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INTRODUÇÃO 

O presente PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO 

RESERVATÓRIO – PACUERA da PEQUENA CENTRAL HIDROELÉTRICA – PCH CASCATA CHUPINGUAIA 

– doravante denominada de PCH CASCATA é um instrumento de planejamento para a região 

de reservatórios artificiais exigido pela transformação do ambiente decorrente da 

instalação de empreendimento de geração de energia. 

Um dos documentos norteadores é a Resolução do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente – CONAMA n° 302, de 20 de março de 2002, que dispõe sobre os parâmetros, 

definições e limites de Áreas de Preservação Permanente – APP de reservatórios artificiais 

e o regime de uso do entorno: 

“ Art. 1° - Constitui objeto da presente Resolução o estabelecimento 

de parâmetros, definições e limites para as áreas de preservação 

permanente de reservatório artificial e a instituição da elaboração 

obrigatória de plano ambiental de conservação e uso do seu 

entorno.”  

A execução do PACUERA, embora decorrente do processo de licenciamento 

ambiental – imposto pela legislação vigente, é um instrumento de gestão para a empresa, 

e apresentará uma abordagem ampla, capaz de aproveitar adequadamente os recursos 

mobilizados, de forma a promover o desenvolvimento econômico e social da região de 

inserção, com a menor degradação possível dos seus recursos naturais.  

Dessa forma, o PACUERA da PCH CASCATA foi elaborado em consonância com o 

Termo de Referência n° 09/2013/COMEF/DRH emitido pela SEDAM/RO, que apresentada 

as diretrizes para cada um dos meios – físico, biótico e socioeconômico, com observância à 
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legislação e normas vigentes sobre o tema em especial a Resolução CONAMA n° 302/2002 

que dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente 

– APP de reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno. 
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1.  INFORMAÇÕES GERAIS DO EMPREENDIMENTO 
 

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 
 

EMPREENDEDOR: HIDROELÉTRICA CHUPINGUAIA LTDA. 

CNPJ: 05.551.710/0001-23 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000001173880 

ENDEREÇO: Lote 59, Linha 135, Setor 10, Zona Rural, Gleba Corumbiara 

MUNICÍPIO/UF: Chupinguaia/RO 

CEP: 76990-000 

FONE: (69) 3346-1048 

CTF: 1602690 

E-MAIL: erona@erona.com.br 

SÓCIO ADMINISTRADOR: ERONÁ DE OLIVEIRA LOPES 

CPF:  198.970.909-59 

ENDEREÇO: Av. Rio Branco n° 3214, Centenário 

MUNICÍPIO/UF: Rolim de Moura/RO 

CEP: 78.987-000 

E-MAIL: erona@erona.com.br 
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1.2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 

DENOMINAÇÃO: PEQUENA CENTRAL HIDROELÉTRICA CASCATA CHUPINGUAIA 

LOCALIZAÇÃO: Lote 59, Linha 135, Setor 10, Gleba Corumbiara 

MUNICÍPIO/UF: Chupinguaia/RO 

POSIÇÃO GEOGRÁFICA: 
-12° 41’ 25” S 
- 60° 52’ 56” W 

BACIA HIDROGRÁFICA: Rio Machado 

MICROBACIA: Rio Pimenta Bueno 

POTÊNCIA INSTALADA: 9,6 MW 

POTÊNCIA GARANTIDA: 7,2 MW médios 

ÁREA DO RESERVATÓRIO: 274,4 hectares 

PERÍMETRO DO RESERVATÓRIO: 37,4 Km 

PROCESSO N° SEDAM: 1801/0966/2002 

LICENÇA DE OPERAÇÃO: 137963/COLMAMP/SEDAM 

 
 
 

1.2.1. ÁREA DE ESTUDO 

A PCH Cascata Chupinguaia está instalada no rio Pimenta Bueno, município de 

Chupinguaia/RO. A área objeto de estudo para efeitos da elaboração do referido PACUERA, 

é o reservatório da PCH Cascata Chupinguaia, na cota máxima de operação de 264,3 

metros, e uma faixa de 1.000 metros do seu entorno, medidos em projeção horizontal, a 

partir da referida cota. O reservatório está localizado no rio Pimenta Bueno, no município 

de Chupinguaia/RO. 
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O reservatório da PCH Cascata Chupinguaia atingiu 03 (três) propriedades 

lindeiras, sendo elas: Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Fazenda Vale do Ipê, 

Assentamento Maranatá (Assentamento do INCRA), todos localizados no Setor 10, da Gleba 

Corumbiara, município de Chupinguaia/RO. 

O reservatório apresenta, aproximadamente, um volume total de 5,8 x106 m³, 

ocupando uma área de 274,4 hectares. O reservatório opera na cota 264,30 metros, inferior 

à prevista no Projeto Básico Ambiental – PBA, para evitar o alagamento da Terra Indígena 

Tubarão Latundê.  

A empresa proprietária – Hidroelétrica Chupinguaia Ltda adquiriu na forma de 

servidão administrativa áreas no entorno do reservatório considerando a faixa de 30 

metros a partir da cota de alagamento. Os municípios que fazem parte do foco principal 

deste estudo são: Chupinguaia, Corumbiara e municípios circunvizinhos, todos localizados 

no Estado de Rondônia. 

No entorno do reservatório da PCH Cascata Chupinguaia predominam as áreas 

antropizadas com cultivo de pastagens e agricultura de subsistência, moradias, instalações 

pecuárias, reflorestamento de Tectona grandis e porções remanescentes de floresta 

primária e secundária (em regeneração). Importa frisar que as Áreas de Preservação 

Permanente – APP se encontram altamente impactadas. As Figuras a seguir mostram de 

maneira sucinta a área em comento. 
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FIGURA 01 – VISTA AÉREA DO ENTORNO DA PCH CASCATA 

 

 

FIGURA 02 – VISTA DAS APP NO ENTORNO DA PCH CASCATA 
 

 

A Tabela 01 mostra a distribuição das APP total, bem como a quantidade a 

recuperar em cada uma das propriedades do entorno do reservatório da PCH Cascata 

Chupinguaia. Nota-se que o total a recuperar na faixa de APP corresponde a 79,5411 

hectares. 
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TABELA 01 – OCUPANTES E FAIXA DE APP DO RESERVATÓRIO  

IMÓVEL RURAL APP TOTAL (HA) APP A RECUPERAR (HA) 

Fazenda Nossa Senhora Aparecida 32,4413 29,5293 

Fazenda Vale do Ipê 21,4226 18,6650 

PA Maranata I 54,5796 29,9426 

PA Maranata II 1,0147 0,4049 

Servidão de estrada e área devoluta 1,2547 0,9993 

APP no entorno do reservatório 110,7129 79,5411 

 

 
 

FIGURA 03 – SITUAÇÃO FUNDIÁRIA NO ENTORNO DO RESERVATÓRIO DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA 
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1.2.2. SITUAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA E ACESSO 

A PCH Cascata Chupinguaia se localiza à margem direita rio Pimenta Bueno, 

encravada em terras do município de Chupinguaia/RO. As principais cidades 

circunvizinhas da região são: Corumbiara, Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Parecis, 

São Felipe do Guaporé e Pimenta Bueno, ambas situadas no Estado de Rondônia (Figura 

04). 

 

 

FIGURA 04 – SITUAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA 
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O acesso ao empreendimento é feito pela rodovia estadual RO-370. Partindo-se 

da sede do município de Chupinguaia, toma-se a referida rodovia percorrendo-se 23Km até 

a PCH Cascata Chupinguaia, localizada nas coordenadas Latitude: 12°42’15,3” S e 

Longitude: 60°52’59,6” W, conforme mostra a Figura 05.  

 
 

 

 

FIGURA 05 – CROQUI DE LOCALIZAÇÃO E ACESSO 
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1.2.3. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO 

A PCH Cascata Chupinguaia foi instalada com capacidade de geração de energia 

de 9,6 MW e está localizada à margem direita rio Pimenta Bueno no município de 

Chupinguaia/RO. O empreendimento tira partido de um desnível existente de 5,00 metros 

em um segmento do rio de cerca de 1.400 metros. Por meio de um barramento de 15,00 

metros de altura máxima, limitada em função da existência da Reserva Indígena Tubarão 

Latundê a montante, e o deslocamento do canal de fuga para uma cota mais baixa a jusante 

do desnível, foi obtida uma queda bruta total de 24,0 metros.  

A área ocupada pelo reservatório é de 274,4 hectares, calculados com base na 

interpretação de imagens de satélite Sentinel 2A/2B, com resolução espacial de 10m. O 

nível máximo normal de jusante está na elevação 241,00 metros, conforme os Estudos de 

Inventários aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 

O nível d’água máximo normal foi fixado em função da existência a montante da 

Terra Indígena Tubarão Latundê, cujos limites foram preservados com a limitação desse 

nível d’água para o reservatório da PCH Cascata Chupinguaia. A definição do N.A. normal de 

jusante foi em decorrência da limitação do desnível máximo obtido com a divisão de 

quedas a jusante, contrapondo-se com as alternativas de custos-benefícios de um sistema 

adutor de distâncias variadas. Trata-se de um aproveitamento a fio d’água, cujo arranjo 

geral consistiu na implantação da estrutura do barramento, alinhado ao longo de um 

mesmo eixo, com extensão de 430 metros, aproximadamente.  

O arranjo geral dispõe as estruturas de concreto na margem direita e no leito do 

rio Pimenta Bueno, sendo a margem esquerda fechada por barragem de terra. O vertedouro 

está posicionado na ombreira direita, próximo ao leito do rio e, contiguamente, localizam-
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se a tomada d´água, seguindo-se o canal de adução, câmara de carga, galeria forçada e casa 

de força. No arranjo para o circuito de geração possui um canal de adução de cerca de 1300 

metros. A casa de força abriga duas unidades do tipo Francis, eixo vertical.  

A PCH foi projetada com potência instalada de 9,6 MW. 

As Figuras 06 e 07 mostram o arranjo da PCH Cascata Chupinguaia. 
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FIGURA 06 – ARRANJO GERAL DA PCH CASCATA 
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FIGURA 07 – VISTA AÉREA DO ARRANJO DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA 

4 
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1.3. ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PACUERA 
 

Empresa: GERFLOR – GERENCIAMENTO FLORESTAL LTDA ME 

CNPJ: 19.679.388/0001-27 

e-mail: gerflor@gerflor.eng.br 

Endereço: Rua Carlos Durand Obregon n° 345, Jardim América 

Município/UF: Vilhena/RO 

Telefone: (69) 3321-3358 

Nome: LUIZ ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

Habilitação: Engenheiro Florestal e de Segurança do Trabalho 

CONFEA/CREA: 120579509-0 

Nome: CAMILA PAESE DE AZEVEDO 

Habilitação: Engenheira Florestal  

Nome: GESSY DHEIN DE OLIVEIRA 

Habilitação: Administradora e Contadora 

Nome: GUILHERME PEITER PIRES 

Habilitação: Engenheiro Agrônomo 

Nome: IEDE TEREZINHA ZOLINGER 

Habilitação: Geóloga 

Nome: JOERCIO PAULINO DA COSTA 

Habilitação: Gestor Ambiental  e Tec. Seg. Trabalho 

Nome: MARCELA ARAÚJO NECKEL 

Habilitação: Biológa 

Nome: RONALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

Habilitação: Gestor Ambiental e Tec. Trans. Imobiliárias 

Nome: WELINGTON MARTINS REIS 

Habilitação: Gestor Ambiental 
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2. OBJETIVOS DO PROGRAMA 

2.1. OBJETIVO GERAL  

Disciplinar o uso do reservatório e de seu entorno propondo mecanismos de 

proteção da qualidade ambiental por meio de um conjunto de normas de uso, atendendo os 

preceitos da legislação às necessidades do empreendimento e à interação com a sociedade 

local. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

i. Promover a integração da comunidade com o novo ambiente 

instalado. 

ii. Estabelecer o zoneamento de uso do reservatório e seu entorno.  

iii. Estabelecer diretrizes para os usos dos corpos d’água.  

iv. Estabelecer diretrizes para as Áreas de Preservação Permanente, 

incluindo os processos de manutenção e restauração. 

v. Estabelecer diretrizes para a zona de segurança do empreendimento. 

 

2.3. DEFINIÇÕES 

Este documento adota as seguintes definições: 

i. Reservatório artificial: acumulação não natural de água destinada a 

quaisquer de seus múltiplos usos. 

ii. Área de Preservação Permanente: área marginal ao redor do 

reservatório artificial e suas ilhas, com a função ambiental de preservar 

os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 
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biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 

assegurar o bem estar das populações humanas.  

iii. Nível Máximo Normal: é a cota máxima normal de operação do 

reservatório. 

iv. Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório 

Artificial (PACUERA): conjunto de diretrizes e proposições com o 

objetivo de disciplinar a conservação, recuperação, o uso e ocupação do 

entorno do reservatório artificial, respeitados os parâmetros 

estabelecidos na Resolução CONAMA 302/2002 e em outras normas 

aplicáveis. 

 

3. METODOLOGIA UTILIZADA 

Para a elaboração PACUERA da PCH Cascata Chupinguaia, adotou-se estrutura 

de itemização de tópicos semelhantes à sugerida no Termo de Referência – TR 

n° 09/2013/COMEF/DRH emitido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Ambiental – SEDAM/RO, onde foram apresentadas as diretrizes para cada um dos meios – 

físico,  biótico e socioeconômico, observando a legislação e normas vigentes sobre o tema, 

em especial a Resolução CONAMA n° 302/2002. 

Desta forma, elaborou-se diagnóstico socioambiental das áreas alvo deste plano, 

baseado em dados primários levantados em campo e dados secundários pré-existentes, 

estando incluso neste último item o Projeto Básico Ambiental – PBA e o Plano de Controle 

Ambiental – PCA. 

As áreas definidas como alvos do diagnóstico socioambiental foram: 



PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA 

HIDROELÉTRICA CHUPINGUAIA LTDA 

 
 

 26/255 
 

• ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID): Faixa de 30 metros a partir da cota 

máxima normal de operação do reservatório e; 

• ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII): Faixa de 1.000 metros de largura 

posterior a cota máxima normal de operação do reservatório. 

Os dados primários e informações foram obtidos pelos técnicos em expedições a 

campo através de metodologias específica. Já os dados secundários foram obtidos através 

de informações disponibilizadas pela Hidroelétrica Chupinguaia como o PBA e PCA, aliados 

a pesquisas bibliográficas virtuais. 

Utilizaram-se imagens de satélite SENTINEL 2A e 2B, cena órbita/ponto 

T20LQL, com resolução espacial de 10 metros e imagens de satélite SPOT5, cena MI-

19141SE e SO, com resolução espacial de 2,5 metros. As imagens de satélite foram colhidas 

mediante de download no site de internet do Serviço Geológico dos Estados Unidos – USGS 

<https://earthexplorer.usgs.gov/> ou ainda disponibilizadas pela SEDAM/RO. 

Como subsídios ao desenvolvimento do referido PACUERA, especialmente ao 

zoneamento da área de estudo, foram gerados mapas referentes aos seguintes temas: 

Carta-imagem de satélite, Geologia, Geomorfologia, Hipsometria, Pedologia, Declividade, 

Aspectos Minerários, Climatologia, Vegetação, Hidrografia, Situação em relação ao 

ZSEE/RO e de Análise Integrada que apresenta as áreas protegidas e o zoneamento do 

entorno da PCH. Ademais, foram empreendidas diversas incursões em campo para 

levantamento dos dados primários, em datas alternadas, nos meses de junho a outubro de 

2017, para caracterização dos meios físico, biótico e socioeconômico. 

O zoneamento da área de estudo e a identificação do potencial de usos múltiplos 

basearam-se nos atuais usos do reservatório, nas condições ambientais apresentadas e nas 
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necessidades locais. Características naturais, tais como a cobertura vegetal, tipo de solo e 

relevo, foram detalhadamente analisadas para elaboração de diretrizes relativas ao uso e 

ocupação adequados, visando o melhor aproveitamento do seu potencial e a proteção dos 

recursos naturais. Áreas mais propícias à conservação e preservação da biodiversidade 

foram assinaladas na área de estudo, assim como usos inadequados das águas e dos solos 

em relação aos aspectos técnico e ambiental. 

A proposição de programas ambientais visou não só à implantação de ações 

preventivas e/ou corretivas como também o apoio a gestão integrada dos usos múltiplos, 

ou seja, através deles procurou-se dar enfoque ao monitoramento de variáveis ambientais 

que poderão ser melhor estudadas e exploradas para dar suporte às tomadas de decisões. 

 

3.1. DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA 

Os limites das áreas geográficas de influência de um empreendimento podem 

ser definidos como o espaço geográfico potencialmente afetado, direta ou indiretamente 

pelas ações a serem desenvolvidas, tanto na fase de instalação, quanto na fase de operação, 

sobre os diferentes meios (físico, biótico e socioeconômico). 

A abrangência dos impactos oriundos das atividades de empreendimentos 

definirá as dimensões das áreas de influência. Há sempre muita controvérsia na 

delimitação das áreas de influência de um empreendimento, principalmente por se definir 

com exatidão a relevância de todos os impactos diretos e indiretos que serão causados pela 

instalação e operação do empreendimento. 
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FIGURA 08 – AII COM DESTAQUE PARA A ZONA DE TRANSIÇÃO DE 1000M 
 
 

A ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID), compreende a área diretamente afetada pela 

instalação do empreendimento, em especial pelo reservatório da PCH Cascata Chupinguaia, 

definida em faixa marginal de trinta metros situada ao redor do reservatório, considerada a 

cota máxima normal de operação, desde sua montante até o barramento, incluindo ainda as 

demais estruturas civis do empreendimento, no trecho composto pela tomada d’água, canal 

adutor, casa de máquinas e canal de fuga. 
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FIGURA 09 – AII COM DESTAQUE PARA A BACIA DE CONTRIBUIÇÃO DO RESERVATÓRIO  

 
 

Por sua vez, a ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) detém uma extensão variável 

em razão do estudo realizado. Para efeito do diagnóstico ambiental e análise 

socioeconômica, a AII é composta pelos municípios que sofreram influência da dinâmica 

socioeconômica relacionada à operacionalização do empreendimento, neste caso, os 

municípios de Chupinguaia e Corumbiara e adjacentes. 

Para os meios físico e biótico, foi considerada a bacia de contribuição do 

reservatório da PCH Cascata Chupinguaia, ou seja, parte da bacia do rio Pimenta Bueno 
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(Figura 09 – detalhe na cor laranja), sendo os estudos minuciados em uma faixa de 1.000 

metros posterior a linha de cota de operação do reservatório. 

O zoneamento ambiental em tela considera como área de influência uma faixa 

contínua de 1.000 metros ao redor do reservatório, medida da cota máxima normal de 

operação (Figura 08). 

 

3.1.2. DIAGNÓSTICO DE USO E OCUPAÇÃO DO ENTORNO 

Para a elaboração da parte gráfica procederam-se interpretações de imagens de 

satélite SPOT e SENTINEL 2A, com derivação de informações da base cartográfica do 

Sistema de Compartilhado de Informações Ambientais – SisCom do IBAMA, do 

SIMLAM/SEDAM e do ZSEE/RO, 2ª aproximação. 

Baseado nas exigências da legislação vigente realizou-se o diagnóstico das APP a 

serem recuperadas no entorno do reservatório da PCH Cascata Chupinguaia. O diagnóstico 

foi realizado através de vistoria “in loco” e técnicas de geoprocessamento, incluindo 

sobrevoo com drone, o que permitiu conhecer o grau de preservação da vegetação quanto à 

intensidade de degradação, de forma a proporcionar a definição de ações de manejo para 

desencadear e conduzir os processos naturais de recuperação, possibilitando que a 

vegetação natural se restabeleça (GANDOLFI, 2006). 

A checagem em campo permitiu identificar e caracterizar as diferentes situações 

existentes, isto é, tipo de vegetação, tamanho fragmento, grau de isolamento, condição de 

degradação e etc., para então se definir as ações diferenciadas e aplicadas individualmente 

para cada cenário. 
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3.1.3. CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

Para o cálculo das APP consideram-se os critérios estabelecidos no Art. 5°, da 

Lei Federal n° 12.651/2012, alterada pela Lei Federal n° 12.727/2012 concomitante com a 

Resolução CONAMA n° 302/2002 e Termo de Referência 

n° 09/2013/COMEF/DRH/SEDAM. É importante destacar ainda o art. 5° da Lei Federal n° 

12.651/2012 estabelece que:  

“Art. 5o Na implantação de reservatório d’água artificial destinado a 

geração de energia ou abastecimento público, é obrigatória a aquisição, 

desapropriação ou instituição de servidão administrativa pelo 

empreendedor das Áreas de Preservação Permanente criadas em seu 

entorno, conforme estabelecido no licenciamento ambiental, observando-se 

a faixa mínima de 30 (trinta) metros e máxima de 100 (cem) metros em 

área rural, e a faixa mínima de 15 (quinze) metros e máxima de 30 (trinta) 

metros em área urbana”. Grifamos 

 

O Zoneamento Socioeconômico e Ecológico do Estado de Rondônia (ZSEE-RO) e 

sua divisão em subzonas vêm contribuir por ser um documento oficial do Estado de 

Rondônia, o qual dá suporte  técnico interpretativo, uma vez que o atributo socioambiental, 

nele apresentado, é medido ou estimado, em relação ao comportamento do meio físico, 

resultante da interação entre o solo e o ambiente natural. O uso do território é agrupado 

em função de determinadas características de interesse prático e específico. Há, assim, o 

grupamento de uso da terra em função de sua aptidão, respeitando o risco de uso máximo 

da terra, considerando a vulnerabilidade ambiental. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12651.htm#art5.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12651.htm#art5.
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O Termo de Referência nº 09/2013/COMEF/DRH/SEDAM/RO, à luz das 

diretrizes do ZSEE-RO, estabeleceu a classificação do uso da terra no entorno de 

reservatórios d’água artificiais destinados à geração de energia ou abastecimento, sendo: 

• ÁREAS DE VULNERABILIDADE AMBIENTAL MUITO BAIXA: consideradas como 

áreas de uso consolidado, com potencialidades econômicas definidas e 

baixo potencial erosivo – Subzona: 1.1. 

• ÁREAS DE VULNERABILIDADE AMBIENTAL BAIXA: áreas de intervenção 

antrópica reduzida, em processo de ocupação, predominância da 

cobertura florestal e baixa vulnerabilidade à erosão, regiões propensas ao 

desenvolvimento de atividades agrossilvipastoris. O dimensionamento da 

faixa marginal de proteção varia de acordo com a análise da relevância 

das características da área em questão – Subzonas: 1.2 e 1.3 

• ÁREAS DE VULNERABILIDADE AMBIENTAL MÉDIA: remanescentes florestais 

significativos ou locais de relevante interesse ecológico onde, devem ser 

implementadas medidas de conservação e proteção – Subzonas: 2.1 e 2.2 

• ÁREAS DE VULNERABILIDADE AMBIENTAL ALTA: área com vulnerabilidade à 

erosão predominantemente alta, considerada de interesse para a 

preservação de recursos hídricos – Subzonas: 1.4 e 3.1 

• ÁREAS DE VULNERABILIDADE AMBIENTAL MUITO ALTA: Áreas formadas pelas 

unidades de conservação de uso indireto e áreas formadas pelas terras 

indígenas – Subzonas: 3.2 e 3.3 

Tendo as áreas do entorno do reservatório sido devidamente classificadas, 

considerando a vulnerabilidade ambiental de cada subzona, acima descrita, a faixa de APP 
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deverá ser estimada obedecendo aos intervalos e limites e metragens, estabelecidos na 

Tabela 02. 

 

TABELA 02 – PARÂMETROS DE METRAGEM RECOMENDADA PARA DELIMITAÇÃO DA APP CONSIDERADO O 

ZSEE/RO 

VULNERABILIDADE AMBIENTAL SUBZONAS (ZSEE-RO) 
FAIXA MARGINAL – APP 

METRAGEM RECOMENDADA 

(METROS) 

Muito baixa 1.1 30 

Baixa 1.2, 1.3 30 a 50 

Média 2.1, 2.2 50 a 70 

Alta 1.4, 1.3 70 a 100 

Muito Alta 3.2, 3.3 100 

Fonte: Termo de Referência n° 09/2013 COMEF/DRH/SEDAM 

 

Visto que as estruturas da PCH Cascata Chupinguaia, incluindo seu reservatório 

e mesmo a Zona de Transição do Reservatório, estão inteiramente inseridas na Subzona 

1.1, que é caracterizada por possuir vulnerabilidade ambiental muito baixa, a faixa de APP 

considerada neste PACUERA para o entorno do Reservatório é de 30 metros. 

 

3.1.4. PROPOSTA DE ZONEAMENTO AMBIENTAL 

O zoneamento da área de influência da PCH Cascata Chupinguaia foi elaborado 

considerando as exigências legais, as informações obtidas no diagnóstico socioeconômico e 

ambiental, os conflitos, as carências e as potencialidades identificadas na região, bem como, 

a compatibilização do PBA e PCA existentes. Por meio deste zoneamento foram 

estabelecidas zonas de segurança, de uso, de preservação, uso turístico, entre outras. 
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Inicialmente, a área de influência da PCH Cascata Chupinguaia foi dividida em 

três trechos distintos de acordo com a responsabilidade de gestão e monitoramento do 

empreendedor e com as suas características físicas. Tomando como referência o 

reservatório, a área de influência foi fracionada nos trechos conforme a denominação 

abaixo: 

✓ TRECHO 01 – RESERVATÓRIO 

✓ TRECHO 02 – APP (FAIXA DE 30 METROS) 

✓ TRECHO 03 – ZONA DE TRANSIÇÃO (FAIXA DE 1.000 METROS) 

Em seguida houve a preocupação de dividir esses trechos em unidades 

ambientalmente homogêneas, de acordo com as suas características ambientais associadas 

aos usos consolidados identificados. 

A partir da definição destas unidades, foi elaborada a caracterização detalhada 

de cada uma delas e definidas as regulamentações específicas de uso, compostas por 

proposições e restrições sugeridas a cada unidade, levando em conta a responsabilidade e 

autonomia do empreendedor em estabelecer e restringir usos. Dessa forma, foram 

definidas como “ZONAS” as unidades sobre as quais o empreendedor deve estabelecer e se 

comprometer com as regulamentações de uso, localizadas dentro da faixa dos 30 metros e 

“ÁREAS” as unidades localizadas na Zona de Transição, para as quais são feitas apenas 

indicações de uso. 

 

3.1.5. ELABORAÇÃO DE MAPAS E CARTAS  

A tarefa de mapeamento da área de influência da PCH Cascata Chupinguaia 

utilizou técnicas de geoprocessamento, o qual incluiu bases cartográficas digitais, imagens 
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de sensoriamento remoto e de um Sistema de Informação Geográfica – SIG, além de 

sobrevoos com drone.   

Os mapas foram confeccionados em formato A3 (ABNT), com malha de 

coordenadas UTM – Zona 20S e geográfica, no Datum SIRGAS2000 (Brasil), 

preferencialmente na escala de 1:100.000 ou na escala que melhor representa as feições 

caracterizadas no mapa, visto o formato escolhido. Eles seguem anexo, seja em formato 

analógico seja em mídia digital, no formato Adobe PDF, que também contém os arquivos 

Shapefile utilizados na sua confecção. 

Para definição das feições relacionadas ao uso atual e ocupação do solo, foram 

utilizadas imagens de satélite SPOT, com resolução espacial de 2,5 metros, e SENTINEL 2A 

ou 2B, com resolução espacial de 10 metros. As informações foram geradas por meio de 

interpretação digital supervisionada das imagens empregando algorítmo de máxima 

verossimilhança e de dados levantados em campo.  

As bases cartográficas digitais do SisCom/IBAMA, da SEDAM, do ZSEE 2ª 

aproximação, bem como das plantas georreferenciadas do empreendimento, foram a fonte 

utilizada para confecção da maioria dos mapas apresentados.  

A Carta-Imagem com Zoneamento do Entorno do Reservatório da PCH Cascata 

Chupinguaia é resultado da combinação das bases cartográficas citadas e imagem do 

satélite SENTINEL 2A, cena órbita/ponto T20LQL, passagem em 05/09/2018, com 

resolução espacial de 10 metros, em composição RGB, sobre a qual estão apresentados os 

vetores do zoneamento ambiental do empreendimento. O detalhe mostra imagem do 

satélite Terra/Modis recortada nos limites do estado de Rondônia. 
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A base cartográfica do Serviço Geológico do Brasil – CPRM, além das bases 

cartográficas digitais mencionadas e das plantas georreferenciadas do empreendimento, 

foram a fonte utilizada para confecção do mapa Geologia do Entorno do Reservatório da PCH 

Cascata Chupinguaia, apresentando as unidades geológicas presentes na área de estudo. 

O Mapa Geomorfológico da Folha SD.20 – Guaporé, elaborado pelo Projeto 

RadamBrasil, em conjunto com a base cartográfica citada, foram as fontes de dados 

utilizadas para confecção do mapa Geomorfologia do Entorno do Reservatório da PCH 

Cascata Chupinguaia, que mostra as unidades geomorfológicas presentes na região deste 

estudo. 

Além das fontes citadas, o Modelo Digital de Elevação elaborado com base nos 

dados da missão SRTM (2000), foi a base utilizada para confecção do mapa Hipsometria do 

Entorno do Reservatório da PCH Cascata Chupinguaia, que mostra os diversos níveis 

altimétricos encontrados na área de influência do empreendimento e seu entorno, e 

também foi a fonte utilizada para confecção do mapa de Vulnerabilidade à Erosão no 

Entorno do Reservatório da PCH Cascata Chupinguaia que apresenta a declividade 

encontrada na área de influência da PCH e seu entorno, classificada em diversos níveis e 

padrões de cores. 

O Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS) da EMBRAPA em conjunto 

com a base cartográfica citada, foram utilizados como fonte para confecção do mapa 

Pedologia no Entorno do Reservatório da PCH Cascata Chupinguaia, que apresenta os tipos 

de solos encontrados na área estudada. 

Arquivos vetoriais Shapefiles disponibilizados pelo CPRM – Mapa Geológico do 

Estado de Rondônia, disponível para download no site de internet 
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<http://geosgb.cprm.gov.br/>, e do DNPM – Processos Minerários, disponíveis para 

download no site de internet <http://sigmine.dnpm.gov.br>, constituíram a fonte 

consultada para confecção do mapa Aspectos Minerários na Área de Influência do 

Reservatório da PCH Cascata Chupinguaia, nos quais estão apresentados polígonos com os 

limites de áreas com processos junto ao DNPM na data consultada (09/05/2018). 

Os vetores em formato Shapefile com as Isoietas foram obtidas através de 

download no site de internet do Ministério do Meio Ambiente 

<http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm>; as classes climáticas de Koppen, 

também em arquivo Shapefile, foram obtidas por download no site de internet 

<http://dx.doi.org/10.1127/0941-2948/2013/0507>; os dados de estações 

meteorológicas foram disponibilizados pela SEDAM/COGEO; enquanto que as informações 

de temperatura e precipitação foram obtidas dos autores Alvares, C.A., Stape, J.L., Sentelhas, 

P.C., Gonçalves, J.L.M.; Sparovek, G., 2013; e estão apresentados no mapa de Climatologia na 

Região do Entorno do Reservatório da PCH Cascata Chupinguaia. 

O mapa de Zoneamento do Entorno do Reservatório da PCH Cascata Chupinguaia 

foi elaborado a partir da interpretação de imagens dos satélites SPOT5 e SENTINEL 2A e 

2B, associado à sobreposição das feições identificadas pelo mapeamento temático da Zona 

de Transição do Reservatório, apoiados pelos dados obtidos quando das visitas ao local do 

empreendimento e de fotografias aéreas obtidas com drone. Sobre as imagens de satélite 

foram vetorizados polígonos contemplando as feições identificadas e as zonas definidas, 

como as áreas de preservação permanente, áreas de uso agropecuário, áreas com florestas, 

reflorestamento, zona de segurança do reservatório, zona de uso potencial, edificações, 

entre outras. 
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4. ASPECTOS LEGAIS  

A elaboração de um plano de uso e ocupação do solo viável e que busque 

harmonização do desenvolvimento social com o meio no qual se insere e com as 

necessidades ambientais, tem como pré-requisito indispensável o conhecimento e análise 

detalhada da legislação vigente. 

Visando à compatibilização do PACUERA do Reservatório da PCH Cascata 

Chupinguaia com a legislação, tanto no âmbito municipal, quanto estadual e federal, foi 

realizada pesquisa da legislação vigente atuante na faixa de interesse – até 1.000 metros de 

distância do reservatório. A seguir apresentamos a legislação aplicável ao 

empreendimento, ordenadas de forma cronológica, conforme segue: 

• Decreto Federal n° 24.643 de 10 de julho de 1934; decreta o Código de Águas; 

• Lei Federal n° 5.197, de 03 de janeiro de 1967; dispõe sobre a proteção da 

Fauna e dá outras providencias; 

• Lei Federal n° 6.938 de 31 de agosto de 1981; dispõe sobre a Política Nacional 

do Meio Ambiente; 

• Resolução CONAMA n° 001, de 23 de janeiro de 1981; dispõe sobre o relatório 

de impacto ao meio ambiente; 

• Resolução CONAMA n° 006 de 16 de setembro de 1987; dispõe sobre 

licenciamento ambiental de obras do setor de geração de energia elétrica; 

• Lei Federal n° 7.653, de 12 de fevereiro de 1988, altera a redação dos artigos 

18, 27, 33 e 34 da Lei n° 5.197, de 03 de janeiro de 1967, que dispõe sobre a 

proteção da fauna, e dá outras providências; 
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• Constituição Federal de 1988, Art. 20, III; define o domínio público das águas 

da União; 

• Constituição Federal de 1988, Art. 225; dispõe sobre o direito ao meio 

ambiente seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e da outras 

providências; 

• Lei Federal n° 7.804, de 18 de julho de 1989; altera a Lei n° 6.938, de 31 de 

agosto de 1981, que dispõe sobra Política Nacional do Meio Ambiente, seus 

fins e mecanismos de formulação e aplicação, a Lei n° 7.735, de 22 de fevereiro 

de 1989, a Lei n° 6.803, de 2 de julho de 1980, e dá outras providências. 

• Portaria n° 1.522, de 19 de dezembro de 1989, que reconhece a Lista Oficial de 

Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção; 

• Resolução CONAMA n° 237, de 27 de dezembro de 1997; dispõe sobre 

licenciamento ambiental; 

• Lei Federal n° 9.605, de 12 fevereiro de 1998; dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, 

e dá outras providências; 

• Lei Complementar Estadual n° 233, de 06 de julho de 2000; dispõe sobre o 

Zoneamento Socioeconômico e Ecológico do Estado de Rondônia – ZSEE-RO e 

dá outras providências; 

• Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho de 2000; institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências; 
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• Decreto Federal n° 3.607, de 18 de julho de 2000; dispõe sobre a 

complementação da Convenção sobre o Comércio Internacional da Flora e da 

Fauna Selvagens em Perigo de Extinção, CITES, e dá outras providências; 

• Lei Federal n° 10.165, de 27 de dezembro de 2000; altera a Lei Federal n° 

6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 

providências; 

• Resolução CONAMA n° 302, de 20 de abril de 2002; trata da elaboração do 

Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatórios Artificiais; 

• Lei Estadual n° 1.144, de 12 de dezembro de 2002; dispõe sobre o Sistema 

Estadual de Unidades de Conservação da Natureza de Rondônia – SEUC-RO e 

dá outras providências; 

• Instrução Normativa n° 3, de 27 de maio de 2003; dispõe sobre a lista de 

espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção; 

• Resolução CONAMA n° 357, de 17 de março de 2005; dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de qualidade 

das águas e neste item, todos os parâmetros de potabilidade; 

• Instrução Normativa n° 146, de 11 de janeiro de 2007; estabelece critérios e 

padronizar os procedimentos relativos à fauna no âmbito do licenciamento 

ambiental de empreendimentos e atividades que causam impactos sobre a 

fauna silvestre; 
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• Instrução Normativa n° 154, de 01 de março de 2007; institui o Sistema de 

Autorização e Informação em Biodiversidade – SISBIO; 

• Decreto Federal n° 6.514, de 22 de julho de 2008; dispõe sobre as infrações e 

sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo 

administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras 

providências; 

• Decreto Federal n° 6.686, de 10 de dezembro de 2008; altera e acresce 

dispositivos ao Decreto Federal n° 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe s 

sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o 

processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras 

providências; 

• Instrução Normativa/IBAMA n° 04, de 13 de abril de 2011; estabelece 

exigências mínimas para elaboração de Projetos de Recuperação de Áreas 

Degradadas – PRAD ou Áreas Alteradas; 

• Lei Federal n° 12.334, de 20 de setembro de 2011; estabelece a Política 

Nacional de Segurança de Barragens destinadas à acumulação de água para 

quaisquer usos; 

• Decreto Estadual n° 15.933, de 19 de maio de 2011; dispõe sobre a silvicultura 

econômica com espécies nativas ou exóticas no Estado de Rondônia e dá 

outras providências; 

• Instrução Normativa n° 01, de 30 de maio de 2011 da Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Ambiental – SEDAM; Normatiza a atividade de silvicultura 



PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA 

HIDROELÉTRICA CHUPINGUAIA LTDA 

 
 

 42/255 
 

econômica com espécies nativas ou exóticas no Estado de Rondônia, e dá 

outras providências; 

• Lei Federal n° 12.651, de 25 de maio de 2012; dispõe sobre a proteção da 

vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 

19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis 

nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a 

Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras 

providências; 

• Lei Federal ° 12.727, de 17 de outubro de 2012; Altera a Lei Federal n° 12.651, 

de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; 

altera as Leis n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 

1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; e revoga as Leis n° 4.771, de 15 

de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, a Medida Provisória 

n° 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, o item 22 do inciso II do art. 167 da Lei 

n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e o § 2° do art. 4° da Lei n° 12.651, de 25 

de maio de 2012; 

• Decreto Federal n° 7.830, de 17 de outubro de 2012; dispõe sobre o Sistema de 

Cadastro Ambiental Rural, estabelece normas de caráter geral aos Programas 

de Regularização Ambiental, que trata a Lei n° 12.651, de 25 de maio de 2012, 

e dá outras providências; 

• Decreto Federal n° 8.235, de 05 de maio de 2014; estabelece normas gerais 

complementares aos Programas de Regularização Ambiental dos Estados e do 
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Distrito Federal, de que trata o Decreto n° 7.830, de 17 de outubro de 2012, 

institui o Programa Mais Ambiente Brasil, e dá outras providências; 

• Instrução Normativa n° 2/MMA, de 06 de maio de 2014; dispõe sobre os 

procedimentos e compatibilização do Sistema de Cadastro Ambiental Rural – 

SICAR e define os procedimentos gerais do Cadastro Ambiental Rural. 

 

Merece aqui destaque o Art. 5º da Lei 12.651/2012, que estabelece critérios 

para as áreas de preservação permanente no entorno de reservatórios artificiais 

destinados a geração de energia, bem como a elaboração do PACUERA; o Art. 3º da 

Resolução CONAMA nº 302/2002, que também trata das faixas de APP; em consonância 

com as diretrizes de uso e ocupação do Zoneamento Socioeconômico e Ecológico do Estado 

de Rondônia, considerando os níveis de vulnerabilidade ambiental estabelecidos em suas 

zonas e subzonas. 
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5. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

5.1. MEIO FÍSICO 

5.1.1. CLIMA 

5.1.1.1. CLIMATOLOGIA 

Segundo a classificação de Köppen, a região é caracterizada pelo tipo climático 

Aw, quente com duas estações bem marcadas, o verão chuvoso e o inverno seco. A região se 

apresenta predominantemente no subdomínio climático úmido com 3 meses secos 

(Nimer,1979), com base na fórmula de Gaussen e Bagnouls (1953), que considera seco 

aquele mês em que o total precipitado, em mm, não excede o dobro da temperatura média 

mensal, em graus Celsius. 

A Planta 8, anexada, ilustra os principais aspectos do clima na região da PCH 

Cascata Chupinguaia. A seguir apresentamos as principais características de clima, apesar 

de não ocorrer influência direta da PCH nesse fator físico. 

 
FIGURA 10 – CLIMATOLOGIA REGIONAL 



PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA 

HIDROELÉTRICA CHUPINGUAIA LTDA 

 
 

 45/255 
 

5.1.1.2. CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA 

Na zona equatorial da América do Sul, a circulação geral é comandada pelos 

anticiclones do Atlântico e dos Açores, pelo anticiclone migratório Polar, pela depressão do 

Chaco e pela faixa de “doldrums”. Os principais sistemas atmosféricos que compõem o 

quadro da circulação equatorial são o Equatorial Continental Amazônico (EC), o Equatorial 

Atlântico (EA), a Convergência Intertropical (CIT), o Polar Atlântico (PA) e a Frente Polar 

Atlântica (FPA). 

O sistema EC tem sua origem na área aquecida e coberta de vegetação do 

interior do continente e, no verão, afeta grande parte do Brasil Central, sendo responsável 

por altos índices pluviométricos. O sistema EA é constituído pelos alísios de sudeste do 

anticiclone do Atlântico Sul, que se compõem  de duas correntes, uma superior quente e 

seca, e outra inferior fresca e úmida. 

A CIT é a faixa de encontro dos alíseos dos dois hemisférios, tendo influência 

marcante na região, notadamente no outono, quando ocorre o maior contraste térmico 

entre os dois hemisférios. É a causadora de pancadas de chuvas intensas e da umidade 

elevada. 

O sistema PA, cuja frente é o anticiclone migratório Polar, impulsiona a FPA, que 

é a faixa de descontinuidade separando esse sistema dos sistemas tropicais. De acordo com 

as perturbações da PA, seus avanços produzem chuviscos e quedas na temperatura no 

inverno, o efeito da “friagem”, pelo interior até o vale do rio Amazonas. 

De acordo com a variação sazonal dos conjuntos de elementos atmosféricos 

interligados, são produzidas duas situações na região: verão-outono e inverno-primavera. 
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Na situação de verão-outono, o sistema EC domina toda a região central ao 

Norte do trópico, limitada pelos Andes. As áreas sob sua influência recebem chuvas quase 

diárias.  A CIT atinge sua posição mais meridional no outono, quando controla o tempo em 

sua área de domínio, quando os índices pluviométricos atingem um máximo. 

Ocasionalmente, fortes avanços do ar polar atlântico provocam o recuo da CIT para 

noroeste e os sistemas EA e TA (Tropical Atlântico) substituem o EC, provocando chuvas 

contínuas. 

Quanto à situação de inverno-primavera, a região do alto Amazonas é dominada 

pelo sistema EC, que se expande para leste na primavera, podendo alcançar a bacia do rio 

Xingu. Na primavera, a CIT encontra-se no hemisfério Norte, e no inverno influencia apenas 

a parcela mais setentrional do continente. O sistema PA penetra pela Bolívia e pelos 

Estados do Mato Grosso e Rondônia, seguindo rumo norte. A FPA, que precede este 

sistema, produz pancadas rápidas. Quando o sistema Polar se instala, o sistema EC recua 

para Norte. Após dois ou três dias, o ar frio se mistura com os alíseos, trazendo novas 

precipitações. 

Nimer (1979) apresenta quatro sistemas de circulação atmosférica: 

- ventos de NE a E do anticiclone Atlântico Sul e dos Açores – tempo 

estável; 

- ventos de W do EC – tempo instável; 

- ventos de N da CIT – tempo instável; 

- ventos de S da frente polar – tempo instável. 
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5.1.1.3. UMIDADE RELATIVA DO AR 

Em razão da característica tropical do clima de Rondônia, a umidade relativa do 

ar, em termos médios, extrapolado para todo o Estado, figura entre os 80%. No período frio 

e seco os menores índices registrados nunca são inferiores a 43%. No período chuvoso a 

média das máximas é de 85%, tendo sido registrado valores de até 99,2%. Na taxa de 

influência do barramento da PCH, os trabalhos realizados e registrados da Estação 

Climatológica de Vilhena acusam um índice médio de 73,4%, para a umidade relativa do ar, 

naquela região. 

 

5.1.1.4. EVAPORAÇÃO  

Para o estado de Rondônia a evapotranspiração tem alcançado índices elevados, 

sobretudo na fração norte, onde se verificou menores valores da cobertura vegetal. Os 

dados da Estação Climatológica de Vilhena, observados em "Tanque Classe A", para a série 

temporal de agosto/78 a dezembro/85, permitem calcular a média da região do rio 

Pimenta Bueno em 1.740 mm/ano.  

5.1.1.5. VENTOS  

Segundo os registros da Estação Climatológica de Vilhena, na região sul do 

estado, portanto zona de influência da bacia do rio Pimenta Bueno, os ventos são lentos e 

poucos frequentes. As direções predominantes dos ventos regionais são ESSE e NNE, com 

ocorrência de 28 e 22%, respectivamente. As velocidades médias dos ventos nas citadas 

direções tem sido da ordem de 7,4 a 18,3 Km/h. 
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5.1.1.6. REGIME PLUVIOMÉTRICO 

A partir dos dados da estação Fazenda Expansão, localizada no município de 

Chupinguaia/RO, Tabelas 03 e 04 e Figura 11 temos a precipitação total média anual igual a 

1.277,1 mm, na estação chuvosa ocorre 90% do total anual e sendo os meses de junho, 

julho e agosto os meses mais secos. 

Na sequência são apresentadas as principais características de precipitação da 

estação pluviométrica de Fazenda Expansão, próxima à região do empreendimento, cujos 

dados foram retirados do banco de dados HIDROWEB, mantido pela Agência Nacional de 

Águas – ANA: 

 

TABELA 03 – CARACTERIZAÇÃO DO POSTO PLUVIOMÉTRICO  

DADOS DA ESTAÇÃO  
Código 0126 1000  
Nome FAZENDA EXPANSÃO  
Bacia Rio Amazonas (1)  
Sub-bacia RIO AMAZONAS, MADEIRA, GUAPORÉ (15)  
Estado RONDONIA  
Município CHUPINGUAIA  
Responsável ANA  
Operadora CPRM  
Latitude  -12º29’16” 
Longitude  -61º2’47” 
 
 

TABELA 04 – PRECIPITAÇÃO TOTAL (MM) 

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

220,4 202,6 204,6 104,1 55,3 9,0 8,6 22,7 40,2 118,9 123,6 167,1 1.277,1 
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FIGURA 11 – PRECIPITAÇÃO TOTAL (MM) 

 

Em função das chuvas, duas são as "estações" anuais: uma seca e outra chuvosa. 

No período chuvoso, com duração aproximada de oito meses (outubro a maio), o índice 

pluviométrico é considerado elevado, podendo atingir até 270mm/mês, o que contribui 

para a formação de máximas anuais na ordem de 2.200mm e média das máximas de 

2.000mm. No período seco, com aproximadamente quatro meses (julho a setembro), a 

precipitação é baixa, atingindo valores médios de 50-60mm/mês, o que contribui para 

estabelecimento de mínimas anuais em torno de 1.700mm e médias das mínimas 

1.900mm. A distribuição das chuvas não é regular durante todo o ano, pois ocorrem 

precipitações mais intensas entre os meses de dezembro a fevereiro. Na região da PCH a 

precipitação média aferida é da ordem de 2.030mm/ano. 
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5.1.1.7. TEMPERATURA 

A bacia Amazônica, devido a sua situação geográfica e às baixas altitudes, se 

caracteriza por um clima quente, com temperaturas médias variando de 24ºC a 26ºC. Em 

virtude da forte umidade relativa e da intensa nebulosidade, não se registram máximas 

diárias excessivas.  

O período mais ameno compreende os meses de junho a agosto, embora 

nenhum deles apresente temperatura média inferior a 22ºC. No entanto, esses meses 

costumam registrar mínimas diárias inferiores a 12ºC, por ocasião do avanço da Frente 

Polar Atlântica. 

O verão é fortemente influenciado pela célula de baixa pressão da Planície 

Chaquenha que impõe as temperaturas elevadas que podem ser acentuadas nas planícies 

aluviais dos grandes rios e amenizadas nas áreas de maiores altitudes. 

Na estação seca, devido à atuação do sistema de circulação extratropicais, 

ocorre o fenômeno de “Friagem” - queda da temperatura, face a penetração de massa de ar 

polar. 

Em Rondônia, a temperatura em geral é elevada, registra ao longo do ano 

valores mais altos no período compreendido entre fins de agosto/início de setembro, a fins 

de outubro/início de novembro, com índice máximo de 35ºC e média de 30ºC. O período 

mais frio ocorre entre fins de maio/início de junho a fins de julho/início de agosto, com 

índice mínimo de até 8ºC, e média de 23/24ºC. Na região da PCH, a temperatura média 

anual gira em trono de 24,3ºC. 
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5.1.1.8. SÉRIE DE VAZÕES MÉDIAS MENSAIS NOS POSTOS DE REFERÊNCIA 

A série base para obtenção das disponibilidades hídricas no local do 

aproveitamento foi elaborada com base nas informações das estações fluviométricas 

localizadas nos rios Pimenta Bueno, Branco, Paacas Novos e Jacundá. A série de vazões 

médias mensais consolidada do local do aproveitamento foi definida com base na estação 

Fazenda Expansão localizada no rio Pimenta Bueno. 

Considerando que para a elaboração dos estudos energéticos é necessário a 

disponibilidade de uma série de vazão de longo período, que abranja diversos ciclos 

hidrológicos a extensão e o preenchimento das séries das estações base (Fazenda 

Expansão) foram feitas utilizando-se os dados de estações localizadas no próprio rio, e de 

estações localizadas em rios da bacia do Ji–Paraná. 

Os dados de vazões diárias das estações fluviométricas foram obtidos junto à 

Agência Nacional de Águas – ANA, tal como mencionado anteriormente, e utilizados como 

recebidas. Nos casos em que foram encontrados alguma inconsistência, essas foram 

corrigidas para o presente estudo, entretanto as séries originais recebidas não foram 

alteradas. 

Na sequência, são apresentadas as séries dos postos analisados: 
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TABELA 05– SÉRIE DE VAZÕES MÉDIAS MENSAIS SERINGAL SÃO LUIZ – AD 946 KM² 

Ano/Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1973 30,5 14,0 8,1 7,1 5,9 10,7 34,7 49,8

1974 48,0 67,8 56,3 47,8 23,0 13,0 6,0 4,2 6,0 22,8 22,5 37,8

1975 52,7 52,6 59,1 46,9 28,6 10,4 7,1 4,3 6,6 16,8 15,7 32,1

1976 54,6 60,5 67,0 57,5 34,5 15,8 6,3 3,5 5,4 11,1 11,5 37,8

1977 41,7 48,1 63,4 43,2 34,9 25,7 9,1 5,4 7,0 12,8 13,8 32,9

1978 41,9 49,6 52,5 52,9 34,6 29,5 8,2 3,6 5,2 12,4

1979 44,5 54,7 60,7 45,9 28,1 11,8 5,1 5,1 4,6 5,1 9,7 13,8

1980 27,5 43,3 54,0 41,2 23,6 10,7 4,9 5,4 4,4 9,3 7,2 15,9

1981 24,4 60,1 47,9 35,7 26,0 14,8 12,3 9,9 10,3 14,6 28,1 33,0

1982 53,1 55,6 54,8 49,2 23,1 8,9 5,2 3,8 5,0 9,8 16,7 21,6

1983 25,2 46,1 38,9 42,1 23,2 12,4 4,4 2,6 2,0 3,7 9,5 18,9

1984 25,2 58,3 60,3 60,7 42,5 16,0 7,0 3,7 2,8 6,1 16,7 13,7

1985 44,3 53,3 64,4 46,3 36,0 13,0 7,1 3,6 5,9 14,9 24,3 41,6

1986 40,3 41,8 59,3 48,1 28,9 21,4 5,9 5,4 6,6 12,7 12,2 21,6

1987 32,6 30,7 44,2 43,4 21,1 11,2 4,3 2,6 2,7 5,4 18,6 34,5

1988 55,0 52,4 48,6 47,9

MÉDIA 40,7 51,7 55,4 47,3 29,2 15,2 6,7 4,7 5,4 11,2 17,2 28,9

Qmlt 26,2  
 
 
 

TABELA 06 – SÉRIE DE VAZÕES MÉDIAS MENSAIS FAZ. EXPANSÃO – AD 3.686 KM² 

Ano/Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1973 52,4 45,0 43,7 42,4 48,1 90,0 133,4

1974 127,2 213,5 158,1 126,6 66,2 51,1 42,6 40,5 42,4 66,0 65,5 97,6

1975 144,0 143,6 170,1 123,6 76,8 47,7 43,7 40,7 43,2 56,4 54,7 84,0

1976 151,2 176,5 209,1 163,1 89,5 54,9 42,9 39,9 41,8 48,5 49,0 97,6

1977 107,9 127,6 190,2 112,3 90,4 71,2 46,1 41,8 43,7 50,8 52,1 85,8

1978 108,5 132,7 143,2 144,7 89,8 78,6 45,1 39,9 41,6 50,3 56,4 83,8

1979 116,1 151,6 177,4 120,6 75,6 49,6 41,6 41,6 41,0 41,6 46,9 52,1

1980 74,5 112,7 148,9 106,7 44,0 34,7 27,0 26,5 29,5 39,8 65,2 92,9

1981 120,8 166,4 112,7 71,5 59,2 45,8 39,7 38,3 45,3 66,6 85,4 152,8

1982 154,4 152,2 134,3 83,4 62,3 52,8 48,2 48,1 47,3 57,7 64,8 80,5

1983 98,2 118,0 89,5 75,2 58,6 43,5 34,3 30,9 28,2 36,6 46,5 41,6

1984 87,7 124,3 123,5 116,9 87,5 56,4 41,5 33,0 30,6 33,1 52,4 41,8

1985 140,9 118,3 144,4 124,4 93,0 59,2 47,6 37,1 35,6 44,8 49,9 87,9

1986 160,0 177,6 249,9 164,7 126,6 86,2 61,4 52,2 47,0 44,1 52,7 67,4

1987 107,0 88,0 139,9 105,3 70,7 52,2 34,7 34,2 32,1 42,9 55,2 124,0

1988 140,0 138,8 153,3 125,0 93,3 67,0 50,1 40,1 34,7 39,9 49,0 96,1

1989 106,0 144,0 140,2 131,3 96,6 67,5 54,3 50,4 36,8 42,9 45,9 80,0

1990 103,8 129,2 119,1 118,0 95,1 78,8 58,9 40,6 35,4 45,5 42,8 63,5

1991 132,4 177,4 151,0 136,0 119,4 76,8 56,4 43,2 40,6 47,2 46,3 47,1

1992 75,9 124,3 134,3 107,0 68,9 52,0 43,3 33,7 40,6 39,2 72,9 116,0

1993 119,0 142,7 139,4 124,5 80,4 56,6 44,5 39,5 35,5 37,0 45,2 91,3

1994 140,6 163,7 122,7 116,7 84,8 65,9 52,9 44,0 45,2 48,3 47,6 75,5

1995 118,4 136,4 117,1 105,8 89,2 58,2 46,5 39,2 36,1 40,7 55,5 106,0

1996 104,0 126,5 149,2 125,0 86,6 60,2 47,6 42,6 39,9 43,9 71,4 79,7

1997 139,0 163,0 206,0 169,0 87,1 71,7 60,8 57,1 39,6 39,1 39,4 41,2

1998 54,9 70,1 94,4 76,7 49,1 40,5 33,4 28,9 29,3 37,8 75,5 101,9

1999 132,3 115,8 215,8 98,1 85,7 56,3 50,5 38,8 38,2 42,6 57,3 94,0

2000 110,2 125,4 177,5 106,1 66,0 50,8 44,1 41,6 40,8 46,9 68,6 86,3

2001 102,5 192,9 172,6 104,4 78,2 59,5 52,0 40,9 41,8 47,2 54,8 126,2

2002 126,7 180,3 110,4 114,3 75,4 50,8 44,0 41,9 41,1 39,7 56,0 69,8

2003 133,2 126,0 182,1 211,4 90,0 62,2 50,1 43,9 43,0 44,9 55,4 55,8

2004 115,7 197,3 178,5 103,7 74,3 55,3 46,6 39,8 38,3 47,1 53,0 92,9

2005 168,8 158,6 178,7 88,8 66,7 54,3 44,0 38,0 37,0 49,0 92,2 83,4

2006 186,3 183,4 158,3 144,3 90,2

MEDIA 121,5 145,4 154,3 119,5 80,8 58,2 46,1 40,4 39,0 45,6 58,0 85,8

Qmlt 82,9  
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TABELA 07 – SÉRIE DE VAZÕES MÉDIAS MENSAIS PIMENTA BUENO – AD 10.114 KM² 

ANO/MÊS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1980 96,3 71,3 51,8 50,7 58,1 84,9 158,7 248,9

1981 347,1 521,3 318,0 178,4 140,3 101,5 84,6 80,8 99,9 163,0 223,5 467,8

1982 474,4 465,8 397,1 216,9 149,7 121,3 108,2 107,8 105,6 136,0 157,4 207,5

1983 266,8 337,1 237,1 117,0 82,7 53,7 39,2 32,1 50,0 101,1 159,1 299,9

1984 341,6 377,3 374,9 218,0 128,1 92,3 76,0 70,7 82,1 145,7 231,5 405,5

1985 415,3 423,9 361,4 169,9 120,5 103,8 79,0 82,4 106,0 129,7 209,6 464,3

1986 468,1 624,2 366,6 254,9 171,5 121,3 107,1 99,6 98,1 102,9 164,4 219,8

1987 243,2 450,2 264,9 169,2 120,3 87,8 70,2 63,9 80,2 142,9 229,5 325,1

1988 364,5 433,6 326,1 199,4 135,0 99,5 78,4 70,4 80,7 104,2 232,4 313,2

1989 594,9 328,0

1990 119,1 199,0 443,5

1991 523,5 455,4 418,5 294,7 165,2 121,7 94,8 90,4 99,6 121,7 138,1 281,7

1992 405,5 389,2 262,8 157,4 108,9 94,5 78,7 102,7 94,1 163,3 277,6 395,3

1993 401,7 335,2 291,8 175,3 118,6 86,8 77,7 77,6 85,8 125,0 300,6 429,4

1994 518,2 313,0 339,3 188,2 141,0 116,9 88,3 91,6 114,9 104,8 210,5 352,1

1995 445,6 330,5 290,1 222,6 133,6 99,1 80,2 78,4 99,0 139,3 322,7 478,7

1996 415,0 448,2 350,8 206,5 137,3 103,1 89,2 81,7 93,3 177,4 180,6 341,5

1997 439,7 546,3 389,4 217,3 143,9 100,8 90,7 86,1 88,2 83,6 107,3 132,6

1998 200,0 321,4 204,0 113,6 83,0 62,9 56,9 55,8 85,7 215,5 304,7 372,0

1999 351,7 599,2 266,6 227,6 134,9 106,6 75,7 76,1 75,0 134,7 319,1 354,2

2000 382,8 459,0 292,0 158,3 110,1 89,9 83,0 74,3 102,0 149,9 201,3 309,4

2001 485,8 475,8 285,1 198,5 140,5 102,4 74,5 82,2 93,8 139,6 360,7 412,0

2002 442,4 300,7 276,3 187,2 115,3 91,6 86,3 78,2 74,6 109,6 167,8 364,9

2003 395,4 483,8 506,9 225,7 84,1 86,2 88,8 100,2 131,2 325,2

2004 550,6 527,7 290,9 181,0 126,3 99,2 74,9 78,4 98,1 123,2 240,5 423,8

2005 427,9 488,4 255,8 168,0 120,9 90,3 71,9 67,5 105,7 115,4 246,5 552,4

2006 588,1 525,1 416,0 239,8

MÉDIA 419,6 443,0 324,3 195,2 127,1 96,4 79,2 77,7 90,0 129,3 219,0 355,7

Qmlt 215,2  
 
 

TABELA 08 – SÉRIE DE VAZÕES MÉDIAS MENSAIS CACHOEIRA DO CACHIMBO – AD 1.419 KM² 

Ano/Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1973 27,7 15,9 13,1 12,6 12,1 14,2 31,9 53,0

1974 49,8 97,0 65,9 49,5 21,5 15,4 12,2 11,4 12,1 21,4 21,2 35,4

1975 58,4 58,2 72,4 48,0 26,0 14,1 12,6 11,5 12,4 17,5 16,8 29,2

1976 62,2 75,9 94,4 68,6 31,7 16,9 12,3 11,2 11,9 14,4 14,6 35,4

1977 40,3 50,0 83,6 42,4 32,1 23,6 13,5 11,9 12,6 15,3 15,8 30,0

1978 40,6 52,6 58,0 58,8 31,8 26,8 13,1 11,2 11,8 15,1 17,5 29,1

1979 44,3 62,4 76,4 46,5 25,5 14,8 11,8 11,8 11,6 11,8 13,8 15,8

1980 25,0 42,6 61,0 39,7 22,0 14,2 11,7 11,9 11,5 13,6 12,7 17,0

1981 33,6 46,6 69,6 42,7 24,1 19,0 13,8 11,5 11,0 13,6 22,1 30,2

1982 62,6 63,4 62,3 53,2 29,3 20,3 16,4 14,7 14,7 14,4 18,5 21,3

1983 28,1 35,9 45,2 25,3 18,4 12,5 9,2 8,1 7,2 10,0 13,6 11,8

1984 30,9 48,2 48,2 44,7 30,8 17,5 11,8 8,8 8,0 8,8 15,9 11,9

1985 56,9 45,2 58,4 48,2 33,3 18,6 14,1 10,2 9,7 13,0 14,9 31,0

1986 66,9 76,7 118,8 69,6 49,7 30,2 19,5 15,8 13,8 12,7 16,0 22,0

1987 39,9 31,0 56,3 38,9 23,4 15,8 9,4 9,2 8,5 12,3 17,0 48,2

1988 56,3 55,8 63,2 48,7 33,4 21,4 13,3 8,2 6,0 7,8 13,6 43,1

1989 61,6 80,2 46,0 44,8 39,6 23,2 21,7 18,3 13,1 9,7 13,9 30,9

1990 44,0 16,2 31,1

1991 52,9 53,4 57,6 49,3 36,7 20,3 13,3 8,5 12,3 9,2 20,8 15,6

1992 25,6 48,2 53,3 39,9 22,6 15,7 12,4 9,0 12,0 10,5 22,7 44,2

1993 45,7 93,1 76,9 51,5 31,8 19,4 13,0 11,7 12,2 17,5 22,8 50,2

1994 64,0 92,8 61,8 59,8 35,5 25,1 18,8 12,7 11,7 14,2 14,1 25,4

1995 49,0 49,9 63,4 39,7 24,4 22,0 14,5 12,1 14,0 14,9 19,5 12,3

1996 38,4 36,8 52,5 35,8 26,9 19,3 12,5 9,4 18,5 10,4 33,4 21,9

1997 36,7 68,5 92,6 71,8 29,3 20,3 13,5 10,1 8,1 9,0 6,7 13,6

1998 12,3 13,7 45,5 13,0 8,4 8,3 3,9 4,3 3,4 12,6 21,3 35,4

1999 69,3 34,7 68,9 35,3 27,3 18,1 12,1 6,6 7,8 9,4 31,2 39,8

2000 51,5 51,8 52,6 34,8 23,5 15,0 8,8 8,1 8,6 6,6 20,0 25,4

2001 45,9 109,0 63,6 98,0 29,5 20,2 16,2 8,5 11,1 12,2 22,1 47,4

2002 65,2 93,6 74,0 47,5 25,9 8,6 3,3 7,7 12,7 10,1 15,9 25,3

2003 55,1 57,8 124,0 95,0 24,5 14,2 7,7 7,3 6,3 6,9 7,9 20,4

2004 75,4 130,0 82,1 52,5 29,6 12,9 7,0 6,9 7,3 12,1 53,8

2005 84,8 69,1 106,0 46,5 31,1 6,3 11,5 14,3 26,7

MÉDIA 49,2 62,1 69,5 49,7 28,3 18,1 12,7 10,4 10,6 12,1 17,9 29,8

Qmlt 30,8  
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TABELA 09 – SÉRIE DE VAZÕES MÉDIAS MENSAIS MINERAÇÃO JACUNDÁ – AD 1.125 KM² 

Ano/Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1983 80,8 66,1 33,4 18,4 6,5 2,1 1,4 1,1 2,8 11,2

1984 33,5 45,6 50,2 97,0 62,3 33,6 15,1 4,6 2,4 2,2 10,6 19,6

1985 23,3 45,5 81,0 81,6 60,7 29,4 13,2 4,0 2,7 5,2 6,1 25,5

1986 48,0 55,8 87,9 79,1 45,9 27,9 14,4 4,7 3,3 3,2 3,8 14,4

1987 51,6 65,4 120,0 97,5 46,0 27,3 12,7 3,8 1,8 1,6 10,0 22,6

1988 57,1 94,8 114,0 139,0 63,0 31,8 14,2 4,3 2,0 2,4 2,7 8,8

1989 29,8 86,0 75,9 53,9 40,5 24,7 13,4 5,4 2,6 2,6 4,2 11,2

1990 54,9 104,0 82,0 79,9 42,5 24,6 10,5 3,6 2,4 4,9 4,1 18,8

1991 44,1 65,1 77,0 86,9 69,0 34,2 17,2 2,8 3,6

1992 20,9 41,6 79,6 71,2 39,7 19,9 7,8 2,3 2,2 1,5 4,8 7,0

1993 33,6 62,3 76,6 70,2 43,9 22,3 8,3 3,1 2,2 2,0 6,8 24,1

1994 117,0 173,0 113,0 72,1 48,4 29,7 15,8 5,3 2,6 2,0 6,6 17,7

1995 42,4 64,1 71,3 59,6 46,6 25,0 10,7 3,4 2,3 1,7 3,0 11,8

1996 29,2 43,5 89,8 59,5 36,7 20,2 9,5 3,3 1,7

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003 59,8 76,0 85,8 70,9 45,0 25,6 12,5 4,4 2,8 4,9 9,8 9,1

2004 34,1 33,9 48,5 50,5 37,6

2005 81,5 52,7 14,9 5,5 1,9 1,3 1,2 1,8 5,5

2006 22,7 47,4 44,4 107,0 42,4 22,0 8,0 2,2 1,4

MÉDIA 43,9 69,0 81,1 77,5 47,3 25,4 11,5 3,6 2,2 2,6 5,3 14,1

Qmlt 33,3  
 

A seguir, estão resumidos o estudo de preenchimento e a extensão das séries de 

Fazenda Expansão e Pimenta Bueno. 

✓ No período 05/1980 a 03/1983 e 05/1997 a 05/2006 as falhas foram 

preenchidas por correlação com Pimenta Bueno, apresentada na Figura 

12. 

✓ No período 06/1973 a 04/1980, as falhas foram preenchidas por 

correlação com Cachoeira do Cachimbo, apresentada na Figura 13. 

✓ A série de Cachoeira do Cachimbo foi estendida até 05/1973 para 

correlação com o Seringal São Luis, apresentada na Figura 14, as falhas 

de Cachoeira de Cachimbo no período 01/1981 a 05/1988 foram 

preenchidas por correlação com Fazenda Expansão. 
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✓ Observa-se que não foi utilizada a correlação direta entre Seringal São 

Luiz e Fazenda Expansão devido ao coeficiente de correlação baixo, 

conforme apresentado na Figura 15. 

✓ As falhas de 1990 foram preenchidas por correlação com Mineração 

Jacundá, apresentada na Figura 16. 
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FIGURA 12 – ESTUDO DE CORRELAÇÃO: FAZ. EXPANSÃO X PIMENTA BUENO 

 

y = 0,0974x1,2871

R2 = 0,8071

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Faz. Expansão

C
a
c
h
. 

d
o
 C

a
c
h
im

b
o

 
FIGURA 13 – ESTUDO DE CORRELAÇÃO: CACH. CACHIMBO X FAZ. EXPANSÃO 
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FIGURA 14 – ESTUDO DE CORRELAÇÃO: CACH. CACHIMBO X SERINGAL SÃO LUIZ 
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FIGURA 15 – ESTUDO DE CORRELAÇÃO: FAZ. EXPANSÃO X SERINGAL SÃO LUIZ 
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FIGURA 16 – ESTUDO DE CORRELAÇÃO: FAZ. EXPANSÃO X MINERAÇÃO JACUNDÁ 

 
 

5.1.1.9. SÉRIE DE VAZÕES MÉDIAS MENSAIS NO LOCAL DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA 

 

Para a geração da série de vazões médias mensais no local da PCH Cascata 

Chupinguaia, foi utilizada a metodologia de se correlacionar com os dados do posto de 

Fazenda Expansão, posto mais próximo do local do barramento. Dessa forma, para 

obtenção da série de vazões médias mensais no local do barramento da PCH Cascata 

Chupinguaia, realizou-se correlação baseada na relação entre as áreas de drenagem do 

posto Fazenda Expansão e do local do aproveitamento. 

 
QCascata = ADCascata / ADFazenda Expansão x QFazenda Expansão 

 

Com os valores de área de drenagem da PCH Cascata Chupinguaia (2.007km²) e 

do Posto Fazenda Expansão (3.686km²), simplifica-se a equação acima para: 

 
QCascata = 0,5427 x QFazenda Expansão 
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A série de vazões médias mensais no local do aproveitamento, gerada através da 

equação acima, é apresentada na Tabela 10. 
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FIGURA 17 – CURVA DE PERMANÊNCIA DE VAZÕES MÉDIAS MENSAIS 

 
 
 

TABELA 10 – SÉRIE DE VAZÕES MÉDIAS MENSAIS DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA AD = 2.007 KM² 

Ano/Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MEDIA

1973 28,5 24,5 23,8 23,1 26,2 49,0 72,6

1974 69,3 116,3 86,1 68,9 36,0 27,8 23,2 22,1 23,1 35,9 35,7 53,1 49,8

1975 78,4 78,2 92,6 67,3 41,8 26,0 23,8 22,2 23,5 30,7 29,8 45,7 46,7

1976 82,3 96,1 113,9 88,8 48,7 29,9 23,4 21,7 22,8 26,4 26,7 53,1 52,8

1977 58,8 69,5 103,6 61,1 49,2 38,8 25,1 22,8 23,8 27,7 28,4 46,7 46,3

1978 59,1 72,3 78,0 78,8 48,9 42,8 24,6 21,7 22,7 27,4 30,7 45,6 46,0

1979 63,2 82,5 96,6 65,7 41,2 27,0 22,7 22,7 22,3 22,7 25,5 28,4 43,4

1980 40,6 61,4 81,1 58,1 24,0 18,9 14,7 14,4 16,1 21,7 35,5 50,6 36,4

1981 65,8 90,6 61,4 38,9 32,2 24,9 21,6 20,9 24,7 36,3 46,5 83,2 45,6

1982 84,1 82,9 73,1 45,4 33,9 28,7 26,2 26,2 25,8 31,4 35,3 43,8 44,7

1983 53,5 64,3 48,7 41,0 31,9 23,7 18,7 16,8 15,4 19,9 25,3 22,6 31,8

1984 47,8 67,7 67,3 63,6 47,6 30,7 22,6 18,0 16,7 18,0 28,5 22,8 37,6

1985 76,7 64,4 78,6 67,7 50,6 32,3 25,9 20,2 19,4 24,4 27,2 47,9 44,6

1986 87,1 96,7 136,0 89,7 68,9 46,9 33,4 28,4 25,6 24,0 28,7 36,7 58,5

1987 58,3 47,9 76,2 57,3 38,5 28,4 18,9 18,6 17,5 23,4 30,0 67,5 40,2

1988 76,2 75,6 83,5 68,1 50,8 36,5 27,3 21,8 18,9 21,7 26,7 52,3 46,6

1989 57,7 78,4 76,3 71,5 52,6 36,7 29,6 27,4 20,0 23,4 25,0 43,6 45,2

1990 56,5 70,3 64,8 64,3 51,8 42,9 32,1 22,1 19,3 24,7 23,3 34,6 42,2

1991 72,1 96,6 82,2 74,1 65,0 41,8 30,7 23,5 22,1 25,7 25,2 25,6 48,7

1992 41,3 67,7 73,1 58,3 37,5 28,3 23,6 18,4 22,1 21,3 39,7 63,2 41,2

1993 64,8 77,7 75,9 67,8 43,8 30,8 24,2 21,5 19,3 20,2 24,6 49,7 43,4

1994 76,6 89,1 66,8 63,5 46,2 35,9 28,8 23,9 24,6 26,3 25,9 41,1 45,7

1995 64,5 74,3 63,8 57,6 48,5 31,7 25,3 21,4 19,6 22,1 30,2 57,7 43,1

1996 56,6 68,9 81,3 68,1 47,1 32,8 25,9 23,2 21,7 23,9 38,9 43,4 44,3

1997 75,7 88,8 112,2 92,0 47,4 39,0 33,1 31,1 21,6 21,3 21,5 22,4 50,5

1998 29,9 38,2 51,4 41,7 26,7 22,1 18,2 15,7 16,0 20,6 41,1 55,5 31,4

1999 72,0 63,1 117,5 53,4 46,7 30,7 27,5 21,1 20,8 23,2 31,2 51,2 46,5

2000 60,0 68,3 96,6 57,8 35,9 27,7 24,0 22,7 22,2 25,5 37,4 47,0 43,8

2001 55,8 105,0 94,0 56,8 42,6 32,4 28,3 22,3 22,8 25,7 29,8 68,7 48,7

2002 69,0 98,2 60,1 62,2 41,1 27,7 24,0 22,8 22,4 21,6 30,5 38,0 43,1

2003 72,5 68,6 99,2 115,1 49,0 33,9 27,3 23,9 23,4 24,4 30,2 30,4 49,8

2004 63,0 107,4 97,2 56,5 40,5 30,1 25,4 21,7 20,9 25,6 28,9 50,6 47,3

2005 91,9 86,4 97,3 48,4 36,3 29,6 24,0 20,7 20,1 26,7 50,2 45,4 48,1

2006 101,4 99,9 86,2 78,6 49,1

MINIMA 29,9 38,2 48,7 38,9 24,0 18,9 14,7 14,4 15,4 18,0 21,5 22,4 14,4

MEDIA 66,1 79,2 84,0 65,1 44,0 31,7 25,1 22,0 21,2 24,9 31,6 46,7 45,1

MÁXIMA 101,4 116,3 136,0 115,1 68,9 46,9 33,4 31,1 25,8 36,3 50,2 83,2 136,0  
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A partir dos dados da série de descargas médias determinadas para o período 

de 1973 a 2006, determinou-se, também, a curva de permanência de vazões médias 

mensais, apresentada na Figura 17 e na Tabela 11. 

TABELA 11 – PERMANÊNCIA DE VAZÕES MÉDIAS MENSAIS 

PERMANÊNCIA (%) VAZÃO(M³/S) 
0,3 136,1 
5 96,3 

10 82,2 
15 74,2 
20 68,1 
25 63,7 
30 57,7 
35 50,6 
40 46,8 
45 41,2 
50 36,3 
55 31,8 
60 29,7 
65 27,4 
70 25,7 
75 24,4 
80 23,4 
85 22,5 
90 21,6 
95 19,4 

100 14,4 
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FIGURA 18 – VAZÕES MÉDIAS MENSAIS CARACTERÍSTICAS  
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A Figura 18 mostra o hidrograma das vazões médias mensais máximas, médias 

e mínimas de longo tempo, observadas no período histórico considerado, no local da PCH 

Cascata Chupinguaia. Observa-se, a partir do hidrograma, que há uma pequena influência 

da sazonalidade quanto à distribuição das vazões máximas e médias ao longo do ano. Pode-

se verificar, ainda, uma maior frequência de vazões altas nos meses de dezembro a abril. As 

maiores enchentes registradas no período histórico ocorreram também entre estes meses. 

 

5.1.2. GEOLOGIA 

A geologia da região do empreendimento abrange ao sul litologias dos 

Complexos Trincheira e Colorado, de idade cambriana, e à leste, oeste e norte litologias da 

Bacias dos Parecis e derrames basálticos da Formação Anari, essas unidades estão cobertas 

por sedimentos recentes decorrentes do intemperismo das rochas do substrato e por 

depósitos aluvionares em planícies de inundação de rios meandrantes.  

 

 
FIGURA 19 – FORMAÇÃO GEOLÓGICA DA REGIÃO DO ENTORNO DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA 
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A base cartográfica digital disponibilizada pelo ZSEE/RO, em sua 2ª 

Aproximação, SEDAM/RO, do Sistema Compartilhado de Informações Ambientais 

SISCOM/IBAMA e do Serviço Geológico do Brasil CPRM, permitiram confeccionar o mapa 

geológico apresentado neste trabalho; a descrição do contexto geológico, tem como base o 

ZSEE/RO, complementado pela consulta de outras bibliografias pertinentes, que 

possibilitam dispor em ordem cronológica a nomenclatura das unidades geológicas do 

contexto abordado. A Planta 2.1, anexada, apresenta as unidades litoestratigráficas da 

região da PCH Cascata Chupinguaia e o texto a seguir traz informações a respeito destas 

unidades. 

 

5.1.2.1. COMPLEXO MÁFICO-ULTRAMÁFICO TRINCHEIRA 

A associação de rochas máficas e ultramáficas metamorfisadas ou não, 

constituídas por gabros, tremolititos, hornblenditos, bronzititos, gabronoritos do 

embasamento foram definidas por Romanini (2000) como Complexo Máfico-Ultramáfico 

Trincheira. O sudoeste do Cráton Amazônico nos domínios da Província Rondoniana-San 

Ignácio, Terreno Alto Guaporé, foi estudado por Rizzotto et al. (2002) que caracterizam um 

evento tectono-magmático de abrangência regional balizado no intervalo de 1350 a 1320 

Ma. Rizzotto e Dehler em (2007) denominaram esse evento de Faixa Alto Guaporé, 

correspondendo a uma zona estreita e alongada delineada por fortes anomalias magnéticas 

que se estende desde o setor central setentrional de Rondônia, prolongando-se para o 

sudeste até à porção sul-ocidental de Mato Grosso. Para essa Faixa, os referidos autores 

propõem uma orogenia colisional mesoproterozóica e em condições de alto grau 
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metamórfico. O complexo representa o embasamento na região e ocorre a sudoeste e 

sudeste do empreendimento. 

Na concepção de Bettencourt et al. (2010) a Província Rondoniana-San Ignácio 

(1,56- 1,30 Ga) representa as principais entidades e ou terrenos alóctones que foram sendo 

continuamente amalgamados desde 1,56 Ga até 1,30 Ga, durante a Orogenia San Ignácio. 

Esses autores sugerem que o sudoeste do Cráton Amazônico, a sul do Cinturão Móvel Nova 

Brasilândia pode ser compartimentado em quatro Terrenos: Jauru, Paraguai, Rio Alegre e 

Alto Guaporé. As rochas máficas e ultramáficas são interpretadas por Rizzoto et al. (2010) 

como parte constituinte do Complexo Máfico-Ultramáfico Trincheira. Entretanto, esses 

autores incluem nessa unidade anfibolitos bandados (Figura 19) e milonitizados, 

raramente isotrópicos, onde se destacam paranfibolitos verde-claros a negros, de 

granulação fina, estando quase sempre intercalados com rochas do Complexo Colorado 

(gnaisses paraderivados, metamargas, formações ferríferas, metabasaltos e xistos). A 

variedade litológica do Complexo Máfico-Ultramáfico Trincheira descrita por esses autores 

é expressiva, contendo metagabros, metagabronoritos e metaleucogabros, de 

textura/estrutura ígnea parcialmente preservada também são comuns. Ainda ocorrem 

piroxenitos, tremolititos e actinolita xistos subordinados. 

Essa unidade ocupa, aproximadamente, a porção centro-norte da folha 

Pimenteiras, ocorrendo quase sempre intercalada com os litotipos do Complexo Colorado 

Rizzotto (2010). De acordo com o autor os contatos são, via de regra, tectônicos com os 

litotipos do Complexo Colorado e discordantes em relação aos granitos intrusivos. Rizzotto 

(2012) por meio de datações U-Pb (SHIRIMP), posiciona o complexo entre 1.347 a 1.468 

Ma. A figura a seguir apresenta Anfibolito bandado com foliação metamórfica em alto 
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ângulo de mergulho Linha 8, Colorado do Oeste. Adamy, A. (2010, pg. 24 Geodiversidade do 

Estado de Rondônia). 

 

 

FIGURA 20 - ANFIBOLITO BANDADO COM FOLIAÇÃO METAMÓRFICA EM ALTO ÂNGULO DE MERGULHO 

 

5.1.2.2. COMPLEXO COLORADO 

As rochas polideformadas do embasamento do sudeste de Rondônia eram 

enquadradas no Complexo Xingu (Santos et al. 1979) ou no Complexo Basal (Pinto Filho et 

al. 1977). Durante a execução do Mapa Geológico de Rondônia, Scandolara et al. (1998) as 

reuniram sob a denominação de Sequência Metavulcano-Sedimentar Nova Brasilândia. 

Posteriormente, Rizzotto et al. (2002), ao revisar a geologia regional e gerar dados 

geocronológicos, reposicionaram a unidade e a denominaram de Suíte Metamórfica 

Colorado.  

Durante a execução do Projeto Guaporé, Rizzotto et al. (2007a, 2007b) 

denominaram de Complexo Colorado e subdividiram-no em 3 litofácies: Unidade 

Metapelítica, Metapsamítica e Ferro-Manganesífera. A subdivisão foi apoiada no critério do 
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predomínio de litotipos característicos de cada unidade, mas são comuns as intercalações 

tectônicas de rochas das demais unidades. Nas áreas com intercalações mais complexas e 

íntimas entre as três unidades, os autores as consideraram como “Indivisas”. 

O Complexo Colorado tem ampla distribuição na região de Colorado do Oeste e 

Corumbiara, onde ocorre como faixa descontínua e alongada segundo NNW-SSE, com cerca 

de 130 km de comprimento e 30 km de largura no sudeste da folha Pimenteiras. Os 

contatos dessa unidade com as adjacentes são abruptos, resultantes de imbricação 

tectônica, ou por falha. Em geral o contato não está exposto devido à espessura do manto 

de intemperismo. Em outros afloramentos, observa-se uma passagem gradativa entre as 

porções metapelíticas e metapsamíticas da unidade. 

A porção indivisa da suíte é constituída por rochas supracrustais clásto-

químicas compostas por plagioclásio-biotita-quartzo paragnaisses bandados e 

parcialmente migmatitizados, granada-sillimanita paragnaisses migmatíticos, xistos 

heterogêneos, biotita gnaisses semipelíticos, formações ferríferas bandadas, gnaisses 

calcissilicáticos, metamargas, raros talco-xistos, além de xistos grafitosos e anfibolitos 

subordinados. 

Essa variedade de litotipos de natureza diversificada é dominada por rochas 

psamopelíticas intercaladas com rochas de precipitação química do tipo metamargas, 

gnaisses calcissilicáticos e metachert manganoferríferos, além de anfibolitos ortoderivados. 

Em alguns afloramentos é possível visualizar a repetição de camadas, onde alternam-se 

camadas centimétricas a métricas de xistos e paragnaisses, os quais caracterizam uma 

sequência de ritmitos e/ou turbiditos.  
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Em grande parte da área é característica dessa associação de litotipos 

apresentar lentes e bolsões métricos a centimétricos de leucossoma granítico, em geral, de 

granulação grossa, composto de feldspato potássico, quartzo e muscovita, ocorrendo 

paralelamente à foliação/bandamento metamórfico regional. Não menos comum, dobras 

ptigmáticas materializadas dominantemente por quartzo e raro feldspato, gerados por 

segregação metamórfica, ocorrem de forma penetrativa nas rochas metapsamo-pelíticas do 

referido complexo. A Figura 21 a seguir ilustra a ocorrência de formação ferrífera bandada 

da unidade ferromanganesifera do Complexo Colorado, cortada por um veio de quartzo, da 

região de Corumbiara. Adamy, A. (2010, pg. 23 Geodiversidade do Estado de Rondônia). 

 

FIGURA 21 - FORMAÇÃO FERRÍFERA BANDADA DA UNIDADE FERROMANGANESIFERA DO COMPLEXO 

COLORADO 

 

A associação dos litotipos do Complexo Colorado e suas características 

metamórficas e estruturais permitem correlacioná-lo com o Complexo Gnáissico 

Chiquitania, Supergrupo San Ignácio, do leste Boliviano (Litherland et al. 1986) e com o 
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Complexo Pontes e Lacerda do sudoeste de Mato Grosso (Menezes, 1993). Cristais de zircão 

de paragnaisses do Complexo Chiquitania geraram idades de 1764 ± 12, 1510, 1387 ± 9 e 

1333 ± 6 Ma (Boger et al. 2005), o que sugere áreas fonte variadas. A idade mais jovem é 

interpretada pelos autores como a época da fusão parcial ou a idade mínima da deposição 

dos protólitos. 

5.1.2.3. BACIA DOS PARECIS 

A Bacia intracratônica dos Parecis, está localizada na Região Centro-Oeste do 

Brasil (Figura 22), no setor sudoeste do Cráton Amazônico, entre os cinturões de 

cisalhamento Rondônia e Guaporé. A bacia está dividida, de oeste para leste, em três 

domínios tectono-sedimentares: o extremo-oeste é uma depressão tectônica (Sub-bacia de 

Rondônia), a região central é um baixo gravimétrico (Sub-bacia do Juruena) e o extremo-

leste é uma bacia interior tipo sinéclise (Sub-bacia do Alto Xingu). 

 

FIGURA 22 - MAPA DA REGIÃO DA BACIA DOS PARECIS (BAHIA 2006). 
 

PCH CASCATA 
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Durante o Paleozóico Inferior, a Região Amazônica foi afetada por um evento 

extensional, quando se implantou um sistema de riftes intracontinentais que foram 

preenchidos pelo menos em parte pela Formação Cacoal. Sobre este sistema de riftes 

depositaram-se, do Devoniano ao Carbonífero, as Formações Furnas, Ponta Grossa, 

Pimenta Bueno e Fazenda da Casa Branca. Os conglomerados, folhelhos e arenitos da 

Formação Pimenta Bueno, e conglomerados, arcóseos e folhelhos da Formação Fazenda da 

Casa Branca são interpretados como glaciais ou periglaciais. Do Permiano ao Triássico 

existe uma lacuna no registro estratigráfico da Bacia dos Parecis na região (Bahia 2006).  

A Bacia dos Parecis está coberta discordantemente por areias, siltes e argilas de 

idade cenozóica, depositados sobre uma crosta laterítica desmantelada. As unidades 

litoestratigráficas descritas formam sequências deposicionais separadas por discordâncias 

regionais, indicando a atuação de eventos tectônicos responsáveis por variações de suas 

fácies e espessuras dentro da bacia. As principais deformações de média escala estão 

concentradas nas zonas de falha limitantes dos grábens de Pimenta Bueno e do Colorado, 

com brechas e silicificação.  

Os eventos extensionais que afetaram o Cráton Amazônico durante o Paleozóico 

Inferior reativaram os riftes intracontinentais mais antigos, formando cadeias de riftes dos 

quais, pelo menos os de Pimenta Bueno e do Colorado foram preenchidos pela Formação 

Cacoal. O abortamento da tafrogênese conduziu a subsidência e a consequente implantação 

da Bacia dos Parecis sobre os riftes, com uma geometria do tipo bovine head.  

Assim, na Bacia dos Parecis são identificáveis dois tipos de ciclo/bacia: um 

inferior (Sub-bacia de Rondônia), do tipo IF (Interior Fracture) e um superior, do tipo IS 

(Interior Sag), que forma a Bacia dos Parecis propriamente dita, abrangendo as sub-bacias 
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do Juruena e do Alto Xingu. Os eventos tectônicos relacionados ao soerguimento cenozóico 

da Cordilheira dos Andes formaram o Arco do Rio Branco do Guaporé, que separa a bacia 

das depressões subandinas. 

Durante o Mesozóico a Região Amazônica foi afetada por outro evento 

extensional, relacionado à separação entre a América do Sul e a África, quando depressões 

foram preenchidas por rochas sedimentares e vulcânicas. Na Bacia dos Parecis este evento 

corresponde aos derrames basálticos das formações Anari e Tapirapuã que cobriram os 

arenitos eólicos da Formação Rio Ávila, depositados durante o Jurássico. A Formação 

Utiariti, do Cretáceo Superior, composta por conglomerados e arenitos, foi depositada em 

ambientes fluvial e eólico, corpos kimberlíticos do mesmo período cortam esses 

sedimentos nas regiões noroeste e sudeste da bacia. 

 

5.1.2.4. ESTRATIGRAFIA REGIONAL 

A evolução das bacias do Fanerozoico foi fortemente controlada pela 

anisotropia da crosta preexistente, a qual condicionou a deposição de sedimentos, 

formação dos depocentros, migração de sistemas deposicionais e atividade magmática. Em 

Rondônia, ocorrem bacias paleomesozoicas e cenozoicas, as quais abrangem grande parte 

do estado. 

As unidades sedimentares paleozoicas e mesozoicas de Rondônia fazem parte 

da Bacia dos Parecis, a qual contém cerca de 7.000 m de rochas sedimentares siliciclásticas. 

A parte dessa bacia abrangida pelo estado de Rondônia é constituída pela cobertura 

sedimentar paleozoica da Fossa Tectônica de Rondônia (Siqueira, 1989), que corresponde 

à fase rifte da bacia (Pedreira e Bahia, 2004), representada em superfície pelas Formações 
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Pimenta Bueno e Pedra Redonda e, em subsuperfície, pela Formação Cacoal (Quadros e 

Rizzotto, 2007).  

Sucedendo à fase rifte, ocorrem as sequências sedimentares associadas à 

formação de uma bacia do tipo intracratônica sobre os riftes, sendo estas representadas em 

superfície pela Formação Fazenda Casa Branca e pelo Grupo Parecis, que engloba as 

Formações Corumbiara, Rio Ávila e Utiariti (Quadros e Rizzotto, 2007). As manifestações 

magmáticas ocorridas na Bacia dos Parecis em Rondônia encontram-se representadas por 

basaltos, diabásios e gabros da Formação Anari, além de intrusões kimberlíticas.  

Segundo Siqueira (1989), a Fossa Tectônica de Rondônia é composta pelos 

grabens de Pimenta Bueno e Colorado, separados pelo Alto Estrutural do Rio Branco do 

Guaporé (Soueiro et al. 1981). Essa fossa é limitada, de norte para sul, pelos lineamentos 

Presidente Hermes, Itapuã e Colorado. A fossa tem evidências de subsidência no 

Paleozoico, com preenchimento de conglomerados, arenitos, siltitos, calcários e folhelhos, 

nessa ordem e em direção ao depocentro, que finaliza com depósitos glaciais na borda 

norte e importantes reativações durante o Mesozoico.  

A coluna estratigráfica da bacia é baseada em Siqueira (1989), e complementada 

por dados de Bahia & Pedreira (1996) e Bahia et al. (1996) apud Pedreira & Bahia (2004); 

o primeiro autor uniformizou a nomenclatura estratigráfica dos trabalhos anteriores. 

Lacunas estratigráficas colocam em contato erosivo entre si algumas formações, 

eliminando as unidades intermediárias. Em 2006 Bahia et al. 2006 fizeram também revisão 

da estratigrafia da bacia. 

As rochas ígneas que ocorrem intercaladas nelas são derrames basálticos e 

corpos de diabásio agrupados nas formações Anari e Tapirapuã, além de chaminés 
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kimberlíticas que as intrudem, ainda sem designação estratigráfica formal. A Figura 23 a 

seguir ilustra as unidades em ordem cronológica que ocorrem na bacia. 

 

 
FIGURA 23 - COLUNA ESTRATIGRÁFICA DA BACIA DOS PARECIS (BAHIA ET AL.  2006) 
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O Grupo Parecis, na região sudeste de Rondônia, é composto pelas formações 

Corumbiara, Rio Ávila e Utiariti (Quadros e Rizzotto, 2007). A Formação Corumbiara é 

constituída por pacotes pouco espessos de conglomerados polimíticos imaturos, mal 

selecionados, interdigitados e/ou sobrepostos por arenitos feldspáticos. Os seixos dos 

conglomerados apresentam formas e tamanhos variados e consistem de quartzitos, 

gnaisses, granitos, xistos, quartzo leitoso e raros anfibolitos do embasamento. Por tais 

características, o conglomerado basal da Formação Corumbiara sugere uma origem a partir 

de sistemas deposicionais do tipo leques aluviais, onde os arenitos arcoseanos e/ou 

cauliníticos são indicativos de fonte proximal de rochas graníticas.  

A Formação Rio Ávila, Figura 24, é composta por arenitos bimodais finos, 

esbranquiçados a amarelados, com estratificação cruzada tabular cuneiforme de médio a 

grande porte. O ambiente da formação é interpretado como de regime climático desértico, 

com formação de depósitos de dunas, interdunas e de wadis.  

 

FIGURA 24 - COLUNA ESTRATIGRÁFICA DA FORMAÇÃO RIO ÁVILA. (BAHIA ET AL. 2006) 

 

A Formação Utiariti, proposta por Barros et al. (1982), é composta por 

arenitos finos a médios, maciços e/ou com estratificação cruzada acanalada de pequeno 
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porte, com raras intercalações de arenito maciço contendo grânulos e seixos de quartzo 

leitoso e de arenito siltoso e siltito argiloso. Padilha (1974) interpreta o ambiente 

deposicional do membro superior da extinta Formação Parecis, ao qual corresponde a 

Formação Utiariti, como fluviolacustrino.  

Dados geocronológicos sobre o Grupo Parecis são de Oliveira (1936), que 

descreve a ocorrência de troncos petrificados de Gimnospermas, família das Coníferas, do 

Cretáceo Superior (apud Bahia 2006). 

 

5.1.2.5. FORMAÇÃO FAZENDA DA CASA BRANCA 

Essa formação aflora na região centro-oeste da Bacia dos Parecis, nas suas 

bordas nordeste, sudoeste e sul (Figura 25). É constituída por conglomerados, arcóseos, 

ortoquartzitos, argilitos e folhelhos. Padilha et al. (1974) mapearam esta unidade em 

Vilhena, Porto dos Gaúchos e nos vales dos rios Arinos e Teles Pires, como composta por 

conglomerados, arcóseos, grauvacas e pelitos, como também o fizeram Ribeiro Filho et al. 

(1975) no sul da bacia. Costa et al. (1975) reconheceram a formação na borda leste da 

bacia, onde ela é composta por conglomerados, arenitos e arenitos siltosos com clastos 

caídos, depositados sobre a Formação Ponta Grossa. No setor sudoeste da bacia foram 

reconhecidos somente o conglomerado inferior, abaixo dos derrames basálticos (Barros & 

Pastore Jr., 1974). 

O contato inferior dessa formação é com a Formação Pimenta Bueno, ou com o 

embasamento cristalino. O contato superior, de acordo com Costa et al. (1975), é uma 

discordância erosiva. A espessura da formação no centro da bacia é de 200m, diminuindo 

para 40m na localidade de Porto dos Gaúchos (Padilha et al. 1974).  
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FIGURA 25 - COLUNA ESTRATIGRÁFICA DA FORMAÇÃO FAZENDA DA CASA BRANCA 

 

A Figura 25 apresenta a coluna estratigráfica da Formação Fazenda da Casa 

Branca: A - Sudoeste da bacia (Barros & Pastore Jr., 1974); B - Vale dos rios Arinos e Teles 

Pires (Padilha et al. 1974); C - Sul da bacia (Ribeiro Filho et al. 1975); D - Borda leste da 

bacia (Costa et al. 1975). Legenda: 1 - Basalto; 2 - Argilito e Folhelho; 3 - Siltito com clastos 

caídos; 4 - Arenito; 5 - Grauvaca; 6 - Arcóseo; 7 - Conglomerado; 8 - Estratificação cruzada 

cuneiforme; 9 – Estratificação cruzada acanalada; 10 – Discordância. 

A Formação Fazenda Casa Branca é composta por arenitos com estratificação 

plano-paralela cruzada acanalada e tabular de pequeno porte, avermelhados a arroxeados, 

micáceos, finos a muito finos, ortoquartzíticos e/ou feldspáticos, com grãos 

subarredondados a subangulosos, de esfericidade baixa a média. Os conglomerados 

ocorrem em lentes; são polimíticos, sustentados por clastos de quartzo, quartzito, granito e 

gnaisse. Os pelitos são subordinados e ocorrem como camadas métricas a decamétricas 

intercaladas nos arenitos. Olivatti e Ribeiro Filho (1976), devido à ocorrência de fósseis de 
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psaronius sp, posicionam essa unidade no Permocarbonífero. O ambiente deposicional dos 

sedimentos da unidade foi fluvial, com depósitos de barras de canal (arenitos), resíduos de 

canal (conglomerados) e de planície de inundação (pelitos).  

Os conglomerados nas quatro seções da Figura 25 são polimíticos, com clastos 

apresentando diâmetro máximo de 40 centímetros, e são separados por camadas ou lentes 

de arenito fino a grosso. À sudoeste da bacia, os conglomerados são superpostos pelos 

derrames basálticos da Formação Tapirapuã (Figura 25A). Arcóseos, correspondentes à 

parte intermediária da formação, ocorrem nas regiões central e sul da bacia, gradando a 

leste para siltitos com clastos caídos (Figura 25D). Os argilitos e folhelhos do topo da 

formação, estão intercalados com siltitos (Figuras 25B e C). 

Arenitos atribuídos a Formação Fazenda da Casa Branca tem estratificações 

cruzadas interpretadas como depósitos de rios entrelaçados, indicando paleocorrentes 

para leste. A sua deposição em água rasa é evidenciada por marcas onduladas linguóides 

(tipo lunate dunes), e fendas de ressecamento. Padilha et al. (1974) interpretaram o 

ambiente deposicional da Formação como fluviolacustre em ampla planície de inundação. 

Entretanto, Siqueira (1989) menciona que Caputo (1984) o interpretou como glacial ou 

periglacial. 

Essa assertiva não invalida a interpretação prévia, desde quando em uma 

planície de lavagem (ambiente periglacial), pode ocorrer deposição fluviolacustre. Em 

apoio à interpretação de Caputo (1984), existe a provável associação diamictito dropstone 

da parte leste da bacia (Figura 25D). 

A Formação Fazenda da Casa Branca é correlacionada por Siqueira (1989), com 

o Grupo Itararé da Bacia do Paraná e com a Formação Pedra de Fogo da Bacia do Parnaíba, 
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ambas de idade permiana. Costa et al. (1975) registraram a presença de restos de plantas 

silicificadas do gênero Psaronius nesta formação. 

 

5.1.2.6. FORMAÇÃO UTIARITI 

Essa formação aflora no setor sudoeste da Bacia dos Parecis, na área limitada 

pelas localidades de Colorado do Oeste, Vilhena, Brasnorte e Alto Paraguai; é constituída 

por conglomerados, arenitos e pelitos. Padilha et al. (1974) a dividiram em dois membros, 

chamando informalmente de eólico o membro inferior e aquoso o superior. 

O contato inferior da Formação é com os derrames basálticos. O contato 

superior é com a cobertura cenozóica inconsolidada. A espessura da formação varia entre 

120 e 150 metros (Padilha et al. 1974), na rodovia entre a cidade de Colorado do Oeste e a 

BR-364, sua espessura foi estimada em 200 metros. 

Os conglomerados basais que afloram tanto a sudoeste como a sul da bacia, são 

polimíticos, mal selecionados, com clastos de gnaisse, quartzito, arenito, folhelho e ardósia 

(Barros & Pastore Jr, 1974; Figuras 26A e 26C). Os clastos dos conglomerados da parte 

intermediária da formação são de arenito e quartzo; seus diâmetros estão em torno de 30 

centímetros. O membro inferior, de Padilha et al. (1974) consiste em arenitos finos a 

médios, apresentando intercalações de argilitos e conglomerados. Estratificações cruzadas 

cuneiformes com sets de um metro de altura e dezenas de metros de extensão, são comuns 

(Barros & Pastore Jr., 1974). Os arenitos da parte superior da formação no centro da bacia, 

são brancos, cor-de-rosa, amarelos e cinza, finos a médios, e contêm camadas silicificadas 

com marcas onduladas preservadas (Padilha et al. 1974). No topo da formação os arenitos 

são silicificados (Figura 26A), ou consistem em ortoquartzito com camadas de arenito 

siltoso (Figura 26C). 
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Na estrada entre a cidade de Colorado do Oeste e a BR-364, a Formação Utiariti 

é composta de arenitos e folhelhos ou arenito argiloso. Os arenitos são bimodais, com 

seixos dispersos e estratificação cruzada tabular de grande porte, com geometria 

cuneiforme. Na sequência intermediária da formação, os arenitos têm numerosos canais 

com mais de 7 metros de largura e um metro de profundidade preenchidos por 

conglomerados. Lentes de argilito estão intercaladas nestes arenitos. No topo da sucessão, 

ocorrem argilito e arenito argiloso com intercalações de arenito lateralmente persistentes, 

que possuem estratificação cruzada acanalada de grande porte. 

A imagem a seguir mostra, com respectiva legenda, a  coluna estratigráfica da 

Formação Utiariti (antiga Parecis): A- Sudoeste da bacia (Barros & Pastore Jr., 1974); B- 

Centro da bacia (Padilha, 1974); C- Sul da bacia (Ribeiro Filho et al. 1975). Legenda: 1- 

Argilito, folhelho; 2 - Arenito siltoso; 3 - Chert; 4 - Arenito/Ortoquartzito; 5 - 

Conglomerado; 6 - Marcas onduladas; 7 - Estratificação cruzada tabular cuneiforme; 8 - 

Discordância. 

As intercalações de argilitos e conglomerados desse membro podem 

corresponder a depósitos de lagos rasos e planícies de areia com seixos, das áreas 

interdunas; as dunas são representadas pelas camadas com estratificações cruzadas de 

grande porte (superfícies de deflação), mostradas nas Figuras 26A e B. 

Os conglomerados que preenchem os canais da sequência intermediária, são 

interpretados como depósitos de abandono de canal estocados por correntes efêmeras de 

alto gradiente. Esses canais se superpõem, indicando migração lateral. A parte superior da 

sucessão sugere a presença de uma área onde os lagos interdunas são repetidamente 

preenchidos pela migração das dunas. O ambiente deposicional do membro superior da 
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Formação foi interpretado por Padilha et al. (1974) como fluvio lacustre; as marcas 

onduladas preservadas nas camadas de sílex, indicam deposição em águas rasas, 

possivelmente nas margens de um lago. 

 

 

FIGURA 26 - COLUNA ESTRATIGRÁFICA DA FORMAÇÃO UTIARITI 

 

5.1.2.7. COBERTURA INCONSOLIDADA CENOZÓICA 

Esta cobertura, de idade terciário quaternária, aflora continuamente no setor 

leste da bacia, na sua parte central, e, parcialmente, sobre a Formação Utiariti. Consiste em 

sedimentos arenosos, siltosos e areno-siltosos, além de lateritas (Schobbenhaus et al. 

1981). 
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5.1.2.8. FORMAÇÃO ANARI 

Esta Formação, que aflora no sudeste do Gráben do Colorado, consiste em 

basaltos de granulação fina a afanítica e coloração cinza-chumbo, com disjunção colunar, 

pela sua granulação grossa e ausência de vidro vulcânico. Pinto Filho et al. (1977), por 

analogia com outras regiões do país, assumiram uma idade cretácea para esta formação, a 

qual é correlacionada com a Formação Serra Geral da Bacia do Paraná. A Planta 2.1, 

anexada, mostra sua distribuição regional. 

O vulcanismo da Formação Anari está presente na forma de derrames 

relativamente extensos de basaltos de coloração cinza, textura afanítica e estrutura maciça. 

Mineralogicamente eles contêm plagioclásio cálcico, clinopiroxênio e, mais raramente, 

olivina e mica. Esse vulcanismo está ainda representado por rochas gabróicas de 

granulação fina, que constituem extenso corpo na forma de “sill”, alojado na base da 

Formação Utiariti. Os basaltos, com idade variando de 111 a 208 Ma, estão associados a 

diques de diabásio e “pipes” kimberlíticos. Segundo Scandolara et al. (1999), esses corpos 

basálticos ocorrem alojados e condicionados pelas profundas estruturas que margeiam o 

Gráben de Pimenta Bueno e Colorado do Oeste, com as rochas posicionadas sobre os 

sedimentos da Formação rio Ávila e sotopostas aos sedimentos da Formação Utiariti. 

O vulcanismo fissural mesozoico do tipo plateau, da Formação Anari 

corresponde às rochas básicas que ocorrem na Cachoeira 15 de Novembro, no rio Pimenta 

Bueno, e no salto do Anari (Hidrelétrica Chupinguaia, Figura 26). Essas rochas 

predominantemente extrusivas, vulcânicas, ocorrem como soleiras de até 50 m de 

espessura que se estendem por mais de 2.000 km2, intrusivas na Formação Pimenta Bueno 

e no Grupo Parecis (Romanini, 2000), mais especificamente na Formação rio Ávila 

(Rizzotto, 2010). Essa unidade é constituída por basaltos, diabásios e microgabros com 
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amplas variações texturais verticais e horizontais. Dados isotópicos K-Ar e Ar-Ar, obtidos 

por Pinto Filho et al. (1977) e Santos e Oliveira (1980), em amostras de basalto da 

Formação Anari, geraram idades que oscilam entre o Cretáceo e o Jurássico Inferior. A 

idade de 198 ± 0,8 Ma é considerada como a mais próxima da cristalização dessas rochas e 

comparável à obtida no Basalto Tapirapuã (MT). 

A figura a seguir mostra Basalto Anari, cachoeira Anari, a Jusante da PCH 

Chupinguaia (pg. 240, Geodiversidade do Estado de Rondônia). 

 

FIGURA 27 – BASALTO ANARI 
 

No Mapa Geodiversidade do Estado de Rondônia, esse domínio é representado 

pela unidade geológico-ambiental Predomínio de Basaltos (DVMb), correspondente à 

Formação Anari, de idade jurássica (Figura 28). Esta unidade geológico-ambiental DVMb 

apresenta ampla diversidade morfológica, representada no Mapa Geodiversidade do 

Estado de Rondônia por Planaltos, Superfícies Aplainadas Degradadas e Degraus 

Estruturais e Rebordos Erosivos.  
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FIGURA 28 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA UNIDADE GEOLÓGICO-AMBIENTAL  

 

Em Rondônia, foram identificados 94 corpos de kimberlitos ocorrentes no limite 

norte do Graben Pimenta Bueno, nos municípios de Pimenta Bueno e Espigão d’Oeste, 

alojados tanto nas rochas que preenchem o graben quanto nas áreas de embasamento. 

Alguns corpos se encontram nas áreas de ocorrência do Complexo Jamari, na região entre 

Cacaulândia e Ariquemes, e nas áreas de ocorrência do Complexo Colorado, na região de 

Colorado do Oeste e Corumbiara (Rizzotto et al. 2004a, 2004b). Dentre estes, alguns corpos 

são ora subaflorantes, ora cobertos por detritos do Grupo Parecis (Formação Utiariti), ora 

por coberturas residuais indiferenciadas. A maioria dos corpos é subcircular, de diâmetro 

variável, desde alguns metros podendo chegar até 60 m, mas seus contatos com as rochas 

encaixantes estão raramente expostos devido ao manto de intemperismo. Contudo, na 

região de Barão de Melgaço há chaminés encaixadas em folhelhos e siltitos da Formação 
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Pimenta Bueno, onde o contato, quando exposto, é marcado por zona brechada de 

kimberlito com abundância de fragmentos das encaixantes. A idade dos kimberlitos de 

Rondônia tem sido atribuída ao Cretáceo Superior, por analogia aos da Província 

Kimberlítica de Juína (MT), onde Teixeira (1996) obteve idades entre 95 Ma e 92 Ma. 

Entretanto, dados de Zolinger (2005) sobre kimberlitos da região de Colorado do Oeste 

indicaram que o corpo E1 tem idade de 293 ± 18 Ma e o corpo ES1, de 317 ± 43 Ma, o que 

os coloca no Carbonífero Superior-Permiano Inferior. 

 

 

FIGURA 29 - INTRUSÃO ES1, LINHA 02, COLORADO DO OESTE 
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A figura a seguir apresenta perfil do solo produto do intemperismo da intrusão 

kimberlitica Es1, na margem direita do rio Escondido, Linha 2, Colorado do Oeste (Zolinger 

2005). 

 

 
FIGURA 30 - PERFIL DO SOLO PRODUTO DO INTEMPERISMO DA INTRUSÃO KIMBERLITICA 
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5.1.2.9. TECTÔNICA DA BACIA DOS PARECIS 

A Bacia dos Parecis foi dividida por Siqueira (1989) em três domínios tectono-

sedimentares: 1) Fossa Tectônica de Rondônia, no oeste da bacia; 2) o Baixo Gravimétrico 

dos Parecis no sudoeste da bacia; e 3) a Depressão do Alto Xingu, no limite leste da bacia. 

Esses domínios correspondem às sub-bacias de Rondônia, do Juruena e do Alto Xingu, 

separadas respectivamente pelos arcos de Vilhena e da Serra Formosa (Braga & Siqueira, 

1996; Figura 31). Em cada sub-bacia a sequência sedimentar é distinta; somente a 

Formação Fazenda da Casa Branca aflora em todas as sub-bacias. 

Na Sub-bacia de Rondônia as camadas têm mergulhos suaves, da ordem de 

cinco graus. As principais estruturas estão concentradas nas zonas de falha que limitam os 

grabens de Pimenta Bueno e do Colorado. Elas consistem em zonas brechadas e 

silicificadas, com blocos de quartzito. 

No limite norte do Graben do Colorado, existem duas zonas de falhas paralelas: 

na mais setentrional, ocorrem brechas e blocos de quartzito; esta zona é separada de outra 

mais meridional por um intervalo onde ocorrem folhelhos de atitude suborizontal. A 

segunda zona, que é paralela à primeira por uma extensão considerável, consiste em uma 

série de morros alinhados, formados por brecha de falha e arenitos silicificados. Na Sub-

bacia do Juruena as camadas são suborizontais ou têm mergulhos fracos; na Sub-bacia do 

Alto Xingu as características são aparentemente semelhantes.  

A figura seguinte mostra esboço da estrutura profunda da Bacia dos Parecis 

(modificado de Siqueira&Teixeira,1993 e Braga & Siqueira, 1996). Legenda: 1-Falhas 

profundas modeladas gravimetricamente; 2-Falhas sem modelamento gravimétrico; 3-

Falhas aflorantes; 4-Arcos do embasamento separando as sub-bacias. 



PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA 

HIDROELÉTRICA CHUPINGUAIA LTDA 

 
 

 84/255 
 

 
 

 

FIGURA 31 - ESBOÇO DA ESTRUTURA PROFUNDA DA BACIA DOS PARECIS 

 

 

 

 

FIGURA 32 - BLOCOS-DIAGRAMA ESQUEMÁTICOS MOSTRANDO A EVOLUÇÃO DA BACIA DOS PARECIS 

 

 

Os dados expostos na Figura 31 conduzem à interpretação da Bacia dos Parecis, 

não como uma única bacia, mas como uma bacia intracratônica depositada sobre riftes, de 

PCH Cascata  
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modo que podem ser consideradas, separadamente, a Fossa Tectônica de Rondônia e a 

Bacia dos Parecis propriamente dita. A figura representa blocos-diagrama esquemáticos 

mostrando a evolução da Bacia dos Parecis. A - Extensão no setor sudoeste do Cráton 

Amazônico; B - Tafrogênese: formação dos grabens de Pimenta Bueno (PB) e do Colorado 

(C); C - Coilogênese: subsidência e deposição da Bacia dos Parecis (P) sobre os grabens de 

Pimenta Bueno e do Colorado, Bahia R.B.C & Pedreira A.J.1996. 

 

5.1.2.10. GEOLOGIA LOCAL 

A Planta 2.2, anexada, mostra em área as unidades litoestratigráficas na PCH 

Cascata Chupinguaia. A vegetação nas APP dos igarapés da região, as pastagens nas áreas 

ocupadas e o espesso manto de intemperismo, dificultam o mapeamento do topo rochoso 

no local do aproveitamento. Os afloramentos de rocha alterada no entorno das estruturas 

da PCH, conforme fotografias a seguir, são de topo rochoso intemperizado, com estruturas 

de decomposição da rocha preservadas em forma de “casca de cebola”. Matacão (boulder) 

arredondado de basalto remanescente ao intemperismo progressivo," com intemperismo 

maior nos cantos dos blocos fraturados e eliminação de pontas no bloco basáltico que 

tende a ficar com formas arredondadas até esféricas. A cor marrom do solo ocorre devido a 

presença de argilo minerais ricos em Fe e Mg, entre outros elementos químicos. A jusante 

do Vertedouro e Casa de Força o topo rochoso de basalto aflora, a cor é cinza escuro, de 

granulometria afanítica, pouco fraturado, com coerência C1.  
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FIGURA 33 – GEOLOGIA NA AII DO RESERVATÓRIO 

 

 

Observa-se nas fotografias a seguir que o topo rochoso se apresenta alterado na 

superfície originando Latossolo vermelho argiloso, observa-se também que este material 

foi removido até o topo rochoso para então ancorar a fundação das estruturas. A Coerência 

C1, do basalto em topo rochoso proporciona segurança e durabilidade a obra. A exfoliação 

esferoidal dos matacões está preservada no solo. Nota-se claramente nas fotografias o topo 

rochoso da Formação Basalto Anari. As fraturas, raras, são de contato rocha/rocha. O 

Vertedouro de concreto foi assentado em topo rochoso pouco fraturado da Formação 

Anari. Os blocos de basalto foram usados nas contenções laterais do canal. A jusante do 

Vertedouro o rio retoma seu leito em topo rochoso em que se observa a infinidade de 

blocos de rocha sendo retrabalhados pela ação da água. 
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FIGURA 34 – SOLO ALTERADO NAS ESCAVAÇÕES DO ENTORNO DA ESTRUTURA DA CASA DE FORÇA 

 
 

 

FIGURA 35 – AFLORAMENTO A JUSANTE DO VERTEDOURO 
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FIGURA 36 – VERTEDOURO DE CONCRETO ASSENTADO EM TOPO ROCHOSO  

 
 

 

FIGURA 37 – JUSANTE DO VERTEDOURO EM TOPO ROCHOSO 

 

As Formações rio Ávila e Corumbiara, ambas sedimentares, ocorrem a sudeste e 

sudoeste do aproveitamento influenciando na rede de drenagem que abastece o 
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reservatório. A Formação Fazenda da Casa Branca ocorre a norte e leste do 

aproveitamento, onde estão as nascentes da Bacia do rio Pimenta Bueno, conforme se 

observa nas Plantas 2.1 e 2.2, anexadas. 

5.1.3. GEOMORFOLOGIA 

O reservatório da PCH Cascata Chupinguaia foi edificado entre morros que 

servem de ombreiras e permitem que o reservatório represe a água dos rios a montante, 

além disso, associado a topo rochoso ígneo resistente a ação do tempo. Os morros e colinas 

do entorno, incidem em morfologia do Planalto dos Parecis (Planta 3), que segundo o 

ZSEE/RO em sua 2ª Aproximação, as formas descritas são Superfícies Tabulares, 

Agrupamento de Morros e Colinas e Planícies Inundáveis e Vales. O contexto 

geomorfológico que envolve a AID e AII está descrito a seguir. 

 

 
FIGURA 38 – GEOMORFOLOGIA NA REGIÃO DO ENTORNO DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA 
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5.1.3.1. PLANALTO DISSECADO DOS PARECIS 

O Planalto dos Parecis é a unidade de relevo da região da PCH Cascata 

Chupinguaia, conforme apresentado na Planta 3, anexada, e engloba várias unidades 

litoestratigráficas sobrepostas ao embasamento (Pré-Cambriano Médio a Superior), a 

saber: Arenito da Fazenda Casa Branca (Permo-Carbonífero); Basalto Anari (Jurássico); 

Formação Parecis (Cretáceo) e o Terciário-Quaternário Detrito-Laterítico. Em seus 

diversos compartimentos topográficos ocorrem a presença da Floresta Ombrófila Densa 

Tropical e da Floresta Ombrófila Aberta Tropical, ambas são Florestas Submontanas com 

dossel emergente, notadamente recobrindo a Terra-Roxa Estruturada, os solos Podzólicos 

Vermelho-Amarelos e Brunizém Avermelhado. 

Na região do empreendimento aparece apenas a extremidade ocidental da 

Chapada dos Parecis, que se estende para leste, onde ocupa extensa área. A cota em torno 

de 600m é registrada no município de Vilhena. A chapada e suas principais formas de 

relevo foram esculpidas em rochas sedimentares da Bacia dos Parecis. Correspondem aos 

topos conservados e secundariamente formas dissecadas elevadas de topos planos e 

amplos. Formas convexas foram também mapeadas a noroeste da cidade de Vilhena. Ao sul, 

a chapada forma patamares escalonados delimitados também por escarpas erosivas. 

Os arenitos da Formação Utiariti apresentam principalmente acamamento 

plano-paralelo, caracterizando uma suavidade topográfica. Sobre os arenitos da Formação 

ocorre uma camada detrito-laterítica correlacionada ao Terciário-Quaternário (TQdl).  

O nível mais alto de 300 a 400m é atingido através de escarpas erosivas e/ou 

estreitas faixas de relevo dissecado, local em que há contato entre litologias 

permocarboníferas e eopaleozoicas. Consiste em uma superfície que se amplia para leste, 

indo envolver a região da Chapada dos Parecis.  
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O mais baixo nível (200 a 300m) apresenta-se na extremidade ocidental do 

Planalto dos Parecis.  Corresponde a um esporão rebaixado do planalto que recebe a 

denominação de serra João Antunes.  Dispõe-se em uma faixa direcionada inicialmente de 

O-SO-E-NE, desviando-se de sudoeste para nordeste e ainda prolongando-se para norte. 

Esta serra constitui-se litologicamente de arcóseos micáceos intercalados por folhelhos e 

arenitos do Eopaleozoico. As intercalações destas litologias refletem-se nas formas de 

relevo, pelas vertentes escalonadas das formas de topos planos e topo convexo. 

A sul e sudoeste delimita-se com a Depressão do Guaporé, através de escarpas 

abruptas, sustentadas pelo Basalto Anari e localmente conhecidas como Serra dos Parecis. 

Quanto à rede de drenagem mostra o padrão dendrítico, sendo que no topo das formas 

conservadas ela é pouco densa, abrange a região das nascentes dos rios Pimenta Bueno e 

Juruena. 

O levantamento geomorfológico consiste na aplicação do conceito de sistemas e 

dinâmica de relevo, que utiliza como principais critérios a amplitude local das formas, ou 

seja, altura entre o cume e vales adjacentes; a declividade das ladeiras; a extensão e forma 

dos cumes; a expressão de cada unidade em áreas e densidade e padrões de drenagem. Em 

anexo encontra-se a Planta 6.2 de Vulnerabilidade a Erosão, e é possível observar que as 

estruturas da PCH estão na cota 250m (cor rosa), em vale aberto, sendo as ladeiras de baixa 

declividade, caracterizando colinas suaves, conforme se observa nas distancias entre as 

curvas de nível. 

A Figura 39 apresenta corte da Planta 6.2 na qual está plotado em rosa o canal e 

em azul o lago da PCH. Observa-se que no entorno as curvas de nível estão distantes 

representando o relevo de curvas suaves sem áreas íngremes. 
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FIGURA 39 - CORTE DA PLANTA 6.2 VULNERABILIDADE A EROSÃO 

 

O reservatório da PCH Cascata Chupinguaia e seu entorno incidem em 

morfologia do Planalto dos Parecis (Planta 3), que segundo o ZSEE do Estado de Rondônia 

(2005) as formas descritas são Superfícies Tabulares, Agrupamento de Morros e Colinas e 

Planícies Inundáveis e Vales. O contexto regional envolve a AID e AII e estão descritos a 

seguir. 

A Planta 4.2 Hipsometria da área de influência direta do reservatório da PCH 

Cascata Chupinguaia mostra altitudes entre 227 e 303 metros. Na Planta 6.1 de 

Vulnerabilidade a Erosão repara-se declividades suaves, com encostas íngremes somente 

no encaixe das drenagens, locais onde a susceptibilidade a erosão é acentuada. 

A Figura 40 apresenta vista aérea da PCH Cascata Chupinguaia onde se vê o 

relevo levemente ondulado do Basalto Anari. A calha do rio no trecho alagado causa a falsa 
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impressão do entalhe do leito do rio no trecho ser suave. As áreas propensas a erosão são 

as margens do rio e as áreas que foram desmatadas, ou seja, os topos dos morros e os vales 

onde grandes áreas de floresta foram substituídas por pastagens. A erosão laminar atua 

intensamente no topo e nas encostas dos morros, expondo grandes blocos de arenito e 

carreando material fino (silte e argila) para os vales e para o rio.  Consequentemente a área 

mais susceptível ao assoreamento localiza-se nas encostas e nas margens dos rios. 

 

 

FIGURA 40 - VISTA DAS ESTRUTURAS DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA 

 

5.1.3.2. UNIDADES ESTRUTURAIS/DEDUCIONAIS – SUPERFÍCIES TABULARES S1 

Conforme o ZSEE/RO, a PCH está edificada nesta unidade de relevo. A Planta 3, 

em anexo, mostra a distribuição em área desta unidade. A Planta 4.1 de Hipsometria do 

Entorno do Reservatório permite observar que a região do aproveitamento está em um 

vale, do rio Pimenta Bueno e que as formas tabulares e borda de chapada ocorrem a norte, 

leste e sul do aproveitamento, em cotas de 300 metros, com desníveis de até 60 metros 

variando de abruptos a suaves ao longo das encostas. 
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As Plantas 4.1 e 4.2, mostram que o relevo está dissecado, com cota altimétrica 

máxima de 310 metros e mínima de 250 na calha do rio Pimenta Bueno. De maneira geral, 

o relevo tem formas convexas, separados em vales em “V”, resultando em uma diferença 

entre 20 e 40 metros na altitude dos morros em relação ao rio Pimenta Bueno. A 

declividade é acentuada nas encostas, à leste, porém na extensão dos talvegues a 

declividade é menos aparente. 

As Superfícies Tabulares abrangem grande parte das bacias de drenagem dos 

rios Ji-Paraná e seus formadores Pimenta Bueno e Comemoração. Compreende uma série 

de relevos elaborados sobre rochas sedimentares de idade cretácea, formações terciário-

quaternárias e um padrão de formas predominantes composto por interflúvios amplos e 

levemente tabulares, com fundos de vale geralmente abertos e amplos; além de pequenas 

planícies fluviais formarem-se em setores restritos da rede de drenagem. As Superfícies 

Tabulares compreendem, também, uma série de relevos tabulares elaborados sobre rochas 

meta-vulcano sedimentares, com diferentes graus de dissecação e dimensões Inter fluviais.  

As Unidades Estruturais Deducionais Superficiais Tabulares incidentes ocorrem 

em Rochas com Baixa Média Dissecação e em Rochas Sedimentares com Média a Alta 

Dissecação.  

Na primeira, o relevo é constituído por pequenos a médios interflúvios com 

dimensões médias entre 2000 e 3000 metros e entalhe entre 20 e 40 metros, 

medianamente dissecados. O padrão de drenagem é subdendrítico com densidade média. A 

cobertura superficial é representada por areia fina a muito fina, subangulosa a angulosa, 

areia média subarredondada e arredondada subordinada. Podendo ser pouco argilosa 

(ZSEE/RO, 2005). O embasamento é composto por arenitos e siltitos e os solos associados a 
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esses modeladores são areias quartzosas e latossolo amarelo. No relevo ocorrem processos 

de erosão laminar, em sulcos e ravinas que têm ocorrência generalizada com moderada 

intensidade (ZSEE/RO, 2005). 

Na segunda apresenta áreas fortemente dissecadas formando vales muito 

entalhados, com altitudes que variam entre 300 e 500 metros, possuindo desníveis de 100 

metros ou mais. Na parte baixa deste sistema ocorre um forte processo de dissecação 

gerando morros alongados que possuem entalhamento dos vales acima de 60 metros e 

dimensões Inter fluviais entre 750 e 1750 metros; lembrando que a ocorrência desta 

unidade é restrita a Folha Vilhena (ZSEE, 2005). 

5.1.3.3. AGRUPAMENTOS DE MORROS E COLINAS – ABERTO COM COLINAS/INSELBERGS E MÉDIOS (D3) 

O ZSEE/RO(2005) descreve esta unidade geomorfológica compreendendo os 

relevos em formas de morros e colinas dispersos por todo o Estado. Representam relevos 

residuais, associados a diferentes embasamentos litológicos e não possuem controle 

estrutural evidente. Ocorre à nordeste, leste e sul do aproveitamento estudado, 

apresentado na Planta 3, em anexo. 

Este sistema apresenta-se como uma área de colinas e morros dissecados pela 

ação fluvial. Ocorrem dispersos, conformando um relevo muito dissecado, circundado por 

áreas aplanadas. Localmente recebem denominação de serras, em função de desníveis de 

até 150 metros. 

A caracterização de complexos de inselbergs e inselbergs isolados está 

associada à interpretação de que estas áreas seriam remanescentes de um processo de 

aplanamento elaborado em clima árido ou semiárido, semelhante ao existente no Nordeste 

do Brasil atualmente (ZSEE, 2005). 
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Esses inselbergs persistiram na paisagem em função de seu posicionamento 

geográfico, pois geralmente se encontram afastados das grandes redes de drenagem e 

também em função de diferenciação litológica e estrutural. Neste caso, aberto com 

Colinas/Inselbergs Baixos e Médios especialmente, os topos são convexizados, 

preferencialmente com vertentes convexas. Contudo nas baixas vertentes ocorrem 

côncavas. Vales com perfil em “V”, medianamente entalhados. A drenagem apresenta 

preferencialmente padrão dendrítico e nas de maior ordem ocorrem vales abertos com 

planícies alveolares. As altitudes variam entre 480 e 290 metros; o entalhe dos vales 

variam entre 20 e 80 metros e dimensão interfluvial entre 250 e 1750 metros (ZSEE/RO, 

2005). 

Os solos mapeados neste sistema correspondem preferencialmente a Podzólicos 

Vermelho-Amarelo e secundariamente a Latossolo Vermelho-Amarelo, Latossolo 

Vermelho-Escuro, Cambissolos e Litólicos. 

A dinâmica atual nas áreas preservadas corresponde ao predomínio de 

escoamento superficial laminar e intemperismo físico-químico das rochas. Nas áreas já 

ocupadas por pastagens e agricultura são observados processos de ravinamento, sulcos e 

micro deslizamentos associados à área de terracetes.  

 

5.1.3.4. DENSO COM COLINAS/ INSELBERGS MÉDIOS E ALTOS  

Este conjunto de colinas, morros e morrotes apresenta entalhamento dos vales 

que ocupam o intervalo entre 40 e 100 metros, predominando valores entre 40 e 70 

metros. As dimensões Inter fluviais médias encontram-se entre 750 e 1.750 metros, 

predominando perfis de topos e vertentes convexos e vales encaixados. Localmente 

ocorrem vertentes côncavas associadas a vales pedimentados ou mais largos. As 
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declividades médias variam entre 10 e 20%, com exceções das áreas de topos, os quais os 

valores estão na casa de 1 e 2%.  

Os canais esculpem vales profundos, com até 100 metros, correndo entre os 

morros, conformando uma intrincada rede arborescente, com ocorrência de pequenas 

cachoeiras e corredeiras. A rede de drenagem apresenta padrão dendrítico, com alta 

densidade de drenagem, em especial pelo grande número de canais de primeira ordem e 

cabeceiras.  

Os solos são predominantemente argilo-arenosos, do tipo Latossolo Vermelho-

Amarelo, Podzólico Vermelho-Amarelo em associação com Litólicos, nas áreas onde o 

material superficial é mais arenoso, conformam solos do tipo Latossolo Amarelo, Latossolo 

Vermelho-Amarelo e Cambissolos. 

 

5.1.3.5. ÁREA COLINOSA COM ALTO GRAU DE DISSECAÇÃO 

Este sistema corresponde a interflúvios pequenos a médios, com topos 

convexos a aguçados e vales encaixados. O padrão de drenagem é preferencialmente 

dendrítico. As altitudes variam entre 430 e 280 metros. O entalhe dos vales varia entre  40 

e 160  metros com dimensão interfluvial variando entre 250 e 1750 metros. As 

declividades se encontram entre 20 e 45%.  

O material superficial é composto por um manto de alteração autóctone arenoso 

pouco espesso. Localmente ocorrem afloramentos rochosos em campo de matacões e 

pavimentos detríticos com cascalho. Os solos são mapeados predominantemente como 

Podzólicos Vermelho-Amarelo e Litólicos.  
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A dinâmica superficial tende a um predomínio dos processos naturais. Os 

processos esperados são o escoamento superficial laminar e infiltração das águas de chuva 

e o recuo de cabeceiras de drenagem através de processos de ravinamento e deslizamento. 

 

5.1.3.6. PLANÍCIES INUNDÁVEIS E VALES – RIOS SECUNDÁRIOS (A3) 

Este sistema é composto pelas planícies que acompanham os rios. A dinâmica 

dos fluxos nestas áreas indica que os períodos de inundação estão associados aos períodos 

chuvosos. As baixas declividades nesta unidade, com valores sempre inferiores a 1%, são 

decorrentes da suavização consequente dos processos de deposição, proporcionados por 

inundações sazonais, conforme descrito no ZSEE do Estado de Rondônia, 2005. 

O embasamento é composto por materiais detríticos mal selecionados, 

constituídos por areias, siltes e argilas, com níveis conglomeráticos, depositados em canais 

fluviais e planícies de inundação da rede de drenagem atual (ZSEE, 2005). 

O ZSEE/RO (2005) informa ainda, que o material superficial é composto 

predominantemente por sedimentos argilosos inconsolidados, gerando Solos Glei 

Distróficos. 

 

5.1.4. ALTIMETRIA  

Baseado nos arquivos vetoriais digitais obtidos do Modelo Digital de Elevação, 

elaborado com dados da missão SRTM(2000), fornecidos no Datum WGS84, disponíveis 

para download no site de internet do Serviço Geológico dos Estados Unidos (United States 

Geological Survey – USGS) <https://earthexplorer.usgs.gov/>, foram obtidas linhas de 

contorno, que são curvas que conectam pontos na superfície com mesmo valor de elevação. 

Neste caso as linhas de contorno, representativas das curvas de nível, foram geradas com 
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intervalo de cotas de 10 metros, permitindo assim, conhecer a altimetria da bacia de 

contribuição do reservatório da PCH Cascata Chupinguaia.  

A Planta 4.1, anexada, apresenta dados de Hipsometria do Entorno do 

Reservatório da PCH Cascata Chupinguaia, onde as elevações do terreno estão 

representadas com cores diferenciadas em um sistema de graduação, equivalentes com a 

cota do terreno. Nesta planta as cotas altimétricas vão de 240 metros na calha do rio 

Pimenta Bueno, a jusante da Casa de Máquinas da PCH Cascata Chupinguaia, passando pelo 

nível de água do reservatório, que está localizado na cota 266, chegando a 400 metros nos 

níveis mais elevados, localizados no interior da TI Tubarão Latundê, distante cerca de 

13Km do reservatório. 

 

 

FIGURA 41 – ALTIMETRIA DA BACIA DE CONTRIBUIÇÃO DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA 
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5.1.5. SOLOS 

A PCH Cascata Chupinguaia está instalada em terreno basáltico recoberto por 

solo denominado de Argissolo Vermelho Eutrófico, associado a Nitossolo Vermelho 

Distrófico latossólico (Pve7), conforme a Planta 5 anexa. Contudo, as nascentes que 

desaguam no rio Pimenta Bueno estão sobre Latossolo Amarelo alumínio associado a 

Argilossolo Vermelho Amarelo Distrófico latossolico (LAa16), solos propensos a processos 

erosivos mais intensos.  

A Planta 5, anexada, foi elaborada com base nos arquivos vetoriais do ZSEE/RO 

e do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS) da EMBRAPA. As principais 

tipologias pedológicas da área do entorno da PCH Cascata Chupinguaia estão descritas a 

seguir: 

 

 
 

FIGURA 42 – PEDOLOGIA DO ENTORNO DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA  
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PVAd1 - A classe dos Argissolos Vermelho-Amarelos está presente em todo o 

território nacional, do Amapá ao Rio Grande do Sul, constituindo o tipo de solo dos mais 

extensos no Brasil, ao lado dos Latossolos. São solos definidos pelo SiBCS (Embrapa, 2006) 

pela presença de horizonte diagnóstico B textural, apresentando acúmulo de argila em 

profundidade devido à mobilização e perda de argila da parte mais superficial do solo. 

Apresentam frequentemente, mas não exclusivamente, baixa atividade da argila (CTC), 

podendo ser alíticos (altos teores de alumínio), distróficos (baixa saturação de bases) ou 

eutróficos (alta saturação de bases), normalmente são ácidos. Na região os argissolos no 

Terceiro nível de classificação do SIBCS são Distróficos, apresentam baixa fertilidade; no 

entanto estão associados a Argilossolo Vermelho Amarelo Eutrófico que são de alta 

fertilidade. 

PVe6 - Argissolos Vermelho Eutrófico nitossódico podem ser classificados no 

terceiro nível categórico do SiBCS, referencial em que são relacionadas as características 

destas classes de solo e as implicações para uso e manejo. Solos definidos pelo SiBCS 

(Embrapa, 2006) pela presença de horizonte diagnóstico B textural, apresentando acúmulo 

de argila em profundidade devido à mobilização e perda de argila da parte mais superficial 

do solo.  

Apresentam frequentemente, mas não exclusivamente, baixa atividade da argila 

(CTC), e podem ser alíticos (altos teores de alumínio), distróficos (baixa saturação de 

bases) ou eutróficos (alta saturação de bases), sendo normalmente ácidos. Ocorre 

associado ao Nitossolo Vermelho Eutrófico que são solos constituídos por material mineral, 

não hidromórfico, sendo definido pelo SiBCS (Embrapa, 2006) pela presença de horizonte 

diagnóstico subsuperficial B nítico em sequência a qualquer tipo de horizonte A. Além disso 
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a baixa atividade da argila, pode apresentar caráter alítico imediatamente abaixo do 

horizonte A ou dentro dos primeiros 50 cm do horizonte B.  

O horizonte diagnóstico B nítico é caracterizado pelo desenvolvimento de 

estrutura e de cerosidade, mas apresenta relação textural (B/A) menor que 1,5, o que 

exclui solos com incremento no teor de argila requerido para a maior parte do horizonte B 

textural. Apresentam textura argilosa ou muito argilosa (teores de argila maiores que 

350g/kg de solo).  Essa classe de solo está mais relacionada ao material de origem, sendo 

originada de rochas básicas (p.ex: basalto, diabásio) e rochas calcáreas, podendo, também, 

estar associada a rochas intermediárias (p.ex: gnaisses, charnoquitos).  O basalto Anari 

gerou na região uma vasta região recoberta por este solo Planta 5. São profundos, bem 

drenados, de coloração variando de vermelha a brunada.  

Em geral, são moderadamente ácidos a ácidos, apresentando saturação por base 

alta ou baixa com composição caulinítico-oxídica implicando na presença de argila de 

atividade baixa. Os Nitossolos podem apresentar alta (eutróficos) ou baixa (distróficos) 

fertilidade natural, acidez ligeiramente elevada e teores variáveis de alumínio. Em áreas 

mais planas, os Nitossolos, principalmente os de maior fertilidade natural e de maior 

profundidade, apresentam alto potencial para o uso agrícola. Já em ambientes de relevos 

mais declivosos, apresentam alguma limitação para uso agrícola relacionada à restrição a 

mecanização e à susceptibilidade à erosão. 

O manejo adequado dos Nitossolos implica adoção de correção de acidez para os 

que apresentam pH baixo e teores mais elevados de alumínio e adubação de acordo com a 

necessidade da cultura. Quanto aos Nitossolos em áreas mais declivosas, além dessas, há 
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necessidade das práticas conservacionistas devido a maior suscetibilidade a processos 

erosivos. 

 

 

 
FIGURA 43 – ASPECTO DO ARGISSOLO VERMELHO  EUTRÓFICO PRÓXIMO A PCH CASCATA CHUPINGUAIA 

 
 
 

PVe7 - Argissolo Vermelho Eutrófico típico associado a Nitossolo Vermelho 

Distrófico latossólico são solos constituídos por material mineral, apresentando horizonte 

B textural imediatamente abaixo do A ou E, com argila de atividade baixa ou com argila de 

atividade alta conjugada com saturação por bases baixa e/ou caráter alítico na maior parte 

do horizonte B, e satisfazendo, ainda, os seguintes requisitos: 

• horizonte plíntico, se presente, não satisfaz os critérios para Plintossolo; 

• horizonte glei, se presente, não satisfaz os critérios para Gleissolo. 

Solos com matiz 2,5YR ou mais vermelho ou com matiz 5YR e valores e cromas 

iguais ou menores que 4, na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive 
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BA). Ocorrem associados ao Nitossolo Vermelho Distrófico latossólico, solos constituídos 

de material mineral, com 350 g kg-1 ou mais de argila, inclusive no horizonte A, que 

apresentam horizonte B nítico abaixo do horizonte A. O horizonte B ítico apresenta argila 

de atividade baixa ou caráter alítico na maior parte do horizonte B dentro de 150 cm da 

superfície do solo. A policromia (variação de cor em profundidade no perfil do solo), 

conforme descrita abaixo, deve ser utilizada como critério adicional na distinção entre 

Nitossolos e Argissolos Vermelhos ou Vermelhos-Amarelos nas situações em que forem 

coincidentes as demais características. Os Nitossolos praticamente não apresentam 

policromia acentuada no perfil e devem satisfazer os seguintes critérios de cores: 

• para solos com todas as cores dos horizontes A e B, exceto BC, dentro de 

uma mesma página de matiz, admitem-se variações de, no máximo, 2 

unidades para valor e/ou 3 unidades para croma*; 

• para solos apresentando cores dos horizontes A e B, exceto BC, em duas 

páginas de matiz, admite-se variação de ≤ 1 unidade de valor e ≤ 2 

unidades de croma*; 

• para solos apresentando cores dos horizontes A e B, exceto BC, em mais 

de duas páginas de matiz, não se admite variação para valor e admite-se 

variação de ≤ 1 unidade de croma*. 

Admite-se variação de croma de uma unidade a mais que a indicada para solos 

intermediários (latossólicos, rúbricos, etc), ou quando a diferença ocorrer entre o 

horizonte A mais superficial e horizonte(s) da parte inferior do perfil, situado(s) a mais de 

100 cm da superfície do solo.  
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LAa16 – Latossolo Amarelo Alumínio típico associado Argilossolo Vermelho 

Amarelo Distrófico latossólico. São solos constituídos por material mineral, apresentam 

horizonte B latossólico precedido de qualquer tipo de horizonte A dentro de 200 cm da 

superfície do solo ou dentro de 300 cm se o horizonte A apresenta mais que 150 cm de 

espessura. São constituídos por material mineral, apresentando horizonte B textural 

imediatamente abaixo do A ou E, com argila de atividade baixa ou com argila de atividade 

alta conjugada com saturação por bases baixa e/ou caráter alítico na maior parte do 

horizonte B, e satisfazendo, ainda, os seguintes requisitos:a) Horizonte plíntico, se 

presente, não satisfaz os critérios para Plintossolo; b) Horizonte glei, se presente, não 

satisfaz os critérios para Gleissolo. 

RQo1 – Neossolo Quartzarênico Órtico associado a Argissolo Vermelho 

Amarelo aluminico e Neossolo Litólico Distrófico típico. Neossolos são solos pouco 

evoluídos constituídos por material mineral ou por material orgânico com menos de 20 cm 

de espessura, não apresentando qualquer tipo de horizonte B diagnóstico. Horizontes glei, 

plíntico, vértico e A chernozêmico, quando presentes, não ocorrem em condição 

diagnóstica para as classes Gleissolos, Plintossolos, Vertissolos e Chernossolos, 

respectivamente. 

NVe1 – Nitossolo Vermelho Eutrófico típico associado a Argissolo Vermelho 

eutrófico nitossódico. Nitossolos são solos constituídos de material mineral, com 350 g kg-

1 ou mais de argila, inclusive no horizonte A, que apresentam horizonte B nítico abaixo do 

horizonte A. O horizonte B ítico apresenta argila de atividade baixa ou caráter alítico na 

maior parte do horizonte B dentro de 150 cm da superfície do solo. A policromia (variação 

de cor em profundidade no perfil do solo), conforme descrita abaixo, deve ser utilizada 

como critério adicional na distinção entre Nitossolos e Argissolos Vermelhos ou 
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Vermelhos-Amarelos nas situações em que forem coincidentes as demais características. 

Os Nitossolos praticamente não apresentam policromia acentuada no perfil e devem 

satisfazer os seguintes critérios de cores: 

• para solos com todas as cores dos horizontes A e B, exceto BC, dentro de 

uma mesma página de matiz, admitem-se variações de, no máximo, 2 

unidades para valor e/ou 3 unidades para croma*; 

• para solos apresentando cores dos horizontes A e B, exceto BC, em duas 

páginas de matiz, admite-se variação de ≤ 1 unidade de valor e ≤ 2 

unidades de croma*; 

• para solos apresentando cores dos horizontes A e B, exceto BC, em mais 

de duas páginas de matiz, não se admite variação para valor e admite-se 

variação de ≤ 1 unidade de croma*. 

Admite-se variação de croma de uma unidade a mais que a indicada para solos 

intermediários (latossólicos, rúbricos, etc), ou quando a diferença ocorrer entre o 

horizonte A mais superficial e horizonte(s) da parte inferior do perfil, situado(s) a mais de 

100 cm da superfície do solo (ZSEE/RO). 

 
 

5.1.6. HIDROGRAFIA 

O canal principal de um rio fluxo de tributários com diferenças químicas, físicas 

e biológicas. Esses tributários são redes, que, juntas, expressam a totalidade dos 

compartimentos que drenam. Portanto, o rio deve ser visto como parte de uma rede de 

drenagem, além de elo para entender o comportamento de outros elementos do sistema, 

como a geologia, geomorfologia, hidrologia e vegetação (Davies & Walker, 1986). 
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A PCH Cascata Chupinguaia está localizada no rio Pimenta Bueno que corre no 

sentido sudeste/noroeste, recebendo pela margem direita o rio Comemoração, passando a 

formar o rio Ji-Paraná e/ou Machado. Pertence a sub-bacia 15 – rio Madeira que por sua vez 

integra a bacia 1 – rio Amazonas. A extensão da rede hidrográfica do rio Pimenta Bueno é 

de 632,5 Km o que totaliza uma superfície igual a 1.013.760,8 hectares e possui formato 

irregular (Figura 44). O rio drena uma área da ordem de 10.109 km2, que corresponde a 

cerca de 4,23 % de toda a área do estado de Rondônia (238.512,8 km2). Tem suas 

cabeceiras localizadas nos contrafortes leste do Planalto dos Parecis sobre rochas 

sedimentares Paleozoicas e sedimentos que compõem as Coberturas Indiferenciadas 

Cenozoicas (Terciárias-Quaternárias). 

No que compete à Bacia de Contribuição da PCH Cascata Chupinguaia, ela possui 

uma extensão de aproximadamente 243,7 Km e uma superfície de 193.452,5 hectares, 

possui formato irregular. Os principais tributários são: Capivara, Cachoeira Perdida, 

Barroso, Borboleta e Veado Preto. Os rios que compõem a Bacia de Contribuição da PCH 

Cascata Chupinguaia estão localizados nos municípios de Vilhena e Chupinguaia/RO.  

Praticamente todos os cursos d’água do estado de Rondônia pertencem a bacia 

hidrográfica do rio Madeira, poderoso afluente do Amazonas, um dos maiores rios do 

mundo em volume d’água. Os tributários do Madeira que cortam Rondônia podem ser 

agrupados em sete grandes bacias hidrográficas. Essas grandes bacias podem ser reunidas 

em três blocos distintos, são eles: 

• os afluentes diretos do rio Madeira pela margem direita como o Ji-

Paraná,  Jamari, Candeias e Preto; 

• os afluentes do Ji-paraná, o rio mais extenso do estado; 
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• os afluentes do sistema Guaporé-Mamoré, que juntos formam a divisa 

natural (e internacional) entre Rondônia e Bolívia.  

Todas as nascentes das sub-bacias localizam-se no próprio território de 

Rondônia. Isso ocorre em função da disposição das Chapadas Parecis e Pacaás Novos, 

situadas predominantemente nos sentidos sudeste e oeste. Os rios Guaporé e Mamoré 

recebem também alguns afluentes originários da Bolívia, antes de desaguarem no Madeira.  

Segundo a publicação “Avaliação Preliminar dos Riscos de Erosão e 

Sedimentação no Brasil” - IPRH/Eletrobrás, a produção média de sedimentos em Rondônia 

é de 455 t/Km2/ano. 

A Figura 44 apresenta a Bacia Hidrográfica do Rio Pimenta Bueno, com destaque 

para a bacia de contribuição da PCH Cascata Chupinguaia: 

 

 

FIGURA 44 – BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIMENTA BUENO COM DESTAQUE PARA A BACIA DE 

CONTRIBUIÇÃO DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA  
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Conforme pode ser observado no mapa altimétrico, o rio Pimenta Bueno nasce 

no município de Vilhena, em regiões de altitudes entre 590-600 metros. A Casa de Força da 

PCH Cascata Chupinguaia está numa elevação entre 200-300 metros. Em função das 

condições climáticas e geomorfológicas (vales encaixados) favoráveis da bacia, com a boa 

distribuição de chuvas ao longo do ano e um desnível de aproximadamente 300 metros 

entre a nascente e PCH Cascata Chupinguaia, o rio Pimenta Bueno apresenta excelente 

potencial hidroelétrico. Atualmente, o rio Pimenta Bueno possui oito PCH’s, algumas em 

operação e outras em fase de projeto, sendo elas no sentido montante à jusante: PCH 

Marcol (2,5 MW), PCH Martinuvi (~1,0 MW), PCH Cascata Chupinguaia (9,6MW), PCH 

Urubu (~11MW), PCH São Paulo (~9 MW), PCH MU2 (~6MW), PCH MU3 (~5MW) e PCH 

Eletro Primavera (14,00 MW). 

A situação das áreas de preservação permanente (matas ciliares) foi avaliada a 

partir de técnicas de geoprocessamento que utilizaram imagens atuais do satélite Sentinel 

2A e 2B, Órbita Ponto T20LQL e T20LQM, com resolução espacial de 10 metros, resultando 

informações como: localização dos cursos d’água, tipo de vegetação, estado de conservação, 

perturbações na área e uso atual do solo. Do ponto de vista de conservação a vegetação 

encontra-se com baixo grau de conservação, tendo em vista a intensa atividade 

agropecuária existente na região, tanto à montante como à jusante da PCH Cascata 

Chupinguaia.  

É importante comentar que no interior da Terra Indígena Tubarão Latundê são 

observados diversos focos erosivos, cujo material é carreado através dos cursos d’água, 

sendo facilmente identificados na imagem de satélite, especialmente no trecho onde estão 

localizados os rios Capivara e Barroso, o que provoca assoreamento desses cursos e mesmo 

do rio Pimenta Bueno (Figura 45). Esse fato é possível de ser verificado em virtude do 
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desprendimento, transporte e deposição de partículas ao longo das encostas e cursos 

d’água que produz tom claro na imagem do satélite Sentinel.  

O assoreamento é um processo desencadeado pelo impacto das gotas de chuva 

sobre a superfície do solo, que ocorre força suficiente para quebrar grânulos e destacar 

partículas individuais. Não há indícios de que atividades antrópicas (garimpo) estejam 

sendo realizadas no interior da Terra Indígena Tubarão Latundê.   

A ação da chuva ocorre, basicamente, por meio de dois fenômenos: a força de 

impacto das gotas d’água ao atingir o solo e sua energia cinética, decorrente da distribuição 

das dimensões das gotas e de sua velocidade de queda, fatores diretamente relacionados à 

intensidade da precipitação, este fato está relacionado às características intrínsecas da 

área, como a condição topográfica em que se encontra o solo, propriedades físicas e 

resistência natural à erosão, além disso, a vegetação existente (savana).  

A erosão laminar é um processo de perda do solo, em que partículas superficiais 

e subsuperficiais com tamanho médio de 45mm são removidas da cobertura pedológica 

por meio de mecanismo de arraste, de forma mais intensa e nítida quando ocorre sobre os 

solos desprovidos de cobertura vegetal, nos quais o impacto direto das gotas de chuva 

desagrega a camada superficial do solo, removendo partículas que são carreadas pelas 

águas superficiais. 

Conforme pôde ser observado na Figura 45 nas cabeceiras dos rios Barroso e 

Capivara a vegetação se encontra bem preservada, esse fator tem influência positiva no 

retardamento do processo erosivo natural, uma vez que a interceptação da chuva pelas 

folhas de vegetais e a proteção proporcionada pela serrapilheira ao solo reduzem a energia 
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cinética das gotas d’água; assim, infere-se que, se tais áreas estivessem sem a cobertura 

vegetal certamente o processo erosivo e de sedimentação estariam em estágio avançado. 

 
 

 

FIGURA 45 – EROSÃO NAS CABECEIRAS E ASSOREAMENTO DOS RIOS CAPIVARA E BARROSO 
 

 

Nesse sentido, há necessidade dar continuidade ao monitoramento dos 

indicadores hidrológicos do rio Pimenta Bueno, conforme preconizado no PCA homologado 

pela SEDAM. 

 

5.1.7. LIMNOLOGIA E QUALIDADE DAS ÁGUAS  

Em escala global, a água deve ser analisada como um recurso essencial ao uso 

humano que, apesar de renovável, necessita cada vez mais de um manejo criterioso para 

FOCOS EROSIVOS 
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não se tornar escasso pela própria degradação antropogênica (Vitousek et al., 1997). Nesse 

sentido, desde a década de 1970, a questão tem recebido atenção cada vez maior da 

comunidade política internacional, dando origem a diversas iniciativas primeiramente 

lideradas pelas agências multilaterais de desenvolvimento, e, posteriormente por diversas 

organizações não governamentais, em prol da segurança hídrica das nações (Vargas, 2005). 

Um programa de monitoramento ecológico pode ser definido como a tentativa 

de identificar mudanças nas variáveis bióticas e abióticas de maneira a gerar propostas de 

manejo para viabilizar o uso futuro dos recursos existentes (Barbosa, 1994). Inserido nesse 

contexto, o monitoramento limnológico trata especificamente da qualidade da água dos 

ecossistemas aquáticos continentais, incluindo rios e lagos (Wetzel, 2001). Assim, abrange 

tecnicamente a coleta periódica associada à análise de dados e informações de qualidade 

da água para propósitos de efetivo gerenciamento dos ecossistemas aquáticos (Bisnas, 

1990). 

É importante ressaltar, que, além do conhecido caráter técnico de diagnóstico, 

qualquer análise sobre a importância do monitoramento limnológico demanda a inclusão 

da pesquisa científica, a qual pode ser amplamente subsidiada pelas ações ou mesmo pelos 

dados desse monitoramento. A pesquisa científica contribui para tornar as ações para 

mitigação da degradação ecológica mais eficientes e viáveis economicamente, pois permite 

a geração de informação, recurso-chave de administração na sociedade humana 

(Henderson, 2003). 

Sendo assim, os métodos de coleta, armazenamento, preservação e análise 

adotados foram baseados principalmente em AWWA-APHA (Standard MethodsStandard 
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Methods, 22ª ed., 2012), sendo feitas as seguintes análises abaixo, conforme relatório em 

anexo. 

• pH 

• Cor verdadeira 

• Turbidez 

• DBO 

• Ferro dissolvido e magnésio 

• Nitrito 

• Nitrato 

• Sólidos suspensos e dissolvidos totais 

• Condutividade elétrica 

• DQO 

• Nitrogênio Kjeldahl 

• Nitrogênio amoniacal 

• Fósforo total 

• Oxigênio dissolvido 

• Coliformes totais e Escherichia coli 

• Clorofila a e Feofitina 

 

 

5.1.7.1. ANÁLISE DE FITOPLÂNCTON, ZOOPLÂNCTON E ZOOBENTOS 

Fitoplâncton são plantas muito pequenas que vivem nas superfícies aquáticas. 

São organismos muito pequenos, variando de 0,2 a 2000 µm, o que corresponde à variação 

encontrada entre um ovo a uma pequena casa. 

A maioria das algas planctônicas está em torno de 20 µm (=0,020 mm). Seu 

tamanho, portanto, é medido em micrômetros (µm) escala mil vezes menor que o 

milímetro, ou seja, só podem ser vistos com o auxílio de um microscópio. Por isso também 
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são chamadas de microalgas. As algas do plâncton são os maiores responsáveis pela 

presença de oxigênio dissolvido na água, fundamental para a vida da maioria dos seres 

aquáticos, sendo consumido na respiração de plantas e animais. 

O fitoplâncton também é muito importante como alimento para peixes, 

camarões dentre outros. O oxigênio produzido por estas microalgas através da fotossíntese 

é o mesmo oxigênio que respiramos na atmosfera, já que há troca de gases entre a água e o 

ar, daí a importância destas microalgas para a vida no nosso planeta. 

O nome zooplâncton deriva do grego zoon (animal) e planktos (a deriva), logo, o 

plâncton é formado por organismos que vivem dispersos na coluna d’água, com meios de 

locomoção limitados. Já o termo zooplâncton se refere à parcela heterotrófica de 

organismos do plâncton. Entretanto, apesar de muitas vezes definidos como organismos de 

pouca mobilidade, diversos organismos do zooplâncton, como microcrustáceos, podem se 

mover extensivamente. Sendo assim, estes organismos possuem uma heterogeneidade 

tanto espacial quanto temporal em função das condições do ambiente, e não são 

aleatoriamente distribuídos como poderia se pensar devido ao significado do termo 

plâncton. 

O zooplâncton é constituído de muitos tipos de organismos, grande parte destes 

possui ciclo de vida curto, havendo uma resposta rápida em relação a mudanças ocorridas 

no ambiente, como por exemplo, mudanças climáticas (temperatura, vento), concentração 

de nutrientes, pH, entre outros fatores. Assim, a composição de espécie do zooplâncton e a 

abundância dessas podem ser alteradas em função de variações no meio, podendo ser de 

grande utilidade como indicador biológico para avaliação da qualidade da água, mostrando, 

por exemplo, variações na comunidade com relação ao grau de eutrofização do meio. 
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Essas variações espaciais podem ocorrer também por questões bióticas como a 

competição ou a predação. É comum em diversos grupos de organismos, por exemplo, a 

realização de migrações verticais, sendo este provavelmente, embora não totalmente 

esclarecido, um mecanismo para evitar predação. Mas também podem aproveitar correntes 

para se deslocarem. 

A importância do zooplâncton reside principalmente em seu papel de condutor 

do fluxo de energia, dos produtores primários para os consumidores de níveis tróficos 

superiores, sendo assim um importante grupo responsável pela produtividade secundária 

e também fundamental no transporte e regeneração de nutrientes pelo seu elevado 

metabolismo. 

Os macroinvertebrados bentônicos são amplamente utilizados como 

bioindicadores na avaliação da saúde de ecossistemas aquáticos continentais partindo-se 

da premissa de que, se submetidos a condições adversas, os macroinvertebrados adaptam-

se ou morrem (Hynes, 1970; Rosenberg & Resh, 1993; Callisto et al., 2001; Callisto & 

Gonçalves, 2002).  

Nesse contexto, a análise dessas comunidades em programas de 

monitoramento, manejo e recuperação de ecossistemas aquáticos assume grande 

importância. Considerando esse aspecto, o presente trabalho contém informações, em 

anexo, sobre a composição e densidade da comunidade fitoplanctônica, zooplanctônica e 

bentônica no rio Pimenta Bueno. 

Segundo manual de coleta da CETESB, deve-se ter sempre presente que o tempo 

e os custos envolvidos se elevam sensivelmente, à medida que se exijam informações mais 

detalhadas que possam implicar no aumento do número de parâmetros de avaliação, 
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número de amostras, frequência de amostragem, ou utilização de tecnologia mais 

avançada. Para evitar que os custos da caracterização da água ultrapassem os benefícios 

que dela advêm, deve-se planejar cuidadosamente todas as etapas do programa de 

amostragem conforme mostra a Figura 46. 

 

 

 
FIGURA 46 - PLANEJAMENTO PARA A SELEÇÃO DE LOCAIS E POSIÇÕES DE MONITORAMENTO 
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5.1.7.1.1. ANÁLISE DO FITOPLÂNCTON 

Conforme dados da CETESB, 2006, o fitoplâncton é constituído por organismos 

fotossintetizantes unicelulares ou multicelulares que fazem parte da comunidade 

produtora primária de um ecossistema aquático, podendo constituir a base da cadeia 

alimentar desse ambiente. 

Em ambientes lênticos o desempenho multiplicativo do fitoplâncton é 

relativamente maior que em ambientes lóticos tendo suas maiores taxas de crescimento e 

populações nos locais onde as águas permanecem mais paradas, sendo a riqueza em rios 

geralmente bastante significativa, embora seja baixa a densidade (Souza, 1994). 

Conforme Couillard & Lefevbre, 1985, os sistemas lóticos são caracterizados por 

processos hidrológicos e geomorfológicos altamente dinâmicos, frente as mudanças 

climáticas e temporais, o que torna difícil estabelecer uma única variável como um 

indicador padrão para o sistema hídrico. Nestes sistemas as comunidades biológicas são 

resultantes de processos complexos e variados que determinam suas variações espaciais e 

temporais (Tundisi et al., 2006), tornando-os processos internos dinâmicos e com elevada 

variabilidade. 

Os rios são sistemas abertos, com fluxo unidirecional, ocorrendo diversas 

alterações estruturais e funcionais, das nascentes até a foz, promovendo adaptações das 

populações. Adiciona-se ainda, a existência dos pulsos de cheia e seca, que promovem 

alterações no nível da água e o consequente aporte de material orgânico da área de planície 

para o rio. 

Para a coleta do fitoplâncton foram seguidas as instruções fornecidas pelo 

laboratório contratado, Aquanálise – Análises de água e consultoria, responsáveis pela 
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análise da comunidade fitoplanctônica coletada. As amostras de água foram coletadas na 

subsuperfície (±15cm superficiais), sendo imediatamente fixadas com solução de lugol, já 

enviado pelo laboratório, e colocada ao abrigo da luz solar. Foram também etiquetadas com 

nome da área de estudo, estação de coleta, data e responsável pela obtenção das amostras 

em campo. 

 

5.1.7.1.2. ANÁLISE DO ZOOPLÂNCTON 

Os táxons que compõem o zooplâncton em ambientes de água doce são 

principalmente, Protozoa, Rotifera, Cladocera e Copepoda (Hutchinson, 1967). Estes 

grupos geralmente compõem as listas de espécies e são dominantes nos estudos ecológicos 

e taxonômicos em reservatórios artificiais, lagos e rios. Eventualmente, ainda podem ser 

encontrados outros grupos como Diptera (Chaoboridae) e Turbellaria (Esteves, 1998). 

Organismos pertencentes ao zooplâncton podem ser carnívoros e detritívoros, 

servindo de alimento para outros invertebrados e peixes de diferentes classes de 

tamanhos, a maioria pequena, no entanto o principal alimento desse grupo é composto pelo 

fitoplâncton (Margalef, 1983; Tundisi & Matusumura-Tundisi, 2008). 

Fatores como temperatura, pH, quantidade e qualidade do alimento, presença 

de predadores influenciam diretamente a dinâmica populacional da comunidade 

zooplanctônica. Os poluentes ambientais (metais, agroquímicos) e fatores físicos naturais 

(velocidade da corrente) e antrópicos, também podem contribuir de forma positiva ou 

negativa para a permanência das espécies, implicando no estabelecimento de diferenças 

sazonais e espaciais (Espindola, 1994).  
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Há varios fatores contribuem para o estabelecimento de uma comunidade 

planctônica nos rios ou lagos. Fluxo intenso da água, como observados em rio, reduz a 

diversidade do zooplâncton, enquanto a redução do fluxo, como observado em áreas de 

remanso, torna os locais mais propícios para o desenvolvimento da comunidade 

zooplanctônica, considerada mais adaptada aos ecossistemas lacustres (Wetzel, 1993). O 

transporte de sedimentos e outros fatores decorrentes da velocidade da água também 

podem contribuir para a redução da diversidade de zooplâncton, uma vez que partículas 

em suspensão podem afetar o aparato filtrador dos organismos, os quais são filtradores em 

sua grande maioria.  

Haja vista que a comunidade zooplanctônica representa um elo importante 

entre os produtores primários e os elos subsequentes da cadeia trófica, estudos sobre 

possíveis alterações na estrutura da comunidade são indispensáveis. Assim, o presente 

levantamento apresenta dados, em anexo, dos aspectos metodológicos e os resultados 

referentes a análise quantitativa da comunidade zooplanctônica 

Para a coleta do zooplâncton foram seguidas as instruções fornecidas pelo 

laboratório contratado, Aquanálise – Análises de água e consultoria, responsáveis pela 

análise da comunidade zooplanctônica coletada. As amostras de água foram coletadas com 

o auxilio de uma rede de plâncton, sendo imediatamente fixadas com formalina a 4%, já 

enviado pelo laboratório, e colocada ao abrigo da luz solar. Foram também etiquetadas com 

nome da área de estudo, estação de coleta, data e responsável pela obtenção das amostras 

em campo. 
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5.1.7.1.3. ANÁLISE DO ZOOBENTO 

Conforme citado por Esteves, 1998 e Ward, 1992 a diversidade e 

disponibilidade de habitat, tipo de substrato (areia, pedra, madeiras, macrófitas aquáticas), 

temperatura da água e a concentração de oxigênio na água são algumas características do 

ambiente aquático que influenciam a composição e a distribuição espacial da fauna 

bentônica.  Hynes, 1970; Allan 1995; Nemeth, 1998 em seus trabalhos ainda citam também 

a velocidade da corrente, como um fator determinante. Além disso, as variações na 

velocidade da correnteza influenciam a diversidade dos organismos, condicionando a 

distribuição dos alimentos e disponibilidade de microhabitats (Merritt & Cummins, 1996; 

Minshall, 1984; Allan, 1995). 

Os macroinvertebrados bentônicos são amplamente utilizados como 

bioindicadores na avaliação da saúde de ecossistemas aquáticos continentais partindo-se 

da premissa de que, se submetidos a condições adversas, os macroinvertebrados adaptam-

se ou morrem (Hynes, 1970; Rosenberg & Resh, 1993; Callisto et al., 2001; Callisto & 

Gonçalves, 2002).  

Devido aos motivos apresentados, referentes a importância da comunidade 

bentônica, estudos sobre possíveis alterações na estrutura da comunidade são 

indispensáveis. Assim, o presente levantamento apresenta dados, em anexo, dos aspectos 

metodológicos e os resultados referentes a análise quantitativa da comunidade bentônica. 

Para a coleta dos zoobentos foram seguidas as instruções fornecidas pelo 

laboratório contratado, Aquanálise – Análises de água e consultoria, responsáveis pela 

análise da comunidade zoobentônica coletada. As amostras de fundo foram coletadas com 

o auxílio de uma draga, sendo imediatamente fixadas com álcool a 94% e colocada ao 
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abrigo da luz solar. Foram também etiquetadas com nome da área de estudo, estação de 

coleta, data e responsável pela obtenção das amostras em campo.  

 

5.1.7.2. MACRÓFITAS 

As macrófitas aquáticas são organismos que estão presentes em todos os tipos 

de massas de água, mesmo em baixa riqueza ou biomassa. E lá devem permanecer, pois são 

fundamentais, para o metabolismo dos ecossistemas, para a ciclagem de nutrientes e fluxo 

de energia, por exemplo. Desta forma, não devem ser exterminadas como pragas com o 

simples propósito de a massa de água parecer mais “limpa” e livre de problemas potenciais, 

como o grande crescimento das macrófitas aquáticas e as consequências decorrentes deste 

crescimento. Os problemas decorrentes da simples presença das macrófitas aquáticas 

muitas vezes estão nos olhos de quem as vê e não necessariamente existem de fato ou, pelo 

menos, não são tão graves como fazem parecer alguns.  

Bancos de macrófitas aquáticas crescendo sobre as margens ou imediatamente 

sobre ou sob os primeiros metros da massa de água são, para muitos, um grande 

transtorno, pois interferem na vida do homem, dificultando, por exemplo, o acesso ao 

corpo de água. No entanto, do ponto de vista ambiental, sua presença nas margens não 

causa e nem revela distúrbio algum, pelo contrário, revela um ambiente saudável. Nesse 

caso, em particular, basta reservar uma área livre de plantas para acesso ao corpo de água 

para que imediatamente as demais macrófitas aquáticas deixem de ser percebidas e 

consideradas um problema.  

O problema existe apenas quando há sobressaltos no crescimento de sua 

biomassa ou área de colonização em reservatórios altamente manejados pelo homem, com 

grande descontrole no aporte de nutrientes. Neste caso as macrófitas aquáticas 
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rapidamente podem colonizar extensas áreas e de fato trazerem prejuízos aos múltiplos 

usos dos reservatórios. Mas isso é contornável. Com adequado programa de gestão é 

possível monitorar, antecipando-se aos problemas, e manejar as plantas aquáticas, se 

necessário, minimizando as consequências do grande crescimento potencial.  

Programas de monitoramento (premissas preestabelecidas que regem o 

acompanhamento periódico realizado por meio de observações de diversos atributos 

ambientais e das comunidades do reservatório, como indicadores do funcionamento e da 

dinâmica e qualidade de um ecossistema, com base em teorias ecológicas) e manejo 

(premissas preestabelecidas que regem as ações de controle dos atributos ambientais ou 

das comunidades, visando atingir um objetivo definido) de macrófitas aquáticas são 

fundamentais para direcionar as ações de controle pelos tomadores de decisão. 

Não há normativa que discipline o monitoramento e manejo de macrófitas 

aquáticas no Brasil. Apenas em 2008, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

iniciou discussão de ampla Proposta de Resolução (Brasil, 2009) sobre pesquisa, hoje já 

suspensa, relativa ao registro, à comercialização e à utilização de agrotóxicos e afins em 

ambientes hídricos, dando também outras providências. Entre outros, essa proposta de 

resolução tinha como objetivo autorizar a atividade de controle de espécies aquáticas em 

geral, visando “alterar a composição ou densidade de uma ou mais espécies da flora ou 

fauna”, tal como as macrófitas aquáticas. Em 2009 considerações acerca dessa resolução 

foram apresentadas por Pompêo e pela Associação Brasileira de Limnologia (ABLIMNO). 

Existem algumas medidas de controle relacionadas a macrófitas, como as 

descritas na tabela da Figura 47, obtida por download junto ao site do MMA 
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<http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/9A16ED0C/Apres_ControleMacrofitas

_Ecology_Brasil.pdf>: 

 

 

 
FIGURA 47 - ESTRATÉGIAS DE CONTROLE DE MACRÓFITAS 

 

 

 

Durante o levantamento de macrófitas no Rio Pimenta Bueno não foram 

encontrados muitos exemplares, conforme imagens abaixo, sendo assim, o próprio 

programa de recuperação do entorno do lago será suficiente para controle. 
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FIGURAS 48 A 51- LEVANTAMENTO DE MACRÓFITAS NO RIO PIMENTA BUENO 

 

 

5.1.8. PRINCIPAIS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS 

O reservatório da PCH Cascata Chupinguaia foi construído especificamente e 

exclusivamente para a geração de energia. Quaisquer outros usos permitidos deverão ser 

previamente licenciados e condicionados a manter as condições necessárias para a geração 

de energia, não sendo possíveis utilizações que interfiram ou inviabilizem esse objetivo 

maior. 

No reservatório da PCH Cascata Chupinguaia não há criação de animais, 

tampouco atividades agropecuárias que fazem uso de irrigação. Apesar de ser uma 

atividade de alto potencial e de grande expansão no Brasil, a aquicultura ainda é 

inexistente no reservatório da PCH Cascata Chupinguaia, inclusive nas propriedades do 
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entorno. Contudo, é uma atividade que poderá ser explorada futuramente. Visto não 

existirem outros usos ou atividades industriais no entorno do reservatório não há 

lançamento de efluentes nele. 

 

5.1.9. DESCRIÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS E SITUAÇÃO DE RECUPERAÇÃO 

O tipo e a intensidade de distúrbio a que um ecossistema foi submetido 

influenciam diretamente na sua recuperação, que pode ocorrer naturalmente ou necessitar 

de intervenção antrópica. 

Os métodos silviculturais para recuperação das APP degradadas no entorno do 

reservatório da PCH Cascata Chupinguaia serão preconizadas com base no diagnóstico 

ambiental ora apresentado neste PACUERA.  

A APP total existente no entorno do reservatório é de 110,7129 hectares; destes 

31,1718 hectares estão recobertos com vegetação nativa – caracterizadas como APP 

intacta, o que corresponde a 28,2% da área total; 67,8524 hectares estão 

descaracterizados ou ocupados por gramíneas, ou seja, 61,3% do total e; 11,6887 hectares 

possuem vegetação nativa em estágios diferenciados de regeneração natural (inicial e 

avançado). A Tabela 12 mostra resumidamente a distribuição dessas áreas no entorno do 

reservatório. 

TABELA 12 – RESUMO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO ENTORNO RESERVATÓRIO DA PCH 

CASCATA CHUPINGUAIA 

DESCRIÇÃO ÁREA (HA) % 

Áreas de Preservação Permanente no entorno do reservatório 110,7129 100 

APP intacta no entorno do reservatório – floresta nativa 31,1718 28,2 

APP a recuperar no entorno do reservatório – área degradada 67,8524 61,3 

APP a recuperar no entorno do reservatório – floresta em regeneração 11,6887 10,6 
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Por meio de vistoria “in loco”, constatou-se que em alguns locais os distúrbios 

causados não provocaram a perda da capacidade de resiliência da área em termos gerais; 

verificou-se ainda a existência de regeneração natural de algumas espécies pioneiras por 

meio do banco de sementes existentes no solo e rebrotas, por haver remanescentes 

florestais próximos das áreas alteradas no reservatório da PCH Cascata Chupinguaia. 

 

 

FIGURA 52 - MACIÇOS FLORESTAIS NO ENTORNO DAS ÁREAS A RECUPERAR 
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Observou-se a presença marcante de gramíneas nas faixas de APP degradadas; 

essas gramíneas apresentam processo alelopático, inibindo a germinação e crescimento de 

espécies florestais nativas em que há possibilidade de autorrecuperação. Em alguns locais 

aumentam o risco de incêndios, principalmente no período de estiagem na região. Assim, é 

imprescindível realizar o controle dessas competidoras, conforme será abordado no 

Capítulo – Plano de Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas – PRADA. 

Um aspecto de suma importância a ser considerado, diz respeito ao estado de 

conservação da vegetação no entorno do empreendimento, caracterizada pela reserva legal 

das propriedades rurais do e pela Terra Indígena Tubarão Latundê, isso porque, 

certamente as áreas em processo de recuperação serão beneficiadas pela dispersão de 

sementes no solo. Através de imagens de satélite verificamos áreas a serem recuperadas 

próximas aos maciços florestais, fato que auxiliará no processo de restauração, conforme se 

observa na Figura 52. 

Portanto, no entorno do reservatório da PCH Cascata Chupinguaia foram 

identificados os seguintes cenários: 

 

i. CENÁRIO I: APP ocupadas com pastagens, sem presença de vegetação nativa 

– Por definição contida na Instrução Normativa do IBAMA n° 04/2011, art. 

4°, inciso I, Área degradada: Área impossibilitada de retornar por trajetória 

natural a um ecossistema que se assemelhe a um estado conhecido antes, ou 

para outro estado que poderia ser esperado. 

 
 



PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA 

HIDROELÉTRICA CHUPINGUAIA LTDA 

 
 

 128/255 
 

 
FIGURA 53- APP DEGRADADA (CENÁRIO I) 

 

ii. CENÁRIO II: APP ocupadas com pastagens, com presença de vegetação nativa 

incipiente em processo de recuperação – Por definição contida na Instrução 

Normativa do IBAMA n° 04/2011, art. 4°, inciso II, Área alterada: área que 

após impacto ainda mantém meios de regeneração biótica, ou seja, possui 

capacidade de se regenerar naturalmente. 

 
FIGURA 54 - APP ALTERADA (CENÁRIO II) 
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iii. CENÁRIO III: APP com cobertura vegetal nativa, sem presença de pastagens, 

considerada como íntegra. 

 
FIGURA 55 - APP INTACTA (CENÁRIO III) 

 
 

iv. CENÁRIO IV: APP com presença de espécie florestal exótica, neste caso, Teca 

(Tectona grandis). 

 
FIGURA 56- APP COM REFLORESTAMENTO DE ESPÉCIE EXÓTICA (CENÁRIO IV) 
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v. CENÁRIO V: APP com infraestrutura de uma pista de pouso encascalhada, 

portanto, sem presença de vegetação nativa. 

 
FIGURA 57- PISTA DE POUSO NA FAIXA DE APP (CENÁRIO V) 

 
 
 
 

 
FIGURA 58 - DIFERENTES CENÁRIOS ENCONTRADOS NA ZPP DO RESERVATÓRIO 
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Para a recuperação das APP (Cenários I e II), a priori levar-se-á em consideração 

a capacidade de resiliência de cada cenário identificado, que foi definido pelas 

características de ocupação e estágio de conservação e a existência de fragmentos florestais 

nas proximidades que certamente atuarão como fonte dispersora de sementes. Assim, as 

áreas a serem recuperadas foram classificadas em diferentes categorias considerando as 

condições pretéritas de ocupação e a ocupação atual. 

Para facilitar o cálculo, as áreas do Cenário II (alterada) foram somadas às áreas 

do Cenário I (degradada), haja vista que medidas deverão ser implementadas para a 

potencialização da recuperação dessas áreas. Os Cenários IV e V terão medidas de 

recuperação distintas dos cenários anteriormente descritos, conforme será abordado 

adiante. 

A Tabela 13 mostra, resumidamente os cenários e as medidas de recuperação a 

serem adotados na faixa de APP do reservatório da PCH Cascata Chupinguaia. 

 

TABELA 13 – CENÁRIOS ENCONTRADOS NAS ÁREAS DE APP  

Cenário 
Isolamento dos 

Remanescentes de 
Vegetação 

Potencial de Resiliência 
Métodos de 

Recuperação 
Área (Ha) 

I e II Não isolado 
Baixo devido a presença 

de pastagens 

Isolamento da área, 
combate às gramíneas, 

condução da regeneração 
natural e enriquecimento 

(se for o caso) 

79,5411 

III Não isolado Alto Manutenção da área 31,1718 

IV Não isolado Médio 

Corte raso da Teca, 
substituição por espécies 

nativas mediante 
condução da regeneração 
natural e enriquecimento 

6,3232 

V Isolado baixo 

Isolamento da área, 
condução da regeneração 

natural e plantio de 
herbáceas 

0,8442 
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FIGURA 59 – CENÁRIOS DA ÁREA DE APP NO ENTORNO DO RESERVATÓRIO 

 

Considerando que a APP total a recuperar é de 79,5411 hectares, optou em 

subdividi-las em 08 etapas anuais e sequenciais, ou seja, anualmente serão isolados 

aproximadamente 9,95 hectares. Assim há uma previsão de que o isolamento seja 

concluído no ano de 2027. Detalhamento das atividades operacionais estarão descritas no 

item do PRADA. 

A Figura 59 mostra detalhadamente a área a ser recuperada no entorno do 

reservatório da PCH Cascata Chupinguaia. É importante destacar que o limite da APP foi 

definido considerando a legislação vigente, termo de referência da SEDAM/RO e a 

ocupação segue o zoneamento proposto, bem como a interpretação dos ambientes 

identificados, onde a linha pontilhada corresponde a cerca de arame a ser construída para 

o isolamento da área. Destaca-se ainda que a Zona de Uso Consolidado foi inclusa na área a 

recuperar. 
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5.1.10. PROCESSOS MINERÁRIOS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DO RESERVATÓRIO DA PCH 

CASCATA CHUPINGUAIA 

Foram identificados na base de dados da Agência Nacional de Mineração - 

Departamento Nacional de Produção Mineral ANM-DNPM, através do Sistema de 

Informações Geográficas da Mineração – SIGMINE, cujos vetores estão disponíveis para 

download no site de internet <http://sigmine.dnpm.gov.br/webmap/>, a existência de três 

processos situados na Área de Influência Direta do Reservatório da PCH Cascata 

Chupinguaia, com Alvarás de Pesquisa em ouro e zircônio, identificados na Planta 7, 

anexada. A seguir apresenta-se os dados obtidos na ANM: 

 
 

 

FIGURA 60 – ASPECTOS MINERÁRIOS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA PCH CASCATA 
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1. Processo 880.613/1994, CNPJ 56.617.202/0001-31, Mineração Silvana 

Indústria e Comércio Ltda. Suspensão de análise, conflito projeto energético. 

2. 886.286/2005, CNPJ 86.902.038/0001-75, Mineração Acará Indústria e 

Comércio Ltda. Suspensão de análise, conflito projeto energético. 

3. 880.204/1989, CNPJ 04.418.471/0001-75, Companhia de Mineração de 

Rondônia S/A, Prazo expirado. 

 

5.1.11. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO DA PCH CASCATA 

CHUPINGUAIA 

Para classificação do uso e ocupação do solo no entorno do reservatório da PCH 

Cascata Chupinguaia utilizaram-se imagens provenientes do sensor orbital SPOT com 

resolução espacial de 2,5 metros, disponibilizadas pela SEDAM/RO; imagens do satélite 

Landsat 5TM, cena 230/69, passagens de 18/04/2011 e 15/04/2010, cena 230/68, 

passagem 15/04/2010, e cena 229/69, passagem 18/06/2010, obtidas por download junto 

ao site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE <www.dgi.inpe.br>; imagens de 

satélite Sentinel 2A e 2B, cena T20LQL, com passagens em 12/07/2017 e 05/09/2018, 

adquiridas através de download junto ao site do Serviço Geológico dos Estados Unidos 

<https://earthexplorer.usgs.gov/>. 

A Zona de Transição do Reservatório - ZTR, definida como uma linha offset 

plotada 1.000 metros a partir da cota máxima de operação do reservatório, possui 

superfície de 3.197,0998 hectares. As imagens foram mosaicadas e equalizadas 

considerando como área de principal estudo a ZTR.  
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FIGURA 61 – PLANTA 12 – ANÁLISE INTEGRADA E ZONEAMENTO DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO 
 
 

O resultado da classificação do uso do solo é apresentado na Planta 12 – Análise 

Integrada e Zoneamento do Entorno do Reservatório da PCH Cascata Chupinguaia. A 

Tabela 14 apresenta cada classe definida com as respectivas áreas em hectare e seu 

percentual de ocupação em relação à ZTR. 

De acordo com a Tabela 14, a principal classe observada na Zona de Transição 

do Reservatório é composta pelas áreas de uso agropecuário, que montam a 2.428,3070 

hectares, equivalentes a 75,95% da área estudada, compondo assim a principal paisagem 

do entorno do reservatório da PCH Cascata Chupinguaia.  

As florestas nativas ocupam 175,3743 hectares, ou 5,49% da ZTR; o 

reflorestamento com a espécie Tectona grandis ocupa 47,0632 hectares; uma pista de 

pouso para pequenas aeronaves foi identificada, ocupando área de 3,4727 hectares; a soma 

das áreas utilizadas com edificações é de 5,9451 hectares; as estradas existentes na ZTR 
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possuem 31,1323 hectares, enquanto que os açudes, utilizados para dessedentação de 

animais, ocupam 5,8475 hectares. 

 

TABELA 14 – OCUPAÇÃO DO SOLO DO RESERVATÓRIO DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA, NA FAIXA DE 1.000 

METROS DO SEU ENTORNO  

CLASSES 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

ÁREA (HA) 
% EM RELAÇÃO À 

ZTR 

Floresta nativa 175,3743 5,49 

Reflorestamento com exóticas 47,0632 1,47 

Agropecuária 2.428,3070 75,95 

Pista de pouso 3,4727 0,11 

Edificações  5,9451 0,19 

Estradas 31,1323 0,97 

Açudes 5,8475 0,18 

APP intacta 31,1718 0,98 

APP a recuperar 79,5411 2,49 

 
 

No que tange às Áreas de Preservação Permanente (APP), temos os seguintes 

quantitativos: 

TABELA 15 – SITUAÇÃO DAS APP NO ENTORNO DO RESERVATÓRIO DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA  

DESCRIÇÃO ÁREA % 

Áreas de Preservação Permanente no entorno do reservatório 110,7129 100 

APP intacta no entorno do reservatório – floresta nativa 31,1718 28,2 

APP a recuperar no entorno do reservatório – agropecuária  67,8524 61,3 

APP a recuperar no entorno do reservatório – floresta em regeneração 11,6887 10,6 
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DESCRIÇÃO ÁREA % 

Áreas de Preservação Permanente na Zona de Transição do Reservatório 232,2205 100 

APP intacta na ZTR - floresta nativa 70,9670 30,6 

APP a recuperar na ZTR - agropecuária 122,0225 52,5 

APP a recuperar na ZTR - floresta em regeneração 39,2310 16,9 

 

 

A faixa de 30 metros, que compõe a APP no entorno do reservatório da PCH 

Cascata Chupinguaia, possui superfície de 110,7129 hectares, dos quais 31,1718 hectares, 

equivalentes a 28,2%, estão preservados com vegetação típica da floresta nativa e 79,5411 

hectares, ou 71,8%, carecem de intervenção para sua completa recuperação; destes 

últimos, 11,6887 hectares já estão em áreas com florestas em regeneração, de acordo com 

as análises temporais de imagens de satélite. 

As APP’s situadas na Zona de Transição do Reservatório somam 232,2205 

hectares e destes há 70,9670 hectares considerados intactos visto estarem com sua 

cobertura mantida com florestas nativas; 161,2535 hectares, correspondentes a 69,4%, 

carecem de recuperação, dos quais 122,0225 hectares não possuem cobertura florestal e 

39,2310 hectares estão ocupados com florestas em fase de regeneração, visto as análises 

temporais de imagens de satélite. 

 
 

5.2. MEIO BIÓTICO 

O diagnóstico do meio biótico da PCH Cascata Chupinguaia compreende os 

levantamentos sobre a fauna e a flora da área de influência do empreendimento. Para a 
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caracterização do meio biótico foram consultados o Projeto Básico Ambiental – PBA, 

elaborado em 2002 pela empresa SCAM Engenharia, o Plano de Controle Ambiental – PCA, 

elaborado pela empresa AgroFlorestal Donadoni em 2006 e os relatórios dos programas de 

monitoramento dos programas ambientais executados também pela empresa 

AgroFlorestal Donadoni até o presente.  

As informações contidas no PCA e PBA foram complementadas, quando 

necessário, com outros dados obtidos em pesquisas bibliográficas, mapas básicos gerados 

especificamente para este trabalho e levantamentos de campo.  

A seguir, serão abordados os aspectos relativos ao meio biótico do 

empreendimento de uma maneira ampla e regional, detalhando aspectos relativos à 

cobertura vegetal da área de influência indireta e direta. 

 

 

5.2.1. FLORA 

5.2.1.1. FITOFISIONOMIAS EXISTENTES 

O mapa fitoecológico, (Folha SD. 20-Guaporé) elaborado pelo projeto 

RADAMBRASIL (1976), indica que área de influência indireta PCH Cascata Chupinguaia, 

ocorre as seguintes tipologias florestais: Floresta Estacional Semidecidual das Terras 

Baixas com Dossel Emergente (Fbe), Savana Arbórea aberta com floresta de galeria (SAF), 

Contato Savana/Floresta Estacional; savana arbórea com floresta de galeria (SAF2) e Áreas 

das formações pioneiras sob influência fluvial buritizal (Pfb). 
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FIGURA 62 – FITOFISIONOMIAS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA 

 

De acordo com os dados da 2ª aproximação do ZSEE/RO, na Área de Influência 

Indireta do empreendimento ocorrem 14 diferentes tipologias florestais, a saber: Floresta 

Ombrófila Aberta de Terras Baixas (Ab), Floresta Ombrófila Aberta Submontana (As), Savana 

Arborizada (Ca), Savana Florestada (Cd), Savana Gramíneo Lenhosa (Cg), Savana Parque 

(Cp), Floresta Estacional Semidecidual Aluvial (Fa), Floresta Estacional Semidecidual 

Montana (Fm), Floresta Estacional Submontana (Fs), Contato Floresta Ombrófila/Floresta 

Estacional Semidecidual (ON), Formação Pioneira sob influência Fluvial Arbórea (Pa), 

Contato Savana/Floresta Estacional Semidecidual (SN) e Contato Savana/Floresta Ombrófila, 

conforme se observa na Figura 62.  

Quando a identificação se restringe a bacia de contribuição, observa-se a 

ocorrência de apenas sete tipologias, sendo elas: Savana Arborizada (Ca), Contato Floresta 

Ombrófila/Floresta Estacional Semidecidual (ON), Floresta Estacional Semidecidual Montana 
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(Fm), Floresta Estacional Submontana (Fs) e Contato Savana/Floresta Estacional 

Semidecidual (SN), Contato Savana/Floresta Ombrófila e Outros Usos (00). 

A alternância de Florestas, Savanas e Ecótonos (Tensão Ecológica), dificulta uma 

demarcação precisa de suas zonas de ocorrência. Corrobora ainda a escassez de trabalhos, 

a destruição da vegetação por ações antrópicas e as divergências nos sistemas de 

classificação. Na cabeceira do rio Pimenta Bueno, a vegetação é constituída Contato 

Savana/Floresta Estacional Semidecidual. 

A savana apresenta grande diversidade de fatores, como o clima, a química e 

física do solo, a disponibilidade de água e nutrientes, a geomorfologia e topografia, a 

frequência de queimadas, a profundidade do lençol freático e inúmeros fatores antrópicos. 

Essa diversidade gera um complexo vegetacional, particularizado por um mosaico de tipos 

fitofisionômicos, no qual, cada fator desencadeia uma sequencia de reações sobre os outros 

e assim, estabelecem a configuração da vegetação. 

Ainda de acordo com o ZSEE/RO (2005), as principais fitofisionomias do bioma 

savana que ocorrem na área de influência indireta da PCH Cascata Chupinguaia são: Savana 

Arborizada (Ca), Savana Florestada (Cd), Savana Gramíneo Lenhosa (Cg) e Savana Parque 

(Cp). 

Salienta-se que na Área de Influência Direta da PCH Cascata Chupinguaia ocorre 

a Floresta Estacional Semidecidual com dossel emergente. Este tipo de floresta apresenta 

uma estrutura individualizada pela estacionalidade da folhagem de suas árvores mais altas, 

embora grande parte possua folhagem sempre verde, juntamente com arbustos e arvoretas 

da submata. Ainda é caracterizada por apresentar copas fechadas, alturas atingindo 25 a 35 

metros, com árvores emergentes com altura até 40 metros, entre as espécies que dominam 
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o dossel da floresta destacam-se as árvores como Swietenia macrophylla, King (mogno) e 

Bertholethia excelsa (Castanheira do Brasil), conforme mostram as Figuras 63 e 64. 

 

FIGURA 63 – VISTA AÉREA DA FLORESTA SEMIDECIDUAL PRÓXIMO A PCH CASCATA CHUPINGUAIA 

 

 

FIGURA 64 – EXEMPLAR DE CASTANHEIRA DO BRASIL 

 

Atualmente, a vegetação do entorno do reservatório da PCH Cascata 

Chupinguaia encontra-se altamente antropizada com presença de pastagens (gramíneas) e 
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uma pequena porção de florestamento de Teca. Os remanescentes florestais nativos mais 

próximos estão localizados nas propriedades rurais do entorno, no assentamento do INCRA 

e da Terra Indígena Tubarões Latundê. 

 

5.2.2. FAUNA 

Os ecossistemas florestais são considerados os de maior diversidade biológica 

do planeta. Dentre os vários tipos de florestas existentes, as formações tropicais úmidas, 

distribuídas pela América do Sul e Central, África e Ásia, apresentam maior complexidade e 

maior riqueza de espécies, populações e microrganismos (ALBAGALI, 2001). Destas, a 

Amazônia é considerada a maior do mundo, com mais de seis milhões de hectares, 

distribuídos em nove países da América do Sul (SILVA et al. 2005), sendo uma das últimas 

florestas tropicais com baixos níveis de degradação, quando comparada às florestas da Ásia 

e África (WHITMORE, 1997 apud CALOURO, 2005). 

Da área total do bioma Amazônico, aproximadamente 64,3% estão inseridos no 

interior do território brasileiro (SANTOS et al., 2013), distribuindo-se por nove estados da 

federação: Acre, Amapá, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, e parte do Mato Grosso, 

Maranhão e Tocantins. Devido às suas grandes extensões territoriais em diversos países, a 

Amazônia apresenta uma grande variedade vegetacional, contendo além das formações 

florestais, ecossistemas tais como, campinas, campinaranas e lajeados (AB”SABER, 2002). 

A grande malha hidrográfica, que influencia nos padrões de distribuição de 

muitas espécies, atuando como verdadeiras barreiras geográficas (SILVA, 1996; HAYES e 

SEWLAL, 2004; ALEIXO, 2006; ALEIXO e ROSSETTI, 2007), acrescido ao fato de possuir 

diferentes fitofisionomias, torna a biodiversidade da Amazônia uma dentre as mais ricas do 

mundo. 
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Para a avifauna, estima-se que o bioma abrigue entre 1.300 a 1.800 espécies (DE 

LUCA et. al, 2009), número similar ao registrado para todo o Brasil, 1901, que além de 

possuir dimensões bem superiores, ainda engloba diversos biomas (PIACENTINI et. al., 

2015). Somente a Amazônia brasileira são encontradas 1169 espécies, aproximadamente 

12% das aves do mundo (VALE et. al., 2008). 

Em relação aos mamíferos, a Amazônia é considerada o bioma brasileiro com 

maior riqueza, contendo aproximadamente 399 espécies ocorrendo em território nacional, 

das quais 231, ou seja, 57,8%, são exclusivas deste bioma. Ainda, nos últimos 20 anos 

foram descritas em torno de 92 novas espécies de mamíferos no território, sendo a maioria 

de ocorrência na Amazônia (PAGLIA et. al., 2012). 

Neste cenário, em que os grandes rios que cortam o bioma amazônico são 

considerados como fatores responsáveis pelos endemismos de espécies (SILVA et. al., 

2005), a Amazônia não pode ser considerada como uma área de fauna e flora totalmente 

homogênea, mas sim um mosaico de regiões distintas, caracterizadas por um conjunto 

único de organismos endêmicos (DE LUCA, 2009). Segundo Silva et. al. (2005), a Amazônia 

é dividida em oito unidades diferentes, chamadas de regiões zoogeográficas, com os 

principais e maiores rios amazônicos sendo os responsáveis por essa separação, 

considerados barreiras geográficas para inúmeras espécies de vertebrados. Todas essas 

regiões apresentam ocorrência para o Brasil, com algumas sendo exclusivas ou 

apresentando a sua maior parte do território brasileiro, como é o caso da região 

denominada de Rondônia, área em que se encontra o estado de Rondônia, porção norte de 

Mato Grosso, Amazonas e Pará (Figura 65). 
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FIGURA 65 – ÁREAS DE ENDEMISMO DA AMAZÔNIA (ADAPTADO DE SILVA), COM INDICAÇÃO PCH CASCATA 

 

5.2.2.1. MASTOFAUNA 

A diversidade de ambientes na área de influência do empreendimento, 

representada pelas formações vegetações típicas da Amazônia e as introduzidas pela 
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ocupação antrópica, configuram interações ecológicas que funcionam como parâmetros 

para a determinação do conjunto zoofaunístico e florístico. 

No presente levantamento da Mastofauna foram contempladas as espécies 

consideradas de médio e grande porte (espécies com peso corpóreo > 1kg), incluindo os 

primatas. Para tanto, foram utilizados três métodos complementares, uma vez que, o 

emprego de diferentes métodos de amostragem tem se mostrado essencial no estudo de 

mamíferos de maior porte corporal (PARDINI et. al, 2003; TOMÁS e MIRANDA, 2003; 

CAMPOS, 2009). Os métodos utilizados foram: i) “Track counts” modificado, ii) entrevistas 

com moradores locais e observações oportunas, conforme será detalhado adiante. 

 

5.2.2.1.1. METODOLOGIA UTILIZADA 

O levantamento da fauna terrestre foi realizado na Zona de Transição do 

Reservatório – ZTR, que é uma linha de deslocamento (“ofset line”) de mil metros a partir 

das margens do reservatório da PCH Cascata Chupinguaia, conforme pode ser observado na 

Figura 67. 

Os dados obtidos durante o levantamento foram efetuados por meio de 

metodologias de amostragem empregadas largamente em estudos ambientais e utilizadas 

pela comunidade científica nacional e internacional em levantamentos de fauna 

semelhantes, baseados nas diretrizes de Avaliações Ecológicas Rápidas – ERA e 

entrevistas com moradores. Observações diretas (avistamentos, vocalizações e etc.) e 

indiretas (pegadas, fezes e tocas) foram utilizadas como metodologia complementar para o 

inventário deste grupo. Rondas noturnas foram realizadas de carro ou a pé, durante a 

amostragem, com auxílio de um silibim. 



PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA 

HIDROELÉTRICA CHUPINGUAIA LTDA 

 
 

 146/255 
 

O método de entrevista semiestruturada com população local foi utilizado no 

levantamento de campo e é considerado muito eficiente nos inventários mastofaunístico, 

principalmente de mamíferos de médio e grande porte presentes nas florestas tropicais, 

particularmente da Amazônia (Lopes, 1993; Van Roosmalen & Van Roosmalen, 1996; 

Rondônia, 2002). 

 

 

FIGURA 67 – ZTR LOCAL DE LEVANTAMENTO DA FAUNA 
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As entrevistas foram realizadas entre os dias 05 de agosto a 03 de setembro de 

2017, nos intervalos da busca ativa, com moradores locais encontrados em suas 

residências, perfazendo um total de 26 famílias entrevistadas. Nem todas as informações 

fornecidas tiveram o mesmo peso no presente trabalho (algumas informações foram 

desconsideradas), uma vez que foi considerado o nível de conhecimento de cada 

entrevistado sobre a fauna local, assim como o tempo de residência na área, frequência de 

entrada na mata, frequência de pesca, entre outros fatores. Ressalta-se aqui que a grande 

maioria dos moradores reside no local há algum tempo, sendo a maioria residente desde 

2012. A Tabela 16 traz a identificação e coordenadas geográficas, das famílias 

entrevistadas. Os nomes dos entrevistados não serão citados no trabalho, visto estes não 

terem autorizado, portanto as famílias serão numeradas pelos lotes onde moram.  

Durante as entrevistas, 3 moradores não souberam identificar o número do lote 

onde vivem, devido a problemas na documentação de posse. Sendo assim esses serão 

identificados como Famílias de 1 a 3. 
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TABELA 16 - COORDENADAS GEOGRÁFICAS DAS RESIDÊNCIAS DAS FAMÍLIAS ENTREVISTADAS 

ID LOTE OCUPADO LONG_UTM LAT_UTM LONG_DMS LAT_DMS 

1 LOTE 5 733506 8591566 60º 50' 58,03" W 12º 43' 54,19" S 

2 LOTE 9 733100 8590862 60º 51' 11,29" W 12º 44' 17,20" S 

3 LOTE 29 735085 8588301 60º 50' 4,80" W 12º 45' 39,98" S 

4 LOTE 51 736065 8590215 60º 49' 32,86" W 12º 44' 37,45" S 

5 LOTE 149 734771 8588539 60º 50' 15,28" W 12º 45' 32,32" S 

6 LOTE 151 734588 8589166 60º 50' 21,51" W 12º 45' 11,97" S 

7 LOTE 153 735427 8588585 60º 49' 53,55" W 12º 45' 30,65" S 

8 LOTE 155 735505 8588626 60º 49' 50,97" W 12º 45' 29,29" S 

9 LOTE 157 733961 8590901 60º 50' 42,77" W 12º 44' 15,70" S 

10 LOTE 164 734098 8590597 60º 50' 38,15" W 12º 44' 25,55" S 

11 LOTE 166 733904 8591050 60º 50' 44,70" W 12º 44' 10,87" S 

12 LOTE 167 733058 8590874 60º 51' 12,69" W 12º 44' 16,82" S 

13 LOTE 175 735629 8588673 60º 49' 46,88" W 12º 45' 27,73" S 

14 LOTE 176 735632 8588820 60º 49' 46,82" W 12º 45' 22,94" S 

15 LOTE 180 735688 8588667 60º 49' 44,92" W 12º 45' 27,91" S 

16 LOTE 185 737524 8588515 60º 48' 44,03" W 12º 45' 32,35" S 

17 LOTE 187 737484 8587632 60º 48' 45,11" W 12º 46' 1,08" S 

18 LOTE 192 736754 8588995 60º 49' 9,68" W 12º 45' 16,95" S 

19 LOTE 193 735916 8590232 60º 49' 37,80" W 12º 44' 36,93" S 

20 LOTE 196 734813 8590160 60º 50' 14,33" W 12º 44' 39,58" S 

21 LOTE 197 735085 8590440 60º 50' 5,40" W 12º 44' 30,39" S 

22 LOTE 198 735154 8590302 60º 50' 3,07" W 12º 44' 34,86" S 

23 LOTE 203 734682 8592475 60º 50' 19,31" W 12º 43' 24,30" S 

24 LOTE FAMILIA 1 735765 8590383 60º 49' 42,84" W 12º 44' 32,06" S 

25 LOTE FAMILIA 2 735379 8590815 60º 49' 55,76" W 12º 44' 18,11" S 

26 LOTE FAMILIA 3 736271 8589858 60º 49' 25,93" W 12º 44' 49,00" S 
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FIGURA 68 – LOCALIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS ENTREVISTADAS PARA LEVANTAMENTO DA FAUNA LOCAL 

 
 

As espécies foram classificadas taxonomicamente segundo a revisão mais 

recente editada por Paglia et al. (2012), com exceção da Ordem Rodentia e dos felinos de 

menor porte, que seguiram Patton et al. (2015) e Trigo et al. (2013), respectivamente 

(Tabela 17). Para definição das categorias de ameaça, foram usadas as listas nacional 

(BRASIL, 2014) e internacional (INCN, 2016) das espécies em extinção. Para categorização 
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das espécies endêmicas foram utilizadas as definições presentes em Paglia et al. (2012), 

Tabela 18. 

 

TABELA 17 – LISTA DAS ESPÉCIES DE MAMÍFEROS QUE OCORREM NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA PCH CASCATA 

CHUPINGUAIA 

O R D E M  ( TÁ X O N )  F A M Í L I A  NO M E  C I E N T Í F I C O  NO M E  C O M U M  

DIDELPHIM OR PHIA  Didelphida e  
Marmos a s p .  Raposa  

Didelp his  mars up ia l is  Sa ru ê 

XEN ARTHA  

(Edenta ta)  

Bra dipodida e  Choloep us hof fma nni  Preguiça  

Dasy podida e  
Dasyp us Kapp ler i  Tatu  

Dasyp usnovemcint us  Tatu gal inha  

Myrmec ophagida e  
Tama ndua  t etra da ct yla  Tama nduá- mirim 

Cyclopes  dida cty lus  Tama ndua í  

PRIM ATES  

(Macacos )  

Cal l itrichida e  Cebuel la  p ygmae a  Sag ui  

Cebida e  

La gothr ix  lagotr icha  Macaco ba rrigudo  

Cebus a pella  Macaco prego  

Sa imir i  s c iureus  Macaco de cheiro  

Alouatta  seniculus  Guariba  

CARNÍVOR A  

Canida e  Speoth os  venat icus  Cachorro  v inagre  

Fel ida e  

Fel is  wiedi i  Gato  do  ma to  

Pa nthera  o nca  Onça pinta da  

Puma co ncolor  Onça pa rda  

Puma ya gouaroundi  Gato- morisc o  

Mustal ida e Pteronura  bras i l iens is  Arira n ha  

Procyonida e  Nasua na s ua  Qua ti  

PERISSODAC TYLA  Tapirida e  Tapirus  terr istr is  Anta  

ARTIODAC TYLA  Tayass uida e  

Tayass u ta jacu  Cait itu  

Tayass u p eca r i  Queixa da  

Maza ma a mericana  Veado ma teiro  

RODENTIA  

Hydrocha erida e  
Hydrochaer is  

hidrocha er is  
Capiva ra  

Dasyproc tida e  Dasyp rocta ful ig inosa  Cutia  

Cric eta dida e  
Hyla emmys 

mega cep lhal us   
Rato-s i lves t re  

Agout ida e  Agout i  paca  Paca  
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Dentre as espécies registradas, 07 são consideradas ameaçadas de extinção o 

âmbito nacional (BRASIL, 2014) e/ou mundial (IUCN, 2016), o que corresponde a 25,9% do 

total de mamíferos registrados na área de influência direta do reservatório da PCH Cascata 

Chupinguaia. Destas, 01 está ameaçada pela lista internacional (IUCN), sendo enquadrada 

na categoria de vulnerável, a saber, anta (Tapirus terrestres). Já no âmbito nacional, estão 

listados cinco mamíferos considerados vulneráveis a extinção, com destaque para os 

grandes carnívoros, as onças pardas (Puma concolor) e pintada (Panthera onca), conforme 

mostra a Tabela 18. 

TABELA 18 – ESPÉCIES DE MAMÍFEROS DE MÉDIO E GRANDE PORTE AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO REGISTRADAS 

NA ZTR DA RESERVATÓRIO DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA, ESTADO DE RONDÔNIA. SIGLAS: EN: EM 

PERIGO; VU – VULNERÁVEL 

ORDEM/FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME COMUM 
AMEAÇA 

IUCN BR 

CARNIVORA    

Canidae    

Spethos venaticus Cachorro vinagre  VU 

Felidae    

Panthera onca Onça pintada  VU 

Puma concolor Onça parda  VU 

Puma yagourandi Gato marisco  VU 

PERISSODACTYLA    

Tapiridae    

Tapirus terrestris Anta VU VU 

ARTIODACYLA    

Tayassuidae    

Tayassu pecari Queixada  VU 

 

Algumas espécies merecem destaque pelo seu papel dentro da dinâmica 

florestal, como é o caso da anta (Tapirus terrestres) dos predadores de topo de cadeia, a 

saber, a onça pintada (Panthera onca) e a onça-parda (Puma concolor), elencadas como 

vulneráveis a extinção principalmente pelos fatores caça e perda/fragmentação de habitat. 
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A anta (T. terrestres), herbívoro de grande porte, possui grande área de vida (cerca de 200 

ha – MEDICE et. al., 2001; ROCHA, 2001), espécie considerada fundamental para a 

manutenção dos processos florestais, atuando na dispersão de sementes de inúmeras 

espécies vegetais (FRAGOSO e HUFFMAN, 2000), transportando-as a longas distâncias. 

Sabe-se que Amazônia, a anta (T. terrestres) alimenta-se de, pelo menos, 39 espécies de 

plantas, sendo muitas vezes, a única dispersora de muitas delas através da endozoocoria 

(FRAGOSO e HUFFMAN, 2000). Já os predadores de topo de cadeia, atuam na regulação 

populacional de mesopredadores, através do controle “top-dwn” (BEGON, 2007). 

 

  
  

  
FIGURA 69 – IMAGENS DE ALGUMAS DAS ESPÉCIES REGISTRADAS NO ZONA DE TRANSIÇÃO DO RESERVATÓRIO 

DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA, ESTADO DE RONDÔNIA. A. PEGADA DE CAPIVARA (HYDROCHAERIS 

HIDROCHAERIS) ; B. TATU (DASYPUS KAPPLERI); C. ONÇA-PINTADA (PANTHERA ONCA); D. ANTA (TAPIRUS 

TERRESTRIS) 

 

a b 

c d 
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5.2.2.2. AVIFAUNA 

O levantamento da avifauna teve como foco as primeiras horas do dia, período 

em que a maioria das espécies de aves está mais ativa e, consequentemente, há 

possibilidade de melhor amostragem. Utilizou-se o método de pontos fixos, a fim de obter 

dados de abundância (VIELLIARD e SILVA, 1990), além de ser um método que permite 

comparação dos registros ao longo do tempo, uma vez que os pontos são georreferenciados 

para reamostragem nos anos subsequentes. Nesse método o pesquisar permanece 

estacionado em um ponto pré-estabelecido, quantificando as espécies registradas durante 

este período. 

A partir disso é possível determinar um índice de abundância de espécies, o 

Índice Pontual de Abundância (IPA), que é o quociente do número total de contatos pelo 

número de pontos amostrados (VIELLIARD et al. 2010). O tempo de permanência em cada 

ponto foi de 15 minutos e a distância mínima entre estes de 200 metros, o que reduz as 

chances de contabilizar os mesmos indivíduos em pontos distintos. Espécies que apenas 

sobrevoaram o ponto não foram consideradas nas análises. Foram alocados quatro pontos 

em cada uma das quatro estações amostrais delimitadas nas três situações distintas (área 

com cobertura florestal primária, secundária e antropizada), totalizando 48 pontos. 

Do mesmo modo, foram aplicadas quatro transecções por unidade, as quais 

consistem na realização de caminhadas em trajetos pré-estabelecidos, anotando-se todas 

as espécies registradas visual e auditivamente (BIBBY et al., 1992), perfazendo 12 

transecções. Esse método é o mais indicado para obter o registro do maior número de 

espécies de aves em um curto espaço de tempo (DEVELEY, 2003), sendo de grande 

relevância para complementação do inventário das espécies que ocorrem na área de 

influência direta do empreendimento. 
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A Tabela 19 mostra a lista de espécies da avifauna encontradas na área de 

influência direta da PCH Cascata Chupinguaia. 

TABELA 19 – LISTA DAS ESPÉCIES DA AVIFAUNA ENCONTRADAS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DA PCH 

CASCATA CHUPINGUAIA, ESTADO DE RONDÔNIA 

ORDEM (GRUPO) FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME COMUM 

FALCONIFORMES 
Accipitridae 

Busarellus nigricollis Gavião balaio 

Buteo nitidus Gavião pequeno 

Harpia harpyja Gavião real* 

Leucapternis schistacea Gavião roxo 

Cathartidae Vultur gryphus Urubu rei 

CUCULIFORMES Cuculidae 

Piaya cayana Anum preto 

Coccyzus americanus Cigana 

Penélope jacquacu Jacu 

Aburria aburri Mutum fava 

PSITTACIFORMES Psittacidae 

Ara ararauna Arara canidé 

Ara chloroptera Arara vermelha 

Pyrrhura hoematotis Curica maricaca 

Aratinga acuticoldate Maracanã 

Amazana furinosa Papagaio caboclo 

Amazana amazônica Papagaio estrela 

CAPRIMULGIFORMES Caprimulgidae Caprimulgus eurapaeus Bacurau 

PASSERIFORMES Tyrannidae 

Megarynchus pitangua Bentivi 

Otus guatemalae Coruja grande 

Spetyto cunicularis Coruja pequena 

CAPRIMULGIFORMES Nyctibidae Nyctibius solitary Corujão mãe da lua 

STRIGIFORMES Tytonidae Tyto alba Coruja rasga mortalha 

CHARADRIIFORMES Laridae Sterna superciliaris Gaivota 

CICONIIFORMES Ardeidae Ardea cinérea Garça morena 

GALLIFORMES Psophiidae 

Psophia crepitans Jacamim 

Psarocolius decumanus 
muculosus 

Japó 

PASSERIFORMES Furnariidae Furnarius rufus João de barro 

COLUMBIFORMES Calumbidae Geotrygan vialacea Juruti 

PELICANIFORMES Phalacrocoracidae Phalacrocorax carbo Mergulhão 

TINAMIFORMES Tinamidae 
Tinamus tao Nhambu azul 

Tinamus major Nhambu galinha 

ANSERIFORMES Anatidae Cairina moschata Pato selvagem 

CORACIIFORMES Alcedinidae Ceryle alcyan Pescador pequeno 

COLUMBIFORMES Columbidae Columba cayannensis Pomba galega 

RAMPHASTIDAE Ramphastidae 
Pteroglossus ploricinctus Tucano araçari 

Ramphastos cuvieri Tucano pacova 

PASSERIFORMES Pipridae Tyanneutes stolzmanni Uirapuru 
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Do total, apenas uma o gavião real (Harpia harpyja) está na lista das espécies 

ameaçadas de extinção. As principais ameaças a esse táxon estão atreladas à supressão de 

vegetação do ambiental florestal, ocasionado pelo desmatamento, principalmente pela 

substituição por pastagens e agricultura. 

 

5.2.2.3. ICTIOFAUNA 

A ictiofauna é um componente estrutural e partícipe dos processos funcionais 

dos ecossistemas lóticos, os quais são caracterizados por uma grande variabilidade e 

complexidade de parâmetros bióticos e abióticos, tornando-os essencialmente dinâmicos; 

são sistemas abertos, com dinâmica de importação e de exportação de energia, nutrientes e 

água, estruturados pelo regime da precipitação e pelos ambientes físico e químico com os 

quais interagem além daquelas biológicas implícitas. 

Em função das diferenças de porte, configuração da rede de drenagem, 

intermitência e perenidade, qualidade das águas, dentre outros fatores, o rio Pimenta 

Bueno, no trecho considerada para a PCH Cascata Chupinguaia, pode constituir ambientes 

diferentes para o suporte a ictiofauna, tanto para alimentação, quanto para a procria e 

crescimento. 

O levantamento de peixes foi feito através de dados primários obtidos em 

campo, entrevistas com moradores na área do assentamento e revisão bibliográfica. A 

campanha de amostragem priorizou a caracterização do rio Pimenta Bueno. Para tal, foram 

selecionados três pontos de amostragem, sendo o Ponto 01 a montante da PCH Cascata, o 

Ponto 02 no ponto médio do reservatório e o Ponto 03 nas imediações das casa de Força, 

conforme Tabela 20. 
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TABELA 20 – COORDENADAS GEOGRÁFICAS DAS ESTAÇÕES DE COLETA – ICTIOFAUNA    

CORPO D’ÁGUA LOCAL LATITUDE LONGITUDE 

Rio Pimenta Bueno 

Ponto 01: Montante 12°45'8.48"S 60°48'59.79"W 

Ponto 02: Reservatório 12°43'18.54"S 60°51'54.70"W 

Ponto 03: Jusante 12°42'24.29"S 60°52'43.15"W 

 

 

PONTO 01: MONTANTE DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA 

O Ponto 01 está situado no rio Pimenta Bueno a montante da PCH Cascata 

Chupinguaia, apresenta-se caracteristicamente como ambiente lótico, se encontra dentro 

da Área de Influência Indireta da PCH, porém acima da área definida para a Zona de 

Transição do Reservatório. 

 

 
FIGURA 70 – PONTO A MONTANTE DO RESERVATÓRIO DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA 

   

PONTO 01 
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PONTO 02: RESERVATÓRIO DE PCH CASCATA CHUPINGUAIA 

O Ponto 02 está situado no interior do reservatório do empreendimento, 

portanto em ambiente lêntico, dentro da área de influência diretamente afetada pela 

implantação da PCH, sendo o local mais impactado com a construção. Durante o 

monitoramento, observou-se que as águas do lago estão límpidas. 

 

 
FIGURA 71 – PONTO 02 RESERVATÓRIO DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA 

 

 

PONTO 03: JUSANTE DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA 

O Ponto 03 está situado a jusante do empreendimento, apresenta-se 

caracteristicamente como ambiente lótico, localizado logo abaixo da Casa de Força, nos 

limites da área de influência direta da PCH Cascata Chupinguaia. 

 

PONTO 02 
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FIGURA 72 – PONTO 03 A JUSANTE DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA 

 

 

5.2.2.3.1. METODOLOGIA  

As atividades referentes ao levantamento da ictiofauna foram realizadas ao 

longo do rio Pimenta Bueno, à montante, na área do reservatório e a jusante da PCH 

Cascata Chupinguaia. O levantamento foi realizado na estação chuvosa. 

Para a coleta de material biológico foram utilizados os seguintes apetrechos: 

• rede de arrasto de 30m de comprimento por 2,00m de altura e 2mm de 

malha;  

• redes de emalhar de 10m de comprimento por 2,20m de altura com malhas 

de 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 cm entre nós; 

• anzóis/varas de tamanhos variados.  

 

As redes foram estendidas no período da manhã e recolhidas depois de 24 

horas, sendo revisadas de quatro em quatro horas, conforme a necessidade.  

 

PONTO 03 
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FIGURAS 73 E 74 – LEVANTAMENTO DA ICTIOFAUNA COM VARA 

 

FIGURA 75 - LEVANTAMENTO DA ICTIOFAUNA COM 

REDES 

 

FIGURA 76 - REDES SENDO MONITORADAS 

 
 

Na ocasião, foi realizada também a coleta de fitoplâncton, de zooplâncton e de 

bentos, por serem considerados indicadores biológicos da qualidade da água. Depois de 

capturados, os peixes foram fotografados, medidos e identificados com auxílio de chaves 

taxonômicas.  

Exemplares testemunho foram fixados em formalina a 10% e depositados como 

material em coleções científicas. Conforme comunicado no início do projeto, esses 
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exemplares foram encaminhados para a Faculdade Marechal Rondon, conforme relatório 

anexo. 

  

FIGURAS 77 E 78 – PROCESSO DE CONSERVAÇÃO DOS EXEMPLARES CAPTURADOS. 

 

Todas as capturas realizadas nas campanhas foram efetuadas mediante 

autorização de coleta e transporte emitida pela SEDAM.  

 

5.2.2.3.2. RESULTADOS 

No diagnóstico da ictiofauna realizado no rio Pimenta Bueno, na área de 

influência da PCH Cascata Chupinguaia, foram capturados 145 indivíduos, distribuídos em 

3 pontos amostrados, sendo registrados 57 indivíduos a montante, 41 na área do 

reservatório e 47 a jusante, conforme mostra o gráfico da Figura 79.  

Dos 145 indivíduos capturados, foram identificadas 13 espécies distribuídas em 

oito famílias e três ordens, conforme mostra a Tabela 21. A família com maior número de 

espécies representadas foi a Pimelodidae, com 04 espécies diferentes, no entanto a família 

mais representativa quantitativamente foi a Loricariidae com 49 indivíduos. 
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FIGURA 79 – ANÁLISE  COMPARATIVA DA RIQUEZA DE INDIVÍDUOS CAPTURADOS 

 
 
 
 
 

Dentre os locais amostrados, o reservatório se diferiu dos demais apresentando 

a maior quantidade de indivíduos, num total de 57, seguido pelo ponto à jusante da 

barragem com 47 exemplares. O ponto à montante do reservatório apresentou o menor 

índice, com 41 indivíduos, no entanto percebe-se que tanto quantitativo como 

qualitativamente os três pontos estão equiparados. 

 
 



PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA 

HIDROELÉTRICA CHUPINGUAIA LTDA 

 
 

 162/255 
 

 

TABELA 21 – ESPÉCIES DE PEIXES COLETADAS NO RIO PIMENTA BUENO, COM SUAS RESPECTIVAS ORDENS, 
FAMÍLIAS, NOMES VULGARES E PONTOS DE COLETA 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME VULGAR PONTO 1 PONTO 2 PONTO 3 

Characiformes 

Characidae 

Serrasalmus spilopleura Piranha 6 30 4 

Acestrorhynchus lacustris Cachorrinha 0 0 1 

Serresalmidae Myleus torquatus Pacu 1 1 18 

Ctenoluciidae Boulengerella maculata Bicuda 5 3 0 

Anostomidae 

Leporinus friderici Piau três pintas 0 0 7 

Leporinus fasciatus Piau flamengo 0 0 1 

Erythrinidae Hoplias malabaricus Traíra 2 3 0 

Siluriformes 

Loricariidae Hypostomus sp Cascudo 40 2 7 

Pimelodidae 

Pimelodus sp Mandi 1 2 0 

Pimelodus sp Bagre 1 0 6 

Pinirampus sp Barbado 0 0 2 

Hemisorubim platyrhynchos Jiripoca 0 0 1 

Perciformes Cichlidae Mesonauta sp Acará 1 0 0 

 

 

No gráfico da Figura 80 pode ser observada a distribuição das espécies, tendo 

como base as oito famílias coletadas, deixando clara a dominância da Família Loricariidae, 

seguida pela família Characidae. 
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FIGURA 80 – DISTRIBUIÇÃO DAS ESPÉCIES DE PEIXES  

 

 

FIGURA 81 – DISTRIBUIÇÃO DAS ESPÉCIES DE PEIXES COLETADAS 
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No gráfico da Figura 81 observa-se a quantidade e a distribuição das espécies 

nos três pontos amostrados do Rio Pimenta Bueno, estes dados servirão de base para o 

acompanhamento do possível repovoamento ao longo do rio, caso se faça necessário. 

A Ordem Characiformes foi a mais representativa nos três pontos amostrados. A 

Família mais representativa foi a Loricariidae e a espécie mais abundante foi Hypostomus 

sp (cascudo), apresentando uma maior representatividade a montante. 

Os ecossistemas aquáticos, dentro de uma abordagem sistêmica, são 

dependentes de variáveis externas que controlam os fluxos de massa e de energia, de forma 

que suas respostas são resultantes das interações entre as diversas forças que atuam 

dentro de um controle multivariado. 

As espécies coletadas em todos os três pontos amostrados são abundantes e 

variadas, ou seja, possuem grande quantidade de indivíduos e diversidade de espécies. O 

rio Pimenta Bueno é afluente do rio Madeira e isso o torna passível de receber inúmeras 

espécies ícticas da bacia amazônica. 

As características intrínsecas da ictiofauna existentes indicam que o 

povoamento do reservatório da PCH Cascata Chupinguaia será uma questão temporal, sem 

a necessidade da aquisição e soltura de espécimes onde a comunidade íctica existente no 

trecho de estudos encontra-se dentro dos padrões de normalidade frente às condições 

ambientais verificadas e pressões antrópicas observadas. 

Sendo assim, não foram verificadas mudanças bruscas nos três pontos de 

coletas, mostrando um rio aparentemente conservado quanto a sua ictiofauna local. A 

pesca, por ser escassa, sendo inclusive proibida na área da PCH Cascata Chupinguaia, pode 

ser um dos fatores que contribui muito para esse fator.  
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5.3. MEIO SOCIOECONÔMICO 

O Estado de Rondônia é uma região de reconhecida capacidade de atração de 

mão de obra. Caracteriza-se como economicamente expressiva, com grande parte de sua 

economia voltada para a produção agrosilvopastoril, tendo em seu solo a base de 

sustentação destas riquezas. A estrutura fundiária é bem diversificada, composta de mini, 

pequenas, médias e grandes propriedades rurais, com alto índice de ocupação produtiva do 

solo, significando que a população residente na região não necessita buscar alternativas de 

emprego e renda fora da área de influência. A renda familiar na região é superior à média 

nacional, mas a infraestrutura social ainda é deficiente para atender de forma compatível a 

população. 

A consolidação da Rodovia BR-364, na década de 60, incrementou no Estado de 

Rondônia a sua integração nacional, facilitando sobremaneira o fluxo migratório que vinha 

em busca de terras férteis. A exploração, que na época era essencialmente extrativista, foi 

substituída pela exploração agropecuária, devido à tradição agrícola do novo contingente 

migratório. 

O município de Chupinguaia foi criado em 27/12/1995, através da Lei n° 643, 

com áreas desmembradas dos municípios de Vilhena e Corumbiara. Já o município de 

Corumbiara surgiu como núcleo urbano de apoio rural do Projeto Integrado de Colonização 

Paulo Assis Ribeiro, com o nome Nova Esperança. 

Para elaboração do presente diagnóstico, tomaram-se como referência os 

estudos de pesquisa do IBGE/2010 e observações “in loco” no entorno da área de influência 

da PCH Cascata Chupinguaia, limitando-se aos municípios de Chupinguaia e Corumbiara. 
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Esses empreendimentos implantaram-se seguindo as normas estabelecidas pelo 

INCRA, com o máximo rigor técnico, visando à sua consolidação. 

 

5.3.1. DADOS DOS MUNICÍPIOS DE CHUPINGUAIA E CORUMBIARA 

 

5.3.1.1. CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA 

Para caracterização demográfica do município de Chupinguaia foram utilizados 

dados secundários do IBGE Censo demográfico de 2010. 

O município de Chupinguaia conta com uma população de 8.301 

habitantes. No período de 2000-2007 a população de Chupinguaia teve uma 

taxa média de crescimento anual de 10,6%. De acordo com o IBGE (2010), a estrutura 

etária da população mostra que 34,7% têm idade entre 0 e 19 anos de idade e 1,5% têm 

mais do que 65 anos idade.  

O município de Corumbiara possui uma população de 8.783 

habitantes. Salienta-se que o município perdeu cerca de 1.799 habitantes em 

10 anos (15,9%). 

 

5.3.1.2. EDUCAÇÃO 

Ainda de acordo com dados do IBGE (2010), em Chupinguaia, atualmente há 20 

escolas, sendo 13 (65%) do ensino fundamental; 5 (25%) da pré-escola e 2 (10%) do 

ensino médio. Ao todo estão matriculados 2376 alunos na rede de ensino. As maiores 

concentrações estão no ensino fundamental, com 74,4% do total, seguido do ensino médio 

(16,4%) e pré-escola com 9,2% do total. 
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Já no município de Corumbiara, são 16 escolas, as quais 13 do ensino 

fundamental, 2 do ensino médio e 1 da pré-escola. 

5.3.1.3. SAÚDE 

Em Chupinguaia, totaliza 04 postos de saúde mantidos pela Prefeitura 

Municipal. Não registros de unidades de saúde estadual e federal. 

No que compete ao município de Corumbiara, disponibiliza-se apenas 02 postos 

de saúde, um mantido com recurso municipal e outro estabelecimento da rede privada. 

5.3.1.4. ECONOMIA 

As economias dos municípios de Chupinguaia e Corumbiara estão baseadas nos 

setores primário e terciários, isto é, agropecuária, serviços e indústria. Salienta-se que o 

rebanho bovino do município está estimado em 400 mil cabeças. As áreas planas estão 

sendo cultivadas com culturais anuais, ou seja, soja, milho, sorgo e etc. 

 

5.4. LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO EM RELAÇÃO AO ZSEE-RO 
 

De acordo com o ZSEE-RO as estruturas da PCH Cascata Chupinguaia, incluindo 

o reservatório e a Zona de Transição do Reservatório, estão inteiramente situadas na Zona 

1, Subzona 1.1, que é caracterizada por “áreas com grande potencial social. Estão dotadas de 

infraestrutura suficiente para o desenvolvimento das atividades agropecuárias, sobretudo 

estradas de acesso; concentram as maiores densidades populacionais do Estado; nelas se 

localizam os assentamentos urbanos mais importantes. Os custos de oportunidade da 

preservação já se tornaram excessivamente elevados para garantir a conservação. Aptidão 

agrícola predominantemente boa. Apresenta vulnerabilidade natural à erosão 

predominantemente baixa. Os projetos de reforma agrária devem ser direcionados para estas 
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áreas. Devem ser implementadas políticas públicas para a manutenção e recuperação de, pelo 

menos, 20% da cobertura vegetal natural desta subzona. Nas áreas convertidas é 

recomendado o estímulo ao incremento da produtividade agropecuária, baseada em técnicas 

agrícolas mais modernas, inclusive a irrigação, com incentivos para agroindústrias, de forma 

a maximizar os custos de oportunidade representados pelo valor da floresta”. 

A localização das estruturas da PCH Cascata Chupinguaia em relação ao ZSEE-

RO pode ser observada na Figura 82. 

 

 

 

FIGURA 82 – LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO EM RELAÇÃO AO ZSEE-RO 
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6. PROPOSTA DE ZONEAMENTO AMBIENTAL 

Conforme foi apresentado na análise ambiental, o reservatório da PCH Cascata 

Chupinguaia e seu entorno, apesar da extensiva atividade agropecuária, não apresenta uma 

situação preocupante com relação a degradação dos recursos hídricos.  

O zoneamento tem a finalidade principal de promover condições para 

conservação da qualidade da água, da beleza cênica e paisagística, da ocupação ordenada e 

da estabilidade geológica das encostas. Assim, o zoneamento ambiental pode ser 

caracterizado como um instrumento de auxílio no planejamento e no ordenamento 

territorial, pois estudos desta natureza possibilitam a caracterização de áreas quanto às 

suas aptidões e restrições às atividades já em desenvolvimento e/ou prováveis de serem 

implantadas, além de indicar porções do terreno que possam ser preservadas. 

A proposta de zoneamento do reservatório da PCH Cascata Chupinguaia 

considerou as informações de uso do solo diagnosticadas: a cobertura vegetal atual 

(remanescentes de vegetação nativa), os tributários do reservatório, a Terra Indígena 

Tubarão Latundê e os usos consolidados (atividades agropecuárias, edificações, 

reflorestamento) além das avaliações de fragilidade ambiental e da compatibilização com a 

legislação ambiental de modo a mapear os limites das zonas definidas. 

Inicialmente, a área a ser zoneada foi dividida em três trechos distintos (Tabela 

22), de acordo com a responsabilidade de gestão e com suas características físicas. 
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TABELA 22 – TRECHOS DEFINIDOS PARA ZONEAMENTO DO PCH CASCATA CHUPINGUAIA E ENTORNO 

TRECHOS DESCRIÇÃO 

RESERVATÓRIO 
Superfície do reservatório, considerada a cota máxima 

normal de operação. 

FAIXA DE 30 METROS 
Faixa de terras distantes até 30 metros da cota de nível 

máximo normal de operação do reservatório. 

FAIXA DE 1.000 METROS 

Faixa de terras de 1.000 metros de largura, posterior ao 

limite do reservatório. Área de interesse para o 

zoneamento pela proximidade e influência nos usos e 

condições da faixa de APP e do reservatório. 

 

Posteriormente, cada trecho foi dividido em unidades ambientalmente 

semelhantes, de acordo com suas características ambientais, usos atuais e potenciais. A 

partir desta definição, elaborou-se a caracterização de cada unidade e definidas as 

regulamentações especificas de uso. Para a regulamentação foram criadas duas categorias: 

as ZONAS e as ÁREAS. 

As ZONAS são superfícies localizadas dentro da Faixa de 30 metros. Porções de 

terra de responsabilidade do empreendimento. A regulamentação é normativa. Já ÁREAS são 
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superfícies localizadas na Faixa posterior às Zonas estendendo-se até 1.000 metros do 

limite do reservatório. Neste caso, a regulamentação descrita é sugestiva nas propriedades 

de terceiros, geridas pelo poder público.  

Para o zoneamento das Áreas considerou-se o melhor uso do solo possível 

dentro das condições atuais e a manutenção ou recuperação do equilíbrio ecológico, da 

qualidade da água do reservatório e da geração de energia. 

Por meio da proposição de permissões, restrições e incentivos para cada Zona, 

pretende-se orientar e organizar o uso e a ocupação do solo no entorno do reservatório da 

PCH Cascata Chupinguaia, respeitando a legislação vigente, o meio ambiente e as normas 

de operação do empreendimento.  

Na Tabela 23, a seguir, pode-se visualizar a legenda relativa à proposta do 

zoneamento, ou seja, a divisão de cada trecho em unidades ambientalmente homogêneas e 

o resumo das proposições feitas em cada uma delas, com a definição das Zonas e das Áreas. 
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TABELA 23 –ZONEAMENTO DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA 

TRECHO ZONA/ÁREA DESCRIÇÃO 

R
E

S
E

R
V

A
T

Ó
R

IO
 ZSR 

ZONA DE SEGURANÇA DO RESERVATÓRIO – Área imediatamente adjacente à 
barragem, estruturas do vertedouro, tomada d’água e canal adutor. 

ZUR 
ZONA DE USO POTENCIAL DO RESERVATÓRIO – Composta por toda a área do 
reservatório observadas as recomendações e restrições de uso e subtraída a 
Zona de Segurança (ZSR) 

F
A

IX
A

 D
E

 A
P

P
 D

O
 

R
E

S
E

R
V

A
T

Ó
R

IO
 ZPP 

ZONA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – Formada pela Área de Preservação 
Permanente do reservatório, constituída por um buffer de 30 m a partir da 
borda do reservatório. 

ZUC 
ZONA DE USO CONSOLIDADO – Definida por áreas com uso consolidado, com 
tratamento diferenciado de restauração. 

Z
O

N
A

 D
E

 T
R

A
N

S
IÇ

Ã
O

 D
O

 R
E

S
E

R
V

A
T

Ó
R

IO
 

ATP 
ÁREAS TÍPICAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – Representa as áreas de 
preservação permanente definidas pelo Código Florestal, podendo estar 
íntegras ou alteradas. 

ACV 
ÁREAS DE CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE – Constituída por trecho de mata 
nativa protegido devido a declividade natural do terreno, que conecta áreas 
de APP. 

AUA 
ÁREA DE USO AGROPECUÁRIO – Composta pelas áreas sem restrições ao uso 
agrossilvopastoril. 

AUT 
ÁREA DE USO E INTERESSE TURÍSTICO  – Identificada pelo uso consolidado ou 
potencial de turismo e lazer. 

T
O

D
A

 A
 Á

R
E

A
 

D
E

 

IN
F

L
U

Ê
N

C
IA

 

AFA 
ÁREA DE FRAGILIDADE AMBIENTAL – Áreas consideradas frágeis 
ambientalmente. 
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O resultado gráfico deste PACUERA está expresso por meio de mapa de Análise 

Integrada e Zoneamento do Entorno do Reservatório da PCH Cascata Chupinguaia, no qual 

estão desenhados sobre a área de influência os polígonos correspondentes a cada Zona 

e/ou Área definida na proposta de zoneamento, com sua respectiva cor e hachura. A escala 

escolhida para a plotagem final deste mapa permite a visualização de toda a área de 

influência com detalhamento compatível com a proposta deste trabalho. 

 

 

 
FIGURA 83 – PROPOSTA DO ZONEAMENTO DO RESERVATÓRIO DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA 
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6.1. ZONA DE SEGURANÇA DO RESERVATÓRIO (ZSR) 
 
CARACTERIZAÇÃO: 

A Zona de Segurança do Reservatório abrange trecho situado 300 metros à 

montante da barragem da PCH Cascata Chupinguaia. Corresponde ao trecho do 

reservatório no qual o acesso de pessoas é estritamente controlado, objetivando a 

seguridade dos sistemas de geração de energia. 

PROPOSIÇÕES: 

Esta área deverá ser sinalizada com placas informativas instaladas nas margens 

à montante e à jusante da barragem. A sinalização deve incluir informações sobre a 

segurança dos usuários e contato para comunicação de eventuais ocorrências. Na ponte 

sobre a barragem, a sinalização de segurança deverá ser prioritária e impositiva, 

descrevendo as permissões e proibições. 

PERMISSÕES SUGERIDAS*: 

✓ Operação e manutenção da barragem; 

✓ Programas ambientais de monitoramento e pesquisas relacionadas. 

 
*  Quaisquer atividades realizadas neste trecho necessitam de autorização do 

empreendedor. 

 
RESTRIÇÕES SUGERIDAS*: 

✓ Deverá ser proibido o uso como balneário; 

✓ Não serão permitidas quaisquer atividades que não forem relacionadas à 

geração de energia ou a programas e pesquisas de interesse e autorizados 

pelo empreendedor. 
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*  O controle de acessos nesta zona será efetivo dentro da área do 

reservatório, nos trechos à jusante do barramento esse será indicado por 

meio de sinalização e avisos. 

 

6.2. ZONA DE USO POTENCIAL DO RESERVATÓRIO (ZUR) 
CARACTERIZAÇÃO: 

Corresponde a toda a extensão do reservatório que não apresente restrições 

ambientais de uso e que ofereça potencial para o desenvolvimento de atividades de lazer, 

turismo e econômica, salvo a Zona de Segurança do Reservatório (ZSR). A regulamentação 

e licenciamento de uso desta zona se dá por meio dos órgãos gestores e fiscalizadores do 

uso da água e do meio ambiente, cabendo ao empreendedor, na qualidade de 

concessionário e outorgado, a fiscalização do cumprimento das normas específicas com 

finalidade de garantir a manutenção da qualidade da água para a geração de energia e a 

segurança dos usuários do reservatório. 

PROPOSIÇÕES: 

Para esta zona serão consideradas as atividades esportivas e de lazer 

ecologicamente sustentáveis que não interfiram na qualidade da água e no equilíbrio dos 

ecossistemas aquáticos e das margens. 

A pesca esportiva e/ou amadora é atividade que poderá ser desenvolvida 

dentro reservatório, desde que o período do defeso, estabelecido pela SEDAM e/ou IBAMA, 

seja respeitado. 

O acesso ao reservatório para captação de água para consumo humano, para a 

dessedentação de animais e mesmo para uso agropecuário é possível desde que 

respeitadas as condicionantes de passagem pela Área de Preservação Permanente, a qual 
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deve ser expressamente autorizada pela Hidroelétrica Chupinguaia Ltda e a captação de 

água devidamente outorgada pelo órgão ambiental gestor. 

 
PERMISSÕES SUGERIDAS*: 

✓ Monitoramento dos programas ambientais e pesquisas relacionadas; 

✓ Pesca amadora e/ou esportiva (obedecendo às restrições e 

recomendações da SEDAM e IBAMA); 

✓ Esportes náuticos e atividades de lazer ecologicamente sustentáveis*; 

✓ Construções de flutuantes, marina, quiosques e etc* 

✓ Captação de água para o consumo humano, dessedentação de animais e 

uso agropecuário*. 

 

*  Quaisquer atividades realizadas neste trecho necessitam de autorização do 

empreendedor e outorga, autorização e/ou licença dos organismos 

gestores e de controle ambiental. 

 
RESTRIÇÕES SUGERIDAS: 

✓ Atividades conflitantes com o sistema de operação da usina; 

✓ Embarcações ou casas flutuantes para moradia ou comércio; 

✓ Todos os usos que por suas características comprometam a qualidade 

hídrica do reservatório e a conservação do meio ambiente. 
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6.3. ZONA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (ZPP) 
CARACTERIZAÇÃO: 

Corresponde a toda faixa de proteção da mata ciliar em torno do reservatório 

adquirida, cedida em servidão ou a ser adquirida pelo empreendedor, consideradas pela 

legislação vigente como APP. A largura desta faixa foi fixada em 30 metros, atendendo à 

legislação vigente, especialmente conforme disposto no Termo de Referência nº 09/2013 

COMEF/DRH/SEDAM. 

A faixa de APP engloba trechos de floresta nativa primária, trechos com floresta 

nativa em processo de regeneração natural, além de reflorestamento com espécie exótica 

(Tectona grandis) e de uso agropecuário, na maior parte constituído por pastagens.  

De acordo com a Lei n° 12.651/2012, em seu Art. 3º, inciso II, a Área de 

Preservação Permanente, representada por esta ZPP, é definida como “área protegida, 

coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos 

hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de 

fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”. 

Ainda em conformidade com a Lei n° 12.651/2012, que determina em seu Art. 

7º a manutenção da vegetação situada em APP como responsabilidade do proprietário, 

possuidor ou ocupante a qualquer título, os trechos sem cobertura vegetal arbórea desta 

Zona serão revegetados pelo empreendedor com espécies nativas, excetuando-se as áreas 

de usos autorizados previstos na Lei.  

A metodologia de recomposição da vegetação situada nesta Zona está tratada 

em capítulo próprio neste documento. No qual, entre outros aspectos, destaca-se que área 

com reflorestamento de Tectona grandis será manejada de forma que, gradativamente, 
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sejam introduzidas espécies nativas à medida que os desbastes forem sendo executados. 

Ainda neste tema, nas imediações da barragem não serão utilizadas espécies de porte 

arbóreo, a fim de se evitar infiltrações na mesma pela ação das raízes pivotantes. Nesses 

locais serão estabelecidas gramíneas, que fazem a cobertura do solo, auxiliando na 

estabilidade da estrutura e controle dos processos erosivos. 

 
PROPOSIÇÕES: 

Esta Zona compõe parte do corredor ecológico formado pela faixa de mata ciliar 

ao longo do rio Pimenta Bueno e seus afluentes, cujo principal propósito está na 

interligação da flora nativa e no trânsito da fauna, contribuindo para a manutenção do 

banco genético local. Para tanto, o acesso a essa Zona será restrito, devendo ser controlado 

e monitorado periodicamente. Segundo a Resolução do CONAMA n° 369/2006 as áreas de 

preservação permanente são caracterizadas, como regra geral, pela intocabilidade e 

vedação de uso econômico direto. 

Nas estradas, acessos, caminhos, servidões e travessias já existentes e de uso 

consolidado na faixa desta Zona deverá ser implantada sinalização adequada que disponha 

informações acerca da legislação ambiental, das restrições de uso e acesso, além das 

sinalizações de segurança, localização e etc. 

 

PERMISSÕES SUGERIDAS*: 

✓ Atividades de monitoramento dos programas ambientais e pesquisas 

relacionadas. 

✓ Estímulo e condução da regeneração natural. 

✓ Execução de plantios de enriquecimento com espécies nativas. 
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✓ Tratamentos silviculturais (desbastes, refinamentos). 

✓ Substituição de vegetação exótica pela nativa. 

✓ Trânsito restrito às passagens e acessos consolidados, inclusive para 

obtenção de água. 

 

*  Quaisquer atividades realizadas neste trecho necessitam de autorização do 

empreendedor e outorga, autorização e/ou licença dos organismos 

gestores e de controle ambiental. 

 

RESTRIÇÕES SUGERIDAS: 

✓ Acesso ou circulação de pessoas não autorizadas. 

✓ Atividades conflitantes com o sistema de operação da usina ou com 

alguma atividade dos programas ambientais. 

✓ Supressão da vegetação sem autorização dos órgãos competentes. 

✓ Caça e pesca predatórias. 

✓ Realização de qualquer tipo de construção e edificação. 

✓ Todos os usos que por suas características comprometam a qualidade 

hídrica do reservatório e a conservação do meio ambiente. 

 

6.4. ZONA DE USO CONSOLIDADO (ZUC)  
 
CARACTERIZAÇÃO: 

Compreende locais com utilização consolidada, localizada na faixa de APP do 

reservatório, ocupada com reflorestamento de Tectona grandis e pista de pouso para 

pequenas aeronaves. 
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PROPOSIÇÕES: 

A área ocupada com reflorestamento de Tectona grandis deverá ter manejo 

diferenciado, substituindo a espécie exótica por espécies nativas no decorrer do ciclo de 

corte da exótica. Na porção situada na cabeceira da pista de pouso, visto a segurança 

operacional, a revegetação será permitida apenas com espécies de pequeno porte. 

 
PERMISSÕES SUGERIDAS: 

✓ O reflorestamento de Tectona grandis deverá ser substituído por espécies 

da flora nativa à medida em que forem sendo realizados os desbastes, até 

o término do ciclo de corte, estimado em 25 anos após o plantio; 

✓ A pista de pouso existente poderá ser mantida. 

 

RESTRIÇÕES SUGERIDAS: 

✓ Atividades conflitantes com o sistema de operação da usina ou com 

atividades dos programas ambientais; 

✓ Todos os usos que por suas características comprometam a qualidade 

hídrica do reservatório e a conservação do meio ambiente. 

 

6.5. ÁREAS TÍPICAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – ATP  
CARACTERIZAÇÃO: 

Faixa de terra no entorno do reservatório, na faixa definida como Zona de 

Transição do Reservatório – ZTR, onde não é permitida a supressão da vegetação e nenhum 

uso antrópico, salvo àqueles que requererem autorização do órgão ambiental competente e 

obtiverem-na. Nesta Zona foram identificados trechos com vegetação primária, secundária, 
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reflorestamento de Tectona grandis e áreas de uso agropecuário, na maior parte ocupada 

com pastagens. 

Para o cálculo das faixas de APP, que compõem esta Zona, pontuou-se os 

critérios estabelecidos no Capítulo II da Lei n° 12.651/2012 que, neste âmbito, considera 

como APP as áreas assim definidas: 

Art. 4º  Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais 

ou urbanas, para os efeitos desta Lei: 

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e 

intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito 

regular, em largura mínima de: 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) 

metros de largura; 

... 

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, 

decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água 

naturais, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento; 

... 

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, 

qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 

(cinquenta) metros;  

... 

§ 4º  Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície 

inferior a 1 (um) hectare, fica dispensada a reserva da faixa de 

proteção prevista nos incisos II e III do caput, vedada nova supressão 



PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA 

HIDROELÉTRICA CHUPINGUAIA LTDA 

 
 

 182/255 
 

de áreas de vegetação nativa, salvo autorização do órgão ambiental 

competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama.  

 
PROPOSIÇÕES: 

De acordo com levantamento de campo e análise de imagens de satélite, a área 

total de APP existente na ZTR corresponde a 232,2205 hectares, dos quais 70,9670 

hectares estão íntegros e ocupados por florestas nativas; 39,2310 hectares possuem 

floresta em regeneração mas carecem de ações para concretizar sua recomposição; e os 

restantes 122,0225 hectares, correspondentes a 52,5% desta Zona, encontram-se 

descaracterizados por ação antrópica e necessitam de recomposição por parte de seus 

proprietários, possuidores ou ocupantes a qualquer título, conforme determina a Lei n° 

12.651/2012.  

O empreendimento deverá estimular os agentes inseridos nesta área à 

recomposição da vegetação das faixas de APP descaracterizadas, com ações de educação 

ambiental e distribuição mudas e prestação de assistência técnica. 

PERMISSÕES SUGERIDAS: 

✓ Atividades de monitoramento dos programas ambientais e pesquisas 

relacionadas. 

✓ Estímulo e condução da regeneração natural. 

✓ Execução de plantios de enriquecimento com espécies nativas. 

✓ Tratamentos silviculturais (desbastes, refinamentos). 

✓ Substituição de vegetação exótica pela nativa. 

✓ Trânsito restrito às passagens e acessos consolidados, inclusive para 

obtenção de água. 
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RESTRIÇÕES SUGERIDAS: 

✓ Ocupação e/ou parcelamento do solo. 

✓ Atividades conflitantes com o sistema de operação da usina ou com 

alguma atividade dos programas ambientais. 

✓ Supressão da vegetação sem autorização dos órgãos competentes. 

✓ Realização de qualquer tipo de construção e edificação. 

✓ Todos os usos que por suas características comprometam a qualidade 

hídrica do reservatório e a conservação do meio ambiente. 

 

6.6. ÁREA DE CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE – ACV  
CARACTERIZAÇÃO: 

Abrange trechos de floresta nativa externa a faixa de ZPP do reservatório, à 

jusante do barramento, nas proximidades do vertedouro, onde corre o leito natural do rio 

Pimenta Bueno junto à foz do Igarapé Cascata, em terreno rochoso com declividade acima 

de 25°, onde a manutenção da cobertura vegetal é essencial. 

Esta área conecta remanescentes de vegetação componentes das APP’s do 

reservatório da PCH Cascata Chupinguaia com as faixas de APP do rio Pimenta Bueno e do 

igarapé Cascata, sendo de vital importância para manutenção do corredor ecológico 

formado por estas áreas cobertas por vegetação árborea.  

 
PROPOSIÇÕES: 

Para esta zona, sugere-se manter regime de conservação ambiental semelhante 

àquele das APP, restringindo a retirada de vegetação e a ocupação do solo com outras 

atividades. Essas áreas, juntamente com as APP do reservatório e marginais aos cursos 



PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA 

HIDROELÉTRICA CHUPINGUAIA LTDA 

 
 

 184/255 
 

d’água, formam corredores ecológicos vitais para conservação da fauna e da flora, portanto, 

devem ser implementadas ações para a sua manutenção. 

 
PERMISSÕES SUGERIDAS: 

✓ Atividades de monitoramento dos programas ambientais e pesquisas 

relacionadas. 

✓ Adensamento da vegetação visando à recuperação ambiental. 

 
RESTRIÇÕES SUGERIDAS: 

✓ Ocupação e/ou parcelamento do solo. 

✓ Atividades que suprimam a vegetação, poluam o ambiente ou 

prejudiquem, direta ou indiretamente, a flora e fauna silvestres. 

✓ Todos os usos que por suas características comprometam a qualidade 

hídrica do reservatório e a conservação do meio ambiente. 

 

6.7. ÁREA DE USO AGROPECUÁRIO – AUA  
CARACTERIZAÇÃO: 

A faixa de 1.000 metros do entorno do reservatório, denominada como Zona de 

Transição do Reservatório – ZTR, apresenta 75,95% de sua superfície ocupada por 

atividades agropastoris; as florestas nativas representam 5,49% deste território; 3,46% 

são áreas de preservação permanente, íntegras ou descaracterizadas; 1,47% é ocupado por 

reflorestamento com Tectona grandis; as estradas internas ocupam 0,97% enquanto as 

demais áreas compõem edificações e outras benfeitorias. 
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As áreas de uso agropecuário somam 2.428,3070 hectares, ocupadas em sua 

extensa maioria por pastagens e, em porção reduzida, por agricultura de subsistência 

encontrada nas áreas de assentamento do INCRA. 

 

PERMISSÕES SUGERIDAS: 

✓ Continuarão permitidas as atividades agrossilvopastoris, com incentivo às 

boas práticas ambientais e em obediência à legislação vigente. 

✓ Se implementada, a agricultura mecanizada deve priorizar o plantio 

direto, sendo sempre exigidas práticas de conservação do solo e controle 

de erosões, devendo ser estimuladas a implantação de culturas 

permanentes e silvicultura. 

✓ Deve ser dado especial incentivo as propriedades rurais desta Zona para 

regularização ambiental junto à SEDAM no que compete a Reserva Legal e 

APP. 

 
RESTRIÇÕES SUGERIDAS: 

✓ Usos impactantes ou que prejudiquem a qualidade da água do 

reservatório e/ou a geração de energia. 

✓ Atividades conflitantes com o sistema de operação da usina ou com 

alguma atividade dos programas ambientais. 

✓ Usos que promovam alteração da composição florística natural ou em 

estado de desenvolvimento. 

✓ Movimentações de solo mesmo que em pequena quantidade, como em 

atividades agrícolas, devem ser monitoradas e exigidas práticas de 

conservação e controle de processos erosivos. 
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✓ Não serão permitidas modalidades de criação animal com potencial 

expressivo de geração de poluentes, como confinamento de bovinos e de 

suínos ou aviários de grande porte. 

✓ Todos os usos que por suas características comprometam a qualidade 

hídrica do reservatório e a conservação do meio ambiente. 

 

6.8. ÁREA DE USO TURÍSTICO – AUT  
CARACTERIZAÇÃO: 

Esta zona compreende áreas com uso turístico consagrado ou com grande 

potencial de desenvolvimento dentro da Zona de Transição. Ressalta-se que não foram 

identificadas áreas com turismo consagrado, visto que o reservatório está encravado em 

zona rural, distante dos perímetros urbanos de Chupinguaia e Corumbiara, e não há 

atrativos para esta atividade na região em questão. 

 

PROPOSIÇÕES: 

✓ Estudo de viabilidade por parte dos municípios envolvidos. 

 

PERMISSÕES SUGERIDAS: 

✓ Prática e implantação de atividades turísticas e de lazer sustentáveis e 

ambientalmente adequadas. 

✓ Atividades esportivas desde que compatíveis com a operação da usina. 

 

RESTRIÇÕES SUGERIDAS: 

✓ Atividades conflitantes com o sistema de operação da usina ou com 

alguma atividade dos programas ambientais. 
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✓ Todos os usos que por suas características comprometam a qualidade 

hídrica do reservatório e a conservação do meio ambiente. 

 

6.9. ÁREA DE FRAGILIDADE AMBIENTAL – AFA  
CARACTERIZAÇÃO: 

Esta área compreende pontos de alta sensibilidade ambiental identificados em 

campo e/ou por meio de técnicas de geoprocessamento, como altas declividades ocorrendo 

em áreas sem cobertura vegetal. 

Não foi identificada área de fragilidade ambiental na área de influência (AID e 

AII) do reservatório da PCH Cascata Chupinguaia.  

 

PROPOSIÇÕES: 

✓ Sem proposições. 

 

PERMISSÕES SUGERIDAS: 

✓ Sem permissões. 

 

RESTRIÇÕES SUGERIDAS: 

✓ Sem restrições. 

 

Na Tabela 24 são apresentados os usos múltiplos permitidos, permissíveis e 

proibidos para o reservatório da PCH Cascata Chupinguaia, de acordo com o zoneamento 

aqui estabelecido. 
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TABELA 24 – USOS MÚLTIPLOS PARA O RESERVATÓRIO E SEU ENTORNO DE COM ACORDO COM O ZONEAMENTO DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA 

ZONEAMENTO AMBIENTAL DO RESERVATÓRIO DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA E SEU ENTORNO 

TRECHO ZONA DESCRIÇÃO USOS PERMITIDOS USOS PROIBIDOS CONDICIONANTES 

R
E

S
E

R
V

A
T

Ó
R

IO
 

Z
S

R
 

ZONA DE SEGURANÇA DO 

RESERVATÓRIO 

• Operação e manutenção da 
barragem da PCH. 

• Programas de ambientais de 
monitoramento e pesquisas 
relacionadas. 

• É expressamente proibido qualquer 
uso, exceto os citados como 
permitidos. 

• Autorização e/ou licença 
ambiental 

Z
U

R
 

ZONA DE USO POTENCIAL 

DO RESERVATÓRIO 

• Programas ambientais de 
monitoramento e pesquisas 
relacionadas. 

• Pesca amadora e/ou esportiva, 
esportes náuticos e atividades de 
lazer. 

• Construção de marinas, flutuantes, 
quiosques. 

• Captação de água para consumo 
humano e uso agropecuário 

• Embarcações ou casas flutuantes 
para moradia ou comércio. 

• Todos os usos que comprometam a 
qualidade hídrica do reservatório e a 
conservação do meio ambiente. 

• Autorização, outorga e/ou 
licença ambiental 

F
A

IX
A

 D
E

 3
0

 

M
E

T
R

O
S
 

Z
P

P
 

Z
P

P
 

ZONA DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE 

• Programas ambientais de 
monitoramento e pesquisas 
relacionadas. 

• Revegetação das áreas 
descaracterizadas. 

• Trânsito restrito às passagens e 
acessos consolidados. 

• Supressão da vegetação ou qualquer 
outro uso antrópico. 

• Construções de qualquer tipo ou 
natureza. 

• Vedado qualquer uso, exceto os 
legalmente permitidos. 

• PRADA 
• Autorização e/ou licença 

ambiental 
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ZONEAMENTO AMBIENTAL DO RESERVATÓRIO DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA E SEU ENTORNO 

TRECHO ZONA DESCRIÇÃO USOS PERMITIDOS USOS PROIBIDOS CONDICIONANTES 
Z

U
C

 ZONA DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE COM USO 

CONSOLIDADO 

• Programas ambientais de 
monitoramento e pesquisas 
relacionadas. 

• Revegetação das áreas 
descaracterizadas, seguindo o 
PRADA, com manejo diferenciado na 
área de reflorestamento com espécie 
exótica e uso de espécies de 
pequeno porte na região da 
cabeceira da pista de pouso. 

• Supressão da vegetação nativa ou 
qualquer outro uso antrópico. 

• Construções de qualquer tipo ou 
natureza. 

• Vedado qualquer uso, exceto os 
legalmente permitidos. 

• PRADA 
• Autorização e/ou licença 

ambiental 

F
A

IX
A

 D
E

 1
.0

0
0

 M
E

T
R

O
S
 

A
T

P
 ÁREAS TÍPICAS DE 

PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE 

• Programas ambientais de 
monitoramento e pesquisas 
relacionadas. 

• Revegetação das áreas 
descaracterizadas. 

• Trânsito restrito às passagens e 
acessos consolidados. 

• Supressão da vegetação ou qualquer 
outro uso antrópico. 

• Construções de qualquer tipo ou 
natureza. 

• Vedado qualquer uso, exceto os 
legalmente permitidos. 

• PRADA 
• Autorização e/ou licença 

ambiental 

A
C

V
 

ÁREA DE CONSERVAÇÃO DA 

VIDA SILVESTRE 

• Atividades de monitoramento e 
pesquisa ambiental. 

• Ações de revegetação visando à 
recuperação ambiental. 

• Atividades que suprimam a 
vegetação, poluam o ambiente ou 
prejudiquem, direta ou 
indiretamente, a flora e fauna 
silvestres. 

• Licença Ambiental  
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ZONEAMENTO AMBIENTAL DO RESERVATÓRIO DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA E SEU ENTORNO 

TRECHO ZONA DESCRIÇÃO USOS PERMITIDOS USOS PROIBIDOS CONDICIONANTES 
A

U
A

 

ÁREA DE USO AGROPECUÁRIO 

• Práticas agropecuárias 
ambientalmente adequadas, com 
especial atenção à conservação do 
solo e controle de erosões. 

• Atividades conflitantes com o 
sistema de operação da PCH ou com 
alguma atividade dos programas 
ambientais; 

• Sistemas intensivos com expressivo 
potencial poluente; 

• Todos os usos que por suas 
características comprometam a 
qualidade hídrica do reservatório e a 
conservação do meio ambiente. 

• Autorização, outorga e/ou 
licença ambiental 

A
U

T
 

ÁREA DE USO E INTERESSE 

TURÍSTICO 

• Práticas de turismo e lazer 
sustentáveis e ambientalmente 
adequadas. 

• Todos os usos que por suas 
características comprometam a 
qualidade hídrica do reservatório e a 
conservação do meio ambiente. 

• Autorização e/ou licença 
ambiental 

T
O

D
A

 A
 

Á
R

E
A

 D
E

 

IN
F

L
U

Ê
N

C
IA

 

A
F

A
 

ÁREA DE FRAGILIDADE 

AMBIENTAL 
• Sem permissões • Sem restrições • Sem condicionantes 
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6.10. NORMAS GERAIS PARA TODAS AS ZONAS 

Importante ressaltar as normativas gerais para todas as zonas, tanto no que 

tange às Proibições quanto às Permissões. 

 

6.10.1. DAS PROIBIÇÕES 

Em todas as Zonas fica expressamente proibido: 

1) Realizar supressão vegetal, salvo quando necessário à operação do 

reservatório e à implantação de atividades aprovadas após análise 

detalhada das características de cada área para a qual foi solicitado o uso 

e o licenciamento de supressão da vegetação. 

2) Lançar efluentes líquidos tanto no solo quanto na água. 

3) Acumular inadequadamente qualquer resíduo sólido. 

4) Degradar solo e/ou água (erosão, alteração da qualidade da água). 

5) Realizar queimadas. 

6) Implantar qualquer tipo de edificação e incrementar qualquer tipo de 

atividade sem as devidas autorizações, outorgas e/ou licenças 

ambientais. 

 

6.10.2. DAS PERMISSÕES 

Em todas as Zonas é permitido: 

1) Implantar e executar programas ambientais de monitoramento e 

pesquisa. 
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2) Incentivar a recomposição das áreas degradadas, através de revegetação 

com espécies nativas, seguindo planos específicos para cada ambiente, 

objetivando a restauração ambiental e a conservação da fauna e flora 

nativas. 

 

6.10.3. DA UTILIZAÇÃO 

Toda e qualquer utilização permissível nas áreas de propriedade da 

Hidroelétrica Chupinguaia Ltda estará sempre subordinada ao que segue: 

1) Deverá sempre ser precedida de análise e de autorização expressa 

emitida por representante legal da Hidroelétrica Chupinguaia Ltda. 

2) Independente de autorização porventura concedida pela Hidroelétrica 

Chupinguaia Ltda, o uso na faixa da Zona de Preservação Permanente 

deverá ser previamente licenciada e autorizada pelo órgão ambiental 

gestor. 

3) Os referenciais e elementos físicos delimitadores e sinalizadores das 

áreas de propriedade da Hidroelétrica Chupinguaia Ltda ou das áreas de 

segurança, deverão ser preservados e sob nenhuma hipótese demolida ou 

removida sem prévia autorização, sob pena de os responsáveis por tais 

atos responderem civil e criminalmente pela ação. 

4) As áreas com uso consolidado não poderão ultrapassar 1% da área total 

da Zona de Preservação Permanente do entorno do reservatório. 
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6.10.4. DA RESPONSABILIDADE 

As autorizações que afetam a utilização de propriedade da Hidroelétrica 

Chupinguaia Ltda estão subordinadas ao que segue: 

1) Os autorizados assumirão postura de responsabilidade ambiental no uso 

do reservatório e seu entorno, podendo responder criminalmente por 

qualquer ilegalidade cometida contra os recursos naturais. 

2) No caso de não cumprimento de qualquer uma das Normas citadas neste 

PACUERA, e que se a qualquer tempo ficar constatado prejuízo à geração 

de energia ou ao conjunto do reservatório e entorno, a Hidroelétrica 

Chupinguaia Ltda, de acordo com a legislação vigente, estará no direito de 

promover a limpeza e reconstituição da área, sem que isso lhe acarrete 

qualquer ônus. 

O principal uso do reservatório da PCH Cascata Chupinguaia é a geração de 

energia. Não foram identificados outros usos, como: pesca, balneabilidade, lazer, turismo, 

irrigação e etc. Através do diagnóstico ambiental da área e do zoneamento elaborado para 

o entorno do reservatório, determinou-se o seu potencial de usos múltiplos e descrição 

detalhada de cada um dos usos identificados, com as respectivas diretrizes, objetivando, 

especialmente, a sustentabilidade ambiental, além da administração de conflitos de 

interesses, com base em recomendações técnicas legais. 

Na categoria “usos permitidos” enquadram-se usos de direito por concessão e 

de propriedade, que não interferem significativamente nos demais usos e, especialmente, 

sem prejuízos à biodiversidade, portanto, à qualidade ambiental. Os “usos permissíveis” 

são aqueles identificados com potencial poluidor e/ou necessitam de licenciamento e 

controle na utilização de recursos naturais, assim como infraestrutura e regulamentações 
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específicas para serem desenvolvidos. Como “usos proibidos” foram determinados, por 

exclusão, aqueles usos que não se encaixam nas categorias anteriores. 

 

6.11. CONSIDERAÇÕES SOBRE O ZONEAMENTO PROPOSTO 

A descrição das Zonas, suas restrições e permissões, bem como a planta de 

Análise Integrada e Zoneamento do Entorno do Reservatório da PCH Cascata Chupinguaia, 

constituem a proposta desenvolvida para análise e encaminhamento à SEDAM, órgão 

responsável pela homologação do PACUERA. 

Para verificação da efetiva influência da proposta de zoneamento no entorno do 

reservatório da PCH Cascata Chupinguaia, foi realizada uma análise quantitativa das áreas 

(ha) de cada zona proposta, conforme pode ser observado na Tabela 251. 

 
 

TABELA 25 – QUANTITATIVOS DO ZONEAMENTO DO RESERVATÓRIO DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA 

  ZTR ZSR ZUR ZPP ZUC 

Área (ha) 3.197,0998 11,8908 262,5170 110,7129 10,7045 

% 100,0 0,4 8,2 3,5 0,3 

 

 

                                                        
1 A área do reservatório da PCH Cascata Chupinguaia, que é de 274,4 hectares, é composta pela soma das 
áreas da ZUR (262,5170 ha) e da ZSR (11,8908 ha). 



PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA 

HIDROELÉTRICA CHUPINGUAIA LTDA 

 
 

 195/255 
 

7. COMPATIBILIZAÇÃO DO PACUERA COM OS PROGRAMAS DO PBA/PCA 

A PCH Cascata Chupinguaia foi inaugurada para operação no ano de 2002, 

conforme consta no processo administrativo SEDAM/RO n° 1801/0966/2002, possui 

potência instalada de 9,6MW e inunda uma área de 274,4 hectares. O Projeto Básico 

Ambiental – PBA foi elaborado pela empresa SCAM Engenharia Ltda. Já o Plano de Controle 

Ambiental PCA foi elaborado pela empresa Agroflorestal Donadoni Ltda, no ano de 2006. 

Cumpre acrescentar que, com base no PBA e PCA, a SEDAM/RO concedeu a licença de 

operação para o empreendimento. 

Em razão dos novos estudos ora apresentados neste PACUERA, bem como a 

vigência do novo Código Florestal e do Termo de Referência n° 09/2013 

COMEF/DRH/SEDAM, em face de suas modificações, principalmente quanto a dimensão, 

extensão da “nova” faixa de APP a restaurar há necessidade de revisão/reformulação do 

PCA no que tange aos programas de monitoramento ambiental. Tal revisão será executada 

após aprovação deste PACUERA pela SEDAM. Desde já, salientamos que não há qualquer 

incompatibilidade entre os objetivos e programas do PACUERA com os programas de 

monitoramento descritos no PCA. 

A implementação deste PACUERA exigirá o desenvolvimento de atividades que 

envolverão o comprometimento de diversas instituições de acordo com os objetivos a 

serem alcançados. Os programas ambientais apresentados a seguir são ferramentas 

fundamentais para o planejamento das ações dos atores envolvidos (Hidroelétrica 

Chupinguaia, SEDAM, proprietários do entorno, etc.) de acordo com as respectivas 

responsabilidades que têm em relação ao assunto. 
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7.1. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E ALTERADAS – PRADA 

7.1.1. RESUMO DOS CENÁRIOS A SEREM RECUPERADOS 

Com base no diagnóstico ambiental, adotar-se-ão distintos métodos 

silviculturais para recuperação das APP degradadas na Zona de Preservação Permanente 

(ZPP) – faixa de 30 metros no entorno do reservatório. De acordo com levantamento de 

campo e análise de imagem de satélite, a área de APP a recuperar corresponde 79,5411 

hectares, o que significa 71,8% do total da APP localizada no entono do reservatório. 

Conforme descrito no Item 5.1.9., no entorno do reservatório da PCH Cascata 

Chupinguaia foram identificados os seguintes cenários: 

i. CENÁRIO I: APP ocupadas com pastagens, sem presença de 

vegetação nativa – Por definição contida na Instrução Normativa 

do IBAMA n° 04/2011, art. 4°, inciso I, Área degradada: Área 

impossibilitada de retornar por trajetória natural a um 

ecossistema que se assemelhe a um estado conhecido antes, ou 

para outro estado que poderia ser esperado. 

ii. CENÁRIO II: APP ocupadas com pastagens, com presença de 

vegetação nativa incipiente em processo de recuperação – Por 

definição contida na Instrução Normativa do IBAMA n° 04/2011, 

art. 4°, inciso II, Área Alterada: área que após impacto ainda 

mantém meios de regeneração biótica, ou seja, possui capacidade 

de regenera-se naturalmente. 

iii. CENÁRIO III: APP com cobertura vegetal nativa, sem presença de 

pastagens. 
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iv. CENÁRIO IV: APP com presença de espécie florestal exótica Teca 

(Tectona grandis). 

v. CENÁRIO V: APP com infraestrutura de uma pista de pouso 

cascalhada, portanto, sem presença de vegetação nativa. 

 

As APP’s a serem recuperadas (Cenários I e II) correspondem a 79,5411 

hectares e serão isoladas gradativamente num período de 03 anos, o que corresponderá a 

uma área de 26,5137 hectares por ano. Assim, prevê-se que os trabalhos de isolamento 

sejam concluídos no ano de 2022. 

Ao todo está previsto a construção de aproximadamente 35,8 Km de cercas, 

visando o isolamento total das APP’s no entorno do reservatório da PCH Cascata 

Chupinguaia. A cerca será construída com 5 fios de arame liso. O isolamento das áreas a 

serem recuperadas com cercas de arame liso se faz necessário a fim de delimitar a área de 

intervenção e evitar o pisoteio de bovinos no local, comprometendo os processos de 

restauração. 

Salienta-se que algumas áreas apresentam gramíneas de pastagens, fator este 

comprometedor para a formação da floresta secundária devido à matocompetição, 

portanto, como medida complementar é imprescindível realizar o controle das gramíneas 

com a utilização de herbicidas seletivos que apresentam baixa fitotoxidade às plantas 

remanescentes, devendo tal procedimento estar devidamente autorizado pela SEDAM. 

Conforme demonstrado anteriormente, as APP’s a serem restauradas estão 

próximas a um rico maciço florestal localizado nas propriedades rurais do entorno do 

reservatório e na Terra Indígena Tubarão Latundê. Assim, o isolamento proporcionará a 



PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA 

HIDROELÉTRICA CHUPINGUAIA LTDA 

 
 

 198/255 
 

retomada dos processos ecológicos ainda existentes e capazes de proporcionar auto-

recuperação das áreas, tendo em vista que os fatores de degradação serão interrompidos 

(ação antrópica). No entanto, adotar-se-ão, ações subsequentes caso necessários para a 

condução da regeneração natural e adensamento nos trechos mais críticos. 

Ressalta-se ainda que, a longo prazo, a “vedação” da área conduzirá ao 

desenvolvimento de arbustos e árvores que, com o passar dos anos, deverão formar uma 

vegetação com características de floresta secundária, em que muitas das funções da 

floresta primária serão parcialmente restabelecidas.  

 

7.1.1.1. TÉCNICAS DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL 

7.1.1.1.1. CONDUÇÃO DA REGENERAÇÃO NATURAL  

Através do processo de regeneração, as florestas apresentam capacidade de se 

recuperarem de distúrbios naturais e antrópicos. Quando uma determinada floresta sofre 

um distúrbio, a sucessão secundária se encarrega de promover a colonização da área 

aberta e conduzir a vegetação através de uma série de estágios sucessionais, caracterizados 

por grupos de plantas que irão se substituindo ao longo do tempo, modificando as 

condições ecológicas locais até chegar a uma comunidade bem estruturada e 

ecologicamente mais estável (Martins, 2010). 

É importante destacar que para o êxito da sucessão secundária é necessária a 

presença de uma série de fatores como a existência de vegetação remanescente, banco de 

sementes do solo, a rebrota das espécies arbustivas-arbóreas e a proximidade de fontes de 

sementes – fatores que estão presentes no contexto do reservatório da PCH Cascata 

Chupinguaia. 



PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA 

HIDROELÉTRICA CHUPINGUAIA LTDA 

 
 

 199/255 
 

A condução da regeneração natural é um importante método de recuperação da 

vegetação nativa, em função de garantir a preservação do patrimônio genético e uma 

elevada diversidade local, além do seu custo reduzido (RODRIGUES & GANDOLFI, 2004). 

O desenvolvimento dos indivíduos de espécies vegetais no processo de 

regeneração natural depende de diversos fatores ambientais e/ou antrópicos, tais como: a 

intensidade e a qualidade da luz; a disponibilidade de água e nutrientes; a presença ou não 

de fatores de restrição ao crescimento, como espécies competidoras ou alelopáticas; fogo; 

limpeza de sub-bosque; pastoreio; erosão, dentre outros.  

Sendo assim, considerando que as áreas a serem recuperadas são entremeadas 

por remanescentes florestais em bom estado de conservação; que existe regeneração de 

espécies pioneiras por meio de estruturas vegetativas, banco de sementes no solo e 

rebrotas e que os distúrbios causados não provocaram total perda da capacidade de 

resiliência da área, a priori, a recuperação será realizada utilizando-se técnicas de 

condução da regeneração natural, até o oitavo ano (2027), combinada com plantios de 

enriquecimento nos locais altamente depauperados em que não houver regeneração até o 

terceiro ano. 

As APP’a serão isoladas com cercas de arame de 5 fios, a fim de evitar a entrada 

de animais, principalmente de bovinos, que poderão causar danos a vegetação em processo 

de sucessão. Ainda, será realizada a construção de aceiros com largura de 5 metros para 

evitar a entrada de fogo, devendo estes ser reabertos/limpos anualmente. Ao todo serão 

construídos aproximadamente 35,8 km de cercas. 

 Nos locais com infestação de espécies herbáceas invasoras, principalmente 

gramíneas exóticas e trepadeiras agressivas (cipós), que possam inibir a regeneração 
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natural das espécies arbustivo-arbóreas, mesmo que essas estejam presentes no banco de 

sementes do solo ou cheguem a área, via dispersão de sementes, será realizado intervenção 

no sentido de controlar as populações dessas herbáceas agressivas e estimular a 

regeneração natural das arbustivo-arbóreas – principalmente no Cenário V. 

Após os três primeiros anos será concretizado o controle das espécies 

trepadeiras das plantas que se regenerarem a fim de maximizar o crescimento e 

desenvolvimento das plantas. A condução da regeneração artificial será alcançada através 

de refinamentos, que consistirá na remoção de cipós e outras plantas indesejáveis 

(trepadeiras). 

 

7.1.1.1.2. INDUÇÃO DO BANCO DE SEMENTES  

A indução do banco de sementes é outra técnica a ser adotada até o terceiro ano 

de implantação deste PRADA, visto que esta técnica induzirá à germinação do banco de 

sementes existentes no solo, dando início a sucessão ecológica. 

Nas áreas sem a presença de gramíneas será realizado o revolvimento do solo 

numa camada superficial de 10cm, com a utilização de uma grade leve. Salienta-se que nos 

locais onde tal técnica onde for aplicada, efetivar-se-á o monitoramento para contagem das 

plântulas eventualmente regeneradas. O monitoramento será executado através de 

parcelas permanentes. A gradagem deverá ser realizada no início das chuvas. 

7.1.1.1.3. ADENSAMENTO E ENRIQUECIMENTO FLORESTAL 

Após monitoramento e avaliação da regeneração natural, não havendo 

regeneração natural satisfatória para recuperação das áreas, após o terceiro ano, realizar-

se-á o enriquecimento das áreas com mudas nativas. Será priorizado o plantio de espécies 

com ocorrência regional e com bom desenvolvimento (Ex. Bertholetia excelsa H. B. K) e 



PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA 

HIDROELÉTRICA CHUPINGUAIA LTDA 

 
 

 201/255 
 

espécies frutíferas atrativas à fauna (Inga spp, Pouteria pariri, Eugenia sp, Spodias sp) entre 

outras, respeitando-se os diferentes estádios sucessionais. O adensamento visará suprir 

eventuais falhas da regeneração natural ou para o plantio em áreas de bordas ou grandes 

clareiras dos fragmentos em estágio inicial de sucessão, visando controlar a expansão de 

espécies agressivas através de sombreamento e nos locais onde a germinação do banco de 

sementes não recobrir satisfatoriamente. 

Nos locais onde for realizado o adensamento será adotado o espaçamento de 

4x4 metros entre indivíduos de espécies pioneiras e/ou secundárias iniciais. A lotação 

deverá ser de 625 plantas por hectare. As espécies que serão utilizadas estão listadas na 

Tabela 26. 

O enriquecimento representa a introdução de espécies dos estádios finais de 

sucessão que não foram encontradas entre os indivíduos remanescentes ou germinadas do 

banco de sementes da área que está sendo restaurada. Dessa forma, sua introdução é 

desejável para garantir a restauração dos processos ecológicos. Os indivíduos de espécies 

tardias e clímax serão introduzidos no espaçamento de 10 x 10 metros para 

enriquecimento de situações onde se encontram com apenas espécies iniciais da sucessão 

ou onde a densidade destas espécies é muito baixa.  

O enriquecimento com mudas visa aumentar o número de espécies nos locais 

em que as condições não sejam satisfatórias para recomposição florística local ou nas áreas 

onde estiver em fase inicial de sucessão. As espécies que poderão fazer parte do sistema de 

recuperação deverão atender aos seguintes princípios e critérios: 

i. Espécies ocorrentes na região com boas características fenotípicas 

e genotípicas. 
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ii. Grande número de espécies para gerar diversidade. 

iii. Espécies atrativas à fauna silvestre. 

iv. Combinação de espécies pioneiras de rápido crescimento 

juntamente com espécies não pioneiras (secundárias tardias e 

climácicas). 

v. Tolerantes à umidade do solo. 

A escolha de espécies nativas regionais se dá com base no pressuposto que tais 

espécies já se encontram adaptadas às condições ecológicas locais. Além disso, existe uma 

relação com a fauna que atua como dispersora de sementes.  

Um grande número de espécies deverá gerar diversidade florística, visto que 

uma floresta com diversidade florística apresenta maior capacidade de recuperação dos 

distúrbios, melhor ciclagem de nutrientes, maior atratividade à fauna, maior proteção ao 

solo de processos erosivos e maior resistência a pragas e doenças. 

A combinação de espécies de diferentes grupos ecológicos sucessionais será 

respeitada neste PRADA. De acordo com MARTINS (2001) as florestas são formadas 

através do processo denominado sucessão secundária, onde grupos de espécies adaptadas 

a condições de maior luminosidade colonizam áreas abertas e crescem rapidamente, 

fornecendo o sombreamento necessário para o estabelecimento de espécies mais tardias 

na sucessão. 

SEITZ (1994) classificou as espécies em 4 grupos ecológicos distintos: pioneiras, 

secundárias iniciais, secundárias tardias e climácicas, sendo que a tolerância ao 

sombreamento aumenta das pioneiras para as climácicas.  
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A Tabela 26 apresenta as espécies que poderão fazer parte da recuperação das 

áreas em função do grupo ecológico, caso seja necessário. 

TABELA 26 – ESPÉCIES A SEREM UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO DAS APP 
 

FAMÍLIA NOME VULGAR NOME CIENTÍFICO 

Anacardiaceae 

CAJA Spondias spp. 

CAJUZINHO Anacardim spp. 

MARACATIARA Astronium lecointei Ducke 

Anonaceae 
ARATICUM Rollinia silvatica 

PINDAÍBA Xylopia spp. 

Araliaceae MANDIOCAO/MOROTOTO Schefflera morototoni (Aubl). Decne. & Planch 

Arecaceae PALMITO JUÇARA Euterpe spp. 

Bignoniaceae 
CAROBA Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don 

IPE Tabebuia spp 

Bombacaceae 
BARRIGUDA Chorisia speciosa 

CATANUDO Huberodendron swietenioides Ducke 

Burseraceae 
  

AMESCLA Protium robustum (Sw.) D.M. Porter 

BREU Protium sp 

Caricaraceae PIQUIA Caryocar vilosum (Aubl.) Pers. 

Chrysobalanaceae OITI Licania tomentosa 

Combretaceae MIRINDIBA Buchenavia huberi Ducke 

Guttiferae 
  

AMARELINHO Moronobea pulchra Ducke 

GUANANDI Calophyllum brasiliensis Cambesses 

Lauraceae 
  

CANELA Ocotea opifera Mart. 

ITAUBA Mezilaurus itauba (Meisn.) Taub. Ex Mez 

Lecythidaceae EMBIREMA Couratari oblongifolia Ducke & R.Knuth 

Leguminosae-Caesalpinioideae 
  
  
  

GARAPEIRA Apuleia molaris Spruce ex Benth. 

JATOBA Hymenaea coubaril L. 

PAU DE FERRO Caesalpinia sp 

TAMARINDO Dialium guianense (Aubl.) Sandwith 

Leguminosae-Mimosoideae 
  
  
  
  
  
  
  

ANGELIM AMARGOSO Vatairea sericea Ducke 

ANGELIM FAVEIRA Parkia pendula (Willd) Benth. ex Walp. 

ANGELIM PEDRA Hymenolobium petraeum Ducke 

CEDRO ALAGOANO Cedrelinga catenaeformis Ducke 

CUMARU Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. 

GUAICARA Sweetia fruticosa Spreng. 

ORELHA DE MACACO Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth. 

TIMBURI Enterolobium maximum Ducke 

Leguminosae-Papilionoideae SUCUPIRA Bowdichia nitida Spruce 

Meliaceae 
CEDRO ROSA Cedrela odorata L. 

MOGNO Swietenia macrophylla, King 

Moraceae 
  

OITICICA Clarisia racemosa Ruiz & Pav. 

PAMA Perebea mollis (Poepp. & Engl.) Huber 

Simarubaceae CAIXETA/MARUPA Simarouba amara Aubl. 

Vochisyaceae 
LIBRA/CAMBARA PRETO Qualea paraensis Ducke 

QUARUBA/CEDRILHO Vochysia maxima Ducke 
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Assim, havendo necessidade em realizar o adensamento e/ou enriquecimento, 

as mudas poderão ser produzidas na sede da Fazenda e/ou adquiridas de viveiros 

credenciados da região.  

Caso seja necessário, após 03 anos, os indivíduos serão adensados numa lotação 

de 625 mudas/ha, no mínimo, 30 espécies/ha, ou seja, modelo heterogêneo. Salienta-se que 

as espécies selecionadas serão aquelas atrativas à fauna, visando à manutenção e a 

introdução de polinizadores e dispersores. Quanto à lotação do enriquecimento será de 

100 mudas/ha (espaçamento 10x10m). 

A Figura 84 mostra como esse procedimento será executado em campo. 

 

   

 

 

 

 

FIGURA 84 – DESENHO ESQUEMÁTICO DE ESPÉCIES PIONEIRAS E SECUNDÁRIAS  
 

Em que:  

 Plantio de adensamento com espécies de rápido crescimento no espaçamento 
4x4m visando garantir o rápido recobrimento do solo; 

 

Plantio de enriquecimento utilizando espécies secundárias tardias e climáceas, 
no espaçamento 10x10m, para aumentar a diversidade na área. 

10,0m 
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m 
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A seguir apresentar-se-ão as técnicas que serão empregadas para recuperação 

das áreas, caso a regeneração natural não seja satisfatória – após 03 anos, comprovada 

mediante os estudos de monitoramento através das parcelas permanentes. 

Ressalta-se que considerar-se-ão as condições ecológicas da área a ser 

recuperada, bem como aspectos relacionados ao estado de conservação do solo, presença 

de vegetação remanescente na área do entorno, topografia e o tipo de atividade 

desenvolvida no entorno da área a ser recuperada. 

PREPARO DO TERRENO  

Nas APP’s com presença de pastagens (gramíneas) será realizada limpeza das 

gramíneas mediante capina manual e/ou com herbicida (glifosate, cletodim, haloxifope) – 

com baixo poder residual. 

COMBATE ÀS FORMIGAS CORTADEIRAS 

Efetivar-se-á o combate às formigas cortadeiras (Atta sp e Acromyrmex spp) 

antes do plantio das mudas na área a ser recuperada e numa faixa de 200 metros adjacente 

a esta. O monitoramento deverá ser realizado mensalmente, e, havendo necessidade, será 

feita nova aplicação. 

As formigas serão combatidas com a utilização de iscas granuladas (Fipronil e 

Sulfluramida), na quantidade de 10 gramas por m² de terra solta. A aplicação será realizada 

na estação seca, visto que é o método mais seguro na aplicação à saúde humana e menos 

tóxico ao meio ambiente. 
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COVEAMENTO 

A dimensão das covas será de 0,40 x 0,40 x 0,50m, devendo ser abertas 

aleatoriamente. 

ADUBAÇÃO 

A adubação será dividida em três etapas, isto é, plantio, cobertura e 

manutenção. Para tal, será coletada amostra de solo das áreas a serem recuperadas, 

visando à definição da dosagem a ser considerada nas covas. 

A adubação de cobertura será dividida em três aplicações, respectivamente aos 

30, 60 e 90 dias. A adubação de manutenção será aplicada nas covas um ano após o plantio. 

A adubação deverá ser realizada antes do início da estação chuvosa. As dosagens serão 

definidas após coleta e análise de solos. 

PLANTIO DAS MUDAS 

As mudas serão plantadas no início da estação chuvosa, que na região é no mês 

de outubro/novembro. Desta forma, as mudas terão umidade suficiente para o 

desenvolvimento inicial. 

MANUTENÇÃO DO PLANTIO 

A manutenção do plantio envolverá o combate permanente às formigas 

cortadeiras, o coroamento ao redor das mudas, ao longo das linhas de plantio e eliminação 

de trepadeiras. Será realizado o replantio das mudas que morrerem por algum motivo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

As cercas serão mantidas em bom estado de conservação a fim de garantir o 

perfeito isolamento das áreas. Além disso, outra medida a ser adotada será a construção de 
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aceiro, a qual deverá ser feita com largura de 5 metros, retirando-se toda a vegetação 

presente nesta faixa. O aceiro terá manutenção periódica, especialmente no período de 

estiagens. 

7.1.2. MONITORAMENTO DO DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO 

O monitoramento do desenvolvimento da regeneração natural será efetivado 

através de parcelas permanentes. Vale salientar que parcelas permanentes têm sido 

amplamente usadas para estudar o comportamento de florestas em relação a sua 

composição, crescimento, ingresso de novas plantas e mortalidade. 

No total, está previsto a implantação de 25 parcelas permanentes, com área 

de 400 m² cada (20x20m). Nas parcelas de 20x20m todos os indivíduos com DAP superior 

a 5cm serão mensurados, inclusive os da regeneração natural. Para amostragem das 

mudas, indivíduos com alturas < 1,0m e altura mínima de 20cm, serão alocadas sub-

parcelas de 10x10m, dentro das parcelas de 20x20m. 

A Figura 85 mostra o esquema das parcelas permanentes a serem implantadas 

nas áreas de APP a serem recuperadas do reservatório da PCH Cascata Chupinguaia. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 85 – DESENHO ESQUEMÁTICO DAS PARCELAS DE MONITORAMENTO 
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As parcelas serão lançadas em campo de forma aleatória. Elas serão demarcadas 

por piquetes de marcação de PVC. As extremidades superiores dos piquetes serão pintadas 

com cores contrastantes com a vegetação (cor vermelha), para facilitar sua localização. 

Depois de instaladas as parcelas serão remedidas anualmente por um período 

de 3 anos. Posteriormente, a medições serão executadas em intervalos regulares de 5 anos. 

Todas as mudas, arvoretas e árvores receberão uma plaqueta de alumínio com 

um número que as identifique. Os indivíduos arbóreos de cada parcela seguirão numeração 

própria de 1 a n. As plaquetas serão fixadas à 10cm acima do ponto de medição. 

A fitossociologia será avaliada de acordo com Mueller-Dombois e Ellenberg 

(1974) utilizando-se para os cálculos a planilha Excel. Dentre os parâmetros 

fitossociológicos será calculado o Índice de Valor Importância (IVI) que inclui dados de 

densidade, dominância e frequências relativas; para as mudas será calculada a soma das 

densidades e frequências relativas (DR+FR). Os índices de diversidade de Shannon & 

Wienner e de Equabilidade de Pielou (J’) serão calculados de acordo com Pielou (1975). 

 

7.1.3. ESTIMATIVAS DOS CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO DO PRADA 

As estimativas dos custos de implantação do presente PRADA, considerando os 

métodos propostos, podem ser observadas na Tabela 31. Em termos gerais, a estimativa 

média dos custos ficou em R$ 14.972,13/ha (quatorze mil, novecentos e setenta e dois reais 

e treze centavos por hectare), não considerada a etapa de adensamento e enriquecimento 

florestal, que poderá não ser necessária, visto a alta capacidade de resiliência da vegetação 

no sítio estudado. 
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TABELA 27 – ESTIMATIVAS DOS CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO DO PRADA 

ATIVIDADES UN QUANT. R$/UN R$/TOTAIS 

1. Isolamento das áreas         

. Delimitação das áreas Km 35,80 215,00 7.697,00 

. Construção de cerca de arame liso 5 fios Km 35,80 15.280,00 547.024,00 

. Construção de aceiros hm/TE 179 200,00 35.800,00 

Sub-total       590.521,00 

2. Indução da regeneração natural         

.Gradagem leve hm/TP 101 160,00 16.160,00 

Sub-total       16.160,00 

3. Condução da regeneração natural          

. Limpezas (coroamento) h/dia 203 120,00 24.360,00 

. Desbastes h/dia 159 120,00 19.080,00 

Sub-total       43.440,00 

4. Controle de gramíneas         

. Herbicida l/ha 40 160,00 25.600,00 

. Aplicação de herbicida R$/ha 67,9 120,00 32.569,15 

Sub-total       58.169,15 

5. Monitoramento Ambiental          

. Implantação e medição das parcelas 
permanentes 

Un  25 2.650,00 66.250,00 

Sub-total       66.250,00 

6. Manutenção das áreas         

. Despesas administrativas ha  79,54 120,00 76.359,46 

. Apoio logístico Un 1 100.000,00 100.000,00 

Sub-total       176.359,46 

7. Assessoramento Técnico         

. Acompanhamento técnico de execução Un 96 2.500,00 240.000,00 

Sub-total       240.000,00 

TOTAL       1.190.899,61 
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Na Tabela 28, é apresentado o cronograma de execução das atividades operacionais, estimadas para um período de 05 anos, para cada 

etapa anual de 9,9426 hectares a ser implementada, que somadas equivalem à recuperação de um total de 79,5411 hectares de APP que se 

encontram descaracterizadas. 

 

TABELA 28– CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE CADA ETAPA DE RESTAURAÇÃO DA APP  

ATIVIDADES 
ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V 

1º SEM. 2º SEM. 1º SEM. 2º SEM. 1º SEM. 2º SEM. 1º SEM. 2º SEM. 1º SEM. 2º SEM. 

1. Isolamento das áreas                     

. Delimitação das áreas            

. Construção de cerca de arame liso 5 fios            

. Construção de aceiros            

2. Indução da regeneração natural                     

.Gradagem leve                     

3. Condução da regeneração natural                      

. Limpezas (coroamento)                

. Desbastes                   

4. Controle de gramíneas                     

. Aplicação de herbicida                     

5. Monitoramento Ambiental            

. Implantação e medição das parcelas permanentes                  

6. Manutenção das áreas                     

. Despesas administrativas                     

. Apoio logístico                     

7. Assessoramento Técnico                     

. Acompanhamento técnico de execução                     
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7.2. PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO ZONEAMENTO DE USOS 

O zoneamento proposto estabeleceu Zonas e Áreas com diferentes níveis de 

restrições, permissões e potencialidades. Neste contexto, serão especialmente nas Zonas - 

trecho estabelecido até 30 metros da borda do reservatório, onde está inserida a APP do 

reservatório, que a sinalização deve ser intensificada. 

A Planta 12 – “Análise Integrada e Zoneamento do Entorno do Reservatório da 

PCH Cascata Chupinguaia” apresenta graficamente a disposição espacial do zoneamento 

proposto para o entorno do reservatório da PCH Cascata Chupinguaia e servirá de guia 

para locação e implantação da sinalização. 

As placas de sinalização com informações identificando o empreendimento, as 

Zonas, suas restrições e permissões deverão ser instaladas ao longo do trecho de cada zona, 

preferencialmente em pontos adjacentes às estradas e acessos para melhor visibilidade do 

público transeunte. 

 

 

FIGURA 86 – SUGESTÃO DE MODELO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA A ZPP 
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7.3. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

O Programa de Comunicação e Educação Ambiental tem dois contextos de 

aplicação: 

i. Na divulgação do presente PACUERA tem duração temporária e 

objetivos específicos de levar ao conhecimento dos interessados a 

existência do Plano, seus conceitos e metas. 

ii. Na ação continuada de Educação Ambiental com vistas à 

preservação e a conservação ambiental, bem como a melhoria 

continuada do meio ambiente no entorno do reservatório. Nesta 

ação continuada deverá ser criado canal de comunicação com os 

atores envolvidos. 

A divulgação do PACUERA deverá compor o Programa de Educação Ambiental 

de modo que cheguem a comunidade de Chupinguaia, Corumbiara, os povos da Terra 

Indígena Tubarão Latundê, os moradores das Fazendas do entorno e dos assentamentos, as 

informações necessárias para que o conhecimento das metas de melhoria propostas facilite 

o engajamento dos atores envolvidos.  

O conteúdo das informações deverá ser detalhado para a implantação do 

programa, no entanto, dever-se priorizar informações referentes às permissões, restrições 

e potencialidades na utilização do solo no entorno do reservatório, bem como do próprio 

reservatório, decorrente do zoneamento que faz parte deste PACUERA. 

O objetivo geral é desenvolver atividades de planejamento e controle ambiental 

e operacional na área do PACUERA para compatibilizar interesses diversos em relação à 
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utilização das suas águas e dos solos, a fim de evitar degradação ambiental e maximizar 

benefícios socioeconômicos. Em, é desenvolver ações educativas, a serem formuladas e 

implementadas através de um processo participativo, visando capacitar/habilitar os 

envolvidos, com ênfase nos segmentos relacionados à manutenção da qualidade ambiental 

na região, como também, sensibilizar trabalhadores do empreendimento sobre os 

procedimentos ambientalmente adequados em relação à saúde e a segurança do trabalho, 

bem como no relacionamento com a comunidade local. 

O Programa de Educação Ambiental, além de trabalhar pela modificação e 

adequação de hábitos da comunidade, para uma interação mais equilibrada com o meio 

ambiente, deverá auxiliar também na gestão ambiental do empreendimento, a partir da 

mobilização das comunidades assentadas para a efetiva participação dos mesmos na 

elaboração e implementação das diferentes ações destinadas a minimizar os impactos 

negativos e ampliar impactos positivos no âmbito do PACUERA. 

Assim, torna-se necessário um trabalho intensivo de Educação Ambiental, capaz 

de estimular os envolvidos, a adoção de novos hábitos, valores e atitudes em relação ao 

meio ambiente, coerentes com os princípios de combate ao desperdício e conservação dos 

recursos naturais e de promoção da cidadania. Dessa forma, deverão ser atendidos os 

preceitos da legislação ambiental, promovendo-se ações relativas aos programas 

ambientais. Alguns temas e atividades ressaltam sua importância, devendo ser 

incorporados aos processos de capacitação, podendo ser destacados: 

i. O Meio Ambiente físico e biótico da região: flora, fauna, recursos hídricos, 

valorização dos ecossistemas e preservação. 
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ii. PCH Cascata Chupinguaia: objetivos, os programas ambientais, cuidados 

a serem observados em relação à ocupação das margens dos cursos 

d’água e com a qualidade de suas águas. 

iii. Lixo: redução, reaproveitamento e reciclagem, coleta e formas de 

descarte, lixos especiais e patogênicos, dentre outros. 

iv. Pesca: Legislação aplicável, período de piracema, biologia reprodutiva e 

conservação das espécies da região, dentre outros. 

v. Destina do esgoto doméstico: importância da destinação do esgoto para a 

fossa séptica e extinção de fossas negras. 

Para implantação do Programa de Educação Ambiental deverão ser produzidos 

materiais específicos, como cartilhas, folhetos e cartazes, além de outros materiais para 

melhor transparência em sua execução. Os folhetos educativos deverão trazer de foram 

sucinta as principais informações de interesse da PCH Cascata Chupinguaia e das 

recomendações referentes aos assuntos abordados pelo Programa de Educação Ambiental. 

As cartilhas deverão ser dirigidas ao público-alvo, escritas em linguagem 

apropriada fartamente ilustrada e seus conteúdos deverão abordar os principais aspectos 

dos temas a serem trabalhados. Os cartazes deverão ser afixados em locais de concentração 

do público-alvo e servirão para marcar aspectos específicos dos temas a serem trabalhados 

pelo Programa de Educação Ambiental. 

Deverão ser desenvolvidos relatórios de acompanhamento com periodicidade 

semestral, contendo a descrição e quantificação dos contatos efetuados, das atividades 

realizadas, avaliação dos resultados alcançados e eventuais proposições de novas 

atividades e/ou revisão das estratégias adotadas. Ao final do Programa, deverá ser emitido 
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relatório consolidado, contento quantificação de todas as atividades desenvolvidas, como 

também  

 

7.4. PROGRAMA DE CONTROLE E VIGILÂNCIA 

O programa de controle e vigilância, também terá dois contextos de atuação: a 

Hidroelétrica Chupinguaia Ltda atuará nas áreas de sua propriedade e de responsabilidade 

direta, enquanto que as demais áreas do entorno ficam a encargo dos demais atores de 

controle e fiscalização ambiental (Prefeituras, SEDAM, IBAMA, etc.). 

No caso da Hidroelétrica Chupinguaia Ltda, este programa deverá ser realizado 

no âmbito da Gestão Sócio-Patrimonial. Esta gestão contempla os procedimentos de 

fiscalização geral das terras envolvendo atividades de vigilância do patrimônio de 

responsabilidade da empresa, a conservação e melhoria dos parâmetros ambientais, o uso 

regulamentado e autorizado do reservatório e de suas margens, o atendimento a 

ocorrências extraordinárias, como por exemplo: acidentes ambientais, invasões, etc., e o 

relacionamento com a sociedade. 

Destaca-se que, quanto à vigilância do reservatório, o programa deverá ter 

atuação permanente, inibindo atividades de caça e pesca predatórias, supressão de 

vegetação componente da APP, construções comerciais ou moradias não autorizadas, 

captação de água não autorizada e outras atividades não permitidas ou não autorizadas. 

 

7.5. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 

Uma das atuações de controle que a Hidroelétrica Chupinguaia Ltda já realiza é 

o monitoramento limnológico e da qualidade da água no âmbito do PCA. O programa 
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deverá continuar acompanhando e registrando as variações das condições ambientais 

provocadas pela construção do reservatório.  

O programa de monitoramento da qualidade da água envolve a coleta de 

amostras de água para a análise de parâmetros físico-químicos que permitam aferir a 

qualidade da água no período da amostragem. Os parâmetros escolhidos são 

representativos de potenciais contaminações da água por atividades antrópicas presentes 

no entorno do reservatório, sendo eles: DBO, OD, Coliformes, pH, Turbidez e etc. 

 

7.6. PROGRAMA DE MONITORAMENTO HIDROSSEDIMENTOLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO  

Os rios são os principais agentes de transporte de detritos (sedimentos). As 

cargas de sedimentos intemperizados são carreadas pelos rios de três maneiras (Paiva et 

al. 2001): Suspensão: representada pelas partículas de silte e argila que se conservam em 

suspensão no fluxo d´água; Carga de Leito: representada pelas partículas de areia, 

cascalho ou fragmentos de rocha que rolam, deslizam ou saltam ao longo do leito; 

Dissolvida: representada pelos constituintes intemperizados das rochas que são 

transportados em solução química no fluxo d´água. O fluxo fluvial é constituído pela 

descarga líquida, sólida e dissolvida. A descarga líquida é definida pela equação Q= A x V, 

onde (A) representa a área da seção do canal (largura x profundidade) e (V) a velocidade 

da corrente (Guerra e Cunha, 1998). 

Segundo Borda & Semmelmann (1997) o ciclo hidrossedimentologico é 

composto por processos de desagregação, separação ou erosão, transporte, decantação (ou 

sedimentação), deposição e consolidação dos sedimentos. Estes processos com o passar do 
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tempo geológico moldam as feições de uma bacia hidrográfica dando-lhes as formas atuais. 

Estas formas estruturam-se em três partes principais:  

a) interflúvios ou vertentes que constituem as áreas de captação e de 

produção de sedimentos;  

b) leitos ou calhas em que se concentra o escoamento e servem para o 

escoamento da mistura água sedimento produzidos pelos interflúvios e  

c) planícies aluviais que circundam as calhas dos rios que servem como 

receptores dos sedimentos produzidos à montante, principalmente no 

período de cheias. A produção de sedimentos, ou seja, descarga sólida 

específica em uma bacia hidrográfica, em t.km2.ano-1, é maior na parte 

do curso superior onde a declividade das vertentes é mais acentuada e 

menor na parte do curso inferior, onde predomina a deposição do 

material carreado pelas correntes. 

Na Bacia de Contribuição da PCH Cascata Chupinguaia, os afluentes da margem 

direita apresentam transporte significativo de sedimentos, sendo uma das alternativas 

contemplar programas que efetuem medições da descarga sólida total, com a inclusão do 

conhecimento adequado das concentrações, das características do sedimento, da descarga 

em suspensão e do leito. Outra alternativa é monitorar também o sedimento do leito. A 

utilização de recursos hídricos exige o conhecimento do regime fluvial, o que é feito através 

da rede fluviométrica e estudos subsequentes.  

A rede fluviométrica básica ou primária do Brasil, sob a responsabilidade da 

ANEEL, contava, em abril de 2000, com 1.627 postos fluviométricos, dos quais 427 têm 

medidas da descarga sólida em suspensão. Outras entidades têm operado a rede 



PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA 

HIDROELÉTRICA CHUPINGUAIA LTDA 

 
 

 218/255 
 

secundária, tendo sido alguns dos postos incorporados à rede básica. As discussões a seguir 

seguem Carvalho O.A. (1994). 

 Para o monitoramento do lago da PCH Cascata Chupinguaia, devido a 

questões de ordem operacional, no que diz respeito à rede sedimentométrica, a operação 

será restrita à obtenção da descarga do leito e em suspensão numa quantidade de postos 

que a frequência de medidas seja desejável para o bom conhecimento do meio natural.  

 A operação e manutenção da rede fluvial inclui a obtenção de níveis d’água, 

descarga líquida, descarga sólida e parâmetros de qualidade d’água. Isso é feito de forma 

contínua com registradores ou operação diária por observadores locais e periodicamente 

pelas equipes de hidrometria. Tal operação é de fundamental importância no uso dos 

recursos hídricos, pois daí deriva os mais diversos estudos. Cada dado obtido vai ser 

utilizado diversas vezes, seja no planejamento e na operação do sistema da própria rede, ou 

para estudos visando a geração de energia, abastecimento d’água, irrigação, navegação, 

controle de cheias ou qualquer outro uso do recurso hídrico. 

Em PCHs há velocidade de corrente suficiente para que o sedimento em 

suspensão seja escoado com facilidade, não se depositando. No entanto, o sedimento 

grosso, como areias e também pedregulhos, é transportado no leito, não sendo escoado 

pelos Condutos e Vertedouro, contribuindo diretamente para o depósito no reservatório. É, 

então, fundamental que seja também conhecida a descarga do leito e a granulometria do 

material.  

Os trabalhos de sedimentometria são sempre efetuados com o conhecimento de 

outras medidas, como o nível d’água, a velocidade da corrente, a descarga líquida e outros. 

A medição da descarga sólida envolve a medida da descarga líquida, amostragem do 
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sedimento em suspensão, amostragem de material do leito, medida da temperatura da 

água, medida da declividade do gradiente energético da linha d’água, bem como outras 

medições quando se quer determinar a descarga em suspensão, a descarga do leito (ou 

arrasto), a descarga de material do leito e a descarga total. 

 No diagrama a seguir (Carvalho N.O., 1994), encontram-se destacadas as 

várias etapas do processo de medição sedimentométrica, desde os fornecedores de 

informações básicas e/ou de referência até clientes finais, passando pelos produtos e 

subprodutos, além, é claro, dos subprocessos, que são as grandes etapas do trabalho. 

 

 

FIGURA 87 - MACRODIAGRAMA DO PROCESSO DE OBTENÇÃO DE DADOS SEDIMENTOMÉTRICOS  

 

7.6.1. PLANEJAMENTO DA REDE SEDIMENTOMÉTRICA 

Nessa etapa serão definidos os objetivos da rede e os tipos de rede que se 

deseja. No caso da PCH Cascata Chupinguaia é o monitoramento de longo termo em médio 

curso e exutórios de afluentes da margem direita do rio Pimenta Bueno, mais precisamente 
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os rios Capivara e Barroso, cujas nascentes seencontram no interior da Terra Indígena 

Tubarão Latundê, e o trecho do rio Pimenta a montante do barramento.  

Como produto dessa etapa, deve ser gerado pela equipe de planejamento um 

plano de trabalho documentando todas as fases ou atividades do processo de forma a 

instruir as equipes das etapas seguintes. A frequência de operação dos postos (número de 

amostragens a serem realizadas por ano, bem como a dinâmica em relação ao ciclo 

hidrológico) e as metodologias a serem adotadas quanto ao modo de amostragem a ser 

executado e tipos de equipamentos a serem utilizados. Além dos modos de processamento 

das amostras em laboratório que serão adotados no processo, quantos e quais postos serão 

operados e por quem, ou seja, os roteiros e as equipes de operação.  

 

 
 

FIGURA 88 - PLANEJAMENTO DA REDE DE AMOSTRAGEM DE SEDIMENTOS EM SUSPENSÃO E ARRASTADOS 
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7.6.2. DEFINIÇÃO DO TIPO DE REDE E DOS LOCAIS A SEREM MONITORADOS 

O planejamento da quantidade de postos sedimentométricos, adequadamente 

distribuídos na bacia hidrográfica de contribuição e a sua respectiva operação, dependerá 

dos fins a que se destina a rede. 

A rede primária, ou básica, é formada por um mínimo de postos que são 

operados por uma entidade que se encarrega de rede hidrométrica nacional e /ou estadual 

cuja operação é destinada a diversas finalidades de uso dos recursos hídricos de longo 

prazo. A rede secundária se destina a fins específicos e é limitada a uma bacia hidrográfica 

ou a uma área de drenagem. Esse é o caso de postos destinados ao estudo do assoreamento 

do reservatório na PCH Cascata Chupinguaia. 

Postos sedimentométricos podem ser planejados para medida da descarga 

sólida total para o rio ou para medida do transporte de sedimento no curso d’água que 

resulte em valores que permitam estudos de erosão e de depósito de sedimento em rios e 

reservatórios. Na bacia de contribuição, os postos deverão ser instalados nos cursos d’água 

que apresentam maior transporte de sedimento. Um rio de porte como do Pimenta Bueno, 

no perímetro do Lago e logo a jusante terão postos adequadamente distribuídos ao longo 

do seu curso. Se somente um posto tiver que ser instalado em um determinado afluente, 

então essa instalação poderá ser feita no início do médio curso. 

Postos serão instalados especialmente em bacias dos tributários sujeitos a 

fortes erosões ou mesmo a precipitações intensas. Pretende-se comparar os dados com 

postos fluviométricos em operação, o que permite, também, a utilização dos dados 

hidrométricos históricos existentes.  
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 A densidade de postos na rede sedimentométrica principal desejável de uma 

bacia hidrográfica ou região está apresentada na Tabela 33 (WMO, 1994). Deve ser 

ressaltado que a obtenção de dados sedimentométricos é tarefa expressiva, devendo o 

planejamento dar ênfase à operação dos postos em áreas onde a erosão é severa. Como 

exemplo, pode-se citar o critério que realiza medições regulares da descarga sólida em 

todos os postos fluviométricos cuja concentração excede 500mg/l (Yuqian, 1989). 

 

TABELA 29 – DENSIDADE MÍNIMA RECOMENDADA PARA O ESTABELECIMENTO DE REDE DE POSTOS 

SEDIMENTOMÉTRICOS  

Unidade Fisiográfica 
Densidade mínima por posto 

(área em km2 por posto) 
Região costeira 

Região montanhosa 
Interior plana 

Interior ondulada 
Pequenas ilhas 
Polar ou árida 

18.300 
6.700 

12.500 
12.500 
2.000 

200.000 
 

A rede sugerida pela OMM é proposta para obtenção de dados da descarga 

sólida total. No entanto, devido aos custos envolvidos e também pelo fato de a descarga em 

suspensão ser predominante, geralmente os serviços das entidades só contemplam a 

medição do sedimento em suspensão. A falta do conhecimento da descarga do leito passa a 

prejudicar muitos estudos sedimentológicos. 

Dados de transporte de sedimento podem ser complementados pelo 

levantamento batimétrico em lagos e reservatórios, embora informações obtidas dessa 

forma não possam substituir completamente as medidas em postos nos cursos d’água 

(WMO, 1994). A rede sedimentométrica secundária atende a um fim específico. Postos 

dessa rede podem também pertencer à rede principal ou depois ser incorporados a esta. 

Normalmente são operados para medição da descarga sólida total, contemplando medidas 
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precisas de concentração, características de sedimento em suspensão e do leito, como a 

granulometria, descarga em suspensão e descarga do leito. 

Em estudos de assoreamento de reservatórios é muito importante a 

determinação da descarga sólida total com definição das características do sedimento. Para 

que seja fixado o peso específico aparente dos depósitos é necessário o conhecimento das 

porcentagens médias afluentes das granulometrias dos sedimentos em suspensão e do 

leito. 

 Para trechos de rios importantes ou reservatórios, deverão ser monitorados, 

pelo menos, 80% da área de drenagem compreendida (Yuqian, 1989). Para estudos de 

reservatórios já em operação é necessária a instalação de um posto logo a jusante da 

barragem para medida do sedimento efluente. Para monitoramento regular um mínimo de 

60% da área de drenagem deve conter postos de medida da descarga total.  Tributários 

importantes que tenham mais que 10% da descarga total deverão também ter postos 

sedimentométricos. Um curso d'água com vazão significativa, cuja contribuição fica 

próxima à barragem ou perto da tomada d'água, também deve ter posto de medida.  

 

7.6.3. INSTALAÇÃO DOS POSTOS E FREQUÊNCIA AMOSTRAL 

A instalação do posto fluviométrico, que pode ser chamado de 

“fluvissedimentométrico”, deve constar de lances de réguas e linígrafo (opcional), 

referências de nível, seção de medição e controle. A medição do sedimento é feita na seção 

transversal de medição da vazão. 

Para tanto escolhe-se um trecho reto do rio, com margens altas e declividades 

moderadas, leito firme e uniforme, onde os filetes sejam paralelos às margens, devendo a 
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calha conter toda a variação de vazão, sem transbordamentos. Havendo uma uniformidade 

no escoamento e na distribuição de velocidades na seção transversal, haverá boas 

condições de amostragem do sedimento.  

O acesso ao local do posto deve ser permanente para não ocorrer interrupção na 

operação. A existência de morador no local ou próximo é muito importante para mantê-lo 

como observador e guardião do posto. 

Não se deve instalar postos muito próximos à foz do curso d'água, em áreas 

sujeitas a remanso. Também não se deve instalar posto sedimentométrico logo a jusante de 

afluente de vazão significativa, porque a carga sólida deste influenciará a distribuição de 

sedimentos na seção. 

O local da régua e do linígrafo deve se situar à montante da seção de controle, 

em posição de águas tranquilas, o mais próximo possível da seção de medição, sem que 

haja afluente ou derivação de água entre eles.  

A seção de medição deve ficar o mais próximo possível das réguas, sem 

contribuição significativa de vazão. Essa seção deverá ter distribuição vertical de 

velocidades de tal forma que a sua variação seja logarítmica e que a distribuição vertical de 

concentrações de sedimento seja exponencial. 

A seção de controle é uma posição no curso d'água em que há mudança do 

regime do rio, passando por regime crítico. Isso acontece em cachoeiras e corredeiras, que 

são controle, garantindo a relação biunívoca Q = f(h). Na falta desses acidentes procura-se 

um estreitamento do rio ou ponte que estrangule um pouco o escoamento. 

A frequência de amostragem ou de medida depende das características de 

escoamento da bacia. Para muitos cursos d’água a quantidade da carga sólida durante o 
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período chuvoso representa uma média de 70 a 90% de todo o ano hidrológico. Então o 

sedimento em suspensão deve ser medido com maior frequência nestes períodos úmidos 

do que durante os períodos secos. Durante enchentes, para determinados cursos d’água, 

podem ser necessárias medições da carga em suspensão com frequência horária ou mesmo 

maior número de amostragens para definir com precisão a concentração de sedimento. No 

restante do ano as amostragens podem ser feitas diariamente ou mesmo semanalmente.  

Para bacias hidrográficas com grande variedade de solos e condições geológicas 

e uma irregular distribuição de chuvas, a concentração de sedimentos no curso d’água 

depende não somente das ocorrências de enchentes no ano mas também das fontes de 

escoamento na bacia. Em tais condições nenhum programa consistente pode ser realizado 

sem que amostragens ou medições da concentração de sedimentos sejam adequadamente 

distribuídas nestes períodos para verificação dessa variação transitória (Yuqian, 1989). 

Resulta que a frequência de medições de sedimento depende da precisão 

necessária dos dados a serem obtidos para os estudos a serem realizados. Quanto maior for 

a precisão desejada e mais complexo o sistema de escoamento e condições da bacia, maior 

deve ser a frequência das medidas (Yuqian, 1989). 

Conclui-se que, para um determinado posto ou para uma rede 

sedimentométrica, pode haver frequência desde medições contínuas ou quase contínuas, 

horárias, diárias, semanais, mensais ou eventuais. 

Mesmo as medições eventuais devem contemplar o período chuvoso, 

principalmente os três primeiros meses desse período, porque a bacia deverá sofrer 

grande erosão com as primeiras chuvas por estar o solo pobre de cobertura vegetal. 
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Convém, que medições contemplem mais a ascensão da vazão do rio quando é presenciada 

maior quantidade de transporte sólido. 

As medições contínuas podem, hoje em dia, ser feitas com equipamentos 

registradores, enquanto que quase contínuas ou horárias podem ser realizadas com 

equipamento de bombeamento em bandejas rotativas. As amostragens diárias ou semanais 

podem ser feitas pelo observador, as eventuais podem ser efetuadas pelas equipes de 

hidrometria.  

 

TABELA 30 – MÉTODOS DE MEDIÇÃO DE CARGA SÓLIDA (CARVALHO, 1994)  

Descarga 
sólida 

Medição Descrição 
Equipamentos ou metodologia de 
medida 

D
es

ca
rg

a 
só

li
d

a 
em

 s
u

sp
en

sã
o

 

 
 
 

Direta 

Usa equipamentos que medem 
diretamente no curso d'água a 
concentração ou outra grandeza 
como a turbidez ou ultra-som 

Medidor nuclear (portátil ou fixo), 
Ultra-sônico ótico,  
Ultra-sônico Doppler de dispersão,  
Turbidímetro,  
ADCP (Doppler) 

Por acumulação do sedimento num 
medidor (proveta graduada) 

Garrafa Delft (medição pontual e 
concentração alta) 

 
 
 
 

Indireta 

Coleta de sedimento por amostragem 
da mistura água-sedimento, análise 
de concentração e granulometria e 
cálculos posteriores da descarga 
sólida 

Diversos tipos de equipamentos: de 
bombeamento, equipamentos que 
usam garrafas ou sacas, sendo 
pontuais instantâneos, pontuais por 
integração e integradores na vertical 
(no Brasil usa-se principalmente a 
série norte-americana – U-59, DH-48, 
DH-59, D-49, P-61 e amostrador de 
saca) 

Uso de fotos de satélite e comparação 
com medidas simultâneas de campo 
para calibragem, em grandes rios 

São estabelecidas equações que 
correlacionam as grandezas de 
observação das fotos com as 
concentrações medidas 

D
es

ca
rg

a 
só

li
d

a 
d

e 
ar

ra
st

o
 

 
 
 
 
 

Direta 

Amostradores ou medidores 
portáteis de três tipos principais (a 
amostra é coletada em diversos 
pontos da seção transversal, 
determinada o seu peso seco, a 
granulometria e calculada a descarga 
de arrasto); o medidor fica apoiado 
no leito entre 2 min a 2 horas de tal 
forma a receber no receptor 30 a 
50% de sua capacidade 

1) Cesta ou caixa – medidores 
Muhlhofer, Ehrenberger, e outros 
2) Bandeja ou tanque – medidores 
Losiebsky, Polyakov, SRIH e outros 
3) Diferença de pressão – medidores 
Helly-Smith, Arnhem, Sphinx, do 
USCE, Károlyi, do PRI, Yangtze, 
Yangtze-78 VUV e outros 
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Descarga 
sólida 

Medição Descrição 
Equipamentos ou metodologia de 
medida 

Estruturas tipo fenda ou poço – as 
fendas do leito do rio são abertas por 
instantes e coletado o sedimento 

Medidor Mulhofer (EUA) 

 
 
 
 
 
 

Indireta 

Coleta de material do leito, análise 
granulométrica, medida da 
declividade, da temperatura, 
parâmetros hidráulicos e cálculo da 
descarga de arrasto e de material do 
leito por fórmulas (de Ackers e 
White, Colby, Einstein, Engelund e 
Hansen, Kalinske, Laursen, Meyer-
Peter e Muller, Rottner, Schoklitsch, 
Toffaleti, Yang e outras) 

Tipos de equipamento: 
1) de penetração horizontal, tipos  
caçamba de dragagem e de concha 
2) de penetração vertical, tipos de 
tubo vertical, caçamba de raspagem, 
caçamba de escavação e escavação de 
pedregulho 
3) tipo piston-core que retém a 
amostra por vácuo parcial 

 
Deslocamento de dunas – por medida 
do volume da duna que se desloca 
com uso de ecobatímetro de alta 
resolução 

1) levantamentos batimétricos 
seguidamente ao longo da seção 
transversal 
2) levantamentos batimétricos 
seguidamente ao longo de seções 
longitudinais  

1) Traçadores radioativos  
2) Traçadores de diluição, sendo 
ambos os métodos com a colocação 
do traçador no sedimento e seu 
acompanhamento com equipamento 
apropriado (o traçador deve ser 
escolhido de tal forma a não poluir o 
meio ambiente) 

Métodos: 
1) por colocação direta do traçador 
no sedimento do leito do rio 
2) por coleta do sedimento, colocação 
do traçador no sedimento e seu 
retorno ao leito  

Propriedades litológicas – uso das 
características mineralógicas dos 
sedimentos 

Coleta do sedimento do leito de 
afluentes e do curso principal, 
determinação das características 
mineralógicas dos sedimentos e 
comparação por uso de equações 
adequadas a partir das quantidades 
dos componentes existentes nas 
amostras 

Método acústico – utilizado para 
pedras que se chocam no medidor 

(pouco eficiente) 

Método fotográfico, de amostragem – 
utilizado para pedras (coloca-se uma 
escala que também é fotografada) 

Fotos de pedras submersas, 
Fotos de pedras de leitos secos 

D
es

ca
rg

a 
só

li
d

a 
to

ta
l  

 
Direta 

Uso de estruturas tipo blocos, no 
leito, para provocar turbulência e 
todo o sedimento ficar em suspensão 

Faz-se a amostragem do sedimento e 
calcula-se como descarga em 
suspensão 

Levantamento topo-batimétrico de 
reservatório, determinação do 
volume dos depósitos e da eficiência 
de retenção de sedimentos no lago 

1) Para pequenos reservatórios 
permite o cálculo do sedimento do 
leito 
2) Para grandes reservatórios 
permite o cálculo do sedimento total 
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Descarga 
sólida 

Medição Descrição 
Equipamentos ou metodologia de 
medida 

Indireta 

Coleta de material em suspensão e do 
leito, análise de concentração, análise 
granulométrica, medida da 
temperatura, parâmetros hidráulicos 
e cálculo da descarga total – método 
modificado de Einstein e método 
simplificado de Colby 

Diversos tipos de equipamentos – de 
bombeamento, equipamentos que 
usam garrafas ou sacas, sendo 
pontuais instantâneos, pontuais por 
integração e integradores na vertical 
(no Brasil usa-se principalmente a 
série norte-americana – U-59, DH-48, 
DH-59, D-49, P-61 e amostrador de 
saca) 

 
 
 

7.7. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS PROCESSOS EROSIVOS 

O processo erosivo que atinge as áreas próximas às nascentes e afluentes do rio 

Pimenta Bueno corrobora com o assoreamento da Bacia de Contribuição da PCH Cascata 

Chupinguaia. Os sedimentos carreados em suspensão da área de drenagem dos rios 

Capivara e Barroso são transportados para o rio Pimenta Bueno.  Ou seja, a montante do 

reservatório os processos erosivos ocorrem em colinas e morros desmatados e, mais 

intensamente, no interior da Terra Indígena Tubarão Latundê, os sedimentos são carreados 

em suspensão pelas drenagens que tem foz na bacia de contribuição do reservatório.  

Os sedimentos são principalmente argila em suspensão (reflexo do substrato 

rochoso) que provoca o assoreamento lento e gradual do reservatório e também são 

levados em suspensão para jusante da área do empreendimento. Ocorre também 

movimentação de silte, areia fina e média que estão assoreando as nascentes e o leito 

destes rios. 

Ressalta-se que igarapés que tem suas nascentes encaixadas em rochas 

sedimentares do Planalto dos Parecis, transportam um aporte maior de sedimentos, 

condição esta natural do seu fluxo (RadamBrasil 1979). Portanto, considera-se como 
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impacto somente os sedimentos carreados em decorrência da instabilidade das margens do 

reservatório.  

A bacia contribuinte da PCH é constituída quase que totalmente por solos 

arenosos que, quando desprotegidos em superfície de sua vegetação natural, dão origem a 

ravinas e/ou a profundas voçorocas. Os locais mais favoráveis à erosão expressiva são as 

nascentes dos rios Capivara e Barroso no interior da Terra Indígena Tubarão Latundê. 

Com relação ao controle de erosões da bacia contribuinte, é mais complexo por 

envolver questões técnicas e socioeconômicas, e que devem ser avaliadas visando a adoção 

de medidas preventivas e corretivas, que contemple a ocupação ordenada da bacia, sem 

prejudicar o tempo de vida útil do empreendimento em tela.  

No contexto de vulnerabilidade, ao norte e leste, a Formação Fazenda da Casa 

Branca, constituída por sedimentos permeáveis, é a unidade que tem uma rede de 

drenagens com exutórios no rio Pimenta Bueno, contudo também é a região onde as 

erosões e voçorocas são retrabalhamento natural das encostas. Esta unidade contribui com 

uma descarga de sedimentos que poderão afetar o potencial energético da unidade 

geradora.  

Observa-se ainda que o basalto Anari, apesar da idade geológica mais recente na 

área (180 milhões de anos), está com topo intemperizado próximo as estruturas da PCH, 

onde são visíveis ainda resquícios das estruturas da rocha basáltica geradora do solo. Nesta 

unidade, que ocorre no empreendimento, a jusante, o solo é argiloso e a erosão é laminar 

carreando para o rio sedimentos finos em suspensão. Os focos erosivos nesta área são 

menos expressivos. 
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Os rios Capivara e Barroso, afluentes pela margem direita do rio Pimenta Bueno, 

com sua foz à montante do reservatório da PCH Cascata Chupinguaia, tem suas nascentes 

no interior da Terra Indígena Tubarão Latundê, em solos originados pelo intemperismo da 

formação Fazenda da Casa Branca. A distância da foz do rio Capivara até o reservatório da 

PCH Cascata Chupinguaia, em linha reta, é de aproximadamente 19 Km. 

Observa-se nas imagens de satélite das Figuras 89 e 90, o local das nascentes 

dos rios Capivara e Barroso, no interior da TI Tubarão Latundê, região caracterizada por 

vegetação típica de cerrado, com muitas partes sem cobertura vegetal, e o solo exposto, 

sendo facilmente observáveis as voçorocas provocadas pela erosão de solo que ocorre 

intensamente nesta área. O leito dos igarapés se encontra assoreado, podendo ser 

observado mesmo na imagem de satélite o aporte de sedimentos carreados nos períodos 

chuvosos para drenagem principal – rio Pimenta Bueno. 

 

 
FIGURA 89 – FOCOS EROSIVOS NAS NASCENTES DOS RIOS CAPIVARA E BARROSO 
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FIGURA 90 – ACÚMULO DE SEDIMENTOS AO LONGO DO LEITO DOS RIOS CAPIVARA E BARROSO 

 

Na imagem de satélite da Figura 89,  observa-se a rede de drenagem com 

destaque para o assoreamento ao longo do leito dos cursos d’água, devido à sedimentação 

de areias quartzosas, que refletem na cor branca na imagem, inclusive se nota obstrução 

em um trecho do leito onde ocorre represamento e formação de um pequeno lago.  

Analisando as imagens de satélite, também podem ser observados acúmulos de 

sedimentos no leito do rio Pimenta Bueno, no trecho entre a foz dos rios Capivara e 

Barroso, material este carreado até as estruturas do reservatório da PCH Cascata 

Chupinguaia. 

O plano de monitoramento de assoreamento elaborado, com base nas análises 

de imagem de satélite, plantas topográficas, mapeamento de áreas propensas a erosão nas 

margens, igarapés e morros do entorno do lago, contempla as seguintes atividades: 
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• monitorar a profundidade do espelho d´água em diferentes pontos do rio 

(mensalmente), na época de estiagem e de chuvas para verificar oscilações; 

• utilizar as plantas topográficas, para identificar a profundidade do espelho 

d´água na época da inundação para formação do reservatório; 

• efetuar nova medição do espelho d’água deve ser feita semestralmente, agora 

no reservatório; 

• realizar análises de amostras de solo das áreas de contribuição, para 

constatar a presença de areia, silte e ou argila; 

• contemplar no programa de educação ambiental com a população ribeirinha 

e indígenas moradores da TI Tubarão Latundê, voltado à conscientização e 

contenção dos desmatamentos nas faixas de APP; 

• estudar processos erosivos, de deslizamento e de obstrução, com 

caracterização de sedimentos de fundo e em suspensão, nas sub-bacias, 

micro bacias e nas áreas suscetíveis à erosão hídrica, compatível com a escala 

1:5.000 ou 1:2.000. Deve-se incluir a composição granulométrica e a 

capacidade abrasiva dos sedimentos; 

• determinar os setores mais susceptíveis à erosão hídrica no leito dos rios, em 

nível de sub-bacia e/ou micro-bacia. Ademais, deve-se quantificar a perda de 

solos em tonelada/ha/ano; 

• dividir o final da área em grandes zonas homogêneas, quanto à 

suscetibilidade a deslizamentos, voltando-se a definir os graus de 

suscetibilidade considerados anteriormente, frente à realidade estatística. 

Todas essas informações devem ser tratadas e especializadas em sub-bacias 

de contribuição dos projetos, com apresentação em mapa 1:5.000; 
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• priorizar, quantificar e valorar os impactos ambientais, riscos de erosão e 

deslizamentos decorrentes da operação do projeto; 

• escolher os locais para a instalação dos pontos de amostragem, devem ser 

regiões que recebem aporte de sedimentos provenientes das áreas do 

entorno do aproveitamento, ou seja, as drenagens e talvegues próximos. 

Deve-se também efetuar o controle no tributário principal no setor das 

nascentes para comparações e estimativas. 

Um dos elementos naturais relevantes a ser considerado quando da operação de 

uma hidrelétrica é o relevo da região de influência. O relevo é um dos principais fatores que 

contribui para a erosão do solo. A declividade de um terreno é possivelmente o mais 

importante fator no condicionante da gênese e evolução do processo erosivo. 

O tipo e cobertura do solo, o clima e a extensão da superfície de condução da 

água são outros fatores também causadores de erosão. O comprimento de uma rampa é tão 

agravante quanto o declive, isto porque à medida que o caminho percorrido aumenta, 

também se elevam à quantidade de água e a velocidade de escoamento. 

De acordo com Bahr & Vögtle (1999), a erosão e sedimentação causadas pela 

água correspondem ao desprendimento de partículas de solo devido ao impacto da queda 

d’água ou pelo seu fluxo seguido de seu posterior acúmulo. A erosão e sedimentação 

podem dificultar a geração de energia, o uso múltiplo das águas e causar perdas de 

patrimônio. 

A erosão destaca-se como um dos fatores potencialmente causador de 

paralisações na operação de PCH’s. A água carreada para o reservatório contém partículas 

de solo (causando o assoreamento do lago). 
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Os objetivos do controle de focos erosivos são de evitar que sedimentos (de 

granulometrias diferentes) sejam carreados dos morros e encostas para as drenagens que 

deságuam no reservatório, bem como monitorar e prevenir a erosão das margens das 

estruturas e canais. 

A avaliação dos focos erosivos, através da delimitação, localização e 

caracterização das áreas em situações instáveis deve ser constante, priorizando o 

monitoramento dos processos de erosão na bacia contribuinte, margens do lago e encostas. 

Os programas apresentados de monitoramento de encostas marginais da barragem e 

hidrossedimentológico contribuem diretamente para o controle de erosão. 

Os postos previstos nos estudos sedimentométricos serão planejados para 

medida da descarga sólida total para o rio ou para medida do transporte de sedimento no 

curso d’água que resulte em valores que permitam estudos de erosão. Os postos serão 

instalados nos cursos d’água que apresentam maior transporte de sedimento, neste caso os 

rios Capivara e Barroso. 

O programa de controle à erosão, nas áreas de influência do projeto foi 

elaborado considerando análises de imagens de satélite, mapa topográfico e 

geomorfológico e três etapas de campo, quando se deu mapeamento das margens e 

amostragem de solo. Os estudos listados a seguir foram executados, neste PACUERA, para o 

monitoramento dos pontos mais sensíveis ao meio ambiente contemplando as seguintes 

atividades básicas: 

• Verificação, no campo, da área de influência indireta do projeto (bacia 

hidrográfica), determinando-se áreas sensíveis à erosão que podem afetar o 

aproveitamento; 
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• Elaboração de Mapa Geomorfológico e de Suscetibilidade à Erosão em escala 

que contemplou a divisão do relevo, traços erosivos, depósitos recentes e 

rede de drenagem, e indicação das zonas homogêneas quanto à 

susceptibilidade à erosão e aos deslizamentos. 

 

As Plantas 6.1 e 6.2 de “Vulnerabilidade à Erosão no Entorno do Reservatório da 

PCH Cascata Chupinguaia”, produzida com base nos levantamentos da área do entorno do 

reservatório, permite observar áreas com tendência a comportamento homogêneo quanto 

aos fenômenos naturais que nelas ocorrem, e ao mesmo tempo identificar possíveis 

interferências como resultado da construção do reservatório, bem como de outras 

infraestruturas do projeto (estradas, áreas de extração, etc.).  

A carta de suscetibilidade à erosão e ao deslizamento, tanto das áreas direta 

quanto indiretamente afetadas, sobrepõem-se às de uso e ocupação, de forma a permitir 

uma imediata confrontação entre a resistência dos diferentes terrenos sobre os quais 

repercutiram as alterações causadas pela implantação do reservatório, quer no que se 

refere aos processos do meio físico (erosão e deslizamentos) quer aos tipos de uso e 

ocupação do solo (florestas, pastagens, culturas, habitações, etc.). 

A PCH Cascata tem a instalação das estruturas de apoio às obras (canteiro, 

alojamento, etc.) em área recoberta com solo argiloso. A remoção da cobertura vegetal 

potencializou a fragilização do solo as intempéries, favorecendo os processos erosivos 

durante a obra. Os impactos foram restritos as áreas de canteiros, alojamentos, estradas e 

vias de acesso. Atualmente, não se observam focos erosivos nestes locais. 

Os locais na estrutura da PCH favoráveis a incrementos pontuais de erosão e 

escorregamentos são: áreas do Canal de Adução, Canal de Fuga, estradas de acesso, 



PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO DA PCH CASCATA CHUPINGUAIA 

HIDROELÉTRICA CHUPINGUAIA LTDA 

 
 

 236/255 
 

caminhos de serviços, áreas de empréstimos, de lançamento de bota-foras, das estruturas 

da barragem e Casa de Força e ao longo da Linha de Transmissão. Medidas de controle dos 

processos erosivos nestes locais são de fundamental importância para minimizar os efeitos 

de degradação ambiental, e assegurar as atividades normais das obras de engenharia com 

custos mais reduzidos e com maior segurança. 

As medidas preventivas sugeridas, quando necessárias, constituem-se da 

revegetação das superfícies que venham a ficar expostas (taludes do canal de adução e de 

fuga, área de empréstimos e da borda do reservatório numa faixa mínima de 30 metros), 

implantação de um eficiente sistema de drenagem superficial nas estradas de acesso, 

caminhos de serviços, assim como no entorno dos taludes dos canais de adução e fuga, com 

a utilização de bermas construídas manualmente e/ou com utilização de equipamentos 

mecânicos, dependendo de cada situação local.  

Nas estradas de acesso ao empreendimento, deverão ser construídos nos pontos 

de concentração de água dissipadores de energia, poços de amortecimentos e caixas de 

decantação, de modo a evitar a instalação de focos de erosão e assoreamento do 

reservatório. O reservatório da PCH Cascata está confinado na calha do rio Pimenta Bueno 

que se encontra bem encaixado a montante do eixo do barramento e cujas encostas 

(ombreiras) apresentam declividades moderadamente acentuadas. 

A construção de barragens tem influência na estabilidade do canal natural. Essa 

influência se dá principalmente de duas maneiras:  

1) Retendo o sedimento afluente; e 

2) Modificando o fluxo natural e o carreamento dos sedimentos para jusante.  
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O reservatório, como um novo fator ambiental, produziu modificações na 

dinâmica dos processos naturais. As encostas marginais, em reação à nova relação com os 

níveis de água do reservatório, aliada às características geológicas, geomorfológicas, 

pedológicas, climáticas e de ocupação do solo, perderam seu perfil de estabilidade e, em 

consequência, ocorrem escorregamentos marginais. 

A elaboração dos mapas hidrogeológicos listados a seguir são necessários para 

monitorar a dinâmica do canal principal, da variação do nível de água e o retrabalhamento 

dos sedimentos das margens, bem como qualidade da água do reservatório; 

✓ Profundidade do lençol freático. 

✓ Nível potenciométrico do aquífero livre. 

✓ Potencial de influência da inundação prevista sobre o aquífero freático 

adjacente. 

✓ Composição e dosagem hidroquímica. 

✓ Elaboração de perfis hidrogeológicos nos quais se fazem as trocas 

potenciais de posição natural do nível freático. 

✓ Indicação das áreas críticas quanto às interferências da elevação do 

nível freático no entorno dos reservatórios, com qualificação e 

quantificação dos impactos. 

Após os estudos, devem ser escolhidos os pontos onde serão instaladas as 

estações de monitoramento, com cronograma de execução. As medições da linha da 

margem e focos erosivos devem ser mensal nos períodos de estiagem e aumentar a 

frequência no período chuvoso.   
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 Após a instalação do programa, deve-se orientar a equipe de operação quanto 

ao monitoramento das estações hidrossedimentológicas. A leitura dos dados de forma 

contínua e organizada permite a tomada de ações futuras para melhorar a qualidade do 

monitoramento e controle de focos erosivos, sejam eles nas margens do lago, nas encostas 

dos morros, nas nascentes ou até mesmo na calha do rio Pimenta Bueno. 

A equipe técnica deve ser constituída de geólogo e geógrafo para estudo da 

geomorfologia do terreno e de técnicos em hidrossedimentologia para que os dados 

obtidos nos diferentes programas apresentados possam ser usados nos diferentes 

propósitos do monitoramento. 

 

7.8. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA 

Tendo em vista a definição de Zonas e Áreas de Preservação Permanente ou de 

Conservação da Vida Silvestre na etapa de zoneamento ambiental, somada à consequente 

formação de corredores ecológicos, o monitoramento da fauna silvestre na região deve 

considerar a avaliação da eficiência do zoneamento proposto e potenciais necessidades de 

manejo local.  

Para a avaliação de cada grupo de vertebrados, devem ser usadas metodologias 

usuais de monitoramento, sempre escolhendo as técnicas menos evasivas e menos 

extrativas. Os monitoramentos de toda a fauna podem ser viabilizados em parcerias com 

instituições de ensino, pesquisa e extensão (UNIR, IFRO, INPA) visando o aproveitamento 

dos dados em trabalhos de mérito científico, a responsabilidade metodológica dos 

coletores e a ampla divulgação científica e pública dos resultados. 
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Quanto à frequência do monitoramento, deverão ser detalhadas campanhas de 

levantamento de campo que, preferencialmente no primeiro ano, contemplem a 

sazonalidade das estações do ano. O programa de monitoramento deve abranger as áreas 

alagadas e o entorno até o limite de 30 metros determinado para a ZPP, mantendo as 

determinações preconizadas no PCA e PBA já implementados. 

 

7.9. PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 

O zoneamento ambiental realizado no âmbito do PACUERA não identificou 

áreas com uso turístico consolidado ou de potencial turístico. O presente programa de 

apoio ao desenvolvimento turístico não tem por conceito a implantação de ações diretas e 

de fomento ao turismo e lazer no reservatório e entorno, tais como a implantação de 

estruturas, divulgação, promoções, etc., mas tem o objetivo de apoiar iniciativas voltadas ao 

turismo sustentável. 

O apoio do qual trata o presente programa se refere à análise e aprovação de 

propostas turísticas para o reservatório que, porventura, poderão ser apresentadas pelas 

Prefeituras Municipais. Essas propostas serão avaliadas à luz da legislação ambiental, das 

permissões, restrições e potencialidades descritas neste PACUERA. 

 

7.10.  PROGRAMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL 

O programa de gerenciamento ambiental deverá contemplar a coordenação das 

ações voltadas à consolidação deste PACUERA. 

Sob a integração do gerenciamento ambiental deverá ser estabelecido 

cronograma integrado para os diversos programas propostos no âmbito do Plano, bem 

como a responsabilidade de atuação. 
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Embasados do programa de gerenciamento ambiental deverá ser realizada 

avaliação integrada de indicadores de desempenho e efetividade dos diversos programas 

ambientais. 

De uma maneira geral, supõe-se que os programas de consolidação deste 

PACUERA possam ser divididos em três tipos de ações a serem coordenadas pelo programa 

de gerenciamento ambiental: (i) ações externas que são caracterizadas pela autuação da 

Hidroelétrica Chupinguaia Ltda no entorno do reservatório, em áreas de sua propriedade, 

para execução, fiscalização ou informação; (ii) ações de monitoramento (qualidade 

ambiental) e; (iii) ações indiretas em que a empresa participa indiretamente. 

 

7.11.  PROGRAMA DE DESMOBILIZAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES CIVIS  

O programa desmobilização das construções civis e recuperação das 

concomitantes áreas degradadas deverá contemplar atividades referentes à retirada das 

estruturas utilizadas na fase de construção da PCH Cascata Chupinguaia e que hoje já não 

se fazem necessárias, bem como a recuperação das áreas que sofreram intervenção através 

da implantação do empreendimento. 

As estruturas e instalações temporárias deverão ser removidas junto com todos 

os resíduos e entulhos, limpando e preparando as áreas para posterior recuperação. 
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8. CONCLUSÃO E REAVALIAÇÃO 

De forma a permitir uma avaliação geral dos dados obtidos a partir do 

diagnóstico socioambiental do entorno do reservatório da PCH Cascata Chupinguaia e as 

definições do Zoneamento Ambiental e do PACUERA, apresenta-se uma conclusão geral dos 

principais tópicos caracterizadores da situação atual e das proposições para o reservatório: 

1. O reservatório da PCH Cascata Chupinguaia localiza-se na zona rural do 

município de Chupinguaia/RO, sendo seu principal fornecedor de água o 

rio Pimenta Bueno. 

2. O rio Pimenta Bueno tem suas nascentes no município de Vilhena, numa 

altitude em torno de 600 metros. 

3. O reservatório da PCH Cascata Chupinguaia possui uma superfície de 

aproximadamente 274,4 hectares e perímetro igual a 37,4 Km. 

4. A barragem de terra possui aproximadamente 440,00 metros de 

comprimento. 

5. As terras atingidas pelo reservatório são de propriedade do 

empreendedor, entretanto, as áreas de preservação permanente no 

entorno do reservatório ainda não foram totalmente indenizadas. 

6.  Não há atividades de turismo e lazer no reservatório. 

7. A condição de qualidade ambiental geral do reservatório, especialmente a 

qualidade da água é ótima, indicando que a água é Classe 1, conforme 

Resolução do CONAMA 357/2005. 

8. Para o Zoneamento Ambiental do reservatório da PCH Cascata 

Chupinguaia e entorno foram definidas 4 Zonas, localizadas nos limites do 

reservatório e seu entorno até 30 metros de distância da cota máxima 
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normal de operação; uma Zona de Transição do Reservatório, localizada 

numa faixa de 1.000 metros de distância da borda do reservatório, onde 

foram definidas 4 Áreas de características ambientais distintas. 

9. Nas terras de propriedade e de responsabilidade da Hidroelétrica 

Chupinguaia o Zoneamento é normativo enquanto que nas Áreas, 

propriedade de terceiros, ele é indicativo, baseado na situação ideal e 

respaldado pela legislação. 

10. Na área ocupada pelo reservatório foi definida a Zona de Segurança (ZSR), 

onde é proibido o uso público, visando a segurança dos possíveis usuários 

do entorno e a manutenção da qualidade da água para o objetivo maior do 

reservatório – a geração de energia. 

11. No entorno até 30 metros da borda do reservatório foram criadas duas 

Zonas, sendo uma de Preservação Permanente (ZPP) e a outra de Uso 

Consolidado (ZUC). 

12. Na faixa posterior a ZPP e até 1.000 metros da borda do reservatório, 

foram definidas as 4 Áreas: Áreas Típicas de Preservação Permanente 

(ATP), correspondente às APP ocorrentes nas margens de cursos hídricos, 

nascentes, lagoas artificiais e outros; Área de Conservação da Vida 

Silvestre (ACV), definida a jusante da barragem até as margens do rio 

Pimenta Bueno, junto à foz do Igarapé Cascata; Área de Uso Agropecuário 

(AUA), composta pelas áreas sem restrições ao uso agrossilvopastoril; 

Área de Uso e Interesse Turístico (AUT) e Área de Fragilidade Ambiental, 

estas últimas sem ocorrências. 
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13. Foram definidos 11 (onze) programas para a consolidação do PACUERA 

por parte da Hidroelétrica Chupinguaia Ltda, Prefeituras Municipais dos 

Municípios (Chupinguaia e Corumbiara), SEDAM, comunidade lindeira, 

povos indígenas e a população em geral; 

14. Os programas são: Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e 

Alteradas – PRADA, Programa de sinalização e identificação do 

zoneamento e usos, Programa de comunicação e educação ambiental, 

Programa de controle e vigilância, Programa de monitoramento da 

qualidade das águas superficiais, Programa de monitoramento 

hidrossedimentológico e hidrogeológico, Programa de monitoramento dos 

processos erosivos, Programa de monitoramento da fauna, Programa de 

apoio ao desenvolvimento turístico, Programa de gerenciamento 

ambiental e Programa de Desmobilização de obras civis. 

 

O PACUERA da PCH Cascata Chupinguaia deverá ser reavaliado à luz dos 

resultados obtidos após sua implantação, seguindo os programas de monitoramento. O 

PRADA incluso, deverá representar importante ferramenta para esta avaliação, além disso, 

a reavaliação dos Programas, por parte do órgão fiscalizador ambiental (SEDAM), poderá 

ser realizada por intermédio dos instrumentos de licenciamento ambiental das atividades 

potencialmente poluidoras que possam a vir se instalar no entorno do reservatório. Por 

fim, recomenda-se a revisão deste PACUERA em até 05 anos, haja vista a velocidade das 

mudanças. 
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