida, em alguns casos, deverão funcionar como uma espécie de zona de amortecimento 
servindo como uma proteção extra para as áreas onde não será permitida a ocupação. 
 
A Macrozona de Preservação corresponde às áreas com maiores fragilidades ambientais, 
maiores declividades, maiores fragmentos vegetais significativos para a preservação, ou seja, 
corresponde às áreas com interesses ecológicos sejam para preservação de fauna ou flora 
local.  
 
A Macrozona de Preservação (ZP) poderá ser compartimentada nos seguintes tipos de zonas: 
 
Zona de Preservação - Área de Preservação Permanente – ZP-APP 
 
Esta zona compreende a Área de Preservação Permanente do UHE Serra do Facão, que de 
acordo com a legislação incidente – Leis Federais 4.771 de 15 de setembro de 1965 e 7.803 de 
18 de julho de 1989, Medida Provisória 2.166 de 24 de agosto de 2001, e Lei Estadual nº 
12.596, de 14 de março de 1995 (Política Florestal do estado de Goiás)–, corresponde a uma 
faixa de 100 m no entorno do reservatório em projeção horizontal, medida a partir do nível 
máximo normal e todas as ilhas que se formarem com o enchimento do reservatório. No entanto, 
a Resolução CONAMA nº. 302/2002 possibilita a alteração dessa largura, ampliando-a ou 
reduzindo-a, de acordo com critérios, geológicos e socioambientais pré-estabelecidos. 
 
Em razão dos estudos e projeto de implantação da APP com largura flexível de 67,50m médios, 
o item 4.4. Metodologia para definição da APP flexível, do presente estudo, apresenta a 
metodologia adotada para delimitação da ZP-APP. No Volume II do presente relatório encontra-
se o Anexo 08, que contêm as folhas 1 à 17 do Mapa de Delimitação da APP Flexível (SFC-
PAR-13 a SFC-PAR-29 – Anexo 12 do PACUERA). Nestes mapas, em escala 1:10.000, os 
limites da APP proposta são sobrepostos à Imagem de Satélite do Ikonos. 
 
 

� Zona de Preservação - Área com Restrição Ambiental – ZP - ARA 
 
A Zona de Preservação – Potencial para Unidade de Conservação, corresponde as porções 
territoriais onde as variáveis ambientais existentes condicionam a ocupação local a áreas onde o 
uso deve ser muito restrito e controlado. 
 
A ZP- PUC, compreendem as porções territoriais com remanescentes vegetais significativos 
para preservação, áreas que servem para o habitat e alimentação de indivíduos da fauna 
terrestre. Estas áreas por apresentarem significativos maciços vegetais, em alguns casos 
declividade mais alta e maiores fragilidades, devem ter sua ocupação mais controlada como 
forma de manutenção do ecossistema local e em alguns casos podem vir a se tornar Unidades 
de Conservação. 
 
A Unidade de Conservação é definida em legislação específica, a Lei Federal nº 9.985, de 19 de 
julho de 2000, que regulamenta o artigo 225, parágrafo 1, inciso I, II, III, VII da  
 
Constituição Federal, e redefine as Unidades de Conservação (UC) e institui o Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação (SNUC), determinando que: 
 
“Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: I – unidade de conservação: espaço territorial 
e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais 
relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com os objetivos de conservação e limites 
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definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias de proteção” 
(art.2º). 
 
De acordo com as características apresentadas no local as unidades de conservação 
integrantes do SNUC podem ser definidas de duas formas: Unidades de Proteção Integral; e 
Unidades de Uso Sustentável.  
 
O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo permitido 
apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei. 
Por sua vez, o objetivo das Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação da 
natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. 
 
Portanto, as ZP- PUC correspondem aos locais que apresentam características potenciais para 
a criação de unidades de conservação, visando à conservação e a manutenção dos ambientes 
naturais, inclusive os associados aos corredores ecológicos. O objetivo desta identificação 
realizada pelo empreendimento UHE Serra do Facão, é em caráter de contribuição pela 
intensidade dos estudos realizada no âmbito do PACUERA,  em nenhum momento o estudo 
elaborado teve como premissa, apontar responsabilidades ou compromissos decorrentes de tais 
resultados, uma vez que a gestão das áreas externas ao trecho do reservatório e APP adquirida 
pelo SEFAC são disciplinas por legislações próprias como por exemplo os Planos Diretores 
Municipais e outras legislações Estaduais e Federais, cabendo a cada um desses, dentro de 
suas diretrizes e planejamento a utilização ou não de tais informações dentro de suas metas 
político-administrativas.  Assim, estas Unidades de Conservação serão implantadas mediante 
interesse e legislação específica, podendo ter como criadores e gestores os três níveis de 
governo (municipal, estadual e federal). Porém, caso uma propriedade apresente 
remanescentes vegetais significativos e o proprietário tenha o interesse de preservar o local ele 
pode solicitar à criação de RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural). 
 
Para a área objeto de estudo as diretrizes para a determinação das áreas potenciais para a 
criação de Unidades de Conservação foram baseadas em duas importantes informações: a 
presença de alta fragilidade e a existência de maciço vegetal significativo para preservação. As 
características principais de áreas com alta fragilidade são a presença de alta declividade, solos 
susceptíveis à erosão, ou seja, características naturais que dificultam a ocupação e 
consequentemente favoreceram a preservação da vegetação nativa. 
 
• Zona de Preservação Sujeita a Ocupação – ZPO 
 
A Zona de Preservação Sujeita a Ocupação corresponde a áreas que devido a proximidade com 
o reservatório podem sofrer uma pressão a ocupação, porém são regiões com fragilidades 
moderadas que apresentam pequenos fragmentos vegetais que devem ser preservados e, 
portanto são áreas que devem ter sua ocupação controlada de forma a preservar a qualidade 
ambiental do local. 
 
As áreas classificadas como ZPO poderão ser ocupadas, porém com menor densidade 
populacional, não comprometendo a qualidade da água, da flora e fauna locais. 
  

� Macrozona de Ocupação 
 
A Macrozona de Ocupação (ZO) corresponde às áreas que se respeitando a legislação 
ambiental, a de uso e ocupação do solo e preservando a qualidade ambiental do reservatório e 
da área do entorno a ocupação é permitida. As áreas definidas como macrozona de ocupação 
permitem uma ocupação menos restritiva que a macrozona de preservação, visto que as áreas 
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de ZO são áreas menos frágeis, isto é, porções territoriais dispostas em locais com baixas 
declividades e com a ocorrência de poucos remanescentes vegetais significativos para 
preservação e conservação.  
 
As áreas da macrozona de ocupação atualmente são os locais onde se desenvolve a 
agropecuária e caracterizam-se pela proximidade com as estradas e rodovias. Neste tipo de 
zona foram inseridas as áreas que durante a etapa de diagnóstico foram identificadas como as 
que sofrerão maior pressão para o desenvolvimento de atividades voltadas ao turismo e ao 
lazer, devido a facilidade de acesso. 
 
O objetivo específico desta categoria de zona é propor o ordenamento e o desenvolvimento 
sustentável de um futuro desenvolvimento de uma atividade turística na região, visando a 
preservação do local, da qualidade de vida dos moradores locais e a qualidade da água do 
reservatório. O uso turístico é previsto visto que as áreas onde reservatórios artificiais, similares 
ao do UHE Serra do Facão são implantados ocorre a procura para lazer por moradores de 
localidades próximas e neste caso especificamente, o reservatório será próximo de dois 
importantes centros: Brasília e Uberlândia.  
 
Cabe salientar aqui que a elaboração do presente PACUERA não tem como objetivo incentivar a 
mudança de uso dos proprietários da área do entorno do reservatório da UHE Serra do Facão, 
mas propor um ordenamento que garanta a qualidade ambiental do local, caso os proprietários 
atuais e/ou futuros resolvam explorar o uso turístico em suas terras. 
 
A Macrozona de Ocupação (ZO) poderá ser subdividida nos seguintes tipos de zonas: 
 

� Zona de Ocupação Orientada – ZOO 
 
A Zona de Ocupação Orientada corresponde as áreas que apresentam as menores fragilidades 
ambientais em relação ao reservatório. As diretrizes estabelecidas para esta zona são: a 
permanência das atividades atuais e o desenvolvimento da atividade turística, em chácaras e 
condomínios.  
 
Para o desenvolvimento de novas atividades associadas ao turismo, e aos novos parcelamentos 
de solo os interessados devem seguir as normas estabelecidas pelos órgãos competentes, isto 
é, as secretarias municipais de meio ambiente e recursos hídricos e os correspondentes órgãos 
estaduais. 
 
Os Planos Diretores de cinco dos seis municípios da área de abrangência do reservatório da 
UHE Serra do Facão não apresentam nenhuma diretriz de ocupação para as áreas do entorno 
do lago, definem apenas como zona rural. O município de Catalão, por sua vez através da Lei 
3.439/2016, define a área do entorno do reservatório como Zona de Desenvolvimento Rural, 
área essa que não se configura como conflitante com o zoneamento proposto pelo PACUERA, 
já que o plano diretor não apresenta detalhes sobre o diciplinamento de uso desta denominada 
Zona. Como na etapa de diagnóstico do presente trabalho identificou-se o interesse no 
desenvolvimento de atividades turísticas por alguns proprietários e analisando a ocupação do 
entorno dos reservatórios de alguns empreendimentos no estado de Goiás para a ZOO, como 
dito anteriormente, foi previsto o desenvolvimento de atividades turísticas em chácaras e 
condomínios. 
 
Para o estabelecimento das diretrizes para o parcelamento do solo na área com chácaras e 
condomínios estudou-se a legislação municipal, estadual e federal, visto que o objetivo deste 
tipo de ocupação não é transformar a área objeto de estudo em área de expansão urbana, pois 
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isto traria ônus aos municípios e poderia acarretar em degradação da área, ação esta que não 
apresenta conflito com o novo plano diretor de Catalão, uma vez que referido plano não 
apresenta o detalhamento de como será procedido esse parcelamento ou regularização dessas 
áreas, sendo apresentado no plano apenas um mapa com a localização das chácaras e 
condominios implantados no entorno da APP do reservatório, localização esta coincidente com 
as informações mapeadas pelo SEFAC, descritas no quadro abaixo. 
 
Neste contexto, os estudos desenvolvidos no âmbito do PACUERA e que abrangem parte das 
áreas da Zona de Desenvolvimento Rural do município de Catalão, cuja intensidade e 
profundidade dos estudos pela própria abrangência, menor do que a do Plano Diretor do 
Município, foram mais específicos, são apresentados na proposta de zoneamento do Plano 
(PACUERA) como indicativos complementares ao Plano Diretor, podendo ser estas adotadas ou 
não pelo município visando disciplinar a regularização e uso destas áreas como chácaras ou 
condomínios. 
 

QUADRO - LOCAIS ONDE AS EQUIPES DO SEFAC OBSERVARAM OBRAS COM 
CARACTERÍSTICAS DE CHÁCARAS E/OU CONDOMÍNIOS. 

 

  

Benfeitorias Localizadas no 

Município de Catalão/GO 

  
  Coordenadas UTM 

FID Código N° Margem D/E X Y 

1 CT 24.10 E 217592 8020381 

2 CT 47 E 218727 8020541 

3 CT 46.10 E 219787 8020642 

4 CT 31.10 E 220084 8019831 

5 CT 23 E 219915 8020093 

6 CT 28 E 219197 8018445 

7 CT 35 E 224715 8020893 

8 CT 62 E 222260 8026963 

9 CT 81 E 228282 8061500 

10 CT 88 E 230005 8066354 

11 CT 88.10 E 230499 8066881 

12 CT 55 E 219928 8025258 

13 CT 65.50 E 225175 8030504 

14 CT 19 D 216106 8006120 

15 CT 70.10 D 208478 8010179 

16 CT 38 D 215508 8014413 

15 CT 56 D 211095 8013925 

16 CT 52 D 215569 8019976 

17 CT 77.20 D 210282 8022252 

18 CT 77.10 D 210785 8025263 
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Benfeitorias Localizadas no 

Município de Catalão/GO 

  
  Coordenadas UTM 

FID Código N° Margem D/E X Y 

19 CT 26 D 215466 8007102 

21 CT 43 D 214855 8016212 

22 CT 33 D 216177 8013086 

 
 
 
Para as questões de disciplinamento de uso do solo nos municípios, deve-se observar como 
ponto de partida a Lei Federal n° 6.766/ 79, que dispõe sobre o parcelamento de solo urbano e 
dá outras providências, que no capítulo X no artigo 53 define: 
 
“Art. 53 - Todas as alterações de uso do solo rural para fins urbanos dependerão de prévia 
audiência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, do Órgão 
Metropolitano, se houver, onde se localiza o Município, e da aprovação da Prefeitura Municipal, 
ou do Distrito Federal quando for o caso, segundo as exigências da legislação pertinente. ”  
 
Conforme determinado no artigo citado anteriormente o INCRA é o responsável pela legislação 
do uso do solo rural e de possíveis alterações neste tipo de uso, portanto o segundo passo na 
análise das legislações foram as instruções do INCRA, onde identificou-se a existência da 
Instrução INCRA nº 17-B/1980, na qual existe um item específico referente a potenciais 
parcelamentos, para fins urbanos, de imóveis rurais localizados fora da zona urbana ou de 
expansão urbana. Porém cabe salientar aqui o que foi dito anteriormente o objetivo não é 
transformar a área do entorno em área urbana visto que não há viabilidade sócio-econômica-
ambiental de tal alternativa, que poderia desencadear desequilíbrios ambientais e demandando 
afluxo de capital, em investimentos de infraestrutura e gestão.  
 
Desta forma, foi estruturado no presente PACUERA, diretrizes de ocupação na ZOO de forma a 
permitir a apropriação dos espaços para sítios de recreio, chácaras de lazer, serviços de 
hospedagem, enfim, usos voltados ao lazer e turismo, em zonas articuladas e criadas a partir da 
manutenção da qualidade ambiental da zona rural. 
 
Assim sendo, não se desvinculou essa área territorial de seu uso atual – uso rural, entretanto, 
articulou-se estratégias de ocupação decorrente da flexibilização de usos voltados ao lazer e 
turismo, a partir do uso racional e coerente do solo. 
 
Cabe aqui salientar, como dito anteriormente na macrozona lacustre, nas propriedades onde 
formem praias e o proprietário tenha o interesse em explorar o turismo é necessário o 
desenvolvimento e aprovação de um projeto junto aos órgãos competentes e em especial à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Catalão, Cristalina, Ipameri e Paracatu) ou à Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente (Campo Alegre de Goiás e Davinopólis). O projeto deve conter a 
infraestrutura mínima para receber o turista, com pelo menos um sanitário feminino e um 
masculino. O proprietário deve previamente consultar as prefeituras municipais para receber as 
diretrizes com os procedimentos que deverá cumprir e para ser informado se seu projeto deverá 
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ser analisado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou pela Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos através da Agência Ambiental de Goiás, essas variações estão 
vinculadas à área total do empreendimento, que acima de 1 ha, deve ser licenciado pelo órgão 
estadual. 
 
Cabe salientar ainda, que segundo a Resolução CONAMA 302/02: 
 
“§ 4º O plano ambiental de conservação e uso poderá indicar áreas para implantação de pólos 
turísticos e lazer no entorno do reservatório artificial, que não poderão exceder a dez por cento 
da área total do seu entorno. ” 
 
Essas áreas de praia podem ser públicas caso algum município tenha interesse em investir ou 
ainda, caso a área esteja próxima do limite entre dois municípios possa criar uma praia pública 
em consórcio. 
 
 

� Zona de Ocupação – Corredores de Serviços – ZO-CS 
 
Cabe salientar que por se tratar de áreas rurais pertencentes a seis municípios, a área objeto de 
estudo se caracteriza pela ocupação rarefeita, com exceção de Paulistas, Rancharia e Anta 
Gorda, a ocupação caracteriza-se por grandes e médias propriedades com grandes distâncias 
percorridas sem se encontrar núcleos. A zona de ocupação - corredores e serviços foi definida 
partindo-se do principio que a formação do lago trará mudanças na atual ocupação, 
principalmente nos locais próximos a rodovias já consolidadas, como por exemplo, a BR-050, 
áreas onde existe potencial e interesse para o desenvolvimento de atividades turísticas. 
 
A Zona de Ocupação – Corredores de Serviços (ZO-CS) foi pensada como áreas onde é 
possível o desenvolvimento de atividades de comércio e serviços, por se tratar de zona rural, ela 
consolida-se como faixas marginais às vias de acesso mais utilizadas atualmente. 
 
Sempre que possível se associou esses corredores a localidades relativamente próximas aos 
núcleos rurais, de forma que estes venham participar do processo de ocupação dos espaços e 
da dinamização da economia local, promovida pelo afluxo de pessoas para as novas áreas de 
lazer e turismo. 
 
Em trechos pré-estabelecidos a implantação dessas zonas corresponde a uma faixa de 50 m, a 
partir do eixo viário, ao qual se flexibiliza e permite a instalação de atividades de comércio e 
serviço.  
Para o estabelecimento e a avaliação da adequabilidade do empreendimento nos Corredores de 
Serviços, não se permite a extrapolação da característica de ZOCS para a propriedade como um 
todo, ficando esta restrita a faixa lindeira ao sistema viário pré-estabelecido. Entretanto, para 
que o uso possa ser estabelecido (ZOCS), a propriedade a que o trecho pertença, deve 
comprovar a regularidade do uso e ocupação do solo na zona que está inserida e os critérios de 
construção deverá seguir orientações do Plano Diretor ou Código de Obras do município, ou 
indicação da Secretaria Municipal de Obras. 
 
Por se tratar de áreas rurais, o parcelamento não poderá ser inferior a fração mínima de 
parcelamento estabelecida pelo INCRA para os municípios de Catalão, Campo Alegre de Goiás, 
Cristalina, Davinópolis, Ipameri e Paracatu, entretanto, tais trechos de propriedades serão 
tratados e trabalhados a partir de características diferenciadas, as quais só serão associadas à 
essas frações territoriais. 
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� Macrozona Rural 
 

� Zona Rural – Nível de Uso 1 – ZR1 
 
A Zona Rural 1 - ZR1 corresponde as áreas onde são desenvolvidas as atividades rurais 
agrícolas e pecuárias em pequenas e médias propriedades, visando racionalizar a utilização dos 
recursos naturais. 
 
A ZR1 compreende a área delimitada geomorfologicamente por superfícies aplainadas 
(chapadas) e predominantemente por áreas com declividades de 0% a 6%, ou seja, até 3º. 
 
A delimitação da ZR1 considera entre outras, isolada ou conjuntamente, as seguintes 
características socioambientais: 

I. Predomínio de áreas cobertas por culturas temporárias; 
II. Presença de áreas cobertas por pastagens e silvicultura; 
III. Presença de sítios e chácaras de lazer. 

 
� Zona Rural – Nível de Uso 2 – ZR2 

 
A Zona Rural 2 – ZR2 corresponde as áreas onde são desenvolvidas as atividades rurais 
agrícolas e pecuárias em médias e grandes propriedades, com padrões tecnológicos e 
mecanização, visando racionalizar a utilização dos recursos naturais. 
 
A ZR2 compreende a área delimitada geomorfologicamente por colinas de topos aguçados e/ou 
convexizadas, com terras com aptidão restrita para pastagem natural e/ou silvicultura, porém, 
predominantemente com aptidão regular para estas culturas. 
 
A delimitação da ZR2 considera entre outras, isolada ou conjuntamente, as seguintes 
características socioambientais: 

I. Predomínio de áreas cobertas por culturas temporárias; 
II. Predomínio de alta tecnologia agrícola, mecanização e presença de pivôs 

centrais; 
III. Presença de áreas cobertas por pastagens e culturas permanentes; 
IV. Presença de sítios e chácaras de lazer. 

 
8.8 Código de Usos 

 
A região de intervenção do Plano Ambiental da UHE Serra do Facão se encontra em área rural 
de seis municípios, cinco no estado de Goiás e um no estado de Minas Gerais, respectivamente, 
Catalão, Campo Alegre de Goiás, Cristalina, Davinópolis, Ipameri e Paracatu. Cabe destacar 
que os aspectos e restrições oriundas de legislações federais e estaduais para áreas rurais 
continuam vigentes nestas áreas, sendo, contudo, acrescido de diretrizes complementares para 
respaldar o novo uso potencial para a região. 
 
Para as Zonas que tratam de áreas terrestres, o uso deve estar de acordo com diversas 
legislações, já citadas anteriormente, como o Estatuto da Terra (Lei Federal nº 4.504/64), 
Código Florestal (Lei n° 4.771/65), Medida Provisória 2.166-66/01, Lei n° 7.803/89, as 
Resoluções CONAMA n° 302/02, 303/02 e 369/06, Lei Estadual nº 12.596/95 e demais 
legislações pertinentes. O processo de parcelamento de uso do solo também deve ser 
caracterizado pela utilização de parâmetros definidos pela legislação urbanística federal: 
Estatuto das Cidades (Lei Federal n° 10.257) que em suas diretrizes gerais prevê a integração e 
complementaridade entre as atividades urbanas e rurais tendo em vista o desenvolvimento 



 

 146 

socioeconômico do município e do território sob sua área de influência, Lei n° 6.766/79 que 
dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e Instrução INCRA 17B/80 que dispõe sobre o 
parcelamento de imóveis rurais. E ainda a legislação federal que dispõe da criação de Áreas 
Especiais e de Locais de Interesse Turístico, respectivamente, Lei Federal n° 6.513/77 e n° 
6.938/81 e Decreto n° 86.176/81. 
 
Para o código de usos das Zonas Ambientais do PACUERA da UHE Serra do Facão, outros 
critérios foram acrescidos, porém todos considerando também a legislação municipal vigente. 
Os parâmetros utilizados para a definição deste Código de Usos, foram: 

 
� Fração mínima de parcelamento definida pelo INCRA para zona rural nos seis 

municípios; 
� Porcentagem de área construída para fins residenciais (excluem-se construções 

para a infra-estrutura rural como galinheiros, paióis, currais, chiqueiros, entre 
outros); 

� Taxa de impermeabilização: área revestida com material que não permite o 
escoamento de água ou gás; 

� Gabarito máximo: altura da edificação em metros; 
� Tipo de ocupação uni ou multifamiliar. 

 
� Macrozona Lacustre 

 
A zona lacustre corresponde à área da lâmina d´água, portanto a área destinada a lazer 
aquático e a área de segurança da barragem, 1000 m a montante e 1.000m a jusante. 
 
Para a Zona Lacustre seu uso está submetido e de acordo com a Resolução CONAMA 
357/2005 e as Normas da Autoridade Marítima Brasileira – NORMAM, principalmente as listadas 
no quadro 8.3-1. 
 
 

Quadro 8.8-1 – Normas da Autoridade Marítima - NORMAM de interesse à navegação 
no reservatório da UHE Serra do Facão 

NORMAM CONTEÚDO 

02 � Embarcações Empregadas na Navegação Interior 
03 � Amadores, Embarcações de Esporte e/ou Recreio e para Cadastramento e 

Funcionamento das Marinas, Clubes e Entidades Desportivas Náuticas 
08 � Tráfego e Permanência de Embarcações em Águas Jurisdicionais 

Brasileiras 
17 � Sinalização Náutica (DHN) 

 
Ainda em relação à Macrozona Lacustre, em especial à Zona Lacustre de Deplecionamento – 
ZLD, ressalta-se que não é permita a construção de edificação nesta zona, independentemente 
do uso ou da área a ser construída. Também se ressalta que a construção de estruturas de 
apoio ao uso da água, tais como embarcadouros e sistemas de captação de água, além dos 
critérios estabelecidos para as zonas onde estão inseridos, deverão considerar em seus 
aspectos construtivos os limites da ZLD e as variações do nível da água possíveis nesta área. 
 
A seguir serão apresentadas as tabelas com os parâmetros definidos para as zonas terrestres: 
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� Macrozona de Preservação 
 

ZONA DE 
PRESERVAÇÃO 

USO POSSÍVEL LOTEAMENTOS 

USO OCUPAÇÃO 
Lote 

mínimo 
m² 

Taxa Máxima 
Impermeabilização 

Área 
máxima 

construída 

Gabarito 
max. (m) 

ZP ZP-APP 
Utilidade Pública 

e/ou Interesse Social       
(DECRETADO) 

Projeto 
Aprovado na 

Prefeitura 
- - - - 

 
 

� Macrozona de Ocupação 
 

ZONA DE 
OCUPAÇÃO 

USO POSSÍVEL LOTEAMENTOS 

USO OCUPAÇÃO 
Lote 

mínimo 
m² 

Taxa Máxima de 
Impermeabilização 

Área 
Máxima 

Construída 

Gabarito 
max. (m) 

ZO 

ZOR Turismo/Lazer Unifamiliar  30.000* 20% 10% 6 

ZO-CS 
Comércio Varejista 
e Serviços Locais 

Projeto 
Aprovado na 

Prefeitura 
500 50% 90% 6 

ZOO Turismo/Lazer 
Unifamiliar e 
Multifamiliar 30.000* 30% 10% 6 

* exceção Cristalina – 20.000 m2 

 
 

� Macrozona Rural 
 

ZONA RURAL 

USO POSSÍVEL LOTEAMENTOS 

USO OCUPAÇÃO 
Lote 

mínimo 
m² 

Taxa Máxima de 
Impermeabilização 

Área 
Máxima 

Construída 

Gabarito 
max. (m) 

ZR 
ZR 1 Turismo/Lazer Unifamiliar  30.000 20% 10% 6 
ZR 2 Turismo/Lazer Unifamiliar  30.000 20% 10% 6 

* exceção Cristalina – 20.000 m2 

 
Na ZR1 serão permitidos os seguintes usos e atividades, desde que não alterem as 
características socioambientais da zona: 

I. Pequenas e médias propriedades; 
II. Sítios e chácaras de lazer; 
III. Atividades agrícolas caracterizadas pelo plantio de culturas permanentes, 

temporárias, silvicultura e pastagens, com manejo adequado; 
IV. Atividades pecuárias, com manejo adequado; 
V. Adubação com fertilizantes nitrogenados de origem orgânica ou mineral, com 

manejo adequado; 
Na ZR2 serão permitidos os seguintes usos e atividades, desde que não alterem as 
características socioambientais da zona: 

I. Médias e grandes propriedades; 
II. Sítios e chácaras de lazer; 
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III. Atividades agrícolas caracterizadas pelo plantio de culturas temporárias, com 
padrões tecnológicos e manejo adequado; 

IV. Utilização de agricultura mecanizada e sistemas de irrigação por pivô central; 
Adubação com fertilizantes nitrogenados de origem orgânica ou mineral, com manejo adequado. 
 
 

8.8.1.1 Atividades Potenciais no Entorno do Reservatório da UHE Serra do 
Facão. 

 
Os novos usos que os proprietários poderão estabelecer em suas propriedades deverão ser 
ordenados, de acordo com as diretrizes estabelecidas neste Plano Ambiental e ainda de acordo 
com a legislação vigente no âmbito federal, estadual e municipal. 
 
Nos itens subseqüentes serão estabelecidas as diretrizes para estas possíveis novas atividades. 
 

� Condomínios Fechados 
 
Como dito anteriormente como o reservatório da UHE Serra do Facão localiza-se na zona rural 
de seis municípios, os parcelamentos do solo devem respeitar a fração mínima de parcelamento 
determinada pelo INCRA para a região.  
 
Porém, analisando algumas áreas onde empreendimentos hidrelétricos foram implantados, 
percebeu-se que áreas no entorno de reservatórios tornam-se porções territoriais valorizadas, 
conseqüentemente o preço das terras sobe e ocorre uma rápida especulação imobiliária. 
 
Como dito anteriormente e cabe ressaltar novamente o Plano Ambiental, tem o objetivo de 
coordenar as ações de uso múltiplo do reservatório na área de influência da UHE Serra do 
Facão e procura garantir a legalidade, ou seja, que novas ocupações ou mudanças de uso 
ocorram de maneira equilibrada, harmônica e principalmente respeitando os parâmetros 
propostos. 
 
Durante os trabalhos de campo na fase de diagnóstico verificou-se na região do entorno da UHE 
Serra do Facão áreas onde já estão ocorrendo um parcelamento do solo em frações menores 
que a determinada pelo INCRA. Como forma de controlar o parcelamento do solo desenfreado 
na região, partiu-se para a análise da legislação nas três esferas: municipal, estadual e federal, 
de forma a se permitir dentro da legalidade, um parcelamento inferior a fração mínima de 
parcelamento proposta pelo INCRA.  
 
A solução encontrada e proposta são empreendimentos na forma de condomínios fechados. 
Neste modelo de parcelamento os proprietários adquirem uma fração ideal da gleba, composta 
pela área particular e de parte de área comunitária do empreendimento. Ao contrário dos 
loteamentos abertos em que o proprietário adquire um lote, somente a área particular.  
 
Baseada na legislação vigente, o Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do 
Reservatório da UHE Serra do Facão, insere no Código de Usos, os parâmetros restritivos para 
os parcelamentos em forma de condomínio fechado, conforme especificados para cada zona no 
quadro a seguir. 
 
 
 

ZONA  USO POSSÍVEL CONDOMÍNIOS FECHADOS 
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OCUPAÇÃO 
Lote 

mínimo 
m² 

Taxa Máxima 
Impermeabilização 

Área 
máxima 

construída 

Gabarito 
max. (m) 

ZOR Turismo/Lazer Unifamiliar 5.000 25% 10% 6 

ZOO Turismo/Lazer 
Unifamiliar e 
Multifamiliar 2.500 35% 10% 6 

ZRE Turismo/Lazer Unifamiliar e 
Multifamiliar 

5.000 15% 10% 6 

 

Além das restrições de parcelamento do solo, taxa de impermeabilização e área construída, no 
Plano Ambiental são inseridas diretrizes para o processo de implantação destes 
empreendimentos, que estão citados a seguir. De forma complementar, objetivando fomentar e 
fortalecer a gestão municipal, para que ocorra a consolidação das diretrizes apresentadas neste 
estudo, também é apresentada uma minuta de lei de zoneamento, parcelamento, uso e 
ocupação do solo no entrono dos reservatórios das usinas hidrelétricas nos municípios de 
Catalão, Campo Alegre de Goiás, Cristalina, Davinopólis, Ipameri e Paracatu. (ANEXO 01). 
 
Nos condomínios fechados, os proprietários ou empreendedores imobiliários que queiram criar 
esses novos empreendimentos, serão os responsáveis por toda a infra-estrutura necessária 
para sua implantação e gestão, ou seja, na elaboração do projeto e respectivo licenciamento 
ambiental o empreendimento deve garantir: implantação de vias de circulação, sistema de 
abastecimento de água, soluções para esgotamento sanitário, energia elétrica e coleta de lixo. 
Este tipo de solicitação é a garantia ao poder público municipal que sua capacidade de suporte 
de atendimento para infra-estrutura básica não será extrapolada. E evita também futuras 
cobranças e pedidos de soluções para eventuais problemas. 
 
Esta infra-estrutura mínima exigida corresponde ao que estabelece, a Lei Federal n0 6.766, que 
dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências, como as exigências 
mínimas de padrões urbanísticos necessários para aprovar a implantação de loteamentos.  
 
A Lei Federal n0 6.766 dispõe ainda a respeito da aprovação dos projetos:  
 

Art. 13. Aos Estados caberá disciplinar a aprovação pelos Municípios de loteamentos e 
desmembramentos nas seguintes condições: 
I - quando localizados em áreas de interesse especial, tais como as de proteção aos 
mananciais ou ao patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arqueológico, assim 
definidas por legislação estadual ou federal;  
II - quando o loteamento ou desmembramento localizar-se em área limítrofe do 
Município, ou que pertença a mais de um Município, nas regiões metropolitanas ou em 
aglomerações urbanas, definidas em lei estadual ou federal;  
III - quando o loteamento abranger área superior a 1.000.000 m2 (um milhão de metros 
quadrados). 
  

A aprovação e licenciamento de empreendimentos com parcelamento de solos e do porte de 
condomínios são subordinados também a Resolução CONAMA n0 237/97, que determina: 
 

§ 1o – Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e as atividades 
relacionadas no Anexo 1, parte integrante desta Resolução. 
 
§ 2o – Caberá ao órgão ambiental competente definir os critérios de exigibilidade, o 
detalhamento e a complementação do Anexo 1, levando em consideração as 
especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras características do 
empreendimento ou atividade. 
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� Procedimento 

 
Para realizar o parcelamento do solo na forma de condomínio fechado, o empreendedor 
responsável pelo projeto deve seguir a Instrução INCRA N0 17-B, de 22 de dezembro de 1980, 
que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos de imóveis rurais e parcelamento 
para fins agrícolas de imóveis rurais. A instrução determina: 
 

3 – Parcelamento para fins urbanos, de imóvel rural localizado fora da zona urbana ou 
de expansão urbana: 
... 
31 – O parcelamento, para fins urbanos, de imóvel rural localizado fora de zona urbana, 
assim definidas por lei municipal, rege-se pelas disposições do art. 96 do Decreto nº 
59428, de 27/10/66, e do art. 53 da Lei nº 6766, de 19/12/79. 
32 – Em tal hipótese de parcelamento, caberá, quanto ao INCRA, unicamente sua 
prévia audiência. 
33 – Os parcelamentos com vistas à formação de núcleos urbanos, ou à formação de 
sítios de recreio, ou à industrialização, somente poderão ser executados em área que: 

a) por suas características e situação, seja própria para a localização de serviços 
comunitários das áreas rurais circunvizinhas; 
b) seja oficialmente declarada zona de turismo ou caracterizada como de estância 
hidromineral ou balneária; 
c) comprovadamente tenha perdido suas características produtivas, tornando anti-
econômico o seu aproveitamento. 

34 – A comprovação será feita pelo proprietário, através de declaração da 
Municipalidade e/ou através de circunstanciado laudo assinado por técnico habilitado.  
35 – Verificada uma das condições especificadas no item 33, o INCRA, em atendimento 
a requerimento do interessado, declarará nada ter a opor ao parcelamento. 
36 – Aprovado o projeto de parcelamento, pela Prefeitura Municipal ou pelo Governo do 
Distrito Federal, e registrado no Registro de Imóveis, o INCRA, a requerimento do 
interessado, procederá à atualização cadastral, conforme o disposto no item 23. 

 
A instrução do INCRA citada anteriormente, no item 34, determina a obrigatoriedade de o 
município emitir uma declaração de mudança de uso, neste caso a mudança de uso deverá ser 
para área de interesse turístico em acordo com a lei federal, Lei n° 6.513/77 e Decreto n° 
86.176/81 que dispõe sobre a criação de áreas especiais e de locais de interesse turístico  
 
O Decreto n° 86.176/81 define no artigo 4° que as áreas de interesse turístico são trechos 
contínuos do território, inclusive suas águas, destinados a realização de planos e projetos de 
desenvolvimento turístico. E no inciso I, alínea “e”: 
 
“ e) conveniência de prevenir ou corrigir eventuais distorções do uso do solo, causadas pela 
realização presente ou eminente de obras públicas ou privadas, ou pelo parcelamento e 
ocupação do solo”. 
 
Portanto pela exposição da legislação citada a proposta de permissão de condomínios fechados 
visa prevenir distorções de uso do solo, visto que para os parcelamentos permitidos serão 
utilizados parâmetros mais restritivos que os utilizados para condomínios de áreas urbanas. E 
ainda como as prefeituras terão conhecimento prévio de novos interessados em lotear suas 
propriedades poderá monitorar o local e desta forma poderá ir ao local verificar se o proprietário 
esta aguardando a autorização para iniciar as obras ou o contrário. 
 



 

 151 

As Prefeituras dos seis municípios serão os locais onde o empreendedor imobiliário irá receber 
todas as orientações para suas ações; inclusive a informação se seu empreendimento será 
licenciado pelo órgão municipal ou estadual, pois o Estado de Goiás esta em período de 
transição para a descentralização dos processos de licenciamento, transferindo o licenciamento 
de diversas atividades para as secretarias de meio ambiente municipais (Resolução CEMAm nº 
69 de 2006). 
 
Para o município poder realizar o processo de municipalização é preciso cumprir algumas 
exigências impostas pelo CEMAm no Art 2º da legislação supracitada: 
 

Art. 2º - Visando ao credenciamento junto ao CEMAm para a realização do 
licenciamento ambiental das atividades consideradas de impacto local, deverá o 
Município:  
I. ter implantado Fundo Municipal de Meio Ambiente, através de lei, dotação 

orçamentária e conta bancária;  
II. ter implantado e em funcionamento Conselho Municipal de Meio Ambiente ou  

Conselho misto que tenha entre suas atribuições institucionais a proteção e 
conservação do meio ambiente, com caráter deliberativo, tendo em sua 
composição, no mínimo, 50% de entidades não governamentais;  

III. possuir nos quadros do órgão municipal do meio ambiente, ou a disposição deste 
órgão, profissionais legalmente habilitados para a realização do licenciamento 
ambiental; 

IV. possuir servidores municipais com competência para exercício da fiscalização 
ambiental;  

V. possuir legislação administrativa para aplicação do licenciamento ambiental e com 
as sanções administrativas pelo seu descumprimento;  

VI. possuir o levantamento das atividades potencialmente poluidoras e/ou 
degradadoras no Município;  

 
Após a obtenção da autorização do INCRA, para realizar o parcelamento com área inferior ao 
módulo rural, o empreendedor imobiliário deve procurar novamente a prefeitura de seu 
município, para apresentar em fase de estudo preliminar o projeto do condomínio, para pedido 
de diretrizes. Neste momento, analisando a área total do empreendimento será possível 
estabelecer se o condomínio será licenciado pelo órgão municipal ou pelo estadual. 
 
O projeto urbanístico deve conter projeto de urbanização em escala adequada indicando a 
topografia atual, as unidades residenciais, os equipamentos de uso comum, as áreas verdes e 
de preservação, as vias de circulação interna e externa (inclusive largura) e outras edificações. 
Devem ser indicados os valores percentuais de cada uma dessas áreas em relação à área total 
do empreendimento. 
 
O projeto arquitetônico deve conter as áreas máximas construídas, locação, situação e 
cobertura, dimensões do empreendimento, por meio de cotas nas plantas apresentadas, 
inclusive o gabarito, destacando o tamanho dos lotes, das quadras e espaços destinados a ruas, 
áreas verdes e equipamentos comunitários. Taxa de ocupação do projeto, taxa de 
impermeabilização e memorial descritivo do projeto e partido arquitetônico adotado.   
 
Os projetos urbanísticos e arquitetônicos devem seguir os parâmetros de lote mínimo, taxa de 
impermeabilização e número de pavimentos estabelecido pelo Plano Ambiental para a categoria 
de zonas em que o empreendimento será implantado.  
 
A infra-estrutura básica exigida no projeto de condomínios é: 
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� Vias de circulação; 
� Escoamento de águas pluviais; 
� Abastecimento para água potável; 
� Soluções para esgotamento sanitário; 
� Fornecimento de energia elétrica; 
� Coleta de Lixo. 

 
Porém além das exigências para implantação de infra-estrutura o projeto do loteamento deve 
deixar 17% da área loteável para o município como área pública reservada (APR), dos quais, 
10% são para futuros projetos institucionais, como escolas, postos de saúde e 7% área verde 
para recreação. 
 

� Órgãos ou empresas envolvidas no processo de licenciamento de condomínios 
 
O processo de licenciamento de um condomínio que abrange o projeto arquitetônico e 
urbanístico envolve diversas secretarias municipais, cada uma responsável por verificar uma das 
etapas e obrigações que o empreendimento exige. 
 

� Secretarias Municipais de Meio Ambiente  
 
Nos municípios de Catalão, Cristalina, e Paracatu a Secretaria de Meio Ambiente é o órgão 
responsável pelo controle das questões ambientais. Responsável pelo controle das atividades 
poluidoras e dos licenciamentos ambientais para novos empreendimentos. 
 
No município de Ipameri é a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos é o órgão 
responsável pelo controle das questões ambientais  
 
Os municípios de Campo Alegre de Goiás e Davinopólis não possuem Secretaria de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos. 
 
 

� Procuradoria Geral do Município 
 
Responsável pela análise da documentação pessoal e relativa à propriedade do imóvel. 
 

� CELG – Companhia Energética de Goiás e CEMIG – Companhia Energética de 
Minas Gerais 

 
Responsável pela analise os projetos quanto à disponibilidade de energia elétrica, com a prévia 
verificação da demanda necessária ao empreendimento e à capacidade da rede local, 
fornecendo as especificações para a execução do projeto. Avalia ainda os aspectos do 
empreendimento que possam interferir na construção e manutenção do sistema elétrico que 
atenderá os futuros consumidores. 
 

� SANEAGO – Saneamento de Goiás S/A e COPASA – Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais. 

 
Responsável por fornecer as diretrizes do sistema de abastecimento de água e tratamento de 
esgoto para a confecção dos projetos de abastecimento de água, de coleta e afastamento de 
esgoto sanitário e de tratamento de esgoto do empreendimento, para posterior análise e 
aprovação. 
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� Comissão Municipal de Urbanismo 
 
Esta comissão é constituída com um profissional de cada um dos órgãos envolvidos no 
processo de licenciamento e cada um será responsável por emitir um parecer de análise do 
projeto da parte de sua área de atuação. Sua constituição se dará por meio de Decreto 
Municipal. 
 

� Análise do Projeto 
 
Quando analisados pelo órgão municipal os projetos de condomínios, percorridos os trâmites na 
Comissão Municipal de Urbanismo, será apreciado em reunião do Grupo e pode ocorrer: 
 

� Exigências Técnicas – com a expedição do Relatório de Exigências Técnicas; 
� Indeferimento – com a expedição do Relatório de Indeferimento; 
� Aprovação – com a expedição do competente Certificado de Aprovação. 

 
Quando a análise for realizada junto ao órgão estadual, o parecer técnico de avaliação do 
projeto terá tramite idêntico ao estabelecido para os demais empreendimentos.  
 
O processo para aprovação de projetos de loteamentos em forma de condomínio fechado 
envolve todas estas etapas e exigências como forma de garantir que as novas ocupações na 
área do entorno da UHE Serra do Facão provoquem o menor impacto possível e dentro da 
legalidade. Essas exigências visam ainda não sobrecarregar os municípios com maiores 
investimentos em infra-estrutura passando esta responsabilidade para o empreendedor 
responsável pelo condomínio. 
 

� Campings e Clubes Náuticos 
 
Com a formação do reservatório os locais identificados como potenciais locais para o 
desenvolvimento de atividades turísticas poderão ser explorados de diversas formas, como por 
exemplo, na forma de equipamentos como campings e clubes náuticos. 
 
Da mesma forma que os condomínios fechados, antes de iniciar a implantação de 
empreendimento turístico, todo proprietário do entorno da UHE Serra do Facão deverá se 
atentar para algumas regras que deverão ser obedecidas. Esta normatização visa garantir a 
segurança e conforto aos usuários além da preservação das qualidades ambientais da área. 
 
E conforme legislação federal, Complexos turísticos e de lazer, inclusive parques temáticos, 
estão inseridos na Resolução CONAMA n0 237/97, que determina: 
 

§ 1o – Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e as atividades 
relacionadas no Anexo 1, parte integrante desta Resolução. 
 
§ 2o – Caberá ao órgão ambiental competente definir os critérios de exigibilidade, o 
detalhamento e a complementação do Anexo 1, levando em consideração as 
especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras características do 
empreendimento ou atividade. 

 
Os interessados em explorar o turismo em suas propriedades na forma de empreendimentos do 
tipo camping ou clubes terá que apresentar o projeto junto ao órgão responsável pelo 
licenciamento, atendendo as seguintes exigências: 
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� Descrição do terreno, através de levantamento topográfico com demarcação de 
vegetação significativa para preservação, nascentes, reserva legal, córregos e área 
passível para loteamento; 

� Condições de acesso; 
� Planta com todas as edificações como sanitários, chalés e instalações para 

alimentação e quiosques com churrasqueiras; 
� Delimitação dos módulos na área acampável, cada módulo deverá ser calculado 

de acordo com as diretrizes estabelecidas neste plano ambiental; 
� Lotação do empreendimento, através do número máximo de barracas e de chalés; 
� Circulação interna, com especificação das vias; 
� Tratamento de esgoto e paisagístico; 
� Delimitação das áreas para banhistas e barcos, seguindo as normas da Marinha do 

Brasil. 
 
Para efeito de cálculos de lotação e infra-estruturas oferecidas o proprietário deverá considerar: 
 
Da área de uso para o empreendimento, 60% deverá ser destinada à área do camping e 40% 
para construções e demais infra-estruturas de equipamentos, lazer e sistema viário interno. 
 
Os empreendimentos de camping turístico deverão obedecer às seguintes dimensões por 
módulo de acampamento: 
 

I. Mínimo de 15 m², por barraca; 
II. Mínimo de 42 m², por carretas-barracas; 
III. Mínimo de 56 m², por trailer e motor-homes pequenos. 

 
Além de obedecer às áreas mínimas de cada módulo deverá ser considerado um afastamento 
mínimo entre cada barraca de 1,5 metros entre barracas armadas e equipamentos instalados. 
 
Das instalações e equipamentos de apoio na área do camping e clubes: 
 

a. Vasos sanitários femininos e masculinos: 01 para cada 25 pessoas; 
b. Lavatórios femininos e masculinos: 01 para cada 30 pessoas; 
c. Chuveiros femininos e masculinos: 01 para cada 25 pessoas. 
d. Banheiros sociais, masculino e feminino, adaptados para pessoas portadoras de 

deficiência, respeitando as normas e leis em vigor; 
e. Sinalização do índice de voltagem das tomadas; 
f. Tanques de lavar roupas: 01 para cada 70 pessoas; 
g. Pias específicas para lavar pratos: 01 para cada 40 pessoas; 
h. Lixeiras com capacidade mínima de 100 litros: 01 lixeiras a cada 15 metros. 

 
Da área não acampável destinada às estruturas permanentes: 
 

I. Ter uma residência para administrador (guarda camping); 
II. Telefones públicos, quando em local atendido pela rede pública, no mínimo de: um para 

cada 120 pessoas; 
III. Placa junto à entrada principal do acampamento, com indicação da sua capacidade, para 

atendimento de barracas, carreta-barraca, trailers e motor-homes; 
IV. Loja de conveniência e/ou produtos de primeira necessidade; 
V. Reservatórios de água. 
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Os empreendimentos devem conter e especificar em seus projetos a área destinada às 
estruturas permanentes: chalés, refeitórios, cozinha, secretária, bares, vestiários, portaria e a 
área destinada ao acampamento propriamente dito.  
 
As áreas reservadas para camping deverão ser demarcadas e providas do fornecimento de 
energia elétrica e água potável. O solo dessa área não poderá ser impermeabilizado, 
parcialmente ou totalmente, visando garantir a drenagem de águas pluviais e ainda, como se 
trata de um local próximo a Área de Preservação Permanente, a sua preservação e 
manutenção.  
 
O projeto deverá conter todas as edificações permanentes, com áreas máximas construídas e 
áreas impermeabilizadas seguindo os parâmetros estabelecidos para a zona em que será 
implantado. 
 
Os acessos ao reservatório deverão ser sinalizados e executados de acordo com as diretrizes 
estabelecidas por este Plano Ambiental. 
 
As vagas para estacionamento de carros devem ser delimitadas e localizadas em local 
adequado e seguro, distante da área de lazer.  
 
No caso de o turista trazer seu próprio barco ou jet-ski, o responsável pelo local deverá solicitar 
a arrais do condutor e deverá anotar o nome do responsável e condutor do barco. É importante 
que estes responsáveis pelo local sejam orientados a exigir dos usuários a higienização dos 
equipamentos náuticos, barcos, jet-ski, carretas de transporte, utilizando solução de hipoclorito 
de cálcio, como forma de evitar que larvas do mexilhão dourado que possam estar aderidas a 
esses equipamentos sejam dispostas nas águas do reservatório da UHE Serra do Facão. 
 
Todo o empreendimento deverá ser adequadamente sinalizado, indicando a velocidade máxima 
permitida nas vias internas, refeitório, cozinha, restaurantes, bares, chalés, lavatórios, sanitários, 
lixeiras e estacionamento. 
 
Devem estar sinalizadas e em locais visíveis as regras do camping com horário de 
funcionamento. 
 
As dimensões dos sanitários, piscinas e demais construções existentes no projeto do camping 
ou clube náutico devem estar de acordo com o estabelecido nos Códigos de Obras do município 
em que o empreendimento será implantado. 
 

� Procedimento 
 
Deste modo, os empreendimentos para camping e clubes devem ter projetos apresentado junto 
à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, ou equivalente de acordo com o critério 
utilizado pelo município para avaliação e aprovação de sua viabilidade. 
 
Portanto o empreendedor deve procurar a prefeitura Municipal de seu município com projeto em 
fase de estudo preliminar para receber as diretrizes que deverá seguir, inclusive para receber a 
informação se o projeto será licenciado pelo órgão municipal ou estadual. 
 
 

� Acessos 
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O acesso ao lago é um direito que todo proprietário que possui suas terras localizadas no 
entorno do reservatório tem, porém, esse acesso deverá ser normatizado com o objetivo de 
garantir a qualidade da água e a preservação e recuperação da faixa de APP. 
 
Acessos implantados muito próximos uns dos outros ou de maneira irregular, sem um prévio 
planejamento e estudo do local acarretam em processos erosivos nas margens do reservatório, 
contribuindo para processos de assoreamentos.  
 
Na execução dos acessos os proprietários precisam se atentar ao fato que estão fazendo uma 
intervenção em Área de Preservação Permanente (APP), protegida pela legislação ambiental 
vigente e que vários cuidados e precauções precisam ser avaliados.  
 
Neste sentido, o Plano Ambiental, apresenta diretrizes e recomendações para locações e 
construções corretas, e a normatização de acessos na área de APP para os aspectos 
locacionais. Os aspectos locacionais referem-se às características físicas do local, como por 
exemplo, declividade, tipo de solo e drenagem. Os aspectos construtivos referem-se a tipos de 
curvas, raios destas curvas, obras de drenagem e matérias utilizadas. 
 
 

� Diretrizes para Construção, Adequação e Manutenção de Acessos 
 
A implantação da UHE Serra do Facão, com a conseqüente formação do seu reservatório, 
resultará na aceleração do processo de ocupação da região para uso turístico. Este fato pode 
ser observado pelo crescente desmembramento de propriedades rurais e a instalação de 
loteamentos no entorno do reservatório da UHE Corumbá IV, a montante da área de influência 
deste empreendimento. 
 
O processo de aceleração da ocupação do entorno do reservatório resultará na busca, por parte 
dos novos proprietários de bens imóveis na região, pela abertura de novos acessos ao 
reservatório. Assim, visto que é escopo deste Plano Ambiental de Conservação e Uso do 
Entorno do Reservatório a definição de critérios ambientais para a abertura, manutenção e 
conservação de acessos nesta região, o presente estudo visa estabelecer critérios ambientais 
para o desenvolvimento destas ações, em sua área de abrangência. 
 
Inicialmente destaca-se que as estradas de rodagem, não serão tratadas no Plano Ambiental, 
por apresentar normatização federal e estadual para o processo de licenciamento ambiental e 
para os processos construtivos. 
 
As diretrizes apresentadas adiante não se referem às rodovias asfaltadas. Sendo assim, serão 
tratadas apenas as estradas vicinais, com critérios para a escolha de alternativa locacional, 
parâmetros construtivos destes acessos e critérios ambientais para gestão das obras. Trata-se 
de uma série de diretrizes que deverão ser considerados pelos diferentes agentes (prefeituras 
municipais, proprietários rurais e Consórcio Empreendedor Serra do Facão) envolvidos na 
construção / manutenção de estradas na região. No entanto, ressalta-se que tais diretrizes não 
substituem a legislação em vigor, tampouco desobrigam seu cumprimento. 
 
 
 

� Critérios para escolha de alternativa locacional 
 
A recomendação para escolha das áreas a serem utilizadas para acesso é de que sejam 
preferencialmente direcionadas aos locais onde for menor largura a APP do reservatório, que no 
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caso em questão é de no mínimo 30 metros. Esta estratégia tem como intuito a menor 
intervenção possível na área de preservação permanente, assim como menor supressão vegetal 
quando necessária à implantação de acessos ao reservatório. 
 
A adoção da metodologia de APP variável com 100 metros médios de largura resultou em um 
total de 11.907 ha de área preservada no entorno do reservatório de aquisição obrigatória pelo 
empreendedor. Esta faixa de APP é confrontante a 472 propriedades, das quais 241 possuem 
variação de largura da área de preservação, o que corresponde à aproximadamente a 50% das 
propriedades. 
 
Para estas propriedades com variação na largura da APP recomenda-se a implantação dos 
acessos preferencialmente nas faixas de menor largura. Este critério se enquadra como uma 
recomendação, uma vez que a definição dos acessos deve considerar a possibilidade de 
caminhos e estradas já existentes no interior da APP, a minimização de processos erosivos, 
cujas diretrizes indicadas no PACUERA sugerem a implantação em áreas de dispersão de fluxo 
de água superficial e com declividades inferiores à 25°. 
 
Além destes aspectos, também devem ser considerados a rastreabilidade dos responsáveis e o 
custo de construção dos acessos uma vez que as faixas de 30 metros, eventualmente, podem 
se configurar como inapropriados para sua implantação. Assim, a construção de caminhos ao 
reservatório deve ser analisada caso a caso e, quando somadas às demais intervenções na 
APP, não devem exceder 10% da área total, conforme estabelecido no Art. 5°, § 1º da Lei 
Federal 12.651/12. 
 
Além destas questões a alternativa locacional para os novos acessos deve considerar: 
 

�  Possibilidade de aproveitamento de antigos caminhos de serviço ou estradas 
abandonadas nas obras de restauração 

 
Antes de se construir um novo acesso, cabe ao proprietário de imóvel na região a identificação 
de acessos já existentes em sua propriedade ou em propriedades vizinhas. A partir deste 
levantamento o mesmo deverá proceder a avaliação da possibilidade de recuperação deste 
acesso. Esta medida visa a redução de impactos tais como supressão de vegetação, 
mobilização de terra e outros e a recuperação de áreas degradadas por antigos caminhos e/ou 
estradas. 
 

� Privilegiar a construção em trechos de esporão 
 

Os esporões são porções das vertentes localizadas entre os fundos de vale. Caracterizam-se 
por possuírem menor declividade e por serem áreas de dispersão de fluxo de água 
(diferentemente dos vales, que são áreas de concentração deste fluxo). A figura apresenta um 
exemplo de esporão em vertente na região do reservatório da UHE Serra do Facão. 
 

 
 
 
 
 

Figura – Esporão em vertente 
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� Obedecer a declividade mínima para construção de acessos 
 
Para a área de influência deste estudo que as construções de acessos viários deverão ocupar 
área com declividade inferior à 25º. Estudos de Aguiar & Santos (1991) e Rubio (2004) apontam 
que a partir desta declividade passa-se a ter maior possibilidade de incidência de movimentos de 
massa em locais com maiores adversidades à ocupação.  
 
Para obtenção da declividade na área onde se pretende implantar o acesso viário, recomenda-
se a utilização de material cartográfico para avaliação do projeto e o uso de clinômetro para 
medições em campo, quando necessário. 
 

� Evitar a construção sobre processos erosivos, exceto quando a construção do 
acesso garanta a recuperação da área 

 
A definição do traçado de um novo acesso viário deverá evitar a ocupação de áreas com 
incidência de processos erosivos, exceto quando a construção do acesso garanta a recuperação 
da área onde incide o processo erosivo. Esta medida visa evitar o agravamento dos processos 
em desenvolvimento e a recuperação de processos já existentes. Quando se verificar a 
possibilidade de correção do processo erosivo, devem-se utilizar, associados aos demais 
métodos construtivos de estradas, os seguintes procedimentos: 
 

1. Implantação de drenos de para escoamento das águas sub-superficiais, quando 
houver afloramento do lençol freático. Os drenos podem ser construídos com rochas, 
com bambu ou com mantas geotéxteis; 

2. Implantação, antes do nivelamento topográfico, de paliçadas ou pequenas 
barragens, com bambu ou troncos e galhos de árvores, de maneira a reduzir a 
velocidade do fluxo das águas sub-superficiais; 

3. Recobrimento do fundo de sulcos e ravinas mais profundos com uma camada de 
aproximadamente 30cm de rocha, com cascalhos (fração de 2mm a 2cm de 
diâmetro) e calhaus (2cm a 20cm de diâmetro); 

4. Se necessário realizar o nivelamento topográfico do terreno, inclusive com a 
formação de terraços em nível e estruturas de contenção da drenagem superficial e 
do material carreado; 

5. Implantação de sistema de drenagem na via de acesso, conforme padrões e 
métodos apresentados adiante; e 

6. Recobrimento da estrada com cascalho ou bloquetes de concreto. 
 

� Parâmetros construtivos dos acessos 
 

� Utilização de bloquetes de concreto em rampas com declividade superior a 15º  
 
Sobre o leito preparado, será espalhada uma camada solta e uniforme de areia numa espessura 
máxima de 0,08m, destinada a compensar as irregularidades e a falta de uniformidade de 
tamanho dos bloquetes. Feito isto, os bloquetes são distribuídos ao longo do subleito em leiras 
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longitudinais espaçadas de 2,50m, para facilitar a localização das linhas de referência para o 
assentamento. 
 
Cravam-se ponteiros de aço ao longo do eixo da pista, afastados entre si em não mais que 10 
metros. Marca-se com giz, nesses ponteiros, com auxílio de régua e nível de pedreiro, uma cota 
tal que, referido ao nível da guia, dê à seção transversal correspondente ao abaulamento ou 
superelevação estabelecido no projeto.  
 
Distende-se, fortemente, um cordel pela marca do giz, de ponteiro a ponteiro, e um outro de 
cada ponteiro às guias, normalmente ao eixo da pista. Entre o eixo e as guias (meios-fios) outros 
cordéis devem ser distendidos, paralelamente ao eixo, com espaçamento não superior a 2,50m. 
Inicia-se, então, o assentamento dos bloquetes. 
 
� Trechos retos - Com a rede de cordéis pronta, principia-se o assentamento da primeira fileira, 
normal ao eixo. Nesta fileira deverá haver uma junta coincidindo com o eixo da pista. Os 
bloquetes deverão ser colocados sobre as camadas soltas de areia, assentada no ato do 
assentamento de cada paralelepípedo pelo pedreiro. A fileira deverá progredir do eixo da pista 
para as guias, devendo terminar junta a estas, preferivelmente, por um paralelepípedo mais 
comprido que o comum, ao invés de se colocar um paralelepípedo comum mais um pedaço. 
 
A segunda fileira deverá iniciar-se colocando o primeiro paralelepípedo sob o cordel do eixo da 
pista. Os demais bloquetes serão assentados como os da primeira. As juntas da terceira fileira 
deverão, tanto quanto possível, ficar no prolongamento das juntas da primeira fileira; as da 
quarta no prolongamento dos da segunda, e assim sucessivamente, de modo que as juntas de 
cada fileira se alternem com relação às das fileiras vizinhas, isto é, a que cada junta fique em 
frente ao paralelepípedo adjacente, dentro do seu terço médio. Os bloquetes empregados numa 
mesma fileira deverão ter largura aproximadamente igual. As juntas longitudinais e transversais 
não deverão exceder de 0,015m. 
 
� Trechos curvos - Nas curvas de grande raio, pela seleção dos tamanhos dos bloquetes e pela 
ligeira modificação da espessura das juntas transversais, manter-se-ão as fileiras normais ao 
eixo da pista. 
 
� Rejuntamento - O rejuntamento será efetuado logo que seja efetuado o assentamento. O 
intervalo entre uma fase e outra fica a critério da fiscalização, entretanto, o rejuntamento deverá 
acompanhar de perto o assentamento, principalmente em regiões chuvosas, ou sujeitas à outras 
causas que possam danificar o calçamento já assentado, porém, ainda não fixado e protegido 
pelo rejuntamento. O rejuntamento deverá ser feito com argamassa de cimento e areia, 
conforme estabelece o projeto. O rejuntamento com argamassa de cimento e areia, com o traço 
(1:3), far-se-á com o preenchimento total das juntas dos bloquetes. 
 
� Compactação - Após o rejuntamento, se inicia a compactação com rolo liso tandem, com peso 
mínimo de 10 toneladas. A rolagem deverá progredir das bordas para o centro, paralelamente ao 
eixo, de modo uniforme, e cada passada do cilindro do rolo deverá cobrir a metade da passagem 
anterior, até a completa fixação dos bloquetes, isto é, quando não mais se observar nenhum 
movimento da base pela passagem do rolo. Qualquer irregularidade ou depressão que venha 
surgir durante a compactação deverá ser prontamente corrigida, removendo-se e recolocando-se 
os paralelos com adição ou retirada de material de assentamento, em quantidade tal que corrija 
o defeito verificado. A compactação nos pontos inacessíveis ao rolo deverá ser efetuada por 
meio de compactadores manuais. 
 

� Implantar dissipadores de energia horizontais ao longo das vias 
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Os dissipadores de energia horizontais ao longo das vias são como “lombadas” construídas ao 
longo das mesmas. Estes dissipadores têm como objetivos conduzir o fluxo de água que drena 
superficialmente sobre as vias para as canaletas laterais das vias, evitando que a água empoce; 
reduzir o volume de água a ser conduzido, uma vez que os dissipadores segmentam as vias e 
diminuir a energia contida nos fluxos. 
 
Os dissipadores, que possuem forma de semi-círculo, devem possuir uma altura máxima no 
eixo, entre 15 e 25 cm. Os dissipadores devem ser instalados transversalmente ao eixo das vias. 
A figura 8.3.1.3-2 é uma representação esquemática do perfil do dissipador de energia 
horizontal. 
 
 

Figura  Perfil de um dissipador de energia horizontal. 
 

 

 
� Implantar sistema de drenagem das vias 

 
Bigodes (sangradouros): os sangradouros têm como objetivo permitir o extravasamento do fluxo 
d’água das canaletas laterais das estradas vicinais. A figura 8.3.1.3-3 ilustra modelo para 
construção dos bigodes ou sangradouros. 
 
Valetas de Proteção: valetas de proteção de “crista” e de “pé” de taludes e aterros, objetivam 
proteger os mesmos dos processos erosivos que podem se concentrar, respectivamente, no 
topo (fluxo de água superficial proveniente do terreno a montante) e na base (fluxo das águas 
superficiais provenientes da superfície inclinada do talude). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura  – Modelo para construção dos bigodes, ou 

sangradouros 

15 – 25 cm Leito da via 

Dissipador de energia 
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Figura  – Modelo para valetas de proteção 

 
 

Dissipador de Energia: principalmente naqueles trechos terraplenados em áreas com 
declividade mais acentuada, torna-se necessário diminuir a velocidade das águas de superfície 
e controlar a eventual erosão naqueles dispositivos de drenagem (valetas de escoamento), 
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previamente implantados. Neste caso, recomenda-se a execução de pequenas barragens de 
estacas de madeira / bambu e pedra, denominados dissipadores de energia. Em rampas 
superiores a 10% o espaçamento entre os dissipadores de energia deve ser de 
aproximadamente 20 metros e, em trechos mais planos, de 40 metros. 
 
A execução desses dispositivos será manual, cravando-se estacas de madeira ou de bambu 
com 0,80m de comprimento, uma ao lado da outra, transversalmente aos dispositivos de 
drenagem, numa profundidade mínima de 0,50m. Em seguida, deverão ser colocadas pedras de 
mão, obtidas nas imediações da obra, junto às estacas cravadas (Figura 8.3.1.3-5). 
 
 

Figura  – Modelo para valetas de proteção 
Modelo para dissipadores de 
energia 

 
 

 
Criar pontos de dissipação do fluxo de água, do tipo leque, em curvas com ângulo inferior a 
135º: estes pontos de dissipação serão instalados em curvas com ângulo inferior à 135º, para a 
dissipação do fluxo de água contido nas canaletas laterais, proporcionando a dispersão do fluxo 
concentrado em diversos pequenos fluxos. Estes pontos de dissipação possuem a forma de 
leque, sendo composto por microcanaletas com profundidade inferior a 5 cm. Propõe-se que 
seja utilizado para a construção materiais com maior resistência à ação erosiva. Quanto à 
localização estes dispersores devem ser instalados em locais que não possibilitem o 
reordenamento dos diversos fluxos d’água em um único novo fluxo. 
 
Os modelos esquemáticos dos parâmetros construtivos, apresentados acima, à exceção da 
representação do dissipador horizontal, foram extraídos de Rodrigues (1988). 
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� Critérios ambientais para a gestão das obras 

 
� Áreas de empréstimo 

 
� Localizar as antigas caixas de empréstimo e jazidas. Verificar seu potencial para 

uso atual, e caso; esgotado, projetar sua recuperação ambientar e drenagem. 
� Evitar criar áreas de empréstimo de materiais próximo a aglomerações humanas. 
� Recuperação ambiental das áreas exploradas para caixas de empréstimo, 

cascalheiras, etc. 
� Reconformação da topografia e da vegetação das áreas usadas com obras 

provisórias. 
 

� Desmate e Revegetação 
 

� Limitar o desmatamento ao necessário às operações de construção e à proteção 
do tráfego. 

� Desmatamento deve ser amplo apenas o suficiente para permitir a insolação da 
rodovia e evitar que a queda de árvores afete o tráfego. 

� Remoção e utilização ou incineração controlada dos restos da vegetação. 
� Reserva do material oriundo da limpeza para reincorporação ao solo das áreas 

exploradas pela construção. 
� Reincorporar o solo orgânico removido e prover de vegetação. 
� Reconformar a topografia. 

 
� Caminhos de serviços  

 
� Os caminhos de serviço são abertos para uso provisório durante as obras, seja 

para permitir uma operação mais eficiente das máquinas e equipamentos de 
construção, seja para garantir o acesso a áreas de exploração de materiais e 
insumos (água, areia, pedra, etc.). 

� O solo orgânico e os resíduos de solo que não forem utilizados nas obras deverão 
ser distribuídos de forma homogênea, conforme a topografia local, distribuindo-se 
primeiramente o solo não orgânico, e sobre esse, o orgânico. As áreas que 
permanecerem decapeadas deverão ser protegidas com cobertura vegetal, 
conforme indicações propostas para o caso. 

� Após a utilização dos caminhos de serviço, os mesmos deverão sofrer 
recomposição do terreno e da vegetação, para evitar erosões assoreamento ou o 
uso inadequado. 

 
� Cortes 

 
� Quando houver excesso de material de cortes e for impossível incorporar este 

excesso ao corpo de aterros, serão feitos bota-foras. As áreas destinadas aos 
bota-foras serão localizadas preferencialmente a jusante do terrapleno evitando a 
obstrução de drenagens naturais e a formação de alturas elevadas que provoquem 
a degradação da paisagem, instabilizações e instalação de processos erosivos. 

� Os taludes dos bota-foras deverão ter inclinação suficiente para evitar 
escorregamentos. 

� Os bota-foras deverão ser executados de forma a evitar que escoamento de águas 
pluviais possam carregar o material depositado, transportando-o para os vales 
causando assoreamento dos cursos d’água. 
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� Recomenda-se que, em havendo excesso de material de corte, procure-se 
executar alargamentos de aterros (reduzindo a inclinação dos taludes, por 
exemplo) e até construindo plataformas contínuas, que sirvam como áreas de 
estacionamento para os usuários. No caso de bota fora com materiais de 3ª. 
Categoria (rochoso) seu uso é possível e desejável como dissipadores de energia 
nas áreas de descarga dos sistemas de drenagem. 

� Quando economicamente viável, deverá ser feito revestimento vegetal dos bota-
foras, após sua conformação final, para serem incorporados à paisagem local. 
Além disso, os locais escolhidos devem ser tais que facilitem futuros processos de 
recuperação de áreas degradadas. 

� Evitar o quanto possível o trânsito dos equipamentos e veículos de serviço fora das 
áreas de trabalho, principalmente onde houver alguma área com relevante 
interesse paisagístico e/ou ecológico. 

� Revestimento vegetal dos taludes, quando previstos, deverá ser executado 
imediatamente após a execução do corte. 

� Os taludes de corte deverão ter suas superfícies finais protegidas com grama, 
serem dotados de dispositivos de proteção com captação e condução adequada 
das águas até o terreno natural. 

� O solo orgânico e os resíduos de solo que não forem utilizados nas obras deverão 
ser distribuídos de forma homogênea, conforme a topografia local, distribuindo-se 
primeiramente o solo não orgânico, e sobre esse, o orgânico. As áreas que 
permanecerem decapeadas deverão ser protegidas com cobertura vegetal, 
conforme as indicações do plano. 

 
� Aterros 

 
� As providências a serem tomadas visando a preservação do meio ambiente 

referem-se à execução dos dispositivos de drenagem e da proteção vegetal dos 
taludes previstos no projeto, para evitar erosões e o conseqüente carreamento de 
material que poderá assorear os cursos d’água. 

� Os bota-foras, em alargamento de aterros, deverão ser compactados com a 
mesma energia utilizada nos aterros. 

� Os taludes de aterro deverão ter suas superfícies finais protegidas com grama, 
serem dotados de dispositivos de proteção com captação e condução adequada 
das águas até o terreno natural. 

� O solo orgânico e os resíduos de solo que não forem utilizados nas obras deverão 
ser distribuídos de forma homogênea, conforme a topografia local, distribuindo-se 
primeiramente o solo não orgânico, e sobre esse, o orgânico. As áreas que 
permanecerem decapeadas deverão ser protegidas com cobertura vegetal, 
conforme as indicações do plano. 

 
� Normatização de Acessos na APP 

 
Além das diretrizes apresentadas acima, este Plano Ambiental determina normas quanto à 
construção de acessos. No entanto, diferentemente das diretrizes apresentadas acima, que são 
aplicáveis em toda a área de influência deste estudo, as normas descritas abaixo são restritas à 
construção de acessos dentro da área de APP. Portanto, seguem abaixo as normas para a 
construção de acessos nas atuais propriedades rurais e para futuros loteamentos, condomínios, 
campings e clubes.  
 

� Obedecer a declividade mínima para construção de acessos 
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Para a APP deste reservatório os acessos viários deverão ser construídos em áreas com 
declividade inferior à 25º. 
 
Para obtenção da declividade na área onde se pretende implantar o acesso viário, recomenda-
se a utilização de material cartográfico para avaliação do projeto e o uso de clinômetro para 
medições em campo, quando necessário. 
 

� Distanciamento mínimo entre acessos viários para as atuais propriedades rurais 
 
Para disciplinar a construção de acessos viários na área da APP do reservatório da UHE Serra 
do Facão, foi realizado levantamento dos perímetros das propriedades no entorno do futuro 
reservatório da UHE Serra do Facão (Figura 8.3.1.3-6) e, de acordo com esta análise 
estabeleceu-se um distanciamento mínimo entre acessos como forma de garantir a qualidade 
ambiental da região.  
 
O distanciamento segue o critério da garantia do acesso a todos os proprietários do entorno, 
porém, com uma proporcionalidade regressiva. Por este critério o número de acessos é 
proporcional ao perímetro do limite entre a propriedade e o reservatório e, conforme aumenta o 
perímetro também aumenta o distanciamento entre os acessos. Desta forma, evita-se a restrição 
de acessos para pequenos proprietários sem possibilitar a construção excessiva de acessos nas 
grandes propriedades. 
 
Segue abaixo o quadro contendo diferentes classes de perímetro do limite da propriedade com o 
reservatório (em metros). A partir destas classes estabeleceu-se o distanciamento mínimo entre 
os acessos, e conseqüentemente o número máximo de acessos por propriedade.  
 

Limite da propriedade 
com o reservatório 

Distanciamento dos 
acessos 

Nº máximo de acessos 
por propriedade 

0 – 1.000 M 1 acesso à cada 400 m 2 
1.000 – 2.500 M 1 acesso à cada 600 m 4 
2.500 – 5.000 M 1 acesso à cada 800 m 6 
5.000 – 9.000 M 1 acesso à cada 1.100 m 8 

> de 9.000 m 1 acesso à cada 3.000 m 10 
 
Para as regiões onde as propriedades possuem perímetro do limite da propriedade com o 
reservatório inferior a 400 m, os acessos serão consorciados entre duas propriedades. 
 
 

� Distanciamento mínimo entre acessos viários para novos loteamentos 
 
Os acessos para novos loteamentos deverão respeitar o distanciamento mínimo serão 
calculados na proporção de 1 acesso para cada vinte lotes. 
 
O distanciamento mínimo entre eles seguirá o quadro abaixo: 
 
 
 
 
 

Limite do loteamento 
com o reservatório 

Distanciamento dos 
acessos 

nº máximo de acessos 
por propriedade 

< 1.000 m 1 acesso a cada 400 m 1 acesso para cada vinte 
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1.000 – 2.500 m 1 acesso a cada 600 m lotes de 2 ha 
2.500 – 5.000 m 1 acesso a cada 800 m 
5.000 – 9.000 m 1 acesso a cada 1.100 m 

> de 9.000 m 1 acesso a cada 3.000 m 
 

� Manter distanciamento mínimo entre acessos viários para novos condomínios 
 
O acesso dos futuros condomínios fechados será calculado na proporção de 1 acesso para cada 
vinte lotes. 
 
O distanciamento mínimo entre eles seguirá o quadro abaixo: 
 

Limite do condomínio 
com o reservatório 

Distanciamento dos 
acessos 

Nº máximo de acessos 
por propriedade 

< 1.000.m 1 acesso a cada 400 m 
1 acesso para cada vinte 
lotes de 5.000 ou 2.500 

m2 

1.000 – 2.500.m 1 acesso a cada 600 m 
2.500 – 5.000.m 1 acesso a cada 800 m 
5.000 – 9.000.m 1 acesso a cada 1.100 m 

> de 9000.m 1 acesso a cada 3.000 m 
 

� Manter distanciamento mínimo entre acessos viários para futuros campings 
 
Os estabelecimentos turísticos do tipo camping e clubes apresentam dois tipos de acessos: 
náuticos e terrestres. 
 
Os acessos náuticos são aqueles regulamentados pela NORMAM da Marinha do Brasil, que 
determina que na área de praia devem ser sinalizados os locais para banhistas e o local de 
acesso das embarcações e jet skis. Os locais devem ser distintos, sinalizados e devidamente 
demarcados. Destaca-se ainda que áreas de praias de uso público em empreendimentos 
turísticos devem ser devidamente licenciadas nos órgãos competentes. 
 
Acessos complementares e pontuais deverão atender as seguintes condicionantes para o 
acesso terrestre. 
 
 

Limite do camping com 
o reservatório 

Distanciamento dos 
acessos 

nº máximo de acessos 
por propriedade 

< 1000 m 1 acesso a cada 400 m 

1 acesso para cada 100 
pessoas 

1.000 – 2.500 m 1 acesso a cada 600 m 
2.500 – 5.000 m 1 acesso a cada 800 m 
5.000 – 9.000 m 1 acesso a cada 1.100 m 

> de 9.000 m 1 acesso a cada 3.000 m 
 
 

� Acessos para dessedentação de animais domésticos 
 
As propriedades que atualmente possuem produção animal (bovinos, eqüinos ou caprinos entre 
outros) serão cadastradas pelo SEFAC, após o enchimento, será realizado vistoria das 
propriedades que possuem animais de produção que necessitam de acesso ao reservatório para 
dessedentação. A partir desse levantamento serão acordados entre proprietários e o SEFAC 
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áreas onde ocorrerão a dessedentação dos animais, sendo de responsabilidade de ambos o 
acompanhamento do impacto sobre a APP e a qualidade de água no local. 
 
Para novas áreas de dessedentação de animais, as autorizações e os critérios para construção, 
adequação e manutenção desses novos acessos serão negociados individualmente entre os 
proprietários rurais e o SEFAC. No entanto, a emissão de autorizações demandará a 
apresentação pelo proprietário rural de documentação ou registro fotográfico comprovando a 
necessidade de acesso do seu plantel pecuário ao reservatório. A apresentação desta 
documentação poderá ser substituída por laudo emitido por funcionário autorizado SEFAC, no 
qual também deverá constar registro fotográfico do plantel pecuário. 
 
Cabe ao proprietário rural a manutenção do acesso de forma a evitar o surgimento e a 
aceleração de processos erosivos nos acessos para dessedentação de seus animais. Para 
tanto, o mesmo deverá recorrer a técnicas de manutenção de acessos, inclusive utilizando 
procedimentos tais como os apresentados adiante: 
 

1. Implantação de cerca no entorno do processo erosivo instalado, de maneira a impedir o 
acesso de gado; 

2. Implantação de sistema de drenagem com contenção de águas superficiais, no entorno 
do processo erosivo, de forma a impedir o escoamento da água por meio deste processo 
erosivo; 

3. Implantação de drenos de para escoamento das águas sub-superficiais, quando houver 
afloramento do lençol freático. Os drenos podem ser construídos com rochas, com 
bambu ou com mantas geotéxteis; 

4. Implantação, antes do nivelamento topográfico, de paliçadas ou pequenas barragens, 
com bambu ou troncos e galhos de árvores, de maneira a reduzir a velocidade do fluxo 
das águas sub-superficiais; 

5. Recobrimento do fundo de sulcos e ravinas mais profundos com uma camada de 
aproximadamente 30cm de rocha, com cascalhos (fração de 2mm a 2cm de diâmetro) e 
calhaus (2cm a 20cm de diâmetro); 

6. Se necessário realizar o nivelamento topográfico do terreno, inclusive com a formação de 
terraços em nível e estruturas de contenção da drenagem superficial e do material 
carreado; 

7. Recobrimento do acesso com cascalho ou bloquetes de concreto, quando necessário. 
 

� Largura dos acessos 
 
O critério para a apresentação da proposta da largura dos acessos foi efetuado a partir das 
características daqueles já existentes no entorno do reservatório da UHE Serra do Facão. A 
classificação apresentada neste trabalho foi realizada com base nos relatórios de vistoria do 
monitoramento patrimonial, realizados pelo empreendedor e cujo período abrange maio de 2014 
a julho de 2015. Complementarmente, aos dados das vistorias, a caracterização dos acessos 
considerou as informações levantadas durante o trabalho de campo realizado pela equipe 
técnica da Walm entre os dias 19 e 21 de agosto de 2015. . 
 
Com base nos registros feitos são identificados três tipos de acesso ao reservatório: 
 
• Corredores de dessedentação animal; 
• Trilhas e estruturas para acesso de pedestres e; 
• Locais para lançamento de embarcação; 
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É pertinente destacar que a UHE Serra do Facão já realiza, no âmbito do Programa de 
Monitoramento Patrimonial, já realiza o cadastramento de acessos dos imóveis rurais adjacentes 
a faixa de APP do reservatório, através da assinatura do Termo de Ciência e Concordância 
pelos proprietários. As larguras destes acessos obedecem ainda ao Parecer Técnico 928/2014 
COHID/IBAMA, pautados no Plano Experimento de Recomposição Vegetal da APP da UHE 
Serra do Facão. Destaca-se ainda que estes termos possuem a ressalva que as dimensões ali 
propostas podem ser alteradas após a aprovação final do PACUERA. 
 
Acesso para dessedentação animal: 
 
Com base na situação observada no entorno do reservatório observa-se que a largura dos 
corredores dessedentação na área da APP chegam à 4 metros de largura. THOMAZ e DIAS 
(2009) analisando os efeitos do pisoteio do gado em processo erosivo encontraram valores 
semelhantes quando comparando as áreas de maiores e menores larguras. Segundo os autores 
as áreas de maior largura, as quais correspondem aos locais de travessias de canais, são entre 
4 e 6 vezes maiores que os locais de menor largura. 
 

  
Foto 11 - Área com corredor de dessedentação com 
aproximadamente 2 m, nas proximidades do ponto 
X: 220.732 Y: 8.044.537. Fonte: WALM (2015). 

Foto 12 - Área com corredor de dessedentação 
com aproximadamente 2m de largura. Ponto X: 
215.783 Y: 8.015.098. Fonte WALM (2015). 

 

  
 

Foto 13 - Áreas com caminhos pisoteados pelo 
gado mais estreitos. Nota-se a alta declividade da 
vertente. X: 216.834 Y: 8009895. Fonte: WALM 
(2015). 

Foto 14 - Áreas com corredores de dessedentação 
nas proximidades do ponto X: 219.181 Y: 8007533. 
Fonte: WALM (2015). 
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A proposta de largura para os corredores de dessedentação animal considerou os seguintes 
aspectos: 
 

•  Maior largura identificada nos corredores de dessedentação já existentes na APP (4,00m 
aproximadamente)  

•  Conexão entre os trechos da APP, permitindo desta forma o trânsito da fauna terrestre 
e; 

•  Grau de proteção dos solos, considerando que as maiores copas alcancem 
aproximadamente 2 m de diâmetro, evitando processos erosivos. 

 
A partir destes critérios considerou-se como largura máxima ideal de 5 m para os corredores de 
acesso de animais à APP.s. Estes acessos devem ser devidamente cadastrados e autorizados 
pelo concessionário, sendo a manutenção de responsabilidade dos proprietários rurais. Caso os 
corredores sejam instalados em áreas da APP com plantio de mudas, o trecho do corredor ao 
longo da passagem deverá ser cercado sob responsabilidade dos usuários. 
 
Os corredores para dessedentação animal são notados em grande quantidade no entorno do 
reservatório, especialmente no trecho sul do reservatório, onde a baixa declividade e as 
pastagens favorecem esta atividade. Conforme apresentado no diagnóstico do PACUERA, 
predomina na região a pecuária leiteira, que é praticada de maneira extensiva. Em função disso 
é frequente a presença de animais no interior da APP, assim como na faixa de deplecionamento 
do reservatório durante o período de estiagem. 
 
A respeito da bioerosão provocada com a evolução do rebanho bovino brasileiro, THOMAZ e 
DIAS (2009), colocaram que diversos estudos indicam a preferência do pastoreio do gado em 
zonas ripárias, ou seja, na mata ciliar. Isto se deve a disponibilidade de forragem, proximidade 
da água e condições de conforto térmico, consequentemente, estas áreas ficam sujeitas à maior 
degradação. 
 
Por sua vez, GIROLDO (2013), em estudo de terracetes de pisoteio de gado na bacia 
hidrográfica do rio Jacareí, no Estado de São Paulo, classificou as formas identificadas pela 
geomorfologia antropogênica em cinco tipos, sendo eles: 
 

1. Áreas convexas das vertentes com declividades de fraca a média, com espelho de 
degraus inferiores à 40 cm e exposição do solos apenas no caminho do gado; 

2. Áreas convexas da vertente de declividade fraca a média, com espelho de degraus 
inferiores à 40 cm, com sulcos provenientes do escoamento superficial expondo o solo 
não somente no caminho do gado; 

3. Áreas côncavas da vertente de declividade forte à muito forte, onde espelhos dos 
degraus variam entre 40cm a 1,50m e exposição do solo apenas no caminho do gado; 

4. Áreas côncavas da vertente, com declividades forte à muito forte; espelhos de degraus 
variando de 40cm a 1,50m, associados a sulcos e início de ravinas e ampliação da 
exposição do solo. 

5. Áreas côncavas da vertente de declividade muito forte, espelhos de degraus variando 
entre 40 cm e 1,50m, com ravinas pontuais e sulcos generalizados. 

 
Considerando a classificação apresentada, cabe colocar que nas áreas do entorno do 
reservatório foram encontradas todas as categorias descritas, com exceção do tipo 5, uma vez 
que não se identificaram processos de ravinamentos e sulcos generalizados. As fotos de 19 a 
24, na sequência, apresentam as características dos acessos para dessedentação dos animais 
observados na região. 
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Foto 4 - Áreas côncava com presença de gado 
onde o espelho dos degraus é inferior à 40cm e a 
exposição do solo se nota apenas no caminho do 
gado. Tipo 3. Proximidades do ponto X: 221.406 Y: 
8.038.693. Fonte: WALM (2015) 

Foto 5 - Local de dessedentação animal na faixa de 
deplecionamento do reservatório. 
Aproximadamente Ponto X: 212.984 Y: 8.020.129. 
Fonte: WALM (2015) 

 

  
Foto 21 - Áreas com pisoteio do gado com características 
do tipo 2. Área nas proximidades da coordenada X: 
216.834 Y: 8009895. Fonte: WALM (2015) 

Foto 22 - Áreas com pisoteio do gado do tipo 1. 
Proximidades do ponto X: 219.181 Y: 8007533. Fonte: 
WALM (2015). 

 

  
  

Foto 23 - Áreas com pisoteio do gado do tipo 4. Área 
próxima ao ponto X: 216.833 Y: 8.009.907 Fonte: WALM 
(2015) 

Foto 24 - Áreas com pisoteio do gado de tipo 2. Ponto de 
referência X: 216.833 Y: 8.009.907 Fonte: WALM (2015) 
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Na consulta feita à literatura acadêmica e técnica, não se verificou metodologias específicas 
para subsidiarem projetos técnicos para implantação de corredores de dessedentação em APP. 
Diversas publicações consultadas não consideraram a possibilidade de utilização dos 
reservatórios de água artificiais como alternativa à dessedentação animal, recomendando o 
cercamento da APP. 
 
Tais publicações admitem, entre as alternativas para dessedentação animal, o transporte da 
água até reservatórios, instalação de furos e poços para captação de água e práticas 
conservacionistas no entorno de corpos hídricos. Tais práticas tem o intuito de evitar processos 
erosivos e, consequentemente, assoreamento de rios, córregos e reservatórios. 
 
Neste sentido são propostas medidas de minimização dos impactos da atividade de pecuária no 
entorno do reservatório. Ainda assim, é preciso considerar que apesar da adoção de medidas de 
controle de acesso do rebanho ao reservatório, a criação de reses bovinas de maneira extensiva 
está sujeita a diversos imprevistos, como a dispersão do rebanho, rompimento do cercamento 
da APP, entre outros.  
 
Considerando estes aspectos, ressalta-se a necessidade da implantação das cercas no entorno 
da APP e cadastramento dos acessos existentes e daqueles a serem implantados. Neste 
sentido, o cadastramento é fundamental para o monitoramento das condições dos corredores, 
assim como, da recomposição e preservação da vegetação da APP. Ressalta-se que tais 
práticas já foram apontadas no item 8 do PACUERA, onde se abordam os procedimentos para 
implantação e saneamento dos acessos para dessedentação animal. 
 
Por fim, apresenta-se como alternativas a implantação de mata-burros, cercas reforçadas e 
porteiras para o disciplinamento do rebanho. Na sequência, está o quadro 8 elaborado com base 
nos dados fornecidos por Ferreira (2015) para instalação de cercas em terrenos planos a 
ondulados, como subsídio a execução dos corredores de acesso. 
 

Quadro 7 - Sugestão de cercamento para os corredores de dessedentação. 

 
Características do cercamento de arame liso 

Tipo de Relevo Plano a ondulado 
Altura da cerca 1,3 a 1,5 m 
No. de fios 4 a 6 
Espaçamento entre lascas 4 a 16 m 
Espaçamento entre esticadores 250 a 500 m 
No de lascas/Km 60 a 250 m 
No de esticadores/Km 3 a 5 
Custo aproximado (R$/Km)  5000,00 
Fonte: FERREIRA, 2015. 

 
 

� Adequação da largura dos acessos e corredores de dessedentação animal 
previstos no código de usos, frente ao padrão produtivo e formas de manejo das 
propriedades lindeiras. 

 
 
Durante a realização das 06 oficinas comunitárias e das 02 Consultas Públicas foi questionado a 
largura dos acessos, sendo o IBAMA e a equipe técnica da SEFAC interpelada por alguns 
produtores do entorno do reservatório, de que a largura proposta de 5 metros para os corredores 
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seria insuficiente para atender determinadas propriedades que possuem maior quantidade de 
gado em criação intensiva. 
 
Neste contexto, foi determinado pelo órgão ambiental que fosse avaliada a questão e proposta 
alguma alternativa para possibilitar o enquadramento de algumas exceções ao código de usos 
do PACUERA em específico quanto a largura dos corredores de dessedentação de acordo com 
o perfil de produção da propriedade lindeira. Assim: 
 
 
A avaliação técnica da SEFAC é de que o código de usos do PACUERA apresentado durante as 
consultas públicas deve ser mantido uma vez que esses critérios e regras de largura e 
quantidade de acessos foram baseados no princípio da isonomia entre todas as propriedades 
limítrofes a APP do empreendimento.  
 
 
Grandes faixas de largura ou mesmo o fatiamento excessivo da APP (muitos pequenos 
acessos) pode vir a prejudicar questões como estabilidade do solo, fluxo de fauna, formação de 
maciços florestais, etc. Ou seja, o aspecto ecológico que também foi considerado no critério de 
definição da largura dos acessos pelo Código de Usos.  
 
 
No entanto, dentro do princípio de proporcionar a adequação dos usos múltiplos a realidade do 
entorno, com a preservação ambiental, os preceitos legais e a isonomia no tratamento a ser 
dado aos proprietários do entorno, a SEFAC entende que pode ser incluído no Código de Usos 
do PACUERA uma regra possibilitando a ampliação da largura dos acessos para àquelas 
propriedades onde a característica produtiva exija essa adequação. 
 
A proposta para o tratamento dessas exceções é manter a distância m[inima entre acessos e a 
quantidade de acessos permitidos, aplicando-se a execeção ao limitar a concessão de uso da 
APP para corredores de acessos e corredores de dessedentação dentro da propriedade a 10% 
da área de uso potencial antrópico, que deve ser entendido como sendo: o total da área de uma 
propriedade em metros lineares na divisa com a APP da SEFAC, subtraída desse total a 
somatória da metragem de espaço mínimo entre os corredores que estariam previstos para a 
regra geral aplicáveis a essa propriedade.  
 
Na prática isso significaria por exemplo: 
 
• Em uma propriedade que possua 1.000 metros de limite com a APP do reservatório a 
regra define que o espaçamento mínimo é de 400 metros entre corredores, logo o total de 
espaçamento entre corredores para esta propriedade representaria 800 metros, resultando em 
um uso antrópico potencial de 200 metros (1.000 - 800 = 200), sobre os 200 metros seria 
aplicado 10% (limite máximo permitido por Lei) totalizando 20 metros para implantação de 
corredores de dessedentação, que poderiam ser convertidos em 2 acessos (limite estabelecido 
pelo código de usos).   Nesse exemplo poderia o proprietário optar por utilizar essa área em um 
único corredor, ou distribuir os 20 metros na largura até o limite de 2 corredores de acordo com 
a necessidade produtiva de sua propriedade. 
 
• Em uma propriedade que possua 2.000 metros de limite com a APP do reservatório a 
regra define que o espaçamento mínimo é de 600 metros entre corredores, logo o total de 
espaçamento entre corredores para esta propriedade representaria 1.800 metros, resultando em 
um uso antrópico potencial de 200 metros (2.000 – 1.800 = 200), sobre os 200 metros seria 
aplicado 10% (limite máximo permitido por Lei) totalizando 20 metros para implantação de 
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corredores de dessedentação, que poderiam ser convertidos em 4 acessos (limite estabelecido 
pelo código de usos).   Nesse exemplo poderia o proprietário optar por utilizar essa área em um 
único corredor, ou distribuir os 20 metros na largura até o limite de 4 corredores de acordo com 
a necessidade produtiva de sua propriedade. 
 
• Em uma propriedade que possua 3.000 metros de limite com a APP do reservatório a 
regra define que o espaçamento mínimo é de 800 metros entre corredores, logo o total de 
espaçamento entre corredores para esta propriedade representaria 2.400 metros, resultando em 
um uso antrópico potencial de 600 metros (3.000 – 2.400 = 600), sobre os 600 metros seria 
aplicado 10% (limite máximo permitido por Lei) totalizando 60 metros para implantação de 
corredores de dessedentação, que poderiam ser convertidos em 6 corredores (limite 
estabelecido pelo código de usos).   Nesse exemplo poderia o proprietário optar por utilizar essa 
área em um único corredor, ou distribuir os 60 metros na largura até o limite de 6 corredores de 
acordo com a necessidade produtiva de sua propriedade. 
 
• Em uma propriedade que possua 4.000 metros de limite com a APP do reservatório a 
regra define que o espaçamento mínimo é de 800 metros entre corredores, logo o total de 
espaçamento entre corredores para esta propriedade representaria 3.200 metros, resultando em 
um uso antrópico potencial de 800 metros (4.000 – 3.200 = 800), sobre os 800 metros seria 
aplicado 10% (limite máximo permitido por Lei) totalizando 80 metros para implantação de 
corredores de dessedentação, que poderiam ser convertidos em 6 acessos (limite estabelecido 
pelo código de usos).   Nesse exemplo poderia o proprietário optar por utilizar os 80 metros 
dessa área em um único corredor, ou distribuir os 80 metros na largura até o limite de 6 
corredores de acordo com a necessidade produtiva de sua propriedade 
 
• Em uma propriedade que possua 6.000 metros de limite com a APP do reservatório a 
regra define que o espaçamento mínimo é de 1.100 metros entre corredores, logo o total de 
espaçamento entre corredores para esta propriedade representaria 5.500 metros, resultando em 
um uso antrópico potencial de 500 metros (6.000 – 5.500 = 500), sobre os 500 metros seria 
aplicado 10% (limite máximo permitido por Lei) totalizando 50 metros para implantação de 
corredores de dessedentação, que poderiam ser convertidos em até 8 acessos (limite 
estabelecido pelo código de usos).   Nesse exemplo poderia o proprietário optar por utilizar essa 
área em um único corredor, ou distribuir os 50 metros na largura até o limite de 8 corredores de 
acordo com a necessidade produtiva de sua propriedade 
 
 
Assim, a proposta é que sejam mantidas mesmo para as exceções os limites quantitativos de 
acessos, a largura mínima de 5 metros, e o intervalo de espaçamento entre corredores previstos 
na proposta original, aplicando-se a regra exemplificada acima para as exceções, na qual pode 
se observar que serão mantidas as características iniciais do Código de Uso estudado, e ao 
mesmo tempo irá acrescentar área para aumento da largura dos corredores, para adequação ao 
perfil produtivo da propriedade. 
 
Para algumas propriedades enquadradas no início das faixas definidas pelo código de usos, o 
resultado da aplicação desse critério pode ser igual, ou mesmo menor que o direito definido na 
regra geral, neste caso, será aplicado a regra geral e será facultado ao proprietário juntar a área 
dos corredores de 5 metros ao qual tem direito em um ou mais corredores, aumentando assim 
sua largura. 
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� Acesso para pedestres: 
 
Os acessos para pedestres também são comuns na APP do reservatório. São caracterizados 
por caminhos e trilhas simples e em geral estão associados à atividade de lazer e à pesca. Nas 
áreas de maior declividade estes acessos recebem tratamento para a estabilização do terreno, 
tal como a implantação de degraus e de taludes. 
  
Nas áreas no entorno de reservatório também são comuns a construção de estruturas 
permanentes tais como escadas, diques, plataformas e piers. Apesar de pouco significativas 
quando comparadas a quantidade total, foram identificadas estruturas deste tipo tanto na vistoria 
de campo, quanto nos relatórios do programa de monitoramento patrimonial da UHE Serra do 
Facão. 
 
As fotos 15 e 16 apresentam duas situações verificadas em campo, nas quais o terreno foi 
estabilizado com a implantação de acessos para pedestres (escadas) em áreas de alta 
declividade. No primeiro caso (foto 15) a trilha de acesso ao reservatório foi estabilizada com a 
improvisação de degraus sobre o terreno e tal como se observa é destinado a utilização de 
atividade de pesca. No segundo caso (foto 16) a estrutura para acesso de pedestres ao 
reservatório (escada) foi realizada em alvenaria impermeabilizando a superfície da APP. 
 

  
Foto 15 – Estrutura improvisada de acesso de 
pedestres ao reservatório nas proximidades do 
ponto X: 218.623 Y: 8.020.981. 

Foto 6 – Estrutura de alvenaria para acesso ao 
reservatório nas proximidades do ponto X: 218.623 
Y: 8.020.981. 

 
Ao considerar as características dos acessos exclusivamente utilizados para pedestres no 
entorno do reservatório considerou-se a largura de 3 m como as dimensões máximas para este 
tipo de uso. Estas medidas são compatíveis com o tráfego de pessoas em dois sentidos de 
modo seguro, permitem o trânsito da fauna na vegetação da APP e são minimamente protegidos 
pela copa das árvores, prevenindo possíveis processos erosivos. 
 
Locais para o lançamento de embarcação: 
 
Os acessos para lançamento de embarcação são comuns no entorno do reservatório da UHE 
Serra do Facão, especialmente nos locais onde a APP possui menor largura (30 metros). Em 
geral são caracterizados pela baixa declividade topográfica do entorno; proximidade com as 
edificações das propriedades adjacentes à APP e pela facilidade de acesso a automóveis. 
 
Estes acessos possuem solo exposto compactado pelo tráfego de veículos, o que pode 
desencadear processos erosivos, sendo o uso do entorno predominantemente composto de 
pastagens. Estes locais são procurados para atividades relacionadas à pesca e lazer, uma vez 



 

 175 

que facilitam a montagem de estruturas de apoio a estas atividades. As fotos 17 e 18 
apresentam dois acessos identificados no interior da APP do lago da UHE Serra do Facão. 
 

  
Foto 7 – Acesso utilizado para o lançamento de 
embarcações no reservatório nas proximidades do 
ponto X: 219.167 Y:8.010.608. Nota-se o trilho para 
acesso de automóveis e uma pequena área nas 
margens do reservatório para manobra do reboque 
da embarcação. Fonte: WALM (2015). 

Foto 8 – Acesso ao reservatório nas proximidades 
do ponto X: 216.304 Y: 8.010.770. Fonte: WALM 
(2015). 

 
Considerando a situação observada no entorno do reservatório apresenta-se como proposta a 
padronização dos acessos para lançamento de embarcações a largura máxima de 6 metros, 
com área auxiliar para manobra de reboque com no máximo 12 metros de raio. Considera-se 
esta medida suficiente para fluxo de automóveis em dois sentidos, assim como para o 
lançamento de embarcações para águas interiores. A figura 4, apresenta exemplos para a área 
de manobra de reboques. 
 

 

 

 
Fonte: http://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=265003 
Figura 3 - Exemplos de áreas para manobra de automóvel acoplado a reboque para lançamento de 
embarcações no reservatório. 

 
Tal como apontado no início deste capítulo, que trata da criação de acessos, os mesmos deve 
privilegiar as áreas menor largura na APP. Além disso, estes acessos deverão seguir a 
determinação do código de usos proposto no PACUERA, com a colocação das áreas para 
estacionamento dos veículos fora da área de preservação permanente, especialmente nos 
locais propícios a instalação de empreendimentos com grande fluxo de usuários, tais como 
campings, loteamentos, condomínios fechados e clubes de lazer. 
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8.8.2. Uso das Edificações 
 
Para elaboração do código de usos as edificações foram agrupadas conforme a semelhança em 
sua finalidade, no todo ou em parte, a uma ou mais atividades indicadas. 
 

� Habitação (turismo e lazer) 
 
Edificações destinadas à moradia permanente, podendo ser unifamiliar, multifamiliar ou coletiva: 
 

• Casas; 
• Pensionato; 
• Moradias de religiosos ou estudantes; 
• Orfanatos e asilos. 

 
� Comércio e Serviço (Econômico de pequeno porte) 

 
Edificações destinadas à comercialização de mercadorias ou prestação de serviços 
administrativos ou pessoais: 
 

• Venda de mercadorias em geral; 
• Venda e consumo de alimentos e bebidas; 
• Venda de bens ou serviços; 
• Manufatura em escala artesanal; 

 
� Prestação de Serviços de Hospedagem (econômico de pequeno porte) 

 
Edificações destinadas à prestação de serviços de hospedagem ou moradia de caráter 
transitório: 

• Hotéis, pousadas, hotéis-residência e motéis; 
• Pensões, hospedaria e albergues. 

 
� Prestação de Serviços de Saúde (institucional) 

 
Edificações destinadas à prestação de serviços de assistência à saúde em geral, incluindo 
veterinária: 

• Ambulatórios 
• Pronto-socorros; 
• Postos de Saúde ou puericultura; 
• Hospitais ou casas de saúde; 
• Bancos de sangue ou laboratórios de análises. 

 
� Atividades e Serviços de Caráter Especial (institucional de maior impacto) 

 
Destinadas as atividades específicas, não enquadráveis nas categorias anteriores: 

• Delegacias; 
• Parques públicos; 
• Centro de pesquisa cientifica (para estudo da flora e fauna da região); 
• Torres de transmissão. 
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8.8.1.2 Uso Atuais de Acessos e Corredores nas propriedades 
 
 
Considerando as regras do código de usos estabelecido no PACUERA para acessos e 
corredores nas propriedades rurais, a utilização do entorno do reservatório, considerando como 
base outubro/2017, é de 68,45 hectares, correspondendo a 0,6% do total da APP do 
empreendimento. 
 
A metodologia adotada para essa definição/cálculo, foi inicialmente o isolamento do perímetro 
externo total da APP (1.236 km), o qual confronta com as propriedades, após isso foi obtido o 
comprimento da confrontação por cada imóvel atingido, de posse dessa informação foram 
aplicadas as regras de concessão de acessos preconizadas no PACUERA, resultando em cerca 
de 1400 acessos ao longo do reservatório. Para a área dos acessos, como a APP é variável, o 
comprimento foi estimado considerando uma faixa de 100 metros multiplicada pela largura 
média de 5 metros.  
 
A planilha contendo a relação das propriedades e quantidade de acessos mapeados em cada 
propriedade encontram-se em planilha anexa (ANEXO 14). Para esses acessos pré-existentes, 
ao longo do período de implantação do PACUERA os mesmos serão materializados em campo, 
mapeados e numerados em cartografia e regularizados com a emissão de instrumento formal 
estabelecido entre a SEFAC e o proprietário da área. 
 

 

9. FERRAMENTAS DE GESTÃO APLICADAS AO PACUERA 
 

9.1. Criação do Comitê de Gestão Territorial do Reservatório da UHE 
Serra do Facão e de seu Entorno 

 
O presente PACUERA propõe na forma de sugestão, como principal ferramenta de gestão das 
suas propostas, a criação do Comitê de Gestão Territorial do Reservatório da UHE Serra do 
Facão e de seu Entorno. Dentro da perspectiva do planejamento participativo, entende-se que 
somente a gestão compartilhada do território possibilitará o ordenamento territorial aqui 
proposto, em sua plenitude. 
 
A área do reservatório e de seu entorno, no que tange ao seu uso e sua ocupação, será objeto 
de fiscalização de diversos agentes, tais como a SEFAC, as Prefeituras Municipais e a Marinha. 
Além destes agentes, também comporão o Comitê representantes dos proprietários de terras na 
área de abrangência deste Plano. Neste sentido propõe-se a criação deste comitê como 
instância de comunicação entre as partes interessadas na fiscalização da região. 
 
Além da comunicação de ações de fiscalização realizadas, o Comitê tem como função ainda 
organizar ações coordenadas de fiscalização, elaboração e divulgação dos procedimentos legais 
para o uso e a ocupação do reservatório e de seu entorno e discutir e implantar modificações 
nos procedimentos legais, visando o melhor ordenamento da região. 
 
Também competirá ao Comitê o apoio à SEFAC na revisão do PACUERA, a ser executada num 
prazo máximo de 10 após a implantação do Plano. A revisão do PACUERA após 10 anos de sua 
implantação justifica-se pelo fato deste período ser suficiente para a consolidação da ocupação 
do novo cenário a ser criado com a implantação do reservatório e para avaliação deste 
processo. Caso o Comitê julgue pertinente, o mesmo poderá ser desconstituído no momento 
desta revisão do Plano, desde que criadas condições de fiscalização individual por cada agente 
participante, do ordenamento territorial do reservatório e do seu entorno. 
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Futuramente, o Comitê também poderá iniciar negociações com os empreendedores 
responsáveis pelo AHE Batalha, localizado imediatamente à montante do reservatório da UHE 
Serra do Facão, e com as prefeituras dos municípios abrangidos por aquele empreendimento. 
Tal ação visa otimizar os recursos de fiscalização das duas regiões, por meio da adoção de 
procedimentos semelhantes e da execução de ações conjuntas. 
 
No processo de composição do Comitê caberá à SEFAC a comunicação com agentes que 
possuem relação com os objetivos do Comitê, a apresentação da proposta de criação do Comitê 
e o agendamento das reuniões iniciais. Abaixo segue relação dos possíveis agentes 
participantes do Comitê, agrupados em grandes grupos de interesse. 
 

� Representantes da SEFAC: 
• 1 representante da área de operação do empreendimento; e 
• 1 representante da área ambiental da empresa concessionária. 

 
� Representantes do Poder Público Municipal: 

• 1 representante da Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás; 
• 1 representante da Prefeitura Municipal de Catalão; 
• 1 representante da Prefeitura Municipal de Cristalina; 
• 1 representante da Prefeitura Municipal de Davinópolis; 
• 1 representante da Prefeitura Municipal de Ipameri; 
• 1 representante da Prefeitura Municipal de Paracatu; e 
• 1 representante do Consórcio Intermunicipal Serra do Facão; 

 
� Representantes dos proprietários de terras da área de abrangência do PACUERA: 

• 10 representantes dos proprietários. 
 

� Representantes de entidades relacionadas à esta temática e outras entidades da 
sociedade civil: 
• 1 representante do CBH – Paranaíba, ou do futuro CBH – São Marcos; 
• 1 representante do Conselho de Assessoramento à Navegação; 
• Outros. 

 
Convêm ressaltar que os representantes dos proprietários deverão ser designados pelos 
próprios proprietários. Caberá à SEFAC a condução deste processo de eleição dos 
representantes dos proprietários e, dentro do possível, a orientação aos proprietários no sentido 
de escolha de representantes que contemplem os diferentes tipos de proprietários da região (por 
exemplo, pequenos produtores, grandes produtores e proprietários de imóveis para lazer de final 
de semana). 
 
Os procedimentos de funcionamento do Comitê, como por exemplo a distribuição dos votos 
entre os agentes participantes, serão apresentados pela SEFAC no convite a cada um dos 
agentes convidados para integrar o Comitê. Dentre estes procedimentos, desde já prevê-se a 
realização de reuniões trimestrais. No entanto, tais procedimentos poderão ser modificados em 
votação dentro do Comitê, por seus participantes, após o início das atividades. 
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9.2. Fomento à Criação do Consórcio Intermunicipal Serra do Facão 
 
Os consórcios intermunicipais consolidam a união entre os municípios de uma mesma 
microrregião e têm como objetivo encontrar soluções para problemas e desenvolver ações de 
interesse comum, por meio da articulação e racionalização dos recursos de cada área do poder. 
Este tipo de associação viabiliza o planejamento local e regional, a partir da organização de 
planos, projetos e da superação de problemas locais.  
 
O consórcio permite o aumento da capacidade de solução técnica, a racionalização de recursos 
financeiros e a implantação e regulamentação de políticas públicas regionalizadas. É, portanto 
um mecanismo para organizar a regionalização de forma ascendente, isto é, formado a partir 
dos municípios, de suas características locais e suas dificuldades, para discutir ações regionais, 
sem que os municípios percam a sua autonomia. É uma “parceria” baseada numa relação de 
igualdade jurídica, na qual todos os participantes – municípios – têm a mesma importância.  
 
Este tipo de organização facilita a captação de recursos para os municípios consorciados com 
os governos estaduais e o governo federal, pois têm prioridade de atendimento os projetos que 
atendam as demandas regionais.  
 
A formação de consórcios está baseada em legislação federal que dá legitimidade a este tipo de 
organização entre municípios. 
 
A Constituição Federal de 1988, no Artigo 30, estabelece como competência dos municípios, 
legislar sobre assuntos de interesse local, garantindo a criação de consórcios intermunicipais 
que tenham objetivos ou interesses comuns entre as municipalidades consorciadas. 
 
Ainda no ano de 1988, a Emenda Constitucional 19/98, no Artigo 241, garante que os 
“municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação 
entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a 
transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade 
dos serviços transferidos”. 
 
Além da Constituição Federal, a legislação referente aos recursos hídricos apresenta alguns 
instrumentos legais que dispõem sobre esta forma de associação. Um destes instrumentos, a 
Lei Federal no 9.433/97, que institui a Política Nacional dos Recursos Hídricos, dispõe dois 
artigos sobre as organizações civis de recursos hídricos, sendo os consórcios considerados um 
desses tipos de organização. 
 
Para a constituição dos consórcios alguns pré-requisitos são necessários: 
 

� existência de interesses comuns entre os municípios; 
� disposição dos representantes municipais para buscar soluções para os problemas; 
� proximidade física, facilidade de comunicação e acesso entre os consorciados; 
� decisão política dos municípios se consorciarem; 
� existência de uma identidade intermunicipal. 

 
A SEFAC terá papel fundamental nesta etapa dos trabalhos uma vez que a empresa mediará os 
contatos entre os municípios e a articulação das reuniões iniciais. Para tanto, um representante 
da empresa será designado para conduzir o processo de articulação entre as prefeituras.  
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Cumprida a primeira etapa onde os pré-requisitos são preenchidos, a articulação do consórcio 
na forma de personalidade jurídica pode ser definida durante reuniões para a elaboração do 
estatuto do consórcio. 
 
O estatuto é o instrumento legal que formaliza a constituição de consórcios, nele fica 
estabelecido: 
 

� os municípios que integram o consórcio; 
� a denominação do consórcio; 
� a sede; 
� a duração; 
� as finalidades e os objetivos; 
� a organização administrativa; 
� o patrimônio; 
� os recursos financeiros; 
� o uso dos bens e serviços; 
� a exclusão e os casos de dissolução. 

 
A reunião de fundação do consórcio que aprova o estatuto e elege o presidente e o vice-
presidente deve ser registrado em ata. A ata da reunião de fundação e parte do estatuto são 
publicados no Diário Oficial do Estado.  
 
Depois de cumprida estas etapas o estatuto é registrado no cartório de títulos e documentos do 
município sede do consórcio, além de ser registrado para obtenção do CNPJ e alvará de 
funcionamento da sede. 
 
Após o registro do consórcio, o qual terá assento no Comitê de Gestão Territorial do 
Reservatório da UHE Serra do Facão e de seu Entorno, a SEFAC por meio deste Comitê 
fomentará atividades de estruturação e organização do sistema de fiscalização do reservatório e 
de seu entorno, inclusive dos mecanismos e instrumentos de licenciamento de 
empreendimentos e atividades produtivas, e, posteriormente, a capacitação técnica para a 
fiscalização em campo. 
 

9.3. Apoio ao Estabelecimento de Mecanismos de Gestão dos 
Territórios Municipais 

 
Diante da diversidade de agentes envolvidos na gestão territorial da área de trabalho do 
PACUERA da UHE Serra do Facão, da relativa complexidade das ações e do pressuposto da 
ação participativa da sociedade civil, adotou-se como uma ferramenta de gestão aplicada ao 
Plano, o apoio ao estabelecimento de mecanismos de gestão dos territórios municipais. Com 
esta atividade prevê-se o apoio técnico para as Prefeituras Municipais para a criação de 
mecanismos facilitadores do processo de gestão territorial, que permitam rapidez, transparência 
e otimização de recursos alocados. 
 
Os instrumentos facilitadores associados às ações de fiscalização partem de um enfoque 
integrado, no qual visam à garantia da adequada implementação do PACUERA; e assim 
potencializam e viabilizam a correta implantação do Zoneamento Ambiental proposto para o 
AHE Serra do Facão. Competirá às equipes municipais o gerenciamento ininterrupto da 
aplicação dos códigos de uso do solo estipulados pelo Zoneamento, a avaliação dos resultados 
e a eventual deflagração de medidas e ações corretivas. 
 
Para tanto, as equipes municipais de gestão deverão atuar em quatro frentes principais, a saber: 
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• Aprovação / Licenciamento Prévio dos Empreendimentos; 
• Fiscalização - orientação e coibição de não conformidades; 
• Aplicação de Sanções e Penalizações Previstas em Lei Específica criada para tal fim; 
• E, novamente Fiscalização - garantia da adequação da intervenção não conforme. 

 
É condição indispensável neste processo, a presença marcante e constante da fiscalização 
efetiva, com atuação sistemática, dada a dimensão da área e a diversidade de possibilidades de 
uso da área. 
 
Cabe lembrar, que legislar sobre o uso e ocupação do solo em território municipal é uma 
atribuição exclusiva do poder público municipal. Desta forma, ainda que com apoio da SEFAC, 
do Comitê de Gestão Territorial do Reservatório da UHE Serra do Facão e de seu Entorno e do 
Consórcio Intermunicipal Serra do Facão, caberá aos municípios instituir as legislações 
necessárias ao ordenamento do uso e da ocupação do solo em seus territórios. 
 
Posto que cabe aos municípios criar a legislação sobre o uso e a ocupação do solo, cabe ao 
SEFAC ofertar apoio técnico às Prefeituras Municipais, para elaboração de tal legislação. Neste 
sentido, durante as reuniões com representantes das Prefeituras Municipais, para apresentação 
dos resultados do PACUERA, apresentou-se aos municípios uma minuta de proposta de 
alteração da lei de zoneamento, para inclusão do zoneamento proposto na legislação municipal. 
Estas minutas encontram-se no Anexo XX do presente documento, e poderão, ou não, serem 
adotadas como modelo pelas Prefeituras Municipais. 
 
Entretanto, para que tais propostas sejam legitimadas e tenham força de Lei, é necessário que 
as propostas sejam incorporadas pelas municipalidades; as quais devem, para fins legais, 
encaminhar projeto de lei para aprovação junto às Câmaras Municipais, e conseqüente 
incorporação de tais preceitos ao Plano Diretor Municipal e/ou à outra legislação específica. 
 
 
Após a aprovação de leis municipais específicas com base neste PACUERA a aprovação de 
alterações do uso e da ocupação do solo na região, embora a mesma seja área rural, passará, 
necessariamente, pela aprovação da Prefeitura Municipal a que pertença a área a ser alterada 
(com emissão de certidão negativa, a partir da avaliação da conformidade do 
empreendimento/construção proposta). Isto porque estas normatizações de âmbito municipal 
são mais restritivas que aquelas estabelecidas pela Federação. No entanto, caberá ainda à 
Federação, a aprovação de parte deste processo, pois esta continua com seu papel de 
fiscalização a partir dos cartórios (respaldo quanto à fração mínima de parcelamento, matrícula 
da Reserva Legal e outros mecanismos). 
 
Contudo, ainda que a participação dos agentes da gestão territorial, citados ao longo deste 
capítulo, seja elemento estruturador do PACUERA, a sua elaboração é de responsabilidade da 
SEFAC. Isto porque, conforme já apresentado no Item 3.2 do presente relatório, a solicitação de 
elaboração e execução deste Plano se deu pela condicionante 2.30, na renovação da LI 
190/2002, emitida em 29 de setembro de 2006. 
 
Neste sentido, é de responsabilidade da SEFAC o contato e a negociação com órgãos de 
planejamento e demais instituições públicas e/ou privadas, cujo produto de tais negociações 
seja a implantação dos preceitos apresentados neste Plano, sendo a SEFAC interlocutora e 
facilitadora da consolidação e construção conjunta do consenso entre as partes para a formação 
de um espaço condizente a realidade ali estabelecida. 
 



 

 182 

Como ferramenta de apoio à implantação dos preceitos apresentados neste PACUERA, e 
mesmo como apoio às negociações com as prefeituras municipais, a SEFAC desenvolverá um 
curso voltado à gestão do território municipal, voltado para as prefeituras que tiverem interesse 
em implantar mecanismos de gestão dos territórios baseados neste Plano. 
 
O curso abordará temas como a legislação sobre o uso e a ocupação do solo e sobre o 
licenciamento de obras, as propostas apresentadas neste PACUERA e as formas de 
fiscalização do território municipal, entre outros. A carga horária prevista para o curso é de 40 
horas. 
 
Durante o curso também será apresentado aos participantes uma planilha eletrônica de apoio à 
gestão do território. Esta planilha, cujo lay-out é apresentado em anexo (Anexo XX), tem como 
fim assegurar a imparcialidade, a objetividade e a rapidez das avaliações de conformidade dos 
processos de incremento de área construída/impermeabilização e de desmembramento de 
propriedades que venham a ocorrer em porções territoriais dos municípios de Campo Alegre de 
Goiás, Catalão, Cristalina, Davinópolis, Ipameri e Paracatu, no entorno do futuro reservatório da 
UHE Serra do Facão. 
 
A utilização da presente ferramenta é simples e auto-explicativa. A cor das células indica sua 
característica: 

• Célula branca: célula que informa as características da propriedade que se quer 
incrementar área ou parcelar. 

• Célula cinza: valor estabelecido pelo Zoneamento Ambiental; associado as 
características da zona de uso e ocupação que a propriedade em questão se insere;  

 
A planilha deve ser utilizada como ferramenta para dar agilidade em processos, viabiliza 
cálculos rápidos e um primeiro balizamento da característica do empreendimento proposto, não 
respaldando, entretanto, a questão da legitimidade ou não do uso proposto (residencial, 
institucional, comercial, industrial e/ou serviço) para a área em que se pretende implantá-lo. 
 

9.4. Apoio à Formulação do Plano de Gestão Patrimonial da SEFAC – 
Serra do Facão Energia S.A. 

 
O Plano de Gestão Patrimonial possui inúmeras funções técnicas e administrativas no processo 
de gestão do empreendimento, no entanto, aqui neste estudo cabe ressaltar a importância deste 
Plano na implantação e manutenção da APP do reservatório, entre outras atividades. Sendo 
assim o PACUERA contribui para a formulação do Plano de Gestão Patrimonial da SEFAC, por 
meio de propostas a serem inseridas neste Plano, quando da sua elaboração. 
 
Cabe iniciar, aqui, ressaltando que a participação dos governos municipais na implantação das 
ações aqui previstas é fundamental para se atingir de maneira eficaz a implantação do 
zoneamento proposto e o controle dos usos e da ocupação do reservatório e de seu entorno. No 
entanto, em que pese o significado da participação dos governos municipais no processo de 
fiscalização do uso e da ocupação do reservatório e de seu entorno, a SEFAC, enquanto 
concessionária da exploração deste reservatório e diretamente influenciada por tais ações, 
deverá colaborar com os governos municipais na efetivação das ações propostas neste estudo. 
 
Neste sentido, a primeira ação a ser incluída no Plano de Gestão Patrimonial é compatibilizar as 
decisões e ações técnicas e administrativas relativas ao empreendimento com as propostas 
apresentadas no PACUERA da UHE Serra do Facão. Posteriormente, a segunda ação é 
verificar se as ações desenvolvidas por empresas terceirizadas, que atuam na área sob suas 
responsabilidades, estão em consonância com as propostas do PACUERA. 



 

 183 

 
Por fim, a última contribuição deste PACUERA ao Plano de Gestão Patrimonial é a formalização 
de uma inspeção patrimonial rotineira e sistemática, realizada por meio naval, para fiscalização 
do uso e da ocupação das áreas do reservatório e de sua APP e, quando possível, de outras 
porções da área de abrangência do presente estudo. Sugere-se que a formação desta inspeção 
patrimonial estabeleça critérios de comunicação direta, para denúncia de irregularidades, com o 
Comitê de Gestão Territorial do Reservatório da UHE Serra do Facão e de seu Entorno, ou 
diretamente com os órgãos fiscalizadores competentes e órgãos municipais responsáveis pelo 
licenciamento e fiscalização de empreendimentos na área. Caso o Plano de Gestão Patrimonial 
preveja a realização de vistorias periódicas no entorno do reservatório, ou mesmo a inspeção 
patrimonial, por via terrestre serão adotados os mesmos procedimentos de comunicação de 
irregularidades ao Comitê de Gestão Territorial e a outros órgãos cabíveis. 
 

9.5. Apoio à Criação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São 
Marcos 

 
A Política Nacional de Recursos Hídricos foi instituída pela Lei Federal nº. 9.433, de 08 de 
janeiro de 1997. Esta Lei Federal institui, ainda, o Sistema Nacional de Gerenciamento dos 
Recursos Hídricos, do qual fazem parte o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, os 
Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal, os órgãos públicos federais, 
estaduais e municipais relacionados à gestão das águas, as Agências de Água e os Comitês de 
Bacias Hidrográficas. Este último merece especial atenção no presente Plano e adiante 
apresenta-se uma discussão mais detalhada sobre como o mesmo pode transformar-se em um 
instrumento de gestão das águas na região de abrangência do PACUERA. 
 
Ainda segundo a Lei supracitada, o Comitê de Bacia Hidrográfica – CBH tem como área de 
atuação a totalidade de uma bacia hidrográfica, uma sub-bacia hidrográfica de tributário do 
curso de água principal da bacia, ou de tributário desse tributário ou um grupo de bacias ou sub-
bacias hidrográficas contíguas. Sobre os integrantes do CBH, a Resolução CNRH nº 05, de 10 
de abril de 2000, aponta que os Comitês de Bacias são colegiados formados por representantes 
dos governos (federal, estadual e municipal), dos setores usuários (indústrias, agricultores e 
empresas de saneamento básico), e da sociedade civil organizada, onde cada um dos três 
setores tem igual direito a voto. 
 
Possuindo atribuições normativas, deliberativas e consultivas a serem exercidas na bacia 
hidrográfica de sua jurisdição, no caso de rios de domínio da União, a instituição de um Comitê 
de Bacia e de sua área de atuação é efetivada por ato do Presidente da República. Além disso, 
a instituição do Comitê de Bacia deve estar atrelada ao Plano Nacional de Recursos Hídricos, 
que dispõe da caracterização das bacias hidrográficas brasileiras, seus níveis e vinculações. 
 
Quando da instituição de um Comitê de Bacia, os planos de recursos hídricos e as decisões 
tomadas pelo Comitê em questão deverão ser compatibilizados com os planos e decisões 
referentes à respectiva bacia hidrográfica, no que concerne às definições sobre o regime das 
águas e os parâmetros quantitativos e qualitativos estabelecidos para a sub-bacia. 
 
Dentre as atribuições do Comitê de Bacia Hidrográfica, no âmbito de sua área de atuação, tem-
se: 
 

I - Arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos recursos 
hídricos, inclusive os relativos aos Comitês de Bacias de cursos de água tributários; 
 
II - Aprovar o Plano de Recursos Hídricos da Bacia; 
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III - Aprovar as propostas da Agência de Água, que lhe forem submetidas; 
 
IV - Compatibilizar os planos de bacias hidrográficas de cursos de água de tributários, com 
o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica de sua jurisdição; 
 
V - Submeter, obrigatoriamente, os planos de recursos hídricos da bacia hidrográfica à 
audiência pública; 
 
VI - Desenvolver e apoiar iniciativas em educação ambiental em consonância com a Lei nº 
9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental; e 
 
VII - Aprovar seu regimento interno. 

 
Atualmente as ações de gestão dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio São Marcos 
são orientadas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Paranaíba. O CBH – Paranaíba foi 
criado em 16 de julho de 2002, por meio de Decreto Federal, e atualmente ainda se encontra em 
processo de estruturação. 
 
CBH – Paranaíba é um comitê que abrange extensa área territorial, sendo responsável pela 
gestão de territórios e atividades inseridas e/ou desenvolvidas em contextos distintos. Verifica-se 
no caso da Bacia Hidrográfica do rio São Marcos que, ainda que haja pouca captação para 
consumo humano, a região é alvo de conflitos ou de potenciais conflitos pelo uso da água, 
principalmente por conta dos sistemas irrigados presentes na sua área, conforme expõem 
TIBIRIÇÁ & THEODORO (2005). 
 
Portanto, considerando-se as situações de conflito ou de potencial conflito existentes na bacia 
hidrográfica do rio São Marcos, entende-se que a criação do Comitê de Bacia Hidrográfica para 
o rio São Marcos é de fundamental importância. A criação de um comitê para a bacia 
hidrográfica do rio São Marcos poderia aumentar a agilidade de fiscalização e emissão de 
outorgas, uma vez que possuiria área de atuação menor do que a do CBH – Paranaíba, 
contribuindo para um controle mais eficaz da manutenção da qualidade e da quantidade de água 
disponível na bacia. 
 
Neste processo para criação do CBH para rio São Marcos, cabe à SEFAC a articulação 
institucional para obtenção da alteração da situação vigente. Assim, caberia à SEFAC marcar 
uma reunião inicial com membros do CBH – Paranaíba que representam a área que constituiria 
o futuro CBH do rio São Marcos e apresentar uma proposta conceitual de criação do CBH. 
 
Caso os participantes do processo julguem viável a proposta e demonstrem interesse em dar 
continuidade à proposta, será formalizada a criação de uma Comissão Pró CBH do rio São 
Marcos. Posteriormente, caberá a SEFAC marcar uma nova reunião entre esta Comissão e 
representantes do CBH – Paranaíba, da Agência Nacional de Águas – ANA e da Secretaria do 
Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado de Goiás – SEMARH-GO, para dar 
andamento nos procedimentos de criação do Comitê de Bacia. 
 
Posteriormente ao início do processo, como descrito acima, caberá à SEFAC a manutenção de 
um representante acompanhando as reuniões de articulação da Comissão Pró CBH do rio São 
Marcos, fornecendo assessoria aos municípios integrantes da proposta e formalizando um canal 
de comunicação entre os representantes municipais e a empresa, facilitando assim a gestão de 
recursos hídricos e permitindo a discussão das diretrizes do Plano Ambiental visando facilitar 
sua implantação e fiscalização futuras. 
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A proposta de instituição de um novo CBH para o rio São Marcos, cujo domínio é da União, 
deverá ser encaminhada ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos subscrita por pelo menos 
três das seguintes categorias: 
 

I - Secretários de Estado responsáveis pelo gerenciamento de recursos hídricos de, pelo 
menos, dois terços dos Estados contidos na bacia hidrográfica respectiva, considerado, 
quando for o caso, o Distrito Federal; 
 
II - Prefeitos Municipais cujos municípios tenham território na bacia hidrográfica no 
percentual de pelo menos quarenta por cento; 
 
III - Entidades representativas de usuários, legalmente constituídas, de pelo menos três dos 
usos abaixo citados, com no mínimo cinco entidades: 
 
a) Abastecimento urbano, inclusive diluição de efluentes urbanos; 
b) Indústria, captação e diluição de efluentes industriais; 
c) Irrigação e uso agropecuário; 
d) Hidroeletricidade; 
e) Hidroviário; e 
f) Pesca, turismo, lazer e outros usos não consultivos. 
 
IV - Entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na bacia hidrográfica, 
que poderão ser qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, 
legalmente constituídas, com no mínimo dez entidades, podendo este número ser reduzido, 
à critério do Conselho, em função das características locais e justificativas elaboradas por 
pelo menos três entidades civis. 

 
Na proposta de instituição do CBH do rio São Marcos, a ser encaminhada ao Conselho Nacional 
de Recursos Hídricos, deverá constar obrigatoriamente a seguinte documentação: 
 

I - Justificativa circunstanciada da necessidade e oportunidade de criação do Comitê, com 
diagnóstico da situação dos recursos hídricos na bacia hidrográfica, e quando couber, 
identificação dos conflitos entre usos e usuários, dos riscos de racionamento dos recursos 
hídricos ou de sua poluição e de degradação ambiental em razão da má utilização desses 
recursos; 
 
II - Caracterização da bacia hidrográfica que permita propor a composição do respectivo 
Comitê de Bacia Hidrográfica e identificação dos setores usuários de recursos hídricos; 
 
III - Indicação da Diretoria Provisória; e 
 
IV - A proposta, propriamente dita. 

 
Neste contexto, as alterações dos regimentos do CBH - Paranaíba, necessárias à instituição do 
CBH - Rio São Marcos, somente poderão ser votadas em reunião extraordinária, convocada 
especialmente para esse fim, com antecedência mínima de trinta dias, e deverão ser aprovadas 
pelo voto de dois terços dos membros do Comitê. 
 
A proposta de instituição do Comitê então será submetida ao Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos e, se aprovada, será efetivada mediante decreto do Presidente da República. 
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9.6. Apoio à Criação do Conselho de Assessoramento à Navegação 

 
A partir do estabelecido em Norma da Autoridade Marítima Brasileira - NORMAM 03/DPC, em 
Capítulo 1, 0105 (Conselho de Assessoramento - página 1), o PACUERA ratifica e fomenta a 
necessidade de formação de Conselho de Assessoramento à Navegação relativo ao 
reservatório da UHE Serra do Facão, a ser formado. Caberá a este Conselho a deliberação de 
ações a serem implementadas para a navegação no reservatório, com o objetivo de desenvolver 
padrões adequados de comportamento dos navegantes. 
 
O Conselho de Assessoramento à Navegação deverá ser criado pelas Capitanias dos Portos 
(CP), sua Delegacia da Capitania dos Portos (DL), ou ainda, pela Agência da Capitania dos 
Portos (AG); estando a coordenação atribuída, por força de lei, ao titular da Organização Militar. 
No entanto, é importante ressaltar que a formação do Conselho será constituída por 
representantes de autoridades estaduais e/ou municipais, marinas, clubes, entidades 
desportivas e associações náuticas e outros segmentos da comunidade. 
 
Para o bom desempenho da gestão das questões de navegação, a normatização vigente sugere 
que as reuniões se dêem com freqüência semestral, ou a critério dos Capitães dos Portos, 
Delegados ou Agentes, em acordo com os demais representantes constituintes do Conselho de 
Assessoramento à Navegação. 
 
Dentre os temas a serem abordados pelo Conselho de Assessoramento à Navegação, além 
daqueles que as circunstâncias locais ou as ocorrências de momento o exigir, têm-se: 
 

a) Responsabilidades das marinas, clubes e entidades desportivas náuticas e empresas de 
aluguel de embarcações no tocante à salvaguarda da vida humana, prevenção da 
poluição e segurança da navegação; 

 
b) Ações de fiscalização compartilhada, visando a incrementar a segurança, especialmente 

na faixa de praias e margens de rios ou lagos, de modo a proteger a integridade física 
dos banhistas, observando o que prescrevem os Planos Nacional, Estadual e Municipal 
de Gerenciamento Costeiro, acerca das responsabilidades estaduais e municipais em 
relação à área costeira, inclusive, no que diz respeito à preservação do meio ambiente, 
ao controle da poluição e à utilização das áreas ecologicamente sensíveis; 

 
c) Definir, junto às autoridades competentes, as áreas destinadas à prática de esportes 

náuticos, observadas as restrições impostas pelo meio ambiente e pela necessidade de 
garantir a segurança da navegação; 

 
d) Realização de campanhas educativas, dirigidas aos praticantes de esportes e/ou recreio 

náuticos, ressaltando a obrigatoriedade da habilitação dos condutores de embarcações e 
as instruções para obtenção desse documento; 

 
e) Ações para a conscientização dos praticantes de esportes e/ou recreio náuticos para o 

uso do material de salvatagem, divulgando a existência de lista elaborada pela DPC que 
relaciona todo o material homologado para uso a bordo (Catálogo de Material 
Homologado); 

 
f) Disseminar que podem ser apresentados novos itens ou tipos de material de salvatagem, 

que substituam outros já aprovados, produzindo mesmo efeito a custo inferior de 
aquisição e/ou manutenção, para análise e homologação; e 
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g) Elaboração de programa de treinamento, a ser ministrado pela Capitania dos Portos 

(CP), Delegacia da Capitania dos Portos (DL) ou Agência da Capitania dos Portos (AG) 
ao pessoal dos órgãos públicos envolvido na fiscalização do tráfego de embarcações nas 
áreas adjacentes às praias. 

 
Assim, caberá ao Comitê de Gestão Territorial do Reservatório da UHE Serra do Facão e de seu 
Entorno iniciar as negociações com a Delegacia Fluvial de Brasília, para criação do Conselho de 
Assessoramento à Navegação. Também caberá ao Comitê de Gestão Territorial a identificação 
(entre representantes de autoridades estaduais e/ou municipais, marinas, clubes, entidades 
desportivas e associações náuticas e outros segmentos da comunidade) de possíveis membros 
para o Conselho. 
 
À Sefac – Serra do Facão Energia S.A. caberá, como membro importante do Comitê de Gestão 
Territorial, apoiar a ação e indicar funcionários do seu quadro funcional para participarem das 
atividades do Conselho. 
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11. EQUIPE TÉCNICA 
 

� Equipe Técnica da Elaboração do Plano 
 
A equipe responsável pela elaboração do Plano Ambiental de Conservação e Uso do 
Entorno do Reservatório do AHE Serra do Facão é composta pelos profissionais abaixo 
relacionados. No Anexo 03, seguem as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs dos 
profissionais, em seus respectivos conselhos profissionais. 

 

NOME 
FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 
REGISTRO 

PROFISSIONAL 
ÁREA/ATUAÇÃO 

(EIA - RIMA) 

Jacinto Costanzo Junior Geólogo CREA 0600658443 Coordenação Geral do Projeto 

Mauricio Fava Rubio Geógrafo CREA 5061906349 

Coordenação Técnica do Projeto, 
Zoneamento Ambiental, Delimitação da 
APP e Elaboração de Ferramentas de 
Gestão do Território 

Sueli H. Kakinami Bióloga CRBio 14450/01-D Zoneamento Ambiental e Delimitação 
da APP 

Laura Rocha de Castro Arquiteta CREA 5061233248 Zoneamento Ambiental e Delimitação 
da APP 

Caetano Pontes Costanzo Geólogo CREA 5061233248 Diagnóstico do Meio Físico 

Yuri Rocha Arbex Biólogo CRBio 61157/01-P Diagnóstico do Meio Biótico 

Eltiza Rondino Engª Agrônoma 
e Geógrafa 

CREA 5060426226 Diagnóstico do Meio Socioeconômico 

Pedro Henrique R. de M. 
Martinez 

Geógrafo CREA 5062983427 Diagnóstico do Meio Socioeconômico 

Fernanda Machado 
Martins 

Geógrafa CREA 5062112945 
Cartografia / Geoprocessamento, 
Zoneamento Ambiental e Delimitação 
da APP 

Camila Correa Camacho Técnica de 
Edificações 

- Cartografia / Geoprocessamento 

Lucas Camba Garcia Estagiário / 
Geografia 

- Apoio no Diagnóstico do Meio Físico 
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� Equipe Técnica da Aprovação do Plano – CSC Energia 
 

NOME 
ÁREA/ATUAÇÃO 

(EIA - RIMA) 

Juliano Natal Diretor da CSC Energia – Coordenação Técnico do processo 
de Consultas Públicas e aprovação do PACUERA 

Paulo César Ribeiro 

Coordenador de Licenciamento e Sustentabilidade – 
Coordenador geral das Consultas Públicas, e Defesa Técnica 
do PACUERA nas Oficinas Comunitárias e Consultas 
Públicas, Atualização e consolidação geral do PACUERA 
Final. 

Rafael Félix Masselli 
Jornalísta, Elaboração das peças técncias de comunicação do 
processo de divulgação do PACUERA e programa de 
comunicação social para as consultas públicas 
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  Anexo 01 – Minutas de Legislação Municipal 



Projeto de Lei Municipal nº ........../200X  
 

(Nome do município),......... de ................. de 200X 
 

“Dispõe sobre a regulamentação e construção de 
acessos na área do Entorno do Reservatório do AHE 
Serra do Facão, no Município de (nome do município) 
e dá outras providências”. 

 
 

A CÂMARA MUNICIPAL de (nome do município), por seus representantes, faz saber que ela 
aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 
 

TÍTULO I 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 1º - Fica criada a regulamentação dos acessos na área do entorno do reservatório dos 
empreendimentos hidrelétricos no município de (nome do município), 
 
Parágrafo Único. O Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório - 
PACUERA do AHE Serra do Facão deverá atender no que couber, os limites do Mapa (parte do 
Mapa do Zoneamento Sócio-Ambiental (SFC-PAR-12 - Anexo 12 eferente ao município em tela) 
desta Lei. 
 
Art. 2º - A presente Lei tem por objetivos: 
 

I – disciplinar as atividades turísticas no entorno do reservatório em acordo com os 
PACUERAs; 
 
II – proteger os recursos hídricos, fundos de vale e outras áreas de interesse ecológico; 
 
III – promover o desenvolvimento socioeconômico da região, integrado com a melhoria, 
preservação e conservação da qualidade ambiental em todos os níveis; 
 
IV – ordenar os acessos e atividades turísticas e de lazer na sua área de abrangência, em 
conformidade com o estabelecido no Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do 
Reservatório – PACUERA do AHE Serra do Facão, e do Plano Diretor (ou lei de 
zoneamento) de (nome do município); 
 
V – compatibilizar o uso e ocupação do solo com a hierarquia do sistema viário regional; 
 
VI – promover a humanização na sua área de abrangência, definindo áreas de domínio 
público para proteção ambiental, áreas de recreação e áreas institucionais a serem 
instrumentadas conforme seus requisitos; 

 



VII – promover o uso racional dos recursos hídricos, priorizando as atividades recreativas 
com a devida segurança, a melhoria e preservação qualitativa e quantitativa das águas na 
sua área de abrangência. 

 
Art. 3º - As disposições desta lei deverão ser observadas obrigatoriamente na execução de 
projetos, obras e serviços referentes aos acessos de qualquer natureza; 
 
 

CAPÍTULO II 
DAS OBRIGAÇÕES 

 
Art. 4º - Compete à Prefeitura Municipal de (nome do município): 
 

I - Analisar projetos técnicos relativos à implantação de acessos particulares propostos pelos 
proprietários de imóveis rurais, avaliando sua adequação técnica e ambiental; 
 
II – Fornecer as diretrizes para execução de acessos de acordo com as normas 
estabelecidas no PACUERA; 
 
III - manter as estradas em perfeitas condições de trânsito, preservando as características 
técnicas essenciais das estradas de terra, quais sejam: 

a) boa capacidade de suporte; 
b) boas condições de rolamento e aderência. 
 

IV - manter um bom sistema de drenagem objetivando: 
a) proteger a pista de rolamento, impedindo que as águas corram diretamente sobre 
elas; 
b) diminuir a quantidade de água conduzida através da estrada, por meio de canais 
de escoamento ou saídas laterais, bueiros e ou passagens abertas, de forma a 
conduzir a água preferencialmente para os terraços, em nível, ou para bacias de 
captação. 
 

V - efetuar sinalização adequada ao longo de todas as estradas municipais rurais; 
 
VI - manter limpos os barrancos e acostamentos ao longo das estradas; 
 
VII - realizar a manutenção das caixas de retenção de água localizadas às margens das 
estradas municipais. 

 
Art. 5º - Compete aos responsáveis pelo empreendimento hidrelétrico: 
 

I - Analisar projetos técnicos relativos à implantação de acessos particulares propostos pelos 
proprietários de imóveis rurais nas áreas de APP, avaliando sua adequação técnica e 
ambiental; 
 
II – Fornecer as diretrizes para execução de acessos de acordo com as normas 
estabelecidas no PACUERA; 
 



III – Reconstrução de acessos para população isolada em função do enchimento do 
reservatório; 

 
Art. 6º - Compete aos proprietários de imóveis rurais limítrofes às estradas municipais:  
 

I - submeter à Prefeitura Municipal os projetos técnicos necessários para implantação de 
novas estradas rurais particulares; 
 
II – solicitar anuência prévia da prefeitura municipal para qualquer intervenção nos acessos 
existentes; 
 
III - colaborar com a Prefeitura para manter limpos os barrancos e acostamentos ao longo da 
estrada; 
 
IV - facilitar a ação da Prefeitura nos serviços de manutenção e recuperação de caixas de 
retenção de água. 

 
Art. 7º - Todas as propriedades, particulares ou públicas, localizadas às margens de estradas 
municipais, ficam obrigados a receber as águas de escoamento, desde que, adequadamente 
conduzidas, podendo essas águas atravessar tantas quantas forem às propriedades a jusante, até 
que sejam moderadamente absorvidas pelas terras, ou o seu excesso seja despejado em 
manancial receptor. 
 
Parágrafo Único - Em nenhuma hipótese caberá indenização ao proprietário pela área ocupada 
pelos canais de escoamento, ou pelos retentores de água, bem como pela remoção de terra a ser 
utilizada na adequação, readequação ou conservação da estrada. 
 
Art. 8º - Os proprietários lindeiros às estradas responderão pela conservação dos marcos de 
sinalização implantados pela Prefeitura. 
 
Art. 9º - As estradas particulares que tiverem acesso, ou cruzarem o leito da estrada municipal, não 
poderão prejudicar ou impedir a livre passagem das águas pluviais. 
 
 

CAPÍTULO III 
DAS PROIBIÇÕES 

 
Art.10 º - Fica proibida qualquer instalação de acessos: 
 
 I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundação; 
 
 II - em terrenos com declividade igual ou maior que 25%; 
 

III - em terrenos onde as condições geológicas e geotécnicas, comprovadas por laudo 
técnico, não aconselhem este tipo de obra; 

 
 IV – em áreas com remanescentes de vegetação nativa significativos 
 
 V – em áreas com terrenos susceptíveis a erosão. 



 
Art. 11º - É proibido manter ou depositar às margens de estradas municipais: ervas daninhas, tocos 
ou qualquer outro material indesejável. 
 
Art. 12º - As propriedades privadas ou públicas, rurais ou urbanas, ficam proibidas de despejar ou 
escoar excessos de águas pluviais nas estradas. 
 
Art. 13º - É proibido causar qualquer dano ao leito carroçável ou acostamento das estradas 
municipais. 
 
Art. 14º - É proibido obstruir acessos públicos; 
 
Art. 15º - É proibido obstruir ou dificultar a passagem das águas pluviais pelos canais de 
escoamento abertos pela Prefeitura Municipal ao longo das estradas. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DAS CONDICIONANTES 

 
Art. 16º - São condicionantes para a construção de novos acessos na APP dos reservatórios as 
diretrizes estabelecidas no PACUERA. 
 
Art 170 – Para propriedades que mantêm o uso rural o número máximo de acessos e o 
distanciamento entre os mesmos estão descritos na tabela abaixo: 
 

Limite da propriedade 
com o reservatório 

Distanciamento dos 
acessos 

nº máximo de acessos 
por propriedade 

0 – 1.000 m 1 acesso a cada 400 m 2 
1.000 – 2.500 m 1 acesso a cada 600 m 4 
2.500 – 5.000 m 1 acesso a cada 800 m 6 
5.000 – 9.000 m 1 acesso a cada 1.100 m 8 

> de 9.000 m 1 acesso a cada 3.000 m 10 
 
Art 180 – Para loteamentos abertos o número máximo de acessos e o distanciamento entre os 
mesmos estão descritos na tabela abaixo: 
 

Limite do loteamento 
com o reservatório 

Distanciamento dos 
acessos 

nº máximo de acessos 
por propriedade 

0 – 1.000 m 1 acesso a cada 400 m 
1.000 – 2.500 m 1 acesso a cada 600 m 
2.500 – 5.000 m 1 acesso a cada 800 m 
5.000 – 9.000 m 1 acesso a cada 1.100 m

> de 9.000 m 1 acesso a cada 3.000 m

1 acesso para cada vinte 
lotes de 3 ha 

 
 
Art 190 – Para condomínios fechados o número máximo de acessos e o distanciamento entre os 
mesmos estão descritos na tabela abaixo: 



Limite do condomínio 
com o reservatório 

Distanciamento dos 
acessos 

nº máximo de acessos 
por propriedade 

0 – 1.000 m 1 acesso a cada 400 m 
1.000 – 2.500 m 1 acesso a cada 600 m 
2.500 – 5.000 m 1 acesso a cada 800 m 
5.000 – 9.000 m 1 acesso a cada 1.00 m 

> de 9.000 m 1 acesso a cada 3.000 m

1 acesso para cada vinte 
lotes de 5.000 ou 2.500 

m2 

 
 
Art 200 – Para camping e clubes turísticos o número máximo de acessos e o distanciamento entre 
os mesmos estão descritos na tabela abaixo: 
 
 
 

Limite do camping com o 
reservatório 

Distanciamento dos 
acessos 

nº máximo de acessos 
por propriedade 

0 – 1.000 m 1 acesso a cada 400 m 
1.000 – 2.500 m 1 acesso a cada 600 m 
2.500 – 5.000 m 1 acesso a cada 800 m 
5.000 – 9.000 m 1 acesso a cada 1.100 m

> de 9.000 m 1 acesso a cada 3.000 m

1 acesso para cada 100 
pessoas 

 
 

CAPÍTULO IV 
DA FISCALIZAÇÃO 

 
Art. 21º - O órgão municipal responsável pela conservação e manutenção das estradas efetuará 
verificações, “in loco”, levantando o estado de conservação e as obras nelas existentes e, quando 
for o caso, notificará os proprietários lindeiros das eventuais irregularidades constatadas, 
responsabilizando-os pela necessária correção. 
 
Art. 22º – A Secretaria Municipal (nome da secretaria designada) e os representantes do 
empreendimento hidrelétrico do entorno do município de (nome do município) também terão a 
função de órgão fiscalizador, sendo sua competência: 
 

I - Apreciar e aprovar propostas para adequação, readaquação e conservação de estradas, 
bem como aqueles que digam respeito a manejo e conservação do solo e construções civis 
em áreas próximas ao leito de estradas municipais. 
 
II - Orientar mudanças de ordem técnica que se façam necessárias nos projetos 
apresentados. 
 
III – Fiscalizar a implantação de novos acessos para loteamentos abertos e/ou fechados; 
 
IV – Fiscalizar a execução de acessos internos nas áreas de campings, se estão cumprindo 
as diretrizes estabelecidas no PACUERA; 
 
V – Fiscalizar a execução de acessos para dessedentação do gado; 



CAPÍTULO V 
DAS PENALIDADES 

 
Art. 230- Pelo descumprimento ou infringência de quaisquer normas, condições e exigências 
previstas na presente Lei, serão aplicadas aos infratores penalidades de advertência e multa, 
independentemente do ressarcimento das despesas e indenizações devidas em decorrência dos 
prejuízos causados. 
 

TÍTULO II  
CAPÍTULO ÚNICO 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 240 - As culturas anuais e perenes deverão obedecer a um espaçamento compatível, de modo 
a não reduzir o leito carroçável das estradas, devendo ser respeitada a distância mínima de 2,00 
metros, destinada ao acostamento e distâncias adequadas para o plantio de culturas, considerando 
sua área foliar (saia), a fim de não comprometer a área de escoamento da estrada. 
 
Parágrafo Único - Para o plantio de qualquer cultura perene ou de culturas anuais e semi perenes, o 
proprietário ou produtor deverá consultar o órgão competente ou a Prefeitura Municipal que 
especificará o recuo mínimo a ser observado. 
 
Art. 250 - Para edificação de construções civis em áreas próximas ao leito de estradas rurais 
municipais, deverá o proprietário ou construtor obter autorização do órgão competente da Prefeitura 
Municipal. 
 
Parágrafo Único - As construções iniciadas sem a autorização de que trata este artigo e cuja 
localização venha comprometer ou dificultar a aplicação ou frustrar a consecução dos objetivos da 
presente Lei, serão embargadas pelo órgão competente da Prefeitura Municipal. 
 
Art. 260 - Nenhuma forma de obstáculo ou construção poderá ser introduzido no leito carroçável da 
estrada, sem a prévia autorização do órgão competente. 
 
Art. 270 - O Executivo Municipal deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data 
de sua publicação, providenciar a regulamentação da presente Lei, através de Decreto. 
 
Art. 280 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

(Nome do município), ____ de ______________________de 200X  
 

(Nome do prefeito) 
Prefeito Municipal 



Projeto de Lei Municipal nº ........../200X  
 

(nome do município), ......... de ................. de 200X 
 
 

“Dispõe sobre a regulamentação e 
funcionamento dos campings e clubes 
turísticos na área do Entorno do Reservatório 
Hidrelétrico, no Município de (nome do 
município) e dá outras providências”. 

 
 
 

A CÂMARA MUNICIPAL de (nome do município), por seus representantes, faz saber 
que ela aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica criada a regulamentação dos Campings e Clubes Turísticos, nos termos dos 
artigos seguintes: 

 
CAPÍTULO I 

DEFINIÇÕES E ASPECTOS LEGAIS 
 
Art. 2º - A presente Lei tem por objetivos: 
 

I – disciplinar as atividades turísticas no entorno do reservatório; 
 
II – proteger os recursos hídricos, fundos de vale e outras áreas de interesse 
ecológico; 
 
III – promover o desenvolvimento socioeconômico da região, integrado com a 
melhoria, preservação e conservação da qualidade ambiental em todos os níveis; 
 
IV – Ordenar os acessos e atividades turísticas e de lazer na APP do reservatório, 
conforme definido no Plano Ambienta de Conservação e Uso do Entorno do 
Reservatório - PACUERA do AHE Serra do Facão, no município de (nome do 
município); 
 
V – compatibilizar o uso e ocupação do solo com a hierarquia do sistema viário 
regional; 
 
VI – promover a humanização na sua área de abrangência, definindo áreas de 
domínio público para proteção ambiental, áreas de recreação e áreas institucionais 
a serem instrumentadas conforme seus requisitos; 

 
VII – promover o uso racional dos recursos hídricos, priorizando as atividades 
recreativas com a devida segurança, a melhoria e preservação qualitativa e 
quantitativa das águas na sua área de abrangência. 
 

Parágrafo Único. O Plano Ambiental de Uso e Conservação do Entorno do Reservatório – 
PACUERA do AHE Serra do Facão deverá atender no que couber, os limites do Mapa 



(parte do Mapa do Zoneamento Sócio-Ambiental (SFC-PAR-12 - Anexo 12) referente ao 
município em tela) desta Lei. 

 
Art. 3º - As disposições desta lei deverão ser observadas obrigatoriamente: 

 
I - na concessão de alvarás de localização de usos e atividades; 
 
II - na execução de planos, programas, projetos, obras e serviços referentes a 

edificações de qualquer natureza; 
 
III - no parcelamento do solo, observado os limites fixados nesta Lei. 
 

Art. 4º - Para efeitos de interpretação e aplicação desta Lei, adotam-se as definições e 
conceitos abaixo estabelecidos. 
 

01 - Camping e Clube Turístico - a pessoa jurídica que explora ou administra 
empresa de prestação de serviço com infra-estrutura e características para este 
fim, atendidas as disposições do art 8º do Decreto Federal n0 84.910, de 15 de 
julho de 1980. 
 
02 - Acampamentos ou Camping - os terrenos devidamente delimitados, cercados 
e preparados para facilitar a vida ao ar livre, aos que pernoitam em barracas, 
reboque habitável ou qualquer meio similar facilmente transportável. 
 
03 - Clubes - os terrenos devidamente delimitados, cercados e com infra-estrutura 
para a realização de atividades recreativas e de lazer. 
 
04 – Fração Mínima de Parcelamento (FMP): estabelecida pelo INCRA, trata-se da 
área mínima que se permite desmembrar de uma área maior para constituição de 
um novo imóvel rural, desde que o imóvel de origem permaneça com área igual ou 
maior que a fração mínima fixada. No caso do município de (nome do município) 
três hectares (3ha) (dois hectares (2 há) para Cristalina). 
 
05 – Barraca: abrigo de lona, náilon usado pelos turistas. 
 
06 – Alojamentos: local de hospedagem, podendo ser de alvenaria, madeira ou 
misto. 
 
07 – Instalações comerciais: locais para vendas de produtos. 
 
08 – Instalações recreativas: locais destinados ao desenvolvimento de atividades 
de lazer, principalmente ao ar livre.  
 
09 – Reboque habitável: veículo que além de servir para o descolamento possui 
acomodações para repouso. 

 



 
SEÇÃO II 

DO ZONEAMENTO 
 
Art. 5° - Para fins desta Lei na sua área de abrangência, conforme Mapa do Zoneamento 
Sócio-Ambiental desta Lei dos Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do 
Reservatório – PACUERA do AHE Serra do Facão, dado em anexo, o território do 
Município de (nome do município) poderá compor-se das seguintes macrozonas: 
 
 I   – ZONA LACUSTRE (ZL); 
 II  – ZONA DE PRESERVAÇÃO (ZP); 
 III – ZONA DE OCUPAÇÃO (ZO); 
 IV – ZONA RURAL (ZR);  
 
 §1° - A Zona Lacustre (ZL), composta por áreas alagadas pelo Reservatório da 
UHE Serra do Facão, poderão abranger zonas de Segurança (ZLS), zonas de Lazer 
(ZLL), e zonas de Deplecionamento (ZLD), abaixo caracterizadas: 
 

a) As ZLS correspondem aos locais onde os usos e acessos são controlados de 
forma a garantir a segurança ao sistema de geração do UHE Serra do Facão, 
das pessoas que trabalham e utilizam à lâmina d’ água, a fauna e flora locais. 
Os acessos serão restritos e controlados 1.000 m a montante e a jusante da 
barragen; 

 
b) As ZLL correspondem a áreas contíguas de praias, áreas de pesca, de prática 

dos esportes náuticos e outras de usos similares, desde que obedientes as 
NORMAM e as orientações do órgão ambiental. 

 
c) A ZLD corresponde à faixa de até 23 metros, entre o N.A. máximo e o N.A. 

mínimo para a operação da usina, nesta faixa fica proibido qualquer tipo de 
ocupação 

 
§2° - A Zona de Preservação (ZP), composta por terras de interesse ecológico, 

porém sujeitas ao uso e/ou ocupação com restrições, poderão abranger zonas de 
Preservação Permanente (ZP-APP) ou zonas com restrição ambiental (ZP-ARA) 
potenciais para criação de Unidades de Conservação conforme abaixo caracterizadas: 
 

a) As ZP-APP, definidas por leis supletivas, constituem-se de encostas e faixas 
contíguas aos corpos d’água naturais ou artificiais, podendo abrigar projetos de 
utilidade pública e/ou interesse social assim definidos por lei municipal 
específica, principalmente aqueles voltados para a melhoria e preservação de 
seus atributos ecológicos originais; 

 
b) As ZP-ARA, compreendem as porções territoriais com remanescentes vegetais 

significativos para preservação, áreas que servem para o habitat e alimentação 
de indivíduos da fauna terrestre. Estas áreas por apresentarem significativos 
maciços vegetais, em alguns casos declividade mais alta e maiores 
fragilidades, devem ter sua ocupação mais controlada como forma de 
manutenção do ecossistema local e em alguns casos podem vir a se tornar 
Unidades de Conservação; 



 
§3° - A Zona de Ocupação (ZO), composta por terras sujeita à ocupação 

orientada pelo órgão municipal competente, poderão abranger áreas de Ocupação 
Restritia (ZOR), Ocupação Orientada (ZOO) e corredores de Comércio e Serviços (ZO-
CS), conforme abaixo caracterizadas: 

 
a) As ZOR correspondem a áreas que, devido a proximidade com o reservatório, 

podem sofrer uma pressão a ocupação, porém são regiões com fragilidades 
moderadas que apresentam pequenos fragmentos vegetais que devem ser 
preservados e, portanto são áreas que devem ter sua ocupação controlada de 
forma a preservar a qualidade ambiental do local; 

 
b) As ZOO, definidas no PACUERA por sua baixa fragilidade ambiental em 

relação ao Reservatório, poderão abrigar projetos de Uso e Ocupação com 
restrições previstas nesta Lei; 

 
c) As ZO-CS, definidas no PACUERA em função do sistema viário principal pré-

estabelecido para atendimento às zonas potenciais de ocupação, constituem-
se de corredores marginais a vias públicas para abrigar projetos comerciais, 
prestação de serviços e pequenas indústrias locais, conforme relação em 
anexo. 

 
§4° - A Zona Rural (ZR), composta por terras com potencial agropecuário, 

abrangem a zona rural – nível de uso 1 (ZR1) e a de nível de uso 2 (ZR2), conforme 
abaixo caracterizadas: 

 
a) As ZR1 correspondem áreas onde são desenvolvidas as atividades rurais 

agrícolas e pecuárias em pequenas e médias propriedades, delimitadas 
geomorfologicamente por superfícies aplainadas (chapadas) e 
predominantemente por áreas com declividades de 0% a 6%, ou seja, até 3º e 
considera ainda, as seguintes características socioambientais: 

 
I. Predomínio de áreas cobertas por culturas temporárias; 
II. Presença de áreas cobertas por pastagens e silvicultura; 
III. Presença de sítios e chácaras de lazer. 

 
b) As ZR2 correspondem áreas onde são desenvolvidas as atividades rurais 

agrícolas e pecuárias em médias e grandes propriedades, com padrões 
tecnológicos e mecanização, delimitadas geomorfologicamente por colinas de 
topos aguçados e/ou convexizadas, e considera ainda, as seguintes 
características socioambientais: 

 
I. Predomínio de áreas cobertas por culturas temporárias; 
II. Predomínio de alta tecnologia agrícola, mecanização e presença de pivôs 

centrais; 
III. Presença de áreas cobertas por pastagens e culturas permanentes; 
IV. Presença de sítios e chácaras de lazer. 

 
Os limites urbanísticos para aprovação dos projetos de campings e clubes na área de 
abrangência desta Lei, estão resumidos na Tabela dada a seguir: 
 



 
USO POSSÍVEL CAMPINGS E CLUBES 

ZONAS 
SERVIÇOS Taxa max. 

Impermeabilização 
Taxa max. 
Ocupação

Afastamento 
mín. (m) 

Recuo 
mín. (m)

ZLS 
Utilidade Pública e/ou 

Interesse Social 
(DECRETADO) 

NÃO SE APLICA 

ZLL Turismo e Lazer NÃO SE APLICA ZL 

ZLD 
Utilidade Pública e/ou 

Interesse Social 
(DECRETADO) 

NÃO SE APLICA 

ZP-APP 
Utilidade Pública e/ou 

Interesse Social 
(DECRETADO) 

NÃO SE APLICA 

ZP 

ZP-ARA 
Conservação, 

Agropecuário, Turismo e 
Lazer 

18% 8% - 2 

ZO ZOO Agropecuário, Turismo e 
Lazer 30% 10% - 2 

ZR1 Agropecuária, turismo e 
lazer 18% 6% - 2 

ZR 
ZR2 Agropecuária, turismo e 

lazer 18% 6% - 2 

 
 

CAPÍTULO II 
DA INFRA-ESTRUTURA DOS CAMPINGS E CLUBES 

 
Art. 6º - Fica proibida qualquer instalação de camping ou clube: 
 
 I - em APP, assim definidas em lei; 
 
 II - em áreas de ZP-UC, assim declaradas por Lei Municipal; 
 
 III - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, 
sem que sejam devidamente saneados; 
 
 IV - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações; 
 
 V - em terrenos com declividade igual ou maior que 20%; 
 
 VI - em terrenos onde as condições geológicas e geotécnicas, comprovadas por 
laudo técnico, não aconselhem esse uso do solo. 
 
Art. 7º - Os empreendimentos turísticos como camping e clubes, constituem modalidades 
que poderão ser implantadas na área de abrangência desta lei. 

 
§1º - Os empreendimentos dos tipos camping e clubes só poderão ser implantados 

sobre glebas de área maior ou igual à Fração Mínima de Parcelamento (FMP). 
 



§2º - São considerados acampamentos ou camping, os terrenos devidamente 
delimitados, cercados e com infra-estrutura para tais atividades. 
 
Art. 8º - Os Campings e Clubes Turísticos devem oferecer aos turistas, a seguinte infra-
estrutura: 
 

§ 1º Quanto ao atendimento ao turista: 
I - Portaria e recepção para atendimento; 
II - Serviço de recepção de no mínimo 16 horas por dia; 
III - Serviço de rádio comunicador/ telefonia de no mínimo dezesseis horas por dia; 
IV - Pessoal treinado e qualificado para prestar informações e serviços, com 

eficiência e qualidade; 
VI - Área específica de uso temporário a ser utilizada pelo campista; 
VII - Áreas com instalações e equipamentos para uso comunitário; 
VIII - Pontos de energia elétrica, para cada módulo de acampamento; 
IX - Pontos de entrada/saída de água para cada 3 módulos de acampamento; 
X - Área interna de manobra para carros, trailers, e motor-homes, compatível com 

a capacidade de atendimento anunciada. 
 
§ 2º Quanto à segurança: 
I – Luz de emergência; 
II - Serviço de segurança 24 horas; 
III - Controle de entrada e saída de veículos e pessoas do camping; 
IV - Pessoal treinado para lidar com situações de emergência; 
V - Iluminação com capacidade adequada, na portaria e áreas comunitárias. 
 
§ 3º Quanto à saúde e higiene: 
I - Imunização permanente contra insetos e roedores; 
II - Tratamento de resíduos; 
III - Pontos de águas servidas; 
IV - Módulos para despejo sanitários portáteis para trailer e motor-homes; 
V- Fossas sépticas compatíveis com a capacidade do camping ou clube; 
VI - Módulo para triagem do lixo; 
VII - Conservação, manutenção e limpeza das áreas comunitárias; 
VIII - Equipamento de primeiros socorros e pessoal habilitado para operação. 
 

Art. 9º - As áreas destinadas às instalações, deverão dispor de equipamentos suficientes 
para atender os turistas, na seguinte proporção: 
 

I - Das instalações e equipamentos de apoio: 
a) vasos sanitários femininos e masculinos: 01 para cada 25 pessoas; 
b) lavatórios femininos e masculinos: 01 para cada 30 pessoas; 
c) chuveiros femininos e masculinos: 01 para cada 25 pessoas. 
II - Banheiros sociais, masculino e feminino, adaptados para pessoas portadoras 

de deficiência, respeitando as normas e leis em vigor; 
III - Água quente nos banheiros em 100% dos chuveiros; 
IV - Índice de voltagem das tomadas; 
V - Tanques de lavar roupas: 01 para cada 70 pessoas; 
VI - Pias específicas para lavar pratos: 01 para cada 40 pessoas; 
VII - Lixeiras com capacidade mínima de 100 litros: 01 lixeira a cada 15 metros. 

 



Art. 10º - Da área do estacionamento e vias de circulação: 
I - Áreas adequadas e específicas para o acesso e circulação fáceis e 

desimpedidas nas dependências do estabelecimento, inclusive para pessoas portadoras 
de deficiência. 

II - Local próprio para embarque/desembarque de pessoas portadoras de 
deficiência e estacionamento, para os campistas em geral. 

III - Sistema de sinalização interna que permita fácil acesso e circulação por todo o 
camping; 

IV - Largura mínima das vias de circulação interna de 4 metros. 
 
Art. 11º - Da área administrativa: 

I - Ter uma residência para administrador (guarda camping); 
II - Telefones públicos, quando em local atendido pela rede pública, no mínimo de: 

um para cada 120 pessoas; 
III - Placa junto à entrada principal do camping ou clube, com indicação da sua 

capacidade, para atendimento de barracas, carreta-barraca, trailers, motor-homes, 
quiosques e churrasqueiras; 

IV - Loja de conveniência e/ou produtos de primeira necessidade; 
V - Reservatórios de água. 

 
 

CAPÍTULO III 
DOS LIMITES E DIMENSÕES DE UTILIZAÇÃO DA ÁREA 

 
Art. 12º - Da área total do empreendimento, 60% deverá ser destinada à área de lazer 
comum e 40% para construções e demais infra-estruturas de equipamentos e sistema 
viário interno. 
 
Art. 13º - As empresas de turístico deverão obedecer as seguintes dimensões por módulo 
de uso: 
 
I - Mínimo de 15 m², por barraca; 
II - Mínimo de 15 m², por quiosques ou churrasqueiras; 
III - Mínimo de 42 m², por carretas-barracas; 
IV - Mínimo de 56 m², por trailer e motor-homes pequenos. 
 
Parágrafo único: Além das exigências acima, deverá ser obedecido um distanciamento 
mínimo de 1,5 metros entre barracas armadas e demais equipamentos instalados. 

 
 

CAPITULO IV 
SEÇÃO I 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
 
Art. 14º - As construções determinadas em planta e projetos que formam o complexo de 
documentos necessários, a serem analisados pelo órgão competente, deverão seguir as 
normas estabelecidas pela presente Lei, devendo ser de alvenaria as casas da 



administração social, dos acampamentos, dos bares e similares, instalações sanitárias e 
demais construções utilizáveis às acomodações dos turistas. 
 
Primeiro - Para os tipos de construções denominadas cabanas, poderão ser de alvenaria, 
mista ou integralmente de madeira, desde que obedecidas às determinações em vigor 
que regem as construções em geral. 
 
Segundo - Poderão ser integralmente de madeira, todas as construções destinadas à 
recreação. 
 
Art. 15º - Os proprietários de empreendimentos do tipo camping e clube deverão 
apresentar seus projetos em fase de estudo preliminar, conforme apresentado no Anexo 
II, junto a Prefeitura Municipal de (nome do município) para receber as diretrizes que 
deverão seguir e para saber se seu projeto será licenciado pelo órgão municipal ou 
estadual. 
 
Art. 16º - Os interessados na instalação de acampamentos deverão encaminhar para 
aprovação do departamento competente da Prefeitura, além de cumprir as determinações 
legais, as seguintes documentações: 
 

a) planta de situação do terreno; 
 
b) plantas das construções, serviços, instalações sanitárias, espaço para acampar 

propriamente dito, espaços livres e circulações; 
 
c) indicações de serviços públicos ou de utilidade pública, tais como: rede de 

energia elétrica, rede de água, sistema de eliminação de detritos, sistema de drenagem, 
sistema de prevenção contra incêndios; 

 
d) indicações das vias de comunicação; 
 
e) indicação da salubridade local. 

 
 

CAPITULO V 
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

 
Art.17º - A execução de empreendimentos do tipo camping ou clube em qualquer de suas 
categorias, sem prévia aprovação do projeto respectivo pelo órgão competente, bem 
assim a execução de obras correlatas em desacordo com esse mesmo projeto, acarretará 
a aplicação das seguintes penalidades, sem prejuízo das sanções penais previstas na 
legislação supletiva: 

 
I - multas; 
II - embargo; 
III - interdição; 
IV - demolição. 
 



Art.18º - Toda obra ou edificação, a qualquer tempo, poderá ser vistoriada pelo órgão 
municipal responsável e, para esse fim, o encarregado da fiscalização terá imediato 
ingresso ao local, mediante apresentação de sua identificação funcional. 

 
Art.19º - Consideram-se infrações para efeito desta Lei Complementar, as ações ou 
omissões praticadas pelo proprietário da obra ou edificação, bem como pelo responsável 
técnico, que importem em inobservância às normas pertinentes a esta Lei. 

 
Art.20º - Consideram-se infratores: 

 
I - o possuidor do imóvel, o proprietário ou seus sucessores a qualquer título; 
 
II - o proprietário, o projetista, o responsável técnico, o incorporador que construir 

sem previamente satisfazer as exigências desta Lei. 
 

Art.21º - As infrações e multas mencionadas nesta Lei, serão as seguintes: 
 

TABELA I 
Multa Aplicada ao Proprietário, ao Incorporador na Constatação da Infração 

(Artigo 42, I) 
 
1. Execução de parcelamento do solo, em qualquer de suas modalidades, ou utilização 
em condomínio sem prévia aprovação do plano pela Administração Pública Municipal: ½ 
da UFIR para cada 250 m² ou fração de terreno, mais 20 UFIR para cada 100m ou fração 
de via aberta, reaplicada a cada 30 dias, até regularização. 
2. Execução de parcelamento do solo, ou utilização de condomínio em qualquer de suas 
modalidades, em desacordo com o plano aprovado ou com atraso: ¼ da UFIR para cada 
250m² ou fração de terreno, mais 10 UFIR para cada 100m ou fração de via aberta, 
reaplicada a cada 30 dias, até regularização. 
3. Reaplicação diária até comunicação escrita e protocolada pelo infrator da paralisação 
da obra e verificação pela repartição fiscalizadora: 1/20 da UFIR para cada 250m² ou 
fração de terreno, 2 UFIR para cada 100m ou fração de via aberta. 

 
 

TABELA II 
Multa Aplicada ao Profissional Responsável Incorporador, Procurador e 

Corretor na Constatação da Infração (Artigo 42, II) 
 

1. Execução de parcelamento do solo, em qualquer de suas modalidades ou utilização 
em condomínio em desacordo com o plano aprovado: 1/12 da UFIR para cada 250m² ou 
fração de terreno mais 1/3 da UFIR para cada 100m ou fração de via aberta. 
2. Reaplicação diária até comunicação escrita e protocolada pelo infrator da paralisação 
da obra e verificação pela repartição fiscalizadora: 1/20 da UFIR para cada 250m² ou 
fração de terreno mais 1/3 da UFIR para cada 100m ou fração de via aberta. 

 
 



TABELA III 
Multa Aplicada ao Proprietário, Projetista, Responsável Técnico, 

Incorporador na Constatação da Infração (Artigo 42, IV). 
 
1. Execução de edificação em desacordo com o projeto aprovado: 1 UFIR para cada 1 m² 
de área construída ou fração, reaplicada a cada 30 dias, até regularização. 
2. Reaplicação diária até comunicação escrita e protocolada pelo infrator da paralisação 
da obra e verificação pela repartição fiscalizadora: 1/20 da UFIR para cada 1m² de área 
construída ou fração. 

 
Art.22º - As multas serão impostas pelo órgão competente ao qual for atribuída esta 
competência em Decreto do Prefeito. 
 
Art.23º - Aplicada à multa, não fica o infrator desobrigado do cumprimento das exigências 
que a houver determinado e nem estará isento das obrigações de reparar o dano 
resultante da infração. 

 
Art.24º - As multas não pagas nos prazos fixados serão inscritas em dívida ativa ou 
cobradas judicialmente. 

 
Art.25º - Verificada qualquer infração às disposições desta Lei, será lavrado o competente 
AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA, com notificação simultânea do infrator, para, no prazo 
de 10 (dez) dias corridos, pagar ou apresentar defesa, sob pena de confirmação da 
penalidade imposta. 

 
§1º - Simultaneamente à imposição de multa, serão lavrados: 
 
a) Auto de embargo da obra; 
 
b) intimação para regularização da situação, nos termos da legislação específica. 

 
§2º - O Auto de Infração a que se refere este artigo será feito em formulário próprio 

numerado, com cópia. 
 
§3º - O Auto de Infração deverá conter: 

 
I) Nome do infrator ou denominação que o identifique; 
 
II) Nome do responsável técnico pela execução da obra e número da 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART se houver; 
 
III) Data e local da infração; 
 
IV) Descrição do fato que constitui a infração com a indicação do dispositivo 

legal infringido; 
 

V) Prazo para regularizar a situação, se for o caso; 
 

VI) Ciência do notificado; 
 



VII) O valor da multa, quando for o caso e o prazo para pagamento, que não 
deverá exceder a 10 (dez) dias corridos; 

 
VIII) assinatura de quem lavrou o auto de infração e das testemunhas, quando for 

o caso. 
 
§4º - Em caso de recusa da assinatura pelo infrator, o auto de infração será 

considerado perfeito, desde que anotada essa circunstância e subscrito por 02 (duas) 
testemunhas. 

 
§5º - Ao notificado dar-se-á 01 (uma) via do auto de infração. 
 
§6º - A notificação poderá ser efetuada: 
 
I - pessoalmente, sempre que possível; 
 
II - por carta, acompanhada de via do auto de infração com aviso de recebimento, 

datado e firmado pelo destinatário ou alguém do seu domicílio; 
 
III - por edital, se desconhecido o domicílio do infrator. 
 

Art.26º - O auto ou a declaração de embargo será lavrado em formulário próprio 
numerado, com cópia, e deverá conter os seguintes elementos: 

 
I - nome do notificado ou denominação que o identifique; 
 
II - nome do responsável técnico pela execução da obra e o número da Anotação 

de Responsabilidade Técnica – ART se houver; 
 
III - data e local da lavratura; 
 
IV - descrição do fato que motivou o embargo com a indicação do dispositivo legal 

infringido; 
 
V - as penalidades a que está sujeito por desrespeito do embargo; 
 
VI - assinatura do notificante e ciência do notificado. 
 
Parágrafo único - Adotar-se-ão os mesmos procedimentos administrativos 

relacionados nos parágrafos 4º, 5º e 6º do artigo 25 desta Lei. 
 

Art.27º - A obra será embargada, sem prejuízo das multas e outras penalidades, quando a 
infração a esta Lei Complementar assim justificar. 
 
Parágrafo Único - O embargo será retirado somente quando regularizada a situação que o 
motivou. 

 
Art.28º - A edificação, ou qualquer de suas dependências, poderá ser interditada com o 
impedimento de sua ocupação ou funcionamento da atividade instalada, quando: 

 
I - não existir auto de conclusão ou “Habite-Se”; 



 
II - houver utilização para fim diverso do considerado no projeto; 
 
III - houver utilização para fim proibido, no que estabelece a zona em que se 

encontra; 
 
IV - o proprietário não executar os reparos necessários no prazo fixado para  a 

concordância com esta Lei. 
 
Art.29º - O auto de interdição será feito em formulário próprio numerado, com cópia, e 
conterá os seguintes elementos: 
 

I – nome do notificado ou denominação que o identifique; 
 
II - nome do responsável técnico e número da Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART, se houver; 
 
III - data e local da lavratura; 
 
IV - descrição do fato que motivou a interdição com a indicação do dispositivo legal 

infringido; 
 
V - prazo para regularizar a situação, se for o caso; 
 
VI - as penalidades a que está sujeito, caso não regularize a situação; 
 
VII - assinatura do notificante e ciência do notificado. 
 
Parágrafo Único - Adotar-se-ão os mesmos procedimentos administrativos 

relacionados nos parágrafos 4º, 5º e 6º do artigo 25desta Lei. 
 

Art.30º - A obra será interditada, sem prejuízo das multas e outras penalidades, quando a 
infração a esta Lei assim justificar. 

 
Parágrafo Único - A interdição será retirada somente quando regularizada a situação que 
a motivou. 

 
Art.31º - A obra ou edificação será demolida, total ou parcialmente, através de Decreto do 
Prefeito Municipal, constando junto ao processo, o projeto de demolição. 

 
Art.32º - O infrator terá o prazo de 10 (dez) dias corridos para apresentar sua defesa 
contra a ação dos agentes fiscalizadores, contados do recebimento do auto de infração ou 
da publicação do edital. 

 
§1º - A defesa far-se-á por petição, facultada a anexação de documentos. 

 
§2º - A defesa contra a ação dos agentes fiscais terá efeito suspensivo da 

cobrança de multas. 
 
Art.33º - As partes terão um prazo comum de 04 (quatro) dias para alegações finais, 
contados a partir do 1º (primeiro) dia após a apresentação da defesa. 



 
Art.34º - As defesas contra os agentes fiscais serão analisadas pela CMU, que emitirá 
parecer no prazo de 10 (dez) dias. 

 
Art.35º - As decisões serão tomadas pelo responsável do órgão municipal da área de 
obras, que concluirá pela procedência ou improcedência do auto de infração no prazo de 
10 (dez) dias. 

 
Art.36º - Da decisão em primeira instância caberá recurso ao Prefeito Municipal. 

 
§1º - O recurso deverá ser interposto, por meio de petição, no prazo de 10 (dez) 

dias contados da ciência da decisão da primeira instância, por qualquer das partes 
envolvidas, facultada a anexação de documentos. 

 
§2º - Com parecer do órgão municipal responsável pela área jurídica, o Prefeito 

Municipal terá um prazo de 30 (trinta) dias para a sua decisão. 
 
Art.37º - Vencido o prazo para recurso, sem interposição deste, e persistindo as 
irregularidades, o Município poderá cassar qualquer licença concedida, sem prejuízo das 
penalidades previstas nesta Lei. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Parágrafo Único – As alterações nos índices urbanísticos, constituídos pela taxa de 
ocupação máxima, afastamentos frontal, lateral e fundo mínimos, testada mínima e área 
mínima do lote, deverá ter justificativa técnica que confirme a necessidade da 
modificação. 

 
Art.38º - Além das disposições desta Lei Complementar, as edificações, obras, 
empreendimentos e serviços públicos ou particulares, de iniciativa ou a cargo de 
quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, ficam sujeitos, também, ao disposto em Leis 
paralelas ou supletivas. 

 
Art.39º - A Administração Municipal, através do órgão responsável pelo planejamento 
territorial, fornecerá a qualquer interessado todas as informações relacionadas a esta Lei 
mediante solicitação por escrito, em formulário próprio, assinado pelo interessado. 
 
Parágrafo Único - A Administração Municipal prestará as informações por escrito, as quais 
poderão ser anexadas ao processo do interessado. 

 
Art.40º - O interessado deverá recolher as taxas devidas no ato de apresentação de 
qualquer requerimento. 

 
§1º - Serão liminarmente indeferidos os requerimentos que não venham 

acompanhados de todos os requisitos exigidos por esta Lei Complementar, sem que 
assista ao interessado direito a restituição das taxas recolhidas. 

 



§2º - A renovação do requerimento ficará sujeita a novo recolhimento das taxas 
devidas. 

 
§3º - Antes de iniciar o exame do pedido o órgão competente procederá à 

verificação dos registros cadastrais e lançamentos referentes ao imóvel, provendo as 
necessárias correções e levantamentos de débitos existentes, devendo o órgão 
competente certificar a final regularidade da situação do imóvel. 

 
Art.41º - As análises e aprovação dos empreendimentos a que fazem referência esta lei 
serão feitas por profissional habilitado do órgão competente e serão reportados e 
discutidos, somente, com o profissional habilitado. 

 
Art. 42º - Em caso de dúvida ou divergência quanto à aplicabilidade desta Lei em 
confrontação com o Plano Diretor Municipal, sendo a área nos limites do Mapa Anexo I 
(MAPA DO ZONEAMENTO AMBIENTAL DO RESERVATÓRIO HIDRELETRICO DO 
MUNICÍPIO DE (nome do município)– AHE SERRA DO FACÃO), prevalecerá a 
presente Lei. 
 
 

(nome do município), ____ de ______________________de 200X 
 

 
Prefeito Municipal 



 
ANEXO I – MAPA DO ZONEAMENTO AMBIENTAL DO RESERVATÓRIO 

HIDRELÉTRICO NO MUNICÍPIO DE (NOME DO MUNICÍPIO) 
 
 



ANEXO II 
 
 

II - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PEDIDOS DE DIRETRIZES DE 
EMPREENDIMENTOS DO TIPO CAMPING E CLUBE 

 
 
1 - Diagnóstico Ambiental na região do empreendimento, contendo: 
 
1.1 - Caracterização do empreendimento contendo: 
 
- Mapa Planialtimétrico, na escala 1:20.000 ou 1:10.000 ou 1:5.000, de localização da 
área na região, contendo: 
- Bacia hidrográfica de contribuição; 
- Área de Preservação obrigatória. 
- As condições urbanísticas do empreendimento e a estimativa da população futura; 
- Justificativa para implantação do empreendimento; 
- Dados do proprietário da área, dos empreendedores e responsáveis técnicos. 
 
1.2 - Caracterização Ambiental da região, contendo: 
 
- Caracterização da área de implantação do empreendimento e área do entorno imediato 
com memorial contendo informações do meio físico, a respeito do solo, nascentes, 
córregos e rios. Informações a respeito do clima e ruídos. 
 
- Informações a respeito do meio biológico com informações a respeito da fauna local, 
flora, limnologia e qualidade das águas. 
 
- Será necessário um memorial com informações a respeito da socioeconômica local, 
contendo dados a respeito da educação, saúde, assistência social, cultura, lazer. 
 
1.3 - Análise Ambiental do Empreendimento: 
 
- Identificar os impactos ambientais, sociais, econômicos e culturais que possam 
influenciar o futuro loteamento, considerando, no mínimo, os aspectos de drenagem 
pluvial, sanitária e de proteção das áreas de preservação obrigatória. 
 
2 - Título de propriedade transcrito no Registro de Imóveis, constante de certidão 
fornecida há 60 (sessenta) dias no máximo, das áreas a serem loteadas; 
 
3 - Certidão Negativa de tributos Municipais, expedida a menos de 30 (trinta) dias; 
 
4 - Projeto Planialtimétrico do imóvel em linguagem compatível para trabalho  
informatizado, referenciado pelos marcos oficiais implantados na região, no sistema de 
Coordenadas Universal Transversal de Mercator – UTM,  em 6 (seis) vias em papel na 
escala de 1:2.000, assinadas pelos proprietários e por profissional habilitado e registrado 
no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA, contendo: 
 
4.1 - As divisas da gleba a ser loteada, com indicação dos proprietários dos terrenos 
confrontantes; 
 



4.2 - As curvas de nível à distância de 1 (um) em 1 (um) metro, em relação à ,Referência 
Altimétrica - RA; 
 
4.3 - A localização das nascentes, cursos d’água, áreas úmidas, áreas com vegetação 
nativa, bosques e construções existentes; 
 
4.4 - Dimensões lineares compreendendo todos os segmentos do perímetro e  dimensões 
angulares de toda a propriedade e da gleba a ser subdividida; 
 
4.5 - A indicação dos arruamentos contíguos a todo o perímetro, com localização das vias 
de comunicação e os pontos de amarração com a área do loteamento; 
 
4.6 – Indicação dos acessos para o reservatório, considerando o código de uso aprovado 
no PACUERA dos reservatórios; 
 
4.7 - O tipo de uso predominante a que o loteamento se destina; 
 
4.8 - Quadro de áreas. 
 
 



Projeto de Lei Municipal nº ........../200X 
 
 

(nome do município), ......... de ................. de 200X. 
 
 
 

“Dispõe sobre o Parcelamento Zoneamento, 
do Uso e Ocupação do Solo da área do 
Entorno do Reservatório Hidrelétrico do AHE 
SERRA DO FACÃO, no Município (nome do 
município)”. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL de (nome do município), por seus representantes, faz saber que 
ela aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 
CAPÍTULO I 

SEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º - Esta lei dispõe sobre a divisão da área do Entorno do Reservatório Hidrelétrico, 
localizado no território do Município de (nome do município), em zonas e setores e 
estabelecem critérios e parâmetros de uso, parcelamento, zoneamento e ocupação do 
solo, visando à proteção dos recursos naturais e do desenvolvimento sustentável.  
 
Parágrafo Único. O Plano Ambiental de Uso e Conservação do Entorno do Reservatório 
do AHE Serra do Facão- PACUERA deverá atender no que couber, os limites do MAPA 
(parte do Mapa do Zoneamento Sócio-Ambiental (SFC-PAR-12 - Anexo 12) referente ao 
município em tela) desta Lei. 
 
Art. 2° - A presente Lei tem por objetivos: 
 
 I – estabelecer o Zoneamento para fins de Uso e Ocupação do Solo na sua área 
de abrangência; 
 
 II – disciplinar os critérios de Parcelamento do Solo, integrados à política de Uso e 
Ocupação; 
 
 III – proteger os recursos hídricos, fundos de vale e outras áreas de interesse 
ecológico; 

 
 IV – promover o desenvolvimento socioeconômico da região, integrado com a 
melhoria, preservação e conservação da qualidade ambiental em todos os níveis; 
 
 V – ordenar os acessos e atividades turísticas e de lazer na sua área de 
abrangência, em conformidade com o estabelecido no Plano Diretor deste Município; 
 
 VI – compatibilizar o uso e ocupação com a hierarquia do sistema viário regional; 



 
 VII – promover a humanização na sua área de abrangência, definindo áreas de 
domínio público para proteção ambiental, áreas de recreação e áreas institucionais a 
serem instrumentadas conforme seus requisitos; 
 
 VIII – promover o uso racional dos recursos hídricos, priorizando as atividades 
recreativas com a devida segurança, a melhoria e preservação qualitativa e quantitativa 
das águas na sua área de abrangência. 
 
Art. 3º - As disposições desta lei deverão ser observadas obrigatoriamente: 

 
I - na concessão de alvarás de construção; 

 
II - na concessão de alvarás de localização de usos e atividades; 

 
III - na execução de planos, programas, projetos, obras e serviços referentes a 
edificações de qualquer natureza; 

 
IV - no parcelamento do solo, observados os limites fixados nesta Lei. 
 
Art. 4º - Para efeitos de interpretação e aplicação desta Lei, adotam-se as definições e 
conceitos abaixo estabelecidos. 
 
01 – Fração Mínima de Parcelamento (FMP): estabelecida pelo INCRA, trata-se do 
Módulo Rural, que é a área mínima que se permite desmembrar de uma área maior para 
constituição de um novo imóvel rural, desde que o imóvel de origem permaneça com área 
igual ou maior que a fração mínima fixada. No caso do município de (nome do município) 
três hectares (3ha) (dois hectares (2ha) para Cristalina). 
 
02 - Área Construída - áreas destinadas ao uso residencial; excluindo-se galpões, 
galinheiros, celeiros, paióis, granjas, chiqueiros, currais, e outras, estruturas produtivas do 
meio rural; 
 
03 – Impermeabilização Máxima - ato pelo qual, por meio de revestimentos e/ou 
construção de edificações, não se permite à passagem de fluidos como água ou gás, nas 
porções impermeabilizadas; 
 
04 – Pavimentos Semi-Permeáveis - os que permitem 20% de permeabilização do total da 
área revestida; 
 
05 – Taxa de Ocupação: fator numérico pelo qual se multiplica a área do lote para obter-
se a área máxima da projeção horizontal da edificação. 
 
06 – Taxa de Impermeabilização: fator numérico pelo qual se multiplica a área do lote 
para obter-se a área máxima de impermeabilização total. 
 
07 – Número Máximo de Pavimentos - limitação do número de pavimentos relativa 
apenas às áreas destinadas ao uso residencial; excluindo-se as estruturas produtivas do 
meio rural. 
 



08 – Gleba: é a área de terra que ainda não foi objeto de loteamento e/ou 
desmembramento. 
 
09 – Desmembramento: é a subdivisão de uma área de terra qualquer, garantindo acesso 
a todas as glebas resultantes. 
 
10 – Remembramento: é a reunião de dois ou mais lotes para formar um novo lote ou 
área, sem modificação no sistema viário. 
 
11 – Lote: é a porção de terreno lindeiro a uma via pública resultante de um loteamento, 
desmembramento ou remembramento. 
 
12 – Loteamento: é a subdivisão de área ainda não parcelada, em lotes, vias e áreas de 
domínio público. 
 
13 – Quadra: porção de terreno, subdividida ou não em lotes, limitada por via pública ou 
limite de propriedade. 
 
14 – Área Loteável: gleba a ser loteada, extraída as áreas não passíveis de loteamento 
(APP e outras definidas nesta Lei). 
 
15 – Área Pública Reservada (APR): parcela de área de loteamento a ser doada ao 
Município para implantação de equipamentos públicos institucionais e de recreação, 17% 
da área loteável, sendo 10% institucional e 7% área verde para recreação. 
 
16 – Área de Preservação Permanente (APP): faixas de áreas de proteção ambiental, 
assim definidas por leis supletivas de base no Código Florestal da União (Lei n° 4771/65, 
Resolução CONAMA n° 302/00 e suas correlações). 
 
17 – Diretrizes de Loteamento: conjunto de regras básicas de cumprimento obrigatório no 
processo de parcelamento do solo, destinadas à perfeita adequação deste aos preceitos 
legais que definem a política de uso e ocupação do solo neste Município. 
 
18 – Afastamento: é a menor distância entre duas edificações, ou uma edificação e as 
linhas divisórias do lote onde ela se situa. 
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19 – Recuo: é a distância entre a parede frontal da edificação no pavimento térreo e o 
alinhamento do logradouro, exigida para criar uma área livre no plano do passeio para 
utilização pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 – Arruamento: é a abertura de via pública composta no mínimo por pista de rolamento 
e passeio público. 
 
21 – Via Pública: é a faixa de domínio público destinada à circulação de veículos e 
pedestres. 
 
22 – Habitação Unifamiliar: edificações correspondentes a uma única habitação por lote. 
 
23 – Habitação Multifamailiar: edificações correspondentes a mais de uma habitação por 
lote. 
 
24 – Infraestrutura Urbana: compreendem os sistemas públicos de abastecimento de 
água, sistemas de esgotos sanitários, pavimentação, meio-fios e sarjetas, sistemas de 
drenagem pluvial, rede de energia elétrica e iluminação pública. 
 
25 – Zona: é a porção da área de abrangência desta Lei, com uma conceituação 
específica e sujeita a regimes próprios de parcelamento, uso e ocupação do solo. 
 
26 – NORMAM: as Normas da Autoridade Marítima que definem as regras para o uso das 
águas dentro do território brasileiro. 
 
27 – Embarcações Miúdas – Embarcações com comprimento inferior ou igual a 5 metros 
ou com comprimento superior a 5 metros que apresentem as seguintes características: 
convés aberto; convés fechado, sem cabine habitável e sem propulsão mecânica fixa e 
que, caso utilizem motor de popa, este não exceda 30 HP. 
 
28 – Embarcações de Médio Porte – Embarcações com comprimento inferior a 24 metros, 
exceto as miúdas. 
 
29 – PACUERA – Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno dos Reservatórios 
Artificiais 
 

E D IF IC A Ç Ã O

V IA
R E C U O
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SEÇÃO II 
DO ZONEAMENTO 

 
 
Art. 5° - Para fins desta Lei na sua área de abrangência, conforme Mapa do Plano 
Ambiental de Uso e Conservação do Entorno do Reservatório Hidrelétrico - PACUERA, 
dado em anexo, o território do Município de (nome do município) poderá compor-se das 
seguintes macrozonas: 
 
 I   – ZONA LACUSTRE (ZL); 
 II  – ZONA DE PRESERVAÇÃO (ZP); 
 III – ZONA DE OCUPAÇÃO (ZO); 
 IV – ZONA RURAL (ZR); 
 
 §1° - A Zona Lacustre (ZL), composta por áreas alagadas pelo Reservatório da 
UHE Serra do Facão, poderão abranger zonas de Segurança (ZLS), zonas de Lazer 
(ZLL), e zonas de Deplecionamento (ZLD), abaixo caracterizadas: 
 

a) As ZLS correspondem aos locais onde os usos e acessos são controlados de 
forma a garantir a segurança ao sistema de geração do UHE Serra do Facão, 
das pessoas que trabalham e utilizam à lâmina d’ água, a fauna e flora locais. 
Os acessos serão restritos e controlados 1.000 m a montante e a jusante da 
barragen; 

 
b) As ZLL correspondem a áreas contíguas de praias, áreas de pesca, de prática 

dos esportes náuticos e outras de usos similares, desde que obedientes as 
NORMAM e as orientações do órgão ambiental. 

 
c) A ZLD corresponde à faixa de até 23 metros, entre o N.A. máximo e o N.A. 

mínimo para a operação da usina, nesta faixa fica proibido qualquer tipo de 
ocupação 

 
§2° - A Zona de Preservação (ZP), composta por terras de interesse ecológico, 

porém sujeitas ao uso e/ou ocupação com restrições, poderão abranger zonas de 
Preservação Permanente (ZP-APP) ou zonas com restrição ambiental (ZP-ARA) 
potenciais para criação de Unidades de Conservação conforme abaixo caracterizadas: 
 

a) As ZP-APP, definidas por leis supletivas, constituem-se de encostas e faixas 
contíguas aos corpos d’água naturais ou artificiais, podendo abrigar projetos de 
utilidade pública e/ou interesse social assim definidos por lei municipal 
específica, principalmente aqueles voltados para a melhoria e preservação de 
seus atributos ecológicos originais; 

 
b) As ZP-ARA, compreendem as porções territoriais com remanescentes vegetais 

significativos para preservação, áreas que servem para o habitat e alimentação 
de indivíduos da fauna terrestre. Estas áreas por apresentarem significativos 
maciços vegetais, em alguns casos declividade mais alta e maiores 
fragilidades, devem ter sua ocupação mais controlada como forma de 
manutenção do ecossistema local e em alguns casos podem vir a se tornar 
Unidades de Conservação; 



 
§3° - A Zona de Ocupação (ZO), composta por terras sujeita à ocupação 

orientada pelo órgão municipal competente, poderão abranger áreas de Ocupação 
Restritia (ZOR), Ocupação Orientada (ZOO) e corredores de Comércio e Serviços (ZO-
CS), conforme abaixo caracterizadas: 

 
a) As ZOR correspondem a áreas que, devido a proximidade com o reservatório, 

podem sofrer uma pressão a ocupação, porém são regiões com fragilidades 
moderadas que apresentam pequenos fragmentos vegetais que devem ser 
preservados e, portanto são áreas que devem ter sua ocupação controlada de 
forma a preservar a qualidade ambiental do local; 

 
b) As ZOO, definidas no PACUERA por sua baixa fragilidade ambiental em 

relação ao Reservatório, poderão abrigar projetos de Uso e Ocupação com 
restrições previstas nesta Lei; 

 
c) As ZO-CS, definidas no PACUERA em função do sistema viário principal pré-

estabelecido para atendimento às zonas potenciais de ocupação, constituem-
se de corredores marginais a vias públicas para abrigar projetos comerciais, 
prestação de serviços e pequenas indústrias locais, conforme relação em 
anexo. 

 
§4° - A Zona Rural (ZR), composta por terras com potencial agropecuário, 

abrangem a zona rural – nível de uso 1 (ZR1) e a de nível de uso 2 (ZR2), conforme 
abaixo caracterizadas: 

 
a) As ZR1 correspondem áreas onde são desenvolvidas as atividades rurais 

agrícolas e pecuárias em pequenas e médias propriedades, delimitadas 
geomorfologicamente por superfícies aplainadas (chapadas) e 
predominantemente por áreas com declividades de 0% a 6%, ou seja, até 3º e 
considera ainda, as seguintes características socioambientais: 

 
I. Predomínio de áreas cobertas por culturas temporárias; 
II. Presença de áreas cobertas por pastagens e silvicultura; 
III. Presença de sítios e chácaras de lazer. 

 
b) As ZR2 correspondem áreas onde são desenvolvidas as atividades rurais 

agrícolas e pecuárias em médias e grandes propriedades, com padrões 
tecnológicos e mecanização, delimitadas geomorfologicamente por colinas de 
topos aguçados e/ou convexizadas, e considera ainda, as seguintes 
características socioambientais: 

 
I. Predomínio de áreas cobertas por culturas temporárias; 
II. Predomínio de alta tecnologia agrícola, mecanização e presença de pivôs 

centrais; 
III. Presença de áreas cobertas por pastagens e culturas permanentes; 
IV. Presença de sítios e chácaras de lazer. 

 
Art. 6° - As edificações, obras, empreendimentos e serviços públicos ou privados de 
qualquer natureza, de iniciativa ou a cargo que quaisquer pessoas físicas ou jurídicas na 
área de abrangência desta Lei, ficam sujeitos às diretrizes, critérios e disposições nela 



estabelecidos, mediante prévia aprovação de projetos pelo órgão responsável e 
competente, com parecer conclusivo dos órgãos ou empresas responsáveis pela área.    
 

CAPÍTULO  II 

SEÇÃO  I 
DO PARCELAMENTO DO SOLO 

 
Art. 7° - O desmembramento de terras, o remembramento e o loteamento constituem 
formas de Parcelamento do Solo de acordo com as disposições contidas nesta Lei, 
sujeitas à prévia aprovação pela Administração Municipal. 
 
 §1° - A aprovação do loteamento fica sujeita à prévia emissão de diretrizes de 
implantação pelo órgão competente, mediante apresentação pelo requerente dos 
documentos relacionados no Anexo II desta Lei. Dentre estas diretrizes o empreendedor 
será informado se o projeto será analisado pelo órgão municipal ou pelo estadual. 
 
 §2° - A aprovação de desmembramento e remembramento ficam sujeita à prévia 
elaboração de estudos técnicos pelo órgão competente, mediante apresentação pelo 
requerente dos documentos relacionados no Anexo II. 
 
Art.8° - As alterações de uso do solo rural para fins de áreas de interesse turístico 
dependerão de prévia anuência do INCRA, bem como de aprovação pela Administração 
Municipal. 

 
Art.9° - O órgão municipal ou estadual competente e a Administração Municipal poderá 
recusar a aprovação de qualquer forma de parcelamento ou utilização do solo, ainda que 
seja apenas para impedir o excessivo número de lotes e o conseqüente aumento de 
investimentos em obras infra-estruturais e equipamentos sociais, podendo ainda 
subordinar o empreendimento às necessidades locais quanto à destinação e utilização 
das áreas, tratamento e disposição final de lixo, esgotos e águas pluviais, de modo a 
permitir o desenvolvimento local adequado. 
 

 
SEÇÃO  II 

DO LOTEAMENTO 

 
Art.10° - Fica proibido qualquer forma de Loteamento: 
 
 I   - em APP, assim definidas em lei; 
 
 II  - em áreas de ZP-ARA, assim declaradas por Lei Municipal; 
 
 III - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, 
sem que sejam devidamente saneados; 
 
 IV - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações ; 
 
 V - em terrenos com declividade igual ou maior que 20%; 



 
 VI - em terrenos onde as condições geológicas e geotécnicas, comprovadas por 
laudo técnico, não aconselhem esse uso do solo. 
 
 

DO LOTEAMENTO ABERTO 
 

Art.11º – Constitui uma das modalidades de Loteamento que poderão ser implantados na 
área de abrangência desta Lei. 
 
 §1° - O Loteamento Aberto só poderá ser implantado sobre glebas de área maior à 
Fração Mínima de Parcelamento (FMP), ou seja, em áreas com mais de três hectares 
(dois hectares para Cristalina). 
 

§2° - O projeto para loteamentos abertos deverá indicar soluções para 
abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo. O detalhamento destes 
projetos, para cada lote, será apresentado à prefeitura de (nome do município) para 
análise e aprovação por seu respectivo proprietário.  
 

§3° - Deverá apresentar a reserva legal averbada na matrícula do imóvel e com 
registro no cartório de imóveis 
 

§4° - O projeto de loteamento aberto deverá destinar a Prefeitura de (nome do 
município) 15% da área loteável para sistema viário e 10% da área loteável para área 
institucional. 

 
§5° - Os lotes mínimos no loteamento aberto terão áreas correspondentes à fração 

mínima de parcelamento do INCRA, três hectares (dois hectares para Cristalina). 
 

§6° - A aprovação dos loteamentos dependem da anuência do órgão responsável  
 

 §7° - Os limites urbanísticos para aprovação dos projetos de Loteamento Aberto 
na área de abrangência desta Lei, estão resumidos na Tabela dada a seguir: 
 

USO POSSÍVEL LOTEAMENTOS 
ZONA DE 

PRESERVAÇÃO USO OCUPAÇÃO 
Lote 

mínimo 
m² 

Taxa Máxima 
Impermeabilização 

Área 
máxima 

construída
Gabarito 
max. (m)

ZP-APP 

Utilidade Pública 
e/ou Interesse 

Social       
(DECRETADO) 

Projeto 
Aprovado na 

Prefeitura 
- - - - 

ZP 

ZP-ARA 

Utilidade Pública 
e/ou Interesse 

Social 
(DECRETADO) 

Projeto 
Aprovado na 

Prefeitura 
30.000* 18% 8% - 

 



 
USO POSSÍVEL LOTEAMENTOS 

ZONA DE 
OCUPAÇÃO USO OCUPAÇÃO 

Lote 
mínimo 

m² 
Taxa Máxima de 

Impermeabilização 
Área 

Máxima 
Construída

Gabarito 
max. (m)

ZOR Turismo/Lazer Unifamiliar  30.000* 20% 10% 6 

ZO-CS 
Comércio 
Varejista e 

Serviços Locais 

Projeto 
Aprovado na 

Prefeitura 
500 50% 90% 6 ZO 

ZOO Turismo/Lazer Unifamiliar e 
Multifamiliar 30.000* 30% 10% 6 

 
USO POSSÍVEL LOTEAMENTOS 

ZONA 
RURAL USO OCUPAÇÃO 

Lote 
mínimo 

m² 
Taxa Máxima de 

Impermeabilização 
Área 

Máxima 
Construída

Gabarito 
max. (m)

ZR 1 Turismo/Lazer Unifamiliar  30.000 20% 10% 6 ZR ZR 2 Turismo/Lazer Unifamiliar  30.000 20% 10% 6 
* exceção Cristalina – 20.000 m2 

 
 
Art.12º – O processo administrativo de Loteamento Aberto é constituído pelas seguintes 
etapas: 
 
 I – Consulta prévia sobre a viabilidade do empreendimento. 
 II– Elaboração das diretrizes de loteamento; 
 III – Análise do anteprojeto urbanístico; 

IV – Elaboração dos projetos urbanísticos e complementares e aprovação pelos 
órgãos responsáveis; 

 V – Aprovação do processo de Loteamento; 
 VI – Registro do projeto urbanístico no Cartório de Registro Imobiliário; 
 VII– Acompanhamento da execução da infra-estrutura exigida; 
 VIII – Emissão do Termo de Conclusão das obras de implantação. 
 
 

DO LOTEAMENTO FECHADO 

 
Art.13º – Constitui a outra modalidade de Loteamento que poderão ser implantados na 
área de abrangência desta Lei. Para os fins desta Lei considera-se Loteamento Fechado 
o parcelamento do solo para fins habitacionais, com utilização privativa das áreas púbicas 
de recreação e das vias públicas pelos moradores, com as seguintes características 
próprias que são cumulativas e indissociáveis: 
 
 I – O loteamento terá uma parte interna isolada em seu contorno através de 
muros, alambrados com cinturão verde ou estruturas similares que separem a área 
interna da externa, com pontos controlados de acesso e saída para a via pública; 
 

II – A área interna deverá ser inscrita por figura geométrica com perímetro menor 
ou igual a 30.000 m (trinta mil metros) (20.000 m (vinte mil metros) para Cristalina) e área 
máxima de 100.000 m² (cem mil metros quadrados) nas seguintes condições: 



 
a) atender as diretrizes do sistema viário regional existente ou planejado e evitar 

distâncias entre vias públicas superiores a 700 m (setecentos metros), exceto 
em casos especiais de acordo com parecer favorável do município; 

b) definir em projeto, alternativas que impeçam a criação de veias margeadas por 
muros de ambos os lados. 

 
III – As áreas públicas de uso institucional, 10% (dez por cento) da área loteável, 

deverão situar-se no lado externo do loteamento; 
 
 IV – As áreas públicas de recreação, 7% (sete por cento) da área loteável, 
poderão situar-se no lado interno do loteamento. Caso o empreendedor queira 
impermeabilizar as áreas de recreação, deve-se dar preferência a materiais semi-
permeáveis como sextavados ou blocretes. 
 
 V – As áreas destinadas a sistema viário correspondem a 15% da área loteável.  
 

§1° - O Loteamento Fechado só poderá ter Lotes com área menor que a Fração 
Mínima de Parcelamento (FMP), após a devida descaracterização de área rural através 
de ato do INCRA, para área de interesse turístico. 
 

§2° - O projeto urbanístico para loteamentos fechados deverá detalhar os projetos 
para abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de lixo, demanda de energia 
elétrica e sistema viário.  
 

§3° - Toda infra-estrutura para abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
coleta e destinação de lixo, energia elétrica e sistema viário será responsabilidade do 
empreendedor.  
 
Parágrafo único – Na área de abrangência desta Lei o Loteamento Fechado terá 
administração própria em regime de “Condomínio”, devendo-se prever no projeto global a 
documentação e as condições técnicas e legais inerentes. 
 
Art.14º - A utilização de imóvel em regime de condomínio por titulares de frações ideais, 
para quaisquer fins, bem assim qualquer tipo de edificação, residencial ou não, em forma 
individual ou coletiva, ficam sujeitos à aprovação pelo Município, do respectivo projeto 
global. 

 
§1º - Quando o imóvel a ser utilizado em condomínio for situado na região do 

entorno do reservatório hidrelétrico, o respectivo projeto global deverá conter: 
 
a) os projetos específicos e elementos de informação, relativos ao respectivo tipo 

de ocupação; 
b) prova ter sido aprovada e averbada no Registro de Imóveis a alteração de uso 

rural para uso turístico mediante certidão expedida pelo INCRA ou órgão 
sucedâneo; 

c) cópia da declaração municipal que considerou o imóvel integrado na zona de 
interesse turístico do entorno do reservatório do AHE Serra do Facão. 

 
§2º - A interligação de áreas utilizadas em condomínio, para qualquer finalidade, 

às redes públicas de energia elétrica, abastecimento de água, esgoto, e a qualquer outro 



serviço público não poderá ser aprovada quando a ocupação não obedecer o projeto 
global aprovado pela Administração Pública Municipal. 

 
§3º - Serão consideradas clandestinas e não poderão ser inscritas ao Cadastro 

Imobiliário Municipal as construções para qualquer finalidade, edificadas em áreas 
utilizadas em regime de condomínio cujo projeto global não tenha sido aprovado pela 
Administração Pública Municipal nos termos desta Lei. 

 
§4º - Não será fornecida certidão referente às edificações mencionadas no 

parágrafo sexto para efeitos de averbação no Registro de Imobiliário ou para qualquer 
outra finalidade. 
 
 §5° - Os limites urbanísticos para aprovação dos projetos de Loteamento Fechado 
na área de abrangência desta Lei, estão resumidos na Tabela dada a seguir: 
 

CONDOMÍNIOS FECHADOS 
ZONA  USO 

POSSÍVEL OCUPAÇÃO
Lote 

mínimo 
m² 

Taxa Máxima 
Impermeabilização

Área 
máxima 

construída 
Gabarito 
max. (m)

ZOR Turismo/Lazer Unifamiliar 5.000 25% 10% 6 

ZOO Turismo/Lazer Unifamiliar e 
Multifamiliar 2.500 35% 10% 6 

ZRE Turismo/Lazer Unifamiliar e 
Multifamiliar 5.000 15% 10% 6 

 
 

Art 150 - O processo administrativo de Loteamento Fechado é constituído pelas seguintes 
etapas: 
 
 I   – Consulta prévia sobre a viabilidade do empreendimento. 

II  – Autorização do INCRA para mudança de uso rural para de interesse turístico; 

 III – Elaboração das diretrizes de loteamento; 
 IV – Análise do anteprojeto urbanístico; 

V   – Elaboração dos projetos urbanísticos e complementares e aprovação pelos órgãos 
responsáveis; 

VI   – Aprovação do processo de Loteamento; 
VII  – Assinatura de Termo de Compromisso de execução da infra-estrutura 

pública exigida, com a respectiva garantia; 
VIII – Registro do projeto urbanístico no Cartório de Registro Imobiliário; 
IX   – Acompanhamento da execução da infra-estrutura exigida; 
X    – Emissão do Termo de Conclusão das obras de implantação. 

 
Art.16º – Antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá requerer à 
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos a definição das Diretrizes, 
apresentando para este fim os documentos relacionados no Anexo II desta Lei.  
 
 §1° - Antes de iniciar o processo, o interessado deverá requerer consulta prévia à 
prefeitura municipal sobre a viabilidade do empreendimento e para obter a informação a 
respeito de quem será o responsável pela aprovação do empreendimento o órgão 
municipal ou o órgão estadual. 



 
 I – Caso a análise do empreendimento seja responsabilidade do órgão municipal a 
prefeitura municipal terá prazo de 30 (trinta) dias para emitir parecer, prorrogável por mais 
30 (trinta) dias. 
 II – Transcorridos os prazos sem a manifestação da prefeitura municipal o 
empreendimento será considerado viável, devendo o órgão municipal competente emitir 
documento no prazo máximo de 5 (cinco) dias.  
 III – O Termo de viabilidade expedido terá validade de 120 (cento e vinte) dias. 
 IV – O parecer da prefeitura municipal deverá tratar, no mínimo, sobre os 
seguintes assuntos: 
 

a) Dimensões mínimas de lotes e máximas de quadras, zoneamento e usos 
permitidos. 

b) Sistema viário básico; 
c) As condições gerais de drenagem das águas pluviais, abastecimento de água 

potável, esgotamento sanitário e meio ambiente. 
 

§2° - O interessado deverá apresentar, junto com o pedido de Diretrizes, o 
Diagnóstico Ambiental da região de influência do empreendimento pretendido definida 
pela prefeitura municipal, com ART, conforme disposto no Anexo II. 

 
 §3° - As Diretrizes serão elaboradas pela prefeitura municipal e aprovadas pelo 
responsável pelo órgão municipal competente. 
 
 §4° - As Diretrizes serão formuladas com base em informações colhidas junto aos 
órgãos públicos inerentes, pessoas físicas e jurídicas de direito privado, sendo de caráter 
obrigatório as informações dos órgãos responsáveis pelas seguintes áreas de atuação: 
 
 01 – Energia Elétrica; 
 02 – Jurídica; 
 03 – Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos; 
 04 – Obras públicas/Urbanismo; 
 05 – Saneamento Básico e Abastecimento de Água Potável; 
 06 – Saúde Pública; 
 07 – Serviços Urbanos/Trânsito e Transportes; 
 08 – Educação e Cultura. 
 
 §5° - As Diretrizes deverão fornecer as informações necessárias sobre a área do 
Loteamento, quanto: 
 
 01 – ao zoneamento, usos permitidos limites urbanísticos e índices construtivos; 
 02 – ao Sistema Viário Básico e às vias públicas necessárias para integração à 
malha viária existente; 
 03 – à localização aproximada e percentual de Áreas Públicas Reservadas (APR), 
preferencialmente em áreas contínuas; 
 04 – às condições para efetivar serviços urbanos, educação e saúde; 
 05 – às condições para efetivar abastecimento de água e esgotamento sanitário, 
bem como a coleta e destinação final dos resíduos sólidos; 
 06 – às faixas sanitárias necessárias ao escoamento e disposição das águas 
pluviais e faixas não edificáveis; 
 07 – à proteção do meio ambiente; 



 08 – outras informações a critério da prefeitura municipal. 
 
 §6° - As Diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo máximo de 01 (um) ano, 
podendo este prazo ser prorrogado por mais 01 (um) ano, mediante justificativa do 
interessado e parecer favorável da prefeitura municipal, podendo ainda ser revogadas a 
qualquer tempo nas seguintes hipóteses: 
 

a) Se ocorrer motivo relevante de ordem pública; 
b) Em caso de falência, concordata, falecimento ou insolvência do empreendedor; 
c) Quando se constatar que o título de domínio não corresponde com a gleba 

destinada ao Loteamento. 
 

Art.17º – Qualquer modalidade de Loteamento na área de abrangência desta Lei 
deverá destinar ao Município as áreas mínimas correspondente ao parágrafo 30 aos 
artigos 110 e 130 sobre a área total loteável para sistema viário e APR 
  
 §1° - Na implantação satisfatória do sistema viário com uso de menos de do 
porcentual correspondente da área loteável estabelecido na presente lei, o restante será 
acrescido às APR. 
 
 §2° - Metade das áreas não edificáveis poderá ser considerada APR, até metade 
do percentual de APR exigido no inciso II deste artigo. 
 
Art.18º – O anteprojeto urbanístico, liberado pela prefeitura municipal, será o instrumento 
orientador para a elaboração dos demais projetos previstos no Anexo II desta Lei. 
 
Art.19º – As Imobiliárias e/ou donos de Loteamento ficam obrigados a apresentar a 
Certidão de Aprovação do Loteamento aos compradores de Lotes na área de abrangência 
desta Lei. 
 
Art.20º – o comerciante de lote a ser alienado, fica obrigado a colocar no local de venda, 
um cartaz ou faixa legível sobre a aprovação do loteamento, com as seguintes 
informações: 
 
 I – data da aprovação do Loteamento; 
 II – o número do documento de aprovação; 
 III – restrições construtivas se houver; 
  IV – o preço final do lote. 
 
Art.21º – O órgão municipal competente fica obrigado a emitir a Certidão de Aprovação do 
Loteamento antes do início da comercialização dos lotes. 
 
Art.22º – O loteador fica obrigado a solicitar à Prefeitura Municipal prazo para a 
complementação da infra-estrutura do Loteamento caso necessário, informando os 
compradores nos locais de venda dos lotes. 
 
 



SEÇÃO  III 
DO DESMEMBRAMENTO E DO REMEMBRAMENTO 

 
Art.23º – O desmembramento somente será aceito quando das partes fracionadas 
resultarem glebas e lotes não inferiores aos limites mínimos previstos nesta Lei. 
 
Art.24º – Antes da elaboração dos projetos de desmembramento e de remembramento o 
interessado deverá requerer à Administração Municipal a expedição de estudo técnico 
nos termos do §2° do Art.6° desta lei. 
 
 §1° - Os projetos de desmembramento deverão garantir o acesso viário às glebas 
resultantes. 
 
 §2° - O projeto de remembramento, que não implicar na abertura de vias públicas, 
fica dispensado dos estudos técnicos. 
 
Art.22º – Os projetos de desmembramento em área já loteada poderão ser vistos como 
um re-loteamento a critério da prefeitura municipal, podendo exigir áreas públicas e 
processo similar ao de um loteamento convencional. 

 
Art.25º – O remembramento dependerá de requerimento do interessado, 

devidamente acompanhado dos títulos de propriedade, para fins de alteração no Cadastro 
Imobiliário da Prefeitura. 

 
 Art.26º – A implantação de empreendimentos industriais, empresas comerciais e 
de prestação de serviços, em área não loteada, deverá ser feita por desmembramento e 
de acordo com as seguintes exigências: 
 
 I – Os projetos das edificações deverão atender aos índices urbanísticos da zona 
em que estiver sendo proposta a implantação. 
 II – Reservar 10% (dez por cento) da área loteável, percentual destinado à 
recreação e ajardinamento de uso privado. 
 III – Caracterizar no projeto, as áreas de alargamento de vias públicas, que ficarão 
incorporadas ao patrimônio do Município. 
 
 §1° - Na matrícula da escritura da área desmembrada e no projeto de 
desmembramento deverá constar a expressão: “esta gleba desmembrada não reservou 
APR”. 
 
 §2° - A mudança de uso para tipo diferente do previsto no caput deste artigo, 
implica na doação de 17% (dezessete por cento) da área para uso público, com acesso 
para a via pública. 
 



 
SEÇÃO  IV 

DA TRANSFORMAÇÃO DE OUTRAS FORMAS DE OCUPAÇÃO EM LOTEAMENTOS 
 
Art.27º - A transformação, em loteamentos comuns, de loteamentos de sítios de recreios, 
bem assim de áreas possuídas em regime de condomínio, ou de quaisquer outros 
empreendimentos, que sejam resultantes de projetos anteriormente aprovados e 
registrados, poderá ser aprovada nos termos da Lei. 

 
§1º - A transformação urbanística a que se refere o caput deste artigo dependerá 

dos seguintes requisitos: 
 

a) quando conveniente ao interesse público, prevalecendo este sobre o interesse 
dos proprietários, apurado mediante justificativa minuciosa da conveniência do 
empreendimento, referendado pela prefeitura municipal e aprovada por ato 
legislativo; 

 
b) aprovação de projeto geral prevendo a construção da infra-estrutura 

complementar necessária ao adensamento populacional estimado, com todos 
os respectivos equipamentos urbanos, áreas institucionais, áreas verdes e 
sistema viário, tudo com ônus total para os interessados; 

 
c) requerimento da aprovação do projeto assinado pela totalidade dos 

proprietários de unidades autônomas, lotes ou sítios do respectivo loteamento 
ou condomínio; 

 
§2º - O projeto global de transformação urbanística deverá conter os requisitos e 

informações e se sujeitar às normas de elaboração e tramitação especificadas nesta Lei. 
 
§3º - Nos casos em que não for possível a reserva de áreas institucionais e áreas 

verdes, o valor necessário à aquisição de áreas equivalentes, situadas na região limítrofe, 
previamente selecionadas e oferecidas ao Município, será previamente recolhido à 
Tesouraria Municipal, onde permanecerá caucionado, como condição prévia e 
indispensável à aprovação do projeto. 

 
§4º - Caso não seja aprovado o projeto, por qualquer motivo, os valores referidos 

no parágrafo terceiro serão restituídos aos respectivos titulares; em caso de aprovação do 
projeto, e antes da expedição do respectivo alvará, serão ditos valores utilizados na 
aquisição das áreas selecionadas e oferecidas pelos interessados. 

 
§5º - Os imóveis a serem selecionados, pelos respectivos titulares de domínio, em 

garantia de execução da infra-estrutura serão, preferencialmente, aqueles situados dentro 
da área a ser transformada em loteamento, admitindo-se garantia em dinheiro, na forma 
da Lei. 
 
 



SEÇÃO  V 
DA EXECUÇÃO E APROVAÇÃO 

 
Art.28º - O processo de exame de projeto global e projetos específicos deverá ser 
estritamente formal, pelo que todas as questões e fases serão tratadas por escrito, 
através de petições apresentadas no Protocolo e de despachos escritos e 
fundamentados, de forma a que todos os lances, decisões e soluções fiquem 
devidamente, registradas e documentadas, evitando-se procedimentos verbais, salvo 
quando estritamente indispensáveis. 
 
Parágrafo único - Considera-se projeto global de loteamento o conjunto formado  pelos 
estudos, memoriais, relatórios, tabelas, documentos e projetos específicos parciais de 
obras, de acordo com a enumeração constante do Anexo II. 
 
Art.29º - Para a apreciação e exame de projetos, previstos nesta Lei, o interessado 
apresentará requerimento à Administração Municipal acompanhado dos documentos 
relacionados no Anexo II. 

 
Art.30º - Cada projeto específico parcial de obra será objeto de apreciação pelo setor ao 
qual competir tal exame, formalizando-se as intervenções através de despachos e 
finalizando por um termo final de exame, firmado pelo servidor competente, que 
considerará o projeto específico em condições ou não de aprovação. 

 
§1º - Caso o processo apresente irregularidades, no projeto ou na documentação, 

o interessado será notificado por escrito para promover a devida regularização ou 
complementação dentro do prazo de 20 (vinte) dias. 

 
§2º - O órgão municipal responsável pelo planejamento territorial aprovará ou 

rejeitará o projeto global no prazo de 3 (três) meses a contar da data do protocolo de 
requerimento, prorrogável por 30 (trinta) dias. 
 

§3º - No caso do §2º, a contagem do prazo para aprovação ou rejeição será 
interrompida, continuando no primeiro dia após a regularização ou complementação, 
prevista no §1º. 
 

§4º - Transcorridos os prazos sem que tenham sido apresentados pelo interessado 
todos os dados necessários, o projeto será considerado rejeitado. 

 
§5º - No caso de rejeição, o processo será arquivado em definitivo, não podendo 

ser reativado; para se tratar do mesmo assunto, deverá ser iniciado novo processo, de 
acordo com as normas desta Lei e novo recolhimento das taxas cabíveis. 

 
§6º - Somente depois que os projetos específicos parciais forem considerados em 

condições de aprovação é que o órgão municipal responsável pelo planejamento territorial 
poderá aprovar o projeto de forma global, ficando terminantemente vedada aprovação 
parcial ou condicionada ao cumprimento de qualquer alteração de projetos. 

 
§7º - O órgão municipal responsável pelo planejamento territorial não ficará 

adstrito às apreciações formuladas sobre projetos específicos parciais, podendo 
complementar e rever as respectivas conclusões quando para tanto haja motivação 



técnica ou legal, podendo ainda avocar qualquer projeto, em qualquer fase de exame, 
sempre que tal intervenção for necessária ou recomendável. 

 
§8º - A expedição do alvará de licença será autorizada por ato do Prefeito ou 

servidor ao qual for delegada competência para tanto. 
 
Art.31º - O projeto será rejeitado nos seguintes casos: 
 

I - Quando estiver em desacordo com as suas diretrizes ou estudos técnicos; 
II - Quando exigir investimentos em infra-estrutura e serviços, de responsabilidade 

do Poder Público, que não estejam previstos; 
III - Quando promover o crescimento desordenado da região. 
 

Art.32º - Aprovado o projeto o interessado deverá protocolá-lo no registro imobiliário 
dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação. 

 
Parágrafo Único - As despesas referentes ao registro do empreendimento correrão 

à conta do loteador. 
 

Art.33º - Desde a data de registro do parcelamento, passam a integrar o domínio do 
Município as vias públicas, as áreas destinadas à recreação, ao uso institucional e os 
equipamentos públicos urbanos e comunitários. 

 
§1º - As áreas institucionais e de recreação pública terão sua localização definida 

no projeto urbanístico pela prefeitura municipal, de acordo com estudo do órgão municipal 
responsável pelo planejamento urbano e não poderão ter seu uso alterado, salvo por 
aprovação do poder legislativo municipal. 

 
§2º - Sendo necessária a alteração do uso da área institucional prevista em 

loteamento aprovado, será obrigatoriamente destinada outra área institucional equivalente 
em substituição, de forma a não haver prejuízo das condições originais do loteamento 
nem das ofertas de equipamentos sociais aos usuários e adquirentes. 

 
§3º - A área equivalente a que se refere o parágrafo anterior será indicada pelo 

órgão de planejamento municipal, podendo se localizar em área limítrofe com a qual 
possa haver integração do uso institucional. 

 
 §4° - Poderá ser dispensada a substituição prevista no §2° deste artigo quando a 
área institucional for considerada inaproveitável para ocupação por qualquer tipo de 
equipamento social e comunitário, assim declarada por pareceres fundamentados, 
emitidos por órgão competente, quanto à ocupação de áreas urbanas de propriedade do 
Município, além da concordância expressa da prefeitura municipal e da aprovação pelo 
Poder Legislativo. 
 
 §5° - Para efeitos desta Lei, considera-se inaproveitável a área que: 
 
 I – possui dimensões, formas ou topografia que inviabilizem sua ocupação por 
equipamentos sociais e comunitários; 
 II – estiver inserida em áreas de risco ou de ocupação especial, assim considerada 
por meio de leis posteriores à sua aquisição pelo Município; 



 III – estiver localizada em zonas onde seja necessária a construção de 
equipamentos sociais e comunitários ou onde esta necessidade seja limitada, 
comprovada por estudo de demanda. 
 
 §6º - No caso de que trata o inciso II do parágrafo anterior, somente ficará 
desobrigada da reposição de área prevista no §2º, quando existirem outras áreas 
institucionais que atendam às necessidades de equipamentos sociais e comunitários, 
apontadas pelo estudo de demanda. 

 
Art.34º - No ato de aprovação do projeto, o interessado deverá assinar termo de 
compromisso obrigando-se à construção da infra-estrutura abaixo relacionada, no prazo 
máximo de 1 (um) ano, conforme cronograma de execução: 

 
I - abertura das vias públicas; 
II - sistema de abastecimento de água potável; 
III - rede de energia elétrica e iluminação pública; 
IV - sistema de esgotamento sanitário e destinação final (resíduos sólidos e 

líquidos); 
V - sistema de drenagem das águas pluviais. 

 
Art.35º - Como garantia da execução das obras mencionadas no artigo anterior, o 
interessado vinculará no mínimo 70% (setenta por cento) do número de lotes, constantes 
do projeto, mediante termo de compromisso e caução real, lavrado em instrumento 
público devidamente averbado no Registro de Imóveis ou prestará caução em dinheiro, 
fiança bancária ou outra garantia prevista em lei, correspondente ao valor dos lotes. 

 
§1º - A garantia em dinheiro referida no “caput” será estabelecida por laudo técnico 

elaborado pela prefeitura municipal, do qual constarão planilhas detalhadas especificando 
unidades de medida, quantidades, preços unitários e globais das obras a serem 
executadas, segundo valores atualizados do mercado. 
 

§2º - No instrumento previsto neste artigo, constará expressa autorização para que 
a Administração Municipal promova a venda dos lotes caucionados, na qualidade de 
bastante procuradora dos proprietários, ou a liberação da caução prestada em dinheiro, 
para a finalidade exclusiva de execução das obras, caso não tenham sido executadas nos 
prazos fixados. 

 
§3º - Caso o valor das obras ultrapasse o montante da renda auferida com a 

alienação dos lotes, efetivada nos termos do parágrafo anterior, o restante será cobrado 
do loteador. 

 
§4º - Os lotes poderão ser descaucionados, proporcionalmente à infra-estrutura 

executada, de acordo com o seguinte planejamento: 
 
I   - 10% (cinco por cento) para a abertura das vias públicas; 
 
II  - 20% (dez por cento) para a implantação do sistema de abastecimento de água 

potável; 
 
III - 30% (vinte por cento) para a implantação do sistema de esgotamento sanitário 

e destinação final (resíduos sólidos e líquidos); 



 
IV - 30% (trinta por cento) para a implantação da rede de energia elétrica  e 

iluminação pública; 
 

V - 10% (dez por cento) para a implantação da rede de drenagem das águas 
pluviais. 

 
§5º - A infra-estrutura poderá ser executada em etapas correspondendo cada 

etapa à execução completa de uma das obras específicas relacionadas no parágrafo 4° e 
o descaucionamento dos lotes será feito de acordo com o planejamento definido no 
parágrafo anterior, mediante liberação da prefeitura municipal, com parecer técnico 
elaborado pelos órgãos responsáveis pela fiscalização das obras de infra-estrutura. 

 
§6º - Não poderá ser deferida liberação parcial de lotes caucionados quando a 

execução de qualquer das etapas de obras específicas relacionadas no parágrafo anterior 
não for cumprida integralmente. 

 
§7º - Não será obrigatória a lavratura de escritura pública de descaucionamento de 

lotes. 
 

Art.36º - Depois de realizadas as obras de infra-estrutura, o órgão municipal responsável 
pelo planejamento territorial a requerimento do interessado, liberará a garantia prestada e 
expedirá o Termo de Conclusão. 

 
Parágrafo Único - A liberação prevista no caput será feita após vistoria dos órgãos 

municipais responsáveis pela fiscalização da execução das obras de infra-estrutura e de 
acordo com parecer técnico da prefeitura municipal. 

 
Art.37º - Não caberá à Administração Municipal responsabilidade pela diferença de 
medidas dos lotes ou quadras que o interessado venha a encontrar, em relação às 
medidas dos parcelamentos aprovados. 

 
Parágrafo Único - O empreendedor deverá fazer a demarcação dos logradouros, 

quadras e lotes. 
 

Art.38º - A Administração Municipal tomará as medidas necessárias tendentes a impedir a 
formação de loteamentos clandestinos. 

 
§1º - Especial fiscalização será efetuada quanto aos parcelamentos do solo rural, 

para fins urbanos, ou sobre o uso em condomínio por titulares de frações ideais. 
 
§2º - Nenhuma guia de transmissão do Imposto sobre Transferência de Bens 

Imóveis – ITBI poderá ser liberada pelos órgãos municipais responsáveis pelas 
avaliações, ou cadastro ou lançamento de imóveis, antes de estar aprovado o respectivo 
projeto global pelo órgão municipal responsável pelo planejamento urbano e devidamente 
registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente. 
 



 
CAPÍTULO  III 

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 
 
Art.39º - A execução de parcelamento do solo em qualquer de suas modalidades, bem 
como a utilização individual ou coletiva de frações ideais de condomínio, sem prévia 
aprovação do plano respectivo pela Administração Pública Municipal, bem assim a 
execução de obras correlatas em desacordo com esse mesmo plano, acarretará a 
aplicação das seguintes penalidades, sem prejuízo das sanções penais previstas na 
legislação supletiva: 

 
I - multas; 
II - embargo; 
III - interdição; 
IV - demolição. 
 

Art.40º - Toda obra ou edificação, a qualquer tempo, poderá ser vistoriada pelo órgão 
municipal responsável e, para esse fim, o encarregado da fiscalização terá imediato 
ingresso ao local, mediante apresentação de sua identificação funcional. 

 
Art.41º - Consideram-se infrações para efeito desta Lei Complementar, as ações 

ou omissões praticadas pelo proprietário da obra ou edificação, bem como pelo 
responsável técnico, que importem em inobservância às normas pertinentes a esta Lei. 

 
Art.42º - Consideram-se infratores: 

 
I - o possuidor do imóvel, o proprietário ou seus sucessores a qualquer título, 

adquirentes de lotes ou frações ideais; 
II - o responsável pelo parcelamento do solo ou pelo plano de administração de 

propriedade em comum; 
III - o incorporador, o procurador e o corretor que negociarem frações ideais de 

terreno e empreendimentos imobiliários sem previamente satisfazer as exigências desta 
Lei e demais legislação aplicável; 

IV - o proprietário, o projetista, o responsável técnico, o incorporador que construir 
sem previamente satisfazer as exigências desta Lei. 

 
Art.43º - As infrações e multas mencionadas nesta Lei, serão as seguintes: 

 



TABELA I 
Multa Aplicada ao Proprietário, ao Incorporador na Constatação da Infração (Artigo 

42, I) 
 
1. Execução de parcelamento do solo, em qualquer de suas modalidades, ou utilização 
em condomínio sem prévia aprovação do plano pela Administração Pública Municipal: ½ 
da UFIR para cada 250 m² ou fração de terreno, mais 20 UFIR para cada 100m ou fração 
de via aberta, reaplicada a cada 30 dias, até regularização. 
2. Execução de parcelamento do solo, ou utilização de condomínio em qualquer de suas 
modalidades, em desacordo com o plano aprovado ou com atraso: ¼ da UFIR para cada 
250m² ou fração de terreno, mais 10 UFIR para cada 100m ou fração de via aberta, 
reaplicada a cada 30 dias, até regularização. 
3. Reaplicação diária até comunicação escrita e protocolada pelo infrator da paralisação 
da obra e verificação pela repartição fiscalizadora: 1/20 da UFIR para cada 250m² ou 
fração de terreno, 2 UFIR para cada 100m ou fração de via aberta. 

 
 

TABELA II 
Multa Aplicada ao Profissional Responsável Incorporador, Procurador e Corretor na 

Constatação da Infração (Artigo 42, II) 
 

1. Execução de parcelamento do solo, em qualquer de suas modalidades ou utilização 
em condomínio em desacordo com o plano aprovado: 1/12 da UFIR para cada 250m² ou 
fração de terreno mais 1/3 da UFIR para cada 100m ou fração de via aberta. 
2. Reaplicação diária até comunicação escrita e protocolada pelo infrator da paralisação 
da obra e verificação pela repartição fiscalizadora: 1/20 da UFIR para cada 250m² ou 
fração de terreno mais 1/3 da UFIR para cada 100m ou fração de via aberta. 

 
 

TABELA III 
Multa Aplicada ao Proprietário, Projetista, Responsável Técnico, Incorporador na 

Constatação da Infração (Artigo 42, IV). 
 
1. Execução de edificação em desacordo com o projeto aprovado: 1 UFIR para cada 1 m² 
de área construída ou fração, reaplicada a cada 30 dias, até regularização. 
2. Reaplicação diária até comunicação escrita e protocolada pelo infrator da paralisação 
da obra e verificação pela repartição fiscalizadora: 1/20 da UFIR para cada 1m² de área 
construída ou fração. 

 
Art.44º - As multas serão impostas pelo órgão municipal ao qual for atribuída esta 
competência em Decreto do Prefeito. 
 
Art.45º - Aplicada a multa, não fica o infrator desobrigado do cumprimento das exigências 
que a houver determinado e nem estará isento das obrigações de reparar o dano 
resultante da infração. 
 
Art.46º - As multas não pagas nos prazos fixados serão inscritas em dívida ativa ou 
cobradas judicialmente. 
 
Art.47º - Verificada qualquer infração às disposições desta Lei, será lavrado o competente 
AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA, com notificação simultânea do infrator, para, no prazo 



de 10 (dez) dias corridos, pagar ou apresentar defesa, sob pena de confirmação da 
penalidade imposta. 

 
§1º - Simultaneamente à imposição de multa, serão lavrados: 
 
a) auto de embargo da obra; 
b) intimação para regularização da situação, nos termos da legislação específica. 

 
§2º - O Auto de Infração a que se refere este artigo será feito em formulário próprio 

numerado, com cópia. 
 
§3º - O Auto de Infração deverá conter: 

 
I - nome do infrator ou denominação que o identifique; 
II - nome do responsável técnico pela execução da obra e número da Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART, se houver; 
III - data e local da infração; 
IV - descrição do fato que constitui a infração com a indicação do dispositivo legal 

infringido; 
V - prazo para regularizar a situação, se for o caso; 
VI - ciência do notificado; 
VII - o valor da multa, quando for o caso e o prazo para pagamento, que não 

deverá exceder a 10 (dez) dias corridos; 
VIII - assinatura de quem lavrou o auto de infração e das testemunhas, quando for 

o caso. 
 
§4º - Em caso de recusa da assinatura pelo infrator, o auto de infração será 

considerado perfeito, desde que anotada essa circunstância e subscrito por 02 (duas) 
testemunhas. 

 
§5º - Ao notificado dar-se-á 01 (uma) via do auto de infração. 
 
§6º - A notificação poderá ser efetuada: 
 
I - pessoalmente, sempre que possível; 
II - por carta, acompanhada de via do auto de infração com aviso de recebimento, 

datado e firmado pelo destinatário ou alguém do seu domicílio; 
III - por edital, se desconhecido o domicílio do infrator 
 

Art.48º - O auto ou a declaração de embargo será lavrado em formulário próprio 
numerado, com cópia, e deverá conter os seguintes elementos: 

 
I - nome do notificado ou denominação que o identifique; 
II - nome do responsável técnico pela execução da obra e o número da Anotação 

de Responsabilidade Técnica - ART, se houver; 
III - data e local da lavratura; 
IV - descrição do fato que motivou o embargo com a indicação do dispositivo legal 

infringido; 
V - as penalidades a que está sujeito por desrespeito do embargo; 
VI - assinatura do notificante e ciência do notificado. 
 



Parágrafo único - Adotar-se-ão os mesmos procedimentos administrativos 
relacionados nos parágrafos 4º, 5º e 6º do artigo 47 desta Lei. 

 
Art.49º - A obra será embargada, sem prejuízo das multas e outras penalidades, quando a 
infração a esta Lei Complementar assim justificar. 
 
Parágrafo Único - O embargo será retirado somente quando regularizada a situação que o 
motivou. 

 
Art.50º - A edificação, ou qualquer de suas dependências, poderá ser interditada com o 
impedimento de sua ocupação ou funcionamento da atividade instalada, quando: 

 
I - não existir auto de conclusão ou “Habite-Se”; 
II - houver utilização para fim diverso do considerado no projeto; 
III - houver utilização para fim proibido, no que estabelece a zona em que se 

encontra; 
IV - o proprietário não executar os reparos necessários no prazo fixado para  a 
concordância com esta Lei. 
 
Art.51º - O auto de interdição será feito em formulário próprio numerado, com cópia, e 
conterá os seguintes elementos: 
 

I – nome do notificado ou denominação que o identifique; 
II - nome do responsável técnico e número da Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART, se houver; 
III - data e local da lavratura; 
IV - descrição do fato que motivou a interdição com a indicação do dispositivo legal 

infringido; 
V - prazo para regularizar a situação, se for o caso; 
VI - as penalidades a que está sujeito, caso não regularize a situação; 
VII - assinatura do notificante e ciência do notificado. 
Parágrafo Único - Adotar-se-ão os mesmos procedimentos administrativos 

relacionados nos parágrafos 4º, 5º e 6º do artigo 47 desta Lei. 
 

Art.52º - A obra será interditada, sem prejuízo das multas e outras penalidades, quando a 
infração a esta Lei assim justificar. 

 
Parágrafo Único - A interdição será retirada somente quando regularizada a situação que 
a motivou. 

 
Art.53º - A obra ou edificação será demolida, total ou parcialmente, através de Decreto do 
Prefeito Municipal, constando junto ao processo, o projeto de demolição. 

 
Art.54º - O infrator terá o prazo de 10 (dez) dias corridos para apresentar sua defesa 
contra a ação dos agentes fiscalizadores, contados do recebimento do auto de infração ou 
da publicação do edital. 

 
§1º - A defesa far-se-á por petição, facultada a anexação de documentos. 

 
§2º - A defesa contra a ação dos agentes fiscais terá efeito suspensivo da 

cobrança de multas. 



 
Art.55º - As partes terão um prazo comum de 04 (quatro) dias para alegações finais, 
contados a partir do 1º (primeiro) dia após a apresentação da defesa. 

 
Art.56º - As defesas contra os agentes fiscais serão analisadas pela PREFEITURA 
MUNICIPAL, que emitirá parecer no prazo de 10 (dez) dias. 

 
Art.57º - As decisões serão tomadas pelo responsável do órgão municipal da área de 
obras, que concluirá pela procedência ou improcedência do auto de infração no prazo de 
10 (dez) dias. 

 
Art.58º - Da decisão em primeira instância caberá recurso ao Prefeito Municipal. 

 
§1º - O recurso deverá ser interposto, por meio de petição, no prazo de 10 (dez) 

dias contados da ciência da decisão da primeira instância, por qualquer das partes 
envolvidas, facultada a anexação de documentos. 

 
§2º - Com parecer do órgão municipal responsável pela área jurídica, o Prefeito 

Municipal terá um prazo de 30 (trinta) dias para a sua decisão. 
 

Art.59º - Vencido o prazo para recurso, sem interposição deste, e persistindo as 
irregularidades, o Município poderá cassar qualquer licença concedida, sem prejuízo das 
penalidades previstas nesta Lei. 

 
 

CAPÍTULO  IV 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art.60º - A PREFEITURA MUNICIPAL solicitará apreciação do Conselho Regional 
competente para os casos omissos e excepcionais a esta Lei, ou quando julgar 
necessária, demonstrado em parecer. 

 
Parágrafo Único – As alterações nos índices urbanísticos, constituídos pela taxa de 
ocupação máxima, coeficiente de aproveitamento máximo, afastamentos frontal, lateral e 
fundo mínimos, testada mínima e área mínima do lote, deverá ter justificativa técnica que 
confirme a necessidade da modificação. 

 
Art.61º - Além das disposições desta Lei Complementar, as edificações, obras, 
empreendimentos e serviços públicos ou particulares, de iniciativa ou a cargo de 
quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, ficam sujeitos, também, ao disposto em Leis 
paralelas ou supletivas. 

 
Art.62º- A implantação de atividades rurais na zona urbana, caracterizadas pela criação 
de animais, plantio de cultura e extrativismo deverá ter aprovação dos órgãos municipais 
responsáveis pela saúde pública e pelo meio ambiente. 

 
Art.63º - As atividades potencialmente poluidoras somente poderão se instalar no 
Município após aprovação do órgão municipal responsável pelo meio ambiente. 

 



Art.64º - A Administração Municipal, através do órgão responsável pelo planejamento 
territorial, fornecerá a qualquer interessado todas as informações relacionadas a esta Lei 
mediante solicitação por escrito, em formulário próprio, assinado pelo interessado. 
 
Parágrafo Único - A Administração Municipal prestará as informações por escrito, as quais 
poderão ser anexadas ao processo do interessado. 

 
Art.65º - O interessado deverá recolher as taxas devidas no ato de apresentação de 
qualquer requerimento. 

 
§1º - Serão liminarmente indeferidos os requerimentos que não venham 

acompanhados de todos os requisitos exigidos por esta Lei Complementar, sem que 
assista ao interessado direito a restituição das taxas recolhidas. 

 
§2º - A renovação do requerimento ficará sujeita a novo recolhimento das taxas 

devidas. 
 
§3º - Antes de iniciar o exame do pedido a Administração Municipal procederá a 

verificação dos registros cadastrais e lançamentos referentes ao imóvel, provendo as 
necessárias correções e levantamentos de débitos existentes, devendo o órgão 
competente certificar a final regularidade da situação do imóvel. 

 
Art.66º - As análises e aprovação dos projetos referentes ao uso e ocupação do solo, e 
edificações serão feitas por profissional habilitado do órgão municipal responsável pelo 
planejamento urbano e serão reportados e discutidos, somente, com o profissional 
habilitado. 

 
Art. 67º - Em caso de dúvida ou divergência quanto à aplicabilidade desta Lei em 
confrontação com o Plano Diretor Municipal, sendo a área nos limites do Mapa (parte do 
Mapa do Zoneamento Sócio-Ambiental (SFC-PAR-12 - Anexo 12) referente ao município 
em tela), prevalecerá a presente Lei. 
 
 

 (nome do município), ____ de ______________________de 200X 
 

 
Prefeito  Municipal 

 



 
ANEXO I – MAPA DO ZONEAMENTO AMBIENTAL DOS RESERVATÓRIOS 

HIDRELÉTRICOS NO MUNICÍPIO DE  (NOME DO MUNICÍPIO) 
 
 



 
ANEXO II 

 
 
 

II - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PEDIDOS DE DIRETRIZES DE 
LOTEAMENTO 

 
 

 
1 - Diagnóstico Ambiental na região do empreendimento, contendo: 
 
1.1 - Caracterização do empreendimento contendo: 
 
- Mapa Planialtimétrico, na escala 1:20.000 ou 1:10.000 ou 1:5.000, de localização da 

área na região, contendo: 
- Bacia hidrográfica de contribuição; 
- Área de Preservação obrigatória. 
- As condições urbanísticas do loteamento e a estimativa da população futura; 
- Justificativa para implantação do empreendimento; 
- Dados do proprietário da área, dos empreendedores e responsáveis técnicos. 
 
1.2 - Caracterização Ambiental da região, contendo: 
 
- Caracterização da área de implantação do empreendimento e área do entorno imediato 
com memorial contendo informações do meio físico, a respeito do solo, nascentes, 
córregos e rios. Informações a respeito do clima e ruídos. 
 
- Informações a respeito do meio biológico com informações à respeito da fauna local, 
flora, limnologia e qualidade das águas. 
 
- É necessário um memorial com informações a respeito da socioeconômica local, 
contendo dados a respeito da educação, saúde, assistência social, cultura, lazer 
 
1.3 - Análise Ambiental do Empreendimento: 
 
- Identificar os impactos ambientais, sociais, econômicos e culturais que possam 
influenciar o futuro loteamento, considerando, no mínimo, os aspectos de drenagem 
pluvial, sanitária e de proteção das áreas de preservação obrigatória. 
 
 
2 - Título de propriedade transcrito no Registro de Imóveis, constante de certidão 
fornecida há 60 (sessenta) dias no máximo, das áreas a serem loteadas; 
 
3 - Certidão Negativa de tributos Municipais, expedida a menos de 30 (trinta) dias; 
 
4 - Projeto Planialtimétrico do imóvel em linguagem compatível para trabalho  
informatizado, referenciado pelos marcos oficiais implantados na região, no sistema de 
Coordenadas Universal Transversal de Mercator – UTM,  em 6 (seis) vias em papel na 
escala de 1:2.000, assinadas pelos proprietários e por profissional habilitado e registrado 
no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA, contendo: 



 
4.1 - As divisas da gleba a ser loteada, com indicação dos proprietários dos terrenos 
confrontantes; 
 
4.2 - As curvas de nível à distância de 1 (um) em 1 (um) metro, em relação à Referência 
Altimétrica - RA; 
 
4.3 - A localização das nascentes, cursos d’água, áreas úmidas, áreas com vegetação 
nativa, bosques e construções existentes; 
 
4.4 - Dimensões lineares compreendendo todos os segmentos do perímetro e  dimensões 
angulares de toda a propriedade e da gleba a ser subdividida; 
 
4.5 - A indicação dos arruamentos contíguos a todo o perímetro, com localização das vias 
de comunicação e os pontos de amarração com a área do loteamento; 
 
4.6 – Indicação dos acessos para o reservatório, considerando o código de uso aprovado 
no PACUERA dos reservatórios; 
 
4.7 - O tipo de uso predominante a que o loteamento se destina; 
 
4.8 - Quadro de áreas. 
 



 
III - DOCUMENTOS PARA PEDIDOS DE DESMEMBRAMENTO E REMEMBRAMENTO 
 
 
1 - Título de propriedade, transcrito no Registro de Imóveis constante de certidão  
fornecida há 60 (sessenta) dias no máximo, dos terrenos a serem modificados; 
 
2 - Certidão negativa de tributos municipais expedida a menos de 30 (trinta) dias; 
 
3 - Projeto planialtimétrico da área, no mínimo na escala 1:2.000, em linguagem 
compatível para trabalho informatizado, referenciado pelos marcos oficiais implantados na 
região, no sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator – UTM, em 6 
(seis) vias em papel, assinadas pelos proprietários e por profissional habilitado e 
registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA, contendo: 
 
3.1 -.O desmembramento ou remanejamento pretendido; 
 
3.2 - As divisas da área a ser dividida, anexada ou remanejada, com a indicação dos 
atuais proprietários confrontantes; 
 
3.2 - Dimensões lineares e angulares de toda a propriedade; 
 
3.3 - A indicação dos arruamentos contíguos a todo o perímetro, com localização das vias 
de comunicação e os pontos de amarração com a área a ser dividida, anexada ou 
remanejada; 
 
3.4 - Definição das novas áreas em lotes com as respectivas dimensões e áreas 
devidamente relacionadas no quadro de áreas; 
 
3.5 - Outras indicações de interesse geral. 
 
4 - Planta da situação da área, contendo as metragens dos diversos segmentos do 
perímetro e a metragem quadrada na escala de 1:10.000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IV - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA APROVAÇÃO DE PROJETOS DE 
LOTEAMENTO 
 
 
1 - Título de propriedade, transcrito no Registro de Imóveis, constante de certidão 
fornecida há 60 (sessenta) dias no máximo, dos terrenos a serem modificados; 
 
2 - Certidão Negativa de Tributos Municipais, expedida a menos de 30 (trinta) dias; 
 
3 - Projeto Urbanístico em linguagem compatível para trabalho informatizado, 
georreferenciado pelos marcos oficiais implantados na região no sistema de Coordenadas 
Universal Transversal de Mercator – UTM, em 06 (seis)  vias em papel, assinadas por 
profissional habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - 
CREA, contendo: 
 
3.1 - Projeto Urbanístico na escala 1:1.000, contendo: 
 
- Indicação exata da disposição, da forma e do dimensionamento das áreas de domínio 
público (APR), áreas de preservação obrigatória, do sistema viário e outros equipamentos 
públicos exigidos; 
 
- Dimensões lineares e angulares do projeto, com raios, cordas, pontos de tangência e 
ângulos das vias curvilíneas; 
 
- Situação topográfica com curvas de nível de metro em metro, em relação à Referência 
Altimétrica - RA; 
 
- Subdivisão das quadras em lotes, com respectivas dimensões e numeração; 
 
- Seção transversal de cada tipo de via existente; 
 
- Perfis longitudinais e transversais de todas as vias de circulação, inclusive os acessos 
para o reservatório, se houver, e praças; 
 
- Quadro de áreas. 
 
4 - Planta de situação da área, na escala 1:10.000, configurando a perfeita amarração da 
área a ser loteada com os arruamentos vizinhos ou com  a projeção das vias de acesso 
principais; 
 
5 - Memorial Descritivo, contendo: 
 
5.1 - Descrição do loteamento, com suas características, destinação do uso e da 
ocupação do solo; 
 
5.2 - As condições urbanísticas do loteamento e as limitações que incidem sobre os lotes 
e suas construções, além daquelas constantes nas diretrizes de loteamento; 
 
5.3 - Descrição das áreas institucionais, de recreação pública, das vias e dos lotes com 
denominações, dimensões e confrontações. 



 
6 - Deverão ser apresentados, em separado, os projetos abaixo relacionados, para 
apreciação dos respectivos órgãos responsáveis por sua área de atuação: 
 
6.1 - Estudo Ambiental - Meio Ambiente; 
 
6.2 - Meios-fios e sarjetas; 
 
6.3 - Drenagem das águas pluviais; 
 
6.4 - Abastecimento de água potável; 
 
6.5 - Esgotamento Sanitário e sua Destinação Final; 
 
6.6 - Energia Elétrica e Iluminação Pública; 
 
7 - Cronograma físico-financeiro de execução das obras de infra-estrutura; 
 
8 - Relação dos lotes a serem caucionados, distribuídos por todo o loteamento ou Caução 
em dinheiro ou fiança bancária no valor das obras de infra-estrutura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA APROVAÇÃO DE PROJETO DE 
DESMEMBRAMENTO OU REMEMBRAMENTO 
 
 
1 - Título de propriedade, transcrito no Registro de Imóveis, constante de certidão 
fornecida há 60 (sessenta) dias no máximo, dos terrenos a serem modificados; 
 
2 - Certidão Negativa de Tributos Municipais, expedida a menos de 30 (trinta) dias; 
 
3 - Projeto de Remanejamento de áreas, em linguagem compatível para trabalho 
informatizado, referenciado pelos marcos oficiais implantados na região no  sistema de 
Coordenadas Universal Transversal de Mercator - UTM, em 06  (seis) vias em papel, 
assinadas por profissional habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura - CREA, contendo: 
 
3.1 - Planta atual do loteamento, na escala de 1:1.000, na qual figurem todas as 
modificações já aprovadas pela Administração Municipal, com menção dos atos de 
aprovação; 
 
3.2 - Planta do remanejamento pretendido, na escala de 1:1.000, assinalando todas as 
alterações requeridas; 
 
3.3 - Planta de situação na escala de 1:10.000; 
 
3. 4 - Quadro de áreas. 
 
4 - Projeto de Desmembramento ou Remembramento de Áreas, em linguagem compatível 
para trabalho informatizado, referenciado pelos marcos oficiais implantados na região no 
sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator - UTM, em 06 (seis) vias em 
papel, assinadas por profissional habilitado e registrado no Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura - CREA, contendo: 
 
4.1 - Planta atual da área, no mínimo na escala de 1:1.000, na qual figurem todas as 
informações sobre a região circunvizinha e sobre a área a ser desmembrada ou 
remembrada; 
 
4.2 - Planta do Desmembramento ou Remembramento pretendido, no mínimo na escala 
de 1:1.000, assinalando todas as alterações requeridas; 
 
4.3 - Planta de situação na escala de 1:2.000. 
 
4.4 - Quadro de áreas. 
 



 
PROJETO DE LEI N°______, DE_____/_____/200X 
 
 

 “DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA COMISSÃO 
MUNICIPAL DE URBANISMO –  CMU E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 
Art. 1° - Fica criada a Comissão Municipal de Urbanismo - CMU, que será composta pelos 
seguintes servidores municipais, indicados pelos responsáveis dos referidos órgãos: 
 

I - 1 (um) arquiteto ou engenheiro do órgão responsável pelo planejamento 
urbano; 

 
II - 1 (um) advogado do órgão responsável pela área jurídica; 
 
III - 1 (um) engenheiro do órgão responsável pela área de obras; 
 
IV - 1 (um) técnico de nível superior do órgão responsável pela área de trânsito e 

transportes; 
 
V - 1 (um) técnico de nível superior do órgão responsável pela área de meio 

ambienta; 
 
VI - 1 (um) técnico de nível superior do órgão responsável pela área de serviços 

urbanos; 
 
VII - 1 (um) técnico de nível superior do órgão responsável pela área de 

saneamento básico e abastecimento de água potável. 
 
§1º O mandato dos membros da CMU será de 2 (dois) anos, podendo ser 

renovado e as renovações não poderão exceder à metade dos membros. 
 
§2º A CMU será presidida pelo representante do órgão municipal de planejamento 

urbano, indicado pelo responsável do referido órgão. 
 
§3º O advogado do órgão responsável pela área jurídica será o secretário 

executivo da CMU e não terá direito a voto. 
Art. 2° - Compete a CMU: 
 

I - Analisar e emitir parecer sobre os desdobramentos decorrentes da aprovação 
desta Lei; 

 
II - Elaborar as diretrizes para parcelamento e utilização do solo no município; 
 
III - Analisar os projetos de loteamento para sua aprovação; 
 
IV - Coordenar a fiscalização da execução das obras de infra-estrutura dos 

loteamentos e demais empreendimentos aprovados; 
 



V - Analisar e emitir parecer sobre a liberação de garantias de execução de infra-
estrutura; 
 

VI - Analisar e emitir parecer sobre as solicitações de concessão adicional nos 
índices construtivos; 

 
VII - Analisar e emitir parecer sobre recursos interpostos das decisões da 

Administração Municipal, referente a esta Lei; 
 

VIII - Propor medidas de aprimoramento desta Lei e de sua aplicação; 
 
IX – Fundamentar, através de análise e parecer, os processos de levantamento 

cadastral, para aprovação, quando for o caso; 
 
X - Analisar e emitir parecer sobre os casos omissos a esta Lei. 
 

Parágrafo Único – Os processos serão aprovados pelos órgãos municipais responsáveis. 
 
Art. 3° - As decisões da Comissão Municipal de Urbanismo serão tomadas pela maioria 
simples, sendo exigido um quorum mínimo de 50% (cinqüenta por cento) de seus 
membros. 

 
Art. 4° - Qualquer órgão da Administração Pública Municipal poderá solicitar a reunião da 
Comissão Municipal de Urbanismo, e nesta se fará representar, sem direito a voto. 

 
§1º - A Comissão Municipal de Urbanismo poderá solicitar a presença de um 

representante de qualquer órgão ligado  Administração Municipal.` 
 

§2º O responsável técnico poderá apresentar defesa perante a CMU. 
 

Art. 5° - O funcionamento da Comissão Municipal de Urbanismo será regulamentado, no 
que couber, através de Decreto do Poder Executivo. 
 
Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

(nome do município), _____de _________________de 200X. 
 
                                                                         
                                                                              Prefeito Municipal 
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  Anexo 02 – Anotações de Responsabilidade Técnica - ART 
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Anexo 03 – Mapa Geomorfológico (SFC-PAR-04) 
 

 



Fonte: Mapa Geomorfológico da Área de Influência Indireta (AII), escala 1:250.000, apresentado no EIA do AHE
           Serra do Facão, elaborado pela Biodinâmica.
Base Cartográfica: Cartas Topográficas, folhas Serra da Tiririca, Guarda-Mor, Cavaleiros, Campo Alegre de Goiás 
                               e Catalão, escala 1:100.000, DSG - Diretoria do Serviço Geográfico.
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Anexo 04 – Mapa dos Processos Erosivos  
(SFC-PAR-05) 

 



Fonte: Relatório de Cadastramento de Processos Erosivos (setembro/2003).
Base Cartográfica: Cartas Topográficas, folhas Serra da Tiririca, Guarda-Mor, Cavaleiros, Campo Alegre de Goiás 
                               e Catalão, escala 1:100.000, DSG - Diretoria do Serviço Geográfico.
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Anexo 05 – Mapa de Solos (SFC-PAR-06) 
 



Fonte: Mapa de Solos da Área de Influência Indireta (AII), escala 1:250.000, apresentado no EIA do AHE Serra
           do Facão, elaborado pela Biodinâmica.
Base Cartográfica: Cartas Topográficas, folhas Serra da Tiririca, Guarda-Mor, Cavaleiros, Campo Alegre de Goiás 
                               e Catalão, escala 1:100.000, DSG - Diretoria do Serviço Geográfico.
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Anexo 06 – Mapa de Aptidão Agricola (SFC-PAR-07) 



Fonte: Mapa de Solos da Área de Influência Indireta (AII), escala 1:250.000, apresentado no EIA do AHE Serra
           do Facão, elaborado pela Biodinâmica.
Base Cartográfica: Cartas Topográficas, folhas Serra da Tiririca, Guarda-Mor, Cavaleiros, Campo Alegre de Goiás 
                               e Catalão, escala 1:100.000, DSG - Diretoria do Serviço Geográfico.
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Anexo 07 – Mapa de Uso e Ocupação do Solo (SFC-
PAR-08) 



Fonte: Imagens do satélite CBERS-2, cenas 156-120 e 156-119 de 04/10/2007, cena 157-120 de 01/10/2007, e do
            satélite CBERS-2B, cena 157-119 de 15/10/2007, cedidas pelo INPE - Inst ituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Base Cartográfica: Cartas Topográficas, folhas Serra da Tiririca, Guarda-Mor, Cavaleiros, Campo Alegre de Goiás 
                               e Catalão, escala 1:100.000, DSG - Diretoria do Serviço Geográfico.
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Anexo 08 – Mapas de Fragilidade Ambiental 
  (SFC-PAR-09) 

 



Base Cartográfica: Cartas Topográficas, folhas Serra da Tiririca, Guarda-Mor, Cavaleiros, Campo Alegre de Goiás 
                               e Catalão, escala 1:100.000, DSG - Diretoria do Serviço Geográfico.
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Anexo 09 – Mapa de Declividade 
 (SFC-PAR-10) 

 



Fonte: Modelos Numéricos de Elevação do SRTM, folhas SE.23-V-A, SE.23-V-C e SE.23-Y-A. 
           MIRANDA, E. E. de; (Coord.).   Brasil em Relevo.   Campinas: Embrapa Monitoramento por Satélite, 2005.  
           Disponível em: <http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br>.  Acesso em: 28 mar. 2008.
Base Cartográfica: Cartas Topográficas, folhas Serra da Tiririca, Guarda-Mor, Cavaleiros, Campo Alegre de Goiás 
                               e Catalão, escala 1:100.000, DSG - Diretoria do Serviço Geográfico.
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Anexo 10 – Mapas de Benfeitorias  
(SFC-PAR-11) 



Fonte: Cadastro de Benfeitorias.
Base Cartográfica: Cartas Topográficas, folhas Serra da Tiririca, Guarda-Mor, Cavaleiros, Campo Alegre de Goiás 
                               e Catalão, escala 1:100.000, DSG - Diretoria do Serviço Geográfico.
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Anexo 11 – Mapa do Zoneamento Socioambiental  
 (SFC-PAR-12) 

 

 



Base Cartográfica: Cartas Topográficas, folhas Serra da Tiririca, Guarda-Mor, Cavaleiros, Campo Alegre de Goiás 
                               e Catalão, escala 1:100.000, DSG - Diretoria do Serviço Geográfico.
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Anexo 12 – Mapas de Delimitação da APP  
 (SFC-PAR-13 a SFC-PAR-29) 
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Anexo 13 – Mapa das Vias de Acesso  
(SFC-PAR-03) 
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Anexo 14 – Mapa da Área de Abrangencia do  
Estudo (SFC-PAR-02) 
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Anexo 15 – Planilha de Acessos Pré-Existentes  

 
 

 

 

 



PROPRIEDADE PROPRIETÁRIO CONFRONTAÇÃO COM APP (m) Nº de acessos
DV10E Ramiro Rosa Freire e outro 3 1

CA99D Jairo Cardoso da Silva e Outros 10

GO020  13 1

CT54E Lucivaldo de Vanderley Canedo 18

CA08.40D Gerson Vieira Fernades 24 1

CA03.10D Maria do RosÃ¡rio Dias Paranhos 30

CT16E Kedina Dias Gonzaga Silvestre 31 1

CT59E Juarez Francisco Freire 35

CT49.10E João da Silva Rosa 45 1

CA88D André Luiz Pereira e Outros 48

CT16D Valdivino da Silva 49 1

CT31.10D Gilberto Arantes Carrijo 52

CT16.10D Valdivino da Silva 53 1

CA30.50D Domizio Felipe da Silva 65

CT87.10E Maria Cristina GuimarÃ£es 65 1

CT46E Amarildo Almeida da Silva 73

CT87.20E Alberto Castro GuimarÃ£es 82 1

CT56.20E Francisco dos Reis Pereira 93

CT37.10D José Carlos Elias Silva 98 1

CA17.30D Sebastião Ferreira Alvares da Silva Neto 102

CT31E Silvano de Freitas Guimarães 108 1

CR01D_213 Incra Area de Reserva do Assentamento 115

CT19E José Aparecido da Cruz/ Deusdário Pereira da Silva 141 1

CT55.10D Paulo Roberto André 144

CT83.10E Miguel dos Santos 168 1

CT32E Margarida de FÃ¡tima Pereira Gomes 183

CT41E Nilo Pereira de Campos 190 1

DV15.10E Alvino Pereira  Caixeta 191

CA44D Arivaldo José Pires 192 1

CA91.40D Sebastião Pereira da Silva 193

CT19.10D Jueci Pereira de Melo 199 1

CA20D Dionisio Miguel Pires 206

CT50D Divina Pereira de Siqueira 212 1

CT65.50D Verondino Correia de Mesquita 213

CA48.20D Antônio Joaquim de Vasconcelos 217 1

CA91.30D Sebastião Pereira da Silva 218

CA91.50D SebastiÃ£o Pereira da Silva 222 1

CT80.10D Willian Charles Kieffer 224

CA39.30D Geraldo Cardoso de Oliveira 228 1

DV07E Juarez Francisco Freire e outro 233

CT69D José da Silva (Antigo Lázaro Antônio de Oliveira) 239 1

CA48.30D Antônio Joaquim de Vasconcelos 246

CA60.10D Antonio Emilio JÃºnior 251 1

CA48.70D Antonio Joaquim de Vasconcelos 252

DV03.10E Rubens Pereira Caixeta 256 1

CT45.60E Osvaldo Nunes de Almeida 273

CA30.40D Sebastião Euripedes Inacio 284 1

CT90.10D Waldomiro Pereira dos Santos 286

CT15E Paulo Braz Corinto 293 1

CT82D Angelo Gonçalves Mesquita 294

CT93D Ladico Costa Sobrinho 295 1

CT88.10E Adalcino Silvé Arruda 296

PA02E Ricardo Jorge Naben e outros 311 1

CT86E Antônio Caetano Araújo de Souza 313

CR01D_214 Incra Area de Reserva do Assentamento 316 1

CT51E Espólio de Laérc io Neves Zuccolotto 335

CT58.10D Deoclécio Mesquita da Silva 342 1

CT65.30E Evâdio Vieira Diniz 344

DV02.40E José Martins Borges 346 1

CT01E Divino Gonçalves Rios 351

CT39.20D Diogenes Francisco da Costa 361 1

CA92D Nilson Caitano da Silva 369

CA33.10D Antonio João Piveta 370 1

CT91E Saul Rodrigues Borges 370

CT51.10D Valdir Máximo de Souza Junior 381 1

CT25.10E Dorival Miranda Duarte 389

CR01D_208 Incra Area de Reserva do Assentamento 394 1

CR01D_209 Incra Area de Reserva do Assentamento 395

CT44D João Martins Teixeira 408 1

CT93E Jesus Rodrigues de Andrade 419 1

CA33.20D Antônio João Piveta 421 1

CT25E Dorival Miranda Duarte 423 1

CT88.20E José Bernardes Pereira 432 1

CT81D Espólio de Avelino Gonçalves Sobrinho 433 1

CA48.40D Antônio Joaquim de Vasconcelos 442 1

CA13D Valdemar Dias dos Santos 453 1

CA69.10D Osires Pimentel Ulhoa 464 1

CT32D Rogério Macena Faria 469 1

CA89D Espólio de Emiliano José da Silva 479 1

CA71D Paulo Tagliari 480 1

CR01D_203 Incra Area de Reserva do Assentamento 484 1

CT47.20E Jaime Pereira de Amorim 489 1

CA40D José Roberto Machado de Andrade 491 1

CT59D José Haroldo Rodrigues 494 1

CT82.10E Euvaldo José Carandino 506 1

CT89E César Vieira de Araújo 521 1

CT49D Dilson Ferreira da Silva 522 1

CT90D Waldomiro Pereira dos Santos 528 1

CT63D João Vicente 531 1

CT63E Claudionor da Silveira Machado 553 1

PA05E Eliet Nunes de Moura Gonçalves 554 1

CT95E Arlindo Ribeiro 560 1



CT29.10E Marcel Luiz Ferreira 563 1

CT47.50D Nilson Rodrigues Souza/ Gilberto Gonçalves Pacheco 570 1

CT26.10E Nilson Costa de Almeida 571 1

DV02.30E José Augusto Carneiro 588 1

IP04D Antônio Clóvis de Morais e Outros 594 1

CA47.10D Aldivino Apolinásio da Silva 600 1

CA47.20D Aldivino Apolinásio da Silva 623 1

CT91D Regiane Bento de Menezes 633 1

CA36D Lucas Antônio da Silva e Outros 634 1

CT88D Sivaldo Martins Borges 661 1

CA76.20D José Wanderley Pereira 664 1

CA73.20D Eduardo Siqueira Resende Silva 667 1

CT54D Valdomiro Pereira dos Santos 679 1

CT94E Jesus Rodrigues de Andrade 695 1

CT01.20E Divino Gonçalves Rios 697 1

CT54.40E Lucemberg de Vanderley Canedo 716 1

CT65D Verondino Correia de Mesquita 717 1

CT70.10D Espólio de Antonio Ribeiro de Mesquita 727 1

IP02D Giuliano Guidi Gobbi 731 1

CA78.10D Hélio Benicio de Paiva Sobrinho 743 1

CT86D Espólio de Eurico Felisbino da Silva 746 1

CT96D Antônio Manoel Teodoro 750 1

CA48.60D Antônio Joaquim de Vasconcelos 755 1

GO506  757 1

CT57.20D Deoclécio Mesquita da Silva 784 1

CA77D Gilberto Simões de Araújo 785 1

CT58D Venerando Batista Costa de Oliveira 792 1

CT79.10D Deoclécio Silvério de Oliveira 803 2

DV09E Guilhemar Paulo Pereira 809 2

CT83E Adair Domingos Arantes Júnior 820 2

CA70.10D Marcos Antônio Pereira dos Santos e Outros 822 2

CA92.10D Nilson Caitano da Silva 823 2

CT67E Espólio de Pedro Cardoso de Oliveira - 825 2

CT23D Maysa Democh 852 2

CT64.10D Dirson Candido Neto 865 2

CT10.10E Alemar Francisco de Almeida 866 2

CT80D José Gonçalves Mesquita 867 2

CR01D_204 Incra Area de Reserva do Assentamento 871 2

CA76.10D Luiz Pereira dos Santos 874 2

CA15D Jesus Pereira de Souza 878 2

CT80.20E Fátima Conforte da Silveira Silva 885 2

DV08E Olímpio Machado Rodrigues 899 2

DV18E José Cecilio Diniz 901 2

CA43.10D Manoel Francisco da Silva 903 2

CA73.30D Alzira Resende Marra Paschoal 906 2

CA93D Francisca Pereira da Silva 909 2

CT48E Delermano Canedo da Silva 919 2

CA41D Adelino Batista Inácio de Matos 924 2

CA11D Nair Cardoso de Oliveira 928 2

CA91D Sebastião Pereira da Silva 929 2

CA84.10D Divina Dias Canedo 936 2

CA43D Manoel Francisco da Silva 952 2

CT35.10E Wilton Pereira de Campos 954 2

CA30.130D Ivair Alves de Almeida 967 2

CT84.10D Sinval Pereira de Almeida 970 2

CA95D Durval Francisco Pereira 972 2

CT56D Espólio de José Francisco Pires 997 2

CT40.20D João Valdecy Martins 998 2

CT65.30D Verondino Correia de Mesquita 998 2

CA35D Aparecido Felipe da Silva 999 2

CT62.10D Jeronimo Vaz 1008 2

CT31.10E Silvano de Freitas Guimarães 1009 2

CT56.10D Manoel Bento Coelho 1023 2

CT39D José Weliton de Oliveira 1048 2

CT87D Roberto Jacob Filho 1081 2

CT33.10D Manoel de Oliveira Junior 1086 2

CT31D Iolanda Alves Pereira 1092 2

CA74D Gilson Gianelli Paschoal 1093 2

CT87E Alberto Castro Guimarães 1098 2

CT61E Edson de Jesus da Silva Rosa 1101 2

CT70D Espólio de Antônio Ribeiro de Mesquita 1103 2

CT92E Nilton Canedo dos Santos e outra 1107 2

CT85D José da Silva 1118 2

CA10D Sebastião Alves Pereira 1121 2

CA25.10D Luiz Miguel Pires 1124 2

CT88E Roberto Castro Guimarães 1129 2

CT86.10D Moacir Martins Mendonça 1143 2

CA84.20D Heleni Pereira da Silva 1150 2

CA42D José Carlos de Paula 1166 2

DV13.10E Ivan Pires 1172 2

DV07.10E Juarez Francisco Freire e outro 1175 2

CT20E Luziano EurÃpedes da Cruz 1179 2

CA39.20D Geraldo Cardoso de Oliveira 1190 2

CR01D_210_E_211 Incra Area de Reserva do Assentamento 1207 2

CT10.20E Sebatião Francisco de Almeida 1229 2

CT57.10D Luiz Pereira de Mesquita 1233 2

IP03D Moacir Leite Filho e Outro 1234 2

CA85D Luis Antonio Cerqueira Netto 1236 2

CA90D Vando Pereira da Silva 1237 2

CA09.10D José Aparecido Pires Monteiro 1241 2

CT62D Jeronimo Vaz 1251 2

CT57D Lynton Morete Stopa 1278 2

PA03E Agropecuaria Terra Madre Ltda 1281 2



CT72.20E Josá Fernandes Gomes 1298 2

CA69D Osires Pimentel Ulhoa 1309 2

CA28.10D Cilodio Miguel Pires e outros 1316 2

CA66D José Roberto Junqueira Franco 1333 2

CT37E Carlindo Cardoso Filho 1336 2

CA48D Antonio Joaquim de Vasconcelos 1342 2

PA06E Divino Areda Wasconcelos 1348 2

CT47E Claudemar Garcia 1351 2

CA98D Sebastião Pereria da Silva 1353 2

CT56.10E Margarida de Fátima Pereira Gomes 1354 2

DV11.20E Geraldo Martins Borges 1357 2

CT20D Igor Batista Fernandes 1390 2

CA12D Sebastiana de Freitas 1393 2

DV11.10E Geraldo Martins Borges 1404 2

PA04E Ana Ribeiro da Silva 1406 2

CT29D Divina Rosa Pires e Outros 1410 2

CT75.10D Antonio Simão Abdul Nour 1412 2

CA21D Josefa Miguel Alves 1421 2

CA96D Weber Vaz Júnior 1469 2

CT47.60D Milton Martins Borges 1491 2

CT09E Germano Francisco de Almeida 1517 3

CR01D_212 Incra Area de Reserva do Assentamento 1517 3

CT46.10E Amarildo Almeida da Silva 1530 3

CA76.30D Valdivino Pereira dos Santos 1536 3

CT40D João Valdecy Martins 1539 3

CT68E Alceu Dias 1546 3

CA65D Irlene Maria da Silva 1573 3

CA39.10D Geraldo Cardoso de Oliveira 1584 3

CA82D Cecálio Rocha da Silva 1587 3

CA70D Maria Benedita Pereira dos Santos e Outros 1633 3

PA15E Furnas Centrais Eletricas S/A 1662 3

CT39.10D Diogenes Francisco da Costa 1666 3

CT11.10D Danilo B. de Campos Neto e outros 1666 3

CA22D Fabian Rogério Ferreira 1670 3

CT22D Ronaldo Democh 1672 3

CA30.140D Ivair Alves de Almeida 1687 3

CA14.20D Miguel Eugênio Pires 1746 3

CA73.10D Valnira Resende Leão 1750 3

CT78D Ciro Pinto da Fonseca 1773 3

CT12D José Rodrigues Martins 1774 3

CT95D Marcélio Galuppo Bortoletto 1788 3

CT07E Sebastião Cândido da Silva 1794 3

CA17.10D Alberto Alvares da Silva 1796 3

CA39D Geraldo Cardoso de Oliveira 1800 3

CA14.10D Juarez Ã•lvares da Silva 1812 3

CT38D José Jerônimo dos Santos 1814 3

CT45.20E Anterina Nunes de Almeida Garcia 1830 3

CT85E Reginaldo Correia da Paixão 1837 3

CT45.50E Deuslinda Nunes Rocha 1839 3

PA09E Jose Carlos Salviano 1851 3

CA87D Paulo InÃ¡cio de Matos 1852 3

CT36E Marcone Silveira Rabelo 1877 3

CT45.70E Dagmar Nunes da Silva 1884 3

DV15E José Martins Borges 1927 3

CA54.10D Fronteira S/A 1946 3

CA46D Manoel Francisco da Silva 1949 3

CA48.10D Antônio Joaquim de Vasconcelos 1978 3

CT84E Espólio de Marieta C. da Silva 2006 3

CT48.10E Delermano Canedo da Silva 2015 3

CT79.30D Deoclécio Silvério de Oliveira 2020 3

CT80E Maria Conforte da Silveira Silva 2027 3

CA95.10D Durval Francisco Pereira 2037 3

CT64E Valeriano Raimundo Campos 2048 3

CR01D Incra Area de Reserva do Assentamento 2054 3

CT65E Evandio Vieira Diniz 2073 3

CT65.40D Verondino Correia de Mesquita 2102 4

CA77.10D Luciana Lasmar de Araújo 2105 4

CT71.20E Antônio Augusto Pacheco 2108 4

PA06.10E Divino Areda Wasconcelos 2127 4

CT62E Antônio Rodrigues de Paulo 2129 4

CT03.10E Divino Gonçalves Rios 2142 4

DV11E Geraldo Martins Borges 2153 4

CT40.10D João Valdecy Martins 2177 4

CA40.10D José Roberto Machado de Andrade 2192 4

CT79.20D Deoclécio Silvério de Oliveira 2238 4

CT27E Saulo Luiz Ferreira 2259 4

CT72E Divinio de Freitas Assunção 2288 4

DV17E Lucio Martins Borges 2293 4

DV20.10E Espólio de Manoel da Costa Canedo 2294 4

CT76.10E Anisio Favoreto e Outro 2335 4

CT24.10E Nivando Nunes de Almeida 2345 4

CT51D Valdir MÃ¡ximo de Souza 2381 4

CT41D Oziris Ribeiro 2389 4

IP01D José Nunes Franco 2398 4

CA83D Thiago Ã•lvares da Silva e Outros 2399 4

CT21D Espólio de Gervásio R. de Mesquita 2442 4

CT05E FELINTRO CASTRO FILHO 2450 4

CA47D Aldivino Apolinásio da Silva 2476 4

CA28D Miguel Eugênio Pires 2491 4

CT47.70D Walter Divino Gomes 2503 3

CT80.10E Carlos Roberto Humbelino de Castro 2552 3

CT45.30E Noraqldina Nunes de Oliveira 2559 3

CT45.40E Joaquim Francisco Netto 2585 3



CT45.80E Dalgma Nunes de Almeida Rosa 2587 3

CA53D Maria Clementino dos Santos 2620 3

CA78.20D Hélio Benicio de Paiva Sobrinho 2624 3

CT76D Sebastião Aleixo Alves 2679 3

CT80.30E Valdeci Conforte da Silveira 2697 3

CT01.10E Divino Gonçalves Rios 2700 3

CT26E Nilson Costa de Almeida 2701 3

CT71.30E Antônio Augusto Pacheco 2701 3

CT36D José Antônio André 2705 3

CA84D Espólio de Francisco Antonio da Costa 2714 3

CA26D Geraldo Alves dos Santos 2719 3

CA14.40D Área em Litigio 2729 3

CT11D Danilo B. de Campos Neto e outros 2762 3

CT45.90E Espólio de Nicanor Nunes de Almeida 2773 3

PA17E CAPEC Catalina Agropecuaria LTDA 2773 3

CT33E Orcalino Ferreira da Silva 2826 4

CA76D Matilde  Pereira dos Santos 2830 4

CT34D Ozir Gonçalves Coelho 2860 4

CT48.20E Delermano Canedo da Silva 2861 4

CT21E Moacir Martins Mendonça 2873 4

IP05D Eonice de Souza Santana e Outros 2889 4

CT32.20D Divino Cândido Rodrigues 2889 4

CT27D Sandoval da Silva 2904 4

CA71.10D Paulo Tagliari 2911 4

CA54D Luiz Antônio Frizzo 2961 4

CT56E Sinvaldo Rodrigues da Silva 3013 4

CT82E José da Silveira Rabelo 3076 4

CT33D Luiz Alberto Carrijo 3100 4

CA73D Wolmer Resende Silva 3132 4

CT20.10D Igor Batista Fernandes 3189 4

CA53.20D João Eduardo de Oliveira Honorato 3192 4

CT15D Aguinaldo Gonçalves Mesquita 3269 4

CA03D Maria do Rosário Dias Paranhos 3274 4

PA16E Iraldo Correia Barbosa 3293 4

CT42D Dorvalino de Mesquita 3295 4

CT91.20D Regiane Bento de Menezes 3344 4

CT24D Domingos Francisco de Almeida 3375 4

CA25D Luiz Miguel Pires 3446 4

CA53.10D Jorcelino Pereira dos Santos 3492 4

CT03E Divino Pereira Caixeta 3520 4

CT79D Deoclécio Silvério de Oliveira 3549 4

CA01D Mauricio Lima dos Santos 3568 4

CT79.10E Benedita Branco Marcari e Outros 3608 5

CT90E Maísa dos Santos 3609 5

CA60D Luiz Antonio Arruda 3682 5

CA75.10D Amadeu Pereira Reis e Outros 3687 5

CT42E Jeronimo Ferreira da Silva 3693 5

PA13E Divino Ferreira Rezende 3726 5

CT75D Antonio Simão Abdul Nour 3732 5

CA17.20D Marise Alvares da Silva 3749 5

CA32D Paulo Inácio de Matos 3769 5

CT10E Sebatião Francisco de Almeida 3804 5

CA38D Gerci Nunes Diniz 3814 5

DV06E Sebastião de Freitas Canedo 3882 5

CT22.10D Elder Galdino 3934 5

CA85.10D Luis Antonio Cerqueira Netto 3937 5

CT44.10D João Martins Teixeira 3945 5

CA64D Nélcio Bassegio e Outros 3950 5

CT67D Maria Darci Paula Costa 3952 5

CA68D Laurinda Rodrigues UlhÃ´a 3954 5

CT71.40E Paulo Sergio Pacheco 4003 5

CA72D Milton Campos Cardoso 4020 5

CA16.20D Luiz Manteiga Alvares de Campos 4062 5

CA37D Antonio Alcantara da Câmara 4074 5

CT68D Lourenço Tavares da Silva 4087 5

CT75E Nilton Andrade Cunha Chaves 4114 5

CA52.10D Fronteira S/A 4170 5

DV04E Lázaro Bernardes da Silva 4186 5

CT77D João Candido Felicio Sobrinho 4193 5

CA04D Emidio Ferreira Alvares da Silva 4205 5

CA55D Espólio Napoleão de Alburquerque Maranhão 4217 5

CT82.10D Angelo Gonçalves Mesquita 4240 5

CT23E José Clodoveu Ferreira 4252 5

CT43E César Augusto Saud Abdala 4255 5

CT19D João José de Oliveira 4257 5

CT02E Antônio de Paula Pontes 4261 5

CA86D Wanderley Antonio Pereira e Outros 4274 5

CT35D Helena Cândida Democh 4287 5

CT53D Bento Rodrigues de Paula 4307 5

DV12E José Martins Borges 4311 5

CT28E Antônio Carlos Perini 4356 5

CA59D Manoel Soares da Silva 4382 5

CT43D Joel João Pires 4383 5

CT72D Nilda Moreira Oires Vieiria 4396 5

CT43.10E César Augusto Saud Abdala 4400 5

CA56D João Eduardo de Oliveira Honorato 4454 6

CT69E Antonio Simão Abdul Nour 4518 6

DV02E José Augusto Carneiro 4538 6

CA57D Antonio Luiz Vilela Rosa 4675 6

DV19.10E Joviniano Aparecido Borges 4678 6

CT35E Lázara de Souza Fonseca Cardoso 4751 6

CT44E Norivaldo da Silveira Machado 4755 6

CT81.10E Osmar Rodrigues da Silveira 4797 6



CT29E Marcel Luiz Ferreira 4895 6

CA29D Antonio dos Santos 5024 5

CA33D Antonio João Piveta 5027 5

CT73D Claudio Neto Estrela 5225 5

CT34E Nilson Correia e Silva 5237 5

PA12E Levy Martins Pereira 5267 5

CT37D José Carlos Elias Silva 5278 5

CA52D Aluísio Guerra de Morais 5375 5

CT81E Manoel Rodrigues da Silveira 5497 5

DV20E Terezinha Bras Canedo 5544 5

CT72.10E Divino Freitas Assunção 5639 5

PA11E Antonio Rubio Maffei 5647 5

CT74D José  Vitorino Borges 5648 5

CA67D Tárcio da Costa Mendes 5651 5

CA19D Edésio Daher Filho e Outros 5706 5

CA16.30D Luis Mantega 5725 5

CA63D Antônio Emílio Luiz 5752 5

CT65.50E Evândio Vieira Diniz 5795 5

CT50E Amália Lopes da Silva 5911 5

PA10E Levy Martins Pereira 6004 5

CA50D Luiz Gabriel Rocha 6044 5

CT74E Vale do Rio Grande Reflorestamento Ltda 6139 6

CT30E José Jesus Garcia Santana 6142 6

CA14D Juarez Ã•lvares da Silva 6170 6

CT77.10D João Candido Sobrinho 6273 6

CA17D Norma Martins Ã•lvares 6282 6

CT58E Onofre Lucas de Queiroz 6317 6

CT02.10E Roberto Paschoal Safatle e Outros 6399 6

CA94D Alvaro Mosaner Artigas Troppmair 6404 6

CT71.10E Antonio Augusto Pacheco 6443 6

CT71E Antonio Augusto Pacheco 6520 6

CT77.20D João Candido Sobrinho 6576 6

CA61D Milton Carlos da Silva 6621 6

CT65.40E Evândio Vieira Diniz 6827 6

CT69.10E César Luiz Passanante 6858 6

CT66D Espólio de José Correia de Mesquita 7074 6

PA01E Antonio Carlos Perini 7162 7

CA79D Juarez Ã•lvares da Silva 7322 7

CA75D Amadeu Pereira Reis e Outros 7397 7

CT77E Marcella Benedini Alves Lima Freire 7482 7

CA08D Gersão Vieira Fernades 7566 7

CT43.30E César Augusto Saud Abdala 7675 7

IP09D Agropecuaria Lago Azul Ltda 7767 7

CT52D Roberto Antonio de Castro 7849 7

CA62D Tárcio da Costa Mendes 7982 7

CA31D Nascimento de Jesus Pereira 8228 7

PA14E Eulalio Orlando Duarte 8476 8

CA45D Jalles Coelho e Silva 8540 8

CT45D Francisco de Assis CÃ¢ndido 8556 8

CT78E Espolio de Joaquim T. da Silva 8562 8

DV05E Edmundo Martins Borges 8587 8

CT25D JoÃ£o da Silva Barbosa (confinamento) 9107 3

PA08E Maria Lucia de Souza Amorin e Outra 9280 3

PA07E Arlindo Salvalaggio 9581 3

CT55E Jorge Pasianot 9727 3

DV13E Ivan Pires 9772 3

CA16D Lucas Manteiga A•lvares de Campo 10142 3

CT48D João Martins Teixeira 10503 4

CT08E Felintro de Castro 10608 4

CT79E Benedita Branco Marcari e Outros 11017 4

CT43.20E César Augusto Saud Abdala 11138 4

CA78D Helio Benicio de Paiva Sobrinho 11585 4

CT71D Ivo Assoni 11588 4

DV02.10E José Augusto Carneiro 11681 4

CT60E Nadir Pereira de Oliveira 11728 4

DV19E Joviano Aparecido Borges 11735 4

CT13D Dário Gonçalves Mesquita 11876 4

CA51D Rogério Ribeiro Gomes Nogueira 12057 4

CT97D José Vitorino Borges 12203 4

CT76E BENJAMIN DE SA GUIMARAES E OUTROS 12832 4

CT70E Espólio de JoÃ£o Batista Falbo 12858 4

CT26D Kronner Pimenta Machado Filho 13132 4

CT06E Espólio de Gumercindo Alves de Mesquita da Fonseca 14913 5

CT73E Jose Ronan Machado e outros 16674 6

CT04E IVAN PIRES 19256 6

CA02D Josão Vitorino Borges 19717 7

CA14.30D Aurea Angelica Alvares Jacome e outras 19783 7

CA27D Anice Jorge Andrão 22603 8

CA49D Mariza Junqueira Mosaner 33692 10

1369
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Anexo 16 – Plano de Gestão Sociopatrimonial  
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1.  APRESENTAÇÃO 

 

Como parte integrante do Plano de Conservação Ambiental e Uso do Entorno do Reservatório da 
Usina Hidrelétrica Serra do Facão (UHE Serra do Facão), a gestão patrimonial da APP que inclui todo 
o perímetro da área adquirida para constituição da faixa ciliar do reservatório e por consequência o 
patrimônio da UHE Serra do Facão, esta área abrange: 

 Unidade espacial da área de operação da usina; 
 

 Unidade espacial do reservatório ou lago formado; 
 

 Unidade espacial da faixa variável de APP, adjacente ao reservatório; 

O zoneamento dos usos nestas unidades espaciais foi determinado no Plano de Conservação 
Ambiental e Uso do Entorno do Reservatório (PACUERA) levado à Consultas Públicas em 23 e 24 
de março de 2017 e aprovado em sua versão final através do despaho NLA/MG 0762501 Parecer 
Técnico n.º 33/2017-NLA/MG/DITEC-MG/SUPES-MG encaminhados através do Ofício n.º 
60/2017/NLA-MG/DITEC-MG/SUPES-MG-IBAMA. 

Este volume passa a compor o PACUERA como ANEXO 16, sendo denominado: Plano de Gestão 
do Reservatório e da APP estando expresso no mesmo as seguintes informações:  

a) Regras de Acesso ao recurso hídrico; 

b) Rede de Ações Emergenciais; 

c) Monitoramento da APP; 

a. Ações Proativas e Preventivas; 

d. Identificação das áreas sensíveis à ocupação irregular  

c. Ações Reativas 

d. Rede de ações emergenciais  

d) Procedimento de Fiscalização (Anexo I) 

 

Como regra geral, todos os procedimentos, recomendações e gerenciamento propostos no 
PACUERA e neste capítulo complementar limitam-se ao campo de aplicação na área do reservatório 
e na faixa de Área de Preservação Permanente variável em áreas de propriedade da UHE Serra do 
Facão. Contudo, nada impede que as práticas de gestão apresentadas neste documento possam ser 
estendidas às áreas adjacentes ou de tipologia semelhante como recomendações. 

 

2. OBJETIVO 

 

A partir dos diagnósticos, levantamentos e estudos técnicos que nortearam a elaboração do 
PACUERA da UHE Serra do Facão, o Plano de Gestão do Reservatório e APP, estabelece um 
conjunto de orientações e diretrizes relacionadas a implementação e gestão do reservatório e APP, 
considerando as diversas partes e responsabilidades envolvidas.  
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3. REGRAS DE ACESSO AO RECURSO HÍDRICO 

 

3.1. RESPONSABILIDADES DE GERENCIAMENTO 

 

As águas e a APP do reservatório têm os seus usos vinculados a uma série de órgãos, cuja função e 
competência aplicável ao PACUERA da UHE Serra do Facão e ao zoneamento proposto é 
apresentado em uma visão geral a seguir:  

 

3.1.1. Responsabilidades Gerais 

 

DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral 

 

É uma autarquia federal brasileira, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com sede e foro em 
Brasília, Distrito Federal, e circunscrição em todo o Território Nacional, com representação por 
superintendências e delegacias nos diversos estados da federação, é órgão encarregado da 
concessão para pesquisa e da outorga de lavra.  

 

Tem como responsabilidade a avaliação de possíveis demandas enquadradas na categoria 
exploração mineral como por exemplo a exploração de jazidas de cascalho, areia ou de águas termais 

 

IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 

 

É uma autarquia do Governo do Brasil, vinculada ao Ministério da Cultura, responsável pela 
preservação do acervo patrimonial, tangível e intangível, do país, é responsável por supervisionar o 
resgate dos sítios arqueológicos inventariados e aqueles que ainda poderão ser descobertos, bem 
como aos assuntos relacionados ao patrimônio histórico-cultural e paisagístico. 

 

3.1.2.  Responsabilidade Especifica 
 

3.1.2.1. Sobre o copo d’água 
 

A gestão dos recursos hídricos no Brasil é regulamentada pela Lei Federal n° 9.433 de 8 de janeiro 
de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). Esta Lei determina que o uso da água deva ser 
autorizado pelo poder público e, prevê penalidades para todos aqueles usuários que não possuírem 
a outorga de direito de uso. 

 

ANA – Agência Nacional de Águas 

 

É uma autarquia federal, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e responsável pela implementação 
da gestão dos recursos hídricos brasileiros. Foi criada pela lei 9.984/2000 e regulamentada pelo 
decreto nº 3.692/2000. Tem como missão regular o uso das águas dos rios e lagos de domínio da 
União e implementar o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, garantindo o seu 
uso sustentável, evitando a poluição e o desperdício, e assegurando água de boa qualidade e em 
quantidade suficiente para a atual e as futuras gerações. 

 

Em corpos hídricos de domínio da União (aqueles que não se restringem a uma unidade da 
Federação) e em reservatórios construídos com recursos da União, é a instituição responsável pela 
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análise técnica para a emissão da outorga; tanto a preventiva como a de direito de uso dos recursos 
hídricos. 

 

MPA – Ministério de Pesca e Aquicultura 

 

Ao Ministério cabe a responsabilidade pela formulação de políticas e diretrizes para o 
desenvolvimento e o fomento da produção pesqueira e aquícola e, especialmente, a promoção, a 
execução e a avaliação de medidas, programas e projetos de apoio ao desenvolvimento da pesca 
artesanal e industrial. Além, são de sua responsabilidade as ações voltadas à implantação de 
infraestrutura de apoio à produção e comercialização do pescado, de fomento à pesca e aquicultura, 
a organização e manutenção do Registro Geral da Pesca, a normatização e o estabelecimento de 
medidas que permitam o aproveitamento sustentável dos recursos pesqueiros. Por fim, cabe-lhe 
supervisionar, coordenar e orientar, em articulação com o Distrito Federal, Estados e Municípios, 
programas racionais de exploração da aquicultura em águas públicas e privadas. 

 

Marinha do Brasil 

 

Através das Capitanias dos Portos, tem a missão de contribuir para a orientação, coordenação e 
controle das atividades relacionadas à Marinha Mercante e Organizações correlatas, no que se refere 
à: 

• Segurança da navegação; 

• Defesa nacional;  

• Salvaguarda da vida humana no mar; e 

• Prevenção da poluição hídrica. 

 

Os Capitães dos Portos e seus Delegados e Agentes observam o cumprimento das diretrizes fixadas 
nas Normas da Autoridade Marítima (como as NORMAMs 02, 03 e 13), onde se destacam as 
seguintes atribuições, sem a elas se limitar: 

 

•  Fiscalização da navegação, em conformidade com a legislação vigente; 

•  Autorização do funcionamento de rotas de navegação comerciais ou públicas;  

•  Licenciamento para a construção e o reparo de embarcações; 

•  Inscrição e o registro de embarcações; 

• Expedição de habilitações, diretamente ou através de terceiros, para condução de embarcações; 

 

Os seis municípios abrangidos pelo empreendimento da UHE Serra do Facão encontram-se sob a 
jurisdição da Delegacia da Capitania dos Portos de Brasilia/DF. 

 

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

 

Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis ou por 
delegação deste, aos órgãos estaduais e/ou municipais, à determinação dos períodos de defeso, dos 
tamanhos mínimos de peixes pertencentes a espécies sob proteção e a preservação de outras, do 
tamanho mínimo das malhas e as zonas de restrição de pesca (foz de rios e próximo à barragem). 

 

Por tratar-se de um reservatório implantado na divisa entre dois estados cabe ao IBAMA o 
licenciamento ambiental do empreendimento, o acompanhamento da qualidade ambiental da água 
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do lago, através da fiscalização da execução dos programas ambientais, bem como das 
condicionantes das licenças emitidas. Ainda, é responsável pelo licenciamento ambiental de usos 
como: estações de tratamento de água, esgoto e efluentes industriais (de ocorrência pouco provável 
no reservatório) além de outros usos viáveis como marinas, garagens náuticas, plataformas de pesca, 
atracadouros, trapiches, diques e garagens náuticas, seja por si ou através dos órgãos estaduais ou 
municipais, caso estejam habilitados, quando o impacto for considerado local. Quando da implantação 
de praias artificiais ou balneários, exigirá estudos quanto à sua balneabilidade, além de outras 
medidas que forem cabíveis. 

 

Empreendedor – UHE Serra do Facão S.A 

 

Suplementarmente às responsabilidades dos órgãos oficiais anteriormente citados: 

 

 A definição do projeto e a implementação da área de segurança com exclusão de uso, através 
de uma corrente sinalizadora e de bloqueio, a ser colocada transversalmente ao reservatório à 
montante e à jusante da barragem a delimitação da área de segurança e respectiva sinalização (com 
uso restrito aos funcionários da UHE Serra do Facão ou profissionais/consultores por ela autorizados); 

 

 O acompanhamento dos eventos relevantes que afetem ou possam vir a afetar a qualidade 
ambiental do reservatório e de sua APP, nas áreas de sua propriedade; 

 

 A divulgação das características do novo ambiente junto à população local e principalmente, 
aos usuários do lago, não só para efeitos de simples repasse de conhecimentos como para 
salvaguarda da vida humana, devendo, para tanto serem utilizados todos os meios disponíveis, 
incluindo educação ambiental, edição de material de divulgação, cartografia adequada às diversas 
necessidades (de acordo com o tema), implementação de uma sinalização marginal de segurança 
destinada à orientação dos navegantes, especialmente para situações de emergência; 

 

 Quando possível, participação no Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, Veríssimo e 
Porção Goiana do Rio São Marcos, quanto de outras instituições, com atribuição ou vínculo gerencial 
nesta bacia geográfica, quando couber; 

 

 Manutenção de uma equipe permanente de acompanhamento e vigilância, cujas atribuições 
e procedimentos são definidos no Plano de Gestão do Reservatório e APP. Independente da ética, 
da consciência ou da boa vontade adotada em relação à manutenção ou melhoria das condições 
ambientais do lago e da região de influência direta, a Constituição de 1988 consagrou no Direito o 
princípio da responsabilidade objetiva, pelo qual todo empreendedor de atividade de risco é o 
responsável primeiro por quaisquer danos dele advindos, independente de culpa, bastando apenas 
que se estabeleça nexo e causalidade. Além deste princípio consagrado, constam também no direito 
brasileiro os princípios de prevenção e precaução, pelos quais se impõe ao empreendedor a 
responsabilidade de evitar danos previsíveis através do emprego da melhor técnica e medidas 
preventivas conhecidas comumente, assim como o emprego de medidas cautelares para minimizar 
quaisquer danos decorrentes de fatos imprevisíveis. 

 

Na prática, ressalvado o direito de regressão (ao verdadeiro culpado), estes instrumentos, além de 
induzir a medidas preventivas, transformam o empreendedor em observador das ocorrências do 
contexto, mesmo quando as ações de fiscalização e intervenção sejam de competência de outros 
órgãos. 
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3.1.2.2 ÁREAS CONFRONTANTES COM A APP DO RESERVATÓRIO 

 

O gerenciamento das áreas confrontantes com a APP do reservatório é de responsabilidade das 
Prefeituras Municipais, cujos dispositivos legais estão previstos no Código das Cidades, bem como 
no Plano Diretor e legislações complementares de cada município, incluindo-se neste contexto a 
definição dos limites das áreas rural e urbana, área de expansão, parcelamento de solo entre outras. 

 

Para assuntos específicos comparecem ao Órgão Ambiental Competente (conforme o porte e o grau 
de impacto a SECIMA (no estado de Goiás), SEMAD (no estado de Minas Gerais) ou (órgãos 
ambientais municipais), INCRA, IPHAN, as Prefeituras, a Delegacia da Capitania dos Portos. 

 

Esta área é constituída basicamente por propriedades rurais e nas quais o ordenamento fundiário é  
de responsabilidade do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Órgão Federal 
responsável, entre outras funções, pelo gerenciamento da estrutura fundiária nacional mediante o 
cadastramento e certificação dos imóveis rurais, contribuindo para as políticas de inclusão social e 
desenvolvimento sustentável. 

 

3.1.2.3 APP DO RESERVATÓRIO 

 

Empreendedor 

 

A UHE Serra do Facão é responsável pela implantação dos Programas do PBA, o cumprimento das 
condicionantes contidas na Licença Ambiental, o estabelecimento de um sistema de fiscalização 
rotineiro e planejado que aponte as ocupações indevidas ou, ainda, que tome as medidas necessárias 
para a retirada das obras clandestinas, em qualquer estágio construtivo. A esta equipe cabe 
estabelecer os registros das irregularidades em formulários próprios (acompanhados de imagens) 
que serão utilizados para a mobilização dos órgãos com jurisdição sobre o evento e/ou integrarem os 
relatórios de atividades encaminhados anualmente ao IBAMA. 

 

As terras marginais ao reservatório, adquiridas pelo Empreendedor na qualidade de Áreas 
Preservação Permanentes (APP), com largura variável de no mínimo 30 metros, totalizando uma APP 
total de 11.907 ha, destinam-se principalmente à proteção ambiental das águas do reservatório e de 
suas margens. 

 

Cabe também implantar os programas ambientais, dentre os quais destaca-se o de 
Recuperação/Revegetação da área de APP do reservatório. Reservatórios artificiais historicamente 
sofrem uma maior pressão antrópica, sejam pelas ocupações comuns pertinentes ao meio rural (tanto 
do solo para fins agropastoris, quanto da água do reservatório para a dessedentação de animais), 
seja pelas demandas de área de lazer e de exploração turística das margens e do lago formado. 

 

Através do Plano de Uso do Reservatório institui-se um sistema de gerenciamento desta APP, em 
caráter permanente, com o objetivo de garantir a sua integridade e que os usos antrópicos 
(devidamente licenciados, aprovados e/ou autorizados) ocorram de forma sustentada. 

 

Este sistema envolve a atuação de uma equipe de fiscalização e monitoramento, ambiental e 
Sociopatrimonial, rotineira que inibe e/ou equaciona as ocupações ilegais e as intervenções humanas 
ilegais ou prejudiciais à do reservatório e de sua APP. 
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Para que um uso antrópico possa ocorrer em área de APP é necessário que a uso esteja enquadrado 
no Zoneamento de Usos contidos no PACUERA, e conforme o caso, conte com a anuência de 
diversos órgãos, além da autorização do empreendedor que na qualidade de proprietário e 
responsável primeiro pela qualidade ambiental do reservatório e de sua APP.  

 

A seguir são citados os principais responsáveis pelo gerenciamento desta área e suas principais 
atribuições. 

 

No que diz respeito ao PACUERA, a SEFAC é responsável pela preparação e divulgação do 
PACUERA nos municípios lindeiros ao reservatório da UHE Serra do Facão. A SEFAC também é 
responsável pelas providências relacionadas aos esclarecimentos necessários ao entendimento do 
PACUERA e dos mecanismos de gestão do reservatório e APP no seu entorno conforme previsto no 
Plano de Comunicação Social.  

 

Como contribuição legal foram realizadas às consultas públicas conduzidas pelo IBAMA e produção 
de peças de comunicação por parte do empreendedor com foco a comunicação para as partes 
interessadas no período que antecedeu a aprovação do plano e que auxiliam na compreensão e 
discussão do PACUERA. 

 

Delegacia da Capitania dos Portos de Presidente Epitácio 

 

Cabe, entre outras, cadastrar, autorizar e fiscalizar empreendimentos que servem de apoio às 
atividades náuticas, envolvendo projetos de clubes náuticos, colônias de pescadores, marinas, 
rampas, trapiches, pórticos, carreiras e equipamentos assemelhados nas áreas pertencentes aos 
municípios de Catalão, Campo Alegre de goiás, Cristalina, Davinópolis, Ipameri e Paracatu, além das 
atividades de navegação e veículos náuticos utilizados na área do lago. 

 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

 

É responsável pela avaliação e aprovação do PACUERA, seu Zoneamento e o respectivo Código de 
Usos. Compete-lhe também analisar as solicitações de usos (CONAMA 302/02 e 369/06) que 
envolvam áreas da APP do reservatório e emitir, ou não, a respectiva licença ambiental (CONAMA 
302/02). Caso o município ou o estado esteja devidamente habilitado poderá avaliar os usos 
considerados de baixo impacto ambiental ou de impacto local (CONAMA 302/02 e 369/06) em 
consonância com a legislação. 

 

Ainda, por si ou através de terceiros (órgãos ambientais municipais), lhe compete a fiscalizar, 
acompanhar e controlar os níveis de poluição urbana e rural, a aplicação de penalidades 
administrativas; a geração e disseminação de informações relativas ao meio ambiente; o 
monitoramento, principalmente no que diz respeito à prevenção e controle de desmatamentos, 
queimadas e incêndios florestais; o apoio às emergências ambientais; a execução de programas de 
educação ambiental, a elaboração do sistema de informação e o estabelecimento de critérios para a 
gestão do uso dos recursos faunísticos, pesqueiros e florestais, dentre outros. 

 

Municípios 

 

Aprovação de projetos de construção e concessão de alvará de construção com posterior HABITE-
SE, além das atividades relacionadas ao uso do solo conforme preceitos legais estabelecidos pelos 
Planos Diretores municipais e atribuições instituídas pelo Lei Federal Lei 10.257, de 10 de julho de 

2001 denominada, Estatuto das Cidades. 
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3.1.2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme descrito no Capitulo 3 deste Plano, além de autorização do órgão ambiental competente e 
eventualmente tratando-se de estrutura náutica, da Delegacia da Capitania dos Portos responsável, 
qualquer uso da APP que envolva construção de edificações deverá  obter a aprovação do projeto e 
o alvará de construção junto a Prefeitura Municipal (com posterior “habite-se”) ou declaração de 
dispensa desta, sendo entretanto, precedida todas as mencionadas, de consulta ao zoneamento e 
código de usos do PACUERA e prévia autorização de uso patrimonial da respectiva área por parte 
do Empreendedor. 

 

Atividades voltadas à implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e 
efluentes tratados, para captação ou lançamento também devem preceder de prévia consulta e 
autorização patrimonial de uso da área de propriedade do empreendedor, sem prejuízo quanto à 
exigência de outorga do direito de uso da água estabelecida em lei e regras específicas. A Presente 
regra, quando couber aplica-se a pesquisa científica relativa a recursos ambientais, respeitada outros 
requisitos previstos na legislação aplicável; 

 

Assim, recomenda-se que o interessado em utilizar uma seção da APP do reservatório faça uma 
consulta preliminar ao Empreendedor que o orientará quanto à adequabilidade dos usos pretendidos 
ao disposto no presente Zoneamento e Código de Usos previstos no PACUERA e quais os órgãos 
deverão ser consultados. O requerente deverá submeter o projeto técnico à consulta dos demais 
órgãos responsáveis pelo gerenciamento desta área e obter as devidas autorizações/licenças caso 
sejam aplicáveis. Somente então, o Empreendedor, responsável pela manutenção e conservação 
desta área, poderá emitir, ou não, a concessão do “Direito a Passagem” ou da “Cessão Gratuita de 
Uso” sobre áreas da APP do reservatório (servidão de passagem ou de uso de terras de sua 
propriedade). 

 

De uma forma geral, qualquer uso, independente de sua natureza e localização, está atrelado a 
órgãos que o gerenciam, independentemente do Empreendedor (com concessão específica para o 
uso da água para a geração de energia hidrelétrica e responsável pela manutenção e conservação 
da qualidade ambiental da água e da APP, dentre outras). 

 

No entanto, como lhe são imputadas as consequências legais e penais de usos inadequados que 
venham a prejudicar a qualidade ambiental do lago e de seu entorno (APP), a SEFAC constitui-se 
num dos principais interessados para que os usos ocorram dentro de princípios de sustentabilidade, 
imprescindíveis a um desenvolvimento equilibrado e continuado. 

 

Assim, as concessões de “Direito a Passagem” e as “Cessões Gratuitas de Uso” só serão concedidas 
para as atividades não potencialmente poluentes e degradadoras e que não impliquem em riscos a 
esta área e aos seus usuários. 

 

A determinação do tipo de uso e ocupação na APP, considerada no presente Plano, teve a sua 
regulamentação fundamentada principalmente nas legislações de ordem ambiental de nível federal 
como o Novo Código Florestal Brasileiro, as Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente: 
CONAMA 302/02, 303/02 e a 369/06. 
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3.1.3 ZONEAMENTO PROPOSTO 

 

O zoneamento da área do entorno do reservatório da UHE Serra do Facão tem por objetivo específico 
indicativos de ordenamento territorial das áreas situadas numa faixa de aproximadamente 1.000 m 
de largura a partir de sua margem, dentro do qual estão compreendidos os limites definidos pela APP 
(11.907 hectares) com faixa variável de no mínimo 30 metros de largura de propriedade do 
empreendimento, e portanto sendo esta a área que a SEFAC irá atuar como gestor patrimonial nos 
limites estabelecidos em lei e no PACUERA, visando: 

 

• Assegurar a ação empresarial mais integrada com os demais agentes que atuam na sua bacia 
hidrográfica, a fim de garantir a disponibilidade de água, em quantidade e qualidade suficientes e 
adequadas para os serviços de geração, assim como para outros usos;  

 

• Subsidiar a ação coordenada dos órgãos públicos envolvidos na elaboração de instrumentos de 
controle do uso múltiplo e racional dos recursos naturais na área de influência do reservatório, 
compatibilizando-o com os objetivos empresariais; 

 

• Contribuir para a conservação da diversidade biológica na sua área de influência.  

 

• Propiciar o aproveitamento múltiplo das águas e margens do reservatório de forma ambientalmente 
sustentada. 

 

O zoneamento é um instrumento de ordenamento do uso e ocupação do solo, que, principalmente 
neste caso, onde ele se sobrepõe aos Planos Diretores dos Municípios, tem um caráter orientador e 
não determinante do uso e ocupação do território onde ele incide, exceção feita a área compreendida 
de propriedade do empreendimento, faixa variável com mínimo de 30 metros e, portanto, constituída 
como Área de Preservação Permanente e sujeita as legislações específicas. 

 

Nessa linha, entende-se que o zoneamento deve ser um instrumento restritivo o suficiente para 
garantir a conservação dos recursos naturais, compatível com os objetivos expostos, garantindo-se 
assim uma flexibilidade importante para o desenvolvimento da região. Os critérios que definem a 
tipologia de zonas são, portanto, aqueles suficientes para orientar o uso e a ocupação do solo de 
acordo com as diferenciações quanto à caracterização física e sócio-econômica existentes no 
território, assim como o seu potencial.  

 

Neste contexto, e considerando que todo processo de solicitação/concessão de uso na faixa de APP 
será objeto de estudo e licenciamento específico, optou-se por estabelecer 11 (onze) zonas, das 
quais, 05 (cinco) delas compõe áreas sobre gestão do empreendedor SEFAC, sendo os demais 
indicativos para a gestão territorial dos municípios. Mesmo havendo essa distinção entre as zonas de 
gestão do empreendedor e gestão do território municipal, na avaliação dos usos as mesmas atuarão 
de forma complementar pois são resultados do estudo e diagnóstico de fragilidades ambientais 
realizado na área mais ampla que apernas àquela abrangida pela APP.  

 

As onze zonas que compõe o mapa de zoneamento ambiental do reservatório, APP e entorno da 
APP, possuem instrumentos próprios de gestão e ordenamento territorial. 

 

Para as quatro zonas lacustres (ZLL, ZLD, ZLS e ZUC) e para a zona de preservação (ZP – APP) o 
instrumento de disciplinamento de usos será o PACUERA. 
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Para as demais zonas (ZP-PUC, ZPO, ZOO, ZO CS, ZR1 e ZR2) o PACUERA apresenta indicativos 
de zoneamento e usos, propostos de acordo com diagnóstico e prognóstico realizado durante a fase 
de estudos das características da região e cenário emergente a partir da formação do reservatório, 
sendo o instrumento nesse caso o Plano Diretor Municipal, e a Lei do parcelamento de solo para 
áreas rurais sob gestão do INCRA. 

 

Para estas zonas, os indicativos do PACUERA incluem os mapas temáticos que compõe o 
diagnóstico, bem como um anexo com sugestões de legislação e código de usos para análise dos 
municípios, e em caso de interesse inclusão nos Planos Diretores Municipais. 

 

3.1.3.1. Zoneamento da Área de APP do Empreendimento e Reservatório – Regulamento de 
Uso 

 

ZLL – Zona Lacustre de Lazer 

Corresponde às áreas do entorno e dentro da lâmina d´água que poderão ser utilizadas para 
atividades de lazer, como por exemplo, praias, áreas para pesca amadora e esportes náuticos. Além 
disso, este trecho da área lacustre é aquele no qual é propício o desenvolvimento de atividades 
turísticas e de piscicultura. 

 

ZLD – Zona Lacustre de Deplecionamento 

O nível da lâmina d’ água do reservatório do UHE Serra do Facão sofrerá alterações entre o N.A. 
máximo e o N.A. mínimo para a operação da usina, isto é, na época de chuvas da cheia, o reservatório 
atingirá seu volume máximo, porém na época da seca poderá ocorrer a redução deste volume, o 
resultado desta variação que depende intrinsecamente da operação da usina, corresponde ao 
deplecionamento do reservatório que poderá ser de até 23 metros. 

 

ZLS – Zona Lacustre de Segurança 

Corresponde aos locais onde os usos e acessos são controlados de forma a garantir a segurança ao 
sistema de geração da UHE Serra do Facão, das pessoas que trabalham e utilizam à lâmina d´água, 
a fauna e a flora locais. Os acessos serão proibidos ao público 1.000m a montante e a jusante da 
barragem UHE Serra do Facão, com cercamento da área e avisos de entrada proibida.  

 

ZUC – Zona Lacustre de Uso Controlado 

Corresponde à área da lâmina d’água na qual será controlada a exploração econômica, seja para 
pesca econômica ou turismo. Trata-se da área onde o reservatório possui menor largura e a faixa de 
deplecionamento é maior. A ZUC está localizada à montante da Zona Lacustre de Lazer e Exploração 
Econômica – ZLL, a partir do Córrego Taquari e o braço do reservatório no ponto X: 220.763 Y: 
8.041.770. 

 

ZP-APP – Zona de Preservação 

Zona de Preservação Permanente – APP - Compreende a Área de Preservação Permanente do UHE 
Serra do Facão, que de acordo com a legislação incidente – Leis Federais 4.771 de 15 de setembro 
de 1965 e 7.803 de 18 de julho de 1989, Medida Provisória 2.166 de 24 de agosto de 2001, e Lei 
Estadual nº 12.596, de 14 de março de 1995 (Política Florestal do estado de Goiás)–, corresponde a 
uma faixa de 100 m no entorno do reservatório em projeção horizontal, medida a partir do nível 
máximo normal e todas as ilhas que se formarem com o enchimento do reservatório. 
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3.1.3.2. Zoneamento do Entorno da APP do Empreendimento – Indicativos de Usos 

 

ZP – PUC Zona de Preservação Unidades de Conservação 

Compreendem as porções territoriais com remanescentes vegetais significativos para preservação, 

áreas que servem para o habitat e alimentação de indivíduos da fauna terrestre. Estas áreas por 

apresentarem significativos maciços vegetais, em alguns casos declividade mais alta e maiores 

fragilidades, devem ter sua ocupação mais controlada como forma de manutenção do ecossistema 

local e em alguns casos podem vir a se tornar Unidades de Conservação. 

ZPO - Zona de Preservação Sujeita a Ocupação 

Corresponde a áreas que devido à proximidade com o reservatório podem sofrer uma pressão a 

ocupação, porém são regiões com fragilidades moderadas que apresentam pequenos fragmentos 

vegetais que devem ser preservados e, portanto, são áreas que devem ter sua ocupação controlada 

de forma a preservar a qualidade ambiental do local.  

ZOO - Zona de Ocupação Orientada 

Corresponde as áreas que apresentam as menores fragilidades ambientais em relação ao 

reservatório. As diretrizes estabelecidas para esta zona são: a permanência das atividades atuais e 

o desenvolvimento da atividade turística, em chácaras e condomínios.  

ZO-CS - Zona de Ocupação 

Corredores de Serviços - Foi pensada como áreas onde é possível o desenvolvimento de atividades 

de comércio e serviços, por se tratar de zona rural, ela consolida-se como faixas marginais às vias de 

acesso mais utilizadas atualmente. 

ZR1 Zona Rural – Alta Produtividade 1 

Corresponde as áreas onde são desenvolvidas as atividades rurais agrícolas e pecuárias em 

pequenas e médias propriedades, visando racionalizar a utilização dos recursos naturais.  

ZR2 - Zona Rural Alta Produtividade 2 

 Corresponde as áreas onde são desenvolvidas as atividades rurais agrícolas e pecuárias em 

médias e grandes propriedades, com padrões tecnológicos e mecanização, visando racionalizar a 

utilização dos recursos naturais.  

 

3.1.4 REGULARIZAÇÃO DE USOS 

 

A implementação deste Plano depende de um processo de articulação entre os poderes públicos e a 
empresa concessionária de energia, visando à institucionalização de documentos normativos e 
procedimentos administrativos no âmbito da competência constitucional e legal de cada um, federal, 
estadual ou municipal. 

 

Atualmente os usos da APP estão restritos aos acessos pré existentes tais como: corredores de 
dessedentação de animais, acesso para barcos e pescadores, linhas de transmissão, estradas de 
terra e rodovias, os quais devidamente revisados e mapeados fazem parte do uso consolidado da 
APP, devidamente reconhecidos pela cartografia Anexo 13 – Mapa de vias de Acesso SFC-PAR-03 
e Anexo 15 – Planilha dos Acessos pre-existentes cadastrados, e sendo áreas que totalizam 
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quantitativos dentro dos limites de uso antrópico permitido para a APP do reservatório conforme 
preconizado na Resolução Conama 302/2002 foram autorizados pelo órgão licenciador a partir da 
aprovação do PACUERA, cabendo ao empreendedor a regularização patrimonial das cessões de 
áreas, através do Termo Específico mencionado neste instrumento.  

Para os casos em que o uso não for consolidado, não estiver mapeado, e não estiver previsto no 
PACUERA aprovado, será necessário que o fluxo de regularização, iniciado a partir de uma demanda 
de uso seja precedida de uma prévia consulta ao zoneamento e ao código de usos estabelecido no 
PACUERA e neste plano de gestão, seguido de uma consulta prévia ao empreendedor na qualidade 
de proprietário do imóvel que se manifestará previamente quanto a disponibilidade, possibilidade e 
interesse quanto a cessão de uso da área, sendo que em caso positivo, o interessado deverá buscar 
as devidas autorizações, e licenças dos órgãos competentes envolvidos, e quando devidamente 
obtidas e apresentadas ao empreendedor ensejarão a assinatura do Termo de Cessão de uso, para 
somente então o interessado promover qualquer intervenção na APP objeto. 

 

Para melhor exemplificar o processo de regularização, observar o fluxo expresso abaixo item 3.1.4.1. 

 

3.1.4.1 FLUXO DE REGULARIZAÇÃO DE USOS 

 

 

3.1.4.2. Áreas consolidadas mapeadas no PACUERA 

 

As áreas de usos consolidados identificadas no PACUERA estão identificadas no Mapa SFS-PAR-
03, que compõe os antigos acessos públicos, e Planilha dos acessos e corredores de dessedentação 
Anexo 16 do PACUERA, os quais em termos quantitativos de área de APP utilizada perfazem 
aproximadamente 0,6% do total da APP. 

  

Para regularização das áreas será utilizado o Termo de Cessão no qual constará, além dos diretos e 

obrigações de cada uma das partes envolvidas no processo também a perfeita caracterização das 

áreas cedidas, com mapa e memorial descritivo (peças técnicas) que fará parte do mencionado 

Termo. As cessões estabelecidas entre o empreendedor e o interessado, após as devidas assinaturas 

passará a fazer parte do mapeamento do reservatório e entorno, base cartográfica do empreendedor, 

sendo as informações repassadas à equipe de fiscalização ambiental e Sociopatrimonial do 

empreendimento que fiscalizará o fiel cumprimento dos termos entabulados, conforme ilustrado na 

figura abaixo 
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3.1.5 CÓDIGO DE USOS 

 

Tendo em vista o processo de ordenamento dos usos do reservatório e APP, foram definidas normas 
aplicáveis para a variável mínima de 30 metros de propriedade do empreendedor que se constituem 
em Áreas de Preservação Permanente do reservatório, as quais serão seguidas pela SEFAC no 
âmbito dos processos de regularização e/ou permissão de usos ou mesmo para sua restrição, este 
capítulo trata especificamente das zonas que compõe a APP e o reservatório.  

 

Para as demais áreas objeto do zoneamento, que não fazem parte da propriedade do 
empreendimento e consequentemente da APP constituída, as normas se constituem como de caráter 
orientativo para um uso sustentável da região do entorno, já que conforme preconizado na Lei essas 
áreas limítrofes a APP e de propriedade de particulares, são objeto da legislatura de cada município, 
Planos Diretores e demais legislações correlatas que disciplinam o uso do solo dos municípios, as 
normas não serão tratadas neste plano, permanecendo no PACUERA no capítulo do Zoneamento e 
Código de Usos as orientações a serem seguidas e consideradas quando da avaliação para um novo 
uso de área de APP. 

 

 Áreas do Reservatório que compõe a Macrozona Lacustre 

 

Para ZLL – Zona Lacustre de Lazer 

 

Aplicam-se as Normas da Capitania dos Portos, dentre as quais:  

 

NORMAM CONTEÚDO 

02 
 Embarcações Empregadas na Navegação Interior 

03 
 Amadores, Embarcações de Esporte e/ou Recreio e para 

Cadastramento e Funcionamento das Marinas, Clubes e Entidades 
Desportivas Náuticas 

08  Tráfego e Permanência de Embarcações em Águas Jurisdicionais 
Brasileiras 

17  Sinalização Náutica (DHN) 
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Zona Lacustre de Deplecionamento – ZLD,  

 

Por estar localizada entre os níveis mínimo e máximo normal de operação do reservatório, está 

enquadrada no zoneamento proposto como, Macro Zona Lacustre que corresponde à área da lâmina 

d´água, incluindo sua faixa variável, portanto a área destina-se dentro das recomendações do 

PACUERA ao lazer aquático e a área de segurança da barragem, 1000 m a montante e 1.000m a 

jusante. 

Nesta área será permitida apenas a construção de cercas de corredores de dessendetação, e 

edificação de estruturas de apoio ao uso da água, tais como embarcadouros, rampas e sistemas de 

captação de água, e, além dos critérios estabelecidos para as zonas onde estão inseridos, deverão 

considerar em seus aspectos construtivos os limites da ZLD as variações do nível da água possíveis 

nesta área, e as orientações demandadas pela Capitania dos Portos. 

 

Zona Lacustre de Segurança - ZLS 

 

Aplicam-se as normas da Capitania dos Portos, sendo vedado qualquer tipo de uso, salvo os 
necessários para operação e manutenção da usina; 

 

Zona de Uso Controlado - ZUC 

Aplicam-se as diretrizes da Capitania dos Portos previstas na ZLL observadas as restrições para ZLD 

 

Zonas Terrestres 

 

 Macrozona de Preservação 

Aplicam-se as normas de uso de áreas de APP, estando autorizados mediante lavratura de 

Termo de Cessão de Uso com a SEFAC os acessos e corredores de dessedentação 

mapeados e estabelecidos no PACUERA, considerados usos consolidados, obedecidas às 

adequações quanto a quantidade e largura dos acessos, assim: 

 

ZONA DE 

PRESERVAÇÃO 

USO POSSÍVEL 

USO OCUPAÇÃO 

ZP-APP 

Novos Usos 

Utilidade Pública, Baixo 

Impacto Ambiental 

e/ou Interesse Social       

(DECRETADO) 

Projeto Aprovado na Prefeitura, 

licenciado pelo órgão 

responsável e Uso autorizado 

pela SEFAC 

Usos 

Consolidados 

Usos consolidados, 

mapeados no PACUERA e 

identificados na Cartografia 

SFS-PAR-03 e Planilha 

anexo 16 

Corredores de dessedentação, 

acessos pré-existentes 

Autorizados pela SEFAC, 

obedecidos os critérios do 

quadro abaixo. 
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 Para as propriedades rurais: 

Limite da propriedade 

com o reservatório 

Distanciamento dos 

acessos 

Nº máximo de acessos 

por propriedade 

0 – 1.000 M 1 acesso à cada 400 m 2 

1.000 – 2.500 M 1 acesso à cada 600 m 4 

2.500 – 5.000 M 1 acesso à cada 800 m 6 

5.000 – 9.000 M 1 acesso à cada 1.100 m 8 

> de 9.000 m 1 acesso à cada 3.000 m 10 

Para as regiões onde as propriedades possuem perímetro do limite da propriedade com o 

reservatório inferior a 400 m, os acessos serão consorciados entre duas propriedades.  

 Para adequações da largura dos acessos previstos frente ao padrão produtivo 

e formas de manejo das propriedades lindeiras. 

Essas exceções serão tratadas considerando sempre o limite de 10% para a concessão de 

uso da APP em cada propriedade, que deve ser entendido como sendo: o total da área de 

uma propriedade em metros lineares na divisa com a APP da SEFAC, subtraída desse total 

a somatória da metragem de espaço mínimo entre os corredores que estariam previstos 

para a regra geral aplicáveis a essa propriedade.  

Na prática isso significaria por exemplo: 

 Em uma propriedade que possua 1.000 metros de limite com a APP do 

reservatório a regra define que o espaçamento mínimo é de 400 metros entre 

corredores, logo o total de espaçamento entre corredores para esta propriedade 

representaria 800 metros, resultando em um uso antrópico potencial de 200 

metros (1.000 - 800 = 200), sobre os 200 metros seria aplicado 10% (limite 

máximo permitido por Lei) totalizando 20 metros para implantação de corredores 

de dessedentação, que poderiam ser convertidos em 2 acessos (limite 

estabelecido pelo código de usos).   Nesse exemplo poderia o proprietário optar 

por utilizar essa área em um único corredor, ou distribuir os 20 metros na largura 

até o limite de 2 corredores de acordo com a necessidade produtiva de sua 

propriedade. 

 

 Em uma propriedade que possua 2.000 metros de limite com a APP do 

reservatório a regra define que o espaçamento mínimo é de 600 metros entre 

corredores, logo o total de espaçamento entre corredores para esta propriedade 

representaria 1.800 metros, resultando em um uso antrópico potencial de 200 

metros (2.000 – 1.800 = 200), sobre os 200 metros seria aplicado 10% (limite 

máximo permitido por Lei) totalizando 20 metros para implantação de corredores 

de dessedentação, que poderiam ser convertidos em 4 acessos (limite 

estabelecido pelo código de usos).   Nesse exemplo poderia o proprietário optar 

por utilizar essa área em um único corredor, ou distribuir os 20 metros na largura 

até o limite de 4 corredores de acordo com a necessidade produtiva de sua 

propriedade. 
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 Em uma propriedade que possua 3.000 metros de limite com a APP do 

reservatório a regra define que o espaçamento mínimo é de 800 metros entre 

corredores, logo o total de espaçamento entre corredores para esta propriedade 

representaria 2.400 metros, resultando em um uso antrópico potencial de 600 

metros (3.000 – 2.400 = 600), sobre os 600 metros seria aplicado 10% (limite 

máximo permitido por Lei) totalizando 60 metros para implantação de corredores 

de dessedentação, que poderiam ser convertidos em 6 corredores (limite 

estabelecido pelo código de usos).   Nesse exemplo poderia o proprietário optar 

por utilizar essa área em um único corredor, ou distribuir os 60 metros na largura 

até o limite de 6 corredores de acordo com a necessidade produtiva de sua 

propriedade. 

 

 Em uma propriedade que possua 4.000 metros de limite com a APP do 

reservatório a regra define que o espaçamento mínimo é de 800 metros entre 

corredores, logo o total de espaçamento entre corredores para esta propriedade 

representaria 3.200 metros, resultando em um uso antrópico potencial de 800 

metros (4.000 – 3.200 = 800), sobre os 800 metros seria aplicado 10% (limite 

máximo permitido por Lei) totalizando 80 metros para implantação de corredores 

de dessedentação, que poderiam ser convertidos em 6 acessos (limite 

estabelecido pelo código de usos).   Nesse exemplo poderia o proprietário optar 

por utilizar os 80 metros dessa área em um único corredor, ou distribuir os 80 

metros na largura até o limite de 6 corredores de acordo com a necessidade 

produtiva de sua propriedade. 

 

 Em uma propriedade que possua 6.000 metros de limite com a APP do 

reservatório a regra define que o espaçamento mínimo é de 1.100 metros entre 

corredores, logo o total de espaçamento entre corredores para esta propriedade 

representaria 5.500 metros, resultando em um uso antrópico potencial de 500 

metros (6.000 – 5.500 = 500), sobre os 500 metros seria aplicado 10% (limite 

máximo permitido por Lei) totalizando 50 metros para implantação de corredores 

de dessedentação, que poderiam ser convertidos em até 8 acessos (limite 

estabelecido pelo código de usos).   Nesse exemplo poderia o proprietário optar 

por utilizar essa área em um único corredor, ou distribuir os 50 metros na largura 

até o limite de 8 corredores de acordo com a necessidade produtiva de sua 

propriedade. 

 

 Para algumas propriedades enquadradas no início das faixas definidas pelo 

código de usos, o resultado da aplicação desse critério pode ser igual, ou mesmo 

menor que o direito definido na regra geral, neste caso, será aplicado a regra geral 

e será facultado ao proprietário juntar a área dos corredores de 5 metros ao qual 

tem direito em um ou mais corredores, aumentando assim sua largura. 

 

 Novos Loteamentos 

Os acessos para novos loteamentos deverão respeitar o distanciamento mínimo serão 

calculados na proporção de 1 acesso para cada vinte lotes, somente serão concedidas 

autorizações para loteamentos devidamente regularizados perante os órgãos competantes. 
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O distanciamento mínimo entre eles seguirá o quadro abaixo: 

Limite do loteamento 

com o reservatório 

Distanciamento dos 

acessos 

nº máximo de acessos 

por propriedade 

< 1.000 m 1 acesso a cada 400 m 

1 acesso para cada vinte 

lotes de 2 ha 

1.000 – 2.500 m 1 acesso a cada 600 m 

2.500 – 5.000 m 1 acesso a cada 800 m 

5.000 – 9.000 m 1 acesso a cada 1.100 m 

> de 9.000 m 1 acesso a cada 3.000 m 

 

 Novos condomínios 

O acesso dos futuros condomínios fechados será calculado na proporção de 1 acesso para 

cada vinte lotes. 

O distanciamento mínimo entre eles seguirá o quadro abaixo: 

 

Limite do condomínio 

com o reservatório 

Distanciamento dos 

acessos 

Nº máximo de acessos 

por propriedade 

< 1.000.m 1 acesso a cada 400 m 
1 acesso para cada vinte 

lotes de 5.000 ou 2.500 

m2 

1.000 – 2.500.m 1 acesso a cada 600 m 

2.500 – 5.000.m 1 acesso a cada 800 m 

5.000 – 9.000.m 1 acesso a cada 1.100 m 

> de 9000.m 1 acesso a cada 3.000 m 
 
 

 Novas áreas de Camping 

 
Manter distanciamento mínimo entre acessos viários para futuros campings 

Os estabelecimentos turísticos do tipo camping e clubes apresentam dois tipos de acessos: 

náuticos e terrestres. 

Os acessos náuticos são aqueles regulamentados pela NORMAM da Marinha do Brasil, que 

determina que na área de praia devem ser sinalizados os locais para banhistas e o local de 

acesso das embarcações e jet skis. Os locais devem ser distintos, sinalizados e devidamente 

demarcados. Destaca-se ainda que áreas de praias de uso público em empreendimentos 

turísticos devem ser devidamente licenciadas nos órgãos competentes. 

Acessos complementares e pontuais deverão atender as seguintes condicionantes para o 

acesso terrestre. 
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Limite do camping com 

o reservatório 

Distanciamento dos 

acessos 

nº máximo de acessos 

por propriedade 

< 1000 m 1 acesso a cada 400 m 

1 acesso para cada 100 

pessoas 

1.000 – 2.500 m 1 acesso a cada 600 m 

2.500 – 5.000 m 1 acesso a cada 800 m 

5.000 – 9.000 m 1 acesso a cada 1.100 m 

> de 9.000 m 1 acesso a cada 3.000 m 

 

 Acesso para pedestres 

 

Ao considerar as características dos acessos exclusivamente utilizados para pedestres no 

entorno do reservatório considerou-se a largura de 3 m como as dimensões máximas para 

este tipo de uso. Estas medidas são compatíveis com o tráfego de pessoas em dois sentidos 

de modo seguro, permitem o trânsito da fauna na vegetação da APP e são minimamente 

protegidos pela copa das árvores, prevenindo possíveis processos erosivos. 

 

 Locais para o lançamento de embarcação: 

 

Os acessos para lançamento de embarcação devem ser priorizados para implantação em locais onde 

a APP possui menor largura (30 metros), e caracterizados pela baixa declividade topográfica do 

entorno; proximidade com as edificações das propriedades adjacentes à APP e pela facilidade de 

acesso a automóveis. 

Considerando a situação observada no entorno do reservatório apresenta-se como proposta a 

padronização dos acessos para lançamento de embarcações a largura máxima de 6 metros, com 

área auxiliar para manobra de reboque com no máximo 12 metros de raio.  

Considera-se esta medida suficiente para fluxo de automóveis em dois sentidos, assim como para o 

lançamento de embarcações para águas interiores. A figura 4, apresenta exemplos para a área de 

manobra de reboques. 

 

Quando implantados em locais previamente mapeados no PACUERA, mesmo que com pequenas 

adequações, os mesmos serão considerados como pré-existentes, não requerendo autorização do 

IBAMA, desde que sua concepção seja com impermeabilização primária (saibro, cascalho, brita) e 

não envolvam impermerabilização de plataforma. (Concreto, asfalto, piso, calçamento). 
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Para a implantação dessas estruturas náuticas são vedados: o aterro do corpo d´água, ressalvado o 
eventual aterro do encabeçamento da estrutura, a dragagem do corpo d´água, e a construção de 
quebra-ondas de proteção à própria estrutura; 

 

 

 Locais para projetos de aquicultura 
 

Os empreendimentos de aquicultura seguem as regras gerais para o licenciamento ambiental, 

conforme definidas na Lei nº 6.938/81 – Lei da Política Nacional do Meio Ambiente e na Resolução 

CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997. Para efeito de divisão das competências, é a dimensão 

do impacto direto (local, regional, nacional) a regra geral que define qual órgão irá efetuar o 

licenciamento ambiental. 

Portanto, dadas as características dos empreendimentos de aquicultura, que geralmente têm 

impactos ambientais diretos restritos aos limites territoriais de um município, ou ultrapassam um ou 

mais municípios ou estados da federação, o procedimento de licenciamento deverá ser realizado 

respectivamente pelo órgão municipal, estadual ou federal de meio ambiente.  

O instrumento de consulta e orientação quanto aos procedimentos e critérios, é Resolução do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA nº 413/2009, além destas existem outras normas 

relacionadas as responsabilidades, citamos por exemplo: A Secretaria de Pesca e Aquicultura , ANA 

e Órgãos Ambientais de Licenciamento, o primeiro sob o ponto de vista da concessão do parque 

aquícola já que no caso do SEFAC as águas são consideradas de domínio da união, (matéria 

regulamentada pelo Decreto nº 4.895/2003 e pela Instrução Normativa Interministerial nº 06/2004), o 

segundo sob o aspecto de outorga (Lei Federal 9.984/2000),  e o terceiro sob o ponto de vista de 

licenciamento ambiental CONAMA 413/2009,  

Além desses mencionados, ao SEFAC caberá a cessão de uso da APP para o acesso aos tanques 

redes caso o local da APP esteja adequado ao uso pretendido (PACUERA), e sendo um uso novo, 

não mapeado inicialmente no PACUERA caberá nesse caso também autorização do IBAMA para 

implantação deste acesso (CONAMA 369/2006). 

A cessão de uso do reservatório para a instalação de tanques-rede está condicionada à: 

1. Anuência prévia de uso pela SEFAC; 

2. Obtenção de outorga de direito de uso da água; e, 

3. Autorizações dos órgãos ambientais competentes, de acordo com a legislação ordenadora 
da atividade; 

 

 Acessos Públicos 

 

O entendimento das questões relacionadas a responsabilidade pelos acessos ao reservatório, está 
associado inicialmente ao direito de propriedade, remetendo assim ao entendimento quanto ao limite 
da propriedade do imóvel no qual o acesso está ou será implantado, assim: 

 

Acessos dentro dos limites da APP do reservatório: Por tratar-se de área de propriedade do SEFAC, 
cabe a este autorizar o uso de sua propriedade para implantar o acesso, respeitado o zoneamento 
proposto pelo PACUERA e a necessidade de autorização pelo órgão ambiental por tratar-se de área 
de preservação permanente. Para os acessos pré-existentes e mapeados pelo PACUERA a 
autorização do IBAMA se deu com a aprovação do PACUERA, já para novos acessos não mapeados 
os mesmos serão considerados novos usos, e, portanto, ensejarão manifestação do órgão licenciador 
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além da autorização do SEFAC. Neste caso havendo a concordância do SEFAC em ceder o uso da 
APP para acessos pré-existentes mapeados no PACUERA, ou mesmo novos acessos, o caráter 
público ou privado do mesmo se dará pela sua característica de uso, interesse social ou utilidade 
pública, ressalvado que esta autorização estará sempre restrita a área da APP de propriedade do 
SEFAC, e não da área limítrofe. 

 

Acessos fora dos limites da APP do reservatório: Para essas áreas deverá ser observado a 
propriedade do imóvel, sendo que qualquer autorização de uso para implantação de acesso, ou uso 
de acesso existente nestas áreas será direcionada ao proprietário do imóvel, sendo a área em 
questão de propriedade da União, Estado ou Município, caberá a estes determina-las como uso 
público e autorizar ou não seu uso para esse fim. Em sentido prático, um acesso só será de caráter 
público se a área limítrofe a APP for de propriedade pública ou então se houver autorização do 
proprietário privado para uso público. 

 

As dimensões para implantação e faixa de servidão deste item seguirá a legislação ambiental, Normas 
da ABNT, Portarias do DER e DNIT, IPHAN, bem como a legislação de cada município abrangido 
pela UHE Serra do Facão. 

 

 Trilhas para ecoturismo 

Considerando que as trilhas serão utilizadas para acesso de pessoas fazendo percurso “a pé” e ou 

com auxílio de cavalos, a largura máxima permitida será se 3,0 metros, conforme estabelecido para 

pedestres. 

 

 Linhas de Transmissão 

As faixas de servidão das linhas de transmissão serão definidas conforme Normas da ABNT que 
regulamentam o assunto. 

 

 

 Acesso de pescadores 

Não serão construídos novos acesso de pescadores na APP / Reservatório da UHE Serra do Facão, 
deverão ser utilizados como acesso as faixas de servidão das estradas de terra, Rodovias, aterros, 
linha de transmissão e pontes que estão sobre o reservatório e APP, referido acesso já são utilizados 
pelos pescadores.  

 

 Exploração Mineral 

 

Para a implantação de atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro ou cascalho, bem 
como os depósitos de rejeitos e de estéril, os sistemas de tratamento de efluentes, de beneficiamento 
e da infraestrutura da atividade minerária, onde o uso é permitido, é necessário que o projeto de 
pesquisa ou de lavra seja licenciado previamente pelo órgão ambiental competente, conforme art. 7.º 
e incisos da Resolução Conama 369/06. 

 

Não será feita cessão de uso de borda em locais com remanescentes florestais em estágio avançado 
de sucessão secundária, em locais com ocorrência de mata primária, locais de experimentos 
ambientais ou locais de comprovado interesse para a fauna ameaçada de extinção, ou refúgios de 
reprodução de ictiofauna. 

 



 

 

 

 

22 

 

 

 Captação de Água para Irrigação 

Empreendimentos, atividades ou obras que demandem a utilização ou a derivação das águas do 
reservatório, necessitam manifestação sobre a viabilidade do uso ou da derivação pretendida 
fornecida pela SEFAC, além de atender a legislação pertinente, e obtenção da respectiva outorga. 

 

3.1.5. Recomendações Gerais 

 

Independente da zona ou do código de usos proposto, existem certas condicionantes comuns devem 
ser obedecidas, entre as quais destacam-se: 

 

a. Previamente a qualquer uso antrópico proposto da APP de propriedade da UHE Serra do Facão e 

do reservatório, o proponente deverá realizar consulta formal à SEFAC, junto ao escritório do 
Município de Catalão, momento em que o solicitante deverá preencher o formulário PGU – 
Solicitação de Permissão de Uso onde constará a documentação prévia a ser apresentada para 

análise da solicitação. 

 

No prazo de até 30 dias úteis a SEFAC entrará em contato com a parte interessada para tratar da 
solicitação e dos encaminhamentos dela desdobrados. Nenhuma intervenção da APP ou uso do 
reservatório deverá ser realizada antes que a SEFAC manifeste posicionamento definitivo através da 
assinatura de Termo de Permissão Gratuita de Uso (TPGU). 

 

Para orientar a parte solicitante sobre os possíveis usos da APP e Reservatório, o PACUERA está 
disponível para consulta nas prefeituras dos municípios lindeiros da área de influencia direta da Usina 
no escritório e no site da SEFAC. 

 

A aprovação da SEFAC para um determinado uso por terceiros da APP ou do Reservatório, não 
substitui qualquer autorização aplicável dos Órgãos Competentes pertinentes a natureza do uso 
proposto, sendo estritamente associada a ordem patrimonial da área. 

 

b. Quaisquer usos requerem a aprovação e/ou licenciamento do(s) órgão(s) competente(s) (IBAMA, 

ANA, INCRA, IPHAN, CETESB, DAEE, IAP, Delegacia da Capitania dos Portos, Prefeitura Municipal 
e/ou mesmo o Órgão Ambiental Municipal), excetuando-se aqueles usos especificamente previstos 
no Código Florestal Brasileiro e legislações correlatas que dispensam o processo de licenciamento, 
devendo neste caso demonstrar o atendimento das orientações pertinentes a essas legislações para 
os usos pretendidos. 

 

c. Os projetos técnicos devem atender aos requisitos previstos nas legislações aplicáveis, sejam estas 

federais, estaduais e/ou municipais;  

 

d. Quaisquer usos pretendidos tanto na água quanto na APP do reservatório não poderão 

comprometer as funções ambientais destas áreas. O infrator de danos ao meio ambiente ou a 
terceiros é obrigado a indenizar ou repará-los, podendo responder civil, administrativa e penalmente 
pelo fato; 

 

e. Os desmembramentos de propriedades rurais contíguas à APP deverão obedecer, no mínimo, ao 

módulo rural municipal. Ocupações mais densas, como loteamentos deverão ter a aprovação da 
Prefeitura Municipal e em áreas que admitam este tipo de ocupação (Plano Diretor e legislações 
complementares); 
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f. É vedada a intervenção ou supressão de qualquer forma de vegetação nativa e ou exótica na APP, 

salvo previsão e/ou autorização legal; 

 

g. Ao órgão ambiental competente cabe, após análise dos projetos, a emissão, ou não, do 

licenciamento, com o estabelecimento das medidas mitigadoras e compensatórias a serem adotados 
pelo requerente ao uso da APP do reservatório. As medidas compensatórias consistem na efetiva 
recuperação ou reposição da área utilizada e deverão ocorrer prioritariamente na área de influência 
do empreendimento (a critério do órgão ambiental); 

 

h. Nenhum uso não licenciado/autorizado pelo órgão ambiental é permitido na área da APP do 

reservatório, sendo considerada crime ou infração penal e, portanto, sujeito à aplicação das sanções 
previstas em lei; 

 

i. Além dos requisitos acima citados, quanto ao uso da APP, sempre é imprescindível a obtenção da 

concessão do “Direito à Passagem” ou a “Cessão Gratuita de Uso”, por parte da Votorantim Energia 
na qualidade de concessionário e responsável primeiro pela conservação desta APP e da qualidade 
ambiental das águas do reservatório; 

 

j. A intervenção ou supressão eventual e de baixo impacto ambiental na área de APP do reservatório 

não poderá exceder a 5% de sua área total (CONAMA 369/06). As áreas com polos turísticos e de 
lazer público, poderão ocupar 10% da área da APP do reservatório, atendendo ao disposto na 
CONAMA 302/02, sendo que neste caso deverão ocorrer essencialmente em locais previstos no 
zoneamento do PACUERA; 

 

k. A localização dos usos e intervenções de caráter permanente, tanto no lago quanto na APP, deverá 

ser definida em comum acordo com o Órgão Ambiental competente, as municipalidades, a SEFAC e 
o futuro usuário, além do órgão responsável pelo uso em questão, quando houver; 

 

l. No caso de corredores de dessedentação para acessos de animais estes serão cercados pela 

SEFAC, cujas manutenções bem como as práticas de conservação do solo serão de responsabilidade 
dos usuários; 

 

m. Após a obtenção das respectivas licenças, aprovações e da concessão do “Direito à Passagem” 

e/ou da “Cessão Gratuita de Uso” a área “requerida” da APP fica sob responsabilidade do 
concessionário que passará a responder integralmente pela área em todos os aspectos que lhe forem 
legalmente imputáveis; 

 

n. O não cumprimento de quaisquer das condicionantes constantes das licenças/aprovações/ 

autorizações, poderá acarretar na anulação da concessão do “Direito à Passagem” e/ou da “Cessão 
Gratuita de Uso. A anulação não dá direito a qualquer tipo de indenização e, ainda, o infrator poderá 
responder cível, administrativa e penalmente por suas ações ou omissões; 

 

o. Nos casos de anulação, ou de desistência, do “Direito à Passagem” e/ou da “Cessão Gratuita de 

Uso”, esta poderá ser requerida por um novo pretendente, desde que sejam obtidas as licenças 
necessárias. Ou, ainda, no caso de inexistir um novo pretendente a área será recuperada / revegetada 
para integrar-se, paisagisticamente, com o restante da APP do reservatório. 
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3.2 FISCALIZAÇÃO SOCIOPATRIMONIAL  

 

O procedimento de Fiscalização Sociopatrimonial da UHE Serra do Facão PO-MA-008, Anexo I deste, 
descrever o monitoramento e implementa procedimentos e ações preventivas e corretivas visando 
proteger, monitorar, administrar e preservar as Áreas de Preservação Permanente – APP, incluindo 
a Faixa de Deplecionamento do reservatório, sendo desenvolvido por uma equipe técnica 
especializada, que atua no processo de regularização dos usos autorizados, como também na 
detecção de irregularidades e detecção e primeira atuação no caso de contingências extraordinárias 
observadas. 

 

O Fluxo abaixo detalha a forma de atuação da equipe de fiscalização nos casos de vistorias rotineiras 
no reservatório e APP. A atuação desta equipe no caso de contingências extraordinárias seggue o 
fluxo apresentado no item 3.3.1 adiante. 

 

 

 

3.3 REDE DE AÇÕES EMERGENCIAIS  

 

3.3.1 CONTINGÊNCIAS EXTRAORDINÁRIAS 

 

Contingências extraordinárias são fatos imprevisíveis que poderão acontecer por acidente, de forma 
aleatória e não prevista, em qualquer área do lago, em áreas marginais ou mesmo nas de influência 
indireta que compõem a bacia de drenagem do reservatório e que, normalmente afetam ou tem o 
potencial de afetar a qualidade ambiental de parte ou do lago como um todo. 

Os planos de contingência e as redes de ação emergencial têm por objetivo definir responsabilidades 
e estabelecer procedimentos a serem utilizados para a eliminação ou minimização dos fatores de 
risco gerados por ocorrências anormais. Seu intuito é o de organizar, orientar, facilitar, agilizar e 
uniformizar as ações necessárias às respostas de controle e combate destas ocorrências envolvendo 
os órgãos ambientais IBAMA, CESIMA, SEMAD, Polícia Ambiental, Defesa Civil, Corpo de 
Bombeiros, Capitania dos Portos, as Polícias Rodoviárias Estadual e Federal, SEFAC e outros órgãos 
de atuação considerando a ocorrência. 

Ao detectar um acidente, a equipe de vigilância, após uma avaliação preliminar, deverá informar aos 
órgãos oficiais competentes para que estes promovam o pronto atendimento. 
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Como a agilidade é fundamental, muitas ações, em conformidade com a natureza do evento, poderão 
ser desencadeadas de imediato pela equipe. Assim, esta deverá estar preparada para detectar 
emergências de modo a conhecer os procedimentos para a salvaguarda de vidas humanas, incluindo 
a dos próprios colaboradores, bem como para evitar o agravamento da situação (confinar um produto 
não confinável, por exemplo) com o acionamento de uma rede externa de ajuda.  

Com a chegada dos bombeiros, dos representantes do órgão ambiental e/ou da Defesa Civil; o 
comando e o controle da operação de emergência serão assumidos por eles, cabendo-lhes planejar, 
organizar, localizar recursos e operacionalizar ações mais adequadas de resposta. 

A Usina, embora na maioria das vezes não tenha responsabilidade direta sobre o acidente, é parte 
interessada em qualquer acontecimento que possa afetar o desempenho. Colocará, portanto, a 
serviço da mitigação do impacto todo o conhecimento, informações, pessoal e equipamentos de que 
disponha, quando tal não possa ser efetuado, com mais propriedade, por instituições ou empresas 
especializadas. 

Abaixo são listadas algumas das contingências possíveis de ocorrência, bem como o fluxo geral de 
ação e acionamento da rede emergencial a ser contatada nos casos de ocorrência. 

Fluxo Geral de Ação para Contingências 
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3.3.1.1. ABALROAMENTO, INCÊNDIO OU NAUFRÁGIO DE EMBARCAÇÕES 

Abalroamento, incêndio ou naufrágio de embarcações são acidentes de natureza e magnitude 
variável, que poderão ocorrer com qualquer meio flutuante utilizado no lago, tanto para atividades 
relacionadas à pesca, recreação, esportes ou ao transporte de passageiros. 

Diversos são os fatores e locais em que este tipo de acidente pode acontecer. No entanto, em 
condições de pouca visibilidade, quer devido à formação de neblina ou chuvas intensas, é que poderá 
haver um aumento na ocorrência de acidentes, principalmente por não haver rotas fixas 
estabelecidas. 

O abalroamento é um acidente que, mesmo de pequena probabilidade, deve merecer especial 
atenção por envolver alto risco à salvaguarda da vida humana.  

Quanto a incêndio e naufrágio de embarcações, igualmente a frequência deverá ser baixa 
considerando-se que os barcos são de pequeno porte, que o único elemento inflamável é o próprio 
combustível propulsor.  

Em caso de incêndio, a propagação do fogo será rápida, fato que prejudica a espera por socorro, 
razão pela qual toda a embarcação deverá possuir equipamentos de segurança (salva-vidas, boias, 
extintores de incêndios e outros), conforme determinam as normas da Marinha (NORMAM 03 e 
Anexos). 

Ações Recomendadas: 

 Salvamento dos passageiros e a retirada dos mesmos da embarcação, pelos barcos que 
estiverem próximos ou através da mobilização destes ou dos serviços de patrulha da marinha, dos 
clubes náuticos e entidades assemelhadas ou outras que possam prestar o socorro necessário, em 
tempo hábil; 

 Entrar em contato com o Corpo de Bombeiros através do telefone 193, para que os 
mesmos acionem os demais recursos que possam auxiliar no atendimento; 

 Acionar a Capitania dos Portos mais próxima, para registro da ocorrência e investigação 
do sinistro; 

 Com a chegada dos bombeiros, policiais ou de patrulheiros rodoviários, passar o comando 
das operações aos mesmos e colaborar nas ações em tudo o que for decidido possível; 

 Disponibilizar informações, materiais, equipamentos e pessoal que possam ser úteis para 
o salvamento de vidas humanas, resgate de bens e proteção do meio ambiente;  

 Quando, paralelamente ao abalroamento, houver outras ocorrências como derramamento 
de combustível no lago ou afogamento, após a prestação de auxílio às vítimas e as necessidades 
mais imediatas, seguir as orientações para este tipo de contingência específica; 

 Recomenda-se que a equipe de fiscalização do reservatório faça um relatório da 
ocorrência para que haja um registro interno, e o empreendimento comunique a ocorrência à unidade 
da Capitania dos Portos Responsável pela região. Este documento, de forma nenhuma substitui 
aquele que, em conformidade com o caso, fará parte do inquérito naval, quando houver. 

 

Responsabilidades 

 Quando a embarcação em perigo constituir-se em risco, capaz de provocar danos a 
terceiros ou ao meio ambiente, o seu proprietário é o responsável pelas providências necessárias 
para anular ou minimizar esta tendência e, caso o dano se concretize, o mesmo é também o 
responsável pelo seu ressarcimento; 

 O Comandante da embarcação deve tomar todas as medidas possíveis para obter socorro 
e deve, juntamente com a tripulação, cooperar integralmente com os salvadores, envidando seus 
melhores esforços antes e durante as operações, inclusive para evitar ou reduzir danos a terceiros 
ou ao meio ambiente; 

 Cabe à embarcação que estiver prestando socorro, a decisão sobre a conveniência e 
segurança para efetivar o salvamento do material, visando sua recuperação, manutenção de suas 
condições operativas ou o reboque para reparos em estaleiro ou oficina especializada; 
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3.3.1.2 CONTAMINAÇÃO PO R EFLUENTES LÍQUIDOS 

 

Caracterização 

 

Quando da introdução de qualquer matéria, organismo ou energia num corpo hídrico, que venha 
alterar as suas propriedades, afetando a “saúde” das espécies animais, vegetais ou o próprio homem, 
que dependem dessas águas ou com elas tenham contato, diz-se que houve contaminação. 
Dependendo do resultado das análises laboratoriais, devem ser tomadas medidas para avaliar a 
gravidade do fato e promover o saneamento adequado às características específicas do evento: 

 

• Depósitos de lixo urbano em áreas inadequadas, a céu aberto ou em aterros sanitários mal 
construídos, produzem a poluição pelo extravaso do “chorume” (líquido proveniente da decomposição 
da matéria orgânica presente no lixo), além de criar um ambiente propício para a proliferação de 
insetos e doenças. Podem acarretar num acidente ambiental de maior porte, na medida em que os 
efluentes venham a contaminar as águas do lago, (da sua bacia de contribuição), causando a 
mortandade de peixes, a proliferação de macrófitas aquáticas e outras alterações ambientais; 

 

• Esgotos domésticos não satisfatoriamente tratados ou lançados diretamente na rede de coleta 
pluvial podem ocasionar situações idênticas quando contaminam o lençol freático ou são levados por 
chuvas ou enxurradas aos córregos e destes, para o reservatório; 

 

• Dejetos de animais - principalmente suínos depositados inadequadamente, causam contaminações, 
podendo ser carreados para o reservatório; 

 

• Indústrias que produzem efluentes contaminantes que, em caso de um acidente (rompimento de 
barreiras das lagoas de tratamento) ou propositadamente, venham a lançar seus resíduos 
diretamente nos corpos hídricos, também podem provocar contaminação às águas.  

 

Estes são os principais fatores que contribuem para a contaminação, cada um com sua intensidade 
e forma, cujas origens não estão associadas a ação fenômenos naturais ou a qualquer aspecto da 
usina. As fontes estão distribuídas ao longo do reservatório, não havendo, nenhum local de expressão 
que mereça destaque individualizado. Não há indústrias às margens do reservatório, porém há dois 
tributários do reservatório da UHE Serra do Facão que em seu traçado passa pelo perímetro urbano 
das cidades de Ribeirão Claro e Chavantes, cujas principais vias de contaminação ocorrem da bacia 
de contribuição. 

 

A probabilidade de acidentes desta natureza é pequena considerando as características da região. 
Os planos para atendimento de algumas contingências indiretas, advindos de efluentes líquidos, 
foram elaborados no que diz respeito a uma eventual mortandade de peixes e à proliferação 
descontrolada de macrófitas aquáticas, ambas originadas do excesso de nutrientes resultantes de 
esgoto doméstico ou animal, oriundos da bacia de contribuição. 

 

Na eventualidade de ocorrer um foco de poluição originado por efluentes líquidos de indústrias que 
futuramente venha a ser instalada na área de contribuição para o reservatório, o grau de risco 
dependerá da substância que venha a causar o problema, da quantidade lançada e do local onde o 
fato ocorreu. 
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Ações Recomendadas 

 

A alteração da qualidade da água devido à contaminação por efluentes líquidos pode ser manifestada 
pela mudança da coloração d’água (devido a presença de algas), pelo aparecimento de macrófitas 
ou pelo próprio odor da água. Quando tais fatos forem visualmente detectados pela equipe de 
fiscalização do reservatório, será comunicado ao Órgão Ambiental a ocorrência, afim de que o mesmo 
assuma a coordenação da investigação e a implementação de ações corretivas; 

 

Enquanto a natureza da contaminação não é conhecida, a equipe deverá se concentrar na procura 
da fonte que deu origem à causa, visando impedir o agravamento da situação;  

 

Em caso de contaminação da água envolvendo riscos às pessoas, o fato deverá ser encaminhado 
Defesa Civil para auxiliar na implementação das providências que o problema requerer. 

 

Em incidentes de grandes proporções ou de rápida propagação, a Usina, através do seu Plano de 
Comunicação, informará as áreas interditas ao banho ou a outros usos, enquanto que a Polícia 
Ambiental se encarregará do isolamento destas áreas, quando necessário, garantido o cumprimento 
das restrições de uso que tenham sido determinadas pelo Órgão Ambiental, envolvendo o local do 
acidente ou outros afetados indiretamente. 

 

Responsabilidades 

 

A responsabilidade pela ação poluidora de um determinado trecho do reservatório quer seja no lago 
ou no restante da bacia de contribuição formadora do mesmo, será sempre do causador do evento 
ou do seu preposto. 

 

A UHE Serra do Facão, interessada em qualquer acontecimento que possa afetar a qualidade das 
águas do lago ou a vida dos animais e das pessoas, poderá colocar a serviço da mitigação 
identificação e comunicação aos responsáveis, todo o pessoal e equipamentos de que disponha. 

 

3.3.1.3 CONTAMINAÇÃO POR RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Caracterização 

 

Os sólidos mais comumente encontrados em corpos d’água de reservatórios são restos de vegetação 
resultantes do desmatamento, lixo doméstico, embalagens ou outros objetos em desuso que a 
população os abandona de forma irresponsável. Facilmente estes materiais são carreados para 
riachos, rios ou outras vertentes que deságuam na bacia de contribuição do reservatório. 

 

A probabilidade de acidentes resultantes da acumulação de resíduos sólidos é baixa, visto que os 
aglomerados urbanos encontram-se distantes do reservatório e as quantidades de sólido que 
porventura venham a ser depositadas na água, não deverão constituir-se em uma contingência 
ambiental, haja vista a magnitude do reservatório.  

 

Poderão, no entanto, ocorrer fatos isolados e pontuais, como o uso ou o descarte de embalagens de 
produtos tóxicos (defensivos e/ou fertilizantes agrícolas, produtos veterinários), que venham 
proporcionar efeitos danosos, podendo impactar a fauna e a flora nestes ambientes. Tal 
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probabilidade, ainda que pequena, deve ser tratada de modo a eliminar ou mitigar (a níveis aceitáveis) 
os efeitos decorrentes, mesmo que localizados. 

No caso de ocorrências desta natureza entre as medidas a serem tomadas estão à coleta amostral 
da agua, a analise laboratorial e a determinação da origem, que no caso de descarte de embalagens 
poderá constar do próprio rotulo, dispensando esta etapa. Como em outras contingencias, em casos 
extremos poderá ocorrer à proibição do consumo do peixe e da agua e o isolamento da área pelo 
período necessário a recuperação dos níveis de normalidade, a critério do Órgão Ambiental. 
Tratando-se, normalmente de volumes não expressivos, a contaminação será provavelmente pontual, 
ou seja, de abrangência restrita. 

 

Na eventualidade de ocorrer um foco de poluição por meio solido, o risco devera ser mínimo e de fácil 
solução. 

 

 

Ações Recomendadas 

 

Analisar o contexto com fins a elaboração de um relatório, descrevendo o tipo de contaminação (que 
poderá ser apenas visual), a extensão e a tipologia de resíduos e a origem dos mesmos (pontual ou 
difusa). Este relatório devera incluir a determinação do produto contaminante se porventura as 
embalagens contiverem tal informação; Promover a retirada dos materiais possíveis, sempre que se 
tratar de volumes que justifiquem uma operação. 

 

No caso de ocorrência de grandes volumes, a operação devera ser feita de modo planejado a fim de 
providenciar equipamentos e condições adequadas para a realização da atividade. No caso de 
pequenos volumes, a remoção será realizada durante as inspeções periódicas, se tal pratica não 
venha a representar riscos para a equipe de campo; 

 

Acionar o Órgão Ambiental quando o incidente tiver magnitude, quer no aspecto quantitativo quanto 
qualitativo, exigindo uma avaliação detalhada e a elaboração de um plano para eliminação ou 
mitigação dos impactos diretos da contingência, bem com a detecção da origem. 

 

Responsabilidades 

 

Os resíduos sólidos, sendo normalmente de origem diversificada, dificultam a identificação do 
responsável pela autoria do descarte. Poderá haver uma redução de fatos desta natureza através de 
ações específicas que caberão tanto ao Empreendedor quanto às Prefeituras Municipais, aos Clubes 
Náuticos e demais usuários do lago. 

 

Pequenas quantidades de resíduos e embalagens flutuadoras que se localizam em pontos de fácil 
acesso à equipe de fiscalização da UHE Serra do Facão, serão recolhidas e descartadas de forma 
apropriada. 

 

Conforme previsto no Plano de Comunicação Social, os trabalhos de educação ambiental de 
responsabilidade das diversas partes interessadas no reservatório deverá promover o 
amadurecimento da consciência, nas autoridades e população ribeirinha, sobre o papel que lhes cabe 
na preservação ambiental do lago, uma vez que só a união de esforços poderá minimizar este 
problema. 
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3.3.1.4 CHEIAS EXTRAORDINÁRIAS 

 

Caracterização 

 

O potencial de cheias da bacia afluente ao aproveitamento configura as condições básicas 
hidrológicas utilizadas para o dimensionamento dos órgãos de descarga da UHE Serra do Facão. As 
estruturas hidráulicas implantadas permitem o amortecimento de vazões estimadas pelo critério da 
Máxima Precipitação Provável, critério este recomendado pelo Guia para Cálculo de Cheia de Projeto 
de Vertedouros, da Eletrobrás, de março de 1987. Estas estruturas assim projetadas também 
permitem assimilar cheias decamilenares (tempo de recorrência de 10.000 anos).  

 

As estruturas existentes a jusante do aproveitamento, tais como pontes e outras edificações e 
benfeitorias localizadas em áreas ribeirinhas, podem sofrer inundações a partir de cheias de 
recorrência da ordem de 100 anos, tanto pelos próprios critérios do projeto de obras de arte sobre 
cursos d’água, como pela falta de um zoneamento regulamentado para a utilização de áreas 
marginais. Isto significa que, mesmo na ausência da UHE Serra do Facão ou de outros 
aproveitamentos da bacia, aquelas estruturas seriam afetadas no evento de cheias extremas e com 
recorrência superior a 100 anos. 

 

A UHE Serra do Facão opera com vertedouro de corportas ou seja, pode controlar determinado 
volume de espera, mantendo o nível montante em sua cota normal de operação, a vazão afluente 
depende exclusivamente da defluência do Rio São Marcos econtribuição intermediária provenientes 
de precipitação pluviométrica na bacia. 

Ações Recomendadas 

 

Como as restrições operativas dos órgãos de descarga referem-se às áreas de jusante e montante 
da UHE Serra do Facão, as ações requeridas no Plano de Contingências Extraordinárias da UHE 
Serra do Facão devem considerar instruções específicas de operação dos órgãos competentes e 
estão limitadas às regras de operação pré-definidas para este empreendimento, onde a prioridade é 
a preservação da segurança de suas estruturas. Desta forma, as ações devem ser dirigidas pela 
Gerência de Operação, no sentido de viabilizar procedimentos operativos extraordinários. 

 

Responsabilidades 

 

A responsabilidade civil sobre a operação do aproveitamento é da operadora da UHE Serra do Facão 
na figura de detentora da concessão. Porém a vazão afluente do reservatório provêm naturalmente 
da vazão do Rio Sçao Marcos. 

 

Em consequência, o plano operativo deve utilizar-se de uma sistemática eficiente no intercâmbio de 
informações e de apoio à integração das medidas operativas entre as  partes envolvidas. 

 

O monitoramento da afluência, das condições climáticas desenvolvidos pela Usina fornecem 
subsídios necessários para a ação da Defesa Civil, quer seja na sinalização de ações de 
comunicação, que seja na implantação de um plano de abandono de área.  

 

A responsabilidade de ações integradas é compartilhada entre as equipes de operação dos 
aproveitamentos envolvidos, e por consequência, entre os respectivos agentes da defesa civil e do 
órgão controlador da operação (Aneel/ONS) 
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À área de Gestão Ambiental da Usina compete subsidiar a produção de serviços de “utilidade pública”, 
visando informar a extensão e natureza dessas cheias excepcionais, previsões climáticas em tempo 
hábil, para que os eventuais impactos possam ser conhecidos pela Defesa Civil, permitindo a tomada 
de ações preventivas ou a evacuação da população ribeirinha para que, no mínimo, se garanta a 
salvaguarda da vida humana. A comunicação poderá ser genérica (rádio) ou localizada, quando 
impactos específicos forem conhecidos a “priori” e/ou apresentarem riscos de maior magnitude. 

3.3.1.5 Proliferação de Macróf itas Aquát icas 

 

Caracterização 

 

Macrófitas são vegetais que habitam o meio aquático, podendo desenvolver-se com extraordinária 
rapidez. No caso de reservatórios das usinas hidrelétricas, em quantidade excessiva, pode causar 
inúmeros prejuízos tanto ao meio ambiente, quanto às atividades econômicas, sociais, de recreação 
e lazer (navegação, pesca e balneabilidade) e entupir a tomada de água das turbinas das usinas.  

 

A ocorrência de plantas aquáticas em reservatórios de hidroelétricas é um problema de importância 
crescente no Brasil. Algumas hidroelétricas já têm suas eficiências comprometidas pela elevada 
infestação de plantas emersas e imersas. Para o reservatório da UHE Serra do Facão, os 
monitoramentos não identificam pontos de proliferação de macrófitas. Contudo, ações de 
monitoramento são mantidas em função de desequilíbrios ou introdução de novos agentes que 
possam promover a proliferação exponencial de macrófitas. 

 

Ações Recomendadas 

 

As ações monitoramento vêm sendo executadas em programa específico de monitoramento de 
macrófitas, caso o monitoramento indique necessidade de intervenção, a Votorantim Energia 
apresentar proposições de manejo e controle para aprovação do órgão ambiental.  

 

Responsabilidades 

 

Não há definição de responsabilidades de órgãos públicos, especificamente para o caso de infestação 
de macrófitas, embora as atribuições para o restabelecimento de condições de equilíbrio ambiental 
sejam do respectivo órgão ambiental. 

 

O empreendedor não desenvolve atividades que possam ocasionar uma proliferação acentuada de 
macrófitas. Contudo em caso de ocorrência, a Votorantim Energia, como responsável primeiro pela 
manutenção da qualidade do corpo hídrico deverá participar dos procedimentos que envolvam 
possíveis ações de remoção principalmente nas regiões do reservatório próximas das estruturas 
operativas da usina, sejam elas procedidas pelo órgão ambiental, ou outros órgãos públicos.  

 

3.3.1.6 INCÊNDIOS FLORESTAIS 

 

Caracterização 

 

Incêndio florestal é o termo utilizado para definir um fogo incontrolado que se propaga livremente e 
consome os diversos tipos de materiais combustíveis existentes numa floresta. 
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A propagação inicial do fogo, em forma circular, continuaria sempre assim, não fosse à Influência de 
vários fatores que controlam e definem a forma e intensidade de propagação de incêndios. Em 
terrenos planos, o vento é o primeiro fator a manifestar sua influência, transformando a forma inicial 
de circular para ligeiramente elíptica, com um dos lados se propagando mais rapidamente que os 
outros. A partir daí, o incêndio toma uma forma definida, compreendendo as partes descritas a seguir:  

 

Sob a influência do vento: 

 

• Cabeça ou frente é a parte que avança mais rapidamente e segue a direção do vento; 

• A cauda ou base propaga-se em direção oposta à cabeça, contra o vento, lentamente, e às vezes 
se extingue por si só; 

• Os flancos propagam-se perpendicularmente à cabeça do incêndio, ligando esta à cauda. Mudanças 
nas condições de vento ou características topográficas favoráveis podem desenvolver outras frentes 
de fogo a partir dos flancos.  

 

Apesar de não ser muito apropriado, o termo incêndio florestal é utilizado, de forma genérica, para 
definir incêndios em outros tipos de vegetação tais como: capoeiras, campos e pradarias. 

 

Quanto à causa, os incêndios podem ter origem em raios, ser provocados por incendiários (incêndios 
criminosos), surgir do descontrole de queimadas (método utilizado para facilitar o preparo da terra), 
ou por fatores acidentais de origem diversa. 

 

A prática de queimar os campos para limpeza do solo antes do plantio da lavoura ou das pastagens, 
sem o devido isolamento da área, tem sido um dos principais fatores do crescimento de incêndios 
florestais no Brasil.  

 

Ações recomendadas 

 

Quando do princípio de um incêndio, a primeira providência a ser tomada é comunicar o fato ao Corpo 
de Bombeiros pelo telefone 193. Fornecer todos os dados para que os mesmos possam chegar ao 
local com a maior brevidade possível e com todo o equipamento necessário. 

 

Ao mesmo tempo é conveniente acionar também a Polícia Ambiental e a Defesa Civil através das 
Coordenadorias Municipais de Defesa Civil (COMDEC) mais próxima;  

 

A população que se dispuser a tentar controlar o incêndio, até a chegada dos Bombeiros (com o uso 
de instrumentos caseiros e/ou abafadores), poderá limpar  pequenas faixas ou aceiros, até encontrar 
o solo mineral e tentar apagá-lo por abafamento, quando houver possibilidade de combate direto. 
Quando for o caso, deverão ser utilizados abafadores vegetais que possuam um bom comprimento 
(para manter distância da frente) e boa densidade de elementos na extremidade para apagar a 
chama; 

 

Quando houver indícios ou suspeita de que o incêndio tenha sido provocado é necessário proceder 
em conformidade com o descrito no item a seguir. (responsabilidades).  
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Responsabilidades  

 

A responsabilidade pela coordenação do combate ao incêndio florestal será sempre do Corpo de 
Bombeiros, independentemente de quem venha a colaborar nas ações, devendo o mesmo acionar, 
em caso de necessidade, a Polícia Ambiental e/ou a Defesa Civil. 

 

Qualquer ocorrência significativa deverá ser comunicada ao órgão ambiental com jurisdição sobre a 
área em que o sinistro tenha ocorrido, principalmente devido ao fato de se tratar, geralmente, de áreas 
de APP. 

 

A UHE Serra do Facão tem a responsabilidade de realizar treinamentos para a equipe de fiscalização 
focando na identificação dos focos de princípio de incêndios na vegetação, utilização dos meios de 
combate, condições seguras para atuação e procedimentos para acionamento da cadeia de ajuda. 

 

3.3.1.7 AFOGAMENTOS 

 

Caracterização 

 

Afogamento é a asfixia gerada por aspiração de líquido de qualquer natureza que venha a inundar o 
aparelho respiratório, interrompendo a troca de oxigênio e gás carbônico pelo organismo. Quando o 
afogamento acontece em água doce e acarreta a morte da vítima, o corpo submergirá. 

 

A probabilidade da ocorrência de acidentes desta natureza é relevante uma vez que a aparente 
tranquilidade do lago não traduz o fato de que seja profundo já próximo às margens. 

 

Este risco potencializa-se ante o fato de que a maioria da população ribeirinha não sabe nadar. 
Algumas medidas cautelares devem ser colocadas em prática, com a intenção específica de reduzir 
este tipo de acidente: 

 

• Divulgação dos riscos oferecidos pelas características do corpo d’água junto às comunidades, 
através do Programa de Educação Ambiental/Comunicação Socioambiental; 

• Manutenção das placas de sinalização junto ao lago, voltados à orientação e segurança dos 
usuários, (saídas normais ou de emergência, placas de distância do local até a barragem e o nome 
dos acidentes geográficos); 

• Colocação de correntes e boias flutuantes, junto à Usina, que se constituem em sinalização e em 
barreira física à aproximação no trecho a montante e quanto factível também a jusante. 

 

Procedimentos e Cuidados no Resgate 

 

O socorro a uma pessoa em processo de afogamento deve ser cercado de cuidados para que o 
socorrista não venha a se transformar em vítima ou para que a situação não se agrave. Assim, 
recomendam-se os seguintes passos: 

 

• Antes do início de qualquer tentativa, é necessário observar atentamente a situação e avaliar se há 
condições de efetuar o socorro e, se possível, utilizar algum objeto flutuante (qualquer um) amarrado 
a uma corda para que este possa ser lançado. Assim, a operação será mais segura; 
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• Abordar a vítima verbalmente quando a uma distância de aproximadamente 3 metros, ponto em que 
o socorrista identifica-se e tenta acalmar a vítima. Caso seja possível, solicitar que o afogando 
posicione-se de costas, possibilitando uma abordagem com menores riscos; 

• Quando a tentativa anterior não obtiver sucesso e, sem elementos auxiliares de socorro, é 
recomendável mergulhar a fim de imobilizar os braços do afogando e o socorrista deve segurar a 
vítima com uma das mãos passando por baixo da axila até o peito, deixando a mão dominante livre 
para o nado de retorno, momento em que se deve manter a cabeça da vítima fora d’água; 

 

Primeiros Socorros 

 

A equipe de fiscalização da UHE Serra do Facão receberá treinamento de noções básica de primeiros 
socorros para atendimento de vitimas de afogamento. Os primeiros socorros somente serão aplicados 
se isso puder ser feito sem que represente risco para o atendente e/ou vítima. A prestação dos 
primeiros socorros, ou de primeira resposta é daquele que estiver próximo ou da embarcação que 
esteja em condições de fazê-lo. 

 

Responsabilidades 

 

O resgate de corpos é especialidade do Corpo de Bombeiros.  

 

É fundamental que atendente saiba que o afogado em água doce submergirá e só voltará à tona em 
um período variável de 10 a 30 dias, podendo ocorrer ainda que o corpo fique preso na vegetação 
submersa ou entre as pedras do leito rochoso.  

 

Os bombeiros, quando acionados, tentarão resgatar o corpo até a profundidade máxima de 40 metros 
e desde que não haja obstáculos que ponham em risco a vida daquele que irá efetuar o resgate 
(excesso de árvores que possam prender a mangueira de oxigênio). 

 

A identificação do local onde ocorreu o afogamento é uma informação importante, pois em locais 
profundos, a água se desloca na superfície e permanece praticamente parada nas camadas mais 
profundas, o que significa que o corpo tende a permanecer no local aonde o acidente ocorreu. Assim, 
será mais fácil para os bombeiros efetuarem o resgate. 

 

3.3.1.8 MORTANDADE DE PEIXES 

 

Caracterização 

Mortandade de peixes caracteriza-se como acidentes ambientais que podem causar prejuízos, 
isolados ou em cadeia, tanto à água quanto à população que a usa ou por ela abastecida, podendo 
ter como origem: 

a) Causas naturais: variações bruscas da temperatura; chuvas e inundações; decomposição de 
vegetais; ocorrência de estiagem; eutrofização da água; floração de algas; superpopulação de peixes. 

b) Causas antrópicas: diminuição de OD (oxigênio dissolvido) por efluentes domésticos e/ou 
industriais; despejo de substâncias tóxicas; utilização de defensivos agrícolas; pesca predatória 
(dinamite); 
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As ocorrências desta natureza estão, na maioria das vezes, ligadas a questões de poluição ou 
contaminação causadas pela introdução de quaisquer substâncias ou resíduos, que podem 
concentrar-se em superfícies diferentes do ambiente e serem transportadas por diversas vias, como 
o ar, o próprio solo, as águas subterrâneas e superficiais, alterando suas características naturais de 
qualidade, determinando impactos negativos. 

Uma vez superada a capacidade diluidora da grande massa de água do reservatório esta contingência 
poderá ocorrer, principalmente nas enseadas mais rasas, principal habitat dos cardumes (águas 
claras e mais quentes). 

O aporte de defensivos agrícolas em culturas, outra probabilidade relativamente comum em regiões 
agropastoris foi considerada. 

As causas naturais são de mais difícil controle. No entanto, aquelas com maior probabilidade de 
ocorrência, como a proliferação de macrófitas e a floração de algas, são objetos de monitoramento 
contínuo: antes, durante e após o enchimento do lago, havendo um plano de contingência específico 
para a sua erradicação ou controle. 

Tanto um acidente de ordem natural quanto antrópico que venha provocar a mortandade de peixes 
poderá ocorrer de forma aguda e pontual, sendo possível o controle. 

A mortandade de peixes indica normalmente uma interferência na qualidade da água tornando a 
imprópria para a vida destas e de outras espécies. A sua ocorrência, além de levar a possíveis 
alterações na diversidade ou no potencial biológico da comunidade, prejudicam e contaminam o 
homem e os animais através do ciclo alimentar, do contato direto com a pele ou mesmo a ingestão 
da água, então comprometidas. 

 

Ações Recomendadas 

Após a constatação do fato, a equipe de fiscalização do reservatório deverá informar a ocorrência ao 
Órgão de Meio Ambiente com jurisdição sobre a área (Órgão Ambiental, Secretarias Municipais, 
Polícia Ambiental) e outros órgãos competentes como a Defesa Civil, encaminhando-lhes todas as 
informações pertinentes ao fato (formulário específico). No caso da existência de Grupos ou Colônia 
de Pescadores, haverá também comunicação para este setor. 

 

Responsabilidades 

Mortandades de peixes podem ocorrer devido a uma variedade de causas: biológicas, químicas ou 
físicas, diretas ou indiretas como, por exemplo, a presença de substâncias tóxicas ou falta de 
oxigênio. É muito importante conhecer as causas que provocaram acidentes, bem como a 
concentração e suas dimensões.É igualmente essencial impedir o consumo destes organismos pela 
população, até que se tenha certeza, através de comprovação laboratorial, quanto ao grau e à 
natureza da sua descontaminação. 

3.3.1.9. DESLIZAMENTO DE TALUDES MARGINAIS 

O enchimento e posterior operação de reservatórios, com o passar do tempo, modificam 
sensivelmente as características físicas e as condições de contorno das encostas naturais localizadas 
na sua margem, afetando cortes, aterros e fundações (de edificações), aí implantadas. O equilíbrio 
estrutural das encostas pode ficar comprometido com a saturação e flutuação dos níveis freáticos do 
reservatório. 

Escorregamentos naturais nas bordas do reservatório, quando de pequenas dimensões, são 
acontecimentos que podem ser consideradas como normais e não devem gerar preocupações. Já, 
ao superarem determinadas proporções predefinidas (em três dimensões) deverão passar a ser 
objeto de uma avaliação (com registro fotográfico) que, por sua vez, será encaminhada para exame 
de consultoria especializada a qual, estabelecerá os procedimentos a serem implementados e as 
características do monitoramento a ser efetuado (projeto). 
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Ações Recomendadas 

Caso ocorra algum fato que proporcione um deslizamento com área superior à 5 m², a equipe de 
fiscalização será orientada para mobilização imediata de equipe de consultoria técnica especializada 
que procederá vistoria local para avaliação da situação, sendo que, as ações eventualmente 
necessárias serão objeto de projeto especializado para a intervenção e/ou o monitoramento.  

Cabe à equipe de fiscalização do reservatório e entorno detectar deslizamentos em qualquer ponto 
do reservatório e independente da dimensão do mesmo, deve ser feito o registro de ocorrência em 
formulário próprio, quando ocorrer; 

Em caso de movimentos do solo que possuam potencial de gerar deslizamentos, quer em terra como 
na água, a equipe da Usina providenciará a sinalização e o isolamento da área de forma preventiva, 
a qual será consolidada após a avaliação do consultor; 

A desapropriação da faixa da área de preservação permanente, consistiu na principal ação preventiva 
para a proteção da integridade física das famílias e benfeitorias lindeiras ao reservatório. 

Responsabilidades 

O comportamento dos taludes marginais será acompanhado pela Usina que é a responsável primeira 
por qualquer deslizamento que houver, salvo se o mesmo tenha ocorrido por ações antrópicas que 
venham a ser exercidas por terceiros fora da área marginal (APP do reservatório) de propriedade da 
Usina. 

A fiscalização periódica, se constitui uma ação preventiva para a detecção de pontos propensos a 
deslizamentos e identificação de ocupações antrópicas irregulares em áreas de risco.  

O fato de que a responsabilidade efetiva venha a ser atribuída a terceiros, não eximirá a equipe de 
vigilância de executar as ações previstas, com a variante de que parte dos trabalhos poderá estar 
situado em terra de terceiros. 

3.3.1.10. Ocorrência do Mexilhão Dourado 

 

O tema contaminação do mexilhão dourado em reservatórios hidrelétricos tem se 
configurado como uma problemática para os empreendedores em nível nacional, sendo 
especialmente tratado através de programas cuja especificidade e abrangência transcendem as 
questões de um Plano Ambiental como o PACUERA, e exigem a criação de programas específicos 
com o objetivo de estabelecer ações e medidas de prevenção e controle da espécie.   

 

 No reservatório da Usina Hidrelétrica Serra do Facão, o molusco bivalve ainda não foi 
identificado, mesmo assim, o monitoramento ocorre trimestralmente, através de um programa 
específico denominado “Programa de Prevenção, Monitoramento e Controle de Espécies Exóticas 
invasoras”, estabelecido e desenvolvido pelo empreendimento conforme solicitado em condicionante 
da Licença de Operação 895/2009.  

 

 Mencionado e específico programa objetiva a detecção de larvas e adultos da espécie, por 
meio de vistorias de armadilhas artificiais e naturais e da coleta de amostra de água obtida da coluna 
da água do reservatório a montante e a jusante.  Adicionalmente, são vistoriadas estruturas durante 
as paradas programadas das máquinas da usina, e durante as vistorias periódicas da equipe da 
gestão patrimonial por água e por terra. Também são desenvolvidas campanhas educativas e de 
divulgação do tema, como a distribuição de folder, cartilha, palestras, a realização de entrevistas em 
emissoras de rádio e a participação em eventos, ambos os trabalhos direcionados ao público alvo 
contemplado no plano de ação do programa, visando a prevenção da contaminação.  

 

 Neste contexto no PACUERA o tema mexilhão dourado é mapeado como uma possível 
contingência extraordinária de espécies invasoras, cujo detalhamento de ações serão tratadas de 
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acordo com a especificidade requerida ao caso, e através de um programa especialmente elaborado 
para esse fim, conforme exemplo acima mencionado, o qual, sem prejuízo ao seu desenvolvimento, 
possui estreita interface com as ações de comunicação que são desenvolvidas pelo empreendedor 
no âmbito do PACUERA e de outros programas de monitoramento existentes no empreendimento. 

3.3.1.11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O PACUERA da UHE Serra do Facão e o presente capitulo, traduzem-se em um Plano de Gestão 
Ambiental e Sociopatrimonial, o qual com o auxilio do Padrão Operacional de Fiscalização Ambiental 
e Sociopatrimonial e do Manual de Operação da Usina constituem-se nos principais instrumentos de 
gestão do reservatório e de sua APP constituída, não substituindo entretanto, em nenhuma hipótese 
as Leis e Regulamentos que versam sobre os temas específicos mencionados no PACUERA, e tão 
pouco, atribuem obrigações ao empreendedor que suplantem as responsabilidades dos órgãos 
oficiais, e terceiros que possam atuar os causar danos diretos ou indiretos ao reservatório e APP 
Anualmente serão elaborados relatórios ao Órgão Ambiental licenciador da UHE Serra do Facão 
descrevendo as principais atividades desenvolvidas durante o período incluindo os relatórios técnicos 
elaborados pelas consultorias especializadas dos estudos previstos tanto nos programas ambientais, 
quanto constantes das condicionantes das Licenças Ambientais concedidas ao Empreendimento. 

 

Esta equipe de monitoramento e fiscalização do reservatório é o principal agente da UHE Serra do 
Facão que irá acionar e detectar a maior parte das emergências no reservatório e na APP e que irá 
disparar o plano de comunicação e a cadeia externa de ajuda (Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, 
etc). 

 

4. CONTATOS DAS REDES DE AÇÃO EMERGENCIAL 

 

Defesa Cilvil 199 

Capitania Fluvial de Brasília (61) 3429-1578 

Corpo de Bombeiros Militar  
193 

[64] 34116178 

IBAMA Linha Verde 0800 61 8080 

Patrulha Rural Polícia Militar  [64] 99971 7905 

Polícia Militar Ambiental de Caldas Novas  

[64] 3454 6617 

[64] 99647 7447 

[62] 99969 7102 

Polícia Militar de Catalão 190 

Polícia Militar Rodoviária Estadual 

198 

[64] 3411 0084 

(64) 99976 8994 

Polícia Rodoviária Federal 
191 

[64] 3411 6277 

Prefeitura de Campo Alegre de Goiás [64] 3926 3000 

Prefeitura de Catalão [64] 3441 5000 

Prefeitura de Davinópolis [64] 3697 1150 

Serra do Facão Energia S.A.                                                 [64] 34417200 

https://www.google.com.br/search?q=capitania+dos+portos+de+brasilia&oq=Capitania+dos+portos+de+b&aqs=chrome.3.69i57j0l5.8329j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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                    0800 646 9010 

SEMMAC [Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Catalão] [64] 3441 1833 

SEMMAC | Patrulha Ambiental [64] 99972 2833 

 

5. ANEXOS 

 

ANEXO I – Procedimento de Fiscalização 

ANEXO II – Mapas do Zoneamento de Uso do PACUERA 

ANEXO III – Mapa SFC-PAR-03 – Acessos 

ANEXO IV – Planilha de Corredores e acessos pré-existentes nas propriedades rurais 

6. EQUIPE TÉCNICA DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO 

Nome Formação / Função 

Pablo Henriques Salgado Gerente de Meio Ambiente 

Geizibel Araújo Analista Ambiental  

Lorrane Duarte Analista Ambiental  

Bruno Silvério Analista Ambiental  
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1. OBJETIVO 
 
1.1. O objetivo deste procedimento é descrever o monitoramento de Gestão 
Patrimonial que define e implementa procedimentos e ações preventivas e corretivas 
visando proteger, monitorar, administrar e preservar as Áreas de Preservação 
Permanente – APP, incluindo a Faixa de Deplecionamento do reservatório.  
 
2. APLICAÇÃO  
 
2.1. O procedimento 008/2016 é aplicável á área de meio ambiente, especificamente  
para a execução do programa de Monitoramento Patrimonial da UHE Serra do 
Facão.  
 
3. REFERÊNCIAS 
 
3.1. Requisitos Específicos de Saúde Ocupacional, Segurança do Trabalho e Meio 
Ambiente – SSMA.  
3.2. 2ª Retificação da 1ª Renovação da Licença de Operação n° 895/2009 da UHE 
Serra do Facão condicionante especifica 2.20 “a”. “b”. 
3.3. LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012 - Código florestal.  
3.4. Norma ABNT NBR ISO 14001:2015 - Sistemas da Gestão Ambiental - 
Requisitos com orientações para uso.  
3.5. Norma ABNT NBR ISO 19011:2012 – Diretrizes para auditorias de Sistema de 
Gestão da Qualidade e/ou Ambiental. 
 
4. TERMINOLOGIA, DEFINIÇÕES E SÍMBOLO 
 
4.1. PO – Procedimentos Operacionais: método ou processo que determina os 
passos para a realização das atividades específicas de uma área, setor ou 
programa. 
4.2. MA – Meio Ambiente. 
4.3. UHE – Usina Hidrelétrica.  
4.4. APP – Área de Preservação Permanente.  
4.5. FD – Faixa de Deplecionamento.  
4.6. SEFAC – Serra do Facão Energia S.A. 
4.7. PACUERA - Plano de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório da UHE 
Serra do Facão. 
4.8 AHE – Aproveitamento Hidrelétrico. 
 
5. DESCRIÇÃO  
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5.1. Monitoramento Patrimonial 
5.1.1. Deverão ser realizadas vistorias por terra e/ou água às APPs e FDs adquiridas 
e situadas no entorno do reservatório. 
5.1.2. Orientar os proprietários de terras, contíguas ao lago, quanto aos usos 
permitidos nas áreas de APP, FD e no reservatório. 
5.1.3. Orientar sobre os usos permitidos na APP a equipe de monitoramento 
patrimonial através dos equipamentos que possui, como trena, GPS e mapas deverá 
estar apta a orientar aos proprietários de terras lindeiras ao reservatório quanto aos 
limites das Áreas de Preservação Permanente. 
5.1.4. A equipe de campo deverá ter conhecimento geral das ações executadas. 
Caso a equipe não tenha o conhecimento de alguma informação solicitada, deverá 
ser informado a procurar na SEFAC. 
5.1.5. Através de vistorias realizadas, ou através de denúncias, a equipe deverá ir a 
campo checar se a informação é verdadeira, nesse momento deverá ser feita a 
identificação se ocorreu ou ocorre alguma infração nas terras da SEFAC.  
5.1.6. Entre as infrações verificadas em campo podemos citar a presença de animais 
de terceiros pastando em áreas de APP, construção de benfeitorias, intervenção em 
APP, desmate, corte de cerca, construção de acessos, roubo de cercas e mourões 
entre outros.  
5.1.7. A equipe em campo quando identificar a infração tentará, caso possível, 
solucionar o problema in loco e deverá se esforçar para resolver a situação de forma 
amigável evitando assim a continuidade do problema. Quando não for possível 
solucionar o problema dever se realizar os procedimentos abaixo; 
a. Deverá ser registrada foto do local da ocorrência, visando o reconhecimento da 
infração pelas outras partes; 
b. Deverão ser coletadas coordenadas UTM – GPS; 
c. Deverá ser identificado o infrator, em vários casos essa identificação não é um 
procedimento simples, sendo, quando necessário realizar uma “investigação” com 
vizinhos e proprietários da região para se identificar o infrator. Além do nome do 
infrator quando possível identificar alguma forma de contato do mesmo, como nome 
e endereço; 
d. Inserir coordenadas coletadas em campo sobre uma base cartográfica que 
contenha além das estradas de acesso, o limite das propriedades, o N.A. máximo 
Normal, o limite da Área de Preservação Permanente e Imagem de Satélite de alta 
resolução; 
e. Após inserção dos dados gerar mapa de localização da infração;  
f. Em casos que não seja possível a identificação de informações completas sobre o 
infrator em campo, consultar no banco de dados da SEFAC e com outros 
funcionários onde encontrar o infrator para que o mesmo possa ser comunicado ou 
notificado pela sua ação; 
g. Deverá ser preenchido um formulário no padrão da Sefac com as informações 
identificadas em campo além das informações coletadas no escritório;  
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h. Após análise por parte da equipe, da infração identificada em campo, será 
enviado ao departamento jurídico da SEFAC, formulário de vistoria preenchido, para 
que possa ser gerada notificação extrajudicial ao infrator;   
i. O departamento jurídico enviará ao coordenador da equipe de monitoramento 
patrimonial a notificação a ser entregue ao infrator;  
j. Será realizada duas cópias da notificação, sendo uma cópia da notificação 
entregue ao infrator e a outra deve ser protocolada e datada pelo mesmo. Caso o 
infrator se recuse a protocolar a notificação, o técnico da equipe de monitoramento 
patrimonial deverá escrever de próprio punho no documento que o infrator se 
recusou a assina-la, datar e assinar, solicitando o auxiliar que o acompanha que 
assine e date na folha. Nos casos de envio da notificação por carta registrada, a 
equipe deverá entregar posteriormente a SEFAC o comprovante de entrega da certa 
registrada;  
l. Após a notificação entregue ao infrator, deverá ser realizada nova vistoria para 
verificação se o problema identificado foi solucionado, caso não tenha sido 
solucionado, deverá ser entregue ao departamento jurídico da SEFAC, cópia do 
relatório de notificação, cópia da notificação devidamente assinada pelo proprietário 
ou quando da recusa do mesmo em assinar, que esteja assinada pelo técnico 
responsável pela atuação; ou quando a notificação for encaminhada por carta 
registrada, cópia do protocolo de recebimento. Com os documentos em mãos a 
Sefac, irá estudar ações a serem tomadas em cada caso visando solucionar as 
situações presentes;  

 Acompanhamento dos serviços de topografia 
5.1.8 A equipe de monitoramento patrimonial realizará os procedimentos abaixo: 
a. O coordenador da equipe contratada para os serviços de Monitoramento 
Patrimonial deverá indicar a SEFAC locais onde há a necessidade de construção de 
cercas e a necessidade ou não de realização dos serviços de topografia;  
b. A SEFAC realizará a análise dessas demandas e comunicará ao coordenador da 
equipe de monitoramento patrimonial da contratada o local onde será executado o 
serviço de topografia, com delimitação em mapa.  
c. A equipe de posse das informações deverá ir a campo com o responsável da 
empresa contratada para os serviços de topografia para indicar em campo o local 
onde será executado o serviço, os serviços de topografia, tem como objetivo 
demarcar em campo o limite das áreas de preservação permanente do reservatório 
com as propriedades vizinhas. 
d. Após a realização do serviço a equipe de monitoramento deverá retornar ao local 
e verificar se as estacas de madeira foram implantadas em campo, possibilitando a 
futura construção de cercas.  

 Acompanhamento da construção de cercas 
5.1.9. Após a contratação de terceirizada para realizar a construção de cercas nas 
áreas de preservação permanente do reservatório, ficará a cargo da equipe de 
monitoramento patrimonial indicar a SEFAC os locais onde há a necessidade de 
realização de serviços de implantação de cercas para evitar a 
degradação/depredação da APP do reservatório de Serra do Facão.  
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5.1.9.1. A contratada de monitoramento patrimonial deverá fazer o levantamento in 
loco com o responsável pela área lindeira a APP, da quantidade de corredores que 
serão definidos nas áreas que contenham ou não atividades agropastoris, em 
comum acordo com o proprietário, visando causar o mínimo de interferência possível 
na APP, considerando as normas para acesso estabelecidas no Plano de 
Conservação e Uso do Entorno do Reservatório da UHE Serra do Facão – 
PACUERA.  
5.1.9.2. A SEFAC de posse das indicações dos locais onde serão construídas cercas 
definirá os locais onde ocorrerá a implantação das mesmas. Após a definição das 
áreas será comunicado ao coordenador da equipe de gestão patrimonial o local 
onde será executado o serviço de construção de cercas, com delimitação em mapa 
com localização e a quantidade de cerca a ser construída.  
5.1.9.3. A equipe de posse das informações deverá ir a campo com o responsável 
da empresa contratada para realizar os serviços de construção de cercas para 
indicar o local onde será executado o serviço, onde a mesma deverá se atentar para 
a localização das cercas a serem implantadas, considerando os locais onde há 
marcos implantados pela SEFAC e as estacas de madeira do serviço de topografia. 
5.1.9.4. Após a realização do serviço a equipe de monitoramento patrimonial deverá 
retornar ao local e verificar se a construção das cercas foi executada conforme 
especificações da SEFAC. Entre as especificações a empresa deverá se atentar 
para o material utilizado, a qualidade da cerca implantada e a localização da mesma 
em campo.  
5.1.9.5. A equipe deverá indicar à SEFAC se as cercas existentes que precisam de 
manutenção (indicar qual o tipo de manutenção) ou mesmo de serem refeitas. 

 Fixação de placas 
5.1.10 A SEFAC realiza a confecção de placas de identificação de suas áreas de 
preservação permanente para serem fixadas nas cercas existentes. 
5.1.10.1 A SEFAC fornecerá as placas à empresa contratada, que ficará responsável 
pela fixação das mesmas nas cercas existentes que delimitam a área de 
preservação permanente do AHE Serra do Facão e/ou faixa de deplecionamento.  
5.1.10.2. Nos casos de placas fixadas em caibros a equipe deverá acompanhar a 
empresa terceira, responsável pela confecção e fixação das placas, indicando o local 
onde serão instaladas.  
5.1.10.3. A equipe deverá possuir alicates e rolo de arame liso, para fixação das 
placas nas cercas de delimitação das áreas de preservação permanente, fornecidas 
pela SEFAC.  
 
5.2. Monitoramento de Espécies Exóticas 
5.2.1. Monitoramento de Macrófitas  
5.2.1.1. Deverá ser acompanhada a proliferação dessas plantas aquáticas no 
reservatório, permitindo assim a possibilidade de ações para mitigar os seus efeitos 
negativos.  



 

                                  Meio Ambiente  Código:  PO-MA-008 

Procedimento de Operação Revisão:  00 

Gestão Patrimonial  
Válido a partir de:  
02/08/2016 
Página: 6 de 9 

 

Elaboração: Cláudia Félix de Almeida Verificação: Pablo Henriques Salgado Aprovação: Pablo Henriques Salgado 
Área: Meio Ambiente Área: Meio Ambiente Área: Meio Ambiente  
Data: 02/08/2016 Data: 02/08/2016 Data: 02/08/2016 

 
 
CÓPIA CONTROLADA 
 

 

5.2.1.2. Este serviço deverá ser realizado com campanhas semestrais, tanto por 
terra, quanto por água nos locais já cadastrados.  
5.2.1.3. Quando por água serão utilizados barco e/ou lancha, que serão 
disponibilizados pela empresa contratada ou pela SEFAC, se necessário a SEFAC 
também disponibilizará o veículo para transporte dos mesmos.  
5.2.1.4. A SEFAC fornecerá o combustível nos casos em que as atividades forem 
realizadas com o veículo da SEFAC, o gestor do contrato irá acompanhar estas 
atividades. 
5.2.1.5. O monitoramento será realizado em toda área do reservatório por uma 
equipe que fixará placas com a identificação de cada ilha de macrófitas ainda não 
levantada e encontrada no lago. A quantidade de pontos existentes a serem 
monitorados pode variar de acordo com a época do ano. 
5.2.1.6. Caso surjam novas ilhas de macrófitas, no momento da marcação, deverá 
ser realizado um novo cadastro, que contenha a identificação da espécie, o código, 
tamanho (comprimento x largura), floração, localização, coordenadas, registro, 
fotográfico datado, córrego e número de ilhas. 
5.2.1.7. Com as informações deverá ser composto um banco de dados completo de 
todas as ilhas existentes no reservatório.  
5.2.1.8. As equipes que executarão as atividades serão responsáveis pela 
elaboração de relatórios após a realização de cada campanha, que serão entregues 
ao gestor do programa da SEFAC. 
5.2.1.9. A partir destas marcações deverá ser realizado o acompanhamento destas, 
levantando sua localização para atualização da dinâmica de deslocamentos a cada 
semestre, períodos de estiagem e chuvoso. 
5.2.1.10. Será necessário que a equipe tenha o mínimo de conhecimento a respeito 
de macrófitas, para saber identificá-las no reservatório e seus tributários. Para isso é 
importante observar detalhadamente os corpos hídricos da área de drenagem do 
reservatório da usina, em busca de plantas aquáticas, especialmente onde se 
encontre vazões menores e margens. 
5.2.1.11. O andamento do monitoramento apontará a necessidade ou não de 
combate ou remoção das espécies de macrófitas do reservatório. Caso seja 
necessário este procedimento, a empresa contratada deverá comunicar a SEFAC, 
que avaliará a necessidade da realização do serviço.  
 
5.3. Monitoramento de Mexilhão Dourado  
5.3.1. Deverão ser fiscalizadas as 8 armadilhas de identificação da presença do 
mexilhão dourado, instaladas no reservatório. Estas armadilhas estão instaladas na 
seguinte forma; 
a. 1 (uma) a jusante do barramento na margem esquerda e 1 (uma) na margem 
direita;  
b. 1 (uma) no reservatório a montante do barramento, na margem esquerda; 
c. 2 (duas)  próximas a antiga rodovia GO506 nas margens direita e esquerda; 
d. 1(uma) na margem esquerda na região da antiga balsa (Porto Pacheco); 
e. 1(uma) na margem esquerda do ribeirão Ponte Alta;  
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f. 1(uma) no remanso do reservatório próximo ao barramento da Usina Hidrelétrica 
de Batalha margem direita. 
5.3.2. Os substratos artificiais deverão ser feitos de acordo com o descrito a seguir: 
5.3.3. As armadilhas são confeccionadas com placas feitas em poliestireno 2 mm 
(PS), de tamanho regular e padronizado (30 x 30 cm), fixadas por cordas de nylon 
resistente, em árvores ou em outras estruturas já presentes no reservatório, foram 
instaladas nos mesmos pontos onde estavam as armadilhas (tijolos).  
5.3.4. As vistorias dessas armadilhas devem ser realizadas trimestralmente e 
consiste de visita aos locais onde as mesmas estão instaladas e verificação da 
presença ou não do mexilhão incrustado na mesma.  
5.3.5. A inspeção deverá ser realizada em toda a área alagada durante as vistorias 
realizadas por água e por terra no AHE Serra do Facão.  
5.3.6. A SEFAC dará apoio com veículo traçado, em casos onde seja necessário o 
transporte da lancha ou do barco e em vias com condições de tráfego apenas para 
este tipo de veículo, estas atividades serão acompanhadas pelo gestor do programa.  
5.3.7. A SEFAC fornecerá o combustível nos casos em que as atividades forem 
realizadas com o veículo da SEFAC, o gestor do contrato irá acompanhar nestas 
atividades.  
5.3.8. A equipe terá que observar detalhadamente as margens dos corpos hídricos 
da área de drenagem do reservatório em busca dos mexilhões dourados, 
especialmente onde se encontre substratos duros, total ou parcialmente submersos.  
5.3.9. Os mexilhões podem estar fixados em cordas, garrafas plásticas, pedras, 
troncos de árvores, raízes, folhas de plantas flutuantes ou submersas e, também, 
nas estruturas de concreto e madeira inseridas no corpo hídrico pelo ser humano 
(atracadouros, trapiches, estruturas de turismo, balneários, portos, balsas, paliteiros, 
réguas de medição hidrométrica, pilares de pontes, barragens etc.). 
5.3.10. As equipes que executarão as atividades serão responsáveis pela 
elaboração de relatórios após a realização de cada campanha, que serão entregues 
ao gestor do programa da SEFAC.  
5.3.11. Os relatórios deverão conter registros fotográficos de antes e depois da 
vistoria, tabela com as localizações e coordenadas dos locais onde as armadilhas se 
encontram o estado de conservação das armadilhas e mapas com imagem de 
satélite.  
5.3.12. Caso sejam encontrados moluscos encrustados nos tijolos eles devem ser 
coletados, seguindo as seguintes instruções; 
a. remover o mexilhão do substrato utilizando espátulas, raspadores ou mesmo com 
a retirada manual (luva descartável); 
b. conservar as amostras utilizando álcool ou formol em quantidade adequada a ser 
informada pelo gestor do programa de exóticas; 
c. não haverá necessidade de esterilizar  o recipiente, que poderá ser de plástico ou 
vidro, desde que a vedação seja adequada, usar a fita para filme antes de colocar a 
tampa; 
d. etiquetar o frasco preenchendo todos os dados necessários, nome da usina, data 
e hora da coleta; 
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e. encaminhar a amostra para o gestor do Programa de Preservação, Monitoramento 
e Controle de Espécies Exóticas Invasoras.  
f. o material será disponibilizado pela SEFAC.  
5.3.13. Caso seja necessário a empresa contratada será responsável pela instalação 
de novas armadilhas ou reinstalação das mesmas. O material necessário para 
montagem das armadilhas deverá ser solicitado a SEFAC pela contratada com pelo 
menos 15 dias de antecedência ao monitoramento, para sua aquisição. 
  
5.4. Apoio de campo aos demais Programas Ambientais  
5.4.1. Acompanhamento de Demolições e ou retirada de benfeitorias construídas  
5.4.2. Conforme sejam identificadas construções de benfeitorias em áreas de 
preservação permanente da UHE Serra do Facão, a SEFAC tomará as medidas 
cabíveis para que essas construções sejam retiradas da área. Para isso prevê-se a 
contratação de empresa terceirizada para execução desse serviço.  
5.4.3. A SEFAC após contratação de empresa para demolição e ou retirada de 
benfeitoria das áreas de sua propriedade, comunicará ao coordenador da empresa 
contratada para monitoramento patrimonial que envie uma das equipes para indicar 
o local do serviço a contratada, para demolição e ou retirada das benfeitorias de sua 
propriedade.  
5.4.4. Posteriormente a equipe de monitoramento patrimonial deverá retornar a área 
e verificar se a demolição ocorreu de acordo com as especificações definidas pela 
SEFAC.  
 
5.5. Apoio a demais programas  
5.5.1. A equipe de monitoramento patrimonial realizará as atividades de campo 
dando apoio aos demais programas ambientais na APP e reservatório. Não sendo 
de responsabilidade da contratada a realização da atividade.  
 
5.6. A área de abrangência dos serviços ora especificados serão a faixa de 
deplecionamento do reservatório entre as cotas 732,5m e 756,0m e áreas de 
preservação permanente, e ambiente lótico a jusante do reservatório.  
 
5.7. A empresa contratada deverá entregar mensalmente relatórios das atividades 
executadas em campo. Caberá ao gestor do contrato fazer a revisão do mesmo, 
apontando possíveis alterações, que deverão ser adequadas para liberação da 
medição. 
 
5.8. No início dos trabalhos do contrato deverá ser entregue plano de ação contendo 
cronograma anual para realização das atividades.  
 
5.9. Deverá ser entregue semanalmente os relatórios de atividades de campo, 
contendo quantidade de propriedades vistoriadas e as ocorrências registradas em 
campo, salvo as constatações de intervenções em áreas da Serra do Facão que 
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necessitam de ação imediata que serão informadas em tempo real ao gestor 
responsável.  
 
5.10. A empresa contratada deverá apresentar relatório anual consolidado ao ser 
entregue ao gestor do contrato, todos os relatórios deverão conter os documentos 
produzidos no período e mapas de localização das atividades realizadas 
(georreferenciadas). 
 

6. CONTROLE DE REGISTROS 

  

Nome do 
Registro 

Forma de Armazenagem Forma de 
Indexação 

Forma de 
Proteção e 

Legibilidade 

Forma de 
Recuperação 

Retenção Forma 
de 

Descarte Arquivo 
Físico 

Arquivo Eletrônico Arquivo 
Ativo 

Arquivo 
Inativo 

Relatórios 
mensais 

Digital PDF P:\Socio-
economia\PROG12_GESTAO 

PATRIMONIAL\Relatório 
mensal 2016 

Por datas Backup 
servidor 

local 

Analista 
Ambiental  

Enquanto 
Vigente 

Enquanto 
Vigente 

Não 
aplicável 

 

 
7. ANEXOS 
 
7.1. Relatórios mensais consolidados. 
 
 


