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Solicitação da Renovação da Licença de Instalação nº 056/2011 
do AHE Ferreira Gomes 

No dia 10 de fevereiro de 2012 a FGE encaminhou ofício ao IMAP solicitando a 
renovação da Licença de Instalação do AHE Ferreira Gomes. A solicitação foi publicada 
em dois jornais de grande circulação no Estado, sendo eles, Diário do Amapá em 
17/02/12 e Diário Oficial Estado do Amapá em 17/02/12. Seguem abaixo, as 
publicações: 
 

 
Publicação no Diário do Amapá em 17 de fevereiro 2012 

 
Publicação no Diário Oficial Estado do Amapá em 17 de fevereiro 2012 

Programa de Controle Ambiental das Obras e Construções  
 
Objetivo: Contempla um conjunto de recomendações e procedimentos que visam, de 
um lado, reduzir a geração de resíduos e, de outro lado, traçar as diretrizes para o 
manejo e disposição de resíduos e materiais perigosos ou tóxicos, de forma a prevenir 
e minimizar os impactos ambientais decorrentes da implantação do empreendimento. 
 
Atividades Desenvolvidas – Março/2012 
 

• Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
 
 Resíduos Perigosos – Classe I 

 
No AHE Ferreira Gomes os Resíduos Classe I gerados até então são: 
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 Óleo lubrificante usado ou contaminado; 
 Objetos, utensílios e equipamentos descartados contaminados com óleo 

(serragem, solo, estopa, lona, peças, ferramentas, entre outros); 
 Acumuladores elétricos a base de chumbo (baterias). 

 
Conforme informado no relatório do mês de Fev/2012 as fontes de geração desses 
resíduos foram identificadas e equipadas com kits ambientais para atendimento de 
emergências. Os locais de implantação dos geradores encontram-se cobertos e com 
piso impermeável. 
 

 
Geradores do Refeitório. 

 
No mês de Março/2012, foi iniciado o processo de contratação de empresa para 
destinação dos resíduos classe I armazenados no canteiro de obras. Tal processo está 
em fase final e a FGE espera que a coleta e destinação desses resíduos ocorram no mês 
de Abril/2012. 
 

 
Área de armazenamento de resíduo classe. 

 

 Resíduos Classe II-b 
 
Atualmente as frentes de serviço da obra/administrativos dispõem de coletores 
seletivos e contêineres de resíduos, os colaboradores são instruídos e orientados 
diariamente, em treinamentos, Diálogos Diário Ambiental - DDA e diálogos informais a 
respeito da segregação e disposição adequada dos resíduos no canteiro.                                                                                
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Visando a orientação e a eficácia na segregação e acondicionamento dos resíduos 
gerados na construção do empreendimento a Supervisão Ambiental relacionou os 
resíduos gerados nas frentes de trabalho juntamente com os encarregados de cada 
área. Isso possibilitou a disposição de baias em locais onde realmente eram 
necessárias e também a confecção de coletores por parte dos próprios colaboradores 
que observaram a necessidade de limpeza e organização do local de trabalho. 
 

  
Coletores de resíduos confeccionados com resíduos de madeira (Frente de Obra: Construção dos Alojamentos). 

 

 
Coletores de resíduos (Frente de Obra: Escavação em rocha) 

 
Além disso, os resíduos classe II-B são gerados nos alojamentos e refeitórios do 
empreendimento. Nesses locais, foram implantados coletores de resíduos recicláveis, 
os quais são coletados diariamente e encaminhados ao Centro de Triagem. 

Segue relação de resíduos classe II-B gerados nas frentes de obra: 
 
- Plástico: Embalagens de insumos e equipamentos utilizados no canteiro, fios de 
naylon, fios de plástico, copos descartáveis e garrafas PET. 

 - Papel: Embalagens de papelão de insumos e equipamentos utilizados no canteiro e 
resíduo de papel utilizado. 

- Metal: Sobras da central de armação, embalagens metálicas, pregos e parafusos 
inutilizados e equipamentos. 
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- Madeira: Sobras de madeira utilizada no canteiro de obras. 

- Vidros: oriundos de sobras das frentes de obra. 

 Resíduos Orgânicos – Classe II-A 
 
A principal fonte de geração de resíduos orgânicos no canteiro de obras é o refeitório 
utilizado na alimentação dos colaboradores atuantes nas obras. Nesse local, são 
servidas diariamente as seguintes refeições: café da manhã, almoço, lanche da tarde e 
janta. 
 
Os resíduos gerados no refeitório são coletados diariamente e encaminhados para 
coletores específicos instalados na Central de Triagem do canteiro. Duas vezes por 
semana, são encaminhadas para o Aterro de Macapá, por meio de um caminhão 
compactador. A responsável por essa atividade é a Tratalix Serviços Ambientais, 
empresa devidamente licenciada pelos órgãos estaduais competentes. 
 

 
Caminhão compactador utilizado no transporte de resíduos orgânico. 

 
 Resíduos infectantes 

 
Em 14 de março foram colocados no SMRS dois coletores específicos para 
acondicionamento de resíduos infectantes gerados pela Semed e Bioconsult durante 
as suas atividades no SMRS que, a partir de então serão recolhidos, transportados, 
tratados e destinados pela Tratalix, empresa devidamente licenciada para a execução 
destes serviços. 
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Coletores de resíduos infectantes no SMRS. 

 
 Central Triagem: Manuseio e Segregação de Resíduos Sólidos 

 
A triagem é realizada, preferencialmente na origem, conforme sua classe a segregação, 
ou seja, a separação física dos resíduos ocorre no momento da geração, de modo a 
evitar a contaminação cruzada. Quando isso não ocorre, a correção é realizada na 
central de triagem do empreendimento. 

A Central de Triagem do canteiro de obras é administrada pela Tratalix, tal empresa 
fica responsável pela segregação dos resíduos bem como pelo controle de seu 
encaminhamento para a destinação final. 

A Central é composta por baias identificadas, nas quais são armazenados resíduos 
oriundos do canteiro. O objetivo da segregação é facilitar a destinação fina e 
possibilitar o encaminhamento dos resíduos para o melhor destino, priorizando-se a 
reciclagem.  

 
Central de Triagem do AHE Ferreira Gomes. 

   
As caixas metálicas com tampa, adquiridas para armazenar resíduos orgânicos 
evitando a proliferação de insetos e ratos, recebem, os resíduos orgânicos 
provenientes do refeitório diariamente. 
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Caixas receptoras de resíduo orgânico localizada na Central de Resíduos. 

 
 Saída de resíduos do canteiro de obras 

 
Conforme informado anteriormente o resíduo para sair do canteiro, vai acompanhado 
de um Manifesto de resíduos. 

 
 Destinação de Resíduos de Madeira 

 
O resíduo oriundo da madeira utilizada na construção civil segue sendo doado as 
comunidades do entorno, quando solicitado.  
 
 Reutilização de Materiais 

 
Para reduzir a quantidade de resíduo perigoso no canteiro de obras estão sendo 
fomentadas ações de reutilização destes para outras finalidades.  

Embalagens de óleo diesel e óleo lubrificante estão sendo transformados, conforme 
detalhado em relatório anterior em coletores para a parte administrativa do 
empreendimento. 

 
Reuso de embalagens vazias de óleo. 
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Processo de limpeza e confecção de coletores utilizando embalagens de óleo lubrificante. 

 
Seguem sendo confeccionados coletores de copos feitos com sobras de canos de PVC 
que eram descartados por terem comprimento inadequado para uso nas instalações 
hidráulicas do canteiro. Visando também à redução de volume do resíduo plástico na 
hora do armazenamento.  
 

 
Coletor de copo plástico feito com PVC reutilizado. 

 
Latas de eletrodos vêm sendo utilizadas para o armazenamento de pregos e outros 
materiais utilizados. 
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Embalagem de eletrodo para solda reutilizada para guardar pregos e outros materiais, na Oficina de Embutidos. 

 

  
Corpos de prova acondicionado ao lado das estruturas da Holanda Engenharia. 

 
Bloquetes (corpos de prova de concreto) sendo utilizados para delimitar áreas de 
estacionamento de veículos. Os corpos de prova do concreto foram reutilizados na 
demarcação do estacionamento do Laboratório de Concreto localizado no canteiro de 
obras do AHE Ferreira Gomes. 
 

 
Reutilização dos bloquetes de concreto para delimitação de estacionamento. 

 
Confecção de móveis tendo como matéria prima os resíduos de madeira gerados nas 
atividades do canteiro. 
 

  
Móveis confeccionados com resíduos de madeira. 
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• Controle de Impactos Ambientais no Canteiro de Obras 
 
 Escavações Casa de Força e Vertedouro 

 
Os trabalhos de escavação foram concluídos, sendo executados no mês de 
março/2012 apenas trabalhos de regularização realizados, em sua maioria, com uso de 
rompedor manual e pequenas detonações. 
 
 Central de Concreto 

 
A Central de Concreto possui seis silos de estoque de cimento de 80 toneladas cada 
um. Depois de pronto, o concreto será transportado por caminhões betoneiras e 
levado para as frentes de serviço.  

Para a lavagem das betoneiras foi construído um sistema de tanques de tratamento 
dos efluentes de concreto conforme a  NBR 13.969 (Tanques Sépticos - Unidades de 
Tratamento Complementar e Disposição Final dos Efluentes Líquidos: Projeto, 
construção e operação) (ABNT 1997). 

A água sobrenadante está sendo utilizada para umidificação das áreas de trânsito. O 
resíduo sólido resultante desta limpeza periódica é disposto no bota fora ou utilizado 
em restauração de acessos. 

  

  
Central de concreto. 
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Sistema separador Água e Óleo e Tanque de decantação da Central de Concreto. 

 
 Áreas de Manutenção de Equipamentos e Veículos 

 
Para a manutenção dos equipamentos existem locais específicos, dotados de sistemas 
separadores de água e óleo, conforme já apresentado, incluindo piso impermeável, 
canaletas direcionadoras e rampa interligada ao SAO.  

 
Oficina Mecânica detalhe da caixa receptora de óleo e das canaletas no piso da oficina. 

 
 Ponto de Abastecimento 

 
Está implantado no canteiro de obras um tanque com capacidade para 15 mil litros de 
combustível. Tal tanque é provido de bacia de contenção adequada, a fim de impedir 
que qualquer vazamento ocasione contaminação do meio externo. A manutenção da 
área é de responsabilidade da Ferreira Gomes Energia que realizou a limpeza e a 
organização do local. Os fiscais da FGE supervisionam os abastecimentos dos 
caminhões comboios. 

Os operadores e motoristas dos caminhões comboios são devidamente qualificados e 
receberam treinamento ambiental da Geocenter. Com esses treinamentos os 
acidentes os derramamento de combustíveis são mínimos e quando ocorrem são 
rapidamente remediados. 
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Estruturas e instalações do Posto de Abastecimento provisório. 

 

 Alojamentos 
 

Desde o dia 01 de novembro os alojamentos do platô 22 já estão sendo ocupados por 
colaboradores da Alusa Engenharia. Hoje se encontram alojados 456 colaboradores, 
distribuídos em seis blocos, cada um com 22 quartos que abrigam 4 pessoas cada. 

  
Alojamentos 

 
Os alojamentos são administrados pela empresa de hotelaria Lemos Passos, que se 
encarrega da manutenção, organização e limpeza dos mesmos. O recolhimento dos 
resíduos dos quartos, banheiro e corredores é feito diariamente pela empreiteira e 
acondicionado em coletores seletivos dispostos na lateral dos alojamentos próximos 
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ao bloco 1 ficando de fácil acesso a coleta realizada pela Tratalix realizada, diariamente 
às 7h. 

 
Resíduos dos alojamentos sendo coletados pela Tratalix. 

 
O poço artesiano localizado no fundo do platô 22 é utilizado para abastecimento das 
duas caixas d’água de 15 mil litros que foram instaladas para suprir as necessidades 
dos colaboradores alojados. A Unidade Cloradora foi instalada no dia 28 de janeiro e a 
partir do dia 30 a água proveniente deste poço passou também a abastecer o 
Refeitório.  
 

 
Unidade Cloradora instalada no poço do platô 22. 
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Caixas d’água que suprem os alojamentos. 

 
 Estação de Tratamento de Esgoto AHE Ferreira Gomes 

 
As estações de tratamento de efluentes – ETE’s para os setores: SMRS, Lavanderia, 
Alojamentos, Escritórios, Laboratório de concreto, e Refeitório, já estão concluídas e 
em funcionamento. As Estações que estão em construções fazem parte das estruturas 
de alojamentos que ainda estão sendo instaladas. 
 

  
ETE Laboratório de concreto. 

  
 Notificação de Não-Conformidade – NNC 

 
Lista de Notificações de não Conformidades emitidas em Março de 2012 

Item Contratada Notificação de Não 
Conformidade - NNC 

Data da 
NNC Área da FGE 

Tratativas pela 
Contratada 

RNC/RAC/RAP/Outros 

51 Ecap FGE-RQ2M-GEQ-13-0051 22-03-12 Meio Ambiente   
52 Ecap FGE-RQ2M-GEQ-13-0052 22-03-12 Meio Ambiente   
53 Alusa FGE-RQ2M-GEQ-13-0053 26-03-12 Meio Ambiente   
54 Ecap FGE-RQ2M-GEQ-13-0054 26-03-12 Meio Ambiente   

 
 Saúde e segurança do trabalhador dentro do canteiro de obras 
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Diariamente são realizados diálogos formais e informais, tanto com os colaboradores 
como com os encarregados das frentes de serviço, atentando ao uso de repelente e 
cuidados como furar o fundo das latas quando vão ser descartadas. 
 
 Educação Ambiental no Canteiro de Obras do AHE Ferreira Gomes 

 
Visto a importância da Educação e Sensibilização Ambiental, a equipe da Supervisão 
Ambiental desenvolve junto aos colaboradores das empreiteiras atividades como: 
treinamentos, diálogos diários de Ambiental, dinâmicas, mostra de vídeos, palestras e 
reuniões com os técnicos de meio ambiente. 

Treinamento gerenciamento de resíduos à DALL 

Em 16 de março foi realizado Treinamento de gerenciamento de Resíduos aos 
Colaboradores da equipe diurna da DALL, empresa responsável pela gestão do 
Refeitório do canteiro de obras do AHE Ferreira Gomes. 

Tal atividade abordou temas como: 

• Apresentação dos termos e conceitos de Licença Ambiental, Plano Básico 
Ambiental e Plano de Controle Ambiental. 

• Etapas do Gerenciamento de Resíduos (coleta, segregação, acondicionamento 
e destinação) 

• 3 R’s (redução, reutilização e reciclagem) 
• Gerenciamento adequado de resíduos específicos do refeitório. 

 
Treinamento de Gerenciamento de Resíduos com os Colaboradores da DALL. 
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Treinamento de Gerenciamento de Resíduos com os Colaboradores da DALL. 

 

Treinamento de Documento de Origem Florestal - DOF 

 Foi realizado dia 10/03/2012 treinamento complementar à Equipe Bhrava, 
responsável pela portaria e vigilância do canteiro, participando dele os colaboradores 
recém admitidos e os que não participaram do anterior. 

Os temas abordados foram:  

• Apresentação do Documento de Origem Florestal (o que é; como funciona; 
quem emite; como deve ser preenchido; para que serve). 

• Embasamento legal. 
• Questão ambiental e social da madeira legal. 

 

 
DDS de Meio Ambiente com equipe de armação da Área de Montagem. 

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD 
 
Objetivo: Promover o controle de processos erosivos decorrentes da obra, e evitar 
problemas de instabilização de encostas e maciços, enfocando as áreas de taludes de 
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cortes e aterros, as áreas de exploração de materiais de construção e os bota-fora, as 
áreas de canteiros de obras e de caminhos de serviço  
 
Atividades Desenvolvidas 
 
 Recuperação das Áreas Degradadas durante a implantação do 

empreendimento. 
 
No mês de março foi dado sequência no serviço de recuperação dos taludes através da 
aplicação de hidrossemeadura nos locais onde não ocorreu a brotação das sementes. 
Foi dado sequência a instalação do sistema de drenagem do canteiro de obras. 

 

 
 

 
Taludes revegetados por procedimento de hidrossemeadura. 

 

 
Canaletas para escoamento da água. 
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 Após terem sido concluídas a drenagem do platô 9 e 21, está em obra o 22. 
 

 
Obras sistema de drenagem no platô 22. 

Programa de Ações para Limpeza do Reservatório e Inventário 
Florestal 
 

A empresa INAM foi contratada para realizar o inventário florestal de toda a área do 
reservatório e canteiro de obras.  

As atividades de supressão de vegetação da margem direita estão previstas para maio 
de 2012, cuja área a ser suprimida é de aproximadamente 43 hectares.  

No dia 19 de dezembro de 2011 foi solicitada ao IMAP a autorização para supressão da 
vegetação (ASV), e, no dia 29 de março de 2012 foi emitida a referida ASV pelo órgão 
ambiental, nº 1601.5.2011.00041 com validade de um ano a partir da data de emissão 
do documento. 

As atividades de supressão da vegetação do reservatório estão previstas para 
dezembro de 2012. 

Plano de Resgate de Fauna 
 

Para as atividades de supressão de vegetação da margem direita prevista para 
maio/2012 serão necessários os serviços de resgate de fauna.  

Em 27 de março de 2012, conforme solicitado pelo IMAP, foi protocolado, o ofício 
elaborado pelo IEPA com a descrição dos procedimentos para o recebimento e 
posterior tombamento nas coleções Zoológicas e Herbário Amapaense/IEPA de 
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amostras provenientes do AHE Ferreira Gomes. Os mesmos serão adotados nas 
próximas atividades de resgate de fauna (Anexo I). 

O IBAMA enviou minuta do Termo de Cooperação à Procuradoria Geral para análise e 
considerações. Tal Termo a ser firmado contemplará a construção do quartanário e 
compra de materiais para o CETAS. 

Plano de Resgate da Ictiofauna  

Plano de Resgate de Invertebrados Aquáticos 
 

Os próximos resgates da ictiofauna e de invertebrados aquáticos na ensecadeira 
auxiliar de 2º Tramo estão previstos para o mês de agosto de 2012. 

O texto apresentado no programa de “Resgate de Fauna” sobre o encaminhamento do 
procedimento ao IMAP referente ao recebimento de material biológico de fauna pelo 
IEPA, também é válido para este programa. 

Programa de Monitoramento da Qualidade da Água 
 

Em 28 de fevereiro/12, foi realizada a segunda campanha mensal de monitoramento 
da qualidade da água. Para estas campanhas, decidiu-se avaliar 10 parâmetros de 
análise em 03 (três) locais de amostragem no curso do rio Araguari, somente para água 
superficial: 01 (um) ponto à montante das obras da barragem e 02 (dois) pontos à 
jusante. Entretanto, viu-se a necessidade de adicionar mais um ponto, localizado no 
balneário principal da cidade de Ferreira Gomes para o monitoramento mensal, 
próximo a captação da CAESA. 

As análises relativas ao monitoramento mensal ocorrido em fevereiro/2012, 
mostraram-se satisfatórias. A quantificação de óleos e graxas, feita no laboratório local 
Anquim, não acusou nenhum desses compostos orgânicos na água. O único parâmetro 
a ser destacado é o pH, o qual alcançou valores inferiores ao estabelecido pela 
Resolução CONAMA 357/2005 para corpos d’água Classe 2. Entretanto, é de notório 
saber que as águas superficiais da região amazônica são levemente ácidas, devido 
principalmente à presença de material orgânico dissolvido, principalmente nos 
períodos de chuvas.  

O relatório referente à segunda campanha de monitoramento mensal da qualidade da 
água encontra-se em anexo (Anexo II).   
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Programa de Monitoramento Hidrossedimentológico 
 

A operação da Rede Hidrométrica e a terceira campanha de medição de vazão foram 
realizadas em fevereiro de 2012.  O relatório da terceira campanha encontra-se anexo 
(Anexo III). 

Até o presente momento não foram identificadas inconsistências que justifiquem 
qualquer tipo de ação no sentido de melhorar a precisão das medições. 

Conforme acordado junto ao Grupo de Trabalho – SEMA / IMAP, segue abaixo o 
cronograma das atividades de monitoramento hidrossedimentológico: 

    dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 

Estação 
Montante                  

Vazão   X                                  X                              X                             X                           

Sedimento   X     X   X                                X                           

Estação      
Jusante                

Vazão X                             X                            X                              X                             X                              X X                              X                                X                             

Sedimento X     X                                  X                                X                           

Estação             
Cutias                 

Vazão   X                              X                                X                                  X                              

Sedimento   X                                  X                                X                                  X                              

 

out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 

    X                                 X                                 X                                 X                             

    X     X     X     X 

X                                X                            X                                X                            X   X X   X 

    X                                 X                                 X                                 X                             

    X                                  X                                  X                                  X                              

    X     X     X     X 

Programa de Monitoramento Meteorológico 
 

A FGE adquiriu da empresa JCTM Comercio e Tecnologia a Estação Meteorológica 
Mod. Vantage Pro II (Fab. DAVIS) que foi instalado no canteiro de obras. 

Para a realização das atividades de monitoramento, a FGE está em processo final de 
contratação da empresa WW Consultoria e Tecnologia Ltda.  

Programa de Monitoramento Sismológico 
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Com o objetivo de dar continuidade no monitoramento das atividades sísmicas 
naturais e induzidas na área de influência do empreendimento do AHE Ferreira Gomes, 
a FGE contratou a empresa WW Consultoria e Tecnologia Ltda. 

Durante os dias 07 a 09 de Março de 2012 foi instalada a estação sismográfica para 
registro contínuo nas proximidades do canteiro de obras do AHE Ferreira Gomes. O 
local selecionado foi em um prédio onde existia infra-estrutura básica (energia elétrica 
e acesso à rede internet) mínima para a operação idealizada para a estação. A 
operação iniciou-se em 08 de março de 2012, e o resultado do monitoramento que 
comporão relatórios mensais, foi: 
 
Grande quantidade de ruídos diários (confundidos eventualmente pelo sistema como 
possíveis eventos), registrados como reflexo da atividade humana nas imediações da 
estação (tráfego de veículos pesados, eventuais detonações na obra, além de outras 
possíveis fontes de ruído). A quantidade de ruídos observados está bem caracterizada 
durante os períodos diurnos (hora local), quando observamos os registros produzidos. 
Em dias que não incluem uma atividade de trabalho tão grande (como nos domingos e 
feriados), a quantidade de ruídos diminui. 
 
Foi observado o registro de um telessismo, evento ocorrido a uma distância epicentral 
grande da estação considerada no AHE Ferreira Gomes. Trata-se de um sismo ocorrido 
no dia 22 de Março, no México. Registrou-se também, em 25 de Março, um sismo 
ocorrido no centro do Chile. Os dados tratados foram incluídos no Apêndice do 
relatório. O registro eventual de telessismos pela estação é importante, pois serve 
para testarmos a sensibilidade da estação e o horário correto do sistema. 
 
Desta forma, considera-se que em março de 2012, os objetivos referentes à coleta, ao 
armazenamento, e, ao processamento e interpretação dos dados sismológicos gerados 
pela estação instalada no AHE Ferreira Gomes, foram alcançados. 
 
O relatório referente às atividades apresentadas encontra-se anexo (Anexo IV). 

Programa de Monitoramento de Fauna 
 

Em janeiro de 2012 foi realizada a segunda campanha de monitoramento da fauna 
(Hertofauna, Avifauna e Mastofauna) nas áreas de influência direta do AHEFG.  

Os relatórios foram enviados no relatório de março/2012, sendo que a próxima 
campanha trimestral ocorrerá neste mês de abril.  
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Programa de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna 
 

Em fevereiro de 2012 foi realizada a segunda campanha de monitoramento da 
ictiofauna e invertebrados aquáticos nas áreas de influência direta do AHEFG.  

Os relatórios foram enviados no relatório de março/2012, sendo que a próxima 
campanha trimestral ocorrerá no mês de maio.  

Programa de Monitoramento de Invertebrados Aquáticos 
 

Em fevereiro de 2012 foi realizada a segunda campanha de monitoramento de 
invertebrados aquáticos nas áreas de influência direta do AHEFG.  

Os relatórios foram enviados no relatório de março/2012, sendo que a próxima 
campanha trimestral ocorrerá no mês de maio.  

Programa de Monitoramento de Invertebrados Terrestres 
 

A segunda campanha do programa de monitoramento de invertebrados terrestres 
ocorreu nos meses de janeiro e fevereiro de 2012, nas áreas de influência direta do 
AHEFG.  
 
Os relatórios foram enviados no relatório de março/2012, sendo que a próxima 
campanha trimestral ocorrerá no mês de maio.  

Programa de Monitoramento de Vetores e Controle da Malária 
 

Realizadas três campanhas trimestrais nos períodos - 01 de junho a 31 de julho de 
2011 / 01 de agosto a 31 de outubro de 2011 / novembro e dezembro de 2011 e 
janeiro de 2012.  

Entre os meses de fevereiro e março de 2012 a Bioconsult realizou as seguintes 
atividades em atendimento ao referido programa: 

Atividade Entomológica 

• Monitoramento de Aedes aegypti (no centro da cidade de FG, próximo à mata 
e no entorno do empreendimento); 

• Inspeção de água parada no canteiro de obras e outros; 
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• Coleta de mosquitos adultos. 
 

Atividades do Controle da Malária 

• Realização de pesquisa de Plasmodium sp. através de detecção em exame de 
gota espessa; 

• Treinamento técnico para instalação de mosquiteiros impregnados e; 
• Instalação de mosquiteiros nas comunidades. 

 
Reforma e Ampliação do Laboratório de Endemias 

A construção do prédio do laboratório de Endemias localizado dentro do município de 
Ferreira Gomes está prevista para ser concluída no mês de abril/12 (Anexo V). Seguem 
fotos abaixo: 

  
Fase de finalização as obras do prédio do Laboratório de Endemias – 29 de março de 2012 

Programa de Monitoramento de Vegetação Terrestre 
 

Em janeiro de 2012 foi realizada a segunda campanha nas áreas de influência direta do 
AHEFG.  

Os relatórios foram enviados no relatório de março/2012, sendo que a próxima 
campanha trimestral ocorrerá neste mês de abril.  

Programa de Monitoramento de Macrófitas Aquáticas 
 

A primeira campanha do programa de monitoramento de macrófitas aquáticas 
ocorreu nas áreas de influência direta do AHEFG em fevereiro de 2012. 
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As atividades de identificação de focos de macrófitas aquáticas tanto no Rio Araguari 
quanto em seus afluentes mostraram que estes vegetais têm maior preferência por 
corpos d’água cuja turbulência seja menor. Há a existência de trechos no Rio Araguari 
onde a turbulência é muito intensa e se constitui numa condição desfavorável ao 
desenvolvimento dessas plantas. Por outro lado, os tributários do Araguari por serem 
dotados de águas cuja turbulência é menor se tornam ambientes com condições 
favoráveis ao desenvolvimento e crescimento das macrófitas. A espécie mais 
constante nos afluentes do Araguari foi o aguapé (Eichornia crassipes), onde este se 
apresentou em dominância total ou parcialmente os corpos d’água levantados. 
 
Segue no relatório trimestral março/12 ao IMAP e a SEMA, o mesmo encontra-se em 
anexo (Anexo VI).  

Programa de Monitoramento Integrado de Fauna e Flora 
 

O objetivo do programa é integrar as atividades de pesquisa em biodiversidade para 
monitoramento da área diretamente afetada pelo empreendimento AHE Ferreira 
Gomes. É a integração das atividades dos programas de monitoramento de fauna e 
flora terrestres executada em uma mesma área de estudo. 

No intuito de implantar o modelo proposto pelo Programa, foram estabelecidas quatro 
unidades amostrais (transectos), que visaram à padronização das metodologias 
empregadas pelos grupos de monitoramento da fauna e flora terrestres. Os quatro 
transectos estão localizados na Área de Influência Direta do AHEFG da seguinte forma: 
dois transectos foram estabelecidos à jusante do empreendimento no Rio Araguari, 
um em cada lado da margem do rio e, dois transectos foram estabelecidos a montante 
do empreendimento no Rio Araguari, um em cada da margem do rio. 

O relatório sobre o referido programa encontra-se em anexo, (Anexo VI).  

Programa Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de 
Reservatórios Artificiais – PACUERA 
 

Realizada reunião no dia 07 de março de 2012, entre Grupo de Trabalho – SEMA/IMAP 
e FGE, para readequação do Termo de Referência do PACUERA. 

A FGE aguarda comentários dos itens pendentes levantados pela SEMA para 
encaminhamento do Termo de Referência as consultorias ambientais. 
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Programa de Indenizações de Terras e Benfeitorias 
 

Seguem os quadros resumo, os quais são apresentados o avanço das negociações 
exercidas até 31 de março de março/12:   

Quant. STATUS – 31/03/12 % 

79 Negociadas Amigavelmente 80% 

01 Ação de Desapropriação – DUP 01% 

12 Em Negociação 12% 

07 Ajuizar – Sem Acordo nas Divisas 07% 

99 Total das Propriedades 100% 
 
 
Até o momento 33 “não proprietários”, pessoas que são caseiros, moradores ou 
trabalhadores nas propriedades adquiridas, foram indenizados por perda de renda 
e/ou moradia, veja na tabela abaixo: 
 

Descrição Quant. 
Sal. Mín./  
C. Básica 

Indenização 
Casas  

Entregues 

Famílias 
(Renda/Moradia) 

22 22 18 04 

Pessoas (Renda) 10 10 00 00 

Outros 
(Segurança) 

03 01 02 00 

 
A Central de relacionamento com atingidos que funcionava no escritório da Engevale, 
mudou de local.  O novo espaço para o atendimento dessas pessoas, àquelas atingidas 
pelas detonações provenientes da obra, bem como atendimento referente a outros 
assuntos do empreendimento, está funcionando em um prédio localizado no centro do 
município de Ferreira Gomes. A inauguração do novo local foi realizada em 09 de abril 
de 2012, vide fotos abaixo: 
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Centro de Informação do AHE Ferreira Gomes Energia - 09/04/12. 

 

Em atendimento de um dos itens do PBA para cumprimento do referido programa, no 
qual se deve realizar o monitoramento dos moradores reassentados de forma a 
garantir que as condições atuais sejam iguais ou melhores do que quando estavam nas 
áreas afetadas pela obra, foi contratada uma empresa. 

Prospecção e Resgate do Patrimônio Arqueológico 
 

No período de 15 de fevereiro a 15 de março de 2012, foram desenvolvidos em 
laboratório os serviços de higienização dos vestígios arqueológicos, numeração de 
peças, análise binocular, desenho de artefatos, restauração das peças, catalogação e 
registro de imagens (fotografias), de materiais coletados nos sítios descobertos.  

Este relatório não descreve as atividades de campo do referido programa, pois no 
período de abrangência, não houve atividade de campo. 

Vale ressaltar que, todas as atividades realizadas no CEPAP foram feitos registros em: 
livro de registro, caderneta pessoal do (a) bolsista e fotografias. 

Estas atividades e outras que venham a ser realizadas serão apresentadas por 
completo no próximo relatório trimestral de junho de 2012. 

Em 31 de março de 2012 ocorreu o treinamento sobre Educação Patrimonial com os 
representantes das subcontratadas no SIME de Ferreira Gomes com o objetivo de 
propiciar conhecimentos básicos sobre a proteção e preservação do patrimônio 
histórico e arqueológico, enfocando aspectos legais e metodológicos de intervenção 
praticados por pesquisadores em arqueologia, assim como difundir a importância da 
preservação e proteção dos sítios arqueológicos durante a realização de obras de 
engenharia de grande porte, as quais possivelmente possam provocar impactos de 
grande proporção ao meio ambiente. Abaixo, seguem as fotos do treinamento: 
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Oficina de Educação Patrimonial ministrada por João Batista Gomes de Oliveira (CEPAP/UNIFAP). 

Programa de Qualificação de Mão de Obra e Estágio para Jovens 
 

O Sistema Municipal de Emprego (SIME) de Ferreira Gomes está funcionando nas 
dependências do Centro de Qualificação, neste local são cadastrados os candidatos 
para preenchimento de vagas conforme demandadas pelo empreendimento AHE 
Ferreira Gomes. Todo primeiro dia útil do mês é realizado uma reunião, entre 
subcontratadas e SIME, a fim de discutir a demanda de contratação para o mês. No dia 
02 de abril de 2012 foi realizada a segunda reunião mensal.  

Na primeira etapa da execução dos cursos de qualificação social e profissional, foram 
concluídos 04 cursos, sendo eles: Chefia e Liderança, Armador, Carpinteiro e Pedreiro. 
Os cursos com disponibilidade de 160 vagas tiveram início em 01 de fevereiro/12 e 
término em 16 de março/12, contemplou 06 turmas e foram capacitados 101 alunos, 
ou seja, apenas 63% do número de alunos planejado. A partir do dia 19 de março/12 
iniciaram-se sete novos cursos: Armador, Auxiliar Administrativo, Montador Industrial, 
NR 10, NR 11, Serviços de Hospedagem e Soldador.   

O SIME de Porto Grande ainda não foi inaugurado, o cadastramento está ocorrendo 
em parceria com a Prefeitura, que disponibilizou um local provisório para execução das 
atividades. Os cursos, bem como o SIME, estão acontecendo nas dependências do 
Centro de Referência de Assistência Social – CRAS.  

Os cursos iniciaram-se em 19 de março/12 com exceção da turma Chefia e Liderança 
02, que iniciou em 12 de março de 2012. Nesta primeira etapa de capacitação técnica 
foram abertas 176 vagas e todas elas preenchidas. Os cursos disponibilizados foram: 
Armador, Carpinteiro, Pedreiro, Montador, Soldador e Chefia e Liderança. 

O relatório técnico mensal do referido programa encontra-se no (Anexo VII).  
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Centro de Capacitação e Treinamento de Porto Grande Provisório nas dependências do CRAS – 30 de março de 2012 

A construção do Centro de Capacitação e Treinamento de Porto Grande, ainda não foi 
concluída e, a previsão para seu término será final do mês de abril de 2012 (Anexo V).  

  
Centro de Capacitação e Treinamento de Porto Grande local Definitivo – 30 de março de 2012 

Programa de Apoio ao Turismo Sustentável em Ferreira Gomes 
 

A Secretaria de Estado de Turismo, por meio do Ofício nº 0136/012-GAB/SETUR/AP, 
encaminhou à FGE a Proposta de Execução do Programa de Apoio ao Turismo 
Sustentável em Ferreira Gomes.  

A proposta está em análise pela FGE para posteriormente ser firmado um Termo de 
Cooperação. 

Programa de Fortalecimento de Fornecedores Locais 
 
Em 15 de março/12 foi encaminhado e-mail a coordenadora do PDF colocando a 
empresa a disposição para colaborar na construção do programa. 
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No dia 26 de março/12, a FGE encaminhou um e-mail à equipe do PDF da SEICOM 
contendo a lista de fornecedores da empresa e solicitando se havia mais alguma 
informação a ser compartilhada pela FGE que seja necessária para subsidiar o PDF do 
Estado que, no momento, encontra-se em fase de elaboração.  

No dia 02 de abril/12, a empresa entrou em contato com um dos responsáveis do PDF 
para se interar sobre o andamento do programa. O mesmo disse que o consultor da 
D.Consultoria retornaria a Macapá nessa referida data, e assim que houver uma 
posição, entrará em contato com a empresa a fim de prestar esclarecimentos sobre o 
status das atividades.  

A FGE continua priorizando a contratação local de serviços e produtos demandados 
pelo empreendimento através da publicação de editais nos jornais locais.  

Segue (Anexo VIII) contendo Relatório de Avaliação da situação dos matadouros 
instalados nos municípios de Ferreira Gomes. 

Programa de Apoio aos Agricultores Familiares e Comunidades 
Ribeirinhas  
 
No dia 31/01/12 foi encaminhado a FGE para análise a minuta do Programa de 
Fomento Agrícola Municipal (PROFAM), e propostas para aquisição de insumos, 
implementos agrícolas, veículos, capotas para caminhão e construção de viveiros, 
estes farão parte do programa. O objetivo é firmar um de Termo de Cooperação entre 
FGE e as seguintes instituições do estado e município – Secretaria Municipal de 
Agricultura de Ferreira Gomes, Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca de Porto 
Grande, Prefeitura Municipal de Ferreira Gomes, Prefeitura Municipal de Porto Grande 
e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural. 
 
Foi solicitada pelo Secretário Municipal de Agricultura e Pesca de Porto Grande, a 
alteração da proposta. Suprimindo o item de aquisição de um Bi-12 Escarificador e 
Aerador para Trator e acrescentando esta verba para a construção de um Viveiro. A 
minuta da proposta alterada foi recebida pela empresa em 28 de março/12.  
 
Assim que a minuta do PROFAM for analisada e, realizadas as adequações pela FGE, 
será formalizado e firmado um Termo entre às instituições envolvidas e a empresa. 

Programa de Apoio a Projetos Esportivos e Culturais 
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Em reunião realizada em 03/04/2012, o Prefeito de Porto Grande solicitou à empresa o 
financiamento da reforma do campo de futebol do município. O projeto da reforma 
será elaborado pela própria prefeitura e encaminhado à FGE no próximo mês. 

Programa de Caracterização e Fomento à Atividade Pesqueira 
 

A execução da atividade terá o envolvimento e apoio de duas instituições do estado, 
Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e a Agência de Pesca do Amapá (PESCAP). 
A FGE contratou a consultoria Geocenter Soluções Ambientais e Geologia Ltda para ser 
a responsável e executora do programa em questão.  
 
No dia 08 de março de 2012 foi realizada a primeira reunião entre a consultoria 
contratada - Geocenter, PESCAP e SDR no município de Ferreira Gomes e discutiu-se 
sobre o plano de ação das atividades, equipes que irão fazer parte, e os primeiros 
passos a serem realizados. 
 
Após a realização da reunião, o engenheiro de Pesca, Jósimo Souza Tavares foi 
contratado, sendo que o mesmo estará responsável pela coordenação técnica do 
programa. 
 
Já os estagiários serão contratados via CIEE, sendo pré selecionados na Escola Técnica 
de Pesca na cidade de Santana/AP e terão seu contrato firmado na segunda quinzena 
de Abril, e ficarão sob a supervisão do Engenheiro de pesca Jósimo e do Biólogo 
Nelson. Os contratos serão de 03 meses, podendo se estender se necessário. Serão 
contratados 04 estagiários que serão os responsáveis pela aplicação dos questionários 
nas comunidades pesqueiras de Ferreira Gomes e Porto Grande.  
 
A programação para o inicio das atividades em Ferreira Gomes está para o dia 23 de 
Abril de 2012, conforme cronograma a seguir: 
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 Programa de Gestão Socioambiental Integrada 
 
A Secretaria de Meio Ambiente (SEMA/AP) encaminhou no dia 09/11/2011 um ofício 
nº 1119/2011 – GAB/SEMA à FGE solicitando diversas documentações referentes ao 
empreendimento e ao Plano Básico Ambiental (PBA). Algumas respostas ao ofício 
foram providenciadas e encaminhadas no dia 17/11/2011, por meio do ofício FGE-
CEM-11-0358-OOOO.  
 
Em 20 de janeiro de 2012, a SEMA/AP encaminhou outro ofício, nº 0007/2012-
GAB/SEMA, à FGE solicitando respostas àquelas questões que não haviam sido 
atendidas pela empresa. A FGE elaborou um relatório com todas as informações 
solicitadas pela secretaria e, em 15/03/2012 o mesmo foi protocolado (ofício FGE-
CEM-12-0173-OOOO). 
 
Referente à criação de um site da empresa com a finalidade da exposição de diversas 
informações sobre o empreendimento, dentre elas o andamento e execução dos 
programas do PBA, a FGE contratou uma empresa, e, a disponibilização dos dados está 
prevista a partir do mês de maio de 2012. 

Programa de Apoio à Descentralização da Gestão Ambiental em 
FG e PG 
 
No dia 29 de março de 2012 aconteceu reunião referente ao programa, conforme 
programado participaram as prefeituras de Ferreira Gomes, Porto Grande e os técnicos 
da SEMA/AP e da empresa FGE. 
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Nesta reunião foram apresentadas as propostas dos municípios de Ferreira Gomes e 
Porto Grande. Após diversas discussões entre os participantes, ficou acordado que os 
itens que comporão ambas as propostas serão: Implantação de um Sistema de Gestão, 
Infraestrutura (aquisição de prédio, equipamento de escritório, carro e etc.) e 
Capacitação dos técnicos das prefeituras das Secretárias de Meio Ambiente, estes que 
atendem o objetivo do referido programa apresentado no PBA. A contrapartida dos 
municípios será a realização de concursos públicos para ampliação do corpo técnico, a 
fim de que as equipes se mantenham evitando a troca constante de funcionários. A 
reunião foi registrada em ata e assinada pelos participantes. 
 
As propostas serão revisadas pelas prefeituras e SEMA/AP, e, no dia 16/04/12 às 16 
horas na SEMA está agendada a próxima reunião para definição das informações que 
comporão o Termo a ser firmado entre as partes.  

Programa de Suporte à Implantação do Comitê de Bacia do Rio 
Araguari e do Sistema de Outorga dos Recursos Hídricos 
 

Em 30 de março/12 foi encaminhado e-mail pelo Gerente Geral do CERH-AP para os 
integrantes do Grupo de Trabalho do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, a 
fim de agendar uma reunião no dia 04 de abril/12 às 09 h para discussão do Plano de 
Trabalho de desenvolvimento da etapa de Divulgação e Sensibilização da criação do 
Comitê. 

A reunião foi realizada na SEMA e contou com a participação dos representantes da 
UNIFAP, SDR, SEMA, CAESA e Geocenter (representando a FGE). Os principais assuntos 
discutidos para definição de como será executado o programa foram: 

• A SEMA informou que o repasse do recurso referente a este programa para 
uma conta específica da secretaria (FERMA) é inviável. 

• Ficou acordado entre o Grupo que o recurso designado a esse programa será 
aplicado na contratação de uma empresa para realização das atividades. 

• A realização das atividades será conforme o cronograma apresentado pela 
SEMA. Ressalta-se que na primeira fase de sensibilização das comunidades 
serão necessárias 09 pessoas, divididas em 03 grupos para visita de 09 
municípios. 

• A SEMA participará da realização das atividades do programa, porém, de 
forma paralela junto à empresa contratada. 
 

De acordo com o exposto acima, em continuidade ao programa, a FGE elaborará um 
Termo de Compromisso definindo as responsabilidades das partes envolvidas, bem 
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como Termo de Referência para contratação de consultoria ambiental Assim da sua 
conclusão, o mesmo será encaminhado às empresas para cotação. 

Programa de Incentivo à Pesquisa 
 

Na última reunião ocorrida no dia 23 de janeiro de 2012, sob anuência e definição do 
secretário da SETEC, a distribuição e aplicação da verba do referido programa se dará 
seguinte forma:    

• 50% para o Projeto de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico da Área de 
Entorno da Hidrelétrica de Ferreira Gomes. (SETEC);                      

• 25% para a capacitação de pesquisadores por meio de Editais, seleção de 
Projetos para pesquisas (F. Tumucumaque) e;                             

• 25% para Incentivos à criação de dois cursos - Arranjo Produtivo Local (pós 
graduação - especialização) e de Capacitação de Agricultores (extensão) - 
(UEAP). 
 

As instituições responsáveis pela realização das atividades apresentadas acima, se 
comprometeram em enviar proposta à FGE para avaliação.  
 
Foram realizados diversos contatos para que fossem encaminhadas as propostas, no 
entanto, sem sucesso.   
 
No dia 04 de abril de 2012 ocorreu reunião com a participação dos representantes da 
SETEC, UEAP, Fund. Tumucumaque, Embrapa e FGE. Diversos assuntos foram 
discutidos entre os participantes, e os projetos que ficaram de ser encaminhados para 
empresa não foram recebidos nesta reunião. No entanto, o Secretário se 
comprometeu em consolidar todos os projetos (da SETEC, UEAP e Fundação 
Tumucumaque) em um único, e apresentá-los formalmente à empresa no dia 23 de 
abril de 2012. 

Programa de Apoio à Avaliação Estratégica da bacia do rio 
Araguari 
 
A FGE entende que este programa também deverá ser discutido junto ao Grupo de 
Trabalho (CERH/AP), sendo assim, a empresa, levará este assunto para reunião do dia 
04 de abril/12 do Programa de Suporte à Implantação do Comitê de Bacia do Rio 
Araguari e do Sistema de Outorga dos Recursos Hídricos a fim de definir os próximos 
passos a serem realizados.  
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A reunião do dia 04 de abril ocorreu, e ficou definido entre os participantes do estado 
e da empresa, que para realização das atividades do programa, a SEMA buscará 
recurso através do FERMA, ou mesmo de outro fundo para implantação do AEE da 
bacia do Rio Araguari. Assim definida esta questão interna, bem como a formação do 
Grupo de Trabalho para este fim, a empresa será comunicada pela SEMA para que em 
seguida a FGE possa contratar uma consultoria visando a capacitação dos técnicos que 
comporão a equipe do AEE. 

A fim de formalizar todas as questões discutidas entre a empresa e o estado, a FGE 
elaborará um Termo de Compromisso com a finalidade de apresentar todas as ações a 
serem executadas, inclusive, com a divisão das responsabilidades de cada instituição 
envolvida.  

Programa de Apoio à Elaboração de Planos Diretores de FG e PG 
 

A FGE firmou contrato junto ao Consórcio M. Allegretti Consultorias Socioambientais e 
Amapaz Projetos Sustentáveis para a realização das atividades de apoio a elaboração 
de plano diretor nos dois municípios atingidos.  

No dia 29 de março de 2012 ocorreu o primeiro contato da empresa com os prefeitos 
dos municípios de Ferreira Gomes e Porto Grande, com o objetivo de preparar 
documentos preliminares e agendar a 1ª reunião pública.  

Programa de Transferência de Tecnologia em Saneamento p/ FG e 
PG 
 

Foi contratada a empresa Saron Construtora Ltda para execução do referido Programa. 
A empresa iniciou o planejamento estratégico e apresentou o cronograma físico para 
análise da FGE. 
 
A próxima fase da empresa será as articulações institucionais com os órgãos públicos. 

Programa de Comunicação Social + Exposição Itinerante 
 

Durante o mês de março/2012, foram desenvolvidas novas ferramentas para atender 
ao Programa de Comunicação Social da Ferreira Gomes Energia S/A, além de dar 
continuidade a outros mecanismos já desenvolvidos. Tudo isso, com o intuito de tornar 
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público, à população local, todos os procedimentos desenvolvidos e etapas do 
empreendimento UHE Ferreira Gomes. 

Através dos Programas Comunicacionais, a empresa está garantindo a consolidação de 
uma relação incluedente entre a FGE, a comunidade da área de entorno da obra, 
autoridades e a sociedade amapaense. Desta forma, cumpre-se o estabelecido no 
Plano Básico Ambiental (PBA) seguido. 

COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA 

Informativo + Energia 

O terceiro mês do ano de 2012 foi marcado pela finalização da 6ª edição do 
informativo institucional +Energia, que encontra-se em fase de aprovação. Também 
houve reunião de pauta para escolher as reportagens que farão parte da 7ª edição do 
mesmo e iniciou-se a produção de informação (fotos e textos). 

Mais Energia 6 
Ferreira Gomes Energia amplia investimentos em saúde 
  

Assuntos abordados: 

 Combate à Malária 
 Estudos sobre a Linha de Transmissão 
 Qualificação de Mão de Obra 
  Campanha de Conscientização no Carnaval 
  Visitas ao Canteiro de Obras 
  Contratação na área da Saúde 
 Tire suas Dúvidas 

Tiragem: 5 mil exemplares 
Distribuição: Autoridades, imprensa e população de Ferreira Gomes, Porto Grande, 
Macapá.  
 
Revista Anual 

Nossa Energia! 

Erguendo o Futuro 
 
Assuntos abordados: 

 Energia para o futuro 
 Preparando novas parcerias 
 Presença em festa populares 
  De olho no amanhã 
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 Parceria contra a malária 
  Comunidades Ribeirinhas 
 Como funciona uma Usina Hidrelétrica 
 Energia limpa 
 Cronograma das obras 
 Andamento das obras 
 Futebol de casa nova 
 Preservação em 1º lugar 
 Valorização das empresas locais 
 Vigilância para o desenvolvimento 
 

Centro de Informação 

Foi inaugurado em 09/04/2012 o Centro de Informação na Rua Duque de Caxias,                 
nº 150, Centro – Ferreira Gomes/AP. 

Eventos/Campanhas 
 
• Entrega de Ambulância à Secretaria Municipal de Ferreira Gomes 

Realização: FGE 
Alcance: Ferreira Gomes, Porto Grande e Macapá 
 

• Aula Inaugural do Centro de Capacitação de Porto Grande 
Realização: SETE e IM Consultoria 
Alcance: Porto Grande 
 

• Lançamento do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores Locais 
Realização: Governo do Estado do Amapá 
Alcance: Macapá 

 
• Oficina de Confecção de Ovos de Páscoa 

Realização: FGE, Sebrae e Casa do Sorveteiro 
Alcance: Ferreira Gomes e Porto Grande 
 

• Formatura do Centro de Capacitação de Ferreira Gomes (Armador e Chefia e 
lideraça) 
Realização: SETE e IMConsultoria 
Alcance: Ferreira Gomes 
 

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

Projeto de Exposição Itinerante 
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Para fornecer a Van Itinerante, foi contratada a empresa Quattro Bravo, que dentro de 
60 (sessenta) dias disponibilizará o veículo adequado para garantir a divulgação de 
informações relacionadas a AHE Ferreira Gomes através de metodologias específicas.  

Visando garantir o acesso democrático, de diferentes públicos ao empreendimento, a 
van terá maquete da UHE, TV para exposição do vídeo institucional, totens 
informativos, display para exposição de material impresso. Desta forma, as ações de 
comunicação possibilitão a interação entre a Ferreira Gomes Energia e a comunidade 
do Amapá, conforme o PBA seguido pela empresa. 

A exposição terá um pessoa capacitada e instruida para apresentar o projeto, sanar 
dúvidas, e explanar sobre o empreendimento. Todas as atividades relativas à este 
projeto serão de responsabilidade do Coordenador de Comunicação Social. 

Programa de Educação Ambiental 
 
A CEIA/SEMA não concordou em repassar seus projetos para serem executados pelo 
empreendimento, portanto, na última reunião realizada no dia 22/02/12, ficou 
acordado que a elaboração e execução dos projetos de Educação Ambiental nos 
municípios afetados serão de responsabilidade da consultoria Geocenter Soluções 
Ambientais Ltda, contratada pela FGE.  

Neste momento a consultoria está preparando o Plano de Trabalho para dar início a 
suas atividades.  Vale ressaltar que conforme combinado em reunião junto a 
CEIA/SEMA, antes da execução das atividades nos municípios, os projetos a serem 
implantados serão apresentados a CEIA/SEMA para aprovação. 

O Plano de Trabalho para realização das atividades de Educação Ambiental, bem como 
seu cronograma inicial encontra-se anexo (Anexo IX). 

Programa de Reforço da Infraestrutura Municipal 
 
Em atendimento a condicionante 2.8 da Licença de Instalação nº 056/2011 do AHE 
Ferreira Gomes, no sentido de compensar impactos oriundos do aumento da demanda 
populacional trazido pelo empreendimento, nas áreas de educação, saúde e segurança 
pública, a FGE vem executando as seguintes atividades: 
 
Segurança Pública – Ferreira Gomes e Porto Grande 

Firmado um Convênio Nº FGE 0168-2011 entre a FGE e a Polícia Militar do Estado do 
Amapá. Alguns acordos já foram concretizados, como a doação de duas viaturas e uma 
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voadeira. Já a ampliação do Quartel da 2ª Cia de Polícia Militar (do 7º Batalhão da PM 
do Amapá) localizado no município de Ferreira Gomes, encontra-se em obras (Anexo 
V), vide fotos abaixo: 
 

  
Ampliação do Quartel da 2ª Cia de Polícia Militar (do 7º Batalhão da PM do Amapá) – 31 de março de 2012 

 
Além disso, a pedido do GT, foi solicitada uma reunião entre a FGE e a SEJUSP com 
objetivo de elaborar um Plano Integrado de Segurança Pública a ser aplicado nos 
municípios de Ferreira Gomes e Porto Grande.  Diante tal fato, no dia 20 de março de 
2012 ocorreu a tal reunião. Nela foram acordados os seguintes assuntos: 
 

• A FGE irá ver a possibilidade de buscar aumento de recurso para atender a 
segurança pública do Estado. 

• O Secretário irá apresentar os projetos à FGE com base no estudo realizado 
pela consultoria contratada pela empresa. 

• O representante da FGE irá receber os projetos e buscar manifestação junto à 
diretoria acerca do que poderá ser atendido. 

 

Saúde – Ferreira Gomes 

Para o melhoramento da estrutura de saúde do município de Ferreira Gomes/AP 
estavam previstas a construção das seguintes estruturas físicas pela FGE: 

 O prédio do SAMU; 
 A sala de raio X e 
 Reforma da Unidade de Saúde, sala de estabilização. 

 
No entanto, em reunião realizada no dia 10 de fevereiro de 2012 entre a FGE, SEMSA, 
e Geocenter, o Secretário Municipal de Saúde informou que as referidas construções 
acordadas inicialmente ficarão sob responsabilidade do Estado, desobrigando assim, a 
empresa construir tais edificações. (ATA FGE-ARM-12-AB-0005-MO) 
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No dia 04 de abril de 2012, o Secretário encaminhou Ofício nº 038/2012 – 
SEMSA/PMFG (Anexo X) comunicando que o Estado realizará a reforma da Unidade 
Mista de Saúde de Ferreira Gomes com recursos do BNDES. Dessa forma, solicitou que 
os investimentos previstos pela FGE sejam revertidos em convênio com o Fundo 
Municipal de Saúde para repasse de recurso financeiro dividido em vinte parcelas 
visando à manutenção dos programas de Atenção Básica e aquisição de 
medicamentos. 

A FGE está elaborando Minuta de Convênio para análise da SEMSA. 

Saúde – Porto Grande 

Firmado um Convênio nº 001/2011-SEMSA / PMPG, entre a FGE S.A. e a Prefeitura 
Municipal de Porto Grande para atendimento da saúde no município. Conforme 
estabelecida na terceira cláusula do convênio foi doada uma ambulância tipo “A” para 
remoção, que visa atender a demanda de saúde do Município de Porto Grande.  

  
Ambulância doada pela Ferreira Gomes Energia – 10/04/12. 

Educação – Ferreira Gomes 

As obras de reforma e ampliação do bloco três do prédio da Escola Municipal Pastor 
Jaci Torquato estão em andamento e a previsão de término é maio/12 (Anexo V). 

  
Ampliação da Escola Municipal Pastor Jaci Torquato – 31 de março de 2012 
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A FGE já estabeleceu um Termo de Cooperação para reforma das escolas de Ferreira 
Gomes, e após a finalização das obras será encaminhado ao município o Termo de 
Repasse. 
 
Educação e Outros – Porto Grande 

Para o município de Porto Grande foi acordado a elaboração de projetos de infra 
estrutura para a captação de recurso federal via programa Calha Norte.  
 
Os projetos aprovados até a presente data foram - Pavimentação de vias e Ampliação 
de salas de aula na escola do Distrito de Cupixi. Os demais projetos, apresentados 
abaixo, encontram-se com a prefeitura para recadastramento e liberação de verba 
para exercício na próxima etapa do programa Calha Norte. 
 
 Construção de Praça no Distrito de Cupixi; 
 Construção de muro e aquisição de equipamentos – Creche do Aeroporto; 
 Construção do centro de Referência da Juventude; 
 Construção de equipamentos e Posto de saúde, na comunidade de campo 

verde e Construção de escola no Munguba. 
 

Segue (Anexo XI) relatório da empresa Studio.com referente à aprovação dos projetos 
no Programa Calha Norte. 

Programa de Reforma da Sede do ICMBIO em Macapá 
 

Foram iniciadas no mês de agosto 2011 as obras da sede do ICMBIO (Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade) em Macapá. As obras do prédio foram 
concluídas e a entrega oficial ao Instituto será agendada. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório constitui nos resultados do monitoramento mensal que tem como objetivo principal 

garantir o controle da qualidade ambiental da área de influência do empreendimento UHE Ferreira 

Gomes projetado para o rio Araguari. Este programa visa atender, além dos termos condicionantes 

estabelecidos no item 2.29 da Licença Prévia 0040/2010 (correspondente ao Programa 1 do Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) e respectivo PBA Monitoramento Integrado), a solicitação dos órgãos ambientais 

(Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA e Instituto do Meio Ambiente e Ordenamento Territorial 

do Estado do Amapá – IMAP). Tal pedido foi veiculado em face das reuniões ocorridas entre o 

empreendedor e o Grupo de Trabalho formado para acompanhar os Programas Básicos Ambientais 

previstos no EIA. 

 

Os resultados apresentados são complementares ao Programa de Monitoramento da Qualidade da Água 

onde se realizam campanhas trimestrais de monitoramento. Nas campanhas trimestrais são monitorados 

25 parâmetros de qualidade da água em 12 amostras de água superficial (rio Araguari) e 3 amostras de 

água subterrânea. Para as campanhas mensais, decidiu-se avaliar 10 itens de análise em 3 locais de 

amostragem no curso do rio Araguari, somente para água superficial: 1 ponto à montante das obras da 

barragem e 2 pontos à jusante. Entretanto, adicionou-se mais um ponto localizado no balneário principal 

da cidade de Ferreira Gomes para o monitoramento mensal. 

 

A Bacia Hidrográfica do Rio Araguari 

 

A bacia hidrográfica do rio Araguari abrange uma área de drenagem de aproximadamente 35.000 km2, 

situando-se na região central do estado do Amapá. O rio Araguari possui uma extensão aproximada de 

300 km, nascendo nos contrafortes das serras Lombada e Tumucumaque. De suas nascentes até as 

imediações da Cachoeira do Arrependido corre no sentido NW-SE. A partir daí desvia-se fortemente para 

leste até desaguar no oceano Atlântico. O rio Araguari apresenta um regime hidrológico com vazões 

elevadas nos meses de janeiro a setembro, e queda acentuada de vazões nos meses de outubro a 

dezembro. Seus principais tributários são os rios Amapari, Tajoni, Falsino, Muraré e Mutum, destacando-

se entre estes, o rio Amapari, afluente da margem direita, com uma área de drenagem de 

aproximadamente 9.000 km2. A jusante da cidade de Ferreira Gomes, o rio Araguari percorre uma vasta 

planície inundável, sob influência do regime das marés e “pororocas”, fenômeno típico da região. O rio 

Araguari apresenta três trechos distintos, com respeito aos gradientes hidráulicos: 

 
Trecho Inferior: compreendido entre a foz e a cidade de Ferreira Gomes, é sujeito à influência das marés. Esse trecho 

tem um desnível de somente um metro em 224 km. 
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Trecho Médio: compreendido entre as cidades de Ferreira Gomes e Porto Grande, caracteriza-se por apresentar 

inúmeras corredeiras onde se sucedem pequenos saltos, destacando-se como principais o salto das Pedras, o salto 

Caldeirão (situado imediatamente a montante do fim do reservatório da UHE Coaracy Nunes) e o salto Paredão, 

onde foi implantada a usina de Coaracy Nunes. O desnível total desse trecho é de 54,40 m em 42 km. 

Trecho Superior: compreendido entre a localidade de Porto Grande e a confluência do rio Tajauí apresenta um 

desnível de 40,5m em 191 km. 

 

O alto e o médio cursos do rio Araguari desenvolvem-se em terrenos pertencentes ao embasamento 

cristalino, principalmente em rochas gnáissicas. O baixo curso (a jusante de Ferreira Gomes) se 

desenvolve em terrenos sedimentares inconsolidados do Grupo Barreiras e aluviões recentes. A 

vegetação da bacia hidrográfica é predominantemente do tipo floresta ombrófila, ocorrendo vegetação 

do tipo campo limpo na borda sudeste, entre Porto Grande e Ferreira Gomes. A vegetação natural sofreu 

intervenções antrópicas em vários trechos, destacando-se, no domínio da floresta, em especial ao longo 

da BR-210, a implantação de algumas fazendas de criação de gado e, no domínio dos campos limpos, 

reflorestamentos de pinheiros e eucaliptos. O clima da região é equatorial, quente e úmido, com 

temperatura média anual variando de 22º a 35ºC, com três meses secos. A pluviosidade média mensal, 

varia de 3 mm em outubro a 400mm em março. O índice de pluviosidade médio anual da bacia é de cerca 

de 2.800 a 3.000mm/ano. 

 

CRONOGRAMA PROPOSTO 

 

Serão realizadas amostragens mensais, inicialmente ao longo do período de 1 ano. Obviamente, as 

campanhas trimestrais serão incorporadas no plano de coletas de periodicidade mensal. O Quadro 1 a 

seguir mostra o cronograma de monitoramento proposto.  

Tabela 1. Cronograma de monitoramento da qualidade da água.  

Campanhas Período 

Jan. 

2012 

Fev. 

2012 

Mar. 

2012 

Abr. 

2012 

Mai. 

2012 

Jun. 

2012 

Jul. 

2012 

Ago. 

2012 

Set. 

2012 

Out. 

2012 

Nov. 

2012 

Dez. 

2012 

1ª Campanha             

2ª Campanha             

3ª Campanha             

4ª Campanha             

5ª Campanha             

6ª Campanha             

7ª Campanha             

8ª Campanha             

9ª Campanha             

10ª Campanha             

11ª Campanha             

12ª Campanha             

Campanhas Trimestrais 
Campanhas Mensais 
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1. MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA 

 

A qualidade da água de um rio é caracterizada pelos resultados dos parâmetros físicos, químicos e 

biológicos nela presentes, indicando a situação do corpo hídrico em relação ao uso a que ele é destinado. 

Monitorar a qualidade da água também tem relação direta com a produção de energia elétrica, bem 

como com a sobrevivência da fauna aquática e da flora associadas à área inundada artificialmente. As 

atividades desenvolvidas foram orientadas para o atendimento ao Programa de Monitoramento da 

Qualidade da Água incluído no Plano Básico Ambiental (PBA) do empreendimento de instalação da UHE 

de Ferreira Gomes. 

 

1.1. Área de Abrangência  

 

A área de abrangência do Programa é a Área de Influência Direta da UHE Ferreira Gomes. A localização de 

alguns pontos de monitoramento do PBA proposto foi modificada em função da necessidade de 

readequação à legislação vigente, condicionantes e da própria navegabilidade e acesso aos trechos. A 

Figura 1 mostra algumas fotos com os aspectos gerais do trecho de abrangência deste trabalho. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo geral 

 

Realizar avaliações periódicas mensais do estado dos recursos hídricos na área diretamente afetada pelo 

empreendimento. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar avaliações dos impactos das atividades decorrentes das obras sobre os recursos hídricos da 

área diretamente afetada de forma a permitir a identificação da eficiência das medidas mitigadoras 

estabelecidas e comparar a situação futura com a situação anterior às obras. 

 Complementar os programas, projetos e ações definidos no EIA/RIMA da UHE Ferreira Gomes. 

 Atender aos condicionantes previstos na Licença Prévia No 0040/2010/SEMA/IMAP. 

 Monitorar e assegurar a qualidade da água na Área de Influência Direta da UHE Ferreira Gomes. 
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 Estabelecer os usos permitidos, de acordo com a classe em que o rio se enquadra, e realizar ações de 

mitigação, caso haja necessidade, elaborando diagnósticos de modo a definir intervenções necessárias, 

antes e depois do enchimento do reservatório. 

 

  

  

Figura 1. Fotos das vistas panorâmicas mostrando as condições no dia de monitoramento e da água nos arredores do local da 
construção da UHE Ferreira Gomes no Rio Araguari - Fevereiro/2012.  

 

1.3. Materiais e Métodos 

 

1.3.1. Amostragens 

 

No dia 28 de fevereiro de 2012 foi realizada a segunda campanha mensal para as amostragens de 

determinação da qualidade da água. Os pontos de coleta estão indicados na Figura 2. A Tabela 1 mostra 

as coordenadas em UTM dos pontos das amostragens. Foram coletadas e analisadas somente amostras 

de água superficial. O quantitativo de pontos, assim como a indicação inicial dos locais de coleta de 

amostras de água foi estabelecido a partir das reuniões realizadas entre o empreendedor e os órgãos 

ambientais do estado do Amapá. Entretanto, optou-se pela adição de um ponto adicional à jusante das 
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obras da barragem para contemplar os pontos assim localizados próximos à cidade de Ferreira Gomes: 

em frente à captação da CAESA; perto do principal balneário da cidade; margem esquerda do rio 

Araguari, oposto ao local do balneário. Os pontos coincidem com alguns dos 13 pontos visitados no 

monitoramento trimestral e, portanto, a nomenclatura de localização será a mesma (Tabela 2). 

 

Um aparelho de GPS (Global Positioning System) marca Garmin, modelo Vista Cx foi empregado para 

identificar os locais de coleta de amostras que foram georreferenciadas na campanha anterior. 

 

Tabela 2. Descrição dos pontos de coleta ao longo do rio Araguari e dos poços para monitoramento da qualidade 

água na campanha realizada em 28 de fevereiro de 2012 e as respectivas coordenadas geográficas de localização.  

Item Ponto Descrição Margem Longitude Latitude 

1 Pt02FG Ferreira Gomes - estação de captação da CAESA Direita -51o 10' 48.9'' 00o 51' 41.8'' 

2 Pt04FG Ferreira Gomes - frente à casa após a corredeira à jusante da ponte da BR156 Esquerda -51o 11' 15.8'' 00o 51' 50.0'' 

3 Pt05FG Ferreira Gomes - Balneário em frente à cidade Direita -51o 11' 08.1'' 00o 51' 27.3'' 

4 Pt09bFG Ferreira Gomes - 3 km da barragem Esquerda -51o 12' 16.8' 00o 52' 01.2'' 

 

 
Figura 2. Área próxima a Ferreira Gomes mostrando os pontos de amostragem ao longo do rio Araguari para o monitoramento 
da qualidade da água realizada no dia 28 de fevereiro de 2012. Os pontos para monitoramento mensal são: Pt02FG; Pt04FG; 
Pt05FG e Pt09bFG. Coordenadas de localização em UTM, Datum WGS84. Fonte: Imagem Landsat TM-7. Projeto Zulu, NASA, 
2000. O Ponto Pt09bFG corresponde ao local de amostragem a montante das obras. 
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1.3.2. Análises de parâmetros físico-químicos 

 

Para as análises em campo, foi utilizado o analisador de água modelo W23-XD, marca HORIBA (Figura 2a, 

b), o qual permite a determinação simultânea dos seguintes parâmetros: temperatura, condutividade 

elétrica (e sólidos totais dissolvidos), pH, oxigênio dissolvido, turbidez, e concentração de íons cloreto. Os 

dados foram obtidos em triplicata e armazenados em uma unidade de memória do aparelho e depois 

transferidos para um computador. Os procedimentos de calibração e uso foram fielmente realizados de 

acordo com as instruções do fabricante.  

 

Um Disco de Secchi como mostrado na Figura 3 foi utilizado para medição da transparência da água. As 

coletas de água superficial foram realizadas através da imersão direta da garrafa de vidro âmbar (Figura 

4).  

 

No total, foram coletadas 4 (quatro) amostras de água superficial para análise de óleos e graxas, em 

frascos de vidro âmbar com capacidade para 1 litro devidamente preparados, os quais foram enviados 

para o Laboratório ANQUIM localizado em Santana-AP. Para cada amostra, o frasco foi preenchido com 

água e acondicionado imediatamente sob refrigeração (em caixa de isopor com gelo) de acordo com o 

recomendado pelo Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005). 

Finalizada a coleta, as amostras foram transportadas nas condições recomendadas de armazenamento 

até o Laboratório. A Tabela 3 mostra os horários das coletas realizadas e as identificações das amostras 

para envio ao laboratório de análises para a campanha realizada em 28 de fevereiro de 2012. A Tabela 4 

a seguir descreve todos os parâmetros determinados, os modos de acondicionamento e os respectivos 

locais de análise. 
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Figura 2a. Analisador de água Horiba modelo W23-XD utilizado 
para medição de parâmetros de qualidade da água em campo. 

 

Figura 2b. Imersão do analisador para determinação de 
parâmetros de qualidade da água no local. 

 

Figura 3. Disco de Secchi utilizado para determinação da 
transparência da água. 

 

Figura 4. Preparação para coleta de água para análise de 
óleos e graxas. 

Tabela 3. Descrição dos pontos de coleta ao longo do rio Araguari para monitoramento da qualidade água e as 

respectivas com os horários das coletas e identificações para envio das amostras ao laboratório de análises. Coleta 

realizada em 28 de fevereiro de 2012. 

Item Ponto Descrição Margem 
Horário 

da 
coleta 

Identi-
ficação 

Longitude Latitude 

1 Pt02FG 
Ferreira Gomes - estação de captação da 
CAESA 

Direita 8:15 Pt02FG -51
o
 10' 48.9'' 00

o
 51' 41.8'' 

2 Pt04FG 
Ferreira Gomes - frente à casa após a 
corredeira à jusante da ponte da BR156 

Esquerda 8:25 Pt04FG -51
o
 11' 15.8'' 00

o
 51' 50.0'' 

3 Pt05FG Ferreira Gomes - Balneário em frente à cidade Direita 8:34 Pt05FG -51
o
 11' 08.1'' 00

o
 51' 27.3'' 

4 Pt09bFG Ferreira Gomes - 3 km da barragem Esquerda 9:46 Pt09bFG -51
o
 12' 16.8' 00

o
 52' 01.2'' 
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Tabela 4. Parâmetros de qualidade da água analisados, procedimentos de armazenamento das amostras (APHA, 

2005) e locais de análise. 

Item Parâmetro 
Frasco de 

armazenamento 
Condições para 

preservação 

Máximo tempo 
de 

armazenamento 

Local da 
análise 

1 pH - - - Em campo 

2 Condutividade Elétrica - - - Em campo 

3 Turbidez - - - Em campo 

4 Oxigênio Dissolvido - - - Em campo 

5 Temperatura da Água - - - Em campo 

6 Sólidos Totais Dissolvidos - - - Em campo 

7 Potencial de Óxido-Redução - - - Em campo 

8 Cloretos - - - Em campo 

9 Transparência Secchi - - - Em campo 

10 Óleos e Graxas Frasco de vidro âmbar Resfriamento a 4 
o
C 24 h Laboratório 

 
1.3.3. Avaliação dos resultados obtidos 

 
A avaliação dos resultados obtidos foi realizada de acordo com os limites estabelecidos pela Resolução 

CONAMA 357/2005 e através dos cálculos do Índice de Qualidade da Água (IQA). Essa mesma resolução 

dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem 

como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. A Seção I, 

Artigo 4º da referida resolução descreve a classificação das águas doces (Tabela 5): 

 
Tabela 5. Quadro resumo de acordo com o Art. 4º, Seção I da resolução CONAMA 357. 

Classificação das 

Águas Doces 
Destinação 

I - classe especial 

a) ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção; 

b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e, 

c) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral. 

II - classe 1 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução 

CONAMA no 274, de 2000; 

d) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e 

que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; e 

e) à proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas. 

III - classe 2 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução 

CONAMA no 274, de 2000; 

d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os 

quais o público possa vir a ter contato direto; e 

e) à aqüicultura e à atividade de pesca. 

IV - classe 3 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou avançado; 

b) à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 

c) à pesca amadora; 

d) à recreação de contato secundário; e 

e) à dessedentação de animais. 

V - classe 4 
a) à navegação; e 

b) à harmonia paisagística. 
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O rio Araguari não possui trecho enquadrado nas classes de uso e, portanto é considerada como sendo 

um corpo hídrico de Classe 2, de acordo com o Artigo 42. 

 
Art. 42. Enquanto não aprovados os respectivos enquadramentos, as águas doces serão 

consideradas classe 2, as salinas e salobras classe 1, exceto se as condições de qualidade atuais 

forem melhores, o que determinará a aplicação da classe mais rigorosa correspondente 

 
Dessa forma, os resultados dos parâmetros analisados serão comparados com aqueles estabelecidos pela 

Resolução CONAMA 357/2005 para águas doces, Classe 2. 

 

IQA – Índice de Qualidade das Águas (CETESB, 2011) 

 

A partir de um estudo realizado em 1970 pela “National Sanitation Foundation” dos Estados Unidos, a 

CETESB adaptou e desenvolveu o IQA – Índice de Qualidade das Águas que incorpora nove variáveis 

consideradas relevantes para a avaliação da qualidade das águas, tendo como determinante principal a 

sua utilização para abastecimento público. 

 

A criação do IQA baseou-se numa pesquisa de opinião junto a especialistas em qualidade de águas, que 

indicaram as variáveis a serem avaliadas, o peso relativo e a condição com que se apresenta cada 

parâmetro, segundo uma escala de valores “rating”. Das 35 variáveis indicadoras de qualidade de água 

inicialmente propostos, somente nove foram selecionados. Para estes, a critério de cada profissional, 

foram estabelecidas curvas de variação da qualidade das águas de acordo com o estado ou a condição de 

cada parâmetro. Estas curvas de variação, sintetizadas em um conjunto de curvas médias para cada 

parâmetro, bem como seu peso relativo correspondente, são apresentados na Figura 5. 

O IQA é calculado pelo produtório ponderado das qualidades de água correspondentes às variáveis que 

integram o índice. A seguinte fórmula é utilizada: 





n

1i

w
iqIQA  

onde: 

IQA: Índice de Qualidade das Águas, um número entre 0 e 100; 

qi: qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100, obtido da respectiva “curva média de variação de 

qualidade”, em função de sua concentração ou medida e; 

wi: peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 1, atribuído em função da sua importância 

para a conformação global de qualidade, sendo que: 
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n

i
iw

1

1 

 
Figura 5. Curvas Médias de Variação de Qualidade das Águas utilizadas para o cálculo do IQA. Adaptado com base em 
http://pnqa.ana.gov.br/IndicadoresQA/IndiceIQAR.aspx. SEMA/PR, 2011. 

 

A Tabela 6 a seguir mostra a atribuição dos valores do peso de cada parâmetro usado no cálculo do IQA. 

 

Tabela 6. Parâmetros de Qualidade da Água do Índice de Qualidade da Água (IQA) e seus respectivos pesos. 

PARÂMETRO DE QUALIDADE DA ÁGUA PESO (w) 

Oxigênio dissolvido  0,17 

Coliformes termotolerantes 0,15 

Potencial hidrogeniônico - pH 0,12 

Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO5,20 0,10 

Temperatura da água 0,10 

Nitrogênio total 0,10 

Fósforo total 0,10 

Turbidez 0,08 

Resíduo total 0,08 

 

A partir do cálculo efetuado, pode-se determinar a qualidade das águas brutas, que é indicada pelo IQA, 

variando numa escala de 0 a 100, representado na Tabela 7. 

http://pnqa.ana.gov.br/IndicadoresQA/IndiceQA.aspx
http://pnqa.ana.gov.br/IndicadoresQA/IndiceQA.aspx
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Tabela 7. Classificação do Índice de Qualidade da Água – IQA. 

Ponderação Classificação 

79 < IQA ≤ 100 ÓTIMA 

51 < IQA ≤ 79 BOA 

36 < IQA ≤ 51 REGULAR 

19 < IQA ≤ 36 RUIM 

IQA ≤ 19 PÉSSIMA 

 

1.4. Resultados 

 

Em termos gerais, a qualidade da água em todos os pontos amostrados se mostrou satisfatório referente 

aos parâmetros analisados. A quantificação de óleos e graxas, feita em laboratório local (ANQUIM, C & N 

Maciel Química, Comércio e Serviços LTDA – ver ANEXO A) não acusou nenhum desses compostos 

orgânicos na água.  

 

Na comparação geral entre o ponto situado à montante (Pt09b) e os pontos à jusante da construção da 

barragem, não foram observadas variações significativas com exceção dos valores de condutividade 

elétrica, íons cloreto e íons nitrato com valores mais altos à montante. Por ser um ponto muito próximo à 

margem, a ocorrência de uma maior concentração de íons é possivelmente devido ao escoamento 

superficial causado pelas chuvas, o qual transporta o material dissolvido até o rio. Nesta campanha ainda 

não foi possível a visita ao ponto Pt09FG (mais distante das margens), pois o trecho do rio Araguari à 

montante da ponte da BR-156 ainda não é navegável por causa do baixo nível da água.  

 

Os demais valores dos parâmetros no ponto Pt09b situado à montante da ponte da BR-156 sobre o rio 

Araguari estão em concordância com os demais resultados das amostras de águas superficiais coletadas 

nas imediações da frente da cidade de Ferreira Gomes. 

 

A Tabela 8 demonstra os resultados das análises dos parâmetros de qualidade da água realizados nos 4 

pontos amostrados na campanha realizada em 28 de fevereiro de 2012.  
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Tabela 8. Resultados das análises dos parâmetros de qualidade da água para a segunda campanha mensal de monitoramento do rio Araguari realizada em 28 de fevereiro de 2012. 

Continua. 

Item Ponto Margem 
Data Hora 

pH DP 
CE DP TURB DP OD DP TEMP DP ORP DP Cloreto DP 

Transp. 

Secchi 
DP 

dd/mm/aaaa hh:mm (mS/m) (mS/m) (UNT) (UNT) (mg/L) (mg/L) (
o
C) (

o
C) (mV) (mV) (g/L) (mg/L) (m) (m) 

1 Pt02FG Direita 28/02/2012 8:15 5,33 0,66 2,33 0,21 24,50 2,79 6,90 0,00 26,70 0,17 165 2 15,0 2,0 0,70 0,0 

2 Pt04FG Esquerda 28/02/2012 8:25 6,04 0,01 2,03 0,06 19,40 1,44 6,80 0,00 26,90 0,00 165 1 12,0 0,0 0,70 0,0 

3 Pt05FG Direita 28/02/2012 8:34 6,25 0,01 2,00 0,00 17,10 0,36 6,80 0,00 27,00 0,00 162 1 14,0 0,0 0,70 0,0 

4 Pt09bFG Esquerda 28/02/2012 9:46 6,80 0,03 3,87 0,12 20,90 0,78 6,23 0,06 26,77 0,06 144 1 36,0 1,0 N.M. N.M. 

DP = desvio padrão calculado a partir de três leituras. 
CE = condutividade elétrica. 
TURB = turbidez. 

OD = oxigênio dissolvido. 
TEMP = temperatura da água. 
 

ORP = potencial de óxido-redução. 
N.D. = não detectado. 
N.M. = não medido. 
 

 

  

 

Tabela 8. Continuação. Resultados das análises dos parâmetros de qualidade da água para a segunda campanha mensal de monitoramento do rio Araguari realizada em 28 de 

fevereiro de 2012. 

Item Ponto 
Nitrato DP Amônia DP O&G 

(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

1 Pt02FG 0,53 0,05 0,034 0,023 0,008 

2 Pt04FG 0,41 0,04 0,030 0,006 0,009 

3 Pt05FG 0,32 0,02 0,024 0,000 0,007 

4 Pt09bFG 0,43 0,02 0,371 0,067 0,004 

N.D. = não detectado. 
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Fez-se a comparação dos resultados obtidos na campanha realizada em 28 de fevereiro de 2012 com os 

limites estabelecidos pela Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) No. 357/2005 a 

qual é colocada na Tabela 9. Tomando-se os valores estabelecidos pela resolução, observa-se que alguns 

valores de pH encontram-se fora dos limites; entretanto, é de notório saber que as águas da região 

amazônica em geral são ácidas principalmente devido a presença de ácidos orgânicos provenientes de 

processos de degradação microbiológica da vegetação (Esteves, 1998). Valores similares de pH puderam ser 

observados nas campanhas anteriores realizadas, assim como nos resultados mostrados no EIA. 

 
Tabela 9. Comparação dos resultados médios obtidos na segunda campanha mensal de monitoramento do rio 

Araguari (amostras de águas superficiais) realizada no dia 28/02/2012 frente aos limites estabelecidos pelo CONAMA 

(CONAMA, 2005). 

Parâmetro Valor máximo Média Desvio Padrão 
Limite máximo permitido 

Resolução CONAMA (Classe 2) 

Cloreto total (mg/L) 0,036 0,0192 0,011 250 

Nitrato (mg N/L) 0,53 0,42 0,09 10 

Nitrogênio amoniacal total (mg N/L) 0,37 0,11 0,17 3,7 

Oxigênio dissolvido (mg/L) 6,23
a
 6,68 0,30 5

b
 

pH 5,33
c
 6,11 0,61 6,0 a 9,0

d
 

Turbidez (UNT) 24,50 20,48 3,11 100 

Óleos e Graxas (mg/L) 0,009 0,007 0,002 Virtualmente ausentes 
a
Valor mínimo obtido da concentração de oxigênio dissolvido. 

b
Valor mínimo permitido. 

c
Faixa de valores obtidos variou entre 4,44 a 5,46 

d
Faixa de valores permitidos de pH. 

 
Ainda como ferramenta de comparação, fez-se os cálculos dos Índices de Qualidade da Água (IQA) e dos 

Índices de Qualidade da Água em Reservatórios (IAQR) (Sabesp, 2011; SEMA, 2004). Mesmo com a ausência 

de alguns parâmetros, é possível estimar o IQA somente com os parâmetros analisados (www.waterquelity 

index.com). A Tabela 10 a seguir mostra que em termos do IQA, em todos os pontos de monitoramento a 

classificação foi ÓTIMA, sendo que a classificação média foi considerada como ÓTIMA. 

 
Tabela 10. Resultados dos cálculos dos valores do IQA e suas respectivas classificações referentes aos pontos de 

monitoramento no rio Araguari na segunda campanha mensal de monitoramento realizada em 28/02/2012. 

Item Ponto IQA % IQA - Classificação 

2 Pt02FG 78 Boa 

4 Pt04FG 82 Ótima 

5 Pt05FG 84 Ótima 

7 Pt09bFG 86 Ótima 

 Média 82,5 Ótima 

 Mínima 78 
 

 Máxima 86 
 

 Desv. Padrão 3,42 
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CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES DA SEGUNDA CAMPANHA MENSAL 

 

Com a continuidade do período das chuvas, o nível do rio Araguari ainda está ascendendo. Apesar das 

chuvas torrenciais que se iniciam no começo do ano, as águas desse corpo d’água não apresenta sinais de 

degradação em termos da qualidade da água, como indicado pelos índices derivados dos parâmetros 

analisados. O único parâmetro a ser destacado é o pH, o qual a qual alcançou valores inferiores ao 

estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005 para corpos d’água Classe 2. Entretanto, é de notório saber 

que as águas superficiais da região amazônica são levemente ácidas, devido principalmente à presença de 

material orgânico dissolvido.  

 

Outro ponto importante de ressalva é que apesar da detecção de óleos e graxas, em função do limite do 

método, pode-se considerar os valores como “virtualmente ausentes” conforme legislação específica, no 

entanto cabe ressaltar a presença e o trânsito constantes de embarcações, o direcionamento de efluentes 

de lavagens de carros e oficinas, e um posto de combustíveis à beira do Rio Araguari que podem ter 

contribuído para a pequena detecção desse parâmetro. 

 

Quanto à qualidade de água para abastecimento púbico do distrito sede do município de Ferreira Gomes, 

destacam-se e consideram-se os seguintes resultados mostrados na Tabela 11. A Tabela 11 demonstra que 

os valores obtidos foram bastante inferiores aos estabelecidos pela legislação vigente. 

 

Tabela 11. Resultados obtidos no ponto de interesse sanitário e social, em frente à estação de captação de água da 

CAESA para tratamento e distribuição em Ferreira Gomes na segunda campanha mensal de monitoramento do rio 

Araguari realizada no dia 28/02/2012 frente aos limites estabelecidos pelo CONAMA (CONAMA, 2005). 

Parâmetro 
Valor no ponto FG02 - Ferreira Gomes 

Na estação de captação da CAESA 
Limite máximo permitido 

Resolução CONAMA (Classe 2) 

Cloreto total (mg/L) 0,012 250 

Nitrato (mg N/L) 0,41 10 

Nitrogênio amoniacal total (mg N/L) 0,030 3,7 

Oxigênio dissolvido (mg/L) 6,80 5
a
 

pH 6,04 6,0 a 9,0
b
 

Turbidez (UNT) 19,40 100 

Óleos e Graxas 0,009 Virtualmente ausentes 
a
Valor mínimo permitido. 

b
Faixa de valores permitidos de pH. 

 

Importante ressalvar que o servidor do IMAP Danilo Monteiro, da Divisão de Análises Químicas acompanhou 

toda a expedição para a coleta de amostras de água. 



 
15 

 

Relatório Técnico – Campanha de Monitoramento da Qualidade da Água Mensal – Fevereiro de 2012                                                                        

 

DADOS DA CONSULTORIA  

 

CONSULTORIA AMBIENTAL – Contratada 

Razão Social: MDL Ambiental LTDA - ME 

CNPJ: 11.934.711/0001-50 

Nº de Registro no IBAMA: 5094739 

Nº de Registro no CREA-AP: 1452 EMAP 

Nº da Inscrição Municipal: 0489213224  

ENDEREÇO: Rua Tawaris, nº 151 - Trav.01 Conjunto Buriti - Alvorada - Macapá - AP 

CEP: 68.906-633 

TELEFONES: (096) 3224-3774 ou 9126-7627 

Responsável: DÉCIO FERREIRA DE OLIVEIRA 

CREA Nº 2007140949-D RJ – VISTO 2770/2010-AP  

CRQ Nº 03250823 3ª Região 

 

Ass.:_________________________________________  

 

 

  Responsável pelos PBAs - Empresa Ferreira Gomes Energia: 

 

  Ass.:_____________________________________________ 

 

 



 
16 

 

Relatório Técnico – Campanha de Monitoramento da Qualidade da Água Mensal – Fevereiro de 2012                                                                        

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

- American Public Health Association – APHA, 2005. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 

Washington-DC, 21 Ed. EUA. 

- Conselho Nacional De Meio Ambiente – CONAMA, 2005. Resolução No. 357 de 17 de março de 2005. 

- Esteves, F. A. Fundamentos da Limnologia. 2. ed., Rio de Janeiro: Interciência, 1998. 

- Figueiredo, A.; Froehlich, S.; Menezes, C. F.; Miyai, R. Limnologia de reservatórios na Amazônia. Disponível na internet 

em 19/10/2004. http://www.eln.gov.br/mambiente3.htm. 

- Stumm, W. e Morgan, J. J., 1981. Aquatic Chemistry. An Introduction Emphasizing Chemical Equilibria in Natural 

Waters. 2a. ed., Wiley-Interscience Pub. 

- CETESB, 2007. Índice de Qualidade da Água. Disponível em http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/agua/aguas-

superficiais/aguas-interiores/documentos/indices/02.pdf. Acesso em janeiro de 2011. 

- SEMA/PR – Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Estado do Paraná. Índice de Qualidade da Água de 

Reservatórios. Disponível em .http://pnqa.ana.gov.br/IndicadoresQA/IndiceIQAR.aspx. Acesso em janeiro de 2011. 

- ECOTUMUCUMAQUE. Estudo de impacto ambiental da UHE Ferreira Gomes, no rio Araguari, Amapá. Macapá, AP. 

2010. 

- www.waterqualityindex.com 



 
17 

 

Relatório Técnico – Campanha de Monitoramento da Qualidade da Água Mensal – Fevereiro de 2012                                                                        

ANEXO A – Relatório Fotográfico da Campanha – fevereiro de 2011. 

 
Figura 6. Foto do local de amostragem referente ao Ponto 
PtFG02, em frente à captação de água da CAESA para 
abastecimento da cidade de Ferreira Gomes.  

 
Figura 7. Foto da embarcação utilizada para as coletas de 
amostras de água. 

 

 
Figura 8. Foto da vista do Ponto PtFG04, em frente a uma 
propriedade onde há captação de água para abastecimento 
doméstico, na margem esquerda do rio Araguari, em frente à 
cidade de Ferreira Gomes. 

 
Figura 9. Foto da vista do Ponto Pt05FG, próximo ao balneário 
principal da cidade de Ferreira Gomes. 

 
Figura 10. Foto do encontro com a funcionária da Geocenter 
Kliszilla no canteiro de obras da ALUSA em Ferreira Gomes. 

 
Figura 11. Vista do rio Araguari, a partir do Ponto Pt09bFG, 3 km 
à montante das obras no curso do rio Araguari. 
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Figura 12. Vista do Ponto Pt09bFG, 3 km à montante das 
obras no curso do rio Araguari. 

 
Figura 13. Foto da vista da frente da cidade de Ferreira Gomes 
em 28/02/2012. 
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ANEXO B – Resultados das Análises do Laboratório ANQUIM para as amostras da 2ª campanha 

mensal - fevereiro de 2012. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em atendimento à resolução normativa nº 343, de 09 de dezembro de 2010, que estabelece 

procedimentos para registro, elaboração, aceite, análise, seleção e aprovação de projeto 

básico e para autorização de aproveitamento de potencial de energia hidráulica; em 

conformidade com a resolução conjunta (ANA/ANEEL) n° 03 de 10 de agosto de 2010, a qual 

“estabelece as condições e os procedimentos a serem observados pelos concessionários e 

autorizados de geração de energia hidrelétrica para a instalação, operação e manutenção 

de estações hidrométricas visando ao monitoramento pluviométrico, limnimétrico, 

fluviométrico, sedimentométrico e de qualidade da água associado a aproveitamentos 

hidrelétricos”; e, em cumprimento das atividades constantes no contrato firmado com a 

empresa FERREIRA GOMES ENERGIA, a CONSTRUSERV SERVIÇOS GERAIS LTDA apresenta 

o presente Relatório Técnico, contendo todas as atividades desenvolvidas no período. 

As tabelas abaixo apresentam o acompanhamento das atividades previstas e realizadas até 

o presente momento para os programas hidrométricos e hidrossedimentométricos: 

 

Tabela 1: Cronograma de acompanhamento das atividades de medição de vazão 

ETAPAS 12/
11 

01/
12 

02/
12 

03/
12 

04/
12 

05/
12 

06/
12 

07/
12 

08/
12 

09/
12 

10/
12 

11/
12 

02/
13 

05/
13 

08/
13 

11/
13 

INSTALAÇÃO X                

1ª CMV X                

2ª CMV  X               

3ª CMV   X              

4ª CMV                 

5ª CMV                 

6ª CMV                 

7ª CMV                 

8ª CMV                 

9ª CMV                 

10ª CMV                 

11ª CMV                 

12ª CMV                 

13ª CMV                 

14ª CMV                 

15ª CMV                 

16ª CMV / 
RELATÓRIO FINAL 

                

*CMV: Campanha de medição de vazão  
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Tabela 2: Cronograma de acompanhamento das atividades de medição de descarga sólida 

ETAPAS 12/11 03/12 06/12 09/12 11/12 02/13 05/13 08/13 

1ª CMV X        

2ª CMV         

3ª CMV         

4ª CMV         

5ª CMV         

6ª CMV         

7ª CMV         

8ª CMV / RELATÓRIO FINAL         

*CMDS: Campanha de medição de descarga sólida 
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2. OBJETIVOS 

O objetivo do presente relatório é apresentar a consolidação das informações referentes à 

instalação, operação, processamento de dados hidrológicos e elaboração das curvas-chave 

locais de interesse, com vistas a fornecer os dados suficientes e necessários para subsidiar 

os trabalhos hidrométricos/hidrológicos associados à UHE FERREIRA GOMES, com potência 

de 252 MW, situada às coordenadas0° 51’15” de Latitude Norte e 51° 11’42” de Longitude 

Oeste, situada no Rio Araguari, sub-bacia 30, bacia hidrográfica do Atlântico Norte, no 

Estado do Amapá. 
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3. LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

Partindo da capital Macapá, o acesso ao local da UHE Ferreira Gomes se dá pela BR-210 até 

a cidade de Ferreira Gomes. 

 

 

Figura 1 – Mapa rodoviário com localização do acesso ao local. 
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4. INSTALAÇÃO DA REDE HIDROMÉTRICA 

A estação fluviométrica UHE Ferreira Gomes foi instalada nas coordenadas 0° 51’ 30,66” de 

Latitude Norte e 51° 11’ 39,65” de Longitude Oeste, na margem esquerda do Rio Araguari. 

O acesso à estação é feito a partir de Ferreira Gomes, seguindo em direção à 

Tartarugalzinho por estrada pavimentada. Percorrer 4 km até a ponte sobre o Rio Araguari. 

A estação está instalada logo abaixo da ponte, na área da construção da UHE Ferreira 

Gomes. 

 

o Memorial Fotográfico da instalação 

 

 
Seção de Medição 

 
Régua Instalada 1 

 
Régua Instalada 

 
Referência de Nível 

 

Tabela 3 – Memorial Fotográfico da Instalação 

 

A estação fluviométrica UHE Ferreira Gomes Montante foi instalada nas coordenadas 0° 52’ 

32,49” de Latitude Norte e 51° 12’ 12,70” de Longitude Oeste, na margem esquerda do Rio 

Araguari. 

O acesso à estação é feito a partir de Ferreira Gomes, seguindo em direção à 

Tartarugalzinho por estrada pavimentada. Percorrer 4 km até a ponte sobre o Rio Araguari. 

A estação está instalada na proximidade da área de construção da UHE Ferreira Gomes, 

passando pela obra seguir por mais 3 km virar a esquerda e até a casa do leiturista Sr. 

Domingos Barbosa Alfaia. 
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o Memorial Fotográfico da instalação 

 

 
Seção de Medição 

 
Régua Instalada 1 

 
Referência de Nível 

 
Referência de Nível 

 

Tabela 4 – Memorial Fotográfico da Instalação 

 

 

A estação fluviométrica UHE Ferreira Gomes Jusante - Cutias Araguari foi instalada nas 

coordenadas 0° 58’ 18,55” de Latitude Norte e 50° 48’ 50,41” de Longitude Oeste, na 

margem esquerda do Rio Araguari. 

O acesso à estação é feito a partir de Ferreira Gomes, seguindo em direção à cidade de 

Cotias por estrada pavimentada. Percorrer 70 km. A estação está instalada 1 km antes da 

cidade, leiturista Sr. Luziel Brito Ferreira. 
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o Memorial Fotográfico da instalação 

 

 
Seção de Medição 

 
Régua Instalada 1 

 
Referência de Nível 

 

 

Tabela 5 – Memorial Fotográfico da Instalação 
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4.1. Determinação das áreas de drenagem dos postos e da bacia 

 

Figura 2 – Áreas de drenagem e estações ANA 

A área de drenagem da estação fluviométrica foi calculada pelo software ArcGis 10, a partir 

da geração do modelo digital de terreno por meio da utilização da base topográfica 

SRTM/USGS (Shuttle Radar TopographyMission). Os valores referentes às áreas estão 

apresentados abaixo: 

 

 Estação fluviométrica UHE Ferreira Gomes Jusante: 30.900 km² 

 UHE Ferreira Gomes:30.850 km² 

 Bacia do Rio Araguari: 42.710 km² 

 

Abaixo segue a relação das estações fluviométricas, disponíveis no Hidroweb, instaladas na 

área de interesse: 
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Estações Pluviométricas 

Código Nome Sub-bacia Estado Município Responsável Operadora 

8051000 PORTO PLATON 30 AMAPÁ MACAPÁ INMET DESATIVADA 

8051001 CUPIXI 30 AMAPÁ MACAPÁ INMET DESATIVADA 

8051003 PORTO PLATON 30 AMAPÁ MACAPÁ ICOMI ICOMI 

8051004 CUPIXI 30 AMAPÁ MACAPÁ ICOMI ICOMI 

8051005 LEÔNIDAS 30 AMAPÁ MACAPÁ ANA DESATIVADA 

8051006 CAMPO VERDE 30 AMAPÁ MACAPÁ ICOMI DESATIVADA 

8051008 ESPÍRITO SANTO 30 AMAPÁ MACAPÁ ANA DESATIVADA 

8051009 RAMOS 30 AMAPÁ MACAPÁ ANA DESATIVADA 

8051012 CUPIXI 30 AMAPÁ MACAPÁ ANA CPRM 

8051013 COARACI NUNES 30 AMAPÁ FERREIRA GOMES ELETRONORTE DESATIVADA 

8051014 PORTO PLATON 30 AMAPÁ MACAPÁ ELETRONORTE ELETRONORTE 

8051015 COARACY NUNES - JUSANTE 30 AMAPÁ MACAPÁ ELETRONORTE ELETRONORTE 

8052000 SERRA DO NAVIO 30 AMAPÁ SERRA DO NAVIO ANA CPRM 

8052001 SERRA DO NAVIO 30 AMAPÁ MACAPÁ INMET DESATIVADA 

8052002 SERRA DO NAVIO 30 AMAPÁ MACAPÁ ELETRONORTE ELETRONORTE 

8150000 APOREMA 30 AMAPÁ AMAPÁ ANA CPRM 

8150001 TARTARUGAL GRANDE 30 AMAPÁ TARTARUGALZINHO ANA CPRM 

8151000 ITAUBAL DO AMAPÁ 30 AMAPÁ AMAPÁ ANA CPRM 

8151001 CAPIVARA 30 AMAPÁ OIAPOQUE ELETRONORTE ELETRONORTE 

8151002 CAPIVARA 30 AMAPÁ PORTO GRANDE ANA CPRM 

8250000 AMAPÁ (VEIGA CABRAL) 30 AMAPÁ AMAPÁ DEPV DEPV 

8250001 AMAPÁ (SBAM) 30 AMAPÁ AMAPÁ DEPV DEPV 

8250002 CALÇOENE 30 AMAPÁ CALÇOENE ANA CPRM 

8250003 AMAPÁ 30 AMAPÁ AMAPÁ ANA CPRM 

8251000 VILA REGINA 30 AMAPÁ CALÇOENE ANA DESATIVADA 

8251001 CUNANI 30 AMAPÁ CALÇOENE ANA CPRM 

8251002 UTÚ 30 AMAPÁ CALÇOENE ANA DESATIVADA 

8251003 LOURENÇO 30 AMAPÁ CALÇOENE ANA CPRM 

8251004 PONTE CACIPORE 30 AMAPÁ OIAPOQUE ANA CPRM 

8351000 OIAPOQUE (CLEVELÂNDIA) 30 AMAPÁ OIAPOQUE INMET DESATIVADA 

8351001 OIAPOQUE 30 AMAPÁ OIAPOQUE DEPV DEPV 

8351002 OIAPOQUE 30 AMAPÁ OIAPOQUE ANA CPRM 

8351003 RETIRO SANTA ISABEL 30 AMAPÁ CALÇOENE ANA CPRM 

8351005 ACAMPAMENTO DO 60 30 AMAPÁ OIAPOQUE ANA DESATIVADA 

8351006 ESTIRÃO DO CRICOU 30 AMAPÁ OIAPOQUE ANA CPRM 
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Estações Fluviométricas 

 

Código Nome Sub-bacia Rio Estado Município Responsável Operadora 

30050000 ESTIRÃO DO 

CRICOU 

30 RIO OIAPOQUE AMAPÁ OIAPOQUE ANA CPRM 

30055000 PONTE CACIPORE 30 RIO CACIPÓRE AMAPÁ OIAPOQUE ANA CPRM 

30058000 COOPERATIVA 1. 

BRAÇO 

30 RIO VARADOR AMAPÁ OIAPOQUE ANA CPRM 

30060000 RETIRO SANTA 

ISABEL 

30 RIO CACIPÓRE AMAPÁ CALÇOENE ANA CPRM 

30070000 CUNANI 30 RIO CUNANI AMAPÁ CALÇOENE ANA CPRM 

30071000 CALCOENE 30 RIO CALCOENE AMAPÁ CALÇOENE ELETRONORTE DESATIVADA 

30072000 CALAFATE 30 RIO AMAPA 

GRANDE 

AMAPÁ CALÇOENE ELETRONORTE DESATIVADA 

30074000 TARTARUGAL 

GRANDE 

30 RIO TARTARUGAL 

GRANDE 

AMAPÁ AMAPÁ ELETRONORTE DESATIVADA 

30075000 TARTARUGAL 

GRANDE 

30 RIO TARTARUGAL 

GRANDE 

AMAPÁ AMAPÁ ANA CPRM 

30076000 TARTARUGALZINHO 30 RIO 

TARTARUGALZINHO 

AMAPÁ AMAPÁ ELETRONORTE DESATIVADA 

30080000 CAPIVARA 30 RIO ARAGUARI AMAPÁ OIAPOQUE ANA CPRM 

30100000 RAMOS 30 RIO FALSINO AMAPÁ MACAPÁ ANA DESATIVADA 

30150080 PORTO DA SERRA 30 RIO ARAGUARI AMAPÁ MACAPÁ ELETRONORTE DESATIVADA 

30190000 ESPÍRITO SANTO 30 RIO ARAGUARI AMAPÁ MACAPÁ ANA DESATIVADA 

30195000 BAMBU 30 RIO ARAGUARI AMAPÁ FERREIRA 

GOMES 

ELETRONORTE DESATIVADA 

30200000 LEÔNIDAS (BAMBU) 30 RIO ARAGUARI AMAPÁ AMAPÁ ELETRONORTE DESATIVADA 

30300000 SERRA DO NAVIO 30 RIO AMAPARI AMAPÁ MACAPÁ ANA CPRM 

30350080 ÁGUA BRANCA 30 RIO AMAPARI AMAPÁ MACAPÁ ELETRONORTE DESATIVADA 

30400000 PORTO PLATON 30 RIO ARAGUARI AMAPÁ MACAPÁ ANA CPRM 

30400080 UHE COARACY 

NUNES - 

BARRAGEM 

30 RIO ARAGUARI AMAPÁ MACAPÁ ELETRONORTE ELETRONORTE 

30400090 UHE COARACY 

NUNES - JUSANTE 

30 RIO ARAGUARI AMAPÁ MACAPÁ ELETRONORTE ELETRONORTE 

30500080 UHE FERREIRA 

GOMES 

30 RIO ARAGUARI AMAPÁ FERREIRA 

GOMES 

ELETRONORTE DESATIVADA 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1. Equipamentos utilizados 

Para a execução das atividades do presente relatório foram utilizados os seguintes 

equipamentos: 

 

 Molinete Hidrométrico (AOTT/Newton); 

 Contador Digital de Pulsos (JCTM); 

 Guincho Hidrométrico (AOTT); 

 Nível topográfico (KERN); 

 Barcos (Metaleve); e 

 Motor de Popa (Yamaha) 

 

 

Guincho Hidrométrico 

 

Contador de Pulsos 

 

Lastro 

 

Molinete Hidrométrico 

Tabela 4 – Fotografia dos principais equipamentos 
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5.2. Equipe 

A equipe técnica que participou dos trabalhos foi: 

 Alessandro Pereira Garcia – Ciência da Computação; 

 Alisson Reguero – Técnico Processamento; 

 Nelson Resende – Técnico Hidrometrista; 

 José Cardoso – Auxiliar Hidrometrista. 

 

5.3. Metodologia de medição de vazão 

O método da meia seção é um método semelhante ao da seção média, porém, as áreas 
parciais têm seu centro exatamente no eixo da vertical considerada, e a velocidade média 
de cada trecho é a velocidade média da própria vertical. 

 

 

Figura 3 – Verticais da seção de referência 

Vazão parcial da vertical 1: 111 avq    

 

 

Figura 4 – Delimitação da sub-seção da vertical 1 

 

      

 



CONSTRUSERV Serviços Gerais LTDA 
Relatório de hidrometria – UHE Ferreira Gomes – AP 
Campanha 03 de 16 

 

16 / 30 

 

sendo: 

 q1: vazão parcial da vertical 1 [m³/s]; 

 v1: velocidade média da vertical 1 [m/s]; 

 a1: área da seção 1 [m²]. 

Vazão parcial da vertical 2:
222 .avq   

 

 

Figura 5 – Delimitação da sub-seção da vertical 2 

       

Sendo: 

 q2 vazão parcial da vertical 2 [m³/s]; 

 v2 velocidade média da vertical 2 [m/s]; 

 a2 área da seção 2 [m²]. 

Observação: as áreas residuais entre a primeira e a última seção e as margens do rio são 

desprezadas, sendo suas vazões parciais consideradas nulas. 

Repete-se o procedimento, calculando as vazões parciais de todas as verticais. A soma de 

todas as vazões parciais corresponde à vazão total que atravessa a seção. 

Foram efetuadas medições de descarga líquida. Essas medições foram efetuadas utilizando-

se Molinete Hidrométrico, cujas equações se encontram nas planilhas de cálculo de vazão. 

As medições de descarga líquida obedeceram aos seguintes procedimentos: 

1) Nas medições de descarga líquida foram empregados molinetes hidrométricos de 

eixo horizontal acoplados a lastros de 20, 30 ou 50 quilos, de acordo com a 

velocidade da água e suspendidos por guincho hidrométrico com cabo coaxial 

conectado a caixa contadora automática. 

2) As medições de descarga líquida foram realizadas por processos em acordo com as 

Normas e Recomendações Hidrológicas da ANEEL- Anexo IV – Serviços de 

Hidrometria. 

3) As observações de velocidade em cada posição foram realizadas num tempo 

mínimo de 50 segundos, considerando-se “velocidade nula” quando o intervalo 

entre dois toques exceder a 60 (sessenta) segundos. 
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4) O ponto de origem para as verticais de medição será sempre o PI (ponto inicial da 

seção) instalado em uma das margens. 

5) No cálculo da descarga líquida foi adotado o método da meia-seção, sendo a 

descarga calculada para cada seção transversal, na posição x, como a seguir: 

 

 
Figura 6 – Croqui do método da meia seção 

Qx = Vx [(dx – dx-1)/2 + (dx+1-dx) /2]px = Vx[(dx+1 – dx-1)/2]px 

Onde: 

 qx = descarga através da seção parcial x; 

 Vx = velocidade média da vertical x; 

 bx = distância do ponto inicial à velocidade x ; 

 b(x-1)  = distância do ponto inicial à vertical precedente; 

 b(x+1)   = distância do ponto inicial à próxima vertical; e 

 px = profundidade da água na vertical x. 

A soma das descargas para todas as seções parciais é a descarga total. 

As áreas residuais entre a primeira e a última seção e as margens do rio foram desprezadas, 

sendo suas vazões parciais consideradas nulas. 
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6. Medições de descargas sólidas 

Para as medições de descargas sólidas são coletados amostras de sedimentos de fundo e 

suspensão. Depois, estas coletas são enviadas para o laboratório para a análise. 

6.1. Medições de descarga sólida dos sedimentos em suspensão 

As medições de descarga sólida dos sedimentos em suspensão deverão ser realizadas pelo 

método de igual incremento de largura e igual velocidade de trânsito do amostrador. 

Para cada medição de descarga sólida deverão ser coletadas, no mínimo, 10 amostras de 

água. As coletas de água deverão ser realizadas pelo método de integração, sendo que as 

verticais de coleta deverão coincidir com as verticais da medição de descarga líquida. 

Totalizando no mínimo 5 litros de água. 

Os amostradores das coletas de água deverão ser do tipo USDH 49 para profundidades até 

4,5 m e de saca para profundidades maiores. 

Os frascos coletados serão enviados a laboratórios especializados para análise. Para cada 

medida de descarga líquida deverá ser apresentado o perfil da seção transversal de 

medição. 

6.1.1. Análise das amostras de sedimentos em suspensão 

As análises das amostras serão realizadas em laboratório especializado para obtenção das 

granulometrias dos materiais em suspensão, bem como das concentrações totais de 

sedimentos. Os resultados serão apresentados junto ao relatório do mês de realização dos 

serviços. Deve fazer parte obrigatória dos resultados apresentados a curva de 

granulometria do material em suspensão.  

Para a classificação granulométrica do material em suspensão deve ser utilizada a tabela da 

American Geophysical Union (DNAEE, 1970).  

6.2. Medição de descarga sólida de arraste do leito 

As amostragens do sedimento do leito serão efetuadas em posições de igual incremento de 

largura. Essas amostras podem ser feitas nas mesmas verticais de amostragem de sólidos 

em suspensão, contudo pode ser menor, sendo no mínimo igual a metade do número de 

amostras do sedimento em suspensão. A coleta será distribuída ao longo da seção e em 

quantidade não inferior a cinco amostras. 

A medida em campo da descarga de arraste será feita com medidor de sedimento Arnhem. 

Deve permanecer de 5 a 30 minutos, dependendo da quantidade de material arrastado no 

leito e da velocidade da água. Considerando que a quantidade da descarga sólida no leito 

pode variar muito na seção e com a velocidade o hidrometrista deve ter total atenção com 
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a coleta. O amostrador dever ser levado ao fundo com extremo cuidado para não perturbar 

o leito e ocasionar perturbação na condição natural do leito.  

6.2.1.Análise das amostras de sedimentos de arraste de fundo 

As análises das amostras deverão ser realizadas em laboratório especializado para 

obtenção das granulometrias dos materiais de arraste, bem como das concentrações totais 

de sedimentos. Os resultados devem ser apresentados no relatório do mês de realização 

dos serviços. Deve fazer parte obrigatória dos resultados apresentados a curva de 

granulometria do material de arraste.  

Para a classificação granulométrica do material em suspensão deve ser utilizada a tabela da 

American Geophysical Union (DNAEE, 1970). 
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7. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

7.1. Estação UHE Ferreira Gomes Jusante 

 DATA: 29/11/2011 

o Cota: 3,67 m 

o Instalação da rede hidrométrica; 

 Seção de régua 

 Seção de medição 

 Lances: 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 

 RRNN 01: 6.829 m 

 RRNN 02: 7.459 m 

o Medição de descarga líquida (1° Campanha de medição de vazão);  

o Medição de descarga sólida (1° Campanha de medição sólida). 

 

 DATA: 25/01/2012 

o Cota: 4,47 m 

o Medição de descarga líquida (2° Campanha de medição de vazão);  

o Aprimoramento do traçado da curva-chave. 

 

 DATA: 27/02/2012 

o Cota: 5,33 m 

o Medição de descarga líquida (3° Campanha de medição de vazão);  

o Aprimoramento do traçado da curva-chave. 
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7.2. Estação UHE Ferreira Gomes Montante 

 DATA: 26/01/2011 

o Cota: 3,67 m 

o Instalação da rede hidrométrica; 

 Seção de régua 

 Seção de medição 

 Lances: 5/7, 7/9 

 RRNN 01: 6.880 m 

 RRNN 02: 7.812 m 

o Medição de descarga líquida (1° Campanha de medição de vazão);  

o Medição de descarga sólida (1° Campanha de medição sólida). 

 

 DATA: 25/01/2012 

o Cota: 4,47 m 

o Medição de descarga líquida (2° Campanha de medição de vazão);  

o Aprimoramento do traçado da curva-chave. 
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7.3. Estação UHE Ferreira Gomes Jusante Cutias 

 DATA: 24/01/2012 

o Cota: 6,27 m 

o Instalação da rede hidrométrica; 

 Seção de régua 

 Seção de medição 

 Lances: 5/7, 7/97 

 RRNN 01: 6.629 m 

 RRNN 02: 7.599 m 

o Medição de descarga líquida (1° Campanha de medição de vazão);  

o Medição de descarga sólida (1° Campanha de medição sólida); 
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8. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

Até o presente momento não foram identificadas inconsistências que justifiquem qualquer 

tipo de ação no sentido de melhorar a precisão das medições. 

É importante informar que as coordenadas apresentadas neste relatório estão em SAD-69 e 

Marégrafo de Imbituba para os Datuns planimétrico e altimétrico, respectivamente. 
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9. APRESENTAÇÃO DOS DADOS E RESULTADOS 

Nos anexos a seguir serão apresentados os resultados referentes às medições as 

campanhas de medição de vazão realizadas até o presente momento, com base no 

“MODELO HIDROMÉTRICO v1.1” elaborado pela CONSTRUSERV. 

Os anexos estão organizados da seguinte maneira: 

 ANEXO 01 – Informações gerais; 

 ANEXO 02 – Planilhas de medição de vazão; 

 ANEXO 03 – Resumo das medições de vazão; 

 ANEXO 04 – Gráficos; 

o Velocidades Médias 

o Batimetrias 

o Curva-Chave 

 ANEXO 05 – Nivelamentos e topobatimétricas; 

 ANEXO 06 – Cotagramas; 

 ANEXO 07 – Planilha de análise de descarga sólida. 
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10. FICHA DE INSTALAÇÃO DO POSTO 

 
 

 

ESTAÇÃO: 

 

 

RIO*: 

UHE FERREIRA GOMES JUSANTE 

 

 

ARAGUARI 

TIPO*: 

 

 

BACIA*: 

FTDS 

 

 

ATLA.NORTE 

CÓDIGO*:  

 

USINA*: FERREIRA 

GOMES 

MUNICÍPIO*: FERREIRA GOMES  ESTADO* :AP 

ÁREA DE DRENAGEM*: 30.850 KM2 DRENAGEM GERAL:42.710 KM2 

REDE HIDROMÉTRICA DA  EMPRESA :FERREIRA GOMES ENERGIA 

ENTIDADE OPERADORA:   CONSTRUSERV SERVIÇOS GERAIS LTDA 

ESTAÇÃO DATA DA ENTIDADE DATA DA ENTIDADE 

 INSTALAÇÃO*   REINSTALAÇÃO   

FLUVIOMÉTRICA 29/11/2011 CONSTRUSERV   

FLUVIOGRÁFICA     

SEDIMENTOMÉTRICA     

QUALIDADE DAS ÁGUAS     

     

     

REF. CARTOGRÁFICA : ESCALA : 

 

LATITUDE* : 051’30,6” S LONGITUDE*: 5111’39,6” W ALTITUDE: 5 mts 

LOCALIZAÇÃO* : Localiza-se na margem esquerda do RioAraguari, à aproximadamente 200 mts à 

jusante do eixo da UHE Ferreira Gomes. 

 

(    )  Montante da Usina                               (  )  No Barramento                                       ( X)  Jusante da Usina 

ACESSIBILIDADE* : O acesso à estação é feito a partir de Ferreira Gomes, seguindo em direção à 

Tartarugalzinho por estrada pavimentada. Percorrer 4 km até a ponte sobre o Rio 

Araguari. A estação está instalada logo abaixo da ponte, na área da construção da 

UHE Ferreira Gomes. 

  

DESCRIÇÃO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS  E PROCESSOS DE MEDIÇÕES*: 

 

 ESCALAS: 04 (quatro) lances de escalas em ferro, graduadas em centímetros, esmaltadas à fogo, numa 

amplitude de 04 (quatro) metros. Lances: 3/4 ,4/5 , 5/6 , 6/7  

 APARELHO LIMNÍGRAFO: não foi instalado 

 SEGURANÇA DO NIVELAMENTO: Foram construídos 02 (dois) RN´s : RN -1 = 6829 e RN -2 = 7459, sendo o 

mesmo construído em marco de concreto junto ao solo. 

 SEÇÃO DE MEDIÇÃO: a seção para medição de descarga líquida foi definida de uma margem à outra, à jusante 

da seção de escalas 

 PROCESSO DE MEDIÇÃO: Utiliza-se guincho hidrométrico (ou, quando aceitável, medição à vau), 

 PROCESSO DE CÁLCULO: Meia Seção 
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POTAMOGRAFIA:O Rio Araguari nasce na Serra do Tumucumaque, numa altitude de aproximadamente 230 m, seguindo 

a direção norte – sul. Deságua no Oceano, tendo seu percurso total de aproximadamente 565 km. Possui área de 

drenagem total de 42.710 km². Ele é formado pela confluência dos Rios Muraré e Amapari, e recebe como principais 

afluentes os Rios Mutum, Tajaúi, Falsino e Tracajatuba. 

 

 

 

CONFORMAÇÃO EM PLANTA: Trecho de margens baixas/médias, corredeiras 

NATUREZA E INCLINAÇÃO DAS MARGENS: Margem baixa/média, arenoso/rochoso 

NATUREZA DO LEITO: Rochoso 

CONTROLE ( TIPO ): Canal natural  

COTA DE TRANSBORDAMENTO: 

 

OBSERVADOR: 

 

NOME:  PROFISSÃO: 

INSTRUÇÃO:  GRATIFICAÇÃO: 

ENDEREÇO:  

DISTÂNCIA DA RESIDÊNCIA ATÉ A ESTAÇÃO: 

CROQUI e FOTO *:  

 

  
 

RESPONSÁVEL: Alessandro Pereira Garcia EM: 29/11/11 
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ESTAÇÃO: 

 

 

RIO*: 

UHE FERREIRA GOMES 

MONTANTE 

 

ARAGUARI 

TIPO*: 

 

 

BACIA*: 

FDS 

 

 

ATLA.NORTE 

CÓDIGO*:  

 

USINA*: FERREIRA 

GOMES 

MUNICÍPIO*: FERREIRA GOMES  ESTADO*: AP 

ÁREA DE DRENAGEM*: 30.840 KM2 DRENAGEM GERAL: 42.710 KM2 

REDE HIDROMÉTRICA DA EMPRESA: FERREIRA GOMES ENERGIA 

ENTIDADE OPERADORA: CONSTRUSERV SERVIÇOS GERAIS LTDA 

ESTAÇÃO DATA DA ENTIDADE DATA DA ENTIDADE 

 INSTALAÇÃO*   REINSTALAÇÃO   

FLUVIOMÉTRICA 26/01/2012 CONSTRUSERV   

FLUVIOGRÁFICA     

SEDIMENTOMÉTRICA     

QUALIDADE DAS ÁGUAS     

     

     

REF. CARTOGRÁFICA: ESCALA : 

 

LATITUDE* : 052’32,49” S LONGITUDE*: 5112’12,70” W ALTITUDE: 17 m 

LOCALIZAÇÃO* : Localiza-se na margem esquerda do Rio Araguari. 

 

(  X  )  Montante da Usina                               (  )  No Barramento                                      (  )  Jusante da Usina 

ACESSIBILIDADE* : O acesso à estação é feito a partir de Ferreira Gomes, seguindo em direção à 

Tartarugalzinho por estrada pavimentada. Percorrer 4 km até a ponte sobre o Rio 

Araguari. A estação está instalada na proximidade da área de construção da UHE 

Ferreira Gomes, passando pela obra seguir por mais 3 km virar a esquerda e até a casa 

do leiturista Sr. Domingos Barbosa Alfaia 

  

DESCRIÇÃO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS  E PROCESSOS DE MEDIÇÕES*: 

 

 ESCALAS: 02 (dois) lances de escalas em ferro, graduadas em centímetros, esmaltadas à fogo, numa amplitude 

de 04 (quatro) metros. Lances: 5/7, 7/9 

 APARELHO LIMNÍGRAFO: não foi instalado 

 SEGURANÇA DO NIVELAMENTO: Foram construídos 02 (dois) RN´s : RN -1 = 6.880 e RN -2 = 7.812, sendo o 

mesmo construído em marco de concreto junto ao solo. 

 SEÇÃO DE MEDIÇÃO: a seção para medição de descarga líquida foi definida de uma margem à outra, à jusante 

da seção de escalas 

 PROCESSO DE MEDIÇÃO: Utiliza-se guincho hidrométrico (ou, quando aceitável, medição à vau), 

 PROCESSO DE CÁLCULO: Meia Seção 
 

POTAMOGRAFIA:O Rio Araguari nasce na Serra do Tumucumaque, numa altitude de aproximadamente 230 m, seguindo 

a direção norte – sul. Deságua no Oceano, tendo seu percurso total de aproximadamente 565 km. Possui área de 

drenagem total de 42.710 km². Ele é formado pela confluência dos Rios Muraré e Amapari, e recebe como principais 

afluentes os Rios Mutum, Tajaúi, Falsino e Tracajatuba. 
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CONFORMAÇÃO EM PLANTA: Trecho de margens baixas/médias, corredeiras 

NATUREZA E INCLINAÇÃO DAS MARGENS: Margem baixa/média, arenoso/rochoso 

NATUREZA DO LEITO: Rochoso 

CONTROLE ( TIPO ): Canal natural  

COTA DE TRANSBORDAMENTO: 

 

OBSERVADOR: 

 

NOME: Domingos Barbosa Alfaia PROFISSÃO: 

INSTRUÇÃO:  GRATIFICAÇÃO: 

ENDEREÇO:  

DISTÂNCIA DA RESIDÊNCIA ATÉ A ESTAÇÃO:250 mts 

CROQUI e FOTO *:  

 

  
 

RESPONSÁVEL: Alessandro Pereira Garcia EM: 03/02/12 
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ESTAÇÃO: 

 

 

RIO*: 

UHE FERREIRA GOMES – CUTIAS 

DO ARAGUARI 

 

ARAGUARI 

TIPO*: 

 

 

BACIA*: 

FDS 

 

 

ATLA.NORTE 

CÓDIGO*:  

 

USINA*: FERREIRA 

GOMES 

MUNICÍPIO*: FERREIRA GOMES  ESTADO*: AP 

ÁREA DE DRENAGEM*: 31.900 KM2 DRENAGEM GERAL: 42.710 KM2 

REDE HIDROMÉTRICA DA EMPRESA: FERREIRA GOMES ENERGIA 

ENTIDADE OPERADORA: CONSTRUSERV SERVIÇOS GERAIS LTDA 

ESTAÇÃO DATA DA ENTIDADE DATA DA ENTIDADE 

 INSTALAÇÃO*   REINSTALAÇÃO   

FLUVIOMÉTRICA 24/01/2012 CONSTRUSERV   

FLUVIOGRÁFICA     

SEDIMENTOMÉTRICA     

QUALIDADE DAS ÁGUAS     

     

     

REF. CARTOGRÁFICA:                                           ESCALA:  

 

LATITUDE*: 058’18,55” S LONGITUDE*: 5048’50,41” W ALTITUDE: 4 m 

LOCALIZAÇÃO* : Localiza-se na margem esquerda do Rio Araguari. 

 

(  )  Montante da Usina                               (  )  No Barramento                                     ( X  )  Jusante da Usina 

ACESSIBILIDADE* : O acesso à estação é feito a partir de Ferreira Gomes, seguindo em direção à cidade 

de Cutiasdo Araguari por estrada pavimentada. Percorrer 70 km. A estação está 

instalada 1 km antes da cidade, na área do leiturista Sr. Luziel Brito Ferreira. 

  

DESCRIÇÃO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS  E PROCESSOS DE MEDIÇÕES*: 

 

 ESCALAS: 02 (dois) lances de escalas em ferro, graduadas em centímetros, esmaltadas à fogo, numa amplitude 

de 04 (quatro) metros. Lances: 5/7, 7/9 

 APARELHO LIMNÍGRAFO: não foi instalado 

 SEGURANÇA DO NIVELAMENTO: Foram construídos 02 (dois) RN´s : RN -1 = 6.629 e RN -2 = 7.599, sendo o 

mesmo construído em marco de concreto junto ao solo. 

 SEÇÃO DE MEDIÇÃO: a seção para medição de descarga líquida foi definida de uma margem à outra, à jusante 

da seção de escalas 

 PROCESSO DE MEDIÇÃO: Utiliza-se guincho hidrométrico (ou, quando aceitável, medição à vau), 

 PROCESSO DE CÁLCULO: Meia Seção 
 

POTAMOGRAFIA:O Rio Araguari nasce na Serra do Tumucumaque, numa altitude de aproximadamente 230 m, seguindo 

a direção norte – sul. Deságua no Oceano, tendo seu percurso total de aproximadamente 565 km. Possui área de 

drenagem total de 42.710 km². Ele é formado pela confluência dos Rios Muraré e Amapari, e recebe como principais 

afluentes os Rios Mutum, Tajaúi, Falsino e Tracajatuba. 
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CONFORMAÇÃO EM PLANTA: Trecho de margens baixas/médias, corredeiras 

NATUREZA E INCLINAÇÃO DAS MARGENS: Margem baixa/média, arenoso/rochoso 

NATUREZA DO LEITO: Rochoso 

CONTROLE ( TIPO ): Canal natural  

COTA DE TRANSBORDAMENTO: 

 

OBSERVADOR: 

 

NOME:  PROFISSÃO: 

INSTRUÇÃO:  GRATIFICAÇÃO: 

ENDEREÇO:  

DISTÂNCIA DA RESIDÊNCIA ATÉ A ESTAÇÃO: 

CROQUI e FOTO *:  

 

 
 

 

RESPONSÁVEL: Alessandro Pereira Garcia EM: 03/02/12 

 



MODELO HIDROMÉTRICO

COMPÕE ESTE MODELO OS SEGUINTES ANEXOS:

ANEXO 01 INFORMAÇÕES GERAIS
ANEXO 02 PLANILHAS DE MEDIÇÃO DE VAZÃO
ANEXO 03 RESUMO DAS MEDIÇÕES DE VAZÃO
ANEXO 04 GRÁFICOS
ANEXO 05 NIVELAMENTOS E TOPOBATIMETRIAS
ANEXO 06 COTAGRAMAS

VERSÃO 1.1

ESTUDO /  INVENTÁRIO

UHE FERREIRA GOMES (Rio Araguari)

ESTAÇÃO UHE FERREIRA GOMES MONTANTE



ANEXO 1

INFORMAÇÕES GERAIS

INFORMAÇÕES RELACIONADAS

FOTOS



UHE FERREIRA GOMES (Rio Araguari)
INFORMAÇÕES GERAIS
ESTAÇÃO UHE FERREIRA GOMES MONTANTE

DADOS HIDROMÉTRICOS
SEÇÃO DE RÉGUAS

LANCE ID VALOR

5/7 1 6.880
7/9 2 7.812

INFORMAÇÕES DAS CAMPANHAS
Data / Hora 26/01/2012 14:00 Cota 6,06

Inspeção Ampliação seção régua
Pintura RN (manut/constr)
Limpeza geral Leituras (observador)
Nivelamento Data Logger
Descarga líquida Seção topobatimétrica
Descarga sólida

Data / Hora 27/02/2012 16:30 Cota 6,48
Inspeção ; Ampliação seção régua
Pintura RN (manut/constr)
Limpeza geral Leituras (observador)
Nivelamento Data Logger
Descarga líquida Seção topobatimétrica
Descarga sólida

Realizado

AMPLITUDE
RRNN

COTA ZERO

5/9

Realizado

Suspensão Fundo 

Suspensão Fundo 



UHE FERREIRA GOMES (Rio Araguari)
INFORMAÇÕES FOTOGRÁFICAS
ESTAÇÃO UHE FERREIRA GOMES MONTANTE

ARQUIVO FOTOGRÁFICO

Data

Data

26/01/2012

RRNN instalado RRNN instalado

26/01/2012

Seção de régua Seção de medição de vazão



ANEXO 2

PLANILHAS DE MEDIÇÃO DE VAZÃO



UHE FERREIRA GOMES (Rio Araguari)
MEDIÇÃO DE DESCARGA LÍQUIDA
ESTAÇÃO UHE FERREIRA GOMES MONTANTE

MEDIÇÃO 01.1
DADOS INICIAIS EQUAÇÃO DO MOLINETE (V=AxN+B) RESULTADOS
DATA 26/01/2012 A B PROF. MÉDIA 2,78 m
HORA DE INÍCIO 11:10 SE N< 0,7535 0,2246 0,0267 VELOCIDADE MÉDIA 0,81 m/s
HORA DE TÉRMINO 12:30 SE N>= 0,7535 0,2925 -0,0244 ÁREA MOLHADA 2221,70 m2

LEITURA DA RÉGUA NO ÍNICIO DA MEDIÇÃO (m) 6,06 LARGURA DA SEÇÃO 800,00 m
LEITURA DA RÉGUA NO TÉRMINO DA MEDIÇÃO (m) 6,06 VAZÃO TOTAL 1804,01 m3/s
MARGEM DE INÍCIO (MB) DIREITA

NÚMERO DA 

VERTICAL

DIST. DA MARGEM

(m)

DIST. ENTRE AS 

VERTICAIS

(m)

PROFUNDIDADE

(m)

VELOCIDADE 

MÉDIA

(m/s)

ÁREA PARCIAL

(m²)

VAZÃO 

PARCIAL

(m³/s)

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 20,00 20,00 2,00 0,40 1,60  101 40 50,0 50,0 2,02 0,80 0,57 0,21 0,39 43,95 17,05
03 60,00 40,00 1,86 0,37 1,49  114 100 50,0 50,0 2,28 2,00 0,64 0,56 0,60 76,20 45,83
04 100,00 40,00 1,90 0,38 1,52  138 110 50,0 50,0 2,76 2,20 0,78 0,62 0,70 125,40 87,89
05 140,00 40,00 6,88 1,38 5,50  30 18 50,0 50,0 0,60 0,36 0,16 0,11 0,13 251,60 33,84
06 180,00 40,00 9,50 1,90 7,60  131 40 50,0 50,0 2,62 0,80 0,74 0,21 0,48 318,80 151,64
07 220,00 40,00 6,00 1,20 4,80  200 149 50,0 50,0 4,00 2,98 1,15 0,85 1,00 238,20 237,30
08 260,00 40,00 2,32 0,46 1,86  206 112 50,0 50,0 4,12 2,24 1,18 0,63 0,91 126,40 114,47
09 300,00 40,00 2,00 0,40 1,60  231 178 50,0 50,0 4,62 3,56 1,33 1,02 1,17 79,80 93,50
10 340,00 40,00 1,66 0,33 1,33  280 174 50,0 50,0 5,60 3,48 1,61 0,99 1,30 72,20 94,10
11 380,00 40,00 1,90 0,38 1,52  279 222 50,0 50,0 5,58 4,44 1,61 1,27 1,44 79,80 114,97
12 420,00 40,00 2,52 0,50 2,02  266 183 50,0 50,0 5,32 3,66 1,53 1,05 1,29 94,40 121,65
13 460,00 40,00 2,50 0,50 2,00  154 97 50,0 50,0 3,08 1,94 0,88 0,54 0,71 99,60 70,68
14 500,00 40,00 2,44 0,49 1,95  214 140 50,0 50,0 4,28 2,80 1,23 0,79 1,01 96,80 97,85
15 540,00 40,00 2,30 0,46 1,84  210 135 50,0 50,0 4,20 2,70 1,20 0,77 0,98 93,40 91,96
16 580,00 40,00 2,30 0,46 1,84  231 202 50,0 50,0 4,62 4,04 1,33 1,16 1,24 85,00 105,56
17 620,00 40,00 1,60 0,32 1,28  236 188 50,0 50,0 4,72 3,76 1,36 1,08 1,22 73,60 89,47
18 660,00 40,00 1,86 0,37 1,49  221 177 50,0 50,0 4,42 3,54 1,27 1,01 1,14 75,20 85,69
19 700,00 40,00 2,20 0,44 1,76  178 98 50,0 50,0 3,56 1,96 1,02 0,55 0,78 81,60 63,87
20 740,00 40,00 1,90 0,38 1,52  148 110 50,0 50,0 2,96 2,20 0,84 0,62 0,73 74,20 54,17
21 780,00 40,00 1,42 0,28 1,14  200 121 50,0 50,0 4,00 2,42 1,15 0,68 0,91 35,55 32,51
22 800,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DISTRIBUIÇÃO DE VELOCIDADES MÉDIAS NO PERFIL BATIMÉTRICO

VELOCIDADE

(m/s)

POSIÇÃO DO MOLINETE

(m)

NÚMERO TOTAL DE 

ROTAÇÕES

TEMPO EM CADA 

PONTO

(s)

NÚMERO DE ROTAÇÕES 

POR SEGUNDO
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UHE FERREIRA GOMES (Rio Araguari)
MEDIÇÃO DE DESCARGA LÍQUIDA
ESTAÇÃO UHE FERREIRA GOMES MONTANTE

MEDIÇÃO 01.2
DADOS INICIAIS EQUAÇÃO DO MOLINETE (V=AxN+B) RESULTADOS
DATA 26/01/2012 A B PROF. MÉDIA 2,76 m
HORA DE INÍCIO 12:30 SE N< 0,7535 0,2246 0,0267 VELOCIDADE MÉDIA 0,78 m/s
HORA DE TÉRMINO 13:20 SE N>= 0,7535 0,2925 -0,0244 ÁREA MOLHADA 2207,20 m2

LEITURA DA RÉGUA NO ÍNICIO DA MEDIÇÃO (m) 6,06 LARGURA DA SEÇÃO 800,00 m
LEITURA DA RÉGUA NO TÉRMINO DA MEDIÇÃO (m) 6,06 VAZÃO TOTAL 1726,23 m3/s
MARGEM DE INÍCIO (MB) ESQUERDA

NÚMERO DA 

VERTICAL

DIST. DA MARGEM

(m)

DIST. ENTRE AS 

VERTICAIS

(m)

PROFUNDIDADE

(m)

VELOCIDADE 

MÉDIA

(m/s)

ÁREA PARCIAL

(m²)

VAZÃO 

PARCIAL

(m³/s)

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 40,00 40,00 1,70 0,34 1,36  219 109 50,0 50,0 4,38 2,18 1,26 0,61 0,93 58,40 54,59
03 80,00 40,00 2,44 0,49 1,95  140 104 50,0 50,0 2,80 2,08 0,79 0,58 0,69 83,20 57,34
04 120,00 40,00 1,74 0,35 1,39  180 95 50,0 50,0 3,60 1,90 1,03 0,53 0,78 81,60 63,63
05 160,00 40,00 2,24 0,45 1,79  237 187 50,0 50,0 4,74 3,74 1,36 1,07 1,22 79,80 97,00
06 200,00 40,00 1,76 0,35 1,41  238 198 50,0 50,0 4,76 3,96 1,37 1,13 1,25 82,20 102,81
07 240,00 40,00 2,46 0,49 1,97  211 138 50,0 50,0 4,22 2,76 1,21 0,78 1,00 91,20 90,86
08 280,00 40,00 2,44 0,49 1,95  212 148 50,0 50,0 4,24 2,96 1,22 0,84 1,03 100,80 103,66
09 320,00 40,00 2,74 0,55 2,19  150 100 50,0 50,0 3,00 2,00 0,85 0,56 0,71 104,60 73,92
10 360,00 40,00 2,54 0,51 2,03  261 182 50,0 50,0 5,22 3,64 1,50 1,04 1,27 105,60 134,23
11 400,00 40,00 2,74 0,55 2,19  268 221 50,0 50,0 5,36 4,42 1,54 1,27 1,41 100,00 140,57
12 440,00 40,00 1,98 0,40 1,58  285 170 50,0 50,0 5,70 3,40 1,64 0,97 1,31 85,20 111,29
13 480,00 40,00 1,82 0,36 1,46  230 187 50,0 50,0 4,60 3,74 1,32 1,07 1,20 79,40 94,89
14 520,00 40,00 2,32 0,46 1,86  210 102 50,0 50,0 4,20 2,04 1,20 0,57 0,89 93,60 83,12
15 560,00 40,00 2,90 0,58 2,32  206 141 50,0 50,0 4,12 2,82 1,18 0,80 0,99 180,60 178,86
16 600,00 40,00 9,94 1,99 7,95  135 28 50,0 50,0 2,70 0,56 0,77 0,15 0,46 308,20 141,41
17 640,00 40,00 8,04 1,61 6,43  22 20 50,0 50,0 0,44 0,40 0,13 0,12 0,12 281,00 34,01
18 680,00 40,00 2,08 0,42 1,66  150 62 50,0 50,0 3,00 1,24 0,85 0,34 0,60 140,20 83,50
19 720,00 40,00 1,82 0,36 1,46  117 98 50,0 50,0 2,34 1,96 0,66 0,55 0,60 82,60 49,92
20 760,00 40,00 2,54 0,51 2,03  107 53 50,0 50,0 2,14 1,06 0,60 0,29 0,44 69,00 30,60
21 800,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DISTRIBUIÇÃO DE VELOCIDADES MÉDIAS NO PERFIL BATIMÉTRICO

VELOCIDADE

(m/s)

POSIÇÃO DO MOLINETE

(m)

NÚMERO TOTAL DE 

ROTAÇÕES

TEMPO EM CADA 

PONTO

(s)
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POR SEGUNDO
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ANEXO 3

RESUMO DAS MEDIÇÕES DE VAZÃO



UHE FERREIRA GOMES (Rio Araguari)
RESUMO DAS MEDIÇÕES DE VAZÃO
ESTAÇÃO UHE FERREIRA GOMES MONTANTE

N DATA HORA DE INÍCIO
HORA DE 

TÉRMINO
TEMPO TOTAL

NÚMERO DE 

VERTICAIS

ÁREA 

MOLHADA

(m²)

LARGURA DA 

SEÇÃO

(m)

VELOCIDADE 

MÉDIA

(m/s)

PROF. MÉDIA

(m)

COTA MÉDIA

(m)

VAZÃO

(m³/s)

1.1 26/01/2012 11:10:00 12:30:00 01:20:00 22,00 2221,70 800,00 0,81 2,78 6,06 1804,01
1.2 26/01/2012 12:30:00 13:20:00 00:50:00 21,00 2207,20 800,00 0,78 2,76 6,06 1726,23



ANEXO 4

GRÁFICOS

VELOCIDADE MÉDIA

PERFIS BATIMÉTRICOS

CURVA-CHAVE
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ANEXO 5

NIVELAMENTOS E TOPOBATIMETRIAS



UHE FERREIRA GOMES (Rio Araguari)
NIVELAMENTOS TOPOGRÁFICOS
ESTAÇÃO UHE FERREIRA GOMES MONTANTE

DADOS INICIAIS
DATA 26/01/2012
HORA DE INÍCIO 09:50
LEITURA DA RÉGUA 5,99

NIVELAMENTO

ESTACA
VISADA RÉ

(mm)

ALTURA

(mm)

VISADAS 

INTERMEDIÁRIA

(mm)

MUDANÇA

(mm)

ELEVAÇÃO

(mm)
COTA NOMINAL

L 5/7-7 1.160 8.160 7.000
L 5/7-7 2.169 5.991
L 7/9-9 160 8.000

RN-1 1.280 6.880 COTADO

RN-1 1.450 8.330 6.880
RN-2 518 7.812 COTADO

CONTRA-NIVELAMENTO

ESTACA
VISADA RÉ

(mm)

ALTURA

(mm)

VISADAS 

INTERMEDIÁRIA

(mm)

MUDANÇA

(mm)

ELEVAÇÃO

(mm)
COTA NOMINAL

RN-2 487 8.299 7.812
RN-1 1.419 6.880
RN-1 1.405 8.285 6.880

L 7/9-9 284 8.001
L 5/7-7 1.285 7.000

ESTACA
VISADA RÉ

(mm)

ALTURA

(mm)

VISADAS 

INTERMEDIÁRIA

(mm)

MUDANÇA

(mm)

ELEVAÇÃO

(mm)
COTA NOMINAL

NA 2.169 8.159 5.990
1,0 1.990 6.169
3,0 1.980 6.179
7,0 1.875 6.284
11,0 1.870 6.289
15,0 1.500 6.659
19,0 1.285 6.874

ESTACA
VISADA RÉ

(mm)

ALTURA

(mm)

VISADAS 

INTERMEDIÁRIA

(mm)

MUDANÇA

(mm)

ELEVAÇÃO

(mm)
COTA NOMINAL

NA 2.109 8.099 5.990
2,0 1.980 6.119
6,0 1.710 6.389
10,0 1.700 6.399
14,0 1.695 6.404
18,0 1.685 6.414

NIVELAMENTO - LEVANTAMENTO MARGEM ESQUERDA

NIVELAMENTO - LEVANTAMENTO MARGEM DIREITA



UHE FERREIRA GOMES (Rio Araguari)
LEVANTAMENTO TOPOBATIMÉTRICO
ESTAÇÃO UHE FERREIRA GOMES MONTANTE

ID
DISTÂNCIA

(m)

ELEVAÇÃO

(mm)
TOPO-ME 0,0 6.874 INÍCIO (ME)
TOPO-ME 4,0 6.659
TOPO-ME 8,0 6.289
TOPO-ME 12,0 6.284
TOPO-ME 16,0 6.179
TOPO-ME 18,0 6.169

BAT 19,0 5.990 5.990 NA ME
BAT 59,0 4.430
BAT 99,0 3.690
BAT 139,0 4.390
BAT 179,0 3.890
BAT 219,0 4.370
BAT 259,0 3.670
BAT 299,0 3.690
BAT 339,0 3.390
BAT 379,0 3.590
BAT 419,0 3.390
BAT 459,0 4.150
BAT 499,0 4.310
BAT 539,0 3.810
BAT 579,0 3.230
BAT 619,0 -3.810
BAT 659,0 -1.910
BAT 699,0 4.050
BAT 739,0 4.310
BAT 779,0 3.590
BAT 819,0 5.990 5.990 NA MD

TOPO-MD 821,0 6.119
TOPO-MD 825,0 6.389
TOPO-MD 829,0 6.399
TOPO-MD 833,0 6.404
TOPO-MD 837,0 6.414 FIM MD
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ANEXO 6

COTAGRAMAS



UHE FERREIRA GOMES (Rio Araguari)
COTAGRAMA
ESTAÇÃO UHE FERREIRA GOMES MONTANTE

JANEIRO/2012
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MODELO HIDROMÉTRICO

COMPÕE ESTE MODELO OS SEGUINTES ANEXOS:

ANEXO 01 INFORMAÇÕES GERAIS
ANEXO 02 PLANILHAS DE MEDIÇÃO DE VAZÃO
ANEXO 03 RESUMO DAS MEDIÇÕES DE VAZÃO
ANEXO 04 GRÁFICOS
ANEXO 05 NIVELAMENTOS E TOPOBATIMETRIAS
ANEXO 06 COTAGRAMAS

VERSÃO 1.1

ESTUDO /  INVENTÁRIO

UHE FERREIRA GOMES (Rio Araguari)

ESTAÇÃO UHE FERREIRA GOMES JUSANTE



ANEXO 1

INFORMAÇÕES GERAIS

INFORMAÇÕES RELACIONADAS

FOTOS



UHE FERREIRA GOMES (Rio Araguari)
INFORMAÇÕES GERAIS
ESTAÇÃO UHE FERREIRA GOMES JUSANTE

DADOS HIDROMÉTRICOS
SEÇÃO DE RÉGUAS

LANCE ID VALOR

3/4 1 6.829
4/5 2 7.459
5/6
6/7

INFORMAÇÕES DAS CAMPANHAS
Data / Hora 29/11/2011 12:30 Cota 3,67

Inspeção Ampliação seção régua
Pintura RN (manut/constr)
Limpeza geral Leituras (observador)
Nivelamento Data Logger
Descarga líquida Seção topobatimétrica
Descarga sólida

Data / Hora 25/01/2012 12:00 Cota 4,47
Inspeção Ampliação seção régua
Pintura RN (manut/constr)
Limpeza geral Leituras (observador)
Nivelamento Data Logger
Descarga líquida Seção topobatimétrica
Descarga sólida

Data / Hora 27/02/2012 15:40 Cota 5,33
Inspeção Ampliação seção régua
Pintura RN (manut/constr)
Limpeza geral Leituras (observador)
Nivelamento Data Logger
Descarga líquida Seção topobatimétrica
Descarga sólida

Realizado

AMPLITUDE
RRNN

COTA ZERO

3/7 1,716

Realizado

Realizado

Suspensão Fundo 

Suspensão Fundo 

Suspensão Fundo 



UHE FERREIRA GOMES (Rio Araguari)
INFORMAÇÕES FOTOGRÁFICAS
ESTAÇÃO UHE FERREIRA GOMES JUSANTE

ARQUIVO FOTOGRÁFICO

Data

Data

Data

29/11/2011

RRNN instalado RRNN instalado

29/11/2011

Seção de régua Seção de medição de vazão

Molinete hidrométrico Guincho hidrométrico



ANEXO 2

PLANILHAS DE MEDIÇÃO DE VAZÃO



UHE FERREIRA GOMES (Rio Araguari)
MEDIÇÃO DE DESCARGA LÍQUIDA
ESTAÇÃO UHE FERREIRA GOMES JUSANTE

MEDIÇÃO 01.1
DADOS INICIAIS EQUAÇÃO DO MOLINETE (V=AxN+B) RESULTADOS
DATA 29/11/2011 A B PROF. MÉDIA 9,65 m
HORA DE INÍCIO 08:10 SE N< 0,620 0,2426 0,0110 VELOCIDADE MÉDIA 0,10 m/s
HORA DE TÉRMINO 10:00 SE N>= 0,620 0,2555 0,0030 ÁREA MOLHADA 2847,42 m2

LEITURA DA RÉGUA NO ÍNICIO DA MEDIÇÃO (m) 3,86 LARGURA DA SEÇÃO 295,00 m
LEITURA DA RÉGUA NO TÉRMINO DA MEDIÇÃO (m) 3,91 VAZÃO TOTAL 285,99 m3/s
MARGEM DE INÍCIO (MB) DIREITA

NÚMERO DA 

VERTICAL

DIST. DA MARGEM

(m)

DIST. ENTRE AS 

VERTICAIS

(m)

PROFUNDIDADE

(m)

VELOCIDADE 

MÉDIA

(m/s)

ÁREA PARCIAL

(m²)

VAZÃO 

PARCIAL

(m³/s)

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 7,00 7,00 1,30 0,26 1,04  0 7 50,0 50,0 0,00 0,14 0,01 0,04 0,03 15,73 0,44
03 17,00 10,00 4,80 0,96 3,84  1 5 50,0 50,0 0,02 0,10 0,02 0,04 0,03 68,01 1,74
04 31,00 14,00 11,77 2,35 9,42  5 18 50,0 50,0 0,10 0,36 0,04 0,10 0,07 137,28 9,17
05 43,00 12,00 13,90 2,78 11,12  5 10 50,0 50,0 0,10 0,20 0,04 0,06 0,05 135,18 6,41
06 51,00 8,00 14,50 2,90 11,60  3 2 50,0 50,0 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 123,86 2,86
07 61,00 10,00 12,15 2,43 9,72  3 20 50,0 50,0 0,06 0,40 0,03 0,11 0,07 124,69 8,33
08 70,00 9,00 13,70 2,74 10,96  9 10 50,0 50,0 0,18 0,20 0,05 0,06 0,06 140,31 8,01
09 82,00 12,00 13,90 2,78 11,12  5 23 50,0 50,0 0,10 0,46 0,04 0,12 0,08 144,03 11,37
10 91,00 9,00 13,37 2,67 10,70  3 30 50,0 50,0 0,06 0,60 0,03 0,16 0,09 143,17 13,04
11 103,00 12,00 13,90 2,78 11,12  3 25 50,0 50,0 0,06 0,50 0,03 0,13 0,08 152,27 12,02
12 113,00 10,00 14,20 2,84 11,36  13 32 50,0 50,0 0,26 0,64 0,07 0,17 0,12 169,80 20,43
13 127,00 14,00 14,30 2,86 11,44  15 26 50,0 50,0 0,30 0,52 0,08 0,14 0,11 195,82 21,63
14 140,00 13,00 15,22 3,04 12,18  4 27 50,0 50,0 0,08 0,54 0,03 0,14 0,09 192,86 16,63
15 153,00 13,00 14,60 2,92 11,68  22 39 50,0 50,0 0,44 0,78 0,12 0,20 0,16 177,78 28,45
16 164,00 11,00 14,84 2,97 11,87  20 20 50,0 50,0 0,40 0,40 0,11 0,11 0,11 217,07 23,45
17 182,00 18,00 15,60 3,12 12,48  28 25 50,0 50,0 0,56 0,50 0,15 0,13 0,14 241,76 33,74
18 196,00 14,00 14,40 2,88 11,52  40 33 50,0 50,0 0,80 0,66 0,21 0,17 0,19 213,69 40,50
19 216,00 20,00 5,88 1,18 4,70  22 37 50,0 50,0 0,44 0,74 0,12 0,19 0,15 135,19 20,94
20 234,00 18,00 2,30 0,46 1,84  10 23 50,0 50,0 0,20 0,46 0,06 0,12 0,09 44,88 4,09
21 245,00 11,00 1,90 0,38 1,52  2 16 50,0 50,0 0,04 0,32 0,02 0,09 0,05 21,85 1,19
22 257,00 12,00 1,50 0,30 1,20  0 9 50,0 50,0 0,00 0,18 0,01 0,05 0,03 19,66 0,65
23 270,00 13,00 1,39 0,28 1,11  0 11 50,0 50,0 0,00 0,22 0,01 0,06 0,04 21,04 0,79
24 288,00 18,00 1,15 0,23 0,92  0 0 50,0 50,0 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 11,53 0,13
25 295,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DISTRIBUIÇÃO DE VELOCIDADES MÉDIAS NO PERFIL BATIMÉTRICO

VELOCIDADE

(m/s)

POSIÇÃO DO MOLINETE

(m)

NÚMERO TOTAL 

DE ROTAÇÕES

TEMPO EM CADA 

PONTO

(s)

NÚMERO DE ROTAÇÕES 

POR SEGUNDO
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UHE FERREIRA GOMES (Rio Araguari)
MEDIÇÃO DE DESCARGA LÍQUIDA
ESTAÇÃO UHE FERREIRA GOMES JUSANTE

MEDIÇÃO 01.2
DADOS INICIAIS EQUAÇÃO DO MOLINETE (V=AxN+B) RESULTADOS
DATA 29/11/2011 A B PROF. MÉDIA 10,04 m
HORA DE INÍCIO 10:00 SE N< 0,620 0,2426 0,0110 VELOCIDADE MÉDIA 0,10 m/s
HORA DE TÉRMINO 12:00 SE N>= 0,620 0,2555 0,0030 ÁREA MOLHADA 2963,26 m2

LEITURA DA RÉGUA NO ÍNICIO DA MEDIÇÃO (m) 3,91 LARGURA DA SEÇÃO 295,00 m
LEITURA DA RÉGUA NO TÉRMINO DA MEDIÇÃO (m) 3,91 VAZÃO TOTAL 288,07 m3/s
MARGEM DE INÍCIO (MB) ESQUERDA

NÚMERO DA 

VERTICAL

DIST. DA MARGEM

(m)

DIST. ENTRE AS 

VERTICAIS

(m)

PROFUNDIDADE

(m)

VELOCIDADE 

MÉDIA

(m/s)

ÁREA PARCIAL

(m²)

VAZÃO 

PARCIAL

(m³/s)

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 7,00 7,00 1,12 0,22 0,90  0 0 50,0 50,0 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 7,67 0,08
03 17,00 10,00 1,37 0,27 1,10  7 12 50,0 50,0 0,14 0,24 0,04 0,07 0,06 16,02 0,91
04 31,00 14,00 1,48 0,30 1,18  8 21 50,0 50,0 0,16 0,42 0,05 0,11 0,08 20,35 1,66
05 43,00 12,00 1,93 0,39 1,54  5 19 50,0 50,0 0,10 0,38 0,04 0,10 0,07 19,03 1,32
06 51,00 8,00 2,27 0,45 1,82  8 13 50,0 50,0 0,16 0,26 0,05 0,07 0,06 27,83 1,72
07 61,00 10,00 5,90 1,18 4,72  16 30 50,0 50,0 0,32 0,60 0,09 0,16 0,12 67,19 8,24
08 70,00 9,00 14,22 2,84 11,38  37 28 50,0 50,0 0,74 0,56 0,19 0,15 0,17 130,75 22,16
09 82,00 12,00 15,47 3,09 12,38  25 23 50,0 50,0 0,50 0,46 0,13 0,12 0,13 157,40 20,06
10 91,00 9,00 14,80 2,96 11,84  17 19 50,0 50,0 0,34 0,38 0,09 0,10 0,10 156,56 15,39
11 103,00 12,00 14,57 2,91 11,66  20 37 50,0 50,0 0,40 0,74 0,11 0,19 0,15 162,64 24,40
12 113,00 10,00 15,20 3,04 12,16  12 25 50,0 50,0 0,24 0,50 0,07 0,13 0,10 177,75 17,91
13 127,00 14,00 14,28 2,86 11,42  12 23 50,0 50,0 0,24 0,46 0,07 0,12 0,10 195,18 18,72
14 140,00 13,00 14,07 2,81 11,26  17 21 50,0 50,0 0,34 0,42 0,09 0,11 0,10 183,07 18,89
15 153,00 13,00 13,91 2,78 11,13  21 40 50,0 50,0 0,42 0,80 0,11 0,21 0,16 165,90 26,57
16 164,00 11,00 13,41 2,68 10,73  18 11 50,0 50,0 0,36 0,22 0,10 0,06 0,08 198,18 16,12
17 182,00 18,00 13,94 2,79 11,15  18 32 50,0 50,0 0,36 0,64 0,10 0,17 0,13 220,04 29,14
18 196,00 14,00 13,72 2,74 10,98  15 30 50,0 50,0 0,30 0,60 0,08 0,16 0,12 227,76 27,37
19 216,00 20,00 12,21 2,44 9,77  5 15 50,0 50,0 0,10 0,30 0,04 0,08 0,06 248,47 14,79
20 234,00 18,00 14,17 2,83 11,34  2 5 50,0 50,0 0,04 0,10 0,02 0,04 0,03 193,43 5,41
21 245,00 11,00 12,81 2,56 10,25  1 10 50,0 50,0 0,02 0,20 0,02 0,06 0,04 148,32 5,59
22 257,00 12,00 11,80 2,36 9,44  4 18 50,0 50,0 0,08 0,36 0,03 0,10 0,06 128,84 8,29
23 270,00 13,00 4,82 0,96 3,86  3 5 50,0 50,0 0,06 0,10 0,03 0,04 0,03 87,96 2,67
24 288,00 18,00 1,26 0,25 1,01  0 7 50,0 50,0 0,00 0,14 0,01 0,04 0,03 22,94 0,64
25 295,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DISTRIBUIÇÃO DE VELOCIDADES MÉDIAS NO PERFIL BATIMÉTRICO

VELOCIDADE

(m/s)

POSIÇÃO DO MOLINETE
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UHE FERREIRA GOMES (Rio Araguari)
MEDIÇÃO DE DESCARGA LÍQUIDA
ESTAÇÃO UHE FERREIRA GOMES JUSANTE

MEDIÇÃO 02.1
DADOS INICIAIS EQUAÇÃO DO MOLINETE (V=AxN+B) RESULTADOS

DATA 25/01/2012 A B PROF. MÉDIA 10,91 m
HORA DE INÍCIO 09:40 SE N< 0,7535 0,2246 0,0267 VELOCIDADE MÉDIA 0,37 m/s

HORA DE TÉRMINO 10:50 SE N>= 0,7535 0,2925 -0,0244 ÁREA MOLHADA 3272,45 m2

LEITURA DA RÉGUA NO ÍNICIO DA MEDIÇÃO (m) 4,62 LARGURA DA SEÇÃO 300,00 m
LEITURA DA RÉGUA NO TÉRMINO DA MEDIÇÃO (m) 4,54 VAZÃO TOTAL 1224,35 m3/s
MARGEM DE INÍCIO (MB) DIREITA

NÚMERO DA 

VERTICAL

DIST. DA MARGEM

(m)

DIST. ENTRE AS 

VERTICAIS

(m)

PROFUNDIDADE

(m)

VELOCIDADE 

MÉDIA

(m/s)

ÁREA PARCIAL

(m²)

VAZÃO 

PARCIAL

(m³/s)

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 20,00 20,00 7,30 1,46 5,84  20 15 50,0 50,0 0,40 0,30 0,12 0,09 0,11 149,00 15,69
03 40,00 20,00 15,20 3,04 12,16  47 45 50,0 50,0 0,94 0,90 0,25 0,24 0,24 265,00 64,83

04 60,00 20,00 15,30 3,06 12,24  100 52 50,0 50,0 2,00 1,04 0,56 0,28 0,42 301,90 126,83
05 80,00 20,00 14,58 2,92 11,66  70 48 50,0 50,0 1,40 0,96 0,39 0,26 0,32 294,40 94,41

06 100,00 20,00 14,42 2,88 11,54  90 56 50,0 50,0 1,80 1,12 0,50 0,30 0,40 294,10 118,39

07 120,00 20,00 15,40 3,08 12,32  98 68 50,0 50,0 1,96 1,36 0,55 0,37 0,46 298,70 137,72
08 140,00 20,00 14,52 2,90 11,62  95 92 50,0 50,0 1,90 1,84 0,53 0,51 0,52 295,20 154,23

09 160,00 20,00 14,60 2,92 11,68  91 80 50,0 50,0 1,82 1,60 0,51 0,44 0,48 293,60 139,66
10 180,00 20,00 15,00 3,00 12,00  97 85 50,0 50,0 1,94 1,70 0,54 0,47 0,51 295,60 150,12

11 200,00 20,00 14,52 2,90 11,62  90 73 50,0 50,0 1,80 1,46 0,50 0,40 0,45 292,20 132,16

12 220,00 20,00 14,40 2,88 11,52  57 51 50,0 50,0 1,14 1,02 0,31 0,27 0,29 239,40 69,77
13 240,00 20,00 4,56 0,91 3,65  12 12 50,0 50,0 0,24 0,24 0,08 0,08 0,08 190,65 15,36

14 280,00 40,00 1,90 0,38 1,52  13 12 50,0 50,0 0,26 0,24 0,09 0,08 0,08 62,70 5,19
15 300,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DISTRIBUIÇÃO DE VELOCIDADES MÉDIAS NO PERFIL BATIMÉTRICO
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UHE FERREIRA GOMES (Rio Araguari)
MEDIÇÃO DE DESCARGA LÍQUIDA
ESTAÇÃO UHE FERREIRA GOMES JUSANTE

MEDIÇÃO 02.2
DADOS INICIAIS EQUAÇÃO DO MOLINETE (V=AxN+B) RESULTADOS

DATA 25/01/2012 A B PROF. MÉDIA 9,66 m
HORA DE INÍCIO 10:50 SE N< 0,7535 0,2246 0,0267 VELOCIDADE MÉDIA 0,39 m/s

HORA DE TÉRMINO 12:00 SE N>= 0,7535 0,2925 -0,0244 ÁREA MOLHADA 2898,05 m2

LEITURA DA RÉGUA NO ÍNICIO DA MEDIÇÃO (m) 4,54 LARGURA DA SEÇÃO 300,00 m
LEITURA DA RÉGUA NO TÉRMINO DA MEDIÇÃO (m) 4,47 VAZÃO TOTAL 1136,14 m3/s
MARGEM DE INÍCIO (MB) ESQUERDA

NÚMERO DA 

VERTICAL

DIST. DA MARGEM

(m)

DIST. ENTRE AS 

VERTICAIS

(m)

PROFUNDIDADE

(m)

VELOCIDADE 

MÉDIA

(m/s)

ÁREA PARCIAL

(m²)

VAZÃO 

PARCIAL

(m³/s)

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 30,00 30,00 1,86 0,37 1,49  13 10 50,0 50,0 0,26 0,20 0,09 0,07 0,08 36,38 2,85
03 50,00 20,00 2,10 0,42 1,68  11 11 50,0 50,0 0,22 0,22 0,08 0,08 0,08 46,20 3,52

04 70,00 20,00 3,18 0,64 2,54  12 10 50,0 50,0 0,24 0,20 0,08 0,07 0,08 96,80 7,37
05 90,00 20,00 10,90 2,18 8,72  55 55 50,0 50,0 1,10 1,10 0,30 0,30 0,30 197,10 58,59

06 110,00 20,00 14,44 2,89 11,55  88 74 50,0 50,0 1,76 1,48 0,49 0,41 0,45 270,40 121,50

07 130,00 20,00 14,30 2,86 11,44  97 85 50,0 50,0 1,94 1,70 0,54 0,47 0,51 288,00 146,26
08 150,00 20,00 14,56 2,91 11,65  90 79 50,0 50,0 1,80 1,58 0,50 0,44 0,47 276,60 129,95

09 170,00 20,00 11,90 2,38 9,52  91 90 50,0 50,0 1,82 1,80 0,51 0,50 0,50 255,80 129,16
10 190,00 20,00 12,80 2,56 10,24  109 74 50,0 50,0 2,18 1,48 0,61 0,41 0,51 247,50 126,41

11 210,00 20,00 12,00 2,40 9,60  100 75 50,0 50,0 2,00 1,50 0,56 0,41 0,49 253,00 123,30

12 230,00 20,00 13,80 2,76 11,04  71 45 50,0 50,0 1,42 0,90 0,39 0,24 0,31 272,10 85,66
13 250,00 20,00 14,82 2,96 11,86  97 60 50,0 50,0 1,94 1,20 0,54 0,33 0,43 291,70 126,81

14 270,00 20,00 14,90 2,98 11,92  45 45 50,0 50,0 0,90 0,90 0,24 0,24 0,24 258,10 61,63
15 290,00 20,00 7,00 1,40 5,60  26 16 50,0 50,0 0,52 0,32 0,14 0,10 0,12 108,38 13,12

16 300,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DISTRIBUIÇÃO DE VELOCIDADES MÉDIAS NO PERFIL BATIMÉTRICO
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UHE FERREIRA GOMES (Rio Araguari)
MEDIÇÃO DE DESCARGA LÍQUIDA
ESTAÇÃO UHE FERREIRA GOMES JUSANTE

MEDIÇÃO 03.1
DADOS INICIAIS EQUAÇÃO DO MOLINETE (V=AxN+B) RESULTADOS
DATA 27/02/2012 A B PROF. MÉDIA 12,74 m
HORA DE INÍCIO 14:00 SE N< 0,754 0,2246 0,0267 VELOCIDADE MÉDIA 0,77 m/s
HORA DE TÉRMINO 15:00 SE N>= 0,754 0,2925 -0,0244 ÁREA MOLHADA 3822,20 m2

LEITURA DA RÉGUA NO ÍNICIO DA MEDIÇÃO (m) 5,38 LARGURA DA SEÇÃO 300,00 m
LEITURA DA RÉGUA NO TÉRMINO DA MEDIÇÃO (m) 5,34 VAZÃO TOTAL 2928,33 m3/s
MARGEM DE INÍCIO (MB) DIREITA

NÚMERO DA 

VERTICAL

DIST. DA MARGEM

(m)

DIST. ENTRE AS 

VERTICAIS

(m)

PROFUNDIDADE

(m)

VELOCIDADE 

MÉDIA

(m/s)

ÁREA PARCIAL

(m²)

VAZÃO 

PARCIAL

(m³/s)

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 20,00 20,00 7,20 1,44 5,76  48 28 50,0 50,0 0,96 0,56 0,26 0,15 0,20 147,00 30,05
03 40,00 20,00 15,00 3,00 12,00  103 73 50,0 50,0 2,06 1,46 0,58 0,40 0,49 264,00 129,44
04 60,00 20,00 15,60 3,12 12,48  135 97 50,0 50,0 2,70 1,94 0,77 0,54 0,65 308,20 201,58
05 80,00 20,00 15,44 3,09 12,35  130 99 50,0 50,0 2,60 1,98 0,74 0,55 0,65 308,90 199,33
06 100,00 20,00 15,30 3,06 12,24  167 140 50,0 50,0 3,34 2,80 0,95 0,79 0,87 306,20 267,44
07 120,00 20,00 15,20 3,04 12,16  203 189 50,0 50,0 4,06 3,78 1,16 1,08 1,12 304,50 341,65
08 140,00 20,00 15,20 3,04 12,16  200 197 50,0 50,0 4,00 3,94 1,15 1,13 1,14 306,10 347,92
09 160,00 20,00 15,62 3,12 12,50  210 198 50,0 50,0 4,20 3,96 1,20 1,13 1,17 313,20 366,06
10 180,00 20,00 16,20 3,24 12,96  190 106 50,0 50,0 3,80 2,12 1,09 0,60 0,84 318,10 267,60
11 200,00 20,00 15,60 3,12 12,48  156 110 50,0 50,0 3,12 2,20 0,89 0,62 0,75 313,50 236,22
12 220,00 20,00 15,30 3,06 12,24  104 94 50,0 50,0 2,08 1,88 0,58 0,53 0,55 305,50 169,44
13 240,00 20,00 14,90 2,98 11,92  138 116 50,0 50,0 2,76 2,32 0,78 0,65 0,72 291,50 209,42
14 260,00 20,00 13,20 2,64 10,56  126 96 50,0 50,0 2,52 1,92 0,71 0,54 0,62 227,50 142,15
15 280,00 20,00 4,20 0,84 3,36  50 17 50,0 50,0 1,00 0,34 0,27 0,10 0,19 108,00 20,04
16 300,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DISTRIBUIÇÃO DE VELOCIDADES MÉDIAS NO PERFIL BATIMÉTRICO

VELOCIDADE

(m/s)
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UHE FERREIRA GOMES (Rio Araguari)
MEDIÇÃO DE DESCARGA LÍQUIDA
ESTAÇÃO UHE FERREIRA GOMES JUSANTE

MEDIÇÃO 03.2
DADOS INICIAIS EQUAÇÃO DO MOLINETE (V=AxN+B) RESULTADOS
DATA 27/02/2012 A B PROF. MÉDIA 12,44 m
HORA DE INÍCIO 15:00 SE N< 0,754 0,2246 0,0267 VELOCIDADE MÉDIA 0,77 m/s
HORA DE TÉRMINO 16:00 SE N>= 0,754 0,2925 -0,0244 ÁREA MOLHADA 3732,78 m2

LEITURA DA RÉGUA NO ÍNICIO DA MEDIÇÃO (m) 5,34 LARGURA DA SEÇÃO 300,00 m
LEITURA DA RÉGUA NO TÉRMINO DA MEDIÇÃO (m) 5,33 VAZÃO TOTAL 2890,78 m3/s
MARGEM DE INÍCIO (MB) ESQUERDA

NÚMERO DA 

VERTICAL

DIST. DA MARGEM

(m)

DIST. ENTRE AS 

VERTICAIS

(m)

PROFUNDIDADE

(m)

VELOCIDADE 

MÉDIA

(m/s)

ÁREA PARCIAL

(m²)

VAZÃO 

PARCIAL

(m³/s)

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 30,00 30,00 10,36 2,07 8,29  98 59 50,0 50,0 1,96 1,18 0,55 0,32 0,43 220,75 95,97
03 50,00 20,00 14,60 2,92 11,68  131 114 50,0 50,0 2,62 2,28 0,74 0,64 0,69 273,30 189,15
04 70,00 20,00 15,10 3,02 12,08  111 100 50,0 50,0 2,22 2,00 0,62 0,56 0,59 299,00 177,20
05 90,00 20,00 15,00 3,00 12,00  158 108 50,0 50,0 3,16 2,16 0,90 0,61 0,75 305,90 230,50
06 110,00 20,00 16,08 3,22 12,86  199 101 50,0 50,0 3,98 2,02 1,14 0,57 0,85 313,50 267,40
07 130,00 20,00 15,54 3,11 12,43  210 196 50,0 50,0 4,20 3,92 1,20 1,12 1,16 311,80 362,60
08 150,00 20,00 15,20 3,04 12,16  200 200 50,0 50,0 4,00 4,00 1,15 1,15 1,15 305,70 350,15
09 170,00 20,00 15,20 3,04 12,16  200 189 50,0 50,0 4,00 3,78 1,15 1,08 1,11 305,00 339,53
10 190,00 20,00 15,40 3,08 12,32  181 137 50,0 50,0 3,62 2,74 1,03 0,78 0,91 307,50 278,47
11 210,00 20,00 15,50 3,10 12,40  131 112 50,0 50,0 2,62 2,24 0,74 0,63 0,69 308,95 212,01
12 230,00 20,00 15,39 3,08 12,31  130 100 50,0 50,0 2,60 2,00 0,74 0,56 0,65 307,50 199,33
13 250,00 20,00 15,22 3,04 12,18  127 88 50,0 50,0 2,54 1,76 0,72 0,49 0,60 265,65 160,55
14 270,00 20,00 7,30 1,46 5,84  40 16 50,0 50,0 0,80 0,32 0,21 0,10 0,15 161,80 24,93
15 290,00 20,00 2,54 0,51 2,03  10 7 50,0 50,0 0,20 0,14 0,07 0,06 0,06 46,43 3,01
16 300,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DISTRIBUIÇÃO DE VELOCIDADES MÉDIAS NO PERFIL BATIMÉTRICO

VELOCIDADE

(m/s)

POSIÇÃO DO MOLINETE

(m)

NÚMERO TOTAL 

DE ROTAÇÕES

TEMPO EM CADA 

PONTO

(s)

NÚMERO DE ROTAÇÕES 

POR SEGUNDO

-18,00

-16,00

-14,00

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

0 50 100 150 200 250 300

P
R

O
FU

N
D

ID
A

D
E

 (
m

) 
 | 

   
  V

E
LO

C
ID

A
D

E
 (

m
/s

) 

DISTÂNCIA DA MARGEM (m) 

PROFUNDIDADE
(m)

VELOCIDADE MÉDIA
(m/s)



ANEXO 3

RESUMO DAS MEDIÇÕES DE VAZÃO



UHE FERREIRA GOMES (Rio Araguari)
RESUMO DAS MEDIÇÕES DE VAZÃO
ESTAÇÃO UHE FERREIRA GOMES JUSANTE

N DATA HORA DE INÍCIO
HORA DE 

TÉRMINO
TEMPO TOTAL

NÚMERO DE 

VERTICAIS

ÁREA 

MOLHADA

(m²)

LARGURA DA 

SEÇÃO

(m)

VELOCIDADE 

MÉDIA

(m/s)

PROF. MÉDIA

(m)

COTA MÉDIA

(m)

VAZÃO

(m³/s)

1.1 29/11/2011 08:10:00 10:00:00 01:50:00 25,00 2847,42 295,00 0,10 9,65 3,89 285,99
1.2 29/11/2011 10:00:00 12:00:00 02:00:00 25,00 2963,26 295,00 0,10 10,04 3,91 288,07
2.1 25/01/2012 09:40:00 10:50:00 01:10:00 15,00 3272,45 300,00 0,37 10,91 4,58 1224,35
2.2 25/01/2012 10:50:00 12:00:00 01:10:00 16,00 2898,05 300,00 0,39 9,66 4,51 1136,14
3.1 27/02/2012 14:00:00 15:00:00 01:00:00 16,00 3822,20 300,00 0,77 12,74 5,36 2928,33
3.2 27/02/2012 15:00:00 16:00:00 01:00:00 16,00 3732,78 300,00 0,77 12,44 5,34 2890,78



ANEXO 4

GRÁFICOS

VELOCIDADE MÉDIA

PERFIS BATIMÉTRICOS

CURVA-CHAVE
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ANEXO 5

NIVELAMENTOS E TOPOBATIMETRIAS



UHE FERREIRA GOMES (Rio Araguari)
NIVELAMENTOS TOPOGRÁFICOS
ESTAÇÃO UHE FERREIRA GOMES JUSANTE

DADOS INICIAIS
DATA 07/12/2011
HORA DE INÍCIO 12:10
LEITURA DA RÉGUA 3,83

NIVELAMENTO

ESTACA
VISADA RÉ

(mm)

ALTURA

(mm)

VISADAS 

INTERMEDIÁRIA

(mm)

MUDANÇA

(mm)

ELEVAÇÃO

(mm)

COTA 

NOMINAL

L 3/4-4 3.235 7235 4.000
L 4/5-5 3.235 4000
L 5/6-5 2.235 5000
L 6/7-6 1.235 6000

RN1 406 6829 COTADO

RN1 1.327 8156 6.829
RN2 697 7459 COTADO

ESTACA
VISADA RÉ

(mm)

ALTURA

(mm)

VISADAS 

INTERMEDIÁRIA

(mm)

MUDANÇA

(mm)

ELEVAÇÃO

(mm)

COTA 

NOMINAL

RN2 749 8208 7.459
RN1 1.378 6830

L 6/7-6 2.208 6000
L 5/6-5
L 5/6-5 2.075 7075 5.000
L 4/5-5 3.075 4000

NA 3.412 3663

ESTACA
VISADA RÉ

(mm)

ALTURA

(mm)

VISADAS 

INTERMEDIÁRIA

(mm)

MUDANÇA

(mm)

ELEVAÇÃO

(mm)

COTA 

NOMINAL

NA 3.644 7314 3.670
1,0 3.116 4198
2,0 2.915 4399
3,0 2.119 5195
4,0 1.916 5398
6,0 1.715 5599
8,0 1.086 6228
12,0 815 6499
16,0 400 6914
20,0 136 7178
24,0 316 6998

ESTACA
VISADA RÉ

(mm)

ALTURA

(mm)

VISADAS 

INTERMEDIÁRIA

(mm)

MUDANÇA

(mm)

ELEVAÇÃO

(mm)

COTA 

NOMINAL

NA 3.861 7531 3.670
1,0 3.115 4416
2,0 2.846 4685
3,0 2.115 5416
4,0 1.836 5695
5,0 1.311 6220
6,0 801 6730
7,0 221 7310
7,0 3.541 10851 7310
9,0 2.831 8020
11,0 1.933 8918
13,0 1.230 9621
15,0 661 10190
18,0 311 10540

CONTRA - NIVELAMENTO 

NIVELAMENTO - LEVANTAMENTO MARGEM ESQUERDA

NIVELAMENTO - LEVANTAMENTO MARGEM DIREITA



UHE FERREIRA GOMES (Rio Araguari)
LEVANTAMENTO TOPOBATIMÉTRICO
ESTAÇÃO UHE FERREIRA GOMES JUSANTE

ID
DISTÂNCIA

(m)

ELEVAÇÃO

(mm)
TOPO-ME 0,0 8.714 INÍCIO (ME)
TOPO-ME 4,0 8.894
TOPO-ME 8,0 8.630
TOPO-ME 12,0 8.215
TOPO-ME 16,0 7.944
TOPO-ME 18,0 7.315
TOPO-ME 20,0 7.114
TOPO-ME 21,0 6.911
TOPO-ME 22,0 6.115
TOPO-ME 23,0 5.914

BAT 24,0 5.386 5.386 NA ME
BAT 31,0 4.266
BAT 41,0 4.016
BAT 55,0 3.906
BAT 67,0 3.456
BAT 75,0 3.116
BAT 85,0 -514
BAT 94,0 -8.834
BAT 106,0 -10.084
BAT 115,0 -9.414
BAT 127,0 -9.184
BAT 137,0 -9.814
BAT 151,0 -8.894
BAT 164,0 -8.684
BAT 177,0 -8.524
BAT 188,0 -8.024
BAT 206,0 -8.554
BAT 220,0 -8.334
BAT 240,0 -6.824
BAT 258,0 -8.784
BAT 269,0 -7.424
BAT 281,0 -6.414
BAT 294,0 566
BAT 312,0 4.126
BAT 319,0 5.386 5.386 NA MD

TOPO-MD 320,0 6.132
TOPO-MD 321,0 6.401
TOPO-MD 322,0 7.132
TOPO-MD 323,0 7.411
TOPO-MD 324,0 7.936
TOPO-MD 325,0 8.446
TOPO-MD 326,0 9.026
TOPO-MD 326,0 9.026
TOPO-MD 328,0 9.736
TOPO-MD 330,0 10.634
TOPO-MD 332,0 11.337
TOPO-MD 334,0 11.906
TOPO-MD 337,0 12.256 FIM MD
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I. Introdução 
 

 De acordo com o contrato firmado entre a empresa responsável pelo AHE Ferreira 
Gomes e nossa empresa, procedemos, durante o mês de Março de 2012, ao início de 
operação da estação utilizada para o monitoramento sismológico da área de interesse da 
barragem e reservatório do referido AHE.  Seguindo as recomendações especificadas para o 
monitoramento, a região do reservatório deve ser permanentemente monitorada por uma 
estação sismográfica.  Tal fato deve-se à necessidade de localizar, com precisão, os eventos 
que possam ocorrer no local de interesse da futura barragem. 
 

Para efetuar a localização dos eventos (incluindo-se aqui explosões em pedreiras na 
região dos reservatórios, sismos naturais ou induzidos naquela região, ou qualquer outra 
atividade local que possa gerar ondas sísmicas), necessitamos determinar quatro parâmetros 
para cada evento: a localização exata do epicentro (latitude e longitude), a profundidade do 
foco e a hora de origem (momento em que ocorreu o evento).  Assim, necessitamos de, no 
mínimo, quatro dados de tempo de chegada das ondas medidos na estação, que seriam 
nossas fontes de dados.  Como decidimos instalar um sismógrafo de três componentes na 
estação sismográfica instalada, poderemos analisar tanto ondas P como ondas S, o que nos 
permite obter até seis leituras de tempos de chegada na estação sismográfica considerada.  
Isto explica o fato que, para o arranjo sismográfico mais simples e, portanto, menos 
oneroso, teremos uma estação sismográfica, o que nos permitirá o registro da chegada das 
ondas P e das ondas S produzidas por um evento sísmico.  Caso haja comprovação futura 
de atividade sismológica na região, precisaremos instalar mais estações, para realizar um 
trabalho mais preciso de observação do fenômeno, com a instalação de um arranjo com, no 
mínimo, três estações.  No entanto, como não sabemos da existência do fenômeno, 
iniciaremos os trabalhos de observação com o arranjo mais simples, composto de uma 
estação. 
 
 Para a fase do trabalho relacionado à instalação, realizamos uma viagem à região da 
Bacia do Rio Araguari, no Estado do Amapá, em um ponto selecionado nas imediações do 
canteiro de obras do AHE, cumprindo o seguinte progama: 
 
a) Escolha do local para instalação da estação sismográfica. 
 
b) Instalação dos equipamentos no local selecionado para a estação. 
 
c) Testes e início de operação da estação sismográfica instalada. 
 
 
 
 

II. Localização da Estação 
 

 A localização da estação sismográfica foi feita durante a viagem realizada à área 
citada no centro do Estado do Amapá, durante os dias 7 a 9 de Março de 2012.  A seleção 
do local foi feita obedecendo aos seguintes critérios: 
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a) Proximidade de alguma via de acesso, de forma a facilitar o acesso ao local e a operação 
e manutenção futura da estação; 
 
b) Proximidade a alguma casa habitada da região, de forma que pudéssemos dispôr de 
apoio para a fase de instalação dos equipamentos, assim como de segurança para os 
equipamentos ali instalados; 
 
c) Disponibilidade de energia elétrica confiável no local, para que pudéssemos operar, com 
corrente alternada, os sistemas instalados na estação. 
 

O local selecionado, onde foi instalado o conjunto de equipamentos correspondente 
à estação sismográfica, foi em um prédio (Fotos em anexo) onde existia infra-estrutura 
básica (energia elétrica e acesso à rede internet) mínima para a operação idealizada para a 
estação. 
 

Desta forma, os equipamentos foram instalados em local seguro, nas proximidades 
do canteiro de obras do AHE Ferreira Gomes, que dispõe de segurança permanente e nas 
proximidades da futura usina.  Apesar do sismômetro da estação estar sujeito a um maior 
ruído local, certamente associado ao tráfego no local, teremos boa segurança para os 
equipamentos e maior facilidade de acesso para a manutenção da estação e de recuperação 
dos dados registrados.   A energia elétrica em corrente alternada, necessária para o 
funcionamento da estação, foi obtida de uma ligação à rede elétrica local, com o sistema 
devidamente provido de no-break e de filtro de linha (Fotos em anexo). 

 
 Os equipamentos da estação podem ser visualizados em fotos que incluímos no 
anexo deste relatório.  Trata-se de sismógrafo e sismômetro, dotados de sistema de 
aquisição e de registro para a obtenção adequada dos dados necessários ao monitoramento 
da região. 
 
 Para a rotina de troca de registros e de manutenção dos equipamentos, que 
pretendemos conduzir com freqüência mensal, empregamos também uma unidade 
computacional (do tipo notebook), que serve para transmitirmos os comandos básicos ao 
sismógrafo e para aferir como está o funcionamento da estação.  O micro-computador 
empregado para o tipo de sismógrafo que equipa a estação foi também mostrado nas fotos 
do anexo deste relatório. 
 
 
 
  
 

III. Parâmetros de Funcionamento da Estação 
 

 Para operação da estação sismológica, foram selecionados parâmetros que 
permitissem a obtenção de dados para caracterização da atividade sismológica regional.  
Tais parâmetros indicam o modo de registro dos dados sismológicos coletados pelo 
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sismômetro da estação instalada no âmbito do projeto.  Como exemplo, listamos na Tabela 
1 abaixo os parâmetros selecionados inicialmente para o sismógrafo da estação instalada 
em Ferreira Gomes. 
 

Tabela 1 
 

Estação Ferreira 
Gomes 

Modo de Registro SC 
Canais Ativos 1,2,3 

Ganho do Pré-Amplificador 1 
Stream 1 Continuo 
Stream 2 event trigger 

Taxa de Amostragem 
 (para Stream 1 e Stream 2) 

50 sps 

Canais Stream 1 1,2,3 
 

 
 Os parâmetros foram selecionados de forma a podermos observar tanto a eventual 
sismicidade presente na região onde ficará localizado o reservatório do AHE envolvido, 
assim como a observação dos chamados telessismos.  Estes últimos, representam os 
registros de sismos que ocorreram em outras regiões da Terra e que tiveram magnitude 
grande o suficiente para ter as ondas sismológicas correspondentes registradas pela estação 
que instalamos em Ferreira Gomes. 
 
 Desta forma, selecionamos para registro o modo contínuo, com três canais ativos: 1, 
2 e 3.  Foi usado um pacote de dados no registro: designado 1, onde os dados dos três 
canais são registrados de forma contínua, com taxa de amostragem de 50 sps (50 amostras 
por segundo.  O ganho do pré-amplificador para cada um dos três canais ativos da estação 
foi selecionado com o valor 1 (Tabela 1). 
 
 
 
 

IV. Considerações Sobre o Monitoramento Planejado 
 

 Para o monitoramento da região de interesse do AHE Ferreira Gomes, planejamos 
três etapas, cada uma das quais com um objetivo específico, conforme descrevemos a 
seguir: 
 
 

IV.1. Período Prévio à Existência do Reservatório 
 

 A sismicidade natural de uma região onde pretende-se construir uma grande obra de 
engenharia, como é o caso do AHE envolvido nesta região, é normalmente estudada em um 
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período anterior à construção da barragem.  Tal procedimento envolve a estimativa do risco 
sísmico na região de interesse, no qual é feita uma análise do catálogo sismológico, com 
considerações sobre os níveis de cobertura do mesmo, determinação da relação freqüência 
x magnitude e estimativa dos valores de probabilidade de ocorrência de danos materiais 
significativos, que possam danificar uma estrutura construída no local escolhido para a 
barragem.  Este trabalho é realizado durante a fase de estudos para viabilidade do projeto. 
 
 Nesta fase de estudos, temos normalmente o problema, em nosso país, do 
conhecimento restrito da sismicidade natural, devido normalmente à recente ocupação pelo 
homem das áreas envolvidas, em níveis demográficos que permitam uma cobertura 
suficiente para registrar, em meios de comunicação, os sismos que possam ter ocorrido no 
passado.  Temos também a limitação da falta de instrumentos sismográficos instalados na 
região (no caso do AHE Ferreira Gomes considerado, a região de interesse só começou a 
ser efetivamente monitorada no início da década de 80, com a instalação e operação 
eventual da Estação Sismológica de Coaraci Nunes e de Belém).  No entanto, casos de 
sismos com magnitude mais baixa têm ainda seu problema presente, visto que estações 
regionais na região onde será formado o reservatório do AHE Ferreira Gomes ainda são 
escassas. 
 
 Assim, é necessário que haja um acompanhamento da sismicidade natural da área 
desde antes do início da construção das barragens, de forma que possamos conhecer o 
“nível de base”, que poderia ser também tratado como “nível zero” de atividade sísmica 
naquela área.  Com tal conhecimento, estaremos prontos para observar a atividade regional 
durante as duas etapas seguintes: monitoramento durante o período de enchimento do 
reservatório e o monitoramento durante a vida útil do mesmo. 
 
 É ainda importante acompanhar, durante esta fase, o comportamento dos 
equipamentos instalados na estação envolvida no monitoramento sismológico.  Tendo em 
vista que são equipamentos de mecânica de precisão e com sistema eletrônico sensíveis a 
condições ambientais locais, como variação da temperatura ambiente, devemos 
acompanhar atentamente como os mesmos se comportam durante esta fase de operação.  É 
importante ainda verificar o nível de ruído ambiental (relacionado, principalmente, ao 
tráfego nas imediações da estação e na operação de outros equipamentos nas proximidades 
da mesma), para verificar se o local selecionado para cada estação é apropriado ou não.  No 
caso de não ser apropriado, a estação poderá inclusive ser deslocada para outra localidade. 
 
 No nosso caso, considerando-se que a estação do AHE Ferreira Gomes foi instalada 
em Março de 2012, a operação da mesma teve seu início em 08 de Março de 2012, 
cumprimos agora este estágio do monitoramento sismológico previsto em nossos planos. 
 
 
 

IV.2. Período de Enchimento do Reservatório 
 

 Com o início de operação da estação sismográfica, discutida no item acima, tivemos 
oportunidade de começar o efetivo monitoramento da região em questão.  Quando o 
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reservatório tiver seu enchimento iniciado, passaremos para a segunda etapa de nosso 
planejado monitoramento sismológico da região, com o início da fase de monitoramento do 
enchimento. 
 

Nesta fase, é importante continuarmos o monitoramento da atividade sísmica 
regional e acompanharmos os eventos ocorridos durante as obras da represa.  Neste último 
caso, referente ao período em que ainda exista construção das estruturas, devemos observar 
o comportamento e localização das pedreiras instaladas para fornecimento de material para 
a construção da barragem. 
 
 A localização das pedreiras da região é uma informação bastante útil, pois o erro na 
localização dos sismos é normalmente grande o suficiente para podermos distinguir, com 
segurança, as explosões registradas (mesmo que duas explosões de pedreiras próximas, que 
ocorreram a apenas alguns segundos de diferença no tempo, tenham ocorrido em um 
determinado dia). 
 
 No período de enchimento do reservatório, necessitaremos de informações relativas 
ao nível da água no mesmo.  Neste caso, tal informação é importante para que possamos 
tentar correlacionar um eventual aumento no nível de atividade sísmica com o processo de 
enchimento do reservatório.  Deve-se, no entanto, lembrar que tal correlação não é 
necessariamente positiva, visto que o aumento na sismicidade pode não estar 
correlacionado com o enchimento do reservatório. 
 
 
 
 
 

IV.3. Período de Vida Útil da Barragem 
 

 Tendo sido feito o enchimento do reservatório, o acompanhamento da atividade 
sísmica regional deve ter continuidade.  Neste caso, é importante que tenhamos ainda o 
controle da variação do nível de água dentro do reservatório e que efetuemos a observação 
de explosões realizadas nas pedreiras locais.  Desta forma, poderemos controlar ainda as 
possíveis correlações entre a variação do nível da água e o aumento ou diminuição do nível 
de atividade sísmica regional. 
 
 É importante que tal acompanhamento seja feito durante toda a vida útil da 
barragem.  Além de ter um custo baixo (normalmente apenas o custo de operação da rede 
de sismógrafos e da análise dos dados gerados pela mesma), o monitoramento sismológico 
contínuo permite a verificação da atividade sísmica da região ao longo de todo o tempo, o 
que permite um acompanhamento da atividade (que pode aumentar ou diminuir a qualquer 
momento) e evita problemas de desmobilização da rede de observações.  Neste último caso, 
nosso problema seria quando da eventualidade de um aumento na sismicidade, percebido 
pelos moradores locais, que induziriam uma remobilização dos equipamentos, o que 
normalmente implica em custos mais elevados.  Por outro lado, se tivermos um 
acompanhamento contínuo dos níveis de atividade sísmica, é possível detectar o problema 
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com antecedência, o que minimizaria a surpresa dos proprietários da empresa responsável 
pelo empreendimento e que permitiria prepararmos a população local para o 
acompanhamento do fenômeno. 
 
 Vale a pena lembrarmos aqui que, apesar da atividade sísmica regional brasileira ser 
em geral baixa, grandes reservatórios associados a usinas hidrelétricas no Brasil estão 
normalmente associados a eventos de aumento de atividade sísmica no local.  Tal fenômeno 
ocorreu no Brasil até com reservatórios de porte bem menor que o reservatório a ser 
formado pelo AHE Ferreira Gomes.  Existem casos, como o de Carmo do Cajurú, 
localizado em Minas Gerais, onde temos uma altura do nível de água no reservatório de 
porte relativamente pequena, que possui atividade sísmica bastante considerável, apesar da 
idade daquele reservatório ser agora em torno de 30 anos. 
 
 

V. Atividades Desenvolvidas no Período 
 

 Durante o período de monitoramento sismológico referente ao mês de Março de 
2012, seguimos a rotina de trabalho relacionada abaixo: 
 
- Instalação e testes da estação sismológica; 
- Operação do sistema instalado, de forma contínua, durante o mês em curso; 
- Recuperação dos dados registrados durante o mês de operação considerado neste relatório; 
- Processamento e análise dos dados coletados durante o mês de registro; 
- Interpretação dos resultados da análise e elaboração do relatório mensal correspondente; 
- Armazenamento dos registros sismológicos coletados e do resultado das análises 
efetuadas durante o período. 
 
 Podemos relatar que, durante o mês de registros objeto deste relatório, a estação 
sismológica funcionou sem problemas.  Os sensores da estação, seu sistema de horário via 
GPS, o sistema de registro e, finalmente, o sistema de comunicação via internet, 
funcionaram perfeitamente durante o período. 
 
 No Apêndice deste relatório, incluímos os resultados que consideramos mais 
significativos da análise dos sismogramas coletados durante o período.  Neste caso, foi 
produzido um arquivo de registro para cada dia do mês considerado durante esta fase de 
operação do sistema.  Os arquivos diários foram armazenados e processados de forma 
individual. 
 
 Nossas principais observações referem-se à grande quantidade de ruídos diários 
(confundidos eventualmente pelo sistema como possíveis eventos), registrados como 
reflexo da atividade humana nas imediações da estação (tráfego de veículos pesados, 
eventuais detonações na obra, além de outras possíveis fontes de ruído).  A quantidade de 
ruídos observados está bem caracterizada durante os períodos diurnos (hora local), quando 
observamos os registros produzidos.  Em dias que não incluem uma atividade de trabalho 
tão grande (como nos domingos e feriados), a quantidade de ruídos diminui. 
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 Durante o mês de Março de 2012, pudemos observar o registro de um telessismo, 
evento ocorrido a uma distância epicentral grande da estação considerada no AHE Ferreira 
Gomes.  Trata-se de um sismo ocorrido no dia 22 de Março, no México.  Registramos 
também, em 25 de Março, um sismo ocorrido no centro do Chile.  Os dados tratados foram 
incluídos no Apêndice deste relatório.  O registro eventual de telessismos pela estação é 
importante, pois serve para testarmos a sensibilidade da estação e o horário correto do 
sistema. 
 
 Desta forma, consideramos que, em Março de 2012, todos os nossos objetivos, 
referentes à coleta, ao armazenamento e ao processamento e interpretação dos dados 
sismológicos gerados pela estação instalada no AHE Ferreira Gomes, foram alcançados.   
 
 Pretendemos agora dar continuidade aos trabalhos realizados no âmbito do 
Programa de Monitoramento Sismológico do AHE Ferreira Gomes, com a coleta e análise 
dos dados gerados ao longo do próximo mês do programa. 
 
 

VI. Equipe Envolvida 
 

 A equipe envolvida no processo de instalação e de início de operação da estação foi 
a seguinte: 
 
Prof. João Willy Corrêa Rosa (Coordenador) (PhD em Geofísica, MIT-USA, 1986) 
Prof. José Wilson Corrêa Rosa (PhD em Geofísica, MIT-USA, 1989, Pós-Doutor em 
Geofísica, Harvard University e MIT-USA) 
 
 
 
 
 

VII. Conclusões 
 

 Conseguimos, durante o período de Março de 2012, concluir a fase programada de 
operação da estação sismográfica para monitoramento do AHE Ferreira Gomes, Estado do 
Amapá.  A estação terá como principal objetivo o monitoramento sismológico durante os 
períodos de construção da barragem, enchimento do reservatório e, finalmente, de vida útil 
do lago que será formado pelo represamento do Rio Araguari. 
 
 Consideramos que, em Março de 2012, todos os nossos objetivos, referentes à 
coleta, ao armazenamento e ao processamento e interpretação dos dados sismológicos 
gerados pela estação instalada no AHE Ferreira Gomes, foram alcançados.   
 
 Os trabalhos tiveram êxito graças ao apoio do pessoal da equipe de Gerenciamento 
Ambiental, a quem dedicamos um merecido e sincero agradecimento. 
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 Concluída esta fase de observação, pretendemos efetuar a recuperação periódica dos  
conjuntos de dados registrados e o processamento do conjunto total de dados do mês 
seguinte do projeto.  Com isto, pretendemos dar continuidade aos trabalhos realizados no 
âmbito do Programa de Monitoramento Sismológico do AHE Ferreira Gomes, de forma a 
atingir os objetivos do programa estabelecidos para o próximo mês de vigência do mesmo.  
As atividades de monitoramento, de armazenamento de dados e de processamento e 
interpretação dos resultados, devem fornecer os subsídios e conclusões necessárias para 
elaboração do relatório do mês de Abril de 2012.  
 
 
 
       Brasília, 26 de Março de 2012. 
 

        
 
       João Willy Corrêa Rosa 
       WW Consultoria e Tecnologia Ltda 
       SEPS 715/915 Centro Clínico Pacini 
       Bloco D Sala 103 
       70.390-155 - Brasília, DF 
       Fone (+61) 9988-4234 
       joaowillyrosa@gmail.com  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitoramento Sismológico do 
AHE Ferreira Gomes, AP 

 
 

Relatório 1 
 

Operação da Estação 
Sismográfica 

 
 
 

Março de 2012



 2 

I. Introdução 
 

 De acordo com o contrato firmado entre a empresa responsável pelo AHE Ferreira 
Gomes e nossa empresa, procedemos, durante o mês de Março de 2012, ao início de 
operação da estação utilizada para o monitoramento sismológico da área de interesse da 
barragem e reservatório do referido AHE.  Seguindo as recomendações especificadas para o 
monitoramento, a região do reservatório deve ser permanentemente monitorada por uma 
estação sismográfica.  Tal fato deve-se à necessidade de localizar, com precisão, os eventos 
que possam ocorrer no local de interesse da futura barragem. 
 

Para efetuar a localização dos eventos (incluindo-se aqui explosões em pedreiras na 
região dos reservatórios, sismos naturais ou induzidos naquela região, ou qualquer outra 
atividade local que possa gerar ondas sísmicas), necessitamos determinar quatro parâmetros 
para cada evento: a localização exata do epicentro (latitude e longitude), a profundidade do 
foco e a hora de origem (momento em que ocorreu o evento).  Assim, necessitamos de, no 
mínimo, quatro dados de tempo de chegada das ondas medidos na estação, que seriam 
nossas fontes de dados.  Como decidimos instalar um sismógrafo de três componentes na 
estação sismográfica instalada, poderemos analisar tanto ondas P como ondas S, o que nos 
permite obter até seis leituras de tempos de chegada na estação sismográfica considerada.  
Isto explica o fato que, para o arranjo sismográfico mais simples e, portanto, menos 
oneroso, teremos uma estação sismográfica, o que nos permitirá o registro da chegada das 
ondas P e das ondas S produzidas por um evento sísmico.  Caso haja comprovação futura 
de atividade sismológica na região, precisaremos instalar mais estações, para realizar um 
trabalho mais preciso de observação do fenômeno, com a instalação de um arranjo com, no 
mínimo, três estações.  No entanto, como não sabemos da existência do fenômeno, 
iniciaremos os trabalhos de observação com o arranjo mais simples, composto de uma 
estação. 
 
 Para a fase do trabalho relacionado à instalação, realizamos uma viagem à região da 
Bacia do Rio Araguari, no Estado do Amapá, em um ponto selecionado nas imediações do 
canteiro de obras do AHE, cumprindo o seguinte progama: 
 
a) Escolha do local para instalação da estação sismográfica. 
 
b) Instalação dos equipamentos no local selecionado para a estação. 
 
c) Testes e início de operação da estação sismográfica instalada. 
 
 
 
 

II. Localização da Estação 
 

 A localização da estação sismográfica foi feita durante a viagem realizada à área 
citada no centro do Estado do Amapá, durante os dias 7 a 9 de Março de 2012.  A seleção 
do local foi feita obedecendo aos seguintes critérios: 
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a) Proximidade de alguma via de acesso, de forma a facilitar o acesso ao local e a operação 
e manutenção futura da estação; 
 
b) Proximidade a alguma casa habitada da região, de forma que pudéssemos dispôr de 
apoio para a fase de instalação dos equipamentos, assim como de segurança para os 
equipamentos ali instalados; 
 
c) Disponibilidade de energia elétrica confiável no local, para que pudéssemos operar, com 
corrente alternada, os sistemas instalados na estação. 
 

O local selecionado, onde foi instalado o conjunto de equipamentos correspondente 
à estação sismográfica, foi em um prédio (Fotos em anexo) onde existia infra-estrutura 
básica (energia elétrica e acesso à rede internet) mínima para a operação idealizada para a 
estação. 
 

Desta forma, os equipamentos foram instalados em local seguro, nas proximidades 
do canteiro de obras do AHE Ferreira Gomes, que dispõe de segurança permanente e nas 
proximidades da futura usina.  Apesar do sismômetro da estação estar sujeito a um maior 
ruído local, certamente associado ao tráfego no local, teremos boa segurança para os 
equipamentos e maior facilidade de acesso para a manutenção da estação e de recuperação 
dos dados registrados.   A energia elétrica em corrente alternada, necessária para o 
funcionamento da estação, foi obtida de uma ligação à rede elétrica local, com o sistema 
devidamente provido de no-break e de filtro de linha (Fotos em anexo). 

 
 Os equipamentos da estação podem ser visualizados em fotos que incluímos no 
anexo deste relatório.  Trata-se de sismógrafo e sismômetro, dotados de sistema de 
aquisição e de registro para a obtenção adequada dos dados necessários ao monitoramento 
da região. 
 
 Para a rotina de troca de registros e de manutenção dos equipamentos, que 
pretendemos conduzir com freqüência mensal, empregamos também uma unidade 
computacional (do tipo notebook), que serve para transmitirmos os comandos básicos ao 
sismógrafo e para aferir como está o funcionamento da estação.  O micro-computador 
empregado para o tipo de sismógrafo que equipa a estação foi também mostrado nas fotos 
do anexo deste relatório. 
 
 
 
  
 

III. Parâmetros de Funcionamento da Estação 
 

 Para operação da estação sismológica, foram selecionados parâmetros que 
permitissem a obtenção de dados para caracterização da atividade sismológica regional.  
Tais parâmetros indicam o modo de registro dos dados sismológicos coletados pelo 
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sismômetro da estação instalada no âmbito do projeto.  Como exemplo, listamos na Tabela 
1 abaixo os parâmetros selecionados inicialmente para o sismógrafo da estação instalada 
em Ferreira Gomes. 
 

Tabela 1 
 

Estação Ferreira 
Gomes 

Modo de Registro SC 
Canais Ativos 1,2,3 

Ganho do Pré-Amplificador 1 
Stream 1 Continuo 
Stream 2 event trigger 

Taxa de Amostragem 
 (para Stream 1 e Stream 2) 

50 sps 

Canais Stream 1 1,2,3 
 

 
 Os parâmetros foram selecionados de forma a podermos observar tanto a eventual 
sismicidade presente na região onde ficará localizado o reservatório do AHE envolvido, 
assim como a observação dos chamados telessismos.  Estes últimos, representam os 
registros de sismos que ocorreram em outras regiões da Terra e que tiveram magnitude 
grande o suficiente para ter as ondas sismológicas correspondentes registradas pela estação 
que instalamos em Ferreira Gomes. 
 
 Desta forma, selecionamos para registro o modo contínuo, com três canais ativos: 1, 
2 e 3.  Foi usado um pacote de dados no registro: designado 1, onde os dados dos três 
canais são registrados de forma contínua, com taxa de amostragem de 50 sps (50 amostras 
por segundo.  O ganho do pré-amplificador para cada um dos três canais ativos da estação 
foi selecionado com o valor 1 (Tabela 1). 
 
 
 
 

IV. Considerações Sobre o Monitoramento Planejado 
 

 Para o monitoramento da região de interesse do AHE Ferreira Gomes, planejamos 
três etapas, cada uma das quais com um objetivo específico, conforme descrevemos a 
seguir: 
 
 

IV.1. Período Prévio à Existência do Reservatório 
 

 A sismicidade natural de uma região onde pretende-se construir uma grande obra de 
engenharia, como é o caso do AHE envolvido nesta região, é normalmente estudada em um 
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período anterior à construção da barragem.  Tal procedimento envolve a estimativa do risco 
sísmico na região de interesse, no qual é feita uma análise do catálogo sismológico, com 
considerações sobre os níveis de cobertura do mesmo, determinação da relação freqüência 
x magnitude e estimativa dos valores de probabilidade de ocorrência de danos materiais 
significativos, que possam danificar uma estrutura construída no local escolhido para a 
barragem.  Este trabalho é realizado durante a fase de estudos para viabilidade do projeto. 
 
 Nesta fase de estudos, temos normalmente o problema, em nosso país, do 
conhecimento restrito da sismicidade natural, devido normalmente à recente ocupação pelo 
homem das áreas envolvidas, em níveis demográficos que permitam uma cobertura 
suficiente para registrar, em meios de comunicação, os sismos que possam ter ocorrido no 
passado.  Temos também a limitação da falta de instrumentos sismográficos instalados na 
região (no caso do AHE Ferreira Gomes considerado, a região de interesse só começou a 
ser efetivamente monitorada no início da década de 80, com a instalação e operação 
eventual da Estação Sismológica de Coaraci Nunes e de Belém).  No entanto, casos de 
sismos com magnitude mais baixa têm ainda seu problema presente, visto que estações 
regionais na região onde será formado o reservatório do AHE Ferreira Gomes ainda são 
escassas. 
 
 Assim, é necessário que haja um acompanhamento da sismicidade natural da área 
desde antes do início da construção das barragens, de forma que possamos conhecer o 
“nível de base”, que poderia ser também tratado como “nível zero” de atividade sísmica 
naquela área.  Com tal conhecimento, estaremos prontos para observar a atividade regional 
durante as duas etapas seguintes: monitoramento durante o período de enchimento do 
reservatório e o monitoramento durante a vida útil do mesmo. 
 
 É ainda importante acompanhar, durante esta fase, o comportamento dos 
equipamentos instalados na estação envolvida no monitoramento sismológico.  Tendo em 
vista que são equipamentos de mecânica de precisão e com sistema eletrônico sensíveis a 
condições ambientais locais, como variação da temperatura ambiente, devemos 
acompanhar atentamente como os mesmos se comportam durante esta fase de operação.  É 
importante ainda verificar o nível de ruído ambiental (relacionado, principalmente, ao 
tráfego nas imediações da estação e na operação de outros equipamentos nas proximidades 
da mesma), para verificar se o local selecionado para cada estação é apropriado ou não.  No 
caso de não ser apropriado, a estação poderá inclusive ser deslocada para outra localidade. 
 
 No nosso caso, considerando-se que a estação do AHE Ferreira Gomes foi instalada 
em Março de 2012, a operação da mesma teve seu início em 08 de Março de 2012, 
cumprimos agora este estágio do monitoramento sismológico previsto em nossos planos. 
 
 
 

IV.2. Período de Enchimento do Reservatório 
 

 Com o início de operação da estação sismográfica, discutida no item acima, tivemos 
oportunidade de começar o efetivo monitoramento da região em questão.  Quando o 
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reservatório tiver seu enchimento iniciado, passaremos para a segunda etapa de nosso 
planejado monitoramento sismológico da região, com o início da fase de monitoramento do 
enchimento. 
 

Nesta fase, é importante continuarmos o monitoramento da atividade sísmica 
regional e acompanharmos os eventos ocorridos durante as obras da represa.  Neste último 
caso, referente ao período em que ainda exista construção das estruturas, devemos observar 
o comportamento e localização das pedreiras instaladas para fornecimento de material para 
a construção da barragem. 
 
 A localização das pedreiras da região é uma informação bastante útil, pois o erro na 
localização dos sismos é normalmente grande o suficiente para podermos distinguir, com 
segurança, as explosões registradas (mesmo que duas explosões de pedreiras próximas, que 
ocorreram a apenas alguns segundos de diferença no tempo, tenham ocorrido em um 
determinado dia). 
 
 No período de enchimento do reservatório, necessitaremos de informações relativas 
ao nível da água no mesmo.  Neste caso, tal informação é importante para que possamos 
tentar correlacionar um eventual aumento no nível de atividade sísmica com o processo de 
enchimento do reservatório.  Deve-se, no entanto, lembrar que tal correlação não é 
necessariamente positiva, visto que o aumento na sismicidade pode não estar 
correlacionado com o enchimento do reservatório. 
 
 
 
 
 

IV.3. Período de Vida Útil da Barragem 
 

 Tendo sido feito o enchimento do reservatório, o acompanhamento da atividade 
sísmica regional deve ter continuidade.  Neste caso, é importante que tenhamos ainda o 
controle da variação do nível de água dentro do reservatório e que efetuemos a observação 
de explosões realizadas nas pedreiras locais.  Desta forma, poderemos controlar ainda as 
possíveis correlações entre a variação do nível da água e o aumento ou diminuição do nível 
de atividade sísmica regional. 
 
 É importante que tal acompanhamento seja feito durante toda a vida útil da 
barragem.  Além de ter um custo baixo (normalmente apenas o custo de operação da rede 
de sismógrafos e da análise dos dados gerados pela mesma), o monitoramento sismológico 
contínuo permite a verificação da atividade sísmica da região ao longo de todo o tempo, o 
que permite um acompanhamento da atividade (que pode aumentar ou diminuir a qualquer 
momento) e evita problemas de desmobilização da rede de observações.  Neste último caso, 
nosso problema seria quando da eventualidade de um aumento na sismicidade, percebido 
pelos moradores locais, que induziriam uma remobilização dos equipamentos, o que 
normalmente implica em custos mais elevados.  Por outro lado, se tivermos um 
acompanhamento contínuo dos níveis de atividade sísmica, é possível detectar o problema 



 7 

com antecedência, o que minimizaria a surpresa dos proprietários da empresa responsável 
pelo empreendimento e que permitiria prepararmos a população local para o 
acompanhamento do fenômeno. 
 
 Vale a pena lembrarmos aqui que, apesar da atividade sísmica regional brasileira ser 
em geral baixa, grandes reservatórios associados a usinas hidrelétricas no Brasil estão 
normalmente associados a eventos de aumento de atividade sísmica no local.  Tal fenômeno 
ocorreu no Brasil até com reservatórios de porte bem menor que o reservatório a ser 
formado pelo AHE Ferreira Gomes.  Existem casos, como o de Carmo do Cajurú, 
localizado em Minas Gerais, onde temos uma altura do nível de água no reservatório de 
porte relativamente pequena, que possui atividade sísmica bastante considerável, apesar da 
idade daquele reservatório ser agora em torno de 30 anos. 
 
 

V. Atividades Desenvolvidas no Período 
 

 Durante o período de monitoramento sismológico referente ao mês de Março de 
2012, seguimos a rotina de trabalho relacionada abaixo: 
 
- Instalação e testes da estação sismológica; 
- Operação do sistema instalado, de forma contínua, durante o mês em curso; 
- Recuperação dos dados registrados durante o mês de operação considerado neste relatório; 
- Processamento e análise dos dados coletados durante o mês de registro; 
- Interpretação dos resultados da análise e elaboração do relatório mensal correspondente; 
- Armazenamento dos registros sismológicos coletados e do resultado das análises 
efetuadas durante o período. 
 
 Podemos relatar que, durante o mês de registros objeto deste relatório, a estação 
sismológica funcionou sem problemas.  Os sensores da estação, seu sistema de horário via 
GPS, o sistema de registro e, finalmente, o sistema de comunicação via internet, 
funcionaram perfeitamente durante o período. 
 
 No Apêndice deste relatório, incluímos os resultados que consideramos mais 
significativos da análise dos sismogramas coletados durante o período.  Neste caso, foi 
produzido um arquivo de registro para cada dia do mês considerado durante esta fase de 
operação do sistema.  Os arquivos diários foram armazenados e processados de forma 
individual. 
 
 Nossas principais observações referem-se à grande quantidade de ruídos diários 
(confundidos eventualmente pelo sistema como possíveis eventos), registrados como 
reflexo da atividade humana nas imediações da estação (tráfego de veículos pesados, 
eventuais detonações na obra, além de outras possíveis fontes de ruído).  A quantidade de 
ruídos observados está bem caracterizada durante os períodos diurnos (hora local), quando 
observamos os registros produzidos.  Em dias que não incluem uma atividade de trabalho 
tão grande (como nos domingos e feriados), a quantidade de ruídos diminui. 
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 Durante o mês de Março de 2012, pudemos observar o registro de um telessismo, 
evento ocorrido a uma distância epicentral grande da estação considerada no AHE Ferreira 
Gomes.  Trata-se de um sismo ocorrido no dia 22 de Março, no México.  Registramos 
também, em 25 de Março, um sismo ocorrido no centro do Chile.  Os dados tratados foram 
incluídos no Apêndice deste relatório.  O registro eventual de telessismos pela estação é 
importante, pois serve para testarmos a sensibilidade da estação e o horário correto do 
sistema. 
 
 Desta forma, consideramos que, em Março de 2012, todos os nossos objetivos, 
referentes à coleta, ao armazenamento e ao processamento e interpretação dos dados 
sismológicos gerados pela estação instalada no AHE Ferreira Gomes, foram alcançados.   
 
 Pretendemos agora dar continuidade aos trabalhos realizados no âmbito do 
Programa de Monitoramento Sismológico do AHE Ferreira Gomes, com a coleta e análise 
dos dados gerados ao longo do próximo mês do programa. 
 
 

VI. Equipe Envolvida 
 

 A equipe envolvida no processo de instalação e de início de operação da estação foi 
a seguinte: 
 
Prof. João Willy Corrêa Rosa (Coordenador) (PhD em Geofísica, MIT-USA, 1986) 
Prof. José Wilson Corrêa Rosa (PhD em Geofísica, MIT-USA, 1989, Pós-Doutor em 
Geofísica, Harvard University e MIT-USA) 
 
 
 
 
 

VII. Conclusões 
 

 Conseguimos, durante o período de Março de 2012, concluir a fase programada de 
operação da estação sismográfica para monitoramento do AHE Ferreira Gomes, Estado do 
Amapá.  A estação terá como principal objetivo o monitoramento sismológico durante os 
períodos de construção da barragem, enchimento do reservatório e, finalmente, de vida útil 
do lago que será formado pelo represamento do Rio Araguari. 
 
 Consideramos que, em Março de 2012, todos os nossos objetivos, referentes à 
coleta, ao armazenamento e ao processamento e interpretação dos dados sismológicos 
gerados pela estação instalada no AHE Ferreira Gomes, foram alcançados.   
 
 Os trabalhos tiveram êxito graças ao apoio do pessoal da equipe de Gerenciamento 
Ambiental, a quem dedicamos um merecido e sincero agradecimento. 
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 Concluída esta fase de observação, pretendemos efetuar a recuperação periódica dos  
conjuntos de dados registrados e o processamento do conjunto total de dados do mês 
seguinte do projeto.  Com isto, pretendemos dar continuidade aos trabalhos realizados no 
âmbito do Programa de Monitoramento Sismológico do AHE Ferreira Gomes, de forma a 
atingir os objetivos do programa estabelecidos para o próximo mês de vigência do mesmo.  
As atividades de monitoramento, de armazenamento de dados e de processamento e 
interpretação dos resultados, devem fornecer os subsídios e conclusões necessárias para 
elaboração do relatório do mês de Abril de 2012.  
 
 
 
       Brasília, 26 de Março de 2012. 
 

        
 
       João Willy Corrêa Rosa 
       WW Consultoria e Tecnologia Ltda 
       SEPS 715/915 Centro Clínico Pacini 
       Bloco D Sala 103 
       70.390-155 - Brasília, DF 
       Fone (+61) 9988-4234 
       joaowillyrosa@gmail.com  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apêndice 
 

Resultado do Tratamento de Dados Obtidos 
 

Ref. Março 2012 



 
Registro processado (dados filtrados, com filtro band-pass entre 0.1 e 2.0 Hz), do primeiro dia completo de registro da Estação 
Sismológica do AHE Ferreira Gomes (dia 09.03.2012), evidenciando a grande quantidade de ruído inicial, relacionadas à fase de 
estabilização dos sensores e demais equipamentos, assim como a movimentação na localizada, relacionada aos procedimentos de 
instalação. 



Registro do dia 11 de Março de 2012 (domingo) – sismograma filtrado (band-pass filter entre 0.1 e 2 Hz): 

 



Registro do dia 12 de Março de 2012 (segunda-feira) – sismograma filtrado (band-pass filter entre 0.1 e 2 Hz): 



 
PDE-Q  2012  03 20 180247.88  16.54  -98.21  20  7.4 MwWCMT  8FM ..S.... 

Sismo ocorrido no México, no dia 20 de Março de 2012.  Sismograma não filtrado.  Magnitude: 7.4 



Versão filtrada (low-pass filter abaixo de 2Hz), do sismograma acima: 

 



Versão filtrada (high-pass filter, acima de 0.1 Hz) do sismograma acima: 

 



Versão filtrada (band-pass filter entre 0.1 e 2 Hz) do sismograma acima: 

 



Sismo ocorrido no centro do Chile, no dia 25 de Março de 2012 (simograma não filtrado): 

 
Dados epicentrais do sismo acima: mag: 7.1   2012/03/25 22:37:07   Lat: -35.183    Long.: -71.792  Prof: 34.8   MAULE, CHILE 

 



Versão filtrada (high-pass acima de 0.1 Hz) do sismograma acima: 

 
Dados epicentrais do sismo acima: mag: 7.1   2012/03/25 22:37:07   Lat: -35.183    Long.: -71.792  Prof: 34.8   MAULE, CHILE 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos



 
Foto 1 – Equipamentos instalados na localidade do AHE Ferreira Gomes (08.03.2012). 
 

 
Foto 2 – Detalhe dos equipamentos instalados na localidade do AHE Ferreira Gomes. 



 
Foto 3 – Detalhe dos equipamentos instalados no AHE Ferreira Gomes. 



 
Foto 4 – Detalhe do sismômetro instalado na localidade do AHE Ferreira Gomes. 
 

 
Foto 5 – Detalhe dos equipamentos instalados na localidade do AHE Ferreira Gomes 
(antena do GPS instalado, para controle do horário dos registros). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 6 – Prédio, na margem esquerda do Rio Araguari, onde estão localizados os 
equipamentos instalados no AHE Ferreira Gomes. 



 
 
 
 
 

 
Foto 7 – Detalhe do interior do abrigo, onde estão localizados os equipamentos instalados 

no AHE Ferreira Gomes. 
 



 
Foto 8 –Porta para proteção e segurança do interior do abrigo, onde estão localizados os 

equipamentos instalados no AHE Ferreira Gomes. 
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PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DO AHE 

FERREIRA GOMES 

Introdução 

 

O Programa de Educação Ambiental foi estabelecido a fim de atender as 

orientações definidas pelo Grupo de Trabalho (GT) criado através de Ato Conjunto n° 

007/2011-IMAP-SEMA-SEICOM, de 26 de setembro de 2011, e composto por técnicos 

do IMAP, SEMA e SEICOM, que em conjunto com representantes da empresa, 

acompanham a execução dos Programas Socioambientais que integram o Plano Básico 

Ambiental do AHE Ferreira Gomes. 

Os valores que norteiam a Educação Ambiental devem conduzir a uma 

convivência harmoniosa com o ambiente, possibilitando ao indivíduo um 

desenvolvimento de habilidades intelectuais que permitam o senso crítico e a 

formação de futuros cidadãos responsáveis pelas práticas ambientais locais. 

A Educação Ambiental na área de influência direta (AID) e indireta (AII) do 

empreendimento deve priorizar a formação e atuação de atores sociais que sejam 

autônomos na ação ambiental.   

A característica mais importante da EA, conforme Genebaldo Freire é que, ela 

aponta para a resolução de problemas concretos. Que os indivíduos, de qualquer 

grupo ou nível, percebam claramente os problemas que afetam o bem-estar individual 

ou coletivo, elucidem suas causas e determinem os meios para resolvê-los.  

O déficit de infraestrutura de saneamento básico é uma realidade em 

praticamente todo o país. Desde a promulgação da Constituição de 1988 houve um 

aumento da preocupação com políticas públicas de desenvolvimento e expansão da 

rede de saneamento nacional. Uma vez que o acesso à rede de água, de esgoto, a 

coleta e ao tratamento de resíduos sólidos integram o conjunto de ações estatais que 

garantem os direitos fundamentais à vida, à saúde e ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, todos protegidos pela Constituição. 

Os municípios de Ferreira Gomes e Porto Grande são significativamente 

carentes de infraestrutura básica de saneamento. Em praticamente todos os 

municípios do Estado do Amapá inexiste rede coletora de esgoto, a abrangência do 



                                                                       

sistema de água tratada é baixa e, os investimentos em coleta e destinação adequada 

de resíduos sólidos são mínimos.  

A participação popular na gestão da infra estrutura de esgoto, lixo e água deve 

ser estimulada a partir de práticas da Educação Ambiental que sensibilizam a 

população para a importância de investimentos no saneamento básico.  

O empreendimento Aproveitamento Hidrelétrico (AHE) Ferreira Gomes, está 

sendo implantado no rio Araguari, a jusante da Usina Hidrelétrica Coaracy Nunes em 

operação desde 1976, a principal estrada de acesso ao empreendimento é a BR-156, 

no município de Ferreira Gomes. 

A AID abrange o trecho da sub-bacia do médio rio Araguari, representando uma 

área territorial onde os processos ecológicos são estudados e avaliados quanto aos 

impactos do empreendimento. 

A educação ambiental é um processo contínuo e cíclico, o método a ser 

utilizado pelo Programa de Educação Ambiental para desenvolver os projetos e os 

cursos de capacitação de professores e agentes de mudanças deve conjugar os 

princípios gerais básicos da EA. 

 

Os princípios gerais da Educação Ambiental são: 

Sensibilização que é o processo de alerta, é o primeiro passo para alcançar o 

pensamento sistêmico; 

Compreensão é o conhecimento dos componentes e dos mecanismos que regem os 

sistemas naturais; 

Responsabilidade é o reconhecimento do ser humano como principal protagonista; 

Competência é a capacidade de avaliar e agir efetivamente no sistema; 

Cidadania é participar ativamente e resgatar direitos e promover uma nova ética capaz 

de conciliar o ambiente e a sociedade; 

 A EA, no processo de formação permanente com uma abordagem direcionada 

para a resolução de problemas, contribui para o envolvimento ativo da comunidade, 

torna o sistema educativo mais relevante e mais realista e estabelece uma maior 

interdependência entre estes sistemas e o ambiente natural e social, com o objetivo 

de um crescente bem estar das comunidades humanas. 



                                                                       

 

Justificativa 

O Programa de Educação Ambiental visa promover a formação de agentes de 

mudança na comunidade afetada pelo empreendimento AHE Ferreira Gomes, para 

que com sua atuação a longo prazo estabeleçam uma comunidade focada em atitudes 

ambientalmente corretas e sustentáveis. 

 

Objetivo 

As atividades a serem desenvolvidas são as seguinte: 

Promover palestras periodicamente que abordem temas relacionados a 

temática ambiental: saúde e educação ambiental.  

Desenvolver oficinas para a capacitação de professores e tomadores de 

decisões (poder público e privado, e setores organizados da sociedade civil) 

formando agentes multiplicadores para atuação nas diversas esferas da 

sociedade; 

 

Metodologia  

 O Plano de Educação Ambiental beneficiará a comunidade escolar (alunos e 

professores) urbana e rural de Ferreira Gomes e Porto Grande. A população dos 

municípios será incentivada a participarem das atividades de Educação Ambiental 

através das palestras que serão promovidas semestralmente pelos agentes envolvidos 

diretamente no Programa de Educação Ambiental. 

 As palestras que serão realizadas farão uso de recursos como data show, 

exibição de vídeos, dinâmicas e outros recursos midiáticos que forem necessários. 

 As oficinas serão ministradas de maneira que os recursos utilizados sejam de 

fácil acesso á todos e que seja possível sua reprodução e utilização nos locais de 

atuação dos participantes seja em casa ou na comunidade. 

Para estabelecer as ações que serão efetivadas no programa de EA está sendo feito 

o levantamento de alguns dados referentes às comunidades escolares da AID como: 

 Descrição do perfil das escolas urbanas e rurais de Porto Grande e Ferreira 

Gomes, através de questionário; 



                                                                       

 Levantamento de projetos que estão sendo desenvolvidos nas escolas e nas 

comunidades; 

 Acompanhamento dos projetos específicos que serão desenvolvidos pelos 

professores e os agentes de mudanças; 

 Mobilização da comunidade escolar para o desenvolvimento de atividades 

durante a Semana do Meio Ambiente, com finalidade de sensibilizar a 

população sobre as questões ambientais; 

 Realização de campanhas educativas utilizando os meios de comunicação 

disponíveis, a fim de informar e incentivar a população em relação á 

problemática ambiental; 

 Promover a integração entre as organizações que trabalham nas diversas 

dimensões da cidadania, com o objetivo de ampliar o conhecimento e efetivar 

a implementação dos direitos de cidadania no cotidiano da população. 

 Cronograma de atividades  

As atividades iniciarão com palestras sobre temas relacionados com Meio 

Ambiente (lixo, mata ciliar, nascentes, animais silvestres, plantas medicinais, água, 

importância da reciclagem, saneamento básico, etc.), com o objetivo de introduzir 

concepções básicas ligadas ao Desenvolvimento Sustentável. 

As capacitações dos professores e outros agentes de mudanças serão 

realizados através de oficinas e treinamentos específicos onde será priorizado o 

desenvolvimento de aptidões que promovam a autonomia e a pró-atividade desses 

indivíduos. 

Com o desenvolvimento dessas habilidades esses agentes empregarão seus 

conhecimentos na construção de Seminários onde apresentarão projetos, palestras e 

ações voltados a Educação Ambiental. Dessa maneira estabeleceremos uma atuação 

contínua e autônoma da comunidade nas questões ambientais locais.



                                                                       

 

Cronograma de execução (20 meses) 

 MESES 

Atividades 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 

Planejamento das 

atividades 

X                    

Palestras   X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X 

Gincanas      X      X     X    

Oficinas   X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Seminários  X    X    X    X    X   

Relatórios Parciais X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

Relatório final                    X 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A diversidade biológica da Amazônia brasileira é ainda muito pouco 

conhecida, existindo grandes lacunas sobre o conhecimento de diversas espécies. 

Mesmo com o aumento do número de publicações produzidas anualmente sobre a 

biodiversidade da Amazônia, estas ainda são realizadas de forma pontual e não 

abrangem toda a diversidade existente neste Bioma (VOSS & EMMONS, 1996).  

No que diz respeito aos mamíferos, das 688 espécies descritas para todo o 

território nacional, 311 ocorrem no Bioma Amazônico sendo que, 174 destas 

espécies são endêmicas deste Bioma (REIS ET AL. 2011).  

O grupo de mamíferos comporta espécies que podem ter grandes variações 

em seu tamanho corpóreo, podendo ser diminuto, chegando a pesar poucas granas, 

como pode chegar a pesar mais de centenas quilos, como por exemplo, Tapirus 

terrestris, o maior mamífero sul-americano (EMMONS, 1996). 

Essas diferenças marcantes tanto em tamanho corpóreo, quanto em hábitos 

de vida fazem da guilda de mamíferos uma das mais importantes na manutenção 

dos serviços florestais (EMMONS, 1996). Mamíferos herbívoros modulam a 

população e composição da vegetação local, através do pastoreio e pisoteamento 

de pequenas plântulas (VOSS & EMMONS, 1996). Mamíferos carnívoros agem 

como moduladores diretos de populações de outras espécies por eles predadas e 

que podem tornam-se numerosas na sua ausência (EMMONS, 1997). Mamíferos 

voadores prestam diversos serviços ecossistêmicos à sociedade, desde polinização 

a controle de pragas (REIS ET AL. 2007). 

A perda da diversidade biológica é hoje uma das maiores preocupações no 

que se refere à manutenção da fauna de mamíferos e outros grupos (IUCN, 2008), 

principalmente em regiões ainda pouco estudas, como a Amazônia. De fato, a 

construção de grandes hidrelétricas, construção de vias de acesso, processo de 

urbanização e grandes projetos agropecuários são os principais agentes causadores 

da perda da biodiversidade (NEPSTAD ET AL. 1997). A fragmentação florestal 

causada diretamente por esses tipos de desenvolvimento acarreta em isolamento de 

populações e consecutivamente na perda de diversidade genética destas 

populações (MORITZ, 1994, EIZIRIK, 1996, CRANDALL ET AL. 2001, FRANKHAM 

ET AL. 2002, EIZIRIK ET AL. 2006). O isolamento de populações e a perda da 



     

 10 
 

Rua Castelo Branco, 585 – Bairro Centro – Ferreira Gomes/AP 
CEP: 68.915-000 – Fone (96) 9146-5772 - email: florestas.socioambiental@gmail.com 
 

deriva genética podem levar a extinções em massa de populações biológicas que 

muitas vezes nem sequer são conhecidas pela ciência (FRANKHAM ET AL. 2002). 

No Estado do Amapá poucos estudos foram conduzidos sobre a fauna e 

flora desta região. Estando estes estudos ainda restritos a poucas regiões, como: 

Área de Proteção Ambiental do Rio Curiaú, Parque Nacional Montanhas do 

Tumucumaque, Reserva Biológica do Lago Pracuúba e Floresta Nacional do Amapá 

(BERNARD 2008, QUEIROZ ET AL. 2006, SANTOS & SILVA 2005, MELO 2005). 

Estudos que levem em consideração apenas os mamíferos ocorrentes no 

estado ainda são poucos e pontuais, podendo citar como relevantes os estudos 

realizados por: Bernard (2008), AMCEL (2009) e Coelho & Oliveira (2011). 

  Neste sentido, o monitoramento da fauna de mamíferos realizado 

previamente ao enchimento do reservatório do futuro Aproveitamento Hidrelétrico 

Ferreira Gomes servirá como base para o conhecimento e entendimento desta 

comunidade em uma área ainda não estudada e com marcantes alterações 

antrópicas que, serão potencializadas devido à construção do referido 

empreendimento.  

 

2. ÁREA DE ESTUDO 
 

O monitoramento do grupo de mamíferos está sendo realizado na Área de 

Influência Direta do Aproveitamento Hidrelétrico – Ferreira Gomes (AHE-FG). O 

AHE–FG localiza-se no munícipio de Ferreira Gomes, Estado do Amapá, com eixo 

de barramento projetado nas coordenadas geográficas 51°11’41,071”W / 

00°51’20,126”N. A área definida como de Influência Direta para o meio biótico 

consta de uma área de 37.279,46 hectares de extensão, a qual corresponde ao um 

raio de ação de sete quilômetros e abrange a sub-bacia do médio Araguari (Fig. 1). 
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Figura 1 - Delimitação da Área de Influência Direta do empreendimento AHE - Ferreira Gomes. 
A imagem ilustra os tipos de vegetação ocorrentes na área 

Fonte: Secretária do Meio Ambiente do Amapá – EIA – AHE – Ferreira Gomes (2010) 

2.1. MAMÍFEROS NÃO VOADORES 
Para a realização do monitoramento da fauna de mamíferos de médio e 

grande porte a área de estudo foi delimitada por quatro transecções estabelecidas 

na Área de Influência Direta do AHE-FG (Fig. 2). As quatro transecções possuem 

extensão de cinco quilômetros quadrados e estão localizadas da seguinte forma: 

duas transecções estabelecidas à jusante do Rio Araguari, uma em cada lado da 

margem do rio e, duas transecções estabelecidas a montante do Rio Araguari, uma 

em cada lado da margem do rio. As transecções T3 e T2 são as que se encontram a 

jusante do Rio Araguari e as transecções T1 e T4 são as que se encontram a 

montante do rio (Fig. 2). 



     

 12 
 

Rua Castelo Branco, 585 – Bairro Centro – Ferreira Gomes/AP 
CEP: 68.915-000 – Fone (96) 9146-5772 - email: florestas.socioambiental@gmail.com 
 

Para o estudo dos pequenos mamíferos foram selecionadas duas 

transecções, T1 e T4, onde ocorrem as técnicas que visaram a captura e marcação 

dos indivíduos. Devido ao interdito proibitório existente em uma das propriedades 

onde esta localizado o transecto T3, seu seguimento final de um quilômetro foi 

suprimido e não realizado neste monitoramento. Para minizar as diferenças 

amostrais foi estabelecido que este transecto seria percorrido um dia a mais que os 

outros para equiparar a quilometragem percorrida em cada um dos transectos.      

 
Figura 2 – Delimitação dos quatro transectos amostrais em destaque em amarelo. Letras 
indicam as cinco parcelas amostrais estabelecidas a cada quilômetro em cada um dos 

transectos com indicação de início e fim de cada parcela 
Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambienta (2011) 

2.2. MAMÍFEROS VOADORES 
Para a realização do monitoramento da fauna de mamíferos voadores, ou 

seja, quirópteros (morcegos) a área de estudo foi delimitada por duas transecções 

estabelecidas na Área de Influência Direta do AHE-FG, T1 e T4 (Fig. 2). As duas 

transecções possuem extensão de cinco quilômetros quadrados e estão localizadas 

de forma já descrita anteriormente.  

2.3. MAMÍFEROS AQUÁTICOS E SEMIAQUÁTICOS 
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Para o monitoramento dos mamíferos aquáticos foi utilizado como base os 

pontos amostrais estabelecidos para o monitoramento da ictiofauna e fauna de 

invertebrados aquáticos – P12 e P13. O local de estudo dar-se-á ao longo das 

margens esquerda e direita do Rio Araguari, bem como, a montante e a jusante do 

local de implantação do AHE-FG (Fig. 3). 

 

Figura 3 – Pontos de Observação utilizados para o monitoramento dos mamíferos aquáticos e 
semiaquáticos da AID do AHE-FG 

 

3. METODOLOGIA 
 

3.1. MAMÍFEROS NÃO VOADORES 
A estrutura metodológica utilizada para o estudo dos mamíferos não 

voadores (Mamíferos de pequeno, médio e grande porte) seguiu a proposta descrita 

no PBA item P11 – Programa de monitoramento da fauna. No protocolo básico de 

monitoramento da fauna constam quatro transectos amostrais estabelecidos tanto a 

montante como a jusante do Rio Araguari (Fig. 2). Dois dos quatro transectos é 

subdividido em parcelas de 250 x 10 metros distantes entre si a cada quilômetro, o 

que totaliza 10 amostrais para técnicas captura e marcação.  

As metodologias aplicadas aos mamíferos não voadores foram: 
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3.1.1. Mamíferos de Pequeno Porte 
- Armadilhas de interceptação e queda – Pitfall traps 

As armadilhas de interceptação e queda constam de duas estações 

implantadas por transecção. As armadilhas são formadas por baldes de 60 litros 

dispostos em sequência e distantes entre si a cada 10 metros. Foram dispostos seis 

baldes em sequência e ortogonalmente a estes, outra fileira de seis baldes, 

formando com isso um design em X composto no total por 12 baldes. Para a 

instalação dos baldes foram abertos buracos no solo onde, cada um dos baldes foi 

colocado até uma altura que sua superfície (boca) estivesse rente ao solo. Para criar 

uma barreira de interceptação, uma lona de aproximadamente 50 cm de altura e 60 

metros de comprimento foi conectada e aberta em cada uma das fileiras de baldes. 

No total foram instaladas dez estações de interceptação e queda estabelecidas 

exatamente dentro da área delimitada pelas parcelas de 250 metros e estavam 

distantes entre si a um quilômetro.  

As estações ficaram abertas durante oito dias consecutivos, de 29/01/2012 à 

05/02/2012 e foram inspecionadas diariamente. Os animais capturados foram 

identificados, sexados, pesados, marcados e soltos no mesmo ponto de captura. 

- Gaiolas de captura: Shermans e Tomahaws 

As gaiolas de captura foram dispostas faixa limite das parcelas de 250 x 10 

metros totalizando 24 gaiolas por parcela/transecto e 240 gaiolas no total.  

Foram dispostas 20 gaiolas do tipo Sherman em sequência e cada 10 

metros distantes uma da outra e quatro gaiolas do tipo Tomahawk.  As gaiolas foram 

dispostas, quando possível, tanto no solo como em demais extratos florestais. As 

armadilhas ficaram abertas durante oito dias consecutivos, de 29/01/2012 à 

05/02/2012 e foram inspecionadas diariamente. Diariamente também as armadilhas 

foram iscadas com diversos tipos de atrativos, tais como, banana, abacaxi, bacon, 

mistura de produtos (pasta de amendoim, banana, sardinha e fubá) e sardinha. 

Os animais capturados foram identificados, sexados, pesados, marcados e 

soltos no mesmo ponto de captura. 

3.1.2. . Mamíferos de Médio e Grande Porte 
- Censo por transecção linear  

Foram utilizados para a realização do censo por transecção linear os quatro 

transectos de cinco quilômetros estabelecidos pelo PBA, sem mudança alguma em 
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sua trajetória e desvios. Os transectos foram abertos, limpos e marcados a cada 50 

metros de distância percorrida.  

Foram percorridos dois transectos diferentes, porém de mesma 

fitofisionomia, diariamente, um pelo turno da manhã com início às 5h30 e final às 

11h00 e outro pelo turno da tarde com início às 14h30 e final às 21h00. Essa 

distribuição permitiu que a mesma fitofisionomia fosse amostrada em horários 

diferentes, porém, sem que o mesmo transecto fosse percorrido duas vezes no 

mesmo dia. 

A cada animal avistado foi registrado sua espécie, distância perpendicular do 

animal em relação à trilha, distância animal observador, hora, data, local e ponto. 

Quando possível outras informações também foram anotadas, tais como, idade, 

sexo e número de animais.  

 

Figura 4 – Design das estações de Armadilhas de Interceptação e queda (Pitfall trap)  
Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambienta (2012) 

- Censo por busca de vestígios 

Foram utilizadas para a realização do censo por busca de vestígios 11 

estações de captura de pegadas por transecto. As estações são compostas por 

caixas de 50 x 50 x 4 cm preenchidas previamente com areia úmida. As estações 

foram dispostas ao longo de cada um dos quatro transectos a cada 500 metros de 

distância um da outra.  As estações foram limpas e niveladas diariamente e iscadas 
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com sal grosso, bacon e abacaxi. As estações foram vistoriadas por oito dias 

consecutivos e a cada registro foi anotado o local, ponto e espécie.  

 

Figura 5 – Transecções abertas, limpas e marcadas para a realização do Censo por transecção 
linear. A esquerda transecção em fitofisionomia de Cerrado e a direita transecção em 

fitofisionomia de Floresta Ombrófila Aberta 
Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambienta (2011) 

3.2. MAMÍFEROS VOADORES 
A estrutura metodológica utilizada para o estudo dos mamíferos voadores 

(Morcegos) seguiu a proposta descrita no PBA item P11 – Programa de 

monitoramento da fauna. No protocolo básico de monitoramento da fauna constam 

dois transectos amostrais estabelecidos tanto a montante do Rio Araguari (Fig. 2). 

Cada um dos dois transectos é subdividido em parcelas de 250 x 10 metros 

distantes entre si a cada quilômetro, o que totaliza cinco parcelas para cada um dos 

dois transectos.  

A metodologia aplicada aos mamíferos voadores foi: 

- Redes de Neblina 

Foram empregadas cinco redes de neblina de 3,5 x 5 metros e malha de 12 

mm. As redes foram dispostas em sequência a uma altura que variou entre 3 e 5 
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metros e ficaram abertas das 17h30 às 23h00 horas. As redes foram mantidas por 

três dias consecutivos em cada parcela entre os dias 04/02/2012 e 11/02/2012. 

A cada espécime capturada foi realizado o seu registro, marcação e soltura 

no mesmo ponto de captura.  

 

Figura 6 – Redes de Neblinas utilizadas para a captura de quirópteros na AID do AHE-FG 
Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambienta (2011) 

3.3. MAMÍFEROS AQUÁTICOS E SEMIAQUÁTICOS 
A estrutura metodológica utilizada para o estudo dos mamíferos aquáticos 

seguiu a proposta descrita no PBA item P11 – Programa de monitoramento da 

fauna. No protocolo básico de monitoramento da fauna não constam pontos pré-

estabelecidos para o monitoramento da fauna de mamíferos aquáticos, por isso se 

optou em utilizar pontos amostrais similares e próximos aos citados no item P12 – 

Programa de monitoramento da ictiofauna. Os 10 pontos amostrais estabelecidos 

estão distribuídos tanto a montante como a jusante do Rio Araguari (Fig. 3). 

Para um melhor desenvolvimento da metodologia proposta foram escolhidos 

pontos de maior visibilidade situados às margens do Rio Araguari. Através de 
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embarcações também foi percorrido, quando possível, o canal central do rio. Para 

melhor observação dos animais foi utilizado binóculo Bushnell® Elite 10 x 42 mm.  

Como no PBA não consta também padronização do tempo de amostragem, 

foram despendidas 3 horas diárias de observação no turno da manhã, iniciando às 

6h00 e terminando às 9h00 e 3 horas de observação no turno da tarde, iniciando às 

14h00 e terminando às 17h00. Em cada um dos pontos amostrais foram realizados 

dois períodos de observações. No total foram 6 horas de observação para cada um 

dos pontos amostrais, totalizando 48 horas de observação.  Os turnos amostrais 

foram estabelecidos após realização de entrevistas prévias com pescadores e 

moradores locais, que indicaram os melhores períodos de observação das espécies 

alvos, além de se consultar bibliografia científica especifica para as espécies alvos. 

Para facilitar a visualização dos espécimes uma rede de pesca foi posta em 

frente dos pontos de observação. A finalidade do uso deste tipo de armadilha foi de 

capturar peixes e atrair as espécies alvos o mais próximo possível do ponto de 

observação, pois é comum o ataque de redes de pesca por algumas das espécies 

de mamíferos aquáticos, tais como botos e lontras. 

 
Figura 7 – Ponto de Observação 1. A - Local indicativo do ponto de observação; B - Campo de 

visão do Ponto Amostral 1 
Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambienta (2011) 
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Figura 8 – Campo de visão dos pontos de observação: A – Ponto 2; B – Ponto 3, C – Ponto 4;  

D – Ponto 5  
Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambienta (2011) 

 
Figura 9 – A: Campo de visão do ponto de observação 7 e 8. Ponto 7 está localizado a direita 

do rio e 8 a esquerda do rio. B e C: Colocação de rede de pesca para atrair possíveis 
mamíferos aquáticos 

Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambienta (2011) 
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4. RESULTADOS 
 

4.1. MAMÍFEROS NÃO VOADORES 
No total foram registradas oito ordens, 17 famílias e 28 espécies de 

mamíferos não voadores na Área de Influência Direta do AHE-FG perfazendo um 

total de 85 indivíduos (Tab. 1).  

Tabela 1 – Lista de mamíferos não voadores registrados na AID do AHE-FG durante as 
campanhas de monitoramento da fauna I e II 

CLASSIFICAÇÃO 
TOTAL DE  

REGISTROS TIPO DE 
REGISTRO* 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE 
NOME 

POPULAR 
T3 T2 T11 T41 

Didelphimorphia 

Didelphidae Didelphis imperfecta Gambá/Mucura   1  Cap 

Marmosops 

parvidens 
Cuíca/Mucura 2 1 1  Cap 

Cingulata 

Dasypodidae Dasypus 

novemcinctus 
Tatu Galinha 1   1 V 

Dasypus kapplery Tatu de 15 Kilos  2 2 1 V, Cap 

Euphractus 

sexcinctus 
Tatu Peba 2    V, Cap 

Cabassous 

unicinctus 
Tatu do Rabo Mole 1    V, Cap 

Pilosa 
Bradipodidae 

Bradypus tridactylus 
Preguiça de pescoço 

amarelo 
   1 V 

Primates 

Cebidae Cebus apella Macaco Prego 3 2  2 V 

Saimiri sciureus Mico de Cheiro 1 2 1 1 V 

Saguinus midas Sauim 2 2  4 V 

Atelidae Allouatta 

macconnelli 
Bugio 1 1 1 1 V, Vo 

Carnivora 

Felidae Leopardus pardalis Jaguatirica 1 1   Vest 

Canidae Cerdocyon thous Raposa 1   2 Vest, V 

Mustelidae Eira barbara Irara  1   V 

Procyonidae Nasua nasua Coati    1 V 

Potus flavus Jupará 1   5 V 

Perissodactyla 
Tapiridae Tapirus terrestres Anta 2   1 Vest, V 

Artiodactyla 

Tayassuidae Tajacu pecari Caititu 1    Vest 

Cervidae Mazama americana Veado Mateiro 1   3 Vest, V 

Mazama Veado Fuboca  1  1 V 
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gouazoubira 

Rodentia 

Sciuridae Sciurillus aestuans Esquilo/Quatipuru    2 V 

Cricetidae Neacomys sp. Catita/Rato do Mato    1 Cap 

Cuniculidae Cuniculus paca Paca    2 V 

Dasyproctidae Dasyprocta leporina Cutia 4 3  8 V, Vest 

Myoprocta acouchi Cutiara  1   V 

Echimyidae Proechimys sp. Rato do Mato/Soia   1  Cap 

Número total de Indivíduos 24 17 7 37  

* Cap. = Captura, V. = Visualização, Vo. = Vocalização, Vest. = Vestígio 
1Transectos selecionados para execução das técnicas que visam captura e marcação  

 

O esforço amostral despendido nas duas campanhas efetuadas não foi 

capaz de estabilizar as curvas de rarefação baseadas em amostras por indivíduos. 

As curvas de rarefação aplicadas a cada um dos quatro transectos estão ilustradas 

na figura 10. 

 

Figura 10 – Curvas de rarefação de indivíduos para cada um dos transectos amostrados nas 
primeiras duas campanhas do monitoramento da fauna 
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O Índice de Diversidade de Shannon-Whinner (H`) para cada um dos 

transectos amostrados está representado na tabela 2. E a diversidade de cada um 

dos transectos foi comparada estatisticamente através do teste não paramétrico 

Kruskall-Wallis e os resultados estão representados na tabela 2. A menor 

diversidade encontrada foi no transecto T3, o qual também apresentou menor 

riqueza de espécies com apenas três espécies de mamíferos registrados, o que 

explica os resultados do teste Kruskall-Wallis.   

Tabela 2 – Índice de Diversidade de Shannon-Whinner (H´) de cada um dos transectos e os 
valores de (p) para cada uma das amostras comparadas através do teste não paramétrico 

Kruskal-Wallis (K-W) 
TRANSECTOS T3 T2 T11 T41 

H` 2.232 2.069 0.6931 2.362 

K-W TM1 TM2 TM3 TM4 

TM1 0 0.8256 0.002362 0.161 

TM2 1 0 0.01021 0.1308 

TM3 0.01417 0.06124 0 0.09922 

TM4 0.9659 0.785 0.0005953 0 
1Transectos selecionados para execução das técnicas que visam captura e marcação  

 

A análise da diversidade beta e análise de grupamento foram realizadas 

através do programa Past® e o Índice utilizado foi o de Jaccard. O Índice de Jaccard 

compara a diversidade beta de cada uma das amostras indicando os resultados em 

um intervalo de 0 a 1, onde, 0 seriam as amostras com menor similaridade e 1 as de 

maior similaridade. O resultado da análise está ilustrado na figura 11. A maior 

similaridade observada entre os transectos T2 e T4 deve-se ao fato destes 

possuírem maior riqueza de espécies e compartilharem entre si as mesmas 

espécies, além de serem similares em fitofisionomia também. A menor similaridade 

encontrada no transecto T1 se deve ao fato do baixo número de espécies 

amostradas, possuindo este transecto a menor riqueza de espécies observada.  
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Figura 11 – Gráfico da análise de grupamento  
utilizando se o Índice de Jaccard 

 

4.1.1. Armadilhas do tipo gaiola e de interceptação e queda 
No total foram registradas quatro espécies de mamíferos de pequeno porte 

distribuídos em duas ordens e três famílias (Tab. 1). O esforço amostral total 

compreendeu o uso de 600 armadilhas do tipo gaiola/noite e 288 armadilhas de 

interceptação e queda/noite incluindo-se os dois monitoramentos realizados 

(Campanha I – 12/10/2011 à 19/10/2011 e Campanha II – 29/01/2012 à 05/02/2012). 

O sucesso de captura das duas metodologias empregadas se encontra na tabela 3. 

Tabela 3 – Esforço amostral, sucesso de captura e número de espécies amostradas nos quatro 
transectos estabelecidos na Área de Influência Direta do AHE-FG nas campanhas I e II 

TRANSECTO ESFORÇO AMOSTRAL SUCESSO DE 
CAPTURA Nº TOTAL DE 

ESPÉCIES 
Gaiolas/Noite Pitfall/Noite Gaiola Pitfall 

T3 600 288 0.003 0.006 4 
T2 600 288 -- 0.003 1 
T11 600 288 0.001 0.006 3 
T41 600 288 -- -- -- 

1Transectos selecionados para execução das técnicas que visam captura e marcação  
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4.1.2. Censo por transecção linear e busca por vestígios 
No total foram registradas 21 espécies de mamíferos após a realização de 

137 quilômetros de censo e nove espécies após 528 parcelas de pegadas/noite 

(Tabela 1). O esforço amostral e o sucesso de captura das duas metodologias 

empregadas se encontram na tabela 4 e compreendem os resultados dos dois 

monitoramentos já realizados (Campanha I – 12/10/2011 à 19/10/2011 e Campanha 

II – 29/01/2012 à 05/02/2012). 

Tabela 4 – Esforço amostral, sucesso de captura e número de espécies amostradas nos quatro 
transectos estabelecidos na Área de Influência Direta do AHE-FG nas campanhas I e II 

TRANSECTO 
ESFORÇO AMOSTRAL SUCESSO DE CAPTURA Nº TOTAL DE 

ESPÉCIES Censo 
Transecto/km 

Parcelas de 
areia/noite 

Censo 
Transecto 

Parcelas 
de areia 

T3 39 132 0.28 0.07 11 
T2 37 132 0.24 0.03 10 
1T1 32 132 0.06 0.07 2 
1T4 26 132 0.53 0.01 14 

1Transectos selecionados para execução das técnicas que visam captura e marcação  

A tabela 5 mostra as frequências de registros das espécies de mamíferos 

para cada 10 quilômetros percorridos do censo por transecção linear para a Área de 

Influência Direta do AHE-FG. As frequências dos mamíferos foram subdivididas em 

três categorias: 1) Frequente: espécies com frequência de registro superior a 0.1; 2) 

Pouco Frequente: espécies com frequência de registro inferior a 0.09 e superior a 

0.05 e 3) Rara: espécies com frequência de registro inferior a 0.04. 

Tabela 5 – Espécies registradas pela metodologia de Censo por transecção linear listadas em 
ordem decrescente a sua frequência de registro a cada 10 km nas campanhas I e II 

ESPÉCIE NOME POPULAR Nº TOTAL DE 
REGISTROS 

FREQUÊNCIA A 
CADA 10 km 

Dasyprocta leporina Cutia 15 0,21 

Allouatta macconnelli Bugio 8 0,11 

Cebus apella Macaco prego 7 0,10 

Saguinus midas Macaco mão de ouro 7 0,10 

Potus flavus Jupará 6 0,09 

Saimiri sciureus Mico de cheiro 5 0,07 

Mazama americana Veado Mateiro 4 0,06 

Dapypus Kappleri Tatu de 15 kilos 3 0,04 
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Mazama gouazoupira Veado fuboca 2 0,03 

Dasypodidae Tatu 2 0,03 

Sciures aestuans Esquilo 2 0,03 

Cuniculus paca Paca 2 0,03 

Cerdocyon thous Raposa 1 0,01 

Eira barbara Irara 1 0,01 

Nasua nasua Coati 1 0,01 

Cabassus unicinctus Tatu rabo de couro 1 0,01 

Euphractus sexcinctus Tatu peba 1 0,01 

Tapirus terrestris Anta 1 0,01 

Bradypus tridactylus Preguiça da garganta 
amarela 1 0,01 

Myoprocta acouchi Cutiara 1 0,01 

A tabela 6 lista as espécies encontradas através da busca por vestígios 

assim como a sua frequência de registro dada por armadilha/noite e classificadas 

em ordem decrescente de frequência. 

Tabela 6 – Espécies registradas pela metodologia de censo por busca de vestígios listadas em 
ordem decrescente a sua frequência de registro dada por parcela/noite nas campanhas I e II 

ESPÉCIE NOME POPULAR Nº TOTAL DE 
REGISTROS FREQUÊNCIA 

Cerdocyon thous Raposa 2 0,05 

Cuniculus paca Paca 2 0,05 

Dasypus kappleri Tatu de 15 kilos 2 0,05 

Mazama sp Veado 2 0,05 

Tapirus terrestris Anta 2 0,05 

Dasyprocta leporina Cutia 1 0,03 

Euphractus sexcinctus Tatu Peba 1 0,03 

Leopardus pardalis Jaguatirica 1 0,03 

Pecari tajacu Caititu 1 0,03 
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Figura 11 – A: Tatu Cabassous unicinctus capturado pela armadilha de interceptação e queda 
da estação 1 implantada no T1 (animal solto logo após a realização das fotos). B: Vestígios da 

presença de Leopardus wiedii no T2. C: Vestígio da presença de Dasyprocta leporina no T2 
Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambienta (2012) 

4.2. MAMÍFEROS VOADORES 
Foram registradas duas famílias e quatro espécies de mamíferos voadores 

durante as duas campanhas de monitoramento da fauna realizadas (Tab. 7). O 

esforço amostral total das duas campanhas de monitoramento foi de 120 redes/hora. 

O esforço de captura, número de espécies capturadas e sucesso de captura estão 

representados na tabela 8. 

Tabela 7 – Lista preliminar das espécies de mamíferos voadores registrados nas campanhas I 
e II do monitoramento da fauna nas campanhas I e II 

FAMÍLIA ESPÉCIE T3 T2 T11 T41 

Phyllostomidae 
Artibeus obscurus 1 2  2 

Artibeus sp.  1   
Rhinophylla pumilio 1    

Emballonuridae 
Rhynchonycteris naso 

    1 

Número total de indivíduos 2 3 0 3 
1Transectos selecionados para execução das técnicas que visam captura e marcação  
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Tabela 8 – Esforço amostral despendido nas duas campanhas de monitoramento da fauna já 
realizado na AID do AHE-FG  nas campanhas I e II 

TRANSECTO EF* N* NC* IEC* IEE* ICE* 

T3 30 1 2 0.5 0.03 0.06 

T2 30 2 3 1.5 0.06 0.1 

1T1 30 -- -- -- -- -- 

1T4 30 2 3 1.5 0.06 0.1 

* EF = Esforço amostral; N = Número total de espécies; NC = Número total de indivíduos; IEC = Índice de 
espécies /captura; IEE = Índice de espécies/esforço amostral; ICE = Índice de captura/esforço amostral 
1Transectos selecionados para execução das técnicas que visam captura e marcação  

 

 
Figura 12 – Espécies de quirópteros capturadas através do uso de redes de neblina. A - 

Rhynchonycteris naso; B - Rhinophylla pumilio; C - Artibeus obscurus; D - Procedimento de 
retirada dos animais capturados 

Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambienta (2012) 

 

 

 



     

 28 
 

Rua Castelo Branco, 585 – Bairro Centro – Ferreira Gomes/AP 
CEP: 68.915-000 – Fone (96) 9146-5772 - email: florestas.socioambiental@gmail.com 
 

Tabela 9 – Lista preliminar das espécies de mamíferos aquáticos e semiaquáticos registrados 
nas campanhas I e II do monitoramento da fauna 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE 
NOME 

POPULAR 

NÚMERO DE 
REGISTROS 

Rodentia Hidrochaeridae 
Hydrochoerus 

hydrocaeris 
Capivara 3 

Carnivora Mustelidae Lontra longicaudis Lontra 2 

Cetacea Iniidae Inia geofrensis 
Boto cor de 

rosa 
33 

 Delphinae Sotalia fluviatilis Tucuxi 1 

Número total de registros  39 

 

 Tabela 10 – Esforço amostral despendido nas duas campanhas de monitoramento da fauna já 
realizado na AID do AHE-FG  

PONTO EF* N* NC* IEO* IEE* IOE* 

PO1 6 12 2 0.16 0.33 2 

PO2 6 9 2 0.22 0.33 0.33 

PO3 6 0 0 -- -- -- 

PO4 6 4 1 0.25 0.66 0.16 

PO5 6 7 1 0.14 0.66 0.16 

PO6 6 4 1 0.25 0.66 0.16 

PO7 6 0 0 -- -- -- 

PO8 6 2 2 1 0.33 0.33 

PO9 6 1 1 1 0.33 0.16 

P10 6 0 0 -- -- -- 

* EF = Esforço amostral; N = Número total de espécies; NC = Número total de indivíduos; IEO = Índice de 
espécies/observação; IEE = Índice de espécies/esforço amostral; ICE = Índice de observação/esforço amostral 



     

 29 
 

Rua Castelo Branco, 585 – Bairro Centro – Ferreira Gomes/AP 
CEP: 68.915-000 – Fone (96) 9146-5772 - email: florestas.socioambiental@gmail.com 
 

 
Figura 13 – Registros de mamíferos aquáticos e semiaquáticos efetuados. A – Fezes de 

Hydrochoerus hydrocaeris; B – Fezes de Lontra longicaudis; C e D – Avistamento de Inia 
geofrensis 

Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambienta (2012) 

5. DISCUSSÃO 
 

Os mamíferos que apresentaram maiores frequências e foram considerados 

comuns à área amostrada, foram o roedor Dasyprocta leporina, e os primatas: 

Cebus apela, Saguinus midas e Allouatta macconnelli 

O roedor Dasyprocta leporina é animal comum em áreas antropizadas sendo 

com frequência avistada em plantações e lavouras. Apesar de sofrer grande pressão 

de caça, aparentemente sua população não se encontra em perigo e nem listadas 

pelo IBAMA e IUCN. No entanto, quando sua frequência é comparada a outro 

estudo, realizado nas regiões de Porto Grande e Tartarugalzinho, a espécie 

aparentemente possui suas populações reduzidas na área de estudo. No estudo 

conduzido por Coelho & Oliveira (2011) as frequências encontradas para esta 

espécie de mamífero em duas áreas de Cerrado localizadas próximas a área de 

estudo foram: 0.29 e 0.30. 
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Os primatas, C. apela, S. midas e A. macconnelli, registrados na AID do 

AHE-FG tiveram frequências de avistamento similares às registradas no estudo de 

Coelho & Oliveira (2011) realizado em fitofisionomia similares (C. Apella: 0.17, S. 

midas: 0.05 e A. macconnelli: 0.07). Todas as três espécies são comumente 

registradas em áreas antropizadas e não estão relacionadas na lista de espécies 

ameaçadas do IBAMA e IUCN.  

As três espécies consideradas pouco frequentes na área amostrada são de 

ampla distribuição, tanto para o estado do Amapá quanto para a Amazônia. Potus 

flavus é um procionídeo que depende de florestas para manter suas populações 

viáveis e por possuírem hábitos alimentares compostos por néctar e frutos é 

considerado dispersor e polinizador de algumas espécies de plantas (EMMONS, 

1996; REIS ET AL. 2011).  

O primata Saimiri sciureus é espécie ocorrente na região do Escudo das 

Guianas e possuem grande adaptação a ambientes antropizados (BALDWIN & 

BALDWIN, 1981).  Por ser onívoro possuí grande plasticidade alimentar podendo 

ocorrer em diferentes tipos de fitofisionomia (ANDREWS, 1986).  

Mazama americana apresenta população reduzida em relação ao estudo 

realizado por Coelho & Oliveira (2011) em regiões com menor pressão de caça 

(Porto Grande: 0.28 e Tartarugalzinho: 0.15). Esta espécie foi registrada neste 

monitoramento somente em áreas florestadas e mais distantes do centro urbano, 

assim como também foi o outro cervídeo registrado de mesmo gênero: Mazama 

gouazoubira. 

Dentre as espécies consideradas raras estão listadas todas as espécies de 

tatus registradas neste monitoramento, assim como a anta. Estas espécies são 

consideradas de hábitos generalistas (SALAS & FULLER 1996, HENRY ET AL. 

2000) e o provável fator que restringe a presença destas espécies é a alta pressão 

de caça existente na região (ENDO ET AL. 2009, PARRY ET AL. 2009, PERES & 

NASCIMENTO 2006, PERES 2000, PERES 1995). O roedor Cuniculus paca 

também foi considerado raro e somente registrado no transecto TM4.  

Os s representantes da ordem Carnívora registrados na área de estudo 

foram Cerdocyon thous, Eira barbara, Nasua nasua, Leopardus pardalis e wiedii e 

Potus flavus. C. thous, N. nasua e L. pardalis são consideradas generalistas e 

possuem grande distribuição em todo território nacional, estando sendo cada vez 
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mais associadas a ambientes antropizadas por se beneficiarem da ausência dos 

grandes carnívoros predadores, Panthera onca e Puma concolor (LYRA-JORGE ET 

AL. 2008, LYRA-JORGE ET AL. 2010, DELGADO & DANNY ZURC 2007, DOTTA & 

VERDADE 2007, PEDÓ ET AL. 2006).   

Outras duas espécies registradas na AID do AHE-FG foram Didelphis 

imperfecta e Marmosops parvidens, estas duas mucuras são consideradas onívoras 

e podem se beneficiar de ambientes alterados pela ação humana (Umetzu & Pardini, 

2007). São encontradas em matas degradadas e no caso de M. parvidens suas 

populações foram consideradas dominantes em relação às demais registradas no 

estudo de AMCEL (2009), sendo a espécie mais frequente durante a realização do 

inventário da fauna de pequenos mamíferos. 

Das espécies de mamíferos voadores registradas neste monitoramento, 

nenhuma delas consta nas listas de animais ameaçados do IBAMA e IUCN.  

Artibeus obscurus e Rhinophylla pumilio são espécies frutívoras e são associadas a 

florestas secundárias em recente estádio de recuperação (BERNARD & FENTON 

2002; PACHECO ET AL. 2008). Estas espécies são especialistas e estão presentes 

em áreas antropizadas com presença de plantações frutíferas e áreas com recentes 

processos de extração de madeira e queimada devido ao processo de sucessão 

secundária e aumento da quantidade de frutos. 

Rhynchonycteris naso é espécie associada aos cursos d’água e possuem 

hábito alimentar insetívoro (PACHECO ET AL 2008; REIS ET AL 2007). Podem 

estar presentes em colônias com numerosa quantidade de indivíduos e são de 

grande importância na manutenção do equilíbrio das populações de mosquitos, 

besouros e outros invertebrados (REIS ET AL. 2007).  

Das duas espécies de mamíferos semiaquáticas registradas neste 

monitoramento, Lontra longicaudis (Lontra - Mustelídeo) foi visualizada uma vez no 

ponto de observação 2, localizado a jusante do Rio Araguari e, foi encontrado 

vestígio de sua presença a montante do rio no ponto de observação 9. Segundo 

entrevistas com moradores e pescadores locais, L. longicaudis é comum e sempre 

visualizada em diversos períodos do dia nos demais pontos amostrados, com 

exceção aos pontos 1, 2 e 6 localizados na sede municipal de Ferreira Gomes.    

Hydrochoerus hydrocaeris (Capivara - Roedor) foi visualizado no ponto de 

observação 9 e seus vestígios foram abundantes nos pontos de observação 7, 8, 9 e 
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10. Segundo moradores locais este mamífero ocorre somente a montante do Rio 

Araguari devido a grande pressão de caça existente nos pontos de observação 

próximos da cidade. 

Inia geofrensis (Boto cor de rosa), é endêmico da Bacia Amazônica 

(SICILIANO ET AL. 2008) e foi visualizado inúmeras vezes em todos os pontos a 

jusante do rio, com exceção do ponto 3. Foram facilmente visualizados grupos de 

animais com até 5 animais e a presença de um filhote. Acreditava-se que a área 

limite para a ocorrência de I. geofrensis era somente a jusante do Rio Araguari até o 

início das corredeiras, ponto onde será implantado o barramento do rio pelo AHE-FG 

(Fig. 15). No entanto, após entrevistas realizadas com moradores residentes a 

montante do barramento, este mamífero aquático pode ser visto nestes locais (ponto 

de observação 7, 8, 9 e 10) em épocas de seca, forrageando a procura de cardumes 

de peixes. 

 
Figura 16 – Localização das corredeiras no Rio Araguari que podem ser transponíveis aos 

mamíferos aquáticos registrados, nas imagens exato ponto onde será construída a barragem 
do AHE-FG 

Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambienta (2012) 
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Sotalia fluviatilis (Tucuxi) também foi visualizado nos pontos de observação 

1, 2, 3 e 4. Este mamífero aquático é endêmico da Bacia Amazônica (SICILIANO ET 

AL. 2008) e seu status de conservação assim como de I. geofrensis ainda é 

considerado deficiente em dados pela IUCN. Não houve registros da ocorrência 

desta espécie acima das corredeiras onde será implantada a barragem, mas isso 

pode estar relacionado à dificuldade de identificação das espécies pelos moradores 

locais.  

Espécies ameaçadas 

Das espécies que foram citadas pelo PBA, para o grupo de mamíferos, 

como vulneráveis e ameaçadas, I. geofrensis, não faz mais parte da lista de animais 

vulneráveis e sim deficiente em dados (IUCN, 2008), esta espécie era considerada 

endêmica do baixo Amazonas e com a descrição da ocorrência da mesma em 

outros locais da Bacia Amazônica, como por exemplo, no Estado do Amapá seu 

status de conservação não é mais considerado vulnerável, mas pesquisas devem 

ser conduzidas sempre que possível visando sua conservação (SICILIANO ET AL. 

2008). 

P. onca não foram encontrados vestígios ou a presença deste mamífero nos 

transectos localizados próximos da sede municipal, T1, T2 e T3. Existe relato da 

ocorrência de P. onca por moradores próximos ao T4, no entanto, nenhum vestígio 

ou registro da ocorrência foi registrado até o momento. 

Myrmecophaga tridactyla teve sua ocorrência relatada por moradores locais 

do T3, porém não foi registrada vestígios de sua ocorrência até o momento. 

Speothos venaticus é um canídeo de difícil detecção, até mesmo através do uso de 

armadilhamento fotográfico. Relatos de moradores da cidade de Ferreira Gomes 

indicam a presença deste canídeo apenas para as áreas mais distantes da cidade 

em matas de Florestas Ombrófila Densa.  

Trichechus inunguis, o peixe-boi da água doce, não foi visualizado neste 

monitoramento. Segundo entrevistas com moradores locais e pescadores a área de 

ocorrência deste mamífero aquático no Rio Araguari está situada próximo ao 

município de Cutias. Outro fator que limita a ocorrência deste mamífero neste 

seguimento do rio é a ausência de vegetação de fundo de rio, gramíneas e aguapés, 

principal fonte de alimentação da espécie (REIS ET AL. 2011). 

Considerações finais 
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A diversidade da fauna de mamíferos observada na AID do AHE-FG foi 

menor que a encontrada no estudo prévio, EIA-RIMA, realizado pelo empreendedor. 

Considerando-se que foram apenas realizados duas campanhas de monitoramento 

da fauna de mamíferos, muitas espécies que compõem essa guilda ainda podem vir 

a ser amostradas nas demais campanhas. Como é o caso para os mamíferos de 

pequeno e médio porte e os quirópteros. 

No estudo realizado por AMCEL (2009) em área similar à área amostrada, 

porém com menor antropização, foram registradas 16 espécies de mamíferos de 

pequeno porte e 35 espécies de quirópteros em seis expedições realizadas ao longo 

de um ano de estudo. 

O baixo índice de captura para os quirópteros pode estar relacionado à fase 

lunar, que estava cheia no momento da realização do monitoramento deste grupo, 

fato que pode reduzir o sucesso de captura (ERKET, 1982; HERCKER & BRIGHAM, 

1999). Outro fator que pode estar relacionado ao baixo sucesso de captura de 

algumas espécies devesse a grande pressão antrópica e a conversão de grande 

parte da vegetação local onde as transecções foram implantadas. 

O alto grau de pressão antrópica e pressão de caça também estão 

diretamente influenciando os resultados encontrados para mamíferos de médio e 

grande porte. Em estudos realizados por Coelho & Oliveira (2011) (Porto Grande e 

Tartarugalzinho) e Melo (2005) (Região dos Lagos) foram registrados 29 e 40 

espécies de mamíferos de médio e grande porte, respectivamente, em áreas 

similares à área estudada, porém, com menor pressão de caça e antrópica.    

 
Figura 17 – Indícios da presença de caça encontrados no T4. Da esquerda para direita: Crânio 

de Dasyprocta leporina, Crânio possivelmente de pequeno roedor, Crânio de Leopardus 
pardalis, Crânio de Tapirus terrestris 

Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambienta (2012) 
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil abriga a maior riqueza de espécies de anfíbios do mundo, com 877 

espécies reconhecidas e se posiciona em segunda colocação entre todos os países 

em número de espécies de répteis: 732, sendo 375 serpentes, 248 lagartos, 67 

anfisbenídeos, 36 quelônios e seis crocodilianos (SBH, 2010). Além da enorme 

riqueza de espécies de répteis que caracteriza nosso país, mais de um terço da 

nossa fauna de répteis é endêmica, ou seja, só ocorre em território brasileiro, 

principalmente na Amazônia onde é encontrada a maior diversidade de répteis do 

país (MARTINS & MOLINA, 2008).  

O Estado do Amapá está inserido no bioma amazônico e apresenta uma 

imensa diversidade de habitats, desde florestas de terra firme, variando de regiões 

montanhosas, ao norte, a áreas mais baixas ao sul do Estado, além de florestas 

inundadas de várzea e igapó, complexos de lagos, extensas porções de mangue ao 

longo de sua costa, formações vegetais associadas a afloramentos rochosos e uma 

porção significativa de enclaves de cerrados amazônicos em sua área central (IBGE, 

2010). Estas características tornam o Estado um centro importante para estudos da 

fauna e flora ainda preservados (MARTINS ET AL., 2006). Associado a esta 

diversidade de habitats o Amapá está situado em uma região denominada Guianas, 

sendo esta considerada como uma área de endemismo e a maior entre as oito 

existentes na região Amazônica (SILVA ET AL., 2005). O Amapá se encontra em 

posição privilegiada com mais de 90% de sua cobertura natural intacta. A 

conservação destas áreas se deve principalmente pela existência de terras 

protegidas (70% da área total do Estado) por unidades de conservação, federais e 

estaduais, e Terras Indígenas (MARTINS ET AL., 2006; BERNAND, 2008). As 

porções impactadas do Estado estão localizadas no entorno da cidade de Macapá e 

em municípios ao longo da BR-156, onde se situa o município de Ferreira Gomes. O 

município é margeado pelo Rio Araguari, o qual é o maior e mais importante do 

Estado. Possui a extensão de 300 km, desde sua nascente na Serra do 

Tumucumaque até a foz no Oceano Atlântico. Apresenta um regime hidrológico com 

vazões elevadas nos meses de janeiro a setembro e queda acentuada de vazões 

nos meses de outubro a dezembro (FAGUNDES ET AL., 2005). Em virtude do 

potencial hídrico do rio e a expansão crescente e contínua do consumo de energia 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_el%C3%A9trica
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elétrica no estado surgiu a necessidade da construção de mais uma Usina 

Hidrelétrica no Estado. 

As usinas hidrelétricas geram impactos ambientais com o alagamento de 

áreas vizinhas, aumento do nível dos rios, resultando, em alguns casos, na mudança 

do curso do rio represado, podendo, ou não, ser prejudicial para com a fauna e a 

flora da região (PACALA & ROUGHGARDEN, 1984; SCHOENER & SPILLER, 

1987). A associação entre anfíbios e o habitat pode ser observada por meio da 

análise de padrão de distribuição de espécies em diferentes áreas. Em habitats com 

forte pressão antrópica a diversidade de espécies de anfíbios é reduzida 

praticamente pela metade quando comparados com aqueles habitats de floresta 

primária (TOCHER ET AL., 1997). Porém, há espécies generalistas que podem se 

beneficiar com essas mudanças e aumentar significativamente suas populações. 

Adicionalmente, sabe-se que anfíbios e répteis regulam a abundância de artrópodes 

ao mesmo tempo em que servem como alimento para outros vertebrados (Greene, 

1988). Portanto, este grupo de animais desempenha um papel importante nas 

cadeias alimentares, fornecendo dados relevantes para previsão de possíveis efeitos 

antrópicos sobre suas comunidades e identificação de ambientes e hábitats com 

maior necessidade de preservação (SILVANO ET AL., 2005). Estes fatores fazem 

dos anfíbios excelentes bioindicadores de qualidade ambiental (SILVANO ET AL., 

2005). 

O monitoramento de fauna em áreas de construção de usinas hidrelétricas é 

um procedimento obrigatório e legal segundo a IN 146/ 2007 criada pelo IBAMA. 

Esse processo consiste em métodos sistemáticos de coletas e análise de dados 

ambientais visando à avaliação qualitativa e quantitativa dos recursos naturais ao 

longo do tempo (ALMEIDA & ALMEIDA, 1998). Tal método permite identificar 

tendências ou mudanças que possam ser associadas a modificações extrínsecas ao 

ambiente estudado. Neste contexto, o monitoramento ambiental representa uma 

ferramenta de controle e avaliação, sendo fundamental para a detecção de impactos 

ambientais, como distinção de flutuações populacionais naturais e declínios efetivos, 

podendo ser dimensionada sua magnitude e avaliada a eficiência de eventuais 

medidas preventivas adotadas (BITAR & ORTEGA, 1998). 

2. ÁREA DE ESTUDO 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_el%C3%A9trica
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Foi realizada no período de 26 de janeiro a 06 de fevereiro de 2012 na área 

de influência do UHE Ferreira Gomes essa 2ª campanha de monitoramento da 

herpetofauna. Utilizaram-se dois principais métodos de coleta (detalhados abaixo), 

por oito dias consecutivos, para realizar o levantamento preliminar da herpetofauna 

da região. Vistoriaram-se dois transectos de 5000 m, um transecto em área de 

Cerrado (T1) e outro em área de Floresta (T4) (Fig. 1). Os indivíduos capturados 

foram identificados, medidos, pesados, sexados e fotografados. Alguns espécimes 

serviram de espécie-testemunho e, portanto, foram sacrificados com anestésico, 

fixados em formaldeído 10% e conservados em álcool 70%. Este material será 

encaminhado para a coleção herpetológica do Museu Paraense Emilio Goeldi 

(MPEG) para identificação e posteriormente será encaminhada ao Museu de 

Zoologia do Instituto de Pesquisa do Amapá (IEPA) para tombamento. A 

identificação dos exemplares foi baseada em trabalhos de descrição das espécies, 

chave dicotômica de identificação e consulta a material depositado na coleção 

herpetológica do MPEG. 

 
Figura 1 - Mapa com os transectos para o monitoramento da fauna terrestre. Área de Cerrado 

(T3) e Área de Floresta (T4) 
Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambiental (2011) 
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Figura 2 - Fitofisionomias encontradas nos Transectos 3 e 4. A e B: Campo de Cerrado do 

Transecto 3. C e D: Floresta Ombrófila Densa e Aberta do Transecto 4 
Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambiental (2012) 

 

3. METODOLOGIA 
 

Com o intuito de inventariar o maior número possível de espécies 

pertencente à herpetofauna da onde se implantará o AHE - Ferreira Gomes 

empregaram-se os seguintes métodos de coleta: 

(1) Armadilha de interceptação e queda: Pitfall (CECHIN & MARTINS 

2000) – em cada um dos transectos amostrados foram instaladas cinco estações de 

armadilhas. As estações foram instaladas a partir de 1000 m do início de cada 

transecto e a 1000 m distantes uma da outra para garantir a independência dos 

dados. Cada estação contém uma bateria de armadilha em linha contendo seis 

baldes e uma outra em sentido ortogonal a mesma contendo mais seis baldes, 

formando um desenho em “x” (Fig. 3).  Os baldes são de 60 L e estão ligados entre 

si por uma lona plástica de 10 m de comprimento e 0,50 m de altura. Em cada área 

amostrada foram instalados 24 baldes, totalizando, portanto 96 baldes para captura 
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nas quatro áreas (transectos). As oito estações foram vistoriadas uma vez por dia, 

durante todo o período de coleta. 

    

Figura 3 - A – Armadilha de interceptação e queda (Pitfall). B – espécime de Leptodactylus 
lineatus dentro da armadilha  

Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambiental (2012) 

(2) Procura Limitada por Tempo (PLT) (CRUMP & SCOTT 1994) – esse 

método consiste no deslocamento dos coletores ao longo do transecto das áreas de 

amostragem em um tempo pré-estabelecido de uma hora e meia. São registradas 

todas as espécies ouvidas ou avistadas durante o percurso. São inspecionadas a 

serrapilheira e troncos caídos para otimizar a captura e/ou a observação de espécies 

que habitam estes micro habitats. Tal método foi realizado por dois coletores durante 

os períodos diurnos e noturnos. 

(3) Encontro ocasional (EO) (SANTOS-COSTA 2003; SAWAYA 2004) – 

consideramos encontros ocasionais todos os exemplares encontrados 

ocasionalmente pela equipe de trabalho ou por terceiros na área de estudo, ou 

aqueles cujo método de captura não se enquadrou nos métodos citados acima. 

Analisamos qualitativa e quantitativamente todos os dados obtidos em 

campo. A lista completa de todas as espécies registradas se trata de uma 

compilação de informações, visto que utilizamos todos os dados disponíveis deste 

monitoramento e do monitoramento anterior. Para as análises comparativas e de 

similaridade de áreas utilizamos os registros de espécies coletadas nas áreas por 

qualquer dos três métodos adotados e adicionamos os dados anteriores dos dois 

transectos à jusante do rio T3 e T2. A similaridade entre as quatro áreas foi 

analisada por meio do índice de Jaccard por se tratar de comparações entre dados 

ecológicos. Este índice indica o grau de similaridade entre áreas, ou seja, quanto 

A B 
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mais próximo de 1, mais similares são as áreas (neste caso, em relação à 

composição das espécies da herpetofauna). Para tanto, montou-se um banco de 

dados em que foi atribuído o valor “1” quando a espécie estava presente na área e 

“0” quando ausente. O agrupamento de Cluster também foi utilizado para 

demonstrar graficamente a similaridade entre áreas. 

4. RESULTADOS 

A segunda campanha de monitoramento da área de influência do AHE- 

Ferreira Gomes foi realizada na estação chuvosa. As PLTs foram executadas em um 

período de 3h por transecto, percorrido em cada uma das coletas ativas (quatro 

amostragens por transecto) e por cada um dos coletores (dois coletores). Portanto, 

considerando as horas de campo nos quatro transectos e em ambos os períodos 

(diurno e noturno) totalizou-se 48 horas de PLT durante a campanha (24 horas 

diurnas e 24 horas noturnas). Cada conjunto de baldes de pitfalls ficou aberto 

durante um período de oito dias, totalizando 192 horas/balde e 18.432 horas/balde 

em toda a campanha. 

Foram registradas 43 espécies de anfíbios anuros e répteis durante todo o 

período de coleta, por meio de pitfalls, procura ativa e encontro ocasional. Destas 16 

foram de anuros e 27 espécies de répteis Squamata, sendo 15 de lagartos e 12 de 

serpentes (Tab. 1 e Anexo). Através da coleta ativa (PLT) foram coletados 16 

espécies da herpetofauna, dentre elas algumas são dificilmente capturados em 

armadilhas de interceptação e queda. Esse método de coleta foi mais eficiente na 

riqueza de espécies (40%). O método de PLT foi responsável pelo registro de 10 

espécies de anfíbios, onde as espécies Leptodactylus macrosternum, Pristimantis 

chiastonotus e Scinax x-signatus foram registradas exclusivamente por esse 

método. Já entre os répteis a PLT registrou seis espécies, sendo Anolis 

fuscoauratus, Kentropyx striata, Oxyrhopus melanogenys e Bothrops atrox 

registrados exclusivamente por esse método. 

O método de coleta por pitfalls foi responsável pela amostragem de um 

maior número de indivíduos (50%). Os pitfalls foram eficientes na captura de oito 

espécies: Erytrolamprus aesculapii, Typhlophis squamosus, Siphlophis compressus, 

Liophis reginae, Plica umbra, Iphisa elegans, Rhaebo guttatus, Leptodactylus petersii 

(Tab. 1). Typhlophis squamosus é uma serpente com hábitos fossoriais, de pequeno 
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porte, o que inviabiliza sua saída da armadilha, cuja altura aproximada é de 70 cm. 

Em virtude de seu hábito fossorial, essa espécie, bem como outras que também 

apresentam o mesmo tipo de hábito, dificilmente são encontradas por busca ativa. 

Liophis reginae foi amostrada com sucesso pelas armadilhas, em área de Cerrado, 

próximo a igarapé, parece ser uma espécie comum para a região. 

Em encontros ocasionais foram registradas 27 espécies das 43 espécies 

registradas para a Área do AHE Ferreira Gomes (Tab. 1). Corallus hortulanus, 

espécie de hábito noturno e arborícola, foi registrada exclusivamente por esse 

método, sendo que um espécime foi observado em cerrado e outro em mata ciliar. A 

grande maioria das serpentes foi coletada e/ou observada por esse método. 

Tabela 1 – Lista preliminar das espécies da herpetofauna inventariadas nos dois 
monitoramentos realizados na Área de Influência do Aproveitamento Hidroelétrico Ferreira 

Gomes, Ferreira Gomes, Amapá, Brasil 

Família Espécie Nome vulgar Transecto Métodos de Coleta 

Anuros  

 

PLT AIQ EO 

Aromobatidae Allobates femoralis Rã-de-folhiço T3, T2 X 

 

X 

Bufonidae Atelopus hoogmoedi Sapo arlequim T41 

  

X 

Bufonidae Rhaebo guttatus Sapo dourado T3 

 

X 

 Bufonidae Rhinella margaritifera Sapo folha T3,T2,T11,T4 X X X 

Bufonidae Rhinella marina Cururu T1, T4 X 

  Hylidae Osteocephalus taurinus Perereca macaco T3,T2,T1,T4 X 

 

X 

Hylidae Scinax x-signatus Perereca T4 X 

  Hylidae Trachycephalus typhonius Perereca T2 

  

X 

Leptodactylidae Leptodactylus linetaus Rã T3,T2,T1 X X X 

Leptodactylidae Leptodactylus mystaceus Rã T3 X X X 

Leptodactylidae Leptodactylus pentadactylus Rã T2 

  

X 

Leptodactylidae Leptodactylus macrosternum Rã T4 X 

  Leptodactylidae Leptodactylus petersii Rã T2 

 

X 

 Leptodactylidae Leptodactylus sp. Rãzinha T3,T4 

 

X X 

Leptodactylidae Leptodactylus andreae Rãzinha T3,T2,T1,T4 X X X 

Strabomantidae Pristimantis chiastonotus Rã T4 X 

  Squamata  Transecto Métodos de Coleta 

Lagartos  

 

PLT AIQ EO 
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Gekkonidae Hemidactylus mabuia Briba, osga T2 

  

X 

Gymnophthalmidae Iphisa elegans Lagarto da terra T4 

 

X 

 Gymnophthalmidae Leposoma guianensis Lagartinho-de-foliço T3,T2,T1 

 

X X 

Iguanidae Iguana iguana Camaleão T4 

  

X 

Polychrotidae Anolis auratus Papa vento T3,T4 

  

X 

Polychrotidae Anolis fuscoauratus Papa vento T2 X 

  Scincidae Mabuya nigropunctata Lagarto-de-vidro T3,T4 

  

X 

Sphaerodactylidae Coleodactylus amazonicus Lagartinho-de-foliço T3,T2,T1,T4 X X X 

Sphaerodactylidae Gonatodes humeralis Lagartinho-de-foliço T3,T2,T4 X X X 

Teiidae Ameiva ameiva Bico-doce T2 

  

X 

Teiidae Cnemidophorus cryptus. Calango T3,T2,T4 

  

X 

Teiidae Kentropyx calcarata Calango verde T3,T2,T1,T4 

 

X X 

Teiidae Kentropyx striata Calango T3, T2,T4 X 

  Teiidae Tupinambis sp. Teiú T1 

  

X 

Tropiduridae Plica umbra Lagarto-verde T3 

 

X 

 Serpentes  Transecto PLT AIQ EO 

Boidae Corallus hortulanus Combóia, Suaçuboia T4 

  

X 

Boidae Boa Constrictor Jibóia T4 

  

X 

Colubridae Leptophis ahetulla Cobra cipó T3 

  

X 

Colubridae Erytrolamprus aesculapii Falsa-coral T3 

 

X 

 Colubridae Liophis reginae Cobra-de-capim T1,T4 

 

X 

 Colubridae Liophis sp. Cobra-cipó T1 

  

X 

Colubridae Liophis typhlus Cobra-cipó T4 

  

X 

Colubridae Pseudoboa neuwiedii Falsa-coral T1 

  

X 

Colubridae Oxyrhopus melanogenys Falsa coral T4 X 

  Colubridae Siphlophis compressus Falsa coral T1 

 

X 

 Viperidae Bothrops atrox Jararaca T2 X 

  Anomalepididae Typhlophis squamosus Cobra-cega T1 

 

X 

 
1Transectos selecionados para execução das técnicas que visam captura e marcação  

As famílias de Anuros que apresentaram a maior riqueza (n=6 e 4) e 

abundância (40,38%), respectivamente, foram Leptodactylidae e Bufonidae (Fig. 4). 

A espécie Rhaebo guttatus ocorre em áreas da floresta amazônica (DUELLMAN, 

1999), contudo há registros para o bioma Cerrado em locais associados às matas de 
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galeria (COLLI ET AL., 2003). Trata-se de uma espécie relacionada à ambientes 

florestais, mas pouco abundante. Leptodactylus sp. é uma espécie de pequeno porte 

que foi observada exclusivamente em locais florestados dos transectos vistoriados. 

 

  
Figura 4 - A – Número de espécies por familia de Anuros. B – Porcentagem do número de 

espécimes por familia de Anuros 
 

A família de lagartos que apresentou o maior número de espécies 

amostradas foi Teiidae (Fig. 5). A família Sphaerodactylidae foi a mais abundante, 

com 48% dos espécimes observados, seguido pelas famílias Teiidae (28%) e 

Gymnophtalmidae (12%; Gráfico 2B). 

 

  
Figura 5 - A – Numero de espécies por familia de Lagartos. B – Porcentagem do número de 

espécimes por familia de Lagartos 
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Dentre as serpentes, a família que apresentou a maior riqueza (n=8) e 

abundancia foi Colubridae (67%; Fig. 6). 

 

  
Figura 6 - A – Número de espécies por familia de Serpentes. B – Porcentagem do número de 

espécimes por familia de Serpentes 
 

As espécies de répteis mais abundantes foram Coleodactylus amazonicus 

(22%), Gonatodes humeralis (19%), Leposoma guianense (7%), Kentropyx calcarata 

(9%) e Kentropyx striata (5%). Coleodactylus amazonicus e Kentropyx calcarata 

foram as únicas espécies de répteis visualizadas em todas as áreas amostradas 

(Tabela 1). Dentre os anfíbios, Rhinella margaritifera (36%), Leptodactylus andreae 

(27%) e Osteocephalus taurinus (12%) foram as espécies mais abundantes, sendo 

observadas em todas as áreas amostradas (Tab. 1). Osteocephalus taurinus é um 

táxon de ampla distribuição na Amazônia e devido ao seu modo reprodutivo 

(reprodução explosiva) geralmente emprega ambientes aquáticos temporários após 

chuvas torrenciais para reprodução. 

O dendrograma de similaridade entre as duas áreas estudadas neste 

monitoramento (T1 e T4) e das duas outras áreas estudadas no monitoramento 

anterior no Município de Ferreira Gomes (Fig. 7) revelou a formação de dois grupos: 

o primeiro grupo formado pelas áreas de Cerrado (Transectos 1 e 3), juntamente 

com o Transecto 2 (Floresta). O segundo grupo é formado apenas pelo Transecto 4, 

uma área de Floresta. O índice de Jaccard (Tab. 2) apontou que as áreas mais 
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similares são as duas áreas em que o Cerrado predomina (Transectos 1 e 3; 

índice=0,47). As duas áreas em que a Floresta predomina apresentaram o menor 

índice de similaridade (Transectos 2 e 4; índice=0,25). 

 
Tabela 2 - Índice de similaridade de Jaccard calculado para as quatro transectos estabelecidos 

no AHE Ferreira Gomes, Ferreira Gomes, Amapá, Brasil 

 

T3 T2 T11 T41 

T1 1 0,29167 0,47619 0,35714 

T2 0,29167 1 0,33333 0,25 

T3 0,47619 0,33333 1 0,2963 

T4 0,35714 0,25 0,2963 1 
1Transectos selecionados para execução das técnicas que visam captura e marcação 

 

 
Figura 7 - Dendrograma mostrando os agrupamentos de espécies por área de registro 

 
As espécies Iguana iguana, Tupinambis sp. e Allobates femoralis estão 

listadas no Apêndice II da CITES. A espécie Atelopus hoogmoedi é considerada 

vulnerável pela IUCN. A única espécie encontrada que pode oferecer risco de 

acidente ofídico é Bothros atrox. A espécie Typhlophis squamosus é considerada de 

difícil coleta, visto seu hábito fossorial. Não foram registradas espécies endêmicas 
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para a área, porém Leposoma guianense é conhecida apenas para a região do 

escudo das Guianas (Ávila-Pires, 2005). 

 

5. DISCUSSÃO 
 
Foram registradas 40 espécies de répteis e anfíbios para a Área do AHE 

Ferreira Gomes. Esse número ainda é baixo, visto que outras localidades do Estado 

do Amapá, como a região do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque 

(PNMT), localizada ao norte do estado, foram encontradas 156 espécies da 

herpetofauna (BERNARDE, 2008), para a região da Calha Norte, foram encontradas 

176 espécies (ÁVILA-PIRES ET AL, 2010) e 43 espécies de anfíbios para a região 

da Reserva Extrativista do Rio Cajari no Amapá (QUEIROZ ET AL. 2011). Dentre as 

espécies registradas na região de Ferreira Gomes, seis (Anolis auratus, Atelopus 

hoogmoedi, Cnemidophorus cryptus, Kentropyx striata, Scinax x-signatus e 

Siphophis compressus) não foram encontradas no PNMT. Quando comparamos à 

região da Calha Norte, apenas Thiplophis squamosus não foi registrada para a 

Calha Norte. Segundo Queiroz et al. (2011), das 43 espécies de anfíbios amostradas  

na região da RESEX Rio Cajarí, apenas nove foram encontradas em ambas as 

áreas. 

Por meio dos resultados do índice de Jaccard e da analise de Cluster 

podemos observar que áreas de Cerrado (Transectos 1 e 3) são mais similares entre 

si, porém estando mais próximas do transecto 2, uma área de floresta. Isso pode 

estar relacionado à proximidade geográfica entre os transectos. O Transecto 4 é a 

área mais conservada dentre as demais. Observamos na área oito espécies 

exclusivas, incluindo Atelopus hoogmoedi, espécie exigente quanto ao meio em que 

vive, sendo encontrada principalmente em áreas não perturbadas (IUCN, 2012) e a 

espécie Oxyrhopus melanogenys considerada tipicamente amazônica, contudo 

registrada para áreas de cerrado do nordeste brasileiro (ZAHER, 2002). Espera-se 

encontrar um número bem maior de espécies na sequencia das campanhas, visto 

que o estado do Amapá é uma das regiões consideradas de alta riqueza de 

espécies de anfíbios para áreas Amazônicas sobre terras baixas do escudo 

guianense (QUEIROZ ET AL., 2011). 
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1. INTRODUÇÃO 

A América do sul possui mais de 3.200 espécies (SICK, 1997) e o Brasil é o 

terceiro país em diversidade de aves possuindo 1.832 espécies (CBRO, 2011), 

sendo que 10% são espécies endêmicas. Isso corresponde a uma terço das 

espécies de aves existentes na Terra (NEGRET et al., 1984) e mais da metade das 

espécies da América do Sul (ANDRADE, 1995; MARINI & GARCIA, 2005). No 

Amapá existem cerca de 51 espécies de aves e 8 subespécies que são altamente 

distintas das demais espécies amazônicas e altamente sensíveis (HAFFER, 1978), 

tendo ao Sul o rio Amazonas e a oeste do rio Negro, grandes barreiras a dispersão 

de certas aves. 

As aves são consideradas bons indicadores pela sua relativa facilidade de 

estudo, pela fidelidade demonstrada a determinados ambientes, e pela rapidez com 

que certas espécies desaparecem quando a alteração ambiental atinge níveis que 

lhes são insuportáveis (ARGEL-DE-OLIVEIRA, 1993). Portanto, a análise da 

comunidade avifaunístico de uma região forneceria elementos básicos nas 

avaliações de impactos ambientais, pois muitas espécies são sensíveis a alterações 

ecológicas, tornando-se por isso excelente indicadora ambiental (ARGEL-DE-

OLIVEIRA, 1993). 

A perda do habitat natural pode levar à diminuição exponencial do número 

de espécies e afetar na dinâmica de populações, podendo comprometer a 

regeneração natural e, consequentemente, a sustentação destas florestas (HARRIS, 

1984). O número de espécies que um fragmento florestal pode suportar e as suas 

respectivas taxas de extinção dependem do seu tamanho, da distância de uma fonte 

de povoamento e da estrutura do habitat (MACARTHUR & WILSON, 1967).  

Assim, de uma forma geral, a conservação de ambientes florestais que 

ainda existem é de suma importância já que, a restauração e a reabilitação de 

paisagens degradadas é um fator complexo de se viabilizar nos trópicos por dois 

motivos: a composição original das florestas é sempre desconhecida e geralmente 

há apenas um limitado conhecimento dos fatores que influenciam a dinâmica de 

populações em tais ambientes (WILCOX & MURPHY, 1985). 
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2.  ÁREA DE ESTUDO 

O projeto Aproveitamento Hidrelétrico Ferreira Gomes-AHE-FG, está 

inserido na bacia do Rio Araguari, compreende um ecótono entre as florestas de 

terra-firme do Escudo das Guianas e as Savanas Amapaenses, que se estende de 

norte a sul do Estado (Fig. 1). Os transectos, que corresponde a 4, foram 

monitorados por três dias consecutivos, sendo dois transectos a montante e dois a 

jusante da barragem da AHE-FG. O transecto 1 (T1), localizado na margem direita 

do rio Araguari e a montante da barragem, foi utilizado para as metodologias de 

Transecção-Mackinnon e Índice Pontual de Abundância-IPA; o transecto 4 (T4), 

também a montante só que localizado na margem esquerda do rio, foi utilizado para 

Captura com redes de neblina. A jusante, o transecto 3 (T3) foi utilizado para as 

metodologias de Transecção-Mackinnon e Índice Pontual de Abundância-IPA e o 

transecto 2 (T2) para a Captura com redes de neblina. Devido ao interdito proibitório 

existente em uma das propriedades onde esta localizado o transecto T3, seu 

seguimento final de um quilômetro não foi realizado neste monitoramento. Para 

minizar as diferenças amostrais foi estabelecido que este transecto seria percorrido 

um dia a mais que os outros para equiparar a quilometragem percorrida em cada um 

dos transectos.      

 
Figura 1 – Área de estudo com as localizações dos transectos estabelecidos para o 
monitoramento da fauna do Aproveitamento Hidrelétrico Ferreira Gomes-AHE-FG 

Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambienta (2012) 
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3. METODOLOGIA 

3.1 CENSO POR TRANSECÇÃO DE VARREDURA (MACKINNON) 

O método a ser empregado na coleta dos dados é a “lista de 10 espécies”. 

Neste método, os registros são agrupados em listas de 10 espécies sucessivas, 

sendo que a primeira lista consiste das primeiras 10 espécies observadas e sem 

repetições. A segunda lista inclui as próximas 10 espécies, que podem conter 

espécies já registradas nas listas anteriores, mas nunca pode haver repetições de 

espécies em cada lista (POULSEN et al. 1997, HERZOG et al. 2002). Para a 

obtenção dos dados o método da transecção será empregado (BIBBY et al. 1992), 

em números iguais a jusante e montante da barragens, registrando-se todas as 

espécies, seguindo o método da lista de 10 espécies, independente da forma de 

registro (visual ou auditivo) e da distância entre o observador e a ave (LOPES & 

ANJOS, 2006).  

 
Figura 2 – Observação direta com auxilio de binóculos (8x42mm) na segunda campanha de 

monitoramento do Aproveitamento Hidrelétrico Ferreira Gomes-AHE-FG 
Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambienta (2012) 
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As amostragens ocorreram durante três dias consecutivos, em dois 

transectos a jusante, sendo os censos distribuídos pela manhã, das 5h30min às 

11h30min e pela parte da tarde, das 17h às 19h com o intuito de registrar espécies 

de hábitos noturnos. Para registro visual e auditivo foi utilizado auxílio de binóculos 

(8x42mm, Fig. 2) e gravações com um gravador digital (Fig. 3); sendo registrada a 

espécie, número de indivíduos e ambiente (floresta de terra-firme, borda de 

florestas, floresta de várzea e cerrado). 

 
Figura 3 – Gravação das vozes das aves para posterior identificação das espécies registradas 

na segunda campanha de monitoramento do Aproveitamento Hidrelétrico Ferreira Gomes-
AHE-FG 

Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambienta (2012) 

3.2 CAPTURAS COM REDE DE NEBLINA (MIST-NET) 

Foram utilizadas dez rede de neblina (dimensões 12m de comprimento por 

2,5m de altura, malha 25 mm) em pontos estratégicos dentro das matas (Tab. 1), 

pois as aves mais afetadas serão as espécies especialistas de sub-bosque e médio 

bosque de matas ciliares.  A amostragem ocorreu durante três dias consecutivos em 

dois transectos a montante trilha, sendo abertas das 5h 30min às 11h 30min (Fig. 4). 

As aves capturadas serão fotografadas, medidas e anilhadas com anilhas coloridas 

(Fig. 5). 
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Figura 4 – Armação de redes de neblina no sub-bosque de florestas na segunda campanha de 

monitoramento do Aproveitamento Hidrelétrico Ferreira Gomes-AHE-FG 
Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambienta (2012) 

 
Figura 5 – Marcação com anilhas coloridas das espécies capturadas em rede de neblina na 

segunda campanha de monitoramento do Aproveitamento Hidrelétrico Ferreira Gomes-AHE-
FG 

Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambienta (2012) 

 



     

 60 
 

Rua Castelo Branco, 585 – Bairro Centro – Ferreira Gomes/AP 
CEP: 68.915-000 – Fone (96) 9146-5772 - email: florestas.socioambiental@gmail.com 
 

3.3 ÍNDICE PONTUAL DE ABUNDÂNCIA (IPA) 

Aplicado em cada parcela ao longo de 5.000m (Tab. 2 e 3), o método 

consiste em um levantamento qualitativo e quantitativo por pontos de escuta. Para 

execução do método, os observadores permaneceram em cada ponto durante 10 

minutos, registrando as aves vistas e/ou ouvidas em um raio de 25m, 

aproximadamente. Informações de identificação das espécies (qualitativo) e o 

número de indivíduo para cada espécie (quantitativo) foram anotados em caderneta 

de campo. Quando possível, as espécies foram fotografadas e quando não 

identificadas em campo, foram gravadas e identificadas a posteriori. 

Tabela 2 – Relação dos pontos de escuta (IPA) do transecto 4 do monitoramento na segunda 
campanha de monitoramento do Aproveitamento Hidrelétrico Ferreira Gomes-AHE-FG 

Km Ponto Coordenada Fitofisionomia 

0km P1 00°51'35,0''N/51°10'09,2''W Campo de várzea 

0km P2 00°51'31,7''N/51°10'09,8''W Cerradão 

0km P3 00°51'28,8''N/51°10'10,3''W Cerradão 

1km P4 00°51'25,3''N/51°09'55,7''W Cerradão 

1km P5 00°51'25,5''N/51°09'56,7''W Cerradão 

1km P6 00°51'24,8''N/51°10'00,0''W Cerrado 

2km P7 00°51'07,0''N/51°09'38,6''W Cerradão 

2km P8 00°51'06,8''N/51°09'36,4''W Cerradão 

2km P9 00°51'05,6''N/51°09'34,4''W Cerradão 

3km P10 00°50'53,0''N/51°09'14,4''W Cerradão 

3km P11 00°50'51,6''N/51°09'12,8''W Cerradão 

3km P12 00°50'50,2''N/51°09'11,5''W Cerradão 

4km P13 00°50'53,1''N/51°09'03,3''W Cerradão-floresta 

4km P14 00°50'55,0''N/51°09'03,0''W Cerradão-floresta 

4km P15 00°50'58,0''N/51°09'01,7''W Cerradão-floresta 

5km P16 00°50'41,6''N/51°09'00,0''W Floresta 

5km P17 00°50'38,9''N/51°08'58,8''W Floresta 

5km P18 00°50'37,7''N/51°08'56,8''W Floresta 
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Tabela 3 – Relação dos pontos de escuta (IPA) do transecto 2 do monitoramento na segunda 
campanha de monitoramento do Aproveitamento Hidrelétrico Ferreira Gomes-AHE-FG 

Km Ponto Coordenada Fitofisionomia 

0km P1 00°48'48,3''N/51°14'09,7''W Pasto/cerrado 

0km P2 00°48'44,7''N/51°14'09,3''W Pasto/cerrado 

0km P3 00°48'45,3''N/51°14'03,8''W Pasto/cerrado 

1km P4 00°49'04,9''N/51°13'55,0''W Cerrado 

1km P5 00°49'08,0''N/51°13'55,8''W Borda de mata 

1km P6 00°49'09,6''N/51°13'37,7''W Cerrado 

2km P7 00°49'22,2''N/51°13'33,2''W Cerrado-borda de cerradão 

2km P8 00°49'20,9''N/51°13'28,1''W Cerrado 

2km P9 00°49'23,2''N/51°13'30,2''W Cerrado-borda de cerradão 

3km P10 00°49'44,5''N/51°13'08,2''W Cerrado 

3km P11 00°49'45,5''N/51°13'10,8''W Cerrado 

3km P12 00°49'43,8''N/51°13'04,9''W Cerrado 

4km P13 00°50'16,4''N/51°12'40,6''W Pasto-borda de mata 

4km P14 00°50'10,3''N/51°12'37,6''W Borda de mata-pomar 

4km P15 00°50'09,4''N/51°12'34,7''W Cerradão 

5km P16 00°50'30,6''N/51°12'12,3''W Cerradão 

5km P17 00°50'33,5''N/51°12'15,4''W Cerradão 

5km P18 00°50'36,7''N/51°12'18,8''W Cerradão 

 

3.4 BUSCA POR RAPINANTES 

A busca por rapinantes ocorrera ao longo de todo o trabalho. Neste método 

observa-se a presença de aves de rapina (Falconiformes, Accipitriformes, 

Stringiformes) em diferentes ambientes em encontros ocasionais (ad libitum). As 

observações serão feitas ao longo dos transectos, cerrado, estradas, alagados, 

florestas secundárias, bem como espécies avistadas durante os deslocamentos de 

carro nas estradas de acesso; sendo anotado o nome das espécies, número de 

indivíduos observados, ambiente em que se encontrava, e quando possíveis 

fotografadas e suas vocalizações gravadas. 

3.5 ESTATÍSTICAS (PROGRAMA PAST) 
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E para estimativa de riqueza, foram utilizados os estimadores não 

paramétricos Jackknife de primeira ordem (Jack1) e Bootstrap (Coddington et al., 

1991), apenas na lista de MacKinnon. Esse método estima a riqueza total somando 

a riqueza observada (número de espécies coletadas) a um parâmetro calculado a 

partir do número de espécies raras (aquelas que ocorreram em apenas uma 

amostra). Essa técnica produz uma estimativa mais aproximada da riqueza de 

espécies de uma comunidade (Krebs, 1999), fornecendo ainda um intervalo de 

confiança que permite a realização de comparações estatísticas entre duas ou mais 

regiões amostradas. 

Cada espécie foi obtida a frequência de ocorrência (fo%), que consiste no 

número de vezes que cada espécie aparece na lista de MacKninnon ou IPA, dividido 

pelo total de listas de MacKinnon (N = 34 listas) e IPA (pontos 36) vezes 100%. Por 

sua vez, a abundância foi calculada através do total de indivíduos de uma dada 

espécie dividido pelo total de indivíduos de todas as espécies. 

A lista com a nomenclatura e a sequência taxonômica das espécies segue a 

lista de aves do Brasil, recomendada pelo Comitê Brasileiro de Registros 

Ornitológicos (CBRO, 2011).  

3.6 STATUS DE CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES 

Todas as espécies registradas nas áreas amostradas foram classificadas 

como residentes ou migrantes (CBRO, 2011). Espécies residentes são todas as 

espécies que são conhecidas ou assumidas de se reproduzirem na região e as 

espécies migrantes são de dois tipos: migrantes neárticas e migrantes austrais. As 

espécies neárticas são aquelas espécies conhecidas por se reproduzirem no 

hemisfério norte e migrarem para o hemisfério sul durante o inverno boreal (SICK, 

1984; SICK, 1997) e as espécies migrantes austrais são aquelas que se reproduzem 

no sul da América do Sul e se movimentam para o norte do continente durante o 

inverno austral (SICK, 1997). Para classificar as espécies nestas duas categorias de 

migrantes, foram utilizadas as listas apresentadas por SICK (1997) e CBRO (2011). 

4. RESULTADOS  

4.1 BUSCA POR RAPINANTES 
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A riqueza de rapinantes no Brasil é na escala de 80 espécies (CBRO, 2011), 

distribuídas em três famílias (Pandionidae, Accipitridae, Falconidae, Strigidae e 

Tytonidae), sendo que na região Amazônica ocorrem 79 espécies (SIGRIST, 2008; 

van perlo, 2009). A riqueza esperada para a área é de 58 espécies de rapinantes 

(VAN PERLO, 2009), entre espécies residentes e migrantes, foram registradas 

apenas 11 destas espécies (Tab. 4). A princípio, este déficit pode ser explicado pelo 

alto grau de desmatamento nesta região e por estar próxima á área urbana e 

principalmente por ter boa parte das trilhas em área de cerrado, o que reflete na 

baixa riqueza de rapinantes. Algumas espécies dependem de grandes áreas verdes 

pra sua sobrevivência (e.g. gavião-real), além da ocorrência das presas que fazem 

parte de sua dieta alimentar e o conjunto desses fatores provocam a extinção local 

das espécies residentes destes rapinantes. 

Tabela 4. Riqueza de rapinantes na segunda campanha de monitoramento do Aproveitamento 
Hidrelétrico Ferreira Gomes-AHE-FG 

       FAMÍLIA/ESPÉCIE Nome Popular Status 

Pandionidae Bonaparte, 1854 
  

Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) águia-pescadora Migrante 

Accipitridae Vigors, 1824 
  

Elanoides forficatus (Linnaeus, 1758) gavião-tesoura Residente 

Heterospizias meridionalis (Latham, 1790) gavião-caboclo Residente 

Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788) gavião-carijó Residente 

Geranoaetus albicaudatus (Vieillot, 1816) gavião-de-rabo-
branco Residente 

Leucopternis melanops (Latham, 1790) gavião-de-cara-preta Residente 

Falconidae Leach, 1820 
  

Daptrius ater Vieillot, 1816 gavião-de-anta Residente 

Caracara cheriway (Jacquin, 1784) caracará-do-norte Residente 

Milvago chimachima (Vieillot, 1816) carrapateiro Residente 

Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 1758) acauã Residente 

Strigidae Leach, 1820 
  

Megascops choliba (Vieillot, 1817) corujinha-do-mato Residente 

 
4.2 REDES DE NEBLINA 

Durante os dias 07, 08 e 09 e 11, 12 e 13 foram abertas 10 redes de neblina 

abertas das 6h da manhã às 11h30min. Foram capturados durante os trabalhos de 
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rede 16 indivíduos distribuídos em 10 espécies (Tab. 5), sendo Thamnophilus 

punctatus (Fig. 6) a espécie com maior número de capturas (4 ind). 

 
Figura 6 – Thamnophilus punctatus capturado nas duas trilhas na segunda campanha de 

monitoramento do Aproveitamento Hidrelétrico Ferreira Gomes-AHE-FG  
A esquerda um macho adulto e a direita uma fêmea adulta 

Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambienta (2012) 

Tabela 5 - Lista das espécies capturadas nas duas trilhas na segunda campanha de 
monitoramento do Aproveitamento Hidrelétrico Ferreira Gomes-AHE-FG 

    
Comprimento 

  
Trilha Espécie Peso Sexo Idade Total Asa Tarso Bico Altura do bico Anilha 

T4 Chloroceryle inda 46g macho adulto 240mm 104mm 15mm 55mm 
 

12mm verde-claro 

T4 Manacus manacus 15g fêmea adulto 100mm 62mm 29mm 15mm 
 

5mm rosa 

T4 Manacus manacus 14g fêmea adulto 105mm 60mm 27mm 17mm 
 

11mm amarelo 

T4 Turdus leucomelas 68g 
 

adulto 250mm 125mm 35mm 23mm 
 

8mm verde-claro 

T4 Thamnophilus punctatus 19g fêmea adulto 150mm 70mm 28mm 21mm 
 

7mm verde-escuro 

T4 Glyphorhynchus spirurus 13g 
 

adulto 145mm 65mm 20mm 15mm 
 

4mm verde-escuro 

T4 Thamnophilus punctatus 22g fêmea adulto 145mm 70mm 26mm 20mm 
 

8mm vermelha 

T4 Dendrocincla fuliginosa 43g 
 

adulto 250mm 114mm 25mm 31mm 
 

7mm vermelha 

T2 Dixiphia pipra 12g macho jovem 96mm 74mm 19mm 12mm 
 

4mm verde-escuro 

T2 Xiphorhynchus pardalotus 35g 
 

adulto 220mm 10mm 24mm 33mm 
 

6mm vermelho 

T2 Xiphorhynchus pardalotus 35g 
 

adulto 230mm 10mm 26mm 34mm 
 

8mm verde-escuro 

T2 Mionectes oleagineus 13g 
 

adulto 116mm 59mm 19mm 12mm 
 

4mm verde-escuro 

T2 Pipra erythrocephala 15g macho jovem 90mm 58mm 20mm 12mm 
 

3mm verde-escuro 

T2 Thamnophilus punctatus 20g fêmea adulto 141mm 66mm 24mm 20mm 
 

7mm rosa 

T2 Thamnophilus punctatus 2og macho adulto 146mm 70mm 29mm 20mm 
 

7mm amarelo 

T2 Pipra erythrocephala 12g fêmea adulto 95mm 68mm 18mm 12mm 
 

5mm vermelho 
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4.3 ÍNDICE PONTUAL DE ABUNDÂNCIA-IPA 

Foram feitos 18 pontos de escutas em 6 parcelas em cada um dos dois 

transectos estabelecidos, totalizando 36 pontos de escuta e um esforço amostral de 

360min. Nesta metodologia o ponto inicial “zero” foi considerado o que faz o 

transecto ter 6 pontos de escuta. O transecto 2 obteve a riqueza de 54 espécies e o 

transecto 4 a riqueza de 56, no total foram registradas 83 espécies (44,38% do total 

das espécie registradas para área). 
No transecto 2 foram identificados 5 tipos de fitofisionomias, sendo o 

Cerradão com maior riqueza e abundância de espécies (Fig. 7), e no transecto 4 

identificados 9 tipos de fitofisionomias, sendo o Cerradão também com a maior 

riqueza e abundância de espécies (Fig. 8). A área de estudo compreende em um 

ecótono amazônico (Fig. 9), entre as savanas amapaenses (cerrado) e a floresta de 

terra-firme do Escudo das Guianas, fornecendo assim vários tipos de fitofisionomias 

e nichos ecológicos pra aves, mesmo com a proximidade das trilhas a área urbana 

de Ferreira Gomes e indícios de degradação (agricultura e pecuária em pequena 

escala), registrou-se satisfatoriamente um bom índice de riqueza de espécies.    

 

Figura 7 – Riqueza e abundância de espécies no transecto 2 durante na segunda campanha de 
monitoramento do Aproveitamento Hidrelétrico Ferreira Gomes-AHE-FG 
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Figura 8 – Riqueza e abundância de espécies por fitofisionomia no transecto 3 na segunda 
campanha de monitoramento do Aproveitamento Hidrelétrico Ferreira Gomes-AHE-FG 

 

 

Figura 9 – Riqueza e abundância de espécies por fitofisionomia para a toda na segunda 
campanha de monitoramento do Aproveitamento Hidrelétrico Ferreira Gomes-AHE-FG 
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4.4 CENSO POR TRANSECÇÃO DE VARREDURA (MACKINNON) 

A lista de MacKinnon gerou 139 espécies em 34 listas, sendo que 72 

espécies (51.79%) foram registradas apenas uma vez (frequência baixa). No 

transecto 2 foram registradas 93 espécies em 16 listas e no transecto 4 foram 

registradas 89 espécies em 18 listas de 10 sp (Fig. 10). As Curvas de acumulação 

de espécies utilizando dados do método de Lista de Mackinnon, com os valores de 

riqueza observada (Sobs), e o esperado através dos estimadores não paramétricos 

de primeira ordem, para toda campanha de monitoramento no AHE Ferreira, 

mostraram que Jackknife 1 estimou 209 espécies e Bootstrap 168 espécies (Fig. 

11). 

A riqueza e abundancia observadas na transecção relata uma maior riqueza 

no cerradão (126 sp, Figura 12) e menor nas matas de galeria (4 sp.). Esta 

disparidade na riqueza e causada pelo grande disponibilidade de recursos 

alimentares, principalmente pelo cerradão ser uma fitofisionomia transitória entre as 

florestas e o cerrado, podendo acomodar espécies frequentadoras das duas áreas. 

A abundância maior ficou na parte do cerrado com 230 indivíduos e cerradão com 

175 indivíduos (Figura 12), principalmente por conta dos bandos, relativamente 

grandes, de psitacídeos (eg. Aratinga aurea, Amazonas amazonica). 

 
Figura 10 – Curva de acumulação de espécies utilizando dados do método de Lista de 

Mackinnon, com os valores de riqueza observada (Sobs), na segunda campanha de 
monitoramento do Aproveitamento Hidrelétrico Ferreira Gomes-AHE-FG 
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Figura 11 – Curva de acumulação de espécies utilizando dados do método de Lista de 
Mackinnon, com os valores de riqueza observada (Sobs), e o esperado através dos 

estimadores não paramétricos de primeira ordem Jackknife 1 e Bootstrap na segunda 
campanha de monitoramento do Aproveitamento Hidrelétrico Ferreira Gomes-AHE-FG 

 

 

Figura 12 – Riqueza e abundância de espécies por fitofisionomia para nas duas trilhas durante 
na segunda campanha de monitoramento do Aproveitamento Hidrelétrico Ferreira Gomes-

AHE-FG 
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Existe uma correlação muito baixa entre as fitofisionomias encontradas na 

área de estudo, em sua grande parte e uma forte ligação entre o Cerrado/buriti, 

Buriti/floresta, Cerrado/campo inundado, Cerrado/mata de galeria e as matas de 

galeria/floresta (Tab. 7). A relação se dá por esta ser uma área de ecótono entre a 

Floresta Amazônia do Escudo das Guianas e Cerrado amapaense onde existe o 

compartilhando de espécies adaptadas para o bioma Cerrado. 

Tabela 7 – Correlação linear entre as fitofisionomias amostradas na transecção na segunda 
campanha de monitoramento do Aproveitamento Hidrelétrico Ferreira Gomes-AHE-FG 

Correlação Linear buriti campo inundado cerradão cerrado floresta Galeria 

buriti 
 

0,85517 0,23264 0,94924 0,90799 0,68305 

campo inundado 0,015622 
 

0,38914 0,92338 0,43088 0,70402 

cerradão -0,1019 -0,073609 
 

0,0019092 0,53054 0,95334 

cerrado -
0,0054488 -0,0082321 0,26105 

 
0,22751 0,61678 

floresta -
0,0098923 -0,067343 0,053644 -0,10302 

 
0,82958 

galeria -0,034937 -0,032508 -
0,0050079 -0,042812 -

0,018421 
 

5. DISCUSSÃO 

Somando todos os dados foram registradas 189 espécies de aves 

distribuídas em 48 Famílias (Figura 12). Sessenta e duas espécies foram registradas 

pelas metodologias, IPA e Transecção, e 24 espécies foram registradas em 

encontros casuais nos deslocamentos de carro e próximas a instalação das redes de 

captura. Um número relativamente satisfatório foi encontrado mesmo existindo a 

presença de áreas de monocultura de subsistência, áreas degradadas pelo fogo e 

pela proximidade da cidade de Ferreira Gomes. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A diversidade biológica de animais, plantas e microorganismos é de 

importância fundamental para a sobrevivência humana. Estima-se que atualmente 

existam no mundo 41.700 espécies de vertebrados, e destas, aproximadamente 

25.000 são peixes (POUGH 1999). Só na Região Norte estão representadas mais de 

3.000 espécies de peixes e, logicamente a bacia Amazônica contribui de forma 

decisiva para com estes números. Quando consideramos que a informação sobre 

diversidade tem uma relação direta com o tamanho dos organismos, podemos supor 

que este número de espécies pode aumentar muito se nos preocuparmos com a 

amostragem de indivíduos pequenos.  

Os peixes são os organismos vertebrados mais abundantes nas águas 

amazônicas, representando um papel decisivo como mantenedores da riqueza e da 

estabilidade do sistema (CARAMASCHI et al. 2001). Estes, além de participarem da 

base da cadeia alimentar de predadores como jacarés, ariranhas, botos e de peixes 

carnívoros como tucunarés e piranhas, podem atuar como dispersores de sementes 

e como enriquecedores naturais do sistema aquático, convertendo a biomassa 

vegetal em matéria animal e vegetal (CARAMASCHI et al. 2001). 

O potencial hídrico do Brasil, distribuído em suas 8 bacias é notoriamente 

imenso. A diversidade de espécies é diretamente proporcional ao tamanho dos rios 

e ao volume de água que comportam. A variedade climática e as características 

físico-geográficas contribuem para grandes diferenças ambientais e são também 

responsáveis pelo grau de especificidade das populações íctiicas (LINHARES and 

REBELO 1997). 

Nos rios, a vulnerabilidade dos peixes é maior. Isto se deve a várias 

atividades, derivadas da ocupação do meio pelo homem, que ocasionam problemas, 

como: a interferência nas interações da fauna ictiíca com a floresta, provocadas 

pelos desmatamentos para fins diversos; a interrupção do ciclo reprodutivo das 

espécies de piracema com a modificação de cursos de rios para a construção e 

barragens; e ainda dentre outros, a exploração excessiva de estoques com a 

utilização de equipamentos de pesca predatórios (LINHARES and REBELO 1997) 

O represamento de corpos d´água para a construção de usinas geradoras 

de energia é considerada uma atividade antrópica de grande impacto para as 
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populações naturais, pois modifica drasticamente os ambientes aquáticos pela 

conversão de áreas rápidas em lentas. Além da diminuição da velocidade, ocorre 

uma redução da turbulência e do escoamento do rio, promovendo mudanças na 

composição da fauna e prejudicando importantes serviços ambientais, tais como o 

transporte de materiais sólidos e a ciclagem de nutrientes. 

Na grande bacia amazônica, a ictiofauna se mostra a mais rica e a mais 

diversificada, em relação às outras bacias hidrográficas do mundo, com mais de 

3000 espécies. A dispersão destes peixes se processa em todas as direções 

possíveis, mas existem evidências que a calha do rio Amazonas serve como barreira 

ecológica, impedindo a passagem de muitas espécies de uma para outra vertente 

(PAIVA 1999), além disso, a extensão geográfica de muitas espécies também é 

limitada por barreiras climáticas e ambientais à sua dispersão (PRIMACK and 

RODRIGUES 2001). Em decorrência disso, algumas espécies são encontradas em 

apenas um ou alguns lugares dentro de uma área geográfica restrita, e se tal área é 

perturbada pela ação do homem, então podem tornar-se extintas (PRIMACK and 

RODRIGUES 2001). É o caso de algumas espécies de peixes confinadas a uma 

única bacia hidrográfica. 

2. METODOLOGIA 
 

As coletas aconteceram entre os dias 07 e 12 de fevereiro de 2012, sempre 

no período diurno devido à presença de pescadores e habitações próximas às áreas 

de amostragem, fato que causaria a perda de material de pesca por roubo, caso o 

material fosse deixado à noite. Foram utilizadas baterias de rede de emalhar com 

malhagem variando entre 15 e 60cm a distância entre nós adjacentes. As redes 

foram utilizadas durante um dia em cada ponto de coleta, tendo sido posicionadas 

pela manhã e retiradas ao final da tarde conforme as condições ambientais e 

logísticas possibilitaram. Também foram utilizadas tarrafas nos locais onde não era 

possível a colocação das redes e as condições ambientais possibilitavam a 

utilização dessa arte de pesca. 

Os locais amostrados estão indicados no mapa da Figura 1. 
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Figura 1- Pontos de coleta de peixes na área de influência direta do AHE FG 

Fonte: Ecotumucumaque (2010)   
 

A descrição dos pontos de amostragem utilizados encontra-se a seguir: 

JS1 – Área a jusante do empreendimento, margem esquerda do rio Araguari, 

considerada área urbana e muito próxima ao empreendimento; Área do Hotel 

Tassos, por onde acontecia a entrada. Local com pedras apenas na margem, 

presença de alguns pescadores com linha, e constante movimentação de pequenas 

embarcações. Apenas foi realizada a coleta qualitativa com tarrafa. Fundo arenoso e 

inacessível devido à maré alta e à grande cheia do rio. 
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JS2 – Margem direita do rio Araguari. Em frente à orla da cidade, com poucas 

pedras, presença de algumas pessoas pescando com linha de mão e banhistas que 

nadavam próximos das redes. Ausência de vegetação ou pesca constante no local 

assim como banhistas e passagem de barcos. Fundo de piçarra (Fig. 2). 

 
Figura 2- Área de coleta denominada JS2 

Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambiental (2012) 
 

FG1 – Muitas corredeiras e grande volume de água (Fig. 3). 

 
Figura 3- Área de coleta denominada FG1 

Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambiental (2012) 
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FG2 – Margem direita do rio Araguari, local com muitas corredeiras. Nível de água 

muito elevado, dificultando o acesso e a colocação das redes (Fig. 4). 

 
Figura 4- Área de coleta denominada FG2 

Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambiental (2012) 
 

FG3 – Margem esquerda do rio Araguari, igarapé inundado, com suas margens 

transbordando adentro da mata (Fig. 5). 

 
Figura 5- Área de coleta denominada FG3 

Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambiental (2012) 
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FG4 – Igarapé da área de UHFG, onde era o antigo CETAS, na margem esquerda. 

Margens transbordando, tornado o fundo inacessível à coleta. 

FG5 – Margem esquerda do rio Araguari, área com volume d´água muito elevado. 

Sem acesso ao fundo rochoso. 

FG6 – Margem direita do rio Araguari. Igarapé com as margens transbordando, leito 

muito profundo (Figura 6). 

 
Figura 6- Área de coleta denominada FG6 

Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambiental (2012) 
 

Os peixes coletados foram acondicionados em sacos plásticos e 

devidamente etiquetados quanto ao seu método e local de captura. Foram então 

submersos em formol a 10% para sua fixação. Após terminada a coleta e em 

laboratório, os peixes foram lavados com água e submersos em álcool a 70% para 

sua identificação e conservação. Cada indivíduo, após identificado foi medido quanto 

ao seu comprimento total e padrão, pesado e dissecado para a identificação de seu 

sexo e estádio de maturação gonadal através de inspeção macroscópica, sempre 

que possível. 
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Os dados de abundância e biomassa foram expressos em CPUE, sendo o 

esforço expresso em m²/hora de pesca de redes (redes de espera). Assim, os dados 

de captura com redes de espera foram expressos em número de indivíduos e peso 

totais de indivíduos capturados por m² de rede, utilizando-se para o cálculo a 

seguinte expressão: CPUE = N / (A*T) sendo:  

CPUE = Captura por Unidade de Esforço (nº de indivíduos ou peso por m² de rede e 

por hora de pescaria)  

N = número de indivíduos  

A = soma das áreas de todas as redes que compõe uma bateria  

T = tempo de pescaria 

A diversidade ictiofaunística, estimada para cada estação, foi baseada no 

Índice de Shannon (H') (KREBS 1998), a partir da seguinte equação: 

 H’ = - Σ (ni ∕ N) x Log2 (ni ∕ N) sendo:  

Ni = número de indivíduos da espécie i  

N = número total de indivíduos capturados.  

A uniformidade ou equitabilidade na distribuição das espécies e a riqueza de 

espécies, ambas componentes da diversidade, foram determinadas utilizando-se a 

razão entre o índice de diversidade calculado e o máximo esperado, ou seja, aquele 

obtido quando o número de indivíduos é o mesmo para todas as espécies.  

Assim:  

E = H’ / H’max sendo:  

H’ = diversidade de Shannon  

H’max = log2 S  

S = número de espécies 

Foi utilizada a constância (C) das diferentes espécies, baseada nos 

percentuais que ocorreram, tendo sido calculada de acordo com o modelo a seguir, 

(Dajoz 1983): C= (pi X 100)/P sendo:  

pi= número de coletas contendo a espécie i  

P= total de coletas realizadas. 

A estrutura em comprimento dos espécimes amostrados, avaliada pela 

distribuição de freqüência de comprimento, foi realizada por espécie para cada sexo 
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e estação de amostragem demonstrando seu peso médio, comprimento total médio 

e número de machos, fêmeas e jovens. A relação entre o peso total e o comprimento 

total foi estabelecida por espécie para os sexos agrupados para toda a amostragem, 

ou seja, para todos os pontos agrupados e quando cada espécie apresentava 10 ou 

mais indivíduos amostrados, pelo ajuste aos dados de comprimento e peso total, da 

seguinte equação (VAZZOLER 1996): Wt = a . Ltb onde:  

Wt = peso total  

Lt = comprimento total  

a e b = constantes da regressão 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O resultado do esforço amostral empregado para a coleta dos peixes está 

expresso na Figura 7. A captura por unidade de esforço foi calculada considerando-

se o número de indivíduos (CPUEn) coletados e a biomassa total (CPUEg) por ponto 

amostrado. Não foi calculada a CPUE para o ponto JS1 devido a terem sido 

utilizadas apenas tarrafas para a amostragem. 

 

Figura 7- Captura por unidade de esforço utilizada para os pontos amostrados relativo a 
número de indivíduos (CPUEn) e peso total (CPUEg) 

 

Com relação ao número de indivíduos capturados, pode-se observar que o 

ponto FG3 apresentou a maior capturabilidade, apesar de não ter apresentado 

número grande de indivíduos, apenas 10, diferente por exemplo do FG1 que 

capturou 13 peixes. No entanto, o tempo gasto para a captura dos 10 indivíduos no 

ponto FG3 foi um pouco menor, fato que elevou seu valor de CPUEn. 
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Com relação à captura por biomassa (CPUEg), o ponto FG6 se destacou 

dos demais, devido à captura de 2 indivíduos de Boulengerella cuvieri muito maiores 

que os demais coletados em toda a amostragem, elevando o valor de sua CPUEg. 

De maneira geral a captura em todos os pontos foi muito baixa tanto para 

número de indivíduos quanto para biomassa. 

Foram capturados 108 indivíduos de peixes, distribuídos em 22 espécies 22 

gêneros e 8 famílias (Tabela 1) num total de 11kg. O cálculo da constância de 

ocorrência das espécies nos pontos amostrados possibilitou classificar as espécies 

em três categorias, constantes, acessórias e acidentais. Essa classificação 

encontra-se demonstrada na tabela 1. 

A quantidade de espécimes capturadas, apesar de baixa, era esperada para 

a época de coleta e condições ambientais encontradas. A amostragem aconteceu 

em período de lua cheia e a fase lunar pode influenciar a composição específica da 

ictiofauna de uma região, seja pela variação provocada na iluminação noturna 

(ROOKER and DENNIS 1991), ou por sua ação sobre o nível das marés (QUINN 

and KOJIS 1981). Além disso, atividades reprodutivas associadas ao ciclo lunar, 

como a agregação para a desova, podem causar efeitos significativos na variação 

temporal da abundância de peixes (JOHANNES 1978).  

Como há flutuação do nível de água com a maré e a fase lunar, pode haver 

alteração dos hábitats, e conseqüentemente a distribuição das espécies de peixes e 

os níveis de densidade podem ser grandemente alterados (ROZAS and MINELLO 

1997). 

O ritmo das marés impõe um padrão comportamental em peixes, tornando-

os mais ativos em correntes de baixa velocidade e menos ativos quando a corrente 

possui maior velocidade. O efeito da maré é mais marcante na zona entremarés e 

nos peixes residentes nestes locais (GODEFROID et al. 2003). 

Além da fase lunar desfavorável para a captura dos peixes, o período de 

amostragem correspondia ao período de cheia sazonal do rio, que se estende de 

janeiro a julho devido a alta pluviosidade, chamada de “inverno amazônico”. 

Nos períodos de cheia, ocorre uma conexão entre as áreas laterais e o leito 

do rio, possibilitando a entrada, nas lagoas, de ovos e jovens de muitas espécies 
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reofílicas que poderão explorar uma grande quantidade de alimentos e diversidade 

de abrigos das áreas alagadas (CUNICO et al. 2002). 

Na Amazônia, o pulso de inundação constitui um evento fundamental nos 

ciclos de vida dos peixes. A variação hidrológica cíclica é considerada o fator 

preponderante que regula a reprodução de peixes na região, que ocorre 

principalmente durante o período de enchente dos rios (KRAMER 1978, VAZZOLER 

and MENEZES 1992, RUFFINO and ISAAC 1995, LOWE-McCONNELL 1999). Essa 

sincronia dos ciclos reprodutivos de grande parte das espécies de peixes 

amazônicos com a variação sazonal do nível das águas, é um fenômeno bem 

conhecido. 

Tabela 1- Espécies capturadas com respectivas famílias e constâncias determinadas 

Família Espécie Constância 

Acestrorhynchidae Acestrorhynchus 
falcirostris Acessórias 

Anostomidae Leporinus melanosticus Acessórias 

Schizodon fasciatus Acidentais 

Characidae Acnodon oligacanthus Acidentais 

Bryconops melanurus Acessórias 

Moenkhausia lepidura Acidentais 

Tetragonopterus sp. Acidentais 

Triportheus angulatus Constantes 

Cichlidae Aequidens tetramerus Acidentais 

Cichla temensis Acidentais 

Crenicichla johanna Acidentais 

Cichlidae Geophagus 
surinamensis Acessórias 

 Krobia guianensis Acidentais 

 Retroculus lapidifer Acidentais 

 Satonoperca jurupari Acessórias 

Ctenoluciidae Boulengerella cuvieri Constantes 

Curimatidae Curimata incompta Acessórias 

 Cyphocharax spilurus Acidentais 

Hemiodontidae Hemiodus Constantes 
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unimaculatus 

Loricariidae Harttia guianensis Acidentais 

 Hypostomus sp. Acessórias 

 Parancistrus sp. Acessórias 

 

A estrutura da comunidade amostrada em cada ponto de coleta amostrado, 

e no total, está apresentada na Tabela 2, onde constam os valores obtidos para 

riqueza (S), diversidade (H’) e equitabilidade (E) nos pontos amostrados, assim 

como, quando considerados todos os pontos em conjunto como uma única unidade 

amostral (total). 

Tabela 2- Valores obtidos para riqueza (S), diversidade (H’) e equitabilidade (E) nos pontos 
amostrados 

Ponto S H' E 

JS1 13 0.74 67 

JS2 2 0.3 100 

FG1 6 0.7 91 

FG2 5 0.7 100 

FG3 9 0.94 98 

FG4 1 - - 

FG5 4 0.44 72 

FG6 3 0.45 95 

Total 22 1.06 78 

 

Os valores de diversidade calculados foram baixos para o ambiente, que é 

justificado pelo exposto acima sobre período de cheia e efeito da fase lunar e marés. 

No ponto FG4 foram coletados 2 indivíduos da mesma espécie (Hemiodus 

unimaculatus), não sendo possível calcular os valores de diversidade e 

equitabilidade. Nos pontos JS2 e FG2 foram coletados apenas 1 indivíduo de cada 

espécie, o que eleva o valor de equitabilidade ao seu máximo, todas as espécies 

distribuídas igualmente. Apesar dos valores de diversidade terem sido baixos, 

servirão para caracterizar o ambiente nesta época do ciclo hidrológico do rio. 



     

 83 
 

Rua Castelo Branco, 585 – Bairro Centro – Ferreira Gomes/AP 
CEP: 68.915-000 – Fone (96) 9146-5772 - email: florestas.socioambiental@gmail.com 
 

Outra análise, da estrutura das comunidades, observou-se a distribuição de 

tamanho (comprimento médio), peso médio e sexo dos indivíduos por espécie e por 

localidade. Essa distribuição está representada na tabela 3. 

Tabela 3- Peso médio(g), comprimento médio (cm) e abundância e distribuição de indivíduos 
por sexo (%) das espécie por localidade. (ni= sexo não determinado) 

Ponto Espécie Peso 
médio (g) 

Comprimento 
médio (cm) 

Machos 
(%) 

Fêmeas 
(%) 

Jovens 
(%) Indivíduos 

FG1 Acnodon oligacanthus 245 22.05 50 50 0 2 

Boulengerella cuvieri 305 34.25 50 50 0 2 

Hemiodus unimaculatus 70 19.2 100 0 0 1 

Moenkhausia lepidura 5 8.9 100 0 0 2 

Parancistrus sp. 234 23.64 80 20 0 5 

Retroculus lapidifer 225 24 ni ni ni 1 

FG2 Boulengerella cuvieri 775 52 0 100 0 1 

Geophagus surinamensis 95 18.4 0 100 0 1 

Leporinus melanosticus 130 21.9 0 100 0 1 

Satonoperca jurupari 25 11.9 ni ni ni 1 

Triportheus angulatus 50 15.7 ni ni ni 1 

FG3 Acestrorhynchus 
falcirostris 95 28.9 0 100 0 1 

Aequidens tetramerus 135 19.2 100 0 0 1 

Bryconops melanurus 15 11.8 0 100 0 1 

Crenicichla johanna 110 22.5 100 0 0 1 

Curimata incompta 35 14.9 100 0 0 1 

Hemiodus unimaculatus 55 19.3 100 0 0 1 

Hypostomus sp. 125 22.1 0 100 0 1 

Satonoperca jurupari 10 8.6 0 0 100 1 

Triportheus angulatus 37.5 16.9 100 0 0 2 

FG4 Hemiodus unimaculatus 25 14.3 100 0 0 2 

FG5 Hypostomus sp. 173.3 23.6 33.3 66.6 0 6 

Cichla temensis 75 19.2 0 0 100 1 

Parancistrus sp. 245 23.6 100 0 0 1 

Triportheus angulatus 115 19.7 ni ni ni 1 

FG6 Boulengerella cuvieri 1062.5 55.5 50 50 0 2 
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Geophagus surinamensis 120 19.1 100 0 0 1 

Harttia guianensis 55 20.3 100 0 0 1 

JS1 Acestrorhynchus 
falcirostris 80 27 100 0 0 1 

Boulengerella cuvieri 230 36.8 0 100 0 1 

Bryconops melanurus 15 11.9 0 100 0 1 

Curimata incompta 66 17.5 100 0 0 5 

Cyphocharax spilurus 10 9.3 0 0 100 1 

Geophagus surinamensis 45 14.9 ni ni ni 1 

Hemiodus unimaculatus 25.9 14.2 75.75 18.18 0 33 

Krobia guianensis 30 11.5 0 100 0 1 

Leporinus melanosticus 20 14.7 ni ni ni 1 

Satonoperca jurupari 40.8 13.95 33.3 50 0 6 

Schizodon fasciatus 46.6 16.9 83.3 0 0 6 

Tetragonopterus sp. 10 9.9 0 100 0 1 

Triportheus angulatus 46 14.38 0 20 0 5 

JS2 Boulengerella cuvieri 65 26.5 100 0 0 1 

Parancistrus sp. 205 22.8 0 100 0 1 

 

Dentre todos os indivíduos capturados, 29 foram fêmeas, 62 machos, 3 

jovens e 14 não puderam ter seu sexo determinados, seja por seu tamanho ou por 

suas gônadas não se encontrarem em condições de observação. Das fêmeas, 31% 

estavam maduras, 14% em maturação, 7% estavam desovadas e 48% recuperadas 

ou em recuperação. Dentre os machos, 8% estavam maduros, 31% em maturação e 

61% estavam recuperados ou em recuperação. 

Foram encontrados poucos indivíduos jovens, por esses indivíduos sempre 

procurarem ambientes mais protegidos e com maior disponibilidade de alimento, que 

não é o caso dos ambientes amostrados, pois mesmo os igarapés estavam com 

muita corrente e nível d´água elevado. Alguns indivíduos se encontravam 

claramente em período reprodutivo, como já era de se esperar. Essas espécies 

foram Hemiodus unimaculatus, Satanoperca jurupari, Boulengerella cuvieri, 

Hypostomus sp. e Curimata incompta. Nessas espécies, para serem consideradas 

em período reprodutivo, as gônadas se encontravam maduras, desovadas 
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(esgotadas) ou em maturação, pois é sabido que os peixes não se reproduzem em 

um período bem definido, alguns indivíduos chegam à maturação antes de outros 

dentro da mesma espécie e num mesmo ambiente. 

A relação entre o peso total e o comprimento total das espécies que 

apresentaram abundância igual ou maior que 10 só poderia ser feita para uma 

espécie, Hemiodus unimaculatus que foi capturada em grande quantidade. Todas as 

outras espécies foram subcapturadas e por isso, apesar de pouco representativa, 

essa relação também estará sendo mostrada para as espécies que apresentaram 

captura acima de 7 indivíduos, apenas de forma ilustrativa. Essas relações 

encontram-se representadas nos gráficos da figura 3. 

Pela figura 8, podemos observar que a relação entre peso e comprimento de 

algumas espécies como Hypostomus sp., Parancistrus sp. e Triportheus angulatus 

apresentaram baixos valores de R², mostrando que seus pontos não apresentam 

bons ajustes à curva de correlação. Isso pode ter acontecido pelo baixo número de 

indivíduos amostrados, pois grande parte das espécies apresentam crescimento 

alométrico com proporções diferentes entre indivíduos jovens e adultos e conforme 

os indivíduos crescem, essas relações se igualam. Por isso seria necessário a 

relação entre maiores números de indivíduos para eliminar essa diferença entre 

indivíduos de tamanhos diferentes. 
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Figura 8- Relação entre o peso total e o comprimento total das espécies que apresentaram 
abundância igual ou maior que 7 indivíduos em toda a área amostrada 

 

 



     

 87 
 

Rua Castelo Branco, 585 – Bairro Centro – Ferreira Gomes/AP 
CEP: 68.915-000 – Fone (96) 9146-5772 - email: florestas.socioambiental@gmail.com 
 

4. BIBLIOGRÁFIAS 
 

CARAMASCHI, E. P., D. A HALBOTH,. & S. MANNHEIMER.  2001.  Ictiofauna. In: 

Bozelli, R. L., Esteves, F. A. & Roland, F. (eds.). Lago Batata: Impacto e 
recuperação de um ecossistema amazônico, Rio de Janeiro: IB-UFRJ/SBL, 

Pp. 155-177 

CUNICO, A. M., GRAÇA, W. J., VERÍSSIMO, S., BINI, L. M. 2002. Influência do 
nível hidrológico sobre a assembléia de peixes em lagoa sazonalmente 
isolada da planície de inundação do alto rio Paraná. Acta Scientiarum, 

Maringá, v. 24, n. 2, p. 383-389, 2002 

DAJOZ, R.1983.  Ecologia geral. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 472p. 

GODEFROID, R. S., SPACH, H. L., SCHWARZ Jr, R., QUEIROZ, G. MAC LAREN, 

OLIVEIRA NETO, J. F. 2003.  Efeito da lua e da maré na captura de peixes 
em uma planície de maré da baía de paranaguá, paraná, brasil  B. Inst. 

Pesca, São Paulo, 29 (1): 47 - 55, 2003 

JOHANNES, R.E. 1978 Reproductive strategies of coastal marine fishes in the 
tropics. Env. Biol. Fish, 3: 65– 84. 

KRAMER, D.L. 1978.  Reproductive seasonality in the fishes of a tropical stream. 
Ecology, 59, 976-985. 

KREBS, C. J. Ecology: the experimental analysis of distribution and 
abundance. New York: Harper and Row, 300 p. 1985. 

LINHARES, E. K. & REBELO, A. M. C. 1997. Fauna ictiológica do Brasil. In. IBGE 

(Ed.) Recursos Naturais e Meio Ambiente: uma visão do Brasil. 2ª edição. Rio de 

Janeiro: IBGE. 208p. 

LOWE-McCONNELL, R. H. 1999. Estudos ecológicos de comunidades de peixes 

tropicais. Tradução: A. E. A. de M. Vazzoler, A. A. Agostinho, P. T. M. 

Cunhingham. EDUSP: São Paulo. 534 p. Ruffino, M. L.; Isaac, V. J. 1995. Life 
cycle and biological parameters of several brazilian amazon fish species. 

NAGA, The ICLARM Quarterly, 18(4): 41-45 



     

 88 
 

Rua Castelo Branco, 585 – Bairro Centro – Ferreira Gomes/AP 
CEP: 68.915-000 – Fone (96) 9146-5772 - email: florestas.socioambiental@gmail.com 
 

PAIVA, M. P. 1999.  Conservação da fauna brasileira. Rio de Janeiro. Interciência. 

260p. 

POUGH, F. H., J. B.HESER and W. N. McFarland. 1999.  A vida dos vertebrados. 

São Paulo, 2a ed., Atheneu Editora, 798 p. 

PRIMACK, R. B. and E RODRIGUES.  2001.  Biologia da conservação. Londrina. 

E. Rodrigues.328p. 

QUINN, N.J. and KOJIS, B.L. 1981 The lack of changes in nocturnal estuarine 
fish assemblages between new and full moon phases in Serpentine Creek 
Queensland. Env. Biol. Fish, 6 (2): 213–218. 

ROOKER, J.R. and DENNIS, G.D. 1991 Diel, lunar and seasonal changes in a 
mangrove fish assemblage off southwestern Puerto Rico. Bull. mar. Sci., 49 
(3): 684–698. 

ROZAS, L.P. and MINELLO, T.J. 1997 Estimating densities of small fishes and 
decapods crustaceans in shallow estuarine habitats: a review of sampling 
design with focus on gear selection. Estuaries, 20(1): 199–213. 

VAZZOLER, A. E. A. M. 1996.  Biologia da reprodução de peixes teleósteos: 
teoria e prática. Maringá, EDUEM/SBI/CNPq/Nupélia, 196 p. 

VAZZOLER, A. E. A. de M. and MENEZES, N. A. 1992. Síntese de conhecimentos 
sobre o comportamento reprodutivo dos Characiformes da América do Sul 
(Teleostei, Ostariophysi). Rev. Brasil. Biol. 52 (4): 627-640. 

 

 

 

 

 



     

 89 
 

Rua Castelo Branco, 585 – Bairro Centro – Ferreira Gomes/AP 
CEP: 68.915-000 – Fone (96) 9146-5772 - email: florestas.socioambiental@gmail.com 
 

CAPÍTULO V 

 

 

 

 
 

PROGRAMA DE MONITORAMENTO E 

CONSERVAÇÃO DA FAUNA P13 

 

INVERTEBRADOS AQUÁTICOS 

 

II CAMPANHA 

RESULTADOS PARCIAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 90 
 

Rua Castelo Branco, 585 – Bairro Centro – Ferreira Gomes/AP 
CEP: 68.915-000 – Fone (96) 9146-5772 - email: florestas.socioambiental@gmail.com 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Existe uma demanda crescente por avaliações e monitoramentos de 

recursos hídricos em decorrência da inquietação mundial com a sua escassez e o 

comprometimento da qualidade da água. Os métodos tradicionais avaliam as 

condições gerais dos ambientes aquáticos baseados em variáveis físicas, químicas 

e microbiológicas, analisadas de amostras superficiais de corpos hídricos (MAZZINI, 

2007); embora, esses monitoramentos ofereçam algumas vantagens na avaliação 

de impactos ambientais em ecossistemas aquáticos, como a identificação imediata 

de modificações nas propriedades físicas e químicas, apontando uma modificação 

na variável e a determinação das concentrações alteradas. Porém, estas análises 

fornecem apenas informações momentâneas do que pode ser uma situação 

altamente dinâmica, o que faz com que variações significativas entre dois momentos 

de amostragem deixem de ser ponderadas (WHITFIELD, 2001). Entretanto, a 

avaliação biológica tem sido cada vez mais usada, complementando a análise físico-

química, mediante as inúmeras vantagens (ecológicas e econômicas). Os 

invertebrados aquáticos são um bom exemplo dessas vantagens, pois constituem 

um grupo bastante diverso e cosmopolita, pois são sensíveis a vários tipos de 

poluentes e distúrbios físicos tais como erosão e assoreamento.  

Além disso, a comunidade de invertebrados bentônicos apresenta elevada 

riqueza taxonômica, incluindo vermes de diversos filos, crustáceos, moluscos e 

insetos tanto adultos como imaturos, entre outros animais. A comunidade de 

invertebrados apresenta diversas formas e modos de vida, adaptando-se ao hábitat 

local que podem ser corredeiras, riachos, rios, lagoas e represas (SILVEIRA et al., 

2004). 

O uso de bioindicadores é bastante amplo e sua aplicação vai desde a 

verificação de normas de qualidade por indústrias até na elaboração de legislação 

específica para o controle de poluição (MACDONALD & SMART, 1993). O uso de 

indicadores tem sido frequentemente incorporado em políticas e regulamentações 

com a finalidade de se monitorar a integridade ecológica de bacias hidrográficas 

(MOYLE & RENDALL, 1998). 
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Os invertebrados bentônicos  formam  grupos  de  animais  visíveis  a  olho  

nu, composto  por  insetos,  crustáceos, moluscos  e  vermes,  sendo  de  

fundamental  importância nos componentes de sedimento de fundo de rios e lagos, 

vivem todo ou parte de seu ciclo de vida  no  substrato  de  fundo  de  ambientes  

aquáticos  (SILVEIRA,  2006). São relativamente sésseis, alimentam-se de matéria 

orgânica produzida na coluna  d’água  ou  que  escorre  da  vegetação marginal  do  

leito  dos  rios.  Fazem parte da dieta  de  peixes,  anfíbios  e  aves  aquáticas,  

transferindo  os nutrientes  da matéria  orgânica morta  retida  nos  sedimentos  para  

os  animais  que  deles  se alimentam (CALLISTO et. al., 2003). Desse modo, o 

biomonitoramento contribui para identificação  de  toxicidade  e poluição orgânica 

indeterminada ou continua em especial quando mudanças de qualidade da água  

não  são  identificadas  por  parâmetros  químicos  (CALLISTO,  1997). Os 

invertebrados bentônicos não são sensíveis apenas para a poluição, mas também 

para mudanças  no ambiente aquático (RESH & JACKSON, 1993). O uso de 

bioindicadores  funciona  como  uma  ferramenta  de  vigilância, acompanhando as 

condições e  todo  fluxo do ambiente aquático com o objetivo de  revelar impactos 

decorridos e também podem atuar como reguladores (SILVEIRA, 2004).  

2. ÁREA DE ESTUDO 
 

A área de instalação do AHE-FG situa-se na bacia hidrográfica do rio 

Araguari. A Área de Influência Direta (AID) compreende geograficamente o polígono 

onde a magnitude dos impactos do AHE Ferreira Gomes é localizada e avaliada, 

abrangendo a sub-bacia do médio Araguari, correspondendo a um raio de ação de 

aproximadamente 7 km (a partir dos limites do reservatório). E a Área Diretamente 

Afetada (ADA) é a destinada à instalação da infraestrutura necessária à implantação 

e operação do empreendimento, áreas inundadas e de preservação permanente, 

barramentos, diques, canais, canteiros de obras, administração, alojamentos, vias 

de acesso aproveitadas ou novas, áreas de empréstimo, bota-foras, linhas de 

transmissão e áreas de segurança impostas pela tipologia do empreendimento 

(ECOTUMUCUMAQUE, 2009). Os pontos amostrais estão indicados no mapa da 

Figura 01. 



     

 92 
 

Rua Castelo Branco, 585 – Bairro Centro – Ferreira Gomes/AP 
CEP: 68.915-000 – Fone (96) 9146-5772 - email: florestas.socioambiental@gmail.com 
 

 
Figura 1 - Pontos de monitoramento de invertebrados aquáticos  

 

Descrição dos pontos de coleta: 

JS1 – Área a jusante do empreendimento, margem esquerda do rio Araguari, área 

urbana e muito próxima ao empreendimento; Área do Hotel Tassos, por onde 

acontecia a entrada. Local com pedras apenas na margem e parte arenosa 

formando uma pequena praia. Presença de alguns pescadores com linha, e 

constante movimentação de pequenas embarcações.  

JS2 – Margem direita do rio Araguari (Fig. 3), em frente à orla da cidade, presença 

de algumas pessoas pescando com linha de mão e com banhistas. Trecho do rio 
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formando uma praia, arenosa e com pedregulhos. Área muito utilizada por banhistas 

e passagem de barcos.  

 

 

Figura 2 – Ponto de coleta JS 02 : Acima, Período seco e abaixo, período das chuvas e com 
influência de maré de sizígia 

 

FG01 – No período seco (novembro/2011) o rio apresentava  água represada em 

alguns pontos do leito do rio, muitas rochas expostas e baixa profundidade, 

enquanto que em fevereiro/2012 o rio estava cheio. Na Figura 02 pode-se observar 

o local de coleta no período seco e no período de chuvas e com influência da maré 

de sizígia na última coleta. 
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Figura 3 – Ponto de coleta FG 01. Acima, Leito do rio no período seco e abaixo período das 
chuvas e com influência de maré de sizígia 

 
FG2 – Margem direita do rio Araguari, local com muitas corredeiras. O nível da água 

subiu e a correnteza aumentou consideravelmente (Fig. 4).     

a) b) 
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Figura 04 - Ponto de coleta FG 02: Acima, Leito do rio no período seco e Abaixo, período das 
chuvas e com influência de maré de sizígia 

 

FG3 – Margem esquerda do rio Araguari, igarapé com fundo arenoso e folhiço em 

alguns trechos; igarapé cheio, transbordando suas margens, mudando sua 

fisionomia completamente. 

a) 
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Figura 05 - Ponto de coleta FG 03: Acima, Leito do igarapé Traíra no período seco e abaixo, 
período das chuvas e com influência de maré de sizígia 

 

FG4 – Igarapé da área da UHFG, onde era o antigo CETAS, na margem esquerda. 

Fundo lodoso. Inundado completamente, como o igarapé do ponto FG3.  
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FG5 – Margem direita do rio Araguari, área rochosa, sem macrófitas aquáticas  e 

pouco folhiço. Água transparente e volume do rio com as mesmas características 

dos pontos FG01. 

FG6 – Margem direita do rio Araguari. Igarapé com vegetação densa e muito 

sombreada. Com as mesmas características dos igarapés anteriores, o nível da 

água muito além das margens, inundando grande extensão da área e invadindo a 

mata.  

3. METODOLOGIA 
 

As coletas aconteceram entre os dias 07 e 12 de fevereiro de 2012, sempre 

no período diurno. Nestes pontos foram utilizados os seguintes métodos de coleta: 

Coleta de serrapilheira: Foram realizadas coletas em porções da  

serrapilheira  do  fundo  do  rio,  até  encher  um  rapiché  (rede entomológica  

aquática),  com  malha  de  1  ou  2  mm.  As amostras obtidas em diferenças tipos 

de ambiente (diferentes  velocidades  de  água,  profundidades,  sombreamento,  

profundidade  de serrapilheira,  presença  de  rochas,  tipos  de  substrato,  etc.)  

foram mantidas separadas. Associado a este método foi realizada coleta manual, 

removendo-se rochas do fundo e recolhendo com pinças os invertebrados aderidos 

a estas, toma-se como referência uma área de aproximadamente 1m2, com 

aproximadamente cinco ou mais repetições de acordo com as condicionantes 

ambientais. Em cada igarapé foram coletadas amostras, uma em cada um dos 

biótopos principais (p. ex. folhiço depositado, folhiço retido em áreas de correnteza, 

areia e raízes/vegetação marginal em barranco.  

Sedimento de fundo e superfície próximo às margens: para ambientes  que  

não  sejam  satisfatoriamente  amostráveis  pela  técnica  1  (amostragem  de 

serrapilheira  por  um  transecto  do  rio),  foram  tomadas  amostras  do  sedimento  

e/ou  superfície próximo  às margens.  Este método consiste  em  um  arrasto,  

conforme  descrito  pela  técnica  de crustáceos, utilizando-se rede de malha de 1 

mm ou peneira.   Em cada  ponto  de  coleta  foi amostrado apenas uma margem do 

rio, ou quando identificado possíveis substratos que continham os organismos alvo, 

esses também foram amostrados. Demais insetos (de fundo ou superfície) foram 
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amostrados de forma não quantitativa. O procedimento consistiu na simples captura 

de todas as espécies avistadas, objetivando registrar sua presença em cada ponto.  

Arrasto de fundo com rede de operação manual (águas rasas): foi utilizada 

uma  rede com malha de 2 mm entre nós, comprimento de 3 ou 5 m  (conforme a 

largura do igarapé), altura 1,50m, para os locais de pouca profundidade (máximo 

1,50 m). A rede foi operada por dois profissionais, um de cada lado e em contato 

com o fundo, mantendo uma distância de até 10 m. Após o procedimento de  

fechamento (unindo as pontas com os calões)  a rede é retirada para fora da água.  

Armadilhas de espera (puçás, matapis): Esta técnica é complementar às 

amostras de fundo. Foram utilizadas armadilhas de espera como puçás ou matapis, 

com isca morta (peixes, por exemplo). Foram 20 unidades colocadas após a 

aplicação da técnica de arrastos de fundo. Cada armadilha foi utilizada mais de uma 

vez ao  longo do dia, sendo que nos pontos onde não havia a possibilidade de furto, 

elas permaneceram durante a noite sendo recuperadas na manhã seguinte.  

Os exemplares coletados foram fixados com álcool a 70% e, conservados 

nesse. Para identificação foram utilizadas as descrições de Gomes-Corrêa (1977) e 

Magalhães (2003) e comparações com espécimes da coleção de crustáceos do 

Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá – IEPA. Para 

identificação do grupo Insecta foram utilizadas as referências Pérez (1996), Lecci & 

Froehlich (2007), Costa et al. (2006) e Pinho, (2008). Todas as amostras foram 

depositadas na Coleção Fauna do Amapá do IEPA, Macapá, Brasil. 

A diversidade de invertebrados aquáticos, estimada para cada estação, foi 

baseada no Índice de Shannon (H') (KREBS 1998), a partir da seguinte equação: H’ 

= - Σ (ni ∕ N) x Log2 (ni ∕ N) sendo:  

Ni = número de indivíduos da espécie i  

N = número total de indivíduos capturados.  

A uniformidade ou equitabilidade na distribuição das espécies e a riqueza de 

espécies, ambas componentes da diversidade, foram determinadas utilizando-se a 

razão entre o índice de diversidade calculado e o máximo esperado, ou seja, aquele 

obtido quando o número de indivíduos é o mesmo para todas as espécies. Assim: 
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E = H’ / H’max sendo:  

H’ = diversidade de Shannon  

H’max = log2 S  

S = número de espécies 

Foi utilizada a constância (C) das diferentes espécies, baseada nos 

percentuais que ocorreram, tendo sido calculada de acordo com o modelo a seguir 

(DAJOZ 1983): C= (pi X 100)/P sendo:  

pi= número de coletas contendo a espécie i  

P= total de coletas realizadas. 

Índices de similaridade – calculam o grau de semelhança entre as 

comunidades de diferentes amostras, tanto espacialmente (amostras de diferentes  

locais),  como  temporalmente  (de  diferentes  anos). Os dados referentes à 

similaridade  foram  obtidos  por  meio  do  software Statística (Distância Euclidiana). 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O total coletado foi de 1.255 organismos, representados pelos táxons: 

Insecta, Crustacea, Mollusca, Oligochaeta e Chilopoda. Arthropoda foi o grupo 

dominante representando mais de 91,1% do total de organismos coletados (Fig. 06). 

A classe Insecta foi representada por 22 táxons, com um total de 282 de indivíduos, 

sendo que o maior número de indivíduos coletados foi no FG01 (147 – 50%) 

seguidos pelos pontos FG02 (57 – 20,2%) e FG05 (45 – 15,96%), onde Crustacea 

foi o segundo grupo com 19 táxons, composto de 940 indivíduos, em que o ponto 

FG5 apresentou maior número de indivíduos (330 – 35,1%), FG2 (231-24,6%) e JS1 

(224-23,8%) (Tab. 01).  
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Figura 6 - Representatividade de taxa de invertebrados aquáticos coletados no período de 07 a 

12/02/2012 

Três grupos funcionais foram encontrados neste estudo para o táxon 

Crustacea: raspadores-filtradores (89,5%), parasita (5,3%) e saprofágico (5,3%) 

(Tab. 1). Para o grupo Insecta houve apenas a presença de dois grupos: predadores 

(68,2%) e coletores (31,8%) (Tab. 2) em concordância com Andrade et al. (2008) 

que também encontrou predominância destes grupos funcionais para o rio Piranhas 

no Rio Grande do Norte. Diferente de Bueno  et al. (2003) que encontraram maior 

abundância de coletores nos locais estudados. Considerando o grupo Mollusca 

apenas raspadores-detritívoros estiveram presentes na amostra (Tab. 3). Em se 

tratando dos outros grupos detritívoros-herbívoros relacionado a Oligochaeta (Tab. 

4).  

No total da amostra os raspadores-filtradores representaram 42,2% em 

relação ao total de microorganismos coletados nos quatro pontos de amostragem. 

Para os predadores foi obtida uma percentagem de 31,1%, para os coletores 17,8%, 

para os detritívoros-herbívoros 2,2% e finalmente os parasitas representam apenas 
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2,2% e nível trófico não identificado representou 4,4% de um total de 1255 

indivíduos coletados. A presença desses grupos funcionais pode representar a 

existência de diversidade de nichos tróficos, onde diferentes organismos exploram 

diferentes recursos e hábitats disponíveis em seu ambiente, reduzindo os efeitos da 

competição. 

Tabela 1 – Número de exemplares e freqüência absoluta e relativa (%) de Crustacea e 
coletados por pontos amostrais no rio Araguari, na área de influência direta do AHE de 

Ferreira Gomes, no período 07 a 12/02/2012 
Crustacea JS1 % FG1 % FG2 % FG3 % FG4 % FG5 % FG6 % Total % Grupos Funcionais 

Palaemonidae 

M. surinamicum 212 91,4 0 0 14 4,7 0 0 0 0 37 9,64 34 34,34 297 31,6 Raspador-filtrador 

M. brasiliense 3 1,3 0 0 37 12,4 0 0 3 7,5 7 1,82 0 0,00 50 5,3 Raspador-filtrador 

M. amazonicum 0 0 1 0,6 40 13,4 0 0 5 12,5 163 42,45 7 7,07 216 23,0 Raspador-filtrador 

M. jelskii 0 0 1 0,6 5 1,7 2 6,5 3 7,5 47 12,24 24 24,24 82 8,7 Raspador-filtrador 

M. olfersi 0 0 8 4,7 30 10,1 0 0 0 0 18 4,69 0 0,00 56 6,0 Raspador-filtrador 

M. cf.jelskii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,78 0 0,00 3 0,3 Raspador-filtrador 

M. cf. surinamicum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,78 0 0,00 3 0,3 Raspador-filtrador 

Macrobrachium sp.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,5 3 0,78 0 0,00 4 0,4 Raspador-filtrador 

Palaemonetes carteri 0 0 0 0 0 0 4 12,9 7 17,5 0 0,00 0 0,00 11 1,2 Raspador-filtrador 

Euryrhynchinidae 

E. amazoniensis 0 0 0 0 85 28,5 0 0 14 35 0 0,00 8 8,08 107 11,4 Raspador-filtrador 

E. burchelli 0 0 0 0 0 0,0 0 0 2 5 0 0,00 0 0,00 2 0,2 Raspador-filtrador 

E. wrzesniowskii 0 0 0 0 1 0,3 0 0 4 10 0 0,00 0 0,00 5 0,5 Raspador-filtrador 

Trchodactylidae 

S. pictus 5 2,2 0 0 7 2,3 0 0 0 0 30 7,81 13 13,13 55 5,9 Raspador-filtrador 

Sylviocarcinus sp. 0 0 0 0 6 2,0 0 0 0 0 7 1,82 0 0,00 13 1,4 Raspador-filtrador 

V. serrata 0 0 0 0 0 0,0 0 0 1 2,5 0 0,00 0 0,00 1 0,1 Raspador-filtrador 

Pseudothelphusidae 

Kingsleya ytupora 0 0 12 7,0 5 1,7 0 0 0 0 10 2,60 1 1,01 28 3,0 Raspador-filtrador 

Fredius denticulatus 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 1 0,1 Raspador-filtrador 

Philosciidae 

Benthana sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,52 0 0,00 2 0,2 Saprófago 

Bopyridae 

Probopryrus sp. 4 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 4 0,4 Parasita 

Total Crustacea 224   22   231   6   40   330   87   940 100   
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Tabela 2 – Número de exemplares e freqüência absoluta e relativa (%) de Insecta coletados por 
pontos amostrais no rio Araguari, na área de influência direta do AHE de Ferreira Gomes, no 

período 07 a 12/02/2012 

Insecta JS1 % FG1 % FG2 % FG3 % FG4 % FG5 % FG6 % Total % Grupos 
Funcionais 

Odonata 

Gomphidae 

Cyanogomphus sp 1 0,4 0 0 3 1,01 0 0 0 0 0 0 0 0,00 4 1,418 Predador 

Aphyla sp 1 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1 0,355 Predador 

Gomphidae  sp. 1 0 0 5 2,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 5 1,773 Predador 

Gomphidae  sp. 2 0 0 0 0 2 0,67 0 0 0 0 0 0 1 1,01 3 1,064 Predador 

Calopterygidae 0 0 0 0 1 0,34 0 0 0 0 0 0 1 1,01 2 0,709 Predador 

Libellulidae 0 0 1 0,58 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1 0,355 Predador 

Megaloptera 

Corydaliidae 0 0 0 0 3 1,01 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3 1,064 Predador 

Ephemeroptera 

Ephemeroptera  sp 1 0 0 52 30,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 52 18,440 Coletor 

Ephemeroptera sp 2 0 0 1 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1 0,355 Coletor 

Ephemeroptera sp 3 0 0 0 0 35 11,74 0 0 0 0 0 0 0 0,00 35 12,411 Coletor 

Tricoptera 

Hidropsychidae sp 2 0 0 0 0 5 1,68 0 0 0 0 0 0 0 0,00 5 1,773 Coletor 

Coleoptera 

Dytiscidae 0 0 0 0 0 0,00 5 16,13 0 0 0 0 0 0,00 5 1,773 Predador 

Elmidae 0 0 2 1,17 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 2 0,709 Coletor 

Gyrinidae 0 0 0 0 1 0,34 1 3,23 0 0 40 10,42 0 0,00 42 14,894 Predador 

Hydrophilidae 0 0 0 0 0 0 19 61,29 0 0 0 0 3 3,03 22 7,801 Predador 

Hemiptera 

Belastomatidae 

Belostoma sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,01 1 0,355 Predador 

Naucoridae 0 0 0 0 2 0,67 0 0 0 0 0 0 0 0,00 2 0,709 Predador 

Hemiptera n.i. 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 1 0,26 0 0,00 1 0,355 Predador 

Blatodea 
                 

Blattidae 0 0 0 0 1 0,34 0 0 0 0 4 1,04 0 0,00 5 1,73 Coletor 

Diptera 

Ceratopogonidae 0 0 10 5,8 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 10 3,546 Predador 

Chironomidae 0 0 75 43,9 4 1,34 0 0 0 0 0 0 0 0,00 79 28,014 Coletor 

Empididae 0 0 1 0,58 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1 0,355 Predador 

Total Insecta 2 
 

147 
 

57 
 

25 
 

0 
 

45 
 

6 
 

282 100 
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Tabela 3 – Número de exemplares e freqüência absoluta e relativa (%) de Mollusca coletados 
por pontos amostrais no rio Araguari, na área de influência direta do AHE de Ferreira Gomes, 

no período 07 a 12/02/2012. 

Mollusca JS1 % FG1 % FG2 % FG3 % FG4 % FG5 % FG6 % Total % Grupos 
Funcionais 

Gastropoda 
                 

Thiaridae 
                 

Aylacostoma 
sp. 0 0 0 0 1 0,34 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,25 

Raspador-
Detritívoro 

Ampulariidae 
                 

Pomacea sp. 0 0 0 0 9 3,02 0 0 0 0 5 1,30 1 1,01 15 98,75 
Raspador-
Detritívoro 

Total Mollusca 
              

16 100 
 

 

Tabela 4 – Número de exemplares e freqüência absoluta e relativa (%) de outros taxa coletados 
por pontos amostrais no rio Araguari, na área de influência direta do AHE de Ferreira Gomes, 

no período 07 a 12/02/2012 

Outros JS1 % FG1 % FG2 % FG3 % FG4 % FG5 % FG6 % Total % Grupos 
Funcionais 

Chilopoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,52 0 0 2 11,76 ni 

Oligochaeta 6 2,59 2 1,17 0 0 0 0 0 0 2 0,52 5 5,05 15 88,24 
Detritívoros-
herbívoros 

Total Outros 6 
 

2 
 

10 
 

0 
 

0 
 

9 
 

6 
 

17 100 

 

 

O cálculo da constância de ocorrência das espécies nos pontos amostrados 

possibilitou classificar as espécies em três categorias, constantes, acessórias e 

acidentais. Essa classificação encontra-se demonstrada na tabela 05. Através da 

tabela, observa-se que 53,3% dos grupos coletados se comportaram como 

acidentais, enquanto que 28,9% foram representados por organismos acessórios e, 

apenas 17,8% considerados constantes nos pontos amostrais. Este comportamento 

segue o mesmo padrão de distribuição quando comparado com a camapnha 

anterior, de novembro de 2011, período seco, em que se observou predominância 

de táxons de comportamento acidental (62,9%), seguido acessória (22,6%) e 

constante (14,5%). 
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Tabela 5 – Táxons capturados com respectivas famílias e constâncias determinadas 
Taxon Constância 

CRUSTACEA   

 Palaemonidae   
Macrobrachium surinamicum Constante 
Macrobrachium brasiliense Constante 
Macrobrachium amazonicum Constante 
Macrobrachium jelskii Constante 
Macrobrachium olfersi Acessória 
Macrobrachium cf.jelskii Acidental 
Macrobrachium cf. surinamicum Acidental 
Macrobrachium sp.1 Acessória 
Palaemonetes carteri Acessória 
Euryrhynchinidae   
Euryrhynchus amazoniensis Acessória 
Euryrhynchus burchelli Acidental 
Euryrhynchus wrzesniowskii Acessória 
Trchodactylidae   
Sylviocarcinus pictus Constante 
Sylviocarcinus sp. Acidental 
Valdivia serrata Acidental 
Pseudothelphusidae   
Kingsleya ytupora Constante 
Fredius denticulatus Acidental 
Philosciidae   
Benthana sp. Acidental 
Bopyridae   
Probopryrus sp. Acidental 
INSECTA   

Odonata   
Gomphidae   
Cyanogomphus sp Acessória 
Aphyla sp  Acidental 
Gomphidae  sp. 1 Acidental 
Gomphidae  sp. 2 Acessória 
Calopterygidae  Acessória 
Libellulidae Acidental 
Megaloptera   
Corydaliidae  Acidental 
Ephemeroptera   
Ephemeroptera  sp 1 Acidental 
Ephemeroptera sp 2 Acidental 
Ephemeroptera sp 3 Acidental 
Tricoptera   
Hidropsychidae sp. 2 Acidental 
Coleoptera   
Dytiscidae   Constante 
Elmidae  Acidental 
Gyrinidae Acessória 
Hydrophilidae Acessória 
Hemiptera   
Belastomatidae   
Belostoma sp. Acidental 
Naucoridae  Acidental 
Hemiptera n.i. Acidental 
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Blatodea   
Blattidae Acessória 
Diptera   
Ceratopogonidae Acidental 
Chironomidae Acessória 
Empididae  Acidental 
Total Insecta Constante 
MOLLUSCA   

Gastropoda   
Thiaridae    
Aylacostoma sp. Acidental 
Ampulariidae    
Pomacea sp. Acessória 
OUTROS  GRUPOS   

Chilopoda Acidental 
Oligochaeta Constante 

 

Analisando a curva de acumulação de espécies (Fig. 7) não está 

acentuadamente ascendente, o que demonstra tendência a estabilização da curva 

sugerindo que o ambiente foi bem amostrado para o período chuvoso.  

 
Figura 7 - Curvas de acumulação de espécies baseadas no número de invertebrados aquáticos 

capturados durante o monitoramento no período de 07 à 12/02/2012 
 

São apresentados valores de diversidade de Shannon-Wiener (H’=1,65), 

equitabilidade de Pielou (E= 70%), riqueza total (S= 45), número de indivíduos 

(1255) para o total da coleta. Este fato provavelmente deve-se à ocorrência de fortes 

chuvas no período e que desestruturam as comunidades destes rios. Pois, no 
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período chuvoso ocorre a aumento da velocidade da água ocasionando o 

carreamento das partículas e dos organismos, implicando na redução dos valores de 

riqueza taxonômica e inclusive na densidade de espécimes. Na ocasião da coleta, 

época das chuvas, foi possível observar que havia ocorrido cheia, onde os níveis 

das águas do rio e dos igarapés subiram alguns metros acima de seu nível normal. 

Somando-se ainda eventos naturais como chuvas torrenciais e a influência da maré 

de sizígia durante todo o período de coleta. Neste estudo foi verificada a redução da 

diversidade no período da cheia (fevereiro/2012) em relação ao período seco em 

novembro de 2011. Estas observações estão de acordo com Andrade et al. (2008) 

ao estudarem no rio Piranhas (Rio Grande do Norte), Oliveira et al. (1997), no região 

central do Brasil, Batista et al. (2001) no Estado do Rio de Janeiro onde analisaram 

maior abundância de indivíduos no período seco.  

De acordo com Batista et al. (2001) as maiores abundâncias encontradas no 

período seco devem estar relacionadas à disponibilidade e estabilidade do habitat; 

ainda segundo estes autores, alguns substratos, nessa estação, são menos 

afetados pela correnteza, permitindo um melhor período para colonização de 

organismos bentônicos. Kikuche & Uieda (1998) ao observarem menor abundância 

de invertebrados na estação chuvosa, atribuíram a pluviosidade, vazão e velocidade 

da correnteza. Complementando, Oliveira et al. (1997) informa também que os 

baixos índices nos meses de chuva são em conseqüência do aumento do fluxo de 

água nos rios ocasionando um grande transporte de organismos rio abaixo.  

A análise de Similaridade (Fig. 8) demonstrou que não houve agrupamento 

específico entre os pontos da área de estudo, diferentemente das amostragens do 

período em que houve agrupamentos associados especialmente aos tipos de 

ambientes como, por exemplo, entre igarapés com fisionomia semelhantes.  
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Figura 8 – Similaridade da composição dos taxa nas áreas coletadas, de acordo com 
Distancia Euclidiana 

 

Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera têm se destacado em estudos de 

biomonitoramento, por sua sensibilidade à poluição (CRISCI-BISPO etal., 2007). 

Nesta amostragem foram coletados 93 exemplares dessas ordens (7,4% do total de 

indivíduos). A ordem Trichoptera registrou um taxon e 5 exemplares, enquanto que a 

ordem Plechoptera não foi  coletada em nenhum do pontos. As classes de qualidade 

da água e significado dos valores do índice EPT são: valores entre 75% - 100% 

(muito boa), entre 50% - 74%(Boa) e 25% - 49%(Regular). O valor encontrado para o 

total das coletas de 7,4%, abaixo portanto do valor considerado regular.   
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1. INTRODUÇÃO 
 

 A preocupação com a perda da diversidade biológica é um fenômeno recente. 

Até o início do século XX a maioria das pesquisas em biologia era feita de forma 

isolada, indiferente ao significado e necessidade de conservação da diversidade 

(YOUNÉS 2001). O termo biodiversidade surgiu oficialmente em 1986 no “National 

Forum on BioDiversity” realizado em Washington, e no início da década de 90, 

especialmente após a “Convenção sobre a Diversidade Biológica” realizada no 

Brasil, provocando um crescimento exponencial nas pesquisas para documentação 

e preservação da biodiversidade (HARPER & HAWKSWORTH 1996). No Brasil, 

esse conhecimento ainda é bastante fragmentado e desigual, especialmente nos 

táxons megadiversos como os invertebrados terrestres, dentre os quais os insetos 

(LEWINSOHN ET AL. 2001, 2005).  

 A ferramenta mais utilizada para acessar as informações e monitorar a 

biodiversidade é o inventário biológico. Embora várias metodologias abrangentes e 

integradoras sejam amplamente discutidas pelos cientistas (por exemplo, 

LEWINSOHN 2001), um inventário completo nem sempre é possível, devido às 

ações políticas, escassez de recursos e velocidade dos profundos impactos 

provocados pela ação humana, de forma que protocolos mínimos de coleta devem 

ser estabelecidos (CERQUEIRA 2001).  

Os insetos podem ser utilizados como bioindicadores do grau de alteração 

ambiental e fornecem informações importantes para conservação, restauração, 

monitoramento e uso sustentável de recursos naturais (LEWINSOHN ET AL. 2005; 

FREITAS ET AL. 2006). São adequados para uso em estudos de avaliação de 

impacto ambiental e de efeitos de fragmentação florestal (VASCONCELOS 1998; 

LUTINSKI & GARCIA 2005).  Dentre os diversos motivos, podemos citar a imensa 

diversidade de espécies, com elevadas densidades populacionais; grande 

diversidade, em termos de hábitats; grande habilidade para dispersão e seleção de 

hospedeiros e de respostas à qualidade e quantidade de recursos disponíveis e sua 

dinâmica populacional altamente influenciada pela heterogeneidade dentro de um 

mesmo habitat (THOMAZINI & THOMAZINI 2000).  

O status de conservação dos invertebrados terrestres brasileiros foi 

sintetizado em listas de espécies ameaçadas (BERNARDES ET AL. 1990; MMA 
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2003). Estas listas têm ajudado no estabelecimento de novas reservas, na proteção 

de espécies raras, assim como também no planejamento de paisagens, no 

monitoramento e na conservação dos ambientes, que ao longo de anos vêm sendo 

progressivamente ocupados (LEWINSOHN ET AL. 2005). Assim, novas buscas são 

necessárias e urgentes, principalmente em localidades cujos estudos ainda são 

incipientes.  

Pela impossibilidade de se efetuar um inventário completo de insetos pela 

enormidade de espécies para um período curto de avaliação ecológica, alguns 

critérios têm sido sugeridos para escolha de organismos indicadores: serem 

taxonomicamente bem conhecidos e estáveis, apresentarem ciclo de vida e biologia 

bem conhecidos, o levantamento de sua população ser fácil e rápido. A prioridade 

de cada um desses critérios depende do tipo de estudo a ser realizado. No caso de 

estudos de monitoramento, a escolha da categoria indicadora deve priorizar a 

sensibilidade a mudanças ambientais (PEARSON 1996). 

No caso da escolha de grupos de insetos-chave, para estudos em sistemas 

florestais fragmentados, parecem mais importantes aqueles capazes de provocar 

mudança física em seu ambiente e regular a disponibilidade de recursos para outras 

espécies, tais como polinizadores, predadores de sementes, parasitóides e 

decompositores (DIDHAM 1998). 

As abelhas representam um grupo importante na manutenção da 

biodiversidade uma vez que a maioria das espécies são intimamente associadas à 

plantas, agindo como polinizadoras de cerca de 80% das espécies de plantas em 

ambientes tropicais. Entre as abelhas, as espécies da família Apidae apresentam 

importância particular na manutenção dos ecossistemas, através de interações com 

plantas para a alimentação e construção de ninhos, sendo consideradas como 

indicadoras de qualidade ambiental.  

Muitas espécies de abelhas utilizam troncos de árvores para a construção de 

ninhos (ANTONINI & MARTINS 2003; MARTINS ET AL. 2004; CAMARGO & 

PEDRO 2007; RÊGO ET AL. 2007). Particularmente, as espécies produtoras de mel, 

como as do gênero Melipona, que necessitam de ocos de árvores com diâmetros 

maiores para estabelecimento das colônias, são vulneráveis à perda e fragmentação 

de hábitats, principalmente pela derrubada, corte ou queima das florestas, que 
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podem provocar a diminuição da abundância das espécies de abelhas (RÊGO ET 

AL. 2008).  

Entre os insetos-chave para a manutenção dos ecossistemas e 

monitoramento da biodiversidade, as borboletas (ordem Lepidoptera) também 

constituem um importante grupo de invertebrados terrestres. Estudos recentes 

mostram que assembléias de borboletas tropicais mudam sua estrutura e 

composição como resposta a fragmentação, perda de habitat, efeito de borda entre 

diversos outros tipos de perturbação (DEVRIES ET AL. 1997; RAMOS 2000; 

BARLOW ET AL. 2007; UEHARA-PRADO ET AL. 2007; UEHARA-PRADO & 

FREITAS 2009).  

As borboletas apresentam ciclos de vida complexos (lagartas e adultos 

sofrem pressões distintas) e relativamente curtos (se desenvolvem em poucas 

semanas), são facilmente observadas e amostradas, podendo ser estudadas com 

facilidade por métodos padronizados (FREITAS ET AL. 2003; UEHARA-PRADO ET 

AL. 2007). Além disso, borboletas são insetos carismáticos e podem ser utilizadas 

como espécies bandeira e espécies guarda-chuva para conservação (NEW 1997A, 

B). Inventários das espécies de borboletas são importantes em estudos da 

biodiversidade, pois as borboletas são um dos principais grupos de insetos fitófagos, 

e o inventário das espécies pode fornecer indícios da qualidade dos ambientes e em 

longo prazo, inventários de borboletas podem detectar mudanças na estrutura da 

comunidade ao longo do tempo (POGUE 2009). 

Outro grupo de invertebrados com notável importância para a conservação 

da diversidade são os besouros, ordem Coleoptera. Os besouros formam um grupo 

taxonômico de grande importância ecológica e econômica, representam um terço da 

riqueza de espécies animais descritas, sendo quase que exclusivamente fitófagos, 

apresentam especificidade com a planta hospedeira, participam ativamente de 

serviços ecológicos essenciais em cadeias alimentares, dispersão de sementes e 

polinização (STRONG ET AL. 1984; BORROR & DELONG 1988; COSTA 1999; 

VANIN & IDE 2002). Por ser um grupo fitófago especializado, os besouros são 

vulneráveis à extinção de espécies em cadeia (KOH ET AL. 2004). 

Entre os coleópteros, os besouros da família Cerambycidae formam um dos 

grupos mais diversos, com 30 mil espécies descritas, são quase exclusivamente 

fitófagos se alimentando de frutos, exudados de resina e pólen na fase adulta; já na 
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fase larval se alimentam de madeira viva, morta ou em decomposição. Devido esse 

hábito alimentar, os cerambicídeos apresentam grande importância econômica ao 

destruírem plantas de interesse agrícola, frutícola ou ornamental (MARTINS 1999; 

OBERPRIELER ET AL. 2007). Os cerambicídeos também desempenham papel 

importante na reciclagem de nutrientes, as larvas se alimentam de madeira 

reduzindo-a a pó e os orifícios feitos pelas larvas facilitam a penetração de fungos e 

bactérias decompositoras (MARTINS 1999). Também abrigam um grande número 

de insetos reconhecidamente danosos a diversas espécies florestais, pois suas 

larvas ou o inseto adulto podem causar a morte ou o depauperamento da planta 

(GRAY 1972).  

Nos Cerambicídeos, a base da alimentação é deficiente em vitaminas 

essenciais do grupo B e esteróis cuja ausência é compensada por uma dieta rica em 

nitrogênio fornecida por fungos simbiontes que as sintetizam partindo de nutrientes 

absorvidos das galerias (BATRA 1963). Nesse sentido o monitoramento desses 

animais é de fundamental importância para que se possam ter informações seguras 

para a implantação de programas de manejo integrado das espécies, pois os 

mesmos sofrem forte pressão com pequenas variações em seu ambiente e com a 

formação de reservatórios, tem poucas chances e estratégias de fuga, logo 

levantamentos periódicos são importantes ferramentas para medição dos impactos 

gerados pela implantação de empreendimentos hidroelétricos, como o 

Aproveitamento Hidrelétrico Ferreira Gomes (AHE-FG).  
 

2. ÁREA DE ESTUDO 
 

O Estado do Amapá apresenta uma rica diversidade de fitofisionomias e, de 

acordo com o RADAMBRASIL (1974), baseado em unidades de paisagens, o 

Estado dispõe de 105.000 km² de florestas; 11.000 km² de savanas e 20.000 km² de 

formações costeiras. Os dados do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do 

Amapá (ZEE 2000) permitem classificar a vegetação em floresta de terra firme 

(103.081 km²), floresta de várzea (6.959 km²), floresta de transição (3.905 km²), 

cerrado (9.986 km²), campos inundáveis (16.065 km²), manguezais (2.784 km²) e 

lagos (794 km²). 
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O estado do Amapá apresenta grande parte da diversidade dos 

ecossistemas amazônicos que representam três grandes unidades de paisagem. A 

planície costeira apresenta lagos, várzeas, terrenos alagados e pantanosos. A 

floresta de Terra Firme domina 70% da superfície total do estado, com notáveis 

variações nessa fitofisionomia, tais como florestas ombrófilas densas, florestas 

ombrófilas abertas, florestas ombrófilas montanas e submontanas (ZEE 2000; 

VELOSO ET AL. 1991). Na Área de Influência Direta do AHE-FG, onde o 

monitoramento está sendo realizado, srão amostrados dois ambientes (Floresta 

ombrófila e Cerrado) utilizados para a comparação dos dados (Fig. 1) 

 
Figura 1 - Mapa com os quatro transectos para o monitoramento terrestre na Área de Influência 

Direta do AHE-FG 

 

3. METODOLOGIA 

A expedição de coleta ocorreu de 26 de janeiro a 06 de fevereiro de 2012, 

em dois transectos que compreendem as fitofisionomias predominantes da área de 

estudo, T1 e T4 (Floresta e Cerrado) (Fig. 2). 
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Os táxons de invertebrados terrestres propostos no Projeto Básico Ambiental 

(PBA), alvo deste monitoramento são: 1) os besouros da família Cerambycidae; 2) 

As borboletas da ordem Lepidoptera e 3) As abelhas da família Apidae como 

evidenciado na tabela 16 do PBA. 
 
 

 
Figura 2 – Ambientes onde foram instaladas as parcelas para captura dos invertebrados 

terrestres: A e B representam a fitofisionomia Floresta e C e D representam a fitofisionomia 
Cerrado no município de Ferreira Gomes, Amapá 

Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambiental (2012) 

As amostragens dos invertebrados terrestres foram baseadas nos cinco 

métodos de captura propostos no PBA, descritos abaixo: 

 

3.1.1. Armadilha Malaise - método de captura de insetos por interceptação em vôo. 

As armadilhas foram colocadas nas áreas amostradas e permaneceram durante 

todo o período da excursão, inclusive à noite. Os insetos foram acondicionados em 

um frasco plástico mortífero contendo álcool 70% preso na parte superior da 

armadilha. Um jogo de 10 armadilhas foi distribuído espacialmente de modo a cobrir 

a variação da vegetação observada na área de estudo. As armadilhas foram 



     

 117 
 

Rua Castelo Branco, 585 – Bairro Centro – Ferreira Gomes/AP 
CEP: 68.915-000 – Fone (96) 9146-5772 - email: florestas.socioambiental@gmail.com 
 

montadas dentro das parcelas recomendadas pelo Programa de Fauna deste 

empreendimento. Os insetos foram retirados das armadilhas a cada 4 dias, com 

duas retiradas, totalizando 20 amostras para triagem e identificação dos espécimes. 

A cada retirada o álcool do copo coletor foi renovado. 

 

3.1.2. Armadilha suspensa - é considerada uma armadilha Malaise modificada, 

descrita por RAFAEL & GORAYEB (1982) para coletar invertebrados em diferentes 

alturas. Possui o mesmo princípio da armadilha Malaise tradicional que é a captura 

de invertebrados com tendência de subir ao encontrar um obstáculo vertical. É 

utilizada para captura de insetos voadores que habitam preferencialmente os 

estratos superiores da vegetação sendo mais eficiente na coleta de Diptera e 

Hymenoptera (RAFAEL 2002). Um jogo de 10 armadilhas foi distribuído 

espacialmente de modo a cobrir a variação da vegetação observada na área de 

estudo. As armadilhas foram montadas dentro das parcelas recomendadas pelo 

Programa de Fauna deste empreendimento. Os invertebrados foram retirados das 

armadilhas a cada 4 dias, com duas retiradas totalizando 20 amostras para triagem 

e identificação dos espécimes. A cada retirada o veneno (cianeto) do copo coletor 

era renovado. 

 

3.1.3. Busca ativa para resgate de colônias de abelhas - essa técnica é utilizada 

para se ter o material testemunho da área sem os efeitos do reservatório. Durante a 

excursão foram percorridos os transectos em busca das colônias.  

 

3.1.4. Método com redes entomológicas (SAKAGAMI ET AL. 1967; CAMARGO & 

MAZUCATO 1984) - neste método foram coletados insetos enquanto visitavam 

flores e, de forma complementar, em outras situações como: em repouso, em ninho, 

em vôo ou atraídas pelo suor. Os insetos capturados foram mortos em câmaras 

mortíferas, contendo acetato de etila, em seguida, transferidos para sacos plásticos 

individuais identificados com data, hora, transecto, nome do coletor e espécie de 

planta sobre a qual foi capturado. 
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3.1.5. Coletas em ninhos - esse método consistiu em inspecionar as árvores 

próximas às trilhas na tentativa de encontrar ninhos das abelhas durante o período 

da excursão. 

Os métodos de coleta foram aplicados no esquema de transectos amostrais, 

onde foram realizados dentro das parcelas de 250 m a cada 1000 m, totalizando 

cinco parcelas de amostragem em cada módulo de 5000m.  

 

3.1.6. Métodos adicionais de captura 
Além das cinco metodologias propostas no PBA descritas acima, foram 

utilizadas armadilhas com iscas atrativas para a coleta de abelhas e borboletas, que 

não estão propostas no PBA.  Um jogo de 10 armadilhas de cada modelo foi 

instalado, uma armadilha de cada tipo por parcela amostral, totalizando 20 

armadilhas em toda a área de estudo.  

Há uma série de grupos de invertebrados que têm preferências alimentares 

definidas, pois em ambientes naturais precisam detectar as fontes de alimentos e, 

para isso, utilizam especialmente receptores olfativos nesse processo (ALMEIDA ET 

AL. 1998). É possível aumentar a eficiência das coletas de invertebrados utilizando 

“iscas” ou substâncias que sejam eficientes na sua captura. Há vários tipos de iscas 

que podem ser utilizadas na captura, porém, às vezes, é necessário utilizar uma 

combinação dessas substâncias para que a coleta de um determinado grupo seja 

mais eficiente (CARRANO-MOREIRA 1985; ALMEIDA ET AL. 1998; MILHOMEM ET 

AL. 2003). 

As armadilhas com iscas atrativas, utilizadas para abelhas e borboletas 

foram: modelo 1. Armadilha de PET com furos laterais que servem de entrada para 

os insetos, para a captura das abelhas da família Apidae, com o uso de essências 

atrativas (NEMÉSIO & SILVEIRA 2006). A essência utilizada nesta coleta foi o 

eugenol (Fig. 3). As abelhas foram retiradas a cada dois dias das armadilhas, 

totalizando 50 amostras para triagem e identificação. As amostras foram transferidas 

das armadilhas para sacos plásticos individualizados contendo acetato de etila e 

identificada com data, hora, trilha, parcela e tipo de fitofisionomia amostrada.  Após a 

retirada dos insetos a essência foi renovada para a manutenção da atratividade das 

armadilhas. 
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Figura 3- Armadilha específica para a coleta de abelhas, instalada na Área de Influência Direta 

AHE-FG, Amapá, com essência atrativa Eugenol 
 

O modelo 2 é a armadilha Van Someren-Rydon, com isca de banana 

fermentada para a coleta de borboletas, que consiste de um cilindro de tela de pano 

fechado (organza), com uma armação de metal no topo e ao fundo com uma base 

de madeira (DEVRIES 1988) (Fig.4). 

      

Figura 4 - Armadilha (Van Someren-Rydon) específica para a coleta de borboletas, na Área de 
Influência Direta AHE-FG, Amapá, com isca atrativa de banana fermentada. 



     

 120 
 

Rua Castelo Branco, 585 – Bairro Centro – Ferreira Gomes/AP 
CEP: 68.915-000 – Fone (96) 9146-5772 - email: florestas.socioambiental@gmail.com 
 

As borboletas foram retiradas, a cada dois dias das armadilhas, totalizando 

50 amostras para triagem e identificação. Os espécimes foram retirados da 

armadilha, colocados em envelopes entomológicos e transferidos para câmaras 

mortíferas contendo acetato de etila. Em seguida a isca de banana fermentada foi 

renovada para a manutenção da atratividade das armadilhas. As borboletas foram 

retiradas, cuidadosamente, das armadilhas para não danificar as asas e as 

escamas, essenciais para a identificação das espécies, fato que não pode ser 

controlado na armadilha malaise visto que os insetos caem diretamente no álcool a 

70% o que acaba danificando as asas e retirando as escamas, utilizadas para 

identificação. 

Os espécimes foram montados com a utilização de microalfinetes 

entomológicos n° 1 e 2 e identificados através de comparações com outros 

exemplares depositados na coleção entomológica do Museu Paraense Emílio Goeldi 

e com a utilização de chaves de identificação específicas na literatura especializada. 

3.2 ANÁLISE DOS DADOS 

A comparação de abundância das espécies coletadas na Área de Influência 

Direta AHE-FG foi feita através da utilização do programa Statistica 7.0. 
As comparações de riqueza de espécies foram obtidas através do uso do 

procedimento Jackknife de primeira ordem de acordo com HELTSHE & 

FORRESTER (1983) com a utilização do programa EstimateS 8.2 desenvolvido por 

COLWELL (2009). Foram construídos intervalos de confiança a 95% associados ao 

valor estimado pelo Jackknife e em seguida, no programa Statistica 7.0 foram 

obtidos os gráficos para comparar a riqueza entre os transectos e entre 

fitofisionomias. Com os valores do intervalo de confiança foi possível comparar os 

ambientes, através da visualização gráfica. Nos ambientes considerados iguais o 

limite do intervalo de confiança de um alcança o valor central da estimativa do outro. 

A comparação de similaridade entre os transectos foi feita através do índice 

de Bray-curtis no programa PAST. 

O índice de diversidade utilizado para a comparação entre os transectos foi 

o índice de Shannon (Hᵉ) que é um índice de diversidade não paramétrico mais 

sensível as mudanças na abundância das espécies raras, indicado para medir a 
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diversidade de espécies quando espécies não vistas nas amostras podem estar 

presentes nas áreas (CHAO & SHEN 2003). 

4. RESULTADOS  

No total foram contabilizados 815 espécimes pertencentes aos invertebrados 

terrestres alvos deste monitoramento. As abelhas foram as mais abundantes, com 

698 indivíduos correspondendo a 85% do total de insetos capturados, seguida pelas 

borboletas com 91 indivíduos e Cerambycidae com 26 espécimes. Foram 

observadas um total de 63 espécies, sendo 36 de borboletas, 18 de abelhas e 9 

espécies de Cerambycidae. As análises dos dados de cada grupo serão 

apresentadas separadamente para facilitar a compreensão dos resultados. 

4.1. AS ABELHAS (APIDAE) 

As espécies mais abundantes entre as abelhas foram Eulaema 

pseudocingulata, Exaerete smaragdina e Trigona sp com 444, 48 e 44 indivíduos, 

respectivamente. A análise de abundância mostrou que não houve diferença 

significativa no número de indivíduos entre os transectos amostrados (p=0.512) e 

também não houve variação no número de indivíduos quando as amostras foram 

agrupadas por fitofisionomia (p=0.968). 

A riqueza observada variou entre 9 e 15 espécies nos quatro transectos e de 

14 a 17 quando as amostras foram agrupadas por fitofisionomia (tab. 1).  

Tabela 1 – Composição, abundância e riqueza observada de abelhas (Apidae) durante as 
campanhas I e II na Área de Influência Direta AHE-FG, Amapá 

Espécie 
T3 

 
T2  T11 T41 Cerrado Floresta 

Apis mellifera 1 15  1 2 5 14 

Euglossa imperialis 2 

 

 

 

3 2 3 

Euglossa sapphirina 3 5  1 28 3 34 

Euglossa sp1 1 

 

 

  

1 

 Euglossa sp6  

 

 

 

3 

 

3 

Euglossa sp8 1 4  

 

11 9 7 

Euglossa variabilis 1 

 

 

 

3 2 2 

Eulaema bombiformis 1 1  1 

 

1 2 
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Eulaema meriana  

 

 1 1 

 

2 

Eulaema mocsaryi  1  

   

1 

Eulaema pseudocingulata 67 136  181 60 246 198 

Exaerete frontalis 1 1  1 2 

 

5 

Exaerete smaragdina 8 9  7 24 1 47 

Melipona sp 3 2  1 2 4 4 

Partamona testacea 1 

 

 

 

5 1 5 

Tetragonisca sp 5 1  

 

3 5 4 

Trigona pallens 5 30  

 

8 5 38 

Trigona sp 22 4  8 10 24 20 

Riqueza observada 15 12  9 15 14 17 
1Transectos selecionados para execução das técnicas que visam captura e marcação 
A comparação entre as estimativas de riqueza pelo método Jackknife, 

baseada nos intervalos de confiança, mostra que a riqueza estimada das espécies 

não apresentou diferença entre os quatro transectos amostrados variando de 15 a 

24 espécies estimadas (Fig. 5) e também não apresentou variação quando as 

amostras foram agrupadas por fitofisionomia (Floresta e Cerrado) com estimativa em 

torno de 20 espécies de abelhas em ambos os ambientes (Fig. 6).  

Transecto 1 Transecto 2 Transecto 3 Transecto 4
8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

E
st

im
at

iv
a 

da
 ri

qu
ez

a 
de

 e
sp

éc
ie

s 
de

 a
be

lh
as

 
Figura 5 – Estimativa da riqueza das espécies de abelhas (Apidae) coletadas nos transectos da 

Área de influência Direta AHE-FG, Amapá 
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14

16

18

20

22

24

26

28

Es
tim

at
iv

a 
da

 ri
qu

ez
a 

da
s 

es
pé

ci
es

 d
e 

ab
el

ha
s

 

Figura 6 - Estimativa da riqueza das espécies de abelhas (Apidae) agrupadas por fitosionomias 
na Área de influência Direta AHE-FG, Amapá 

A curva de rarefação de espécies mostrou tendência de estabilização, 

indicando que a riqueza de espécies de abelhas amostradas está próxima da 

riqueza real presente na área (Fig. 7). 
 

       
Figura 7 - Riqueza estimada por rarefação para espécies de abelhas (Apidae) na Área de 

influência Direta AHE-FG, Amapá  
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Na análise de similaridade entre os ambientes e as espécies foi possível 

observar uma alta similaridade entre transectos 1 e 4 em relação às espécies 

coletadas (Fig. 8). Isso indica que a composição da comunidade de abelhas nesses 

ambientes não varia (tab. 2). Já a diversidade de espécies mostrou separação dos 

ambientes, onde os transectos 3 e 4 foram os mais diversos e os transectos 1 e 2 os 

menos diversos (Fig. 9). Esta configuração da diversidade de espécies nas 

diferentes áreas está relacionada ao estado de conservação dos ambientes, pois os 

transectos 3  e 4 são os ambientes com maior predominância de cerrado e floresta 

mais preservados, respectivamente. Ambientes mais preservados tendem a 

apresentar riqueza e distribuição das abundâncias das espécies mais homogêneas, 

além disso, ecossistemas florestados que fazem limite ou são encampados por 

ambientes abertos, como as savanas amazônicas, são normalmente mais ricos 

(VASCONCELOS ET AL 2006). Quando a comparação foi realizada entre 

fitofisionomias, os ambientes florestados foram mais diversos em relação ao Cerrado 

(Fig. 10). 

    
Figura 8 - Similaridade de Bray-Curtis para espécies de abelhas coletadas nos transectos da 

Área de influência Direta AHE-FG, Amapá 

Os resultados indicam que ambientes menos heterogêneos como o Cerrado, 

por conta da sua estrutura mais aberta e arquitetura da vegetação de menor porte e 

mais exposta a altas taxas de luminosidade, temperatura e menor umidade pode 

afetar a disponibilidade de microhábitats a serem ocupados pelas espécies (DIAS 
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ET AL 2007). Por outro lado, ambientes florestais tem maior complexidade e 

variação microambiental que suporta maior quantidade de nichos ocupados pelas 

espécies. 

 
Figura 9 – Diversidade de Shannon (Hᵉ) nos transectos para as espécies de abelhas da Área de 

Influência Direta AHE-FG, Amapá 

    
Figura 10 – Diversidade de Shannon (Hᵉ) nas fitofisionomias para espécies de abelhas da Área 

de Influência Direta AHE-FG, Amapá 
 

Entre as abelhas capturadas no presente trabalho, três gêneros estão 

incluídos na tribo Euglossini: Eulaema, Euglossa e Exaerete. Espécies dessa tribo 

são distribuídas na região neotropical e são polinizadores exclusivos de muitas 

espécies de orquídeas. A espécie Eulaema pseudocingulata foi a mais abundante, 

enquanto em levantamentos realizados por NEMÉSIO & MORATO (2004) ela é a 
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quinta no ranking de abundância em uma área na região amazônica (STORCK-

TONON ET AL 2009). Embora os dados sobre a abundância da espécie sejam 

escassos em virtude da recente descrição taxonômica da mesma (OLIVEIRA 2006). 

 As espécies da tribo Meliponini coletadas no presente trabalho foram 

Melipona sp,  Apis melífera, Partamona testacea, Tetragonisca sp, Trigona pallens e 

Trigona sp. Estas espécies são típicas de áreas mais preservadas onde são 

encontradas maior disponibilidade de sítios de nidificação (BARRETO & CASTRO 

2007; CASTRO 2001). A baixa abundância de Apis mellifera nas áreas de Cerrado 

(tab. 1) registrada neste trabalho pode estar relacionada à estrutura mais aberta da 

vegetação, o que diminui as possibilidades de nidificação para a espécie, que em 

geral necessita de árvores de maior porte para os ninhos (AGUIAR & MARTINS 

1997). A baixa riqueza de espécies de meliponíneos pode estar relacionada ao 

período de coleta, onde foram encontradas poucas espécies de plantas em fase de 

floração. 

4. 2. AS BORBOLETAS 

As espécies mais abundantes entre as borboletas foram Hermeuptychia 

hermes, Taygetis thamira e T. cleopatra com 10, 8 e 6 indivíduos, respectivamente. 

A análise de abundância mostrou que não houve diferença significativa no número 

de indivíduos entre os transectos amostrados (p=0.067) e também não houve 

variação no número de indivíduos quando as amostras foram agrupadas por 

fitofisionomia (p=0.253). A riqueza observada para borboleta variou de 7 a 20 

espécies entre os transectos e de 13 a 31 espécies entre as fitofisionomias (tab. 2).  

Tabela 2 – Composição, abundância e riqueza observada das espécies de borboletas 
durante as campanhas I e II da Área de Influência Direta AHE-FG, Amapá 

Espécie T3 T2 T11 T41 Cerrado Floresta 

Agrias amydon    1 
 

1 

Anteos menippe    1 
 

1 

Archaeoprepona amphimachus  1  
  

1 

Archaeoprepona demophon   1 2 1 2 

Archaeoprepona licomedes    1 
 

1 

Bia actorion    1 
 

1 

Caligo eurilochus 1   1 1 1 
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Catonephele acontius 2  2 3 2 5 

hloreuptychia agatha    1 
 

1 

Cissia penelope   2 
  

2 

Cissia terrestris 1 4  
  

5 

Colobura dirce 1   
  

1 

Euptoieta hegesia 1   
 

1 
 

Eurybia halimede 1   
 

1 
 

Fountainea ryphea 1   
  

1 

Hamadryas iphthime  1  
  

1 

Heliconius sara    1 
 

1 

Hermeuptychia hermes 7 3  
 

7 3 

Magneuptychia iris   1 
  

1 

Magneuptychia ocnus 2 3  
 

2 3 

Magneuptychia ocypete 1   
  

1 

Morpho menelaus 2   
  

2 

Opsiphanes invirae    1 
 

1 

Opsiphanes quiteria 1 1  
 

1 1 

Paryphthimoides argulus 2 3  
 

4 1 

Paryphthimoides undulata 1  1 
  

2 

Pierella lamia 1   
  

1 

Pierella sp   1 
 

1 
 

Prepona Laertes 1   
 

1 
 

Prepona pheridamas    4 
 

4 

Siderone galanthis 1   
 

1 
 

Taygetis cleopatra  4  2 
 

6 

Taygetis thamyra 1 3 3 1 
 

8 

Tigridia acesta 2   1 
 

3 

Yphthimoides argyrospila 2 3  
 

3 2 

Zaretis ellops  1  
  

1 

Riqueza observada 20 11 7 14 13 31 
1Transectos selecionados para execução das técnicas que visam captura e marcação 

A comparação da estimativa de riqueza pelo método Jackknife apresentou 

diferenças significativas entre os transectos amostrados. O transecto 1 foi o que 

apresentou maior riqueza, com 35 espécies estimadas, não apresentando diferença 
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significativa apenas com o transecto 4, com 24 espécies estimadas. Os transectos 2 

e 3 apresentaram riqueza estimada de 15 e 11 espécies, respectivamente (Fig. 11). 

A riqueza estimada também apresentou variação entre fitofisionomias (Floresta e 

Cerrado). O ambiente de Floresta apresentou estimativa de riqueza duas vezes 

maior quando comparada ao Cerrado. Sendo, 50 espécies estimadas para floresta 

contra 22 espécies no Cerrado (Fig. 12).   
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Figura 11 - Riqueza estimada para espécies de borboletas da Área de Influência Direta AHE-FG, 

Amapá 
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  Figura 12 - Riqueza estimada por Jackknife para espécies de borboletas agrupadas por 
fitofisionomia na Área de Influência Direta AHE-FG, Amapá          

 A curva de rarefação para a estimativa total de espécies não mostrou 

tendência de estabilização, indicando que a riqueza de espécies amostradas está 

distante da riqueza real presente na área (Fig. 13). 



     

 129 
 

Rua Castelo Branco, 585 – Bairro Centro – Ferreira Gomes/AP 
CEP: 68.915-000 – Fone (96) 9146-5772 - email: florestas.socioambiental@gmail.com 
 

             
Figura 13 -  Riqueza estimada por rarefação para espécies de Borboletas (Lepidoptera) da Área 

de Influência Direta AHE-FG, Amapá 

A análise de similaridade mostrou dois agrupamentos entre os ambientes, 

um agrupamento formado pelos transectos 3 e 4, compartilhando 30% das espécies 

e os transectos 1 e 2 compartilhando 50% das espécies de borboletas coletadas 

(Fig. 14). Apesar de ter ocorrido separação entre os ambientes, a dissimilaridade 

entre eles foi de apenas 20%, ou seja, 80% das espécies coletadas compõem a 

fauna de borboletas dos quatro ambientes amostrados (tab. 2). A alta similaridade 

na composição de espécies entre os transectos pode ser explicada pela composição 

da fisionomia vegetal, uma vez que mesmo nos transectos com predominância de 

Cerrado como os transectos 1 e 3  há também a presença de ambientes florestados 

nos quais estão localizadas parcelas amostrais em que as armadilhas foram 

instaladas. Assim como os transectos 2 e 4 com predomínio de formações florestais 

que apresentam parcelas de Cerrado. Estas variações nos ambientes permitem o 

compartilhamento das mesmas espécies, tanto de floresta quanto de Cerrado.  
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Figura 14 - Análise de similaridade para espécies de borboletas coletadas na Área de 
Influência Direta AHE-FG, Amapá 

 A diversidade de espécies mostrou separação dos ambientes, onde os 

transectos 1 e 4 foram os mais diversos, os transectos 2 e 3 foram os menos 

diversos (Fig. 15). Quando a comparação foi realizada entre fitofisionomias, os 

ambientes florestados foram mais diversos em relação ao Cerrado (Fig. 16). 

Novamente, estes resultados mostram a importância da heterogeneidade ambiental 

na variação microambiental que suporta maior quantidade de nichos ocupados pelas 

espécies (VASCONCELOS ET AL 2006).  
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Figura 15 - Diversidade de Shannon (Hᵉ) nos transectos para as espécies de borboletas da 
Área de Influência Direta AHE-FG, Amapá 

               
Figura 16 - Diversidade de Shannon (Hᵉ) nas fitofisionomias para as espécies de borboletas da 

Área de Influência Direta AHE-FG, Amapá 

Entre as espécies de borboletas, Agrias amydon capturada apenas em 

ambiente de floresta encontra-se inserida na lista de espécies ameaçadas de 

extinção para o estado do Pará (WWW.sema.pa.gov.br/interna.php). Contudo, não 

se tem informação sobre o status de conservação da espécie para o estado do 

Amapá. Espécies do gênero Agrias são muito procuradas por colecionadores e por 

isso, são suscetíveis à extinção (BROWN JR. ET AL 1988). A espécie Morpho 

menelaus capturada neste estudo, é uma espécie indicadora de ambientes bem 

preservados (RAIMUNDO ET AL 2003) e pode ser utilizada para monitoramento da 

entomofauna da área. Por outro lado, Hermeuptychia hermes, a espécie com maior 

abundância é indicadora de ambientes perturbados e típica de áreas abertas 

(RAMOS 2000). 

4.3.  CERAMBYCIDAE 

Para os Cerambicídeos não foi possível fazer comparações de riqueza, 

abundância, similaridade e diversidade de espécies em função da baixa eficiência 

das armadilhas malaise e suspensa na captura de cerambicídeos. Das vinte 

armadilhas instaladas (dez malaise e dez suspensas) somente a malaise do 

transecto 1 e uma suspensa do transecto 3 capturaram espécimes de 

cerambicídeos. Do total de 26 cerambicídeos amostrados, 19 foram coletados em 

armadilha malaise, quatro em armadilha de borboleta com isca de banana e um 

http://www.sema.pa.gov.br/interna.php
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espécime com rede entomológica, todos no transecto 1. Apenas dois espécimes 

foram coletados no transecto 3, um em armadilha de borboleta e um em suspensa. 

Dessa forma, os dados não permitem análises de comparações entre transectos e 

fitofisionomias, uma vez que para tais análises seriam necessárias um número 

mínimo de réplicas para assegurar a robustez das análises. Os resultados 

apresentados aqui são descritivos e análises mais acuradas serão apresentadas 

com o aumento do número amostral entre áreas e fitofisionomias. 

 Foram coletadas nove espécies de Cerambycidae, classificadas em oito 

gêneros. A espécie mais abundante foi Brasilianus rufipennis com cerca de 50% da 

abundância total, seguida por Trachyderes succintus com 20% da abundância total 

(Fig. 17). As demais espécies apresentaram valores de abundância entre um e três 

espécimes.  

   
Figura 17 – Abundância relativa das espécies de Cerambycidae na Área de Influência Direta 

AHE-FG, Amapá  

Os valores de abundância, riqueza observada e a composição das espécies 

de Cerambycidae estão sumarizadas na tabela 3. A riqueza de espécies estimadas 

por rarefação para a família Cerambycidae indica a necessidade de aumentar a 

amostragem desse táxon, uma vez que a riqueza estimada de espécies deve ser 

maior que a observada. A curva de rarefação para as espécies de Cerambycidae se 

mostrou em forte ascendência (Fig. 18), não apresentando tendência de assíntota, 

reforçando a hipótese de o número de espécies na área ser muito maior que a 

encontrada. Outro aspecto relevante a ser considerado, refere-se ao não registro de 

espécies de cerambicídeos nos transectos 2 e 4. Este resultado, contudo, não 
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implica a ausência de espécies nestas áreas. Mas pode ser explicado pela baixa 

eficiência do método de amostragem e pela baixa densidade populacional das 

espécies. Segundo NOVOTNY & BASSET (2000) a baixa ocorrência das espécies 

em inventários biológicos pode estar relacionada à problemas de replicações 

sazonais ou temporais da amostragem, ou por espécies genuinamente raras com 

baixo nível de abundância. Além disso, limitações na intensidade de amostragem 

impossibilitam detectar todas as espécies e suas abundâncias relativas em uma 

área (CHAO ET AL 2005; GOTELLI & COLWELL 2001). 

    
Figura 18 -  Riqueza estimada por rarefação para espécies de Cerambycidae (Coleoptera) da 

Área de Influência Direta AHE-FG, Amapá 
 

Entre os cerembicídeos capturados, Chlorida festiva e Trachyderes 

succintus já foram registrados em outros trabalhos como coleobrocas de Hevea 

brasiliensis e de Mangifera indica (PAZ ET AL 2008; DALL’OGLIO & PERES FILHO 

1997), devido principalmente ao hábito alimentar das larvas que são xilófagas, 

broqueando os troncos e galhos das árvores (MARTINS 1997). As espécies da 

subfamília Lamiinae representada neste trabalho pela espécie Oreodera 

bituberculata, têm registro como de importância econômica, algumas espécies são 

consideradas nocivas em plantações agrícolas nas quais as larvas atacam as 

plantas. 
Tabela 3 - Composição, abundância e riqueza observada das espécies de Cerambycidae 

(Coleoptera) durante as campanhas I e II da Área de Influência Direta AHE-FG, Amapá 

Espécie T3 T2 T11 T41 Cerrado Floresta 

 Brasilianus rufipennis 11 1 

  

11 2 

 Chlorida festiva 1 

   

1 
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Distenia angustata 1 

   

1 

  Distenia sp 1 

   

1 

  Ectenessa spinipennis 1 

   

1 

  Mallocera amazonica 1 

   

1 

  Mionochroma aureotinctum 2 

   

2 

  Oreodera bituberculata 2 

   

2 

  Trachyderes succintus 1 

 

4 

 

5 

  Riqueza observada 9 

 

2 

 

9 2 

 1Transectos selecionados para execução das técnicas que visam captura e marcação 

4.4. EFICIÊNCIA DOS MÉTODOS DE COLETA 

Os métodos de amostragem são fundamentais para a eficiência de uma 

coleta, principalmente quando o monitoramento é feito para grupos específicos como 

o proposto neste levantamento. As abelhas foram coletadas com maior eficiência 

quando utilizadas as armadilhas contendo essência Eugenol (Fig. 19) e as 

borboletas foram coletadas com maior eficiência quando utilizadas a isca de banana 

fermentada (Fig. 20).  

 
Figura 19 -  Eficiência dos métodos de coleta para espécies de abelhas da Área de Influência 

Direta AHE-FG, Amapá 
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Figura 20 -  Eficiência dos métodos de coleta para espécies de borboletas da Área de 

Influência Direta AHE-FG, Amapá 
 

Os cerambicídeos não foram testados para armadilhas especificas com isca 

atrativa, as armadilhas utilizadas (malaise e suspensa) capturaram poucos 

indivíduos, o que impossibilitou a realização de análises estatísticas para 

comparação entre áreas neste grupo de invertebrados terrestres. Dos métodos 

utilizados para a coleta dos cerambicídeos a malaise foi que capturou mais 

indivíduos (Fig. 21). 

 
Figura 21 -  Eficiência dos métodos de coleta para espécies de Cerambycidae (Coleoptera) da 

Área de Influência Direta AHE-FG, Amapá 

4.5. COLETA EM NINHOS DE ABELHA 

Até o momento foi encontrada uma espécie de abelha nidificando em uma 

árvore do gênero Mangifera, um tipo de mangueira. A espécie encontrada foi 

Trigona sp, o ninho está localizado na entrada da trilha 2 (00° 50' 45.1"N; 51° 09' 

06.3"O). A técnica de amostragem por ninhos possibilita um conhecimento mais 
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detalhado da história de vida, comportamento e associações das abelhas que 

utilizam cavidades preexistentes (KROMBEIN 1967) e proporciona uma grande 

variabilidade de substratos e sítios de amostragem (GARÓFALO 2000). Com o 

decorrer do monitoramento provavelmente serão encontrados mais ninhos de 

abelhas na Área de Influencia Direta AHE-FG. No entanto, a detecção dos ninhos 

nem sempre é uma tarefa possível, pois muitos ninhos estão localizados no dossel 

das árvores, o que dificulta sua localização e captura das abelhas. 

4.6. BUSCA ATIVA COM REDES ENTOMOLÓGICAS 

 Foram capturados 25 indivíduos através da técnica de busca com redes 

entomológicas distribuídos em 11 espécies e 9 gêneros, na Área de Influência Direta 

AHE-FG (tab.4). 

Tabela 4 – Espécies de invertebrados terrestres capturados através da técnica de busca ativa 
com redes entomológicas na Área de Influência Direta AHE-FG 

Ordem/Família Espécie Rede entomológica 

Hymenoptera/Apidae Apis mellifera 11 
  Trigona pallens 1 
  Trigona sp 4 
Coleoptera/Cerambicydae Distenia sp 1 
Lepidoptera/Nimphalidae Anteos menippe 1 
  Bia actorion 1 
  Heliconius sara 1 
  Morpho menelaus 2 
  Pierella lamia 1 
  Pierella sp 1 
  Taygetis cleopatra 1 
Total geral   25 

A técnica de busca ativa com redes entomológicas não é um método 

direcionado para um grupo específico, no entanto é eficiente como método 

complementar para a maioria dos táxons alvo do monitoramento. 

5. DISCUSSÃO 

O inventário biológico é o primeiro passo para o conhecimento da 

diversidade biológica e desenvolvimento de projetos específicos, como elaboração 

de estratégias de conservação.  

O número de espécies de invertebrados terrestres registrados para a Área 

de Influência Direta do AHE-FG, provavelmente será acrescido com o decorrer do 
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monitoramento, principalmente se o número de amostras e exemplares de 

Cerambycidae aumentar. 

As armadilhas malaise e suspensa para coleta dos grupos alvos tiveram 

baixa eficiência. 

As armadilhas com isca atrativa capturam o maior número de indivíduos das 

ordens Lepidoptera (borboletas) e Hymenoptera (Apidae). As armadilhas específicas 

para Coleoptera (Cerambycidae) não foram testadas nesta campanha, mas o ideal é 

que sejam utilizadas nas próximas excursões, considerando a maior eficiência na 

coleta dos invertebrados com a utilização de armadilhas com iscas. 

Os dados apresentados são parciais, baseados em número de amostras 

ainda reduzido o que não permite conclusões mais acuradas sobre a riqueza, a 

composição, a abundância e a diversidade das espécies para a área. A continuidade 

do monitoramento é essencial para delinear ações de preservação e mitigação dos 

possíveis impactos que o AHE-FG poderá causar aos invertebrados terrestres. 

O levantamento mostrou resultados importantes para o conhecimento dos 

invertebrados terrestres do estado do Amapá, tendo-se em vista que para a maioria 

dos grupos biológicos, principalmente os invertebrados, há uma lacuna de 

conhecimento da fauna do estado. 
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1.INTRODUÇÃO 

Estima-se que a zona dos trópicos possua 59% da riqueza de fauna e flora 

da Terra. Juntamente com os oceanos, as florestas se caracterizam como os 

ecossistemas de maior relevância para a humanidade, sobretudo por influírem 

decisivamente na regulação do clima, do ciclo hidrológico, no controle da erosão, 

servir como fonte de alimentos e prover outros benefícios econômicos e sociais 

(GERMAN BUNDESTAG, 1990). 

Devido a essa magnitude, faz-se necessário a obtenção de conhecimentos 

sólidos no que diz respeito à complexidade dos aspectos relacionados ao 

desenvolvimento, produção e manejo dos recursos florestais. 

Hosokawa (1981) cita que a análise da estrutura horizontal quantifica a 

participação de cada espécie em relação às outras e verifica a forma de distribuição 

espacial de cada espécie. O autor ressalta que a avaliação da estrutura pode ser 

obtida através dos parâmetros quantitativos: densidade, dominância e frequência. 

Esses parâmetros foram propostos por Cain e Castro, (1956) e são comumente 

encontrados na literatura. A caracterização da estrutura de uma floresta é o passo 

inicial para conhecê-la e manejá-la, assim sendo, a ordenação, classificação e 

agrupamento dos dados tornam-se necessários para formar uma importante base de 

informações para as comunidades tradicionais que habitam os ambientes florestais e 

áreas adjacentes. Tais conhecimentos poderão ajudar na implementação de projetos 

de sustentabilidade da vegetação, visando à conservação da Bacia do Rio Araguari. 

O Estado do Amapá apresenta um mosaico de vegetação de alta 

diversidade biológica, onde mais 70% da cobertura vegetal é composta de floresta 

densa de terra firme, caracterizada por uma rica diversidade por unidade de área, 

estrutura diferenciada, com estratificações e dosséis de alto porte. As tipologias 

obedecem a critérios locais, tendo em vista a evolução geológica e climática da 

paisagem e frequentes níveis de especialização, evidenciada pelo forte endemismo, 

presença de raridades e gregarismos de muitas espécies (ZEE, 2002). 

Os recursos vegetais de maior valor econômico são representados pela 

grande quantidade de espécies madeireiras. O restante do território é preenchido 

por florestas de várzea, igapó, transição, cerrado, campos inundáveis e inundados e 

manguezal (ZEE, 2002). Neste contexto o Cerrado amapaense é um dos 

ecossistemas mais ameaçados já que não é contemplado por nenhuma Unidade de 
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Conservação e, a ocupação de suas áreas segue o proposto pelo Código Florestal, 

onde até 65% de suas áreas podem sofrem conversão. 

A região onde será instalada a UHE-FG tem como fitofisionomias 

predominantes a Floresta de Terra Firme e o Cerrado. Muito pouco ainda é 

conhecido sobre a biodiversidade desta região e em consideração a estudos de 

levantamento botânico esta região consta apenas com os inventários de flora 

realizados, o diagnostico ambiental do AHE Cachoeira Caldeirão, o levantamento 

florístico de espécies do Cerrado do Amapá, os inventários florestais da ADA desse 

empreendimento e os levantamentos realizados pela Florestas Gestão Sócio 

Ambiental Ltda para Monitorar a vegetação da AID do empreendimento em voga. 

1.1. ESTRUTURA DA FLORESTA 

Segundo Braun Blanquet (1979) aput Schilling (2007), o estudo estrutural se 

ocupa do agrupamento e da valorização sociológica das espécies dentro de uma 

comunidade e da distribuição das mesmas, segundo formas vitais. Para Maciel 

(1998) pouco se conhece sobre a estrutura da floresta amazônica, dada sua 

complexidade oriunda das numerosas combinações possíveis entre os diferentes 

fatores ambientais refletidos em sua composição florística. 

O conhecimento da estrutura da floresta, juntamente com o estudo da 

composição florística, permite o planejamento e estabelecimento de sistemas de 

manejo com produção sustentável, condução da floresta a uma estrutura 

balanceada, bem como aplicação de técnicas silviculturais adequadas (SOUZA et 

al., 2006).     

1.1.1. Estrutura Horizontal 

A análise da estrutura horizontal deverá quantificar a participação de cada 

espécie em relação às outras e, verificar a forma de distribuição espacial de cada 

espécie (HOSOKAWA et al., 1995). Os principais parâmetros quantitativos são os 

seguintes: 

1.1.1.1.  Abundância 

Longhi (1980) define abundância (DENSIDADE) no sentido quantitativo, 

como sendo o número de indivíduos de cada espécie dentro de uma associação 

vegetal, e é sempre referido em uma unidade de superfície, geralmente em hectare. 
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Araújo (2011) afirma que abundância é o número de indivíduos de cada espécie na 

composição do povoamento.  

A abundancia absoluta (A) que expressa a relação do total de indivíduos de 

uma determinada espécie por unidade de área. Abundancia relativa (AR) é 

considerada como sendo a abundancia absoluta de uma espécie em porcentagem 

em relação a soma total das abundancias absolutas de todas as espécies. (SOUZA, 

2007).  

1.1.1.2. Frequência 

A frequência representa o numero de unidades de amostra onde ocorre a 

espécie em relação ao numero total de unidades estabelecidas na área. (SOUZA, 

2007). Para Neira e Mata (1968) é uma medida de percentagem de ocorrência de 

uma espécie, em um número de parcelas ou quadrados de igual tamanho, dentro de 

uma associação vegetal. É o número de unidades de amostragem onde ocorre a 

espécie considerada, em relação ao número total dessas unidades, expresso em 

percentagem. (SERAFINI, 2007).  

1.1.1.3. Dominância 

É calculada através da área basal, obtida através da soma das áreas 

transversais dividida pelo tamanho da unidade de área. A dominância relativa é um 

parâmetro fitossociológico determina a dominância das arvores na área amostrada. 

Este parâmetro é calculado através da dominância absoluta da espécie em 

porcentagem em relação a soma total da dominância absoluta de todas as espécies. 

(SOUZA, 2007).  

Para Longhi (1980), a dominância absoluta é calculada através da soma das 

áreas transversais dos indivíduos pertencentes a uma determinada espécie e a 

dominância relativa se calcula em percentagem da soma total das dominâncias 

absolutas. 

1.1.1.4. Índice de Valor de Importância (IVI) 

A soma da abundancia relativa, dominância e frequência relativa em uma única 

expressão possibilitam a obtenção do Índice de Valor de Importância (IVI). A análise 

conjunta desses indicadores fornece uma ideia de como as espécies se relacionam 

na área (LAMPRECHT, 1990). 
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O IVI e um valor que fornece a estrutura das comunidades, caracterizando a 

importância de cada espécie para o conjunto total do povoamento. Assim, quanto 

maior forem os valores obtidos de abundancia, dominância e frequência 

apresentados por uma espécie, mais característica ela será dentro do povoamento 

florístico (LIMA-FILHO, 1996). 

1.2. COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA 

Os conhecimentos florísticos e fitossociológicos das florestas de terra firme 

de determinada região são condições essenciais para a conservação de sua elevada 

diversidade. A obtenção e padronização dos atributos de diferentes ambientes 

florísticos e fisionômicos, são atividades básicas para a conservação e preservação, 

possibilitando a proposição de modelos mais adequados de manejo às florestas de 

terra firme e vegetação do cerrado, onde áreas protegidas são escassas e/ou menos 

eficientemente protegidas. 

1.3. FENOLOGIA 

As informações fenológicas são valiosas do ponto de vista botânico e 

ecológico, e necessário para apoiarem outros estudos, como os de fisiologia de 

sementes e até os de revisão taxonômica. Possibilitam melhor compreensão sobre a 

biologia das espécies para condução do manejo e conservação da floresta. 

A fenologia das plantas pode ser influenciada por fatores próximos e fatores 

finais. Fatores próximos incluem precipitação (Opler et al., 1976), estresse hídrico 

(Borchert, 1980; Reich & Borchert 1984), irradiação (Wright & van Schaik, 1994) e 

fotoperíodo (Rivera & Borchert 2001), enquanto fatores finais incluem a reprodução 

cruzada entre indivíduos e abundância de polinizadores (Augspurger, 1996), 

dispersores (Snow, 1965) e predadores de sementes (Janzen, 1971). 

2. ÁREA DE ESTUDO 

Para o Monitoramento da Vegetação Terrestre das Áreas de Influência Direta 

(AID) do Aproveitamento Hidroelétrico – Ferreira Gomes (AHE – FG), foi instituído o 

programa RAPELD (PPBio – MCT). Para que o referido programa fosse instalado, 

quatro módulos foram distribuídos a contemplar todas as fitofisionomias que compõe 

a AID do AHE – FG. Esses módulos constam de transectos retilíneos de 5000 

metros e contemplam as Áreas de Influência Direta do empreendimento. Em cada 
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um dos módulos foram demarcadas cinco parcelas de 250 metros distantes entre si 

1000 metros (Fig. 1).  Devido ao interdito proibitório existente em uma das 

propriedades onde esta localizado o transecto T3, seu seguimento final de um 

quilômetro não foi realizado neste monitoramento. Porém como neste transecto 

10.000 metros2 são formados pela fitofisionomia de Cerrado, ou seja, 4/5 o não 

monitoramento desta parcela não inviabilizou a metodologia empregada. No entanto 

os valores de IVI do transecto em questão sofrerão interferência.    

 
Figura 1- Localização dos 4 Transectos utilizados para a coleta de dados. UA = Unidades Amostrais 

estabelecidas a cada quilômetro na AID da AHE-FG  

Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambiental (2011) 

 

3.METODOLOGIA  

3.1 INSTALAÇÃO DAS PARCELAS  

Para o inventário e monitoramento das espécies vegetais de cada parcela 

preestabelecida nos módulos tanto de floresta como de cerrado, no primeiro 

momento foram delimitadas 5  parcelas  de  250  x  10  metros  e  estas  foram 

subdividas em 10 sub-parcelas de 25 x 10 metros (Fig. 2 e Fig. 3).  
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Figura 2 - Desenho esquemático com as distribuições de parcelas nos transectos 

 
Figura 3 – Delimitação dos grides amostrais de 250 x 10 metros. 

Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambiental (2011) 
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Área total inventariada de 50.000 m² distribuídas da seguinte maneira: 

 

 Transecto 1: 
Área total com predominância de Floresta – 2.500m² 

- Total de parcelas de 250x10m (RAPELD) – Uma; 

- Total de sub-parcelas de 25x10m estabelecidas –10.  

Área total com predominância de Cerrado – 10.000m² 

- Total de parcelas de 250x10m (RAPELD) – Quatro; 

- Total de sub-parcelas de 25x10m estabelecidas – 40. 

 

 Transecto 2: 
Área total com predominância de Floresta – 5.000m² 

- Total de parcelas de 250x10m (RAPELD) – Duas; 

- Total de sub-parcelasde 25x10m estabelecidas – 20.  

Área total com predominância de Cerrado – 7.500m² 

- Total de parcelas de 250x10m (RAPELD) – Três; 

- Total de sub-parcelas de 25x10m estabelecidas – 30. 

 

 Transecto 3: 
Área total com predominância de Floresta – 2.500m² 

- Total de parcelas de 250x10m (RAPELD) – Uma; 

- Total de sub-parcelas de 25x10m estabelecidas–10. 

 Área total com predominância de Cerrado–10.000m² 

- Total de parcelas de 250x10m (RAPELD) – Quatro; 

- Total de sub-parcelas de 25x10m estabelecidas – 40. 

 

 Transecto 4: 
Área total com predominância de Floresta –12.500m² 

- Total de parcelas de 250x10m (RAPELD) – Cinco; 

- Total de sub-parcelas de 25x10m estabelecidas – 50. 

Área total com predominância de Cerrado – Inexistente 
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3.2. COLETA DE DADOS 

Essa segunda campanha de monitoramento foi realizada no período de 13 a 

23 de janeiro de 2012. Todos os indivíduos com CAP (circunferência a altura do 

peito) ≥ 15,7 cm foram medidos com fita métrica, e posteriormente com auxílio do 

programa Microsoft Office Excel estes dados foram convertidos para DAP (diâmetro 

a altura do peito), utilizando a seguinte expressão: 

           

Todos os indivíduos medidos foram marcados com placas de alumínio e 

identificados no nível de espécie e, quando na dúvida quanto à identificação, uma 

amostra foi coletada para posterior identificação (Fig. 4). 

 
Figura 4 – Identificação de todos os indivíduos com CAP ≥ 5 cm 

Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambiental (2011) 

3.3. ANÁLISE DOS DADOS 

3.1.1. Análise estrutural 

Avaliada através da estrutura horizontal, para os parâmetros, abundância, 

dominância e frequência, calculando o IVI % (Índice de Valor de Importância). 

(JARDIM e HOSOKAWA, 1986/87).  Os resultados foram obtidos com o auxilio do 

software Mata Nativa 2. 
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3.1.2. Análise Fenológica 

Após as marcações e identificação de todos os indivíduos foram coletadas 

informações quanto às fenofases que foram separadas por: presença de brotamento 

de novas folhagens, floração, frutificação e queda de folhagem que serão 

monitorados trimestralmente.  

3.1.3. Análise florística 

A composição florística foi analisada através da distribuição dos indivíduos 

em espécies, gêneros e famílias botânicas que ocorrem na área. A tabulação dos 

dados e as análises gerais foram feitas utilizando o programa Microsoft Excel 

4. RESULTADOS  

No total para todos transectos foram inventariados 3.806 indivíduos 

distribuídos em 37 famílias, 87 gêneros e 120 espécies. As fitofisionomias 

predominantes que comporão a vegetação dos 4 transectos foram: Floresta de Terra 

Firme, Floresta de Galeria e Cerrado (Fig. 5, 6, 7 e 8). 

 
Figura 5 – Interior de Mata de Terra Firme aberta, paisagem predominante nos Transectos 2 e 4  

Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambiental (2011) 
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Figura 6 – Mata de Galeria, paisagem representativa dos transectos 1 e 3 

Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambiental (2011) 
 

 
Figura 7 – Campo de Cerrado, paisagem representativa do Transeto 1 

Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambiental (2011) 
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Figura 8 – Campo de Cerrado degradado com Floresta de Galeria ao fundo 

Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambiental (2011) 
 

4.1. TRANSECTO 1 
4.1.2. Composição florística 

O transecto 1 é formado por 4/5 de Cerrado e 1/5 de Floresta de Galeria. No 

total foram descritos 790 indivíduos. O número de famílias descritas para o transecto 

foi de 30; Foram identificadas 52 espécies e 48 gêneros. As famílias mais 

representativas para os dois tipos de vegetação estão descritas nas figuras 09 e 10.  

 

  
 

Figura 9- Famílias mais representativas e abundantes nas áreas de CERRADO no transecto 1 
com seus respectivos números de espécies e indivíduos 
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Nas áreas de cerrado a família com maior número de espécies é Fabaceae 

(5 espécies), seguida pelas famílias Annonaceae, Apocynaceae, Bignoniaceae, 

Malvaceae e Meliaceae, cada uma com 2 espécies, as demais famílias inventariadas 

na área possuem somente uma espécie cada. A família Malpighniaceae apesar de 

possuir somente uma espécie inventariada na área, Byrsonima crassifólia, possui a 

maior abundância em números de indivíduos, foram listados 123 indivíduos desta 

espécie. Logo pode-se afirmar que Byrsonima crassifólia é a espécie mais 

representativa na área. 

A família Fabaceae possui somente 47 indivíduos. Porém a 

representatividade de uma família se dá pelo número de espécies e não pela 

abundância da mesma na área. Logo é correto afirmar que esta família é a mais 

representativa nas áreas de cerrado. 

 

 
 

Figura 10- Famílias mais representativas nas áreas de FLORESTA no transecto 1 com seus 
respectivos números de espécies e indivíduos 

 

As famílias Chrysobalanaceae e Fabaceae possuem os maiores números de 

espécies na área de floresta do transecto, 4 espécies cada uma. Logo estas duas 

famílias são as mais representativas na área de floresta. A família mais abundante 

foi Arecaceae que possui 166 indivíduos de Euterpe oleracea e 8 indivíduos de 

Socratea exorrhiza. 

Euterpe oleracea foi a espécie mais representativa deste transecto devido à 

sua grande abundância na área. 

Nas figuras 11 e 12 estão representadas a participação da totalidade das 

famílias na fitofisionomia de cerrado e florestas, respectivamente, pode-se notar que 

as famílias com mais indivíduos no cerrado e na floresta se diferem. Apesar de o 
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cerrado representar 4/5 do transecto, a floresta possui maior número de espécies e 

famílias. Através da análise gráfica é possível perceber que apenas três famílias são 

responsáveis por 63% dos indivíduos inventariados nas áreas de cerrado, 

mostrando o padrão de distribuição dos indivíduos. As famílias Lauraceae, Olacaeae 

e Sapotaceae são representadas por 1 indivíduo somente.  

 

 

 
 

Figura 11 - Representação da distribuição de indivíduos por família nas zonas de CERRADO no 
transecto 1 

 

Na área de florestas, a distribuição dos indivíduos nas famílias é semelhante às 

áreas de cerrado, havendo uma aglomeração de indivíduos em apenas três famílias, 

Arecaceae, Clusiaceae e Crysobalanaceae, juntas possuem 62% do total de 

indivíduos. O oposto acontece com Annonaceae, Cochlospermaceae, 

Euphorbiaceae, Asteraceae, Bignoniaceae, Moraceae, Lauraceae, Olacaceae e 

Sapotaceae, que juntas possuem um pouco mais de 5% do total de indivíduos. 
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Figura - 12 Representação da distribuição de indivíduos por família nas zonas de FLORESTA no 
transecto 1 

 

 No transecto 1 as espécies Euterpe oleracea, Socratea exorrhiza, Cecropia 

obtusa, Protium heptaphyllum, Platonia insignis, Goupia glabra, Sacoglottis 

guianensis, Emmotum sp, Eschweilera coreacea, Inga alba, Bellucia grossularioides 

e Virola surinamensis  ocorreram somente nas áreas de florestas e as espécies 

Eremanthus erythropappus, Jacaranda copaia, Tabebuia seratifolia, Diospyros 

obovata, Ptychopetalum olacoides e Simarouba amara ocorreram somente nas área 

de cerrado Estas informações estão abaixo em forma de quadro para uma melhor 

visualização (Tab. 1). 
Tabela 1- Relações de espécies ocorrentes em somente uma fitofisionomia do transecto 

CERRADO FLORESTA 

FAMÍLIA ESPÉCIE FAMÍLIA ESPÉCIE 

Asteraceae Eremanthus erythropappus Arecaceae Euterpe oleracea 

Bignoniaceae Jacaranda copaia Arecaceae Socratea exorrhiza 

Bignoniaceae Tabebuia seratifolia Burseraceae Protium heptaphyllum 
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Ebenaceae Diospyros obovata Clusiaceae Platonia insignis 

Olacaceae Ptychopetalum olacoides Goupiaceae Goupia glabra 

Simaroubaceae Simarouba amara Humiriaceae Sacoglottis guianensis 

  Icacinaceae Emmotum sp. 

  Lecythidaceae Eschweilera coreacea 

  Leguminosae Inga alba 

  Melastomataceae Bellucia grossularioides 

  Myristicaceae Virola surinamensis 

 

4.1.3. Fenologia 

Esta campanha foi realizada no período chuvoso. Cerca de 11% da 

vegetação inventariada na transecto 1 possui frutos verdes, 4% possuem frutos 

maduros. O restante da vegetação não apresentou frutos. 5% estavam em período 

de floração. Mais de 17% dos indivíduos estavam emitindo folhas novas. 12 

indivíduos perderam toda folhagem. A tabela fonológica completa deste transecto se 

encontra no Anexo 1 deste relatório. 

4.1.4. Estrutura horizontal 

A espécie mais abundante no transecto 1 é E. Oleracea (açaí), seguida de 

B. crassifólia (murici) e T. guianensis. (tapirira). Uma única espécie foi classificada 

como NI e apresentou 39 indivíduos, ocupando um lugar de importância na tabela 

fitossociológica. As espécies mais frequentes, ou seja, que estão presentes em 

todas ou na maioria das parcelas são: B. crassifólia e T. guianensis que ocorreram 

em 80% das parcelas.  

A dominância quantifica o grau de ocupação de uma árvore no povoamento. 

E. oleraceae possui dominância relativa de 38,68%, ou seja, de toda área ocupada, 

38% é ocupado somente por esta espécie. As espécies B. crassifólia, T. guianensis, 

H. eriandra, S. tinctoria, C. guianensis e G. glabra possuem dominância entre 6% e 

3%. 

A espécie com maior importância fitossociológica para o transecto 1 é E. 

oleracea que possui 19,79 de IVI%, seguida de B. crassifólia ( 8,6%) e T. guianensis 

(5,65%). Estas informações estão apresentadas na tabela 2, abaixo. Apesar do açaí 
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possuir  os maiores valores de abundância, dominância e IVI, este possui um baixo 

valor de frequência estando presente em apenas 20% de todas as parcelas. 

 Abaixo se encontra a tabela 2 com todos valores de índice de importância. 
 

Tabela 2 - Relação das espécies presentes no transecto 1, em ordem decrescente de IVI (Índice de 
Valor de Importância). N = número de indivíduos; DA = densidade absoluta; DR = densidade relativa; 

P = número de parcelas onde ocorre; FA = frequência absoluta; FR = frequência relativa; DoA = 
dominância absoluta; DoR = dominância relativa 

ESPÉCIE N P DA DR FA FR DoA DoR IVI IVI (%) 

E. Oleracea 155 1 124 19,6 20 1,08 3,699 38,68 59,375 19,79 

B. crassifolia 124 4 99,2 15,7 80 4,3 0,553 5,79 25,785 8,6 

T. guianensis 64 4 51,2 8,1 80 4,3 0,435 4,54 16,947 5,65 

NI 39 4 31,2 4,94 80 4,3 0,491 5,13 14,371 4,79 

H. eriandra 38 3 30,4 4,81 60 3,23 0,321 3,35 11,389 3,8 

S. barbatiman 39 3 31,2 4,94 60 3,23 0,275 2,87 11,034 3,68 

M. fallax 25 3 20 3,16 60 3,23 0,199 2,08 8,47 2,82 

C. guianensis 17 2 13,6 2,15 40 2,15 0,309 3,23 7,533 2,51 

S. tinctoria 7 2 5,6 0,89 40 2,15 0,312 3,27 6,302 2,1 

P. insignis 19 1 15,2 2,41 20 1,08 0,21 2,2 5,681 1,89 

G. glabra 11 1 8,8 1,39 20 1,08 0,295 3,09 5,557 1,85 

H. sucuuba 8 2 6,4 1,01 40 2,15 0,219 2,28 5,448 1,82 

D. obovata 15 1 12 1,9 20 1,08 0,236 2,47 5,44 1,81 

P. heptaphyllum 19 1 15,2 2,41 20 1,08 0,138 1,44 4,923 1,64 

S. globulifera 18 1 14,4 2,28 20 1,08 0,085 0,89 4,241 1,41 

V. surinamensis 13 1 10,4 1,65 20 1,08 0,142 1,48 4,205 1,4 

G. glabra 8 1 6,4 1,01 20 1,08 0,199 2,09 4,174 1,39 

Cochlospermum sp. 9 2 7,2 1,14 40 2,15 0,065 0,68 3,966 1,32 

X. nitida 9 2 7,2 1,14 40 2,15 0,059 0,62 3,908 1,3 

E. globosa 11 1 8,8 1,39 20 1,08 0,127 1,33 3,796 1,27 

C. laurifolia 6 2 4,8 0,76 40 2,15 0,069 0,72 3,634 1,21 

L. latifolia 9 1 7,2 1,14 20 1,08 0,117 1,22 3,438 1,15 

S. amara 7 2 5,6 0,89 40 2,15 0,031 0,33 3,365 1,12 

V. cayennensis 5 2 4 0,63 40 2,15 0,052 0,54 3,324 1,11 

C. odorata 6 2 4,8 0,76 40 2,15 0,04 0,42 3,328 1,11 

Eugenia sp. 4 2 3,2 0,51 40 2,15 0,062 0,65 3,304 1,1 

B. amazonicus 6 2 4,8 0,76 40 2,15 0,028 0,29 3,204 1,07 

E. Oleracea 11 1 8,8 1,39 20 1,08 0,072 0,76 3,224 1,07 
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Licania sp. 9 1 7,2 1,14 20 1,08 0,091 0,95 3,169 1,06 

O. amazonicum 5 2 4 0,63 40 2,15 0,035 0,36 3,144 1,05 

A. occidentale 1 1 0,8 0,13 20 1,08 0,183 1,92 3,118 1,04 

P. glabrata 5 2 4 0,63 40 2,15 0,02 0,21 2,989 1 

Ocotea sp. 2 2 1,6 0,25 40 2,15 0,025 0,26 2,666 0,89 

V. guianensis 2 2 1,6 0,25 40 2,15 0,011 0,11 2,515 0,84 

S. exorrhiza 8 1 6,4 1,01 20 1,08 0,025 0,26 2,349 0,78 

A. occidentale 7 1 5,6 0,89 20 1,08 0,035 0,37 2,327 0,78 

C. obtusa 3 1 2,4 0,38 20 1,08 0,048 0,5 1,953 0,65 

P. insignis 3 1 2,4 0,38 20 1,08 0,027 0,29 1,742 0,58 

I. alba 4 1 3,2 0,51 20 1,08 0,009 0,09 1,671 0,56 

B. aerugo 3 1 2,4 0,38 20 1,08 0,016 0,16 1,62 0,54 

E. falcata 3 1 2,4 0,38 20 1,08 0,015 0,15 1,608 0,54 

E. sp 3 1 2,4 0,38 20 1,08 0,012 0,12 1,576 0,53 

Licania sp. 2 1 1,6 0,25 20 1,08 0,023 0,24 1,567 0,52 

B. guianensis 3 1 2,4 0,38 20 1,08 0,008 0,08 1,539 0,51 

H. speciosa 2 1 1,6 0,25 20 1,08 0,02 0,21 1,539 0,51 

B. guianensis 1 1 0,8 0,13 20 1,08 0,025 0,26 1,465 0,49 

L. brasiliensis 2 1 1,6 0,25 20 1,08 0,011 0,12 1,449 0,48 

X. aromatica 2 1 1,6 0,25 20 1,08 0,009 0,1 1,427 0,48 

E. erythropappus 2 1 1,6 0,25 20 1,08 0,009 0,09 1,421 0,47 

S. guianensis 2 1 1,6 0,25 20 1,08 0,008 0,09 1,415 0,47 

G. americana 2 1 1,6 0,25 20 1,08 0,005 0,05 1,377 0,46 

B. crassifolia 1 1 0,8 0,13 20 1,08 0,013 0,13 1,334 0,44 

M. huberi 1 1 0,8 0,13 20 1,08 0,009 0,1 1,3 0,43 

J. copaia 1 1 0,8 0,13 20 1,08 0,004 0,04 1,246 0,42 

T. catigua 1 1 0,8 0,13 20 1,08 0,005 0,05 1,255 0,42 

P. olacoides 1 1 0,8 0,13 20 1,08 0,006 0,07 1,268 0,42 

I. alba 1 1 0,8 0,13 20 1,08 0,002 0,02 1,219 0,41 

B. grossularioides 1 1 0,8 0,13 20 1,08 0,002 0,02 1,226 0,41 

C. macrocarpa 1 1 0,8 0,13 20 1,08 0,004 0,04 1,244 0,41 

E. coreacea 1 1 0,8 0,13 20 1,08 0,002 0,02 1,22 0,41 

P. macrophylla 1 1 0,8 0,13 20 1,08 0,002 0,02 1,226 0,41 

B. nitida 1 1 0,8 0,13 20 1,08 0,003 0,03 1,235 0,41 

T. seratifolia 1 1 0,8 0,13 20 1,08 0,002 0,02 1,218 0,41 
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Total 790 5 632 100 1860 100 9,563 100 300 100 

4.2. TRANSECTO 2 
4.2.2. Composição florística 

O transecto 2 é formado por 60% de Cerrado, 20% de Floresta de Galeria e 

20% de Floresta de Várzea. No total foram inventariados 1399 indivíduos, sendo 762 

para o Cerrado e 637 para as Florestas de Galeria e de Várzea. Foram descritas 32 

famílias, Ocorrendo 29 destas nas áreas de cerrado e 25 nas áreas de floresta. 

Foram descritos 63 espécies e 59 gêneros, 70 indivíduos foram identificadas 

apenas com nomes vernaculares e não estão contabilizados no total de espécies 

acima. As famílias mais representativas para os dois tipos de vegetação estão 

descritas nas figuras 13 e 14. 

 
Figura 13 - Famílias mais representativas e abundantes nas áreas de CERRADO no transecto 2 

com seus respectivos números de espécies e indivíduos 
 

Similar ao primeiro transecto, a família mais representativa nas áreas de 

cerrado do transecto 2 é Fabaceae a qual possui 4 espécies distintas lhe 

representando (Fig.13). Neste transecto Fabaceae também é a mais abundante, 

com 29 indivíduos de Andira inermis, 47 de Campsiandra laurifólia, 24 de 

Peltophorum dubium e 27 de Vismia cayennensis. 

A segunda família mais representativa é a Leguminosae, porém possui 

somente 25 indivíduos distribuídos nas espécies Inga alba, Inga edulis e Inga 

laurina. Há vários fatores que podem influenciar na distribuição de uma espécie, mas 

podem-se citar alguns, tais como, necessidades edafo-climáticas e fisiológicas de 

cada espécie, padrão de distribuição espacial, presença de mecanismos de alopatia, 

características fenológicas etc. Devido à grande riqueza de flora encontrada nas 
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áreas de cerrado e floresta na Amazônia, raramente se encontrará uma área com 

um único padrão de distribuição. 

 

 
 

Figura 14 - Famílias mais representativas e abundantes nas áreas de FLORESTA no 
transecto 2 com seus respectivos números de espécies e indivíduos 

 

Nas áreas de floresta de galeria e várzea a família Leguminoseae é a mais 

representativa, com as seguintes espécies: Enterolobium schomburgkii, Inga alba, 

Inga edulis, Inga laurina, Swartzia acuminata e Tachigali myrmecophila. A segunda 

família mais representativa é Arecaceae, foram inventariadas 4 espécies desta 

família: Euterpe oleracea, Maximiliana maripa, Oenocarpus bacaba e Syagrus 

botryophora. Também com 4 espécies inventariadas tem-se a família Lauraceae 

(Fig.14).  

Assim como no primeiro transecto, este transecto segue o padrão de 

distribuição comum na Amazônia, onde grandes quantidades de indivíduos são 

representadas por poucas famílias. Fabaceae, Chrysobalanaceae, Anacardiaceae, 

Ebenaceae e Malpighiaceae, representam mais de 60% dos indivíduos descritos. 

Enquanto o restante é distribuído em outras 23 famílias (Fig. 15). 
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Figura 15 - Representação da distribuição de indivíduos por família nas zonas de cerrado do 
transecto 2 

 

As áreas ocupadas por Florestas de Galeria e Florestas de Várzea possuem 

um padrão de distribuição menos aglomerado, se comparado ao Cerrado. Na 

floresta sete famílias são responsáveis por mais de 60% do total de indivíduos 

amostrados, e outras 18 famílias são responsáveis pelo restante dos indivíduos. 

Esta suave desagregação pode ser consequência da baixa riqueza amostrada para 

esse tipo de vegetação neste transecto (Fig. 16) 
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Figura 16 - Representação da distribuição de indivíduos por família nas zonas de FLORESTA 
no transecto 2 

 

As espécies Euterpe oleracea, Maximiliana maripa, Oenocarpus bacaba, 

Syagrus botryophora e Goupia glabra foram encontradas somente nas áreas de 

floresta de galeria e de várzea deste transecto. Tabebuia seratifolia, Cochlospermum 

sp., Emmotum sp, Exostema Caribaeum, Simarouba amara e Apeiba echinata foram 

encontradas somente nas áreas de cerrado no transecto 2. Estas informações estão 

abaixo em forma de quadro para uma melhor visualização (Tab. 3). 

Tabela 3 - Relações de espécies ocorrentes em somente uma fitofisionomia do transecto 
CERRADO FLORESTA 

FAMÍLIA ESPÉCIE FAMÍLIA ESPÉCIE 
Bignoniaceae Tabebuia seratifolia Arecaceae Euterpe oleracea 

Cochlospermaceae Cochlospermum sp. Arecaceae Maximiliana maripa 

Icacinaceae  Emmotum sp Arecaceae Oenocarpus bacaba 

Rubiaceae Exostema Caribaeum Arecaceae Syagrus botryophora 

Simaroubaceae Simarouba amara Goupiaceae Goupia glabra 

Tiliaceae Apeiba echinata   
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4.2.3. Fenologia 

Foram inventariados 1399 indivíduos destes 89 apresentaram 100% dos 

frutos verdes, outros 14 indivíduos apresentaram 100% dos seus frutos maduros, o 

restante não apresentou frutificação. Apenas 2% dos indivíduos apresentaram 

floração. Cerca de 20% das árvores apresentaram emissão de folhas novas. 12 

indivíduos tiveram 100% de perda de folhagem e outros 8 tiveram perda variando de 

10% a 80%. Conclui-se que a maioria dos indivíduos estava fora do seu período 

vegetativo e reprodutivo. A tabela fonológica completa deste transecto se encontra 

no Anexo 2 deste relatório. 

4.2.4. Estrutura horizontal 

A espécie mais abundante do transecto 2 foi Hirtella eriandra, seguida das 

espécie T. guianensis. Devido ao número de indivíduos classificados como NI (não 

identificados), estes apresentam uma posição importante na tabela fitossociológica 

(Tab. 4). Ressaltando que estes pertencem a uma única espécie. 

As espécies mais frequentes neste transecto foram H. eriandra, C. laurifólia, 

X. nítida e Inga alba que estavam presentes em todas as parcelas do transecto 2. A 

espécie classificada como NI ocorreu em todos as parcelas. T. guianensis, D. 

obovata, B. crassifólia, Licania sp., Eugenia sp., P. insignis, B. amazonicus e V. 

surinamensis estavam presentes em 80% das parcelas. Outras 20 espécies 

ocorreram somente em uma parcela (Tab. 4). 

Diferente do transecto 1, no transecto 2 não ocorreu a dominância de uma 

só espécie na área.  A espécie Bagassa guianensis apresentou a maior dominância 

relativa (8,18%) seguida de Virola surinamensis (7,3%) e Tapirira guianensis 

(6,57%).  24 espécies apresentaram dominância relativa com valores < 1% (Tab. 4) 

As espécies Hirtella eriandra e Tapirira guianensis apresentaram os maiores 

valores de IVI com 5,35% e 5,26% respectivamente. Na tabela 3 pode-se notar a 

pouca variação no decrescimento do IVI e dos demais parâmetros (Tab. 4). Com 

isso conclui-se que no transecto 2 não há dominância de somente uma espécie, pois 

um grupo de espécies possuem importância similar. 

 

 

 



     

 166 
 

Rua Castelo Branco, 585 – Bairro Centro – Ferreira Gomes/AP 
CEP: 68.915-000 – Fone (96) 9146-5772 - email: florestas.socioambiental@gmail.com 
 

Tabela 4 - Relação das espécies presentes no transecto 2, em ordem decrescente de IVI (Índice de 
Valor de Importância). N = número de indivíduos; DA = densidade absoluta; DR = densidade relativa; 

P = número de parcelas onde ocorre; FA = freqüência absoluta; FR = freqüência relativa; DoA = 
dominância absoluta; DoR = dominância relativa 

ESPÉCIE N P DA DR FA FR DoA DoR IVI IVI (%) 

Hirtella eriandra  125 5 100 8,93 100 3,01 0,656 4,09 16 5,35 

Tapirira guianensis 95 4 76 6,79 80 2,41 1,054 6,57 15,8 5,26 

NI 93 5 74,4 6,65 100 3,01 0,748 4,66 14,3 4,77 

Byrsonima crassifolia 68 4 54,4 4,86 80 2,41 0,684 4,26 11,5 3,84 

Diospyros obovata  87 4 69,6 6,22 80 2,41 0,362 2,26 10,9 3,63 

Virola surinamensis 12 4 9,6 0,86 80 2,41 1,172 7,3 10,6 3,52 

Bagassa guianensis 15 1 12 1,07 20 0,6 1,313 8,18 9,86 3,29 

Campsiandra laurifolia 63 5 50,4 4,5 100 3,01 0,331 2,06 9,58 3,19 

Pera glabrata  36 3 28,8 2,57 60 1,81 0,701 4,37 8,75 2,92 

Pouteria macrophylla 24 3 19,2 1,72 60 1,81 0,706 4,4 7,92 2,64 

Onychopetalum amazonicum 36 3 28,8 2,57 60 1,81 0,469 2,92 7,3 2,43 

Inga edulis 11 3 8,8 0,79 60 1,81 0,724 4,51 7,11 2,37 

Licania sp. 38 4 30,4 2,72 80 2,41 0,305 1,9 7,03 2,34 

Eschweilera coreacea 48 3 38,4 3,43 60 1,81 0,258 1,61 6,85 2,28 

Euterpe oleracea 55 1 44 3,93 20 0,6 0,323 2,01 6,54 2,18 

Xylopia nitida 24 5 19,2 1,72 100 3,01 0,234 1,46 6,19 2,06 

Inga alba 24 5 19,2 1,72 100 3,01 0,225 1,4 6,13 2,04 

Eugenia sp. 38 4 30,4 2,72 80 2,41 0,147 0,92 6,04 2,01 

Sacoglottis guianensis  28 3 22,4 2 60 1,81 0,35 2,18 5,99 2 

Andira inermis 37 3 29,6 2,64 60 1,81 0,244 1,52 5,97 1,99 

Cecropia obtusa 31 3 24,8 2,22 60 1,81 0,245 1,53 5,55 1,85 

Goupia glabra 16 1 12,8 1,14 20 0,6 0,506 3,16 4,9 1,63 

Maximiliana maripa 29 1 23,2 2,07 20 0,6 0,356 2,22 4,89 1,63 

Platonia insignis 23 4 18,4 1,64 80 2,41 0,123 0,76 4,82 1,61 

Protium heptaphyllum 24 3 19,2 1,72 60 1,81 0,193 1,2 4,73 1,57 

Cedrela odorata 15 2 12 1,07 40 1,2 0,348 2,17 4,44 1,48 

Vismia cayennensis 27 3 21,6 1,93 60 1,81 0,099 0,62 4,35 1,45 
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Myrcia fallax 27 3 21,6 1,93 60 1,81 0,095 0,59 4,33 1,44 

Batocarpus amazonicus  14 4 11,2 1 80 2,41 0,098 0,61 4,02 1,34 

Oenocarpus bacaba 10 3 8 0,71 60 1,81 0,24 1,5 4,02 1,34 

Swartzia acuminata 1 1 0,8 0,07 20 0,6 0,513 3,2 3,88 1,29 

Rosa x grandiflora 20 3 16 1,43 60 1,81 0,099 0,62 3,85 1,28 

Syagrus botryophora 16 3 12,8 1,14 60 1,81 0,06 0,38 3,33 1,11 

Simira tinctoria  21 2 16,8 1,5 40 1,2 0,082 0,51 3,22 1,07 

Maximiliana maripa 2 1 1,6 0,14 20 0,6 0,382 2,38 3,13 1,04 

Citrus limonum 9 3 7,2 0,64 60 1,81 0,088 0,55 3 1 

Eriotheca globosa 6 3 4,8 0,43 60 1,81 0,125 0,78 3,01 1 

Inga laurina 10 3 8 0,71 60 1,81 0,054 0,34 2,86 0,95 

Simarouba amara 15 2 12 1,07 40 1,2 0,088 0,55 2,83 0,94 

Peltophorum dubium 24 1 19,2 1,72 20 0,6 0,077 0,48 2,8 0,93 

Ambelania acida 19 1 15,2 1,36 20 0,6 0,073 0,45 2,42 0,81 

Ocotea sp. 6 3 4,8 0,43 60 1,81 0,024 0,15 2,39 0,8 

Aniba rosaeodora 3 2 2,4 0,21 40 1,2 0,153 0,95 2,37 0,79 

Tabebuia seratifolia 3 3 2,4 0,21 60 1,81 0,014 0,09 2,11 0,7 

Gustavia augusta 6 2 4,8 0,43 40 1,2 0,07 0,44 2,07 0,69 

Tachigali myrmecophila 5 2 4 0,36 40 1,2 0,071 0,44 2 0,67 

Mezilaurus sp. 5 2 4 0,36 40 1,2 0,053 0,33 1,89 0,63 

Socratea exorrhiza 4 2 3,2 0,29 40 1,2 0,058 0,36 1,85 0,62 

Eugenia lambertiana 5 2 4 0,36 40 1,2 0,026 0,16 1,72 0,57 

Carapa guianensis 2 1 1,6 0,14 20 0,6 0,157 0,98 1,72 0,57 

Enterolobium schomburgkii  2 1 1,6 0,14 20 0,6 0,146 0,91 1,66 0,55 

Anacardium occidentale 4 2 3,2 0,29 40 1,2 0,019 0,12 1,61 0,54 

Cinnamomum zeylanicum 3 2 2,4 0,21 40 1,2 0,033 0,2 1,62 0,54 

Apeiba echinata  4 2 3,2 0,29 40 1,2 0,016 0,1 1,59 0,53 

Couma macrocarpa 3 2 2,4 0,21 40 1,2 0,012 0,07 1,49 0,5 

Astrocaryum vulgare 2 2 1,6 0,14 40 1,2 0,019 0,12 1,47 0,49 

Himatanthus sucuuba 2 2 1,6 0,14 40 1,2 0,008 0,05 1,4 0,46 
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Licaria sp. 2 2 1,6 0,14 40 1,2 0,007 0,05 1,39 0,46 

Emmotum sp 1 1 0,8 0,07 20 0,6 0,112 0,7 1,38 0,46 

Mauritia Setigera 6 1 4,8 0,43 20 0,6 0,044 0,27 1,31 0,43 

Cinnamomum zeylanicum 3 1 2,4 0,21 20 0,6 0,013 0,08 0,9 0,3 

Xylopia aromatica 3 1 2,4 0,21 20 0,6 0,01 0,06 0,88 0,29 

Cochlospermum sp. 2 1 1,6 0,14 20 0,6 0,009 0,06 0,8 0,27 

Gustavia augusta 2 1 1,6 0,14 20 0,6 0,005 0,03 0,78 0,26 

Ruta hortensis 2 1 1,6 0,14 20 0,6 0,004 0,03 0,77 0,26 

Hevea guianensis 1 1 0,8 0,07 20 0,6 0,005 0,03 0,71 0,24 

Exostema Caribaeum 1 1 0,8 0,07 20 0,6 0,003 0,02 0,69 0,23 

Manilkara huberi 1 1 0,8 0,07 20 0,6 0,004 0,03 0,7 0,23 

 1399 5 1119 100 3320 100 16,042 100 300 100 

 

4.3.TRANSECTO 3 

4.3.1.Composição florística 

O transecto 3 é formado por 80% de Cerrado e 20% de Floresta de Galeria. No total 

foram descritos 640 indivíduos, sendo 249 para floresta e 391 para o cerrado. 

Distribuídos de 29 famílias, 61 espécies e 51 gêneros. Não foram identificas em 

nenhum nível 37 indivíduos. 

 
 

Figura 17- Famílias mais representativas e abundantes nas áreas de FLORESTA no transecto 3 
com seus respectivos números de espécies e indivíduos 

 

As famílias mais representativas nos 20% do transecto que correspondem a 

floresta de galeria foram Annnaceae e Leguminoseae com 4 espécies cada. 
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Seguidas das famílias Lauraceae com três espécies, Arecaceae, Burseraceae, 

Euphobiaceae, Fabaceae, Malpghiaceae, Moraceae e Myristicaceae com duas 

espécies cada (Fig. 17). A família Burseraceae foi a mais abundante do transecto 

com 71 indivíduos, seguidas das famílias Leguminoseae, Annonaceae e 

Myristicaceae com mais de 20 indivíduos cada (Fig. 17). 

Assim como nas áreas de floresta, no cerrado (80% do transecto), a família 

mais representativa foi Leguminoseae representada por Aniba rosaeodora, Dinizia 

excelsa, Inga alba, Inga heterophylla e Inga laurina. Cada uma das famílias 

Annonaceae, Apocynaceae, Araliaceae, Lauraceae e Myristicaceae é representada 

por três espécies cada (Fig. 18). Malpghiaceae foi a família mais abundante do 

transecto, apresentando 5 indivíduos nas áreas de floresta (Fig. 17) e, 91 nas áreas 

de cerrado (Fig. 18). Essa abundância se deve ao grande número de Byrsonima 

crassifólia (muruci) inventariados. 

 
 

Figura 18- Famílias mais representativas e abundantes nas áreas de CERRADO no transecto 3 
com seus respectivos números de espécies e indivíduos 

 

Comparando este transecto com os dois anteriores, percebe-se um mesmo padrão 

de distribuição dos indivíduos nas famílias. Com mais de 50% dos indivíduos 

aglomerados em, cerca de 5 famílias. Nas áreas de florestas do transecto 3, as 

famílias Burseraceae, Leguminoseae, Annonaceae, Myristicaceae e Lecydidaceae 

juntas representam mais de 60% dos indivíduos. E outras 17 famílias representam o 

restante dos indivíduos (Figura 19).  Nas áreas de cerrado as famílias Malpghiaceae 

(25%), Dillenideae (14%), Fabaceae (11%), Apocynaceae (9%) e Leguminoseae 

(6%) representam 65% dos indivíduos inventariados e outras 19 famílias 

representam o restante dos indivíduos (Fig. 20) 
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Figura 19 - Representação da distribuição de indivíduos por família nas zonas de FLORESTA 

do transecto 3 

 
Figura 20 - Representação da distribuição de indivíduos por família nas zonas de CERRADO do 

transecto 3 
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As espécies Schefflera morototoni, Chaptalia nutans, Symphonia globulifera, Cedrela 

fissilis, Psidium araca, Psidium guajava, Citrus limonum e Apeiba echinata ocorreram 

somente nas áreas de cerrado deste transecto.  Oenocarpus bacaba, Syagrus 

botryophora, Cochlospermum sp., Sacoglottis guianensis, Eriotheca globosa, 

Minquartia guianensis,   Ptychopetalum olacoides e Triplaris pachau foram 

encontradas somente nas áreas de floresta de galeria do transecto 3 (Tab. 5). 

Tabela 5 - Relações de espécies ocorrentes em somente uma fitofisionomia do transecto 3 

CERRADO FLORESTA 

FAMÍLIA ESPÉCIE FAMÍLIA ESPÉCIE 
Araliacea Schefflera morototoni Arecaceaea Oenocarpus bacaba 

Asteraceae Chaptalia nutans Arecaceaea Syagrus botryophora 
Clusiaceae Symphonia globulifera Cochlospermaceae Cochlospermum sp. 
Meliaceae Cedrela fissilis Humiriaceae Sacoglottis guianensis 
Myrtaceae Psidium araca Malvaceae Eriotheca globosa 
Myrtaceae Psidium guajava Olacaceae Minquartia guianensis 
Rutaceae Citrus limonum Olacaceae Ptychopetalum olacoides 
Tiliaceae Apeiba echinata Polygonaceae Triplaris pachau 

 

4.3.2.Fenologia 

Na segunda campanha de monitoramento foram observados, 48 indivíduos 

com 100% dos seus frutos verdes, e outros 9 apresentando entre 30% a 50% de 

frutos verdes. Apenas 14 indivíduos apresentaram frutos maduros. Pouco mais de 

8% dos indivíduos inventariados apresentaram flores. Cerca de 30% dos indivíduos 

estavam em plena fase vegetativa emitindo folhas novas. 7% dos indivíduos 

perderam 100% de suas folhas. A tabela fonológica completa deste transecto se 

encontra no Anexo 3 deste relatório. 

4.3.3.Estrutura horizontal 

As espécies mais abundantes do transecto 3 foram Byrsonima crassifólia, 

Protium heptaphyllum e Curatella americana representam mais de 35% dos 

indivíduos. E outras 50 espécies não somam 17% dos indivíduos. Somando as 

espécies anteriormente citadas com Stryphnodendron barbatiman, Xylopia nítida, 

Himatanthus sucuuba, Inga alba, Cedrela fissilis, Eschweilera coreacea, Tapirira 

guianensis e Virola gardneri, representam mais de 70% de todos os indivíduos. E 

outras 57 espécies representam o restante dos indivíduos (Tab. 6) 



     

 172 
 

Rua Castelo Branco, 585 – Bairro Centro – Ferreira Gomes/AP 
CEP: 68.915-000 – Fone (96) 9146-5772 - email: florestas.socioambiental@gmail.com 
 

Byrsonima crassifólia foi a única espécie presente nas 5 parcelas do transecto 

3. Outras 48 espécies foram encontradas somente em uma das parcelas. Curatella 

americana ocorreu em 4 parcelas. As espécies Himatanthus sucuuba, Tapirira 

guianensis e Stryphnodendron barbatiman ocorreram em 3 das 5 parcelas do 

transecto. 

Protium heptaphyllum apresentou o maior valor de dominância, esta 

representa 19,57 % do espaço ocupado no transecto 3. As espécies Byrsonima 

crassifólia, Minquartia guianensis e Curatella americana somam uma dominância 

relativa de 18,6%. A soma das dominâncias relativas de 46 espécies é de um pouco 

mais de 11%. 

Protium heptaphyllum apresentou o maior valor de IVI, sendo considerada a 

espécie com maior importância fitossociologia deste transecto.  Similar aos demais 

transectos a espécie classificada como NI ocupou um lugar de importância na tabela 

fitossociologia. 

Tabela 6 - Relação das espécies presentes no transecto 3, em ordem decrescente de IVI (Índice 
de Valor de Importância). N = número de indivíduos; DA = densidade absoluta; DR = densidade 

relativa; P = número de parcelas onde ocorre; FA = freqüência absoluta; FR = freqüência 
relativa; DoA = dominância absoluta; DoR = dominância relativa 

ESPÉCIE N P DA DR FA FR DoA DoR IVI IVI (%) 

Protium heptaphyllum 88 2 70,4 13,97 40 2 1,798 19,57 35,541 11,85 
Byrsonima crassifolia 93 5 74,4 14,76 100 5 0,649 7,07 26,828 8,94 
Curatella americana 51 4 40,8 8,1 80 4 0,488 5,31 17,403 5,8 
NI 40 4 32,8 6,35 80 4 0,422 4,6 14,946 4,98 
Himatanthus sucuuba 32 3 25,6 5,24 60 3 0,275 3,03 12,258 4,08 
Tapirira guianensis 16 3 12,8 2,54 60 3 0,477 5,19 10,734 3,58 
Inga alba 31 2 24,8 4,92 40 2 0,331 3,6 10,525 3,51 
Stryphnodendron barbatiman 37 3 29,6 5,87 60 3 0,139 1,52 10,39 3,46 
Xylopia nitida 34 2 27,2 5,4 40 2 0,24 2,61 10,006 3,34 
Virola gardneri 14 1 11,2 2,22 20 1 0,45 4,9 8,125 2,71 
Minquartia guianensis 2 1 1,6 0,32 20 1 0,572 6,23 7,548 2,52 
Eschweilera coreacea 17 2 13,6 2,7 40 2 0,243 2,64 7,339 2,45 
Cedrela fissilis 20 1 16 3,17 20 1 0,2 2,18 6,352 2,12 
Eriotheca globosa 2 1 1,6 0,32 20 1 0,397 4,33 5,644 1,88 
Ocotea sp. 7 2 5,6 1,11 40 2 0,231 2,51 5,625 1,88 
Virola surinamensis 9 2 7,2 1,43 40 2 0,18 1,96 5,393 1,8 
Sapium glandulosum 7 2 5,6 1,11 40 2 0,162 1,77 4,879 1,63 
Apeiba echinata  7 1 5,6 1,11 20 1 0,188 2,05 4,158 1,39 
Pouteria macrophylla 4 2 3,2 0,63 40 2 0,117 1,27 3,907 1,3 
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Caesalpinia ferrea 6 2 4,8 0,95 40 2 0,044 0,48 3,435 1,14 
Anacardium occidentale 5 2 4 0,79 40 2 0,058 0,64 3,429 1,14 
Schefflera morototoni 3 1 2,4 0,48 20 1 0,175 1,91 3,383 1,13 
Batocarpus amazonicus  6 2 4,8 0,95 40 2 0,025 0,28 3,229 1,08 
Onychopetalum amazonicum 6 2 4,8 0,95 40 2 0,028 0,3 3,253 1,08 
Simarouba amara 4 2 3,2 0,63 40 2 0,049 0,53 3,166 1,06 
Aniba rosaeodora 4 2 3,2 0,63 40 2 0,051 0,56 3,195 1,06 
Campsiandra laurifolia 7 1 5,6 1,11 20 1 0,09 0,98 3,091 1,03 
Byrsonima aerugo 1 1 0,8 0,16 20 1 0,158 1,72 2,882 0,96 
Xylopia aromatica 4 2 3,2 0,63 40 2 0,016 0,18 2,812 0,94 
Sacoglottis guianensis  9 1 7,2 1,43 20 1 0,028 0,31 2,738 0,91 
Inga laurina 8 1 6,4 1,27 20 1 0,04 0,44 2,711 0,9 
Brosimum parinarioides 1 1 0,8 0,16 20 1 0,101 1,1 2,259 0,75 
Dinizia excelsa 1 1 0,8 0,16 20 1 0,102 1,11 2,264 0,75 
Byrsonima aerugo 1 1 0,8 0,16 20 1 0,069 0,75 1,908 0,64 
Virola michelii 2 1 1,6 0,32 20 1 0,053 0,58 1,893 0,63 
Oenocarpus bacaba 2 1 1,6 0,32 20 1 0,044 0,48 1,796 0,6 
Licaria brasiliensis 3 1 2,4 0,48 20 1 0,024 0,26 1,741 0,58 
Cecropia obtusa 1 1 0,8 0,16 20 1 0,054 0,59 1,746 0,58 
Inga edulis 3 1 2,4 0,48 20 1 0,018 0,2 1,677 0,56 
Astrocaryum vulgare 3 1 2,4 0,48 20 1 0,019 0,21 1,687 0,56 
Licania sp. 2 1 1,6 0,32 20 1 0,032 0,34 1,662 0,55 
Cochlospermum sp. 3 1 2,4 0,48 20 1 0,013 0,14 1,621 0,54 
Parahancornia amapa 1 1 0,8 0,16 20 1 0,043 0,47 1,625 0,54 
Syagrus botryophora 3 1 2,4 0,48 20 1 0,011 0,11 1,591 0,53 
Ocotea guianensis 2 1 1,6 0,32 20 1 0,023 0,25 1,569 0,52 
Cordia gerascanthus 1 1 0,8 0,16 20 1 0,036 0,4 1,556 0,52 
Citrus limonum 3 1 2,4 0,48 20 1 0,009 0,09 1,57 0,52 
Symphonia globulifera 3 1 2,4 0,48 20 1 0,007 0,07 1,547 0,52 
Cordia gerascanthus 1 1 0,8 0,16 20 1 0,025 0,28 1,435 0,48 
Bagassa guianensis 1 1 0,8 0,16 20 1 0,023 0,25 1,411 0,47 
Swartzia acuminata 1 1 0,8 0,16 20 1 0,021 0,23 1,385 0,46 
Couma macrocarpa 1 1 0,8 0,16 20 1 0,021 0,23 1,385 0,46 
Protium pallidum 1 1 0,8 0,16 20 1 0,016 0,18 1,338 0,45 
Manilkara huberi 1 1 0,8 0,16 20 1 0,011 0,12 1,278 0,43 
Psidium araca 1 1 0,8 0,16 20 1 0,012 0,13 1,293 0,43 
Triplaris pachau 1 1 0,8 0,16 20 1 0,01 0,1 1,262 0,42 
Pera glabrata  1 1 0,8 0,16 20 1 0,009 0,1 1,259 0,42 
Licania oblongifolia 1 1 0,8 0,16 20 1 0,01 0,1 1,262 0,42 
Mauritia flexuosa 1 1 0,8 0,16 20 1 0,009 0,1 1,261 0,42 
Ptychopetalum olacoides 1 1 0,8 0,16 20 1 0,006 0,07 1,229 0,41 
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Chaptalia nutans 1 1 0,8 0,16 20 1 0,005 0,06 1,217 0,41 
Annona sp. 1 1 0,8 0,16 20 1 0,003 0,03 1,193 0,4 
Ambelania acida 1 1 0,8 0,16 20 1 0,003 0,03 1,193 0,4 
Calliandra brevipes 1 1 0,8 0,16 20 1 0,002 0,03 1,185 0,4 
Inga heterophylla 1 1 0,8 0,16 20 1 0,004 0,04 1,204 0,4 
Cinnnamomum zeylanicum 1 1 0,8 0,16 20 1 0,004 0,05 1,205 0,4 
Batocarpus amazonicus  1 1 0,8 0,16 20 1 0,002 0,03 1,185 0,4 
Psidium guajava 1 1 0,8 0,16 20 1 0,002 0,03 1,184 0,39 

 630 5 504 100 2000 100 9,186 100 300 100 
 

4.4.TRANSECTO 4 

4.4.1.Composição Florística 

O transecto 4 é formado por 100% de Floresta de Terra Firme. No total foram 

descritos 977 indivíduos, distribuídos em 32 famílias, 70 espécies e 63 gêneros.   

Ocorreram 35 indivíduos da espécie classificada como NI. 

As famílias mais representativas do transecto 4 foram Lauraceae e 

Leguminoseae  com 8 espécies cada. A família Fabaceae foi representada por 7 

espécies, assim esta pode ser classificada como terceira família mais representativa 

deste transecto. As dez famílias mais representativas deste transecto estão 

descritas na figura 21. 

 
Figura 21- Famílias mais abundantes e representativas nas áreas de FLORESTA no transecto 4 

com seus respectivos números de espécies e indivíduos 
 

A família mais abundante neste transecto foi Burseraceae, representada por 

158 indivíduos da espécie Protium heptaphyllum (breu), as dez famílias mais 

abundantes estão apresentadas na figura 21.  As famílias Bignoniaceae, 

158 

91 81 71 68 64 58 55 45 34 

nª
 d

e 
in

di
ví

du
os

 8 8 7 

3 3 3 3 
2 2 2 

nª
 d

e 
es

pé
ci

es
 



     

 175 
 

Rua Castelo Branco, 585 – Bairro Centro – Ferreira Gomes/AP 
CEP: 68.915-000 – Fone (96) 9146-5772 - email: florestas.socioambiental@gmail.com 
 

Cochlospermaceae, Rosaceae, Rutaceae, Tiliaceae e Simaroubaceae foram 

representadas por 2 indivíduos ou menos. 

Seguindo o padrão de distribuição de indivíduos por família dos três transectos 

anteriores, este possui as famílias Burseraceae, Leguminoseae, Annonaceae, 

Myrtaceae, Lauraceae, Humiriaceae e Chrysobalanaceae representando 64% dos 

indivíduos inventariados e, as demais famílias representando o restante. O padrão 

de distribuição está representado na figura 22. 

 

 
Figura 22 - Representação da distribuição de indivíduos por família nas zonas de FLORESTA 

do transecto 4 

4.4.2.Fenologia 

Na segunda campanha de monitoramento foram observados 10 indivíduos 

apresentado 100% dos frutos verdes, outros 13 indivíduos apresentaram de 10 a 

80% dos seus frutos verdes, os demais não apresentaram frutificação.  Apenas 2 

indivíduos apresentaram mais de 90% dos seus frutos maduros e outros onze de 

10% a 80% de frutos maduros. Apenas 7 indivíduos estavam em plena fase 
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reprodutiva exibindo flores. 5,3% dos indivíduos apresentavam 100% de folhas 

novas. Outros 8% possuem outras porcentagens de folhas novas variando entre 10 

a 80%. 39 indivíduos perderam 100% de suas folhas. A tabela fonológica completa 

deste transecto se encontra no Anexo 4 deste relatório. 

4.4.3.Estrutura horizontal 

As espécies mais abundantes, ou seja, com os maiores valores de densidade, 

no transecto 4 foram Protium heptaphyllum (16,11%), Sacoglottis guianensis 

(6,42%), Myrcia fallax (5,81%), Xylopia nítida (5,61%), Hirtella eriandra (4,99%), Pera 

glabrata (4,49%) e Inga alba (3,87%).  

As espécies mais frequentes, ou seja, que estavam presentes em mais 

parcelas foram Protium heptaphyllum  (2,74%), Eriotheca globosa (2,74%), Hirtella 

eriandra (2,74%), Campsiandra laurifólia (2,74%), Aniba rosaeodora (2,74%), Virola 

surinamensis (2,74%) e Carapa procera (2,74%). As espécies citadas acima 

estavam presentes em 4 das 5 parcelas do transecto. 

 Eriotheca globosa, Sacoglottis guianensis e Emmotum sp foram as espécies 

que apresentaram maior valor de dominância com 17,98%, 12,93% e 8,43% 

respectivamente. 

As espécies com maiores índices de valor de importância registrados para o 

transecto 4 foram: Protium heptaphyllum, Eriotheca globosa, Sacoglottis guianensis, 

Emmotum sp, Xylopia nítida, Hirtella eriandra e Myrcia fallax. Todos os valores 

encontrados para os índices  de  importância e demais parâmetros  encontram-se na 

tabela 7. 

Tabela 7 - Relação das espécies presentes no transecto 4, em ordem decrescente de IVI (Índice 
de Valor de Importância). N = número de indivíduos; DA = densidade absoluta; DR = densidade 

relativa; P = número de parcelas onde ocorre; FA = freqüência absoluta; FR = freqüência 
relativa; DoA = dominância absoluta; DoR = dominância relativa 

ESPÉCIE N P DA DR FA FR DoA DoR IVI IVI 
(%) 

Protium heptaphyllum 158 4 126,4 16,11 80 2,74 1,452 7,1 25,945 8,65 
Eriotheca globosa 9 4 7,2 0,92 80 2,74 3,676 17,98 21,637 7,21 
Sacoglottis guianensis  63 3 50,4 6,42 60 2,05 2,644 12,93 21,406 7,14 
Emmotum sp 28 3 22,4 2,85 60 2,05 1,723 8,43 13,336 4,45 
Xylopia nitida 55 3 44 5,61 60 2,05 0,503 2,46 10,123 3,37 
Hirtella eriandra  49 4 39,2 4,99 80 2,74 0,44 2,15 9,884 3,29 
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Myrcia fallax 57 3 45,6 5,81 60 2,05 0,389 1,9 9,766 3,26 
Pera glabrata  44 3 35,2 4,49 60 2,05 0,368 1,8 8,342 2,78 
Hymenaea sp. 24 2 19,2 2,45 40 1,37 0,883 4,32 8,135 2,71 
Inga alba 38 3 30,4 3,87 60 2,05 0,411 2,01 7,94 2,65 
NI 35 5 28 3,57 100 3,42 0,161 0,79 7,78 2,59 
Campsiandra laurifolia 30 4 24 3,06 80 2,74 0,332 1,63 7,424 2,47 
Aniba rosaeodora 19 4 15,2 1,94 80 2,74 0,455 2,22 6,9 2,3 
Couma macrocarpa 17 3 13,6 1,73 60 2,05 0,467 2,28 6,07 2,02 
Virola surinamensis 19 4 15,2 1,94 80 2,74 0,197 0,96 5,641 1,88 
Carapa procera 7 4 5,6 0,71 80 2,74 0,364 1,78 5,231 1,74 
Onychopetalum 
amazonicum 

19 2 15,2 1,94 40 1,37 0,372 1,82 5,124 1,71 

Eschweilera coreacea 21 3 16,8 2,14 60 2,05 0,184 0,9 5,097 1,7 
Tapirira guianensis 13 2 10,4 1,33 40 1,37 0,493 2,41 5,109 1,7 
Goupia glabra 13 3 10,4 1,33 60 2,05 0,351 1,71 5,095 1,7 
Bellucia grossularioides 14 3 11,2 1,43 60 2,05 0,289 1,41 4,894 1,63 
Simira tinctoria  19 3 15,2 1,94 60 2,05 0,066 0,32 4,315 1,44 
Vismia cayennensis 6 3 4,8 0,61 60 2,05 0,34 1,66 4,328 1,44 
Mezilaurus sp. 21 2 16,8 2,14 40 1,37 0,088 0,43 3,943 1,31 
Cecropia obtusa 7 2 5,6 0,71 40 1,37 0,361 1,77 3,849 1,28 
Vatairea guianensis 9 1 7,2 0,92 20 0,68 0,314 1,53 3,137 1,05 
Mezilaurus itauba 12 2 9,6 1,22 40 1,37 0,058 0,28 2,876 0,96 
Bowdichia nitida 6 1 4,8 0,61 20 0,68 0,321 1,57 2,865 0,95 
Pouteria macrophylla 7 2 5,6 0,71 40 1,37 0,154 0,75 2,835 0,94 
Cinnamomum zeylanicum 17 1 13,6 1,73 20 0,68 0,079 0,39 2,805 0,94 
Inga laurina 15 1 12 1,53 20 0,68 0,127 0,62 2,834 0,94 
Bagassa guianensis 5 2 4 0,51 40 1,37 0,188 0,92 2,8 0,93 
Schefflera morototoni 3 2 2,4 0,31 40 1,37 0,178 0,87 2,545 0,85 
Parkia pendula 2 1 1,6 0,2 20 0,68 0,341 1,67 2,557 0,85 
Licania sp. 9 2 7,2 0,92 40 1,37 0,04 0,19 2,481 0,83 
Ocotea sp. 6 2 4,8 0,61 40 1,37 0,091 0,45 2,428 0,81 
Curatella americana 7 2 5,6 0,71 40 1,37 0,048 0,24 2,32 0,77 
Inga sp 7 2 5,6 0,71 40 1,37 0,04 0,2 2,279 0,76 
Tabebuia serratifolia 2 2 1,6 0,2 40 1,37 0,136 0,66 2,239 0,75 
Ambelania acida 4 2 3,2 0,41 40 1,37 0,088 0,43 2,208 0,74 
Swartzia acuminata 5 2 4 0,51 40 1,37 0,052 0,25 2,132 0,71 
Byrsonima crassifolia 4 1 3,2 0,41 20 0,68 0,212 1,04 2,128 0,71 
Manilkara huberi 4 2 3,2 0,41 40 1,37 0,025 0,12 1,902 0,63 
Xylopia aromatica 4 2 3,2 0,41 40 1,37 0,014 0,07 1,846 0,62 
Platonia insignis 4 2 3,2 0,41 40 1,37 0,014 0,07 1,847 0,62 
Genipa americana 6 1 4,8 0,61 20 0,68 0,111 0,54 1,838 0,61 
Aniba ferrea 3 2 2,4 0,31 40 1,37 0,035 0,17 1,845 0,61 
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Oenocarpus bacaba 6 1 4,8 0,61 20 0,68 0,108 0,53 1,824 0,61 
Licaria brasiliensis 6 1 4,8 0,61 20 0,68 0,106 0,52 1,817 0,61 
Rosa x grandiflora 2 2 1,6 0,2 40 1,37 0,042 0,2 1,778 0,59 
Gustavia augusta 3 2 2,4 0,31 40 1,37 0,009 0,04 1,718 0,57 
Caryocar glabrum 2 2 1,6 0,2 40 1,37 0,023 0,11 1,688 0,56 
Himatanthus sucuuba 2 2 1,6 0,2 40 1,37 0,014 0,07 1,64 0,55 
Acrocomia aculeata 1 1 0,8 0,1 20 0,68 0,102 0,5 1,283 0,43 
Simarouba amara 1 1 0,8 0,1 20 0,68 0,102 0,5 1,286 0,43 
Inga edulis 4 1 3,2 0,41 20 0,68 0,008 0,04 1,134 0,38 
Xylopia nitida 3 1 2,4 0,31 20 0,68 0,031 0,15 1,142 0,38 
Sacoglottis guianensis 1 1 0,8 0,1 20 0,68 0,074 0,36 1,148 0,38 
Allantoma lineata 3 1 2,4 0,31 20 0,68 0,009 0,04 1,035 0,34 
Murraya paniculata 2 1 1,6 0,2 20 0,68 0,025 0,12 1,009 0,34 
Minquartia guianensis 3 1 2,4 0,31 20 0,68 0,008 0,04 1,031 0,34 
Tachigalia myrmecophilla 1 1 0,8 0,1 20 0,68 0,034 0,17 0,952 0,32 
Apeiba echinata  2 1 1,6 0,2 20 0,68 0,015 0,07 0,964 0,32 
Ipomoea carnea 2 1 1,6 0,2 20 0,68 0,007 0,04 0,925 0,31 
Sclerolobium goeldianum 2 1 1,6 0,2 20 0,68 0,01 0,05 0,937 0,31 
Ocotea splendens 1 1 0,8 0,1 20 0,68 0,023 0,11 0,9 0,3 
Ocotea caudata 2 1 1,6 0,2 20 0,68 0,003 0,02 0,904 0,3 
Peltophorum dubium 1 1 0,8 0,1 20 0,68 0,011 0,05 0,84 0,28 
Calycophyllum 
spruceanum 

1 1 0,8 0,1 20 0,68 0,002 0,01 0,798 0,27 

Caesalpinia ferrea 1 1 0,8 0,1 20 0,68 0,003 0,02 0,803 0,27 
Cedrela odorata 1 1 0,8 0,1 20 0,68 0,002 0,01 0,797 0,27 
Sapium glandulosum 1 1 0,8 0,1 20 0,68 0,002 0,01 0,798 0,27 
Caryocar brasiliense 1 1 0,8 0,1 20 0,68 0,002 0,01 0,795 0,26 

 981 5 784,8 100 2920 100 20,447 100 300 100 

 
5.DISCUSSÃO 

A família Melastomataceae ocorreu exclusivamente nas áreas de floresta de 

galeria do transecto 1, logo Bellucia grossularioides é endêmica desta região.  A 

família Caryocaceae ocorreu exclusivamente no transecto 4, sendo uma família 

exclusiva das Florestas de Terra Firme. Polygonaceae ocorreu somente no transecto 

3.   

As famílias Anacardiaceae, Annonaceae, Apocynaceae, Arecaceaea, 

Burseraceae, Chrysobalanaceae, Cochlospermaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, 

Humiriaceae, Lauraceae, Lecythidaceae, Leguminoseae, Malpighiaceae, Malvaceae, 
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Meliaceae, Moraceae, Myristicaceae, Clusiaceae, Myrtaceae, Sapotaceae e 

Simaroubaceae ocorreram em todos os transectos. As demais famílias apresentadas 

neste relatório ocorreram em dois ou três transectos. 

Eremanthus erythropappus (Asteraceae), Erythrina falcata (Fabaceae), 

Hancornia speciosa (Apocynaceae) e Trichilia catigua (Meliaceae) foram 

encontradas somente no transecto 1. As espécies Andira inermis (Fabaceae), 

Enterolobium schomburgkii (Leguminoseae), Hevea guianensis (Euphorbiaceae) e 

Maximiliana maripa (Euphorbiaceae) foram amostradas somente no transecto 2.  

Virola michelii e V. gardeni (Myristicaceae), Brosimum parinarioides 

(Moraceae), Dinizia excelsa (Leguminoseae), Mauritia flexuosa (Arecaceae), 

Parahancornia amapa (Apocynaceae), Protium pallidum (Burseraceae) e Triplaris 

pachau (Polygonaceae) ocorreram exclusivamente no transecto 3.  As espécies 

Acrocomia aculeata (Arecaceae), Allantoma lineata (Lecythidaceae), Aniba ferrea 

(Lauraceae), Calycophyllum spruceanum (Leguminosae) e Parkia pendula 

(Fabaceae) ocorreram somente no transecto 4.  Porém estas não podem ser 

classificadas como endêmicas pois ocorrem em outros lugares, além da ADA do 

AHE-FG. 

A família mais abundante nos quatro transectos foi Arecaceae, esta família 

apresentou espécies como Mauritia flexuosa (buriti), Oenocarpus bacaba (bacaba) e 

Euterpe oleracea (açaí), estas frutíferas possuem importância econômica e social 

visto que a população local tem na extração dos seus frutos um complemento para 

renda familiar.  

Dentre as famílias descritas para a região de estudo a família Fabaceae foi 

a segunda mais abundante e a mais representativa, ou seja, com maior número 

de espécies, ocorrendo em todos os transectos assim como apontado em estudo 

preliminar a este, na fase de avaliação dos impactos ambientais do EIA/RIMA 

para o AHE-FG. Esta família é considerada a terceira maior dentre as 

Angiospermas e, em regiões neotropicais é a família de maior riqueza de espécies 

arbóreas possuindo grande número de táxons endêmicos. Como espécies de 

valor econômico desta família para a região, ocorrentes nos transectos 

amostrados, podemos citar, Dinizia excelsa, Enterolobium schomburgkii, 

Hymenae sp, Parkia pendula, Tachigali myrmecophyla e Vatairea guianensis, 

todas sendo exploradas devido ao seu valor a indústria madeireira.  
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Como espécies mais abundantes e dominantes para o transecto 1 tem-se 

Euterpe Oleracea e Birsonima crassifólia, estas representaram 37% da  

comunidade florística  deste  transecto. Como esse transecto é formado em 

quase toda a sua totalidade por Cerrado a alta ocorrência da espécie B.crassifolia 

era esperada, pois foi listada por Sanaiotti et al. (1997) como espécie dominante 

nesta região de Cerrado apresentando valores de IVI de 108,05 para 20 parcelas 

amostradas em tal estudo. E. Oleracea também apresentou altas densidades no 

estudo realizado para elaboração do EIA do AHE-FG e, assim como neste estudo, 

a fitofisionomia em questão era a Floresta de Várzea. 

Assim como no transecto 1, o transecto 3 também é formado em quase sua 

totalidade por campos de Cerrado e a espécie de maior frequência e densidade 

foi B.crassifolia seguida por Protium heptaphyllum que juntas perfazem 29% das 

espécies ocorrentes neste transecto.  P.heptaphyllum possui ocorrência tanto 

em Florestas Amazônicas como nos Cerrados, sendo comum em Florestas de 

Galeria, sua madeira possui grande valor comercial além do uso de sua resina na 

fabricação de verniz, tintas e cosméticos. 

O transecto 2 teve como a mais abundante espécie Hirtella eriandra. Este 

transecto foi o mais heterogêneo em relação a distribuição da vegetação 

amostrada e, portanto resultados heterogêneos também podem ser esperados em 

relação à densidade e valor de importância. Neste caso podemos considerar as 

espécies H.eriandra, Tapira guianensis, Byrsonima crassifólia, Diospyros obovata, 

Bagassa guianensis e Campsiandra laurifólia como espécies mais ocorrentes ou 

comuns e Gustavia augusta, Ruta hortensis, Hevea guianensis, Exostema 

Caribaeum, e Manilkara huberi as espécies mais raras encontradas neste transecto. 

Nenhuma das espécies descritas esta citada na lista brasileira de espécies em 

perigo pelo IBAMA, no entanto, cinco espécies encontram-se listadas na lista 

vermelha de espécies ameaças da IUCN, sendo elas: Sacoglotis guianensis (quase 

ameaçada), Cedrela odorata (vunerável), Aniba ferrea (vunerável), Aniba roseodora 

(em perigo) e Virola surinamensis (em perigo). Todas essas espécies possuem alto 

valor comercial devido à produção de madeira de alta qualidade, sendo alvo de 

exploração em várias localidades (IUCN, 2008). 
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1. INTRODUÇÃO 

O Programa de Monitoramento de Macrófitas Aquáticas corresponde ao 17º 

programa detalhado entre os Programas Ambientais (AMB) apresentados como 

parte integrante do Plano Básico Ambiental da UHE Ferreira Gomes e surge para 

atender aos condicionantes estabelecidos no item 2.29 da Licença Prévia 40/2010. 

O início dos trabalhos de monitoramento de Fauna e Flora tanto terrestres 

quanto aquáticas foi permitido pela Autorização Ambiental nº 0014/ 2011 

e x p e d i d a  em 15/09/2011 pelo Instituto de Meio Ambiente e Ordenamento 

Territorial do Estado do Amapá (IMAP). 

A demanda por um programa de monitoramento e controle de macrófitas 

aquáticas pela UHE Ferreira Gomes está diretamente relacionada à necessidade de 

manutenção das características ecológicas e da qualidade da água no futuro 

reservatório. Estudos anteriores revelam a presença desse tipo de vegetação na 

Área Diretamente Afetada (ADA) do AHE Ferreira Gomes. 

Os primeiros estudos para o levantamento de macrófitas aquáticas do 

estado do Amapá iniciaram-se na dácada de 90 no Rio Tartarugal Grande e que 

incluiu também o inventário da vegetação aquática de Macapá e Santana em função 

de um diagnóstico preliminar de áreas úmidas das referidas cidades (LEMOS et al – 

2002, SÁ-OLIVIERA – 2001, ALFAIA et al – 2002 e MACIEL – 2000.). 

Segundo CASTRO e SÁ-OLIVEIRA (2007) o Rio Araguari é o maior curso 

d’água em volume e extensão no Amapá com 300 km de curso e com uma bacia 

hidrográfica de 32.000 Km² aproximadamente, possuindo seus formadores nos 

contrafortes da Serra de Tumucumaque e uma altitude média de 180 metros. A 

posição geográfica do Araguari está situada a 100 km do braço norte do Rio 

Amazonas, em ponto quase central do território amapaense, tanto ao norte quanto 

ao sul, dentro de um raio de 150 km. Como um dos outros afluentes da bacia do 

planalto guianense, o Araguari é um rio geologicamente antigo, que corre no sentido 

leste-oeste. 

Durante estudos preliminares efetuados ao longo do Rio Araguari constatou-

se a presença de 5 (cinco) famílias de macrófitas aquáticas, a saber 

Pontederiariaceae, Salviniaceae, Cyperaceae, Araceae e Poaceae, entre as quais 
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foram identificadas as espécies Eichhornia azurea, Eichhornia crassipes, Fuirena 

umbellata Rottb, Montrichardia linifera, e Salvinia auriculata. 

NETO e SENA (2007) após pesquisas realizadas na região dos Lagos do 

Amapá identificaram 68 famílias de macrófitas aquáticas, dentre as quais as 

espécies mais abundantes foram Montrichardia arborescens (L.) Schott, Eichhornia 

crassipes (Mart.) Solms, Eichhornia azurea (Sw.) Kumth, Panicum laxum Sw., 

Ceratopteris pteridoides (Hook.) Hieron. e Salvinia auriculata Aubl. 

2. ÁREA DE ESTUDO E METODOLOGIA 

Nos dias 19 e 22 de Fevereiro de 2012, a equipe de campo da empresa 

FLORESTAS GESTÃO SÓCIO AMBIENTAL LTDA EPP iníciou as operações de 

busca e mapeamento dos locais onde existe a predominância de macrófitas 

aquáticas. Foram utilizados além dos oito pontos amostrais estabelecidos no 

Programa P17 (Fig. 1) sete pontos localizados em tributários do Rio Araguari 

próximos aos pontos amostrais. Esssas buscas se dividiram em dois momentos: um, 

por vias terrestres e outro, por vias aquáticas. 

A princípio as buscas começaram por vias terrestres, onde a equipe se 

locomovia em veículo Kombi até alguns afluentes facilmente visíveis em alguns 

trechos de estradas de chão. Neste primeiro momento foram localizados sete pontos 

de amostragem, onde foi possível detectar a presença de algumas macrófitas 

aquáticas conhecidas pelos nativos da região como aguapé. 

Num segundo momento as buscas se sucederam por via aquática com o 

apoio de um barco de pequeno porte conhecido na região como “rabeta”, onde 

foram percorridos os oito pontos amostrais ao longo de um trecho do Rio Araguari 

correspondente às porções montante e jusante do empreendimento AHE Ferreira 

Gomes. Nesta operação via rabeta não houve visualização de focos em que se 

pudesse perceber a presença de macrófitas aquáticas, devido principalmente às 

águas turbulentas do Rio Araguari. 

A presença das macrófitas aquáticas mostrou-se constante muito mais nos 

pontos localizados nos tributários do que nos pontos localizados no Rio Araguari. 

Essa diferença de distribuição é devido a grande volume de água e presença de 

fortes correntes no Rio Araguari criando assim um gradeinte lótico. Já os tributários 
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caracterizam-se por constarem águas calmas, gerando um ambiente lentíco propício 

ao desenvolvimento e crescimento de macrófitas aquáticas. 

A Figura 2 mostra uma parte da drenagem no município de Ferreira Gomes 

e em destaque os pontos em que foram localizadas e mapeadas as macrófitas 

aquáticas. 

 

Figura 1 – Pontos amostrais estabelecidos no Programa P17 distribuídos ao londo do Rio 
Araguari 

Fonte: Ecotumucumaque (2010)  
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Figura 2 - Mapa de drenagem com alocação dos pontos de mapeamento das macrófitas 
Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambiental Ltda (2012) 

 
4.1. PONTOS DE MAPEAMENTO DAS MACRÓFITAS AQUÁTICAS 

4.1.1. Pontos amostrais estabelecidos pelo Programa P18  

4.1.1.1. JS1  

Área a jusante do empreendimento, margem esquerda do rio Araguari, área 

urbana e muito próxima ao empreendimento; Área do Hotel Tassos, por onde 

acontecia a entrada. Local com pedras apenas na margem e parte arenosa 

formando uma pequena praia. Presença de alguns pescadores com linha, e 

constante movimentação de pequenas embarcações.  
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Figura 3 – Ponto JS1, localizado próximo a área urbana da cidade de Ferreira Gomes   
Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambiental (2012) 

4.1.1.2. JS2   

Margem direita do rio Araguari (Fig. 4), em frente à orla da cidade, presença 

de algumas pessoas pescando com linha de mão e com banhistas. Trecho do rio 

formando uma praia, arenosa e com pedregulhos. Área muito utilizada por banhistas 

e passagem de barcos.  

 
Figura 4 – Ponto JS2 localizado próximo a cidade de Ferreira Gomes 

Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambiental 
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4.1.1.3. FG1  

Muitas corredeiras e grande volume de água. 

 
Figura 5 – Ponto FG1 localizado a montante do empreendimento AHE-FG 

Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambiental (2012) 

4.1.1.5. FG2  

Margem direita do rio Araguari, local com muitas corredeiras. Nível de água 

muito elevado, dificultando o acesso e a colocação das redes. 

 
Figura 6 – Ponto amostral FG2 localizado a montante do Rio Araguari 

Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambiental (2012) 
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4.1.1.5. FG3  

Margem esquerda do rio Araguari, igarapé inundado, com suas margens 

transbordando adentro da mata. 

 
Figura 7 – Ponto amostral FG3 Localizado a montante do Rio Araguari 

Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambiental (2012)  

4.1.1.6. FG4  

Igarapé da área de UHFG, onde era o antigo CETAS, na margem esquerda.  

 
Figura 8 – Ponto amostral FG4 localizado nas imdediações do futuro reservatório do AHE-FG 

Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambiental (2012) 
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4.1.1.7. FG5 

Margem esquerda do rio Araguari, área com volume d´água muito elevado. 

Sem acesso ao fundo rochoso. 

 
Figura 9 – Ponto amostral FG5 localizado a montante do Rio Araguari 

Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambiental (2012)  

4.1.1.8. FG6 

Margem direita do rio Araguari. Igarapé com as margens transbordando, leito 

muito profundo. 

 
Figura 10 – Ponto amostral FG6 localizado nas imediações do empreendimento AHE-FG 

Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambiental (2012) 
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4.1.2. Pontos amostrais localizados no tributários do Rio Araguari 

4.1.2.1. Ponto 1 

O acesso para este ponto se dá por uma rodovia asfaltada denominada 

“estrada do paredão”. O corpo de água apresenta como característica principal 

águas extremamente calmas Neste local foram encontradas plantas aquáticas 

conhecidas por aguapé (Eichornia crassipes), ocupando uma área de 600m² (Fig. 

11). 

 
Figura 11 - Ponto de amostragem 1 com predominância de aguapés 

Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambiental Ltda, 2012 

 

4.1.2.2. Ponto 2  

 O segundo local de amostragem está localizado na estrada do paredão e 

contém poucos indivíduos de aguapés, perfazendo uma área de 2m² e consiste num 

corpo de água de baixa turbulência (Fig. 12). 
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Figura 12 - Fragmento de uma população de aguapés 

Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambiental Ltda, 2012 

4.1.2.3. Ponto 3  

O acesso se dá pela estrada que conduz à sede da cidade de Ferreira 

Gomes, ficando à margem direita da estrada. Trata-se de um corpo de águas calmas 

contendo uma área de 700m² de macrófitas da espécie aguapé (Fig. 13). 

 
Figura 13 - Curso d’água com grande concentração de aguapés 

Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambiental Ltda (2012) 
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4.1.2.4. Ponto 4  

Este ponto tem como acesso uma estrada de terra chamada “Ramal do 

Barro” onde se constatou a presença de alguns indivíduos aguapés, constituindo 

uma área de 60m² (Fig. 14). 

 
Figura 14 - Aguapés habitando as águas de um pequeno igarapé 

Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambiental Ltda (2012) 

4.1.2.5 Ponto 5  

O acesso a este ponto se dá pela estrada de chão “São Jorge”, onde 

aguapés constituem um área de 20m² (Fig. 15). 

 
Figura 15 - Parte de uma população de aguapés 

Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambiental Ltda (2012) 
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4.1.2.6. Ponto 6 

A estrada de chão São Jorge se constitui no principal acesso a este ponto 

concentração de aguapés, ocupando uma área de 45m² (Fig. 16). 

 
Figura 16 - Aguapés presentes na unidade amostral 6 

Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambiental Ltda (2012) 

4.1.2.7. Ponto 7 

O acesso a este ponto de amostragem se dá por um dos bairros da cidade 

de Ferreira Gomes chamado Montanha, onde há uma pequena concentração 

dispersa de aguapés que ocupam uma área de 75m² (Fig. 17). 

 
Figura 17 - Unidade amostral 7 com alguns indivíduos de aguapés 

Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambiental Ltda (2012) 
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Os pontos de localização das macrófitas aquáticas foram georreferenciados 

com uso de GPS da marca Garmin e modelo GPS Map 76 CS x, e fotografados 

gerando um mapeamento espacial. Esses pontos foram denominados de unidades 

amostrais conforme Tabela 1. 
Tabela 1 - Coordenadas geográficas das unidades amostrais de macrófitas aquáticas 

UNIDADES AMOSTRAIS ZONA E N 

Macrófitas 01 22 UTM 475080.00 m 96356.00 m  

Macrófitas 02 22 UTM 477806.00 m  93083.00 m  

Macrófitas 03 22 UTM 479490.00 m  93755.00 m  

Macrófitas 04 22 UTM 480836.00 m  92236.00 m  

Macrófitas 05 22 UTM 481011.00 m  93075.00 m  

Macrófitas 06 22 UTM 481927.00 m  94290.00 m  

Macrófitas 07 22 UTM 481678.00 m  94763.00 m  

3. RESULTADOS  

É possível perceber que em todos os pontos em que foi possível encontrar 

macrófitas aquáticas, os aguapés (Eichornia crassipes) estavam presentes, ora em 

grande quantidade ora em pequenas quantidades. Nos corpos de água estes 

vegetais se apresentaram em diferentes disposições espaciais sobre a superfície, 

podendo ser visualizados de modo disperso (poucas manchas de macrófitas sobre a 

água) ou aglomerados (macrófitas ocupando quase que totalmente o corpo de 

água). 

A disposição espacial dispersa das macrófitas aquáticas ocorreu com 

frequência nos pontos 2, 4, 5, 6 e 7, restando apenas os pontos 1 e 3 para os 

aglomerados. 

 

4. DISCUSSÃO 

As atividades de busca por macrófitas aquáticas tanto no Rio Araguari 

quanto em seus afluentes mostraram que estes vegetais têm maior preferência por 

corpos d’água cuja turbulência seja menor. Há a existência de trechos no Rio 

Araguari onde a turbulência é muito intensa e se constitui numa condição 

desfavorável ao desenvolvimento dessas plantas. Por outro lado, os tributários do 
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Araguari por serem dotados de águas cuja turbulência é menor se tornam ambientes 

com condições favoráveis ao desenvolvimento e crescimento das macrófitas. 

A macrófita aquática mais constante nos afluentes do Araguari foi o aguapé 

(Eichornia crassipes), onde este se apresentou dominando total ou parcialmente os 

corpos d’água levantados. 
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CAPÍTULO IX  

 

 

PROGRAMA DE MONITORAMENTO 

INTEGRADO DA FAUNA E FLORA 

TERRESTRES  P18 
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1. INTRODUÇÃO 

O protocolo de coletas de dados estabelecido pelo Programa P18 – 

RAPELD – para o monitoramento integrado da fauna e flora terrestres foi baseado 

no programa proposto pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). O programa 

foi estabelecido primeiramente, como modelo padrão de amostragem, na Reserva 

Florestal Adolpho Ducke, Amazonas (MAGNUSSON 2005) e posteriormente foi 

adaptado para as demais reversadas hoje monitoradas.  

Nos últimos anos para suprir a carência em se padronizar as coletas de 

dados realizadas em empreendimentos que fazem necessário o monitoramento da 

fauna e flora muitas empresas vem adodando o modelo proposto pelo MCT.   

A vantagem do uso do programa RAPELD é que este padroniza a coleta de 

dados amostrais e como é estabelecido em sistema de grades, todas as técnicas de 

amostragem para todos os grupos da flora e fauna podem ser realizados em uma 

mesma grade amostral. Para que comparações possam ser feitas entre os sítios 

amostrados o sistema de grade deve representar uma única parcela (grades de 5 x 

5 km, por exemplo) e deve ser sub-divido em parcelas (parcelas de 1 km, por 

exemplo) que são então sud-dividas em plots de 250 metros distantes entre si a 

cada quilômetro, gerando assim inúmeras sub-parcelas (MAGNUSSON 2008). 

Outra vantagem também se se instituir o sistema RAPELD é que este pode 

ser reduzido de seu formato original, no entanto, modificações devem ser feitas na 

análise dos dados amostrados. Outro ponto importante na escolha pelo uso do 

sistema RAPELD é que ele permite que sejam feitos tanto inventários rápidos de 

espécies como monitoramentos de longa duração com baixos custos de 

implantação.  

 
2. OBJETIVOS 

 
 Integrar atividades de pesquisa em biodiversidade para o monitoramento da área 

diretamente afetada pelo empreendimento AHE Ferreira Gomes; 

 Otimizar os custos de implantação da estrutura de amostragem e logística dos 

diversos estudos de monitoramento da biodiversidade na área diretamente afetada 

pelo AHE Ferreira Gomes;  
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 Instituir um grupo de planejamento interdisciplinar e multinstitucional;  

 Realizar pesquisas em uma mesma área de estudo e, simultaneamente, obter 

informações que a descrevam sob diversos aspectos;  

 Gerar banco de dados integrados da biodiversidade, com respostas dos diferentes 

grupos biológicos aos efeitos causados pela implantação do empreendimento, o que 

tornará mais eficaz e confiável o processo de tomada de decisão sobre ações 

mitigatórias.  

 

3. DESENHO AMOSTRAL 
 

3.1 TRANSECTOS 
No intuito de implantar o modelo proposto pelo Programa P18 - RAPELD, 

foram estabelecidos quatro unidades amostrais (transectos), que visaram a 

padronização das metodologias empregadas pelos grupos de monitoramento da 

fauna e flora terrestres. Os quatro transectos estão localizadas na Área de Influência 

Direta do AHE-Fg e estão distribuídos da seguinte forma: dois transectos foram 

estabelecidos à jusante do Rio Araguari, um em cada lado da margem do rio e, dois 

transectos foram estabelecidos a montante do Rio Araguari, uma em cada lado da 

margem do rio. Os transectos T3 e T2 são os que se encontram a jusante do Rio 

Araguari e os transectos T1 e T4 são os que se encontram a montante do rio (Fig. 

1). 

Cada um dos transectos possue extensão de cinco quilômetros e no 

momento em que foram implantados foram também georeferenciados. O 

georeferenciamento permite que não ocorram desvios em seu trajeto no momento 

de abertura e marcação mantendo assim seu trajeto retilíneo. Após a abertura de 

cada um dos transectos, marcações numéricas a cada 50 metros foram 

estabelecidas. As marcações forão feitas com fitas zebradas e a cada 50 metros foi 

registrado a metragem correspondente ao percusso com caneta de escrita 

permanente.      
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Figura 1 – Localização dos quatro transectos estabelecidos para o Programa P18 – 
Monitoramento Integrado da Fauna e Flora 

Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambiental (2011) 

3.2 PARCELAS 
Cada um dos quatro transectos foram subdividos em cinco parcelas 

amostrais. Cada parcela amostral esta distante uma da outra a cada quilometro o 

que totaliza cinco parcelas amostrais por transecto.  

As parcelas amostrais são definidas por uma trilha central estabelecida em 

curva de nível e seu comprimento é de 250 metros.    

    

4. GRUPOS ENVOLVIDOS 
 

4.1 MASTOFAUNA 
O monitoramento da mastofauna – Programa P11 – foi realizado utilizando-

se os seguintes transectos: 

- Os transectos utilizados para as técnicas que visam a captura e marcação 

de indivíduos (armadilhas de interceptação e queda, armadilhas do tipo gaiola e 
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redes de neblina) foram estabelecidas nos transectos 1 e 4. As unidades amostrais, 

neste caso, são as parcelas de 250 metros, estabelecidas a cada quilometro em 

cada um dos dois transectos selecionados. 

- Os grupos da fauna que não podem ser amostrados em unidades 

pequenas (mamíferos de médio e grande porte), tal como a parcela de 250 metros, 

foram amostrados nos quatros transectos, ou seja, neste caso, a unidade amostral é 

o transecto de 5000 metros. 

  

4.2 HERPETOFAUNA 
O monitoramento da herpetofauna – Programa P11 – foi realizado 

utilizando¨se os seguintes transectos: 

- Os transectos utilizados para a técnica que visa a captura e marcação de 

indivíduos (armadilhas de interceptação e queda) foram estabelecidas nos 

transectos 1 e 4. As unidades amostrais, neste caso, são as parcelas de 250 metros, 

estabelecidas a cada quilometro em cada um dos dois transectos selecionados. 

- Os transectos utilizados para as técnicas de amostragem visual foram os 

transectos 1 e 4. A amostragem foi realizada percorrendo-se as trilhas de 250 

metros de cada uma das cinco parcelas dos dois transectos.  

 

4.3 AVIFAUNA 
O monitoramento da avifauna – Programa P11 – foi realizado utilizando-se 

os seguintes transectos: 

- Os transectos utilizados para a técnica que visa a captura e marcação de 

indivíduos (redes de neblina) foram estabelecidas nos transectos 1 e 4. As unidades 

amostrais, neste caso, são as parcelas de 250 metros, estabelecidas a cada 

quilometro em cada um dos dois transectos selecionados. 

- Os transectos utilizados para as técnicas de censo por varredura e índice 

pontual de abundância, foram os transectos 1 e 4. A amostragem foi realizada 

percorrendo-se as trilhas de 250 metros de cada uma das cinco parcelas dos dois 

transectos.  

 
4.4 INVERTEBRADOS TERRESTRES 
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O monitoramento da avifauna – Programa P14 – foi realizado utilizando-se 

os seguintes transectos: 

- Os transectos utilizados para as técnicas que visam a captura de indivíduos  

(armadilhas malaise e suspensa e coleta através de redes entomológicas) foram 

estabelecidas nos transectos 1 e 4. As unidades amostrais, neste caso, são as 

parcelas de 250 metros, estabelecidas a cada quilometro em cada um dos dois 

transectos selecionados. 

- Os transectos utilizados para busca de ninhos e coleta de indivíduos em 

ninhos foram os transectos 1 e 4 localizados a montante do rio. A escolha se deu 

devido a fato de que, estes transectos são os que estão localizados próximos as 

áreas de ADA do AHE-FG.   

 
4.5 VEGETAÇÃO TERRESTRE 

Para o monitoramento da vegetação terrestres (P16) foram utilizados todos 

os quatro transectos, no entanto, a unidade amostral é a parcela de 250 metros 

estabelecida a cada quilômetro de cada um dos transectos. 

Em cada uma das 20 parcelas amostrais estabelecidas (cinco em cada 

transecto) foi delimitado um retângulo de 250 X 10 metros onde, todos os indivíduos 

ali presentes com CAP acima de 5 cm foi amostrado.   
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CAPÍTULO X 
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Répteis da AID do AHE-FG  

 
Figura 8: Espécies de répteis registrados na área de influência da UHE Ferreira Gomes: A – 
Gonatodes humeralis; B – Coleodactylus amazonicus; C – Kentropyx calcarata; D – Anolis 

auratus; E - Pseudoboa neuwiedii; F – Corallus hortulanus; G – Bothrops atrox; H - 
Erytrolamprus aesculapii  

Fonte: Florestas Gestão Sócio Ambiental 
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Anfíbios da AID do AHE-FG 

 
Figura 9: Espécies de anuros da área de influência da UHE Ferreira Gomes: A - Leptodactylus 

linetaus; B - Atelopus hoogmoedi; C - Scinax x-signatus; D - Osteocephalus taurinus; E - 
Pristimantis chiastonotus; F - Rhinella margaritifera; G - Leptodactylus andreae; H - 

Leptodactylus sp.  

Fonte: Florestas Gestão Sócio AMbiental 



Aves da AID do AHE-FG 

FAMÍLIA 
 

Frequência Abundância Status 
        ESPÉCIE Nome Popular Mackinnon IPA Mackinnon IPA 

 Tinamidae Gray, 1840   
     Crypturellus soui (Hermann, 1783) tururim 17.64 

 
0.50 

 
residente 

Crypturellus erythropus (Pelzeln, 1863) inhambu-de-perna-vermelha 
 

2.77 
 

0.26 residente 
Crypturellus undulatus (Temminck, 1815) jaó 17.64 

 
0.67 

 
residente 

Crypturellus variegatus (Gmelin, 1789) inhambu-anhangá 2.94 
 

0.16 
 

residente 

Cracidae Rafinesque, 1815 
      Ortalis motmot (Linnaeus, 1766) aracuã-pequeno 17.64 2.77 1.35 0.52 residente 

Odontophoridae Gould, 1844  
     Colinus cristatus (Linnaeus, 1766) uru-do-campo 2.94 

 
0.67 

 
residente 

Cathartidae Lafresnaye, 1839  
     Cathartes aura (Linnaeus, 1758) urubu-de-cabeça-vermelha 2.94 2.77 0.33 0.26 residente 

Cathartes burrovianus Cassin, 1845 urubu-de-cabeça-amarela 
    

residente 
Cathartes melambrotus Wetmore, 1964 urubu-da-mata 

    
residente 

Coragyps atratus (Bechstein, 1793) urubu-de-cabeça-preta 
    

residente 

Phalacrocoracidae Reichenbach, 1849 
      Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 1789) biguá 

    
residente 

Anhingidae Reichenbach, 1849 
      Anhinga anhinga (Linnaeus, 1766) biguatinga 

    
residente 

Ardeidae Leach, 1820 
      Ardea alba Linnaeus, 1758 garça-branca-grande 

    
residente 

Pilherodius pileatus (Boddaert, 1783) garça-real 
    

residente 

Threskiornithidae Poche, 1904 
      Mesembrinibis cayennensis (Gmelin, 1789) coró-coró 5.88 

 
0.50 

 
residente 

Pandionidae Bonaparte, 1854 
      Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) águia-pescadora 2.94 

 
0.16 

 
migrante 

Accipitridae Vigors, 1824 
      Elanoides forficatus (Linnaeus, 1758) gavião-tesoura 2.94 

 
0.33 

 
residente 

Heterospizias meridionalis (Latham, 1790) gavião-caboclo 2.94 2.77 0.16 0.26 residente 
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Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788) gavião-carijó 11.76 5.55 0.84 0.52 residente 
Geranoaetus albicaudatus (Vieillot, 1816) gavião-de-rabo-branco 

 
2.77 

 
0.26 residente 

Leucopternis melanops (Latham, 1790) gavião-de-cara-preta 2.94 
 

0.16 
 

residente 

Falconidae Leach, 1820 
      Ibycter americanus (Boddaert, 1783) gralhão 17.64 

 
1.52 

 
residente 

Caracara cheriway (Jacquin, 1784) caracará-do-norte 2.94 
 

0.16 
 

residente 
Milvago chimachima (Vieillot, 1816) carrapateiro 5.88 5.55 0.50 1.31 residente 
Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 1758) acauã 2.94 

 
0.16 

 
residente 

Scolopacidae Rafinesque, 1815 
      Tringa solitaria Wilson, 1813 maçarico-solitário 2.94 

 
0.16 

  Columbidae Leach, 1820 
      Columbina passerina (Linnaeus, 1758) rolinha-cinzenta 5.88 2.77 1.01 0.52 residente 

Columbina talpacoti (Temminck, 1811) rolinha-roxa 
    

residente 
Patagioenas speciosa (Gmelin, 1789) pomba-trocal 2.94 

 
0.16 

 
residente 

Patagioenas cayennensis (Bonnaterre, 1792) pomba-galega 17.64 30.55 2.20 3.95 residente 
Patagioenas plumbea (Vieillot, 1818) pomba-amargosa 2.94 

 
0.16 

 
residente 

Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855 juriti-pupu 14.70 
 

1.01 
 

residente 
Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 1792) juriti-gemedeira 2.94 

 
0.16 

 
residente 

Psittacidae Rafinesque, 1815 
      Ara ararauna (Linnaeus, 1758) arara-canindé 5.88 

 
1.01 

 
residente 

Ara severus (Linnaeus, 1758) maracanã-guaçu 2.94 
 

0.84 
 

residente 
Orthopsittaca manilata (Boddaert, 1783) maracanã-do-buriti 2.94 

 
0.67 

 
residente 

Diopsittaca nobilis (Linnaeus, 1758) maracanã-pequena 5.88 5.55 0.33 2.11 residente 
Aratinga aurea (Gmelin, 1788) periquito-rei 17.64 8.33 1.69 5.01 residente 
Brotogeris versicolurus (Statius Muller, 1776) periquito-de-asa-branca 5.88 

 
3.38 

 
residente 

Pionites melanocephalus (Linnaeus, 1758) marianinha-de-cabeça-preta 
    

residente 
Graydidascalus brachyurus (Kuhl, 1820) curica-verde 2.94 2.77 6.27 2.63 residente 
Amazona farinosa (Boddaert, 1783) papagaio-moleiro 2.94 

 
0.33 

 
residente 

Amazona amazonica (Linnaeus, 1766) curica 17.64 11.11 2.71 2.11 residente 

Cuculidae Leach, 1820 
      Coccycua minuta (Vieillot, 1817) chincoã-pequeno 2.94 

 
0.33 

 
residente 

Piaya cayana (Linnaeus, 1766) alma-de-gato 11.76 2.77 0.84 0.26 residente 
Crotophaga major Gmelin, 1788 anu-coroca 

    
residente 
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Crotophaga ani Linnaeus, 1758 anu-preto 5.88 2.77 0.50 0.26 residente 
Guira guira (Gmelin, 1788) anu-branco 2.94 

 
2.37 

 
residente 

Tapera naevia (Linnaeus, 1766) saci 
 

2.77 
 

0.26 residente 

Strigidae Leach, 1820 
      Megascops choliba (Vieillot, 1817) corujinha-do-mato 

    
residente 

Nyctibiidae Chenu & Des Murs, 1851 
      Nyctibius griseus (Gmelin, 1789) mãe-da-lua 2.94 

 
0.33 

 
residente 

Caprimulgidae Vigors, 1825 
      Hydropsalis albicollis (Gmelin, 1789) bacurau 

    
residente 

Hydropsalis torquata (Gmelin, 1789) bacurau-tesoura 2.94 
 

0.50 
 

residente 
Chordeiles pusillus Gould, 1861 bacurauzinho 

    
residente 

Chordeiles acutipennis (Hermann, 1783) bacurau-de-asa-fina 
    

residente 

Apodidae Olphe-Galliard, 1887 
      Tachornis squamata (Cassin, 1853) andorinhão-do-buriti 

    
residente 

Chaetura spinicaudus (Temminck, 1839) andorinhão-de-sobre-branco 2.94 
 

0.33 
 

residente 

Trochilidae Vigors, 1825 
      Glaucis hirsutus (Gmelin, 1788) balança-rabo-de-bico-torto 2.94 2.77 0.16 0.26 residente 

Phaethornis ruber (Linnaeus, 1758) rabo-branco-rubro 29.41 30.55 1.69 3.43 residente 
Phaethornis superciliosus (Linnaeus, 1766) rabo-branco-de-bigodes 

 
2.77 

 
0.26 residente 

Campylopterus largipennis (Boddaert, 1783) asa-de-sabre-cinza 2.94 
 

0.16 
 

residente 
Florisuga mellivora (Linnaeus, 1758) beija-flor-azul-de-rabo-branco 2.94 

 
0.16 

 
residente 

Anthracothorax nigricollis (Vieillot, 1817) beija-flor-de-veste-preta 2.94 
 

0.16 
 

residente 
Chlorostilbon mellisugus (Linnaeus, 1758) esmeralda-de-cauda-azul 

    
residente 

Thalurania furcata (Gmelin, 1788) beija-flor-tesoura-verde 
    

residente 
Amazilia versicolor (Vieillot, 1818) beija-flor-de-banda-branca 2.94 

 
0.16 

 
residente 

Amazilia fimbriata (Gmelin, 1788) beija-flor-de-garganta-verde 2.94 11.11 0.16 1.05 residente 
Heliothryx auritus (Gmelin, 1788) beija-flor-de-bochecha-azul 2.94 

 
0.16 

 
residente 

Trogonidae Lesson, 1828 
      Trogon melanurus Swainson, 1838 surucuá-de-cauda-preta 2.94 

 
0.16 

 
residente 

Trogon viridis Linnaeus, 1766 surucuá-grande-de-barriga-amarela 26.47 30.55 2.20 3.43 residente 

Alcedinidae Rafinesque, 1815 
      Megaceryle torquata (Linnaeus, 1766) martim-pescador-grande 2.94 

 
0.16 

 
residente 

Chloroceryle aenea (Pallas, 1764) martinho 
 

2.77 
 

0.26 residente 
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Chloroceryle inda (Linnaeus, 1766) martim-pescador-da-mata 
 

2.77 
 

0.26 residente 

Momotidae Gray, 1840 
      Momotus momota (Linnaeus, 1766) udu-de-coroa-azul 5.88 2.77 0.67 0.26 residente 

Galbulidae Vigors, 1825 
      Galbula galbula (Linnaeus, 1766) ariramba-de-cauda-verde 5.88 8.33 0.50 1.31 residente 

Galbula leucogastra Vieillot, 1817 ariramba-bronzeada 2.94 
 

0.16 
 

residente 

Bucconidae Horsfield, 1821 
      Bucco tamatia Gmelin, 1788 rapazinho-carijó 11.76 

 
1.01 

 
residente 

Chelidoptera tenebrosa (Pallas, 1782) urubuzinho 5.88 
 

1.01 
 

residente 

Ramphastidae Vigors, 1825 
      Ramphastos tucanus Linnaeus, 1758 tucano-grande-de-papo-branco 14.70 5.55 1.01 1.31 residente 

Ramphastos vitellinus Lichtenstein, 1823 tucano-de-bico-preto 17.64 
 

0.50 
 

residente 
Pteroglossus aracari (Linnaeus, 1758) araçari-de-bico-branco 5.88 

 
0.67 

 
residente 

Picidae Leach, 1820 
      Picumnus cirratus Temminck, 1825 pica-pau-anão-barrado 

 
2.77 

 
0.26 residente 

Piculus flavigula (Boddaert, 1783) pica-pau-bufador 
 

2.77 
 

0.26 residente 
Celeus undatus (Linnaeus, 1766) pica-pau-barrado 2.94 

 
0.16 

 
residente 

Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766) pica-pau-de-banda-branca 
 

2.77 
 

1.31 residente 
Campephilus rubricollis (Boddaert, 1783) pica-pau-de-barriga-vermelha 5.88 

 
0.50 

 
residente 

Campephilus melanoleucos (Gmelin, 1788) pica-pau-de-topete-vermelho 5.88 
 

0.33 
 

residente 
Veniliornis passerinus (Linnaeus, 1766) picapauzinho-anão 

 
2.77 

 
0.26 residente 

Thamnophilidae Swainson, 1824 
      Myrmeciza atrothorax (Boddaert, 1783) formigueiro-de-peito-preto 11.76 5.55 1.18 1.31 residente 

Myrmotherula guttata (Vieillot, 1825) choquinha-de-barriga-ruiva 17.64 
 

1.01 
 

residente 
Myrmotherula axillaris (Vieillot, 1817) choquinha-de-flanco-branco 2.94 

 
0.33 

 
residente 

Myrmotherula longipennis Pelzeln, 1868 choquinha-de-asa-comprida 2.94 
 

0.16 
 

residente 
Formicivora grisea (Boddaert, 1783) papa-formiga-pardo 2.94 2.77 0.16 0.26 residente 
Formicivora rufa (Wied, 1831) papa-formiga-vermelho 2.94 5.55 0.50 0.52 residente 
Taraba major (Vieillot, 1816) choró-boi 

 
2.77 

 
0.52 residente 

Thamnomanes ardesiacus (Sclater & Salvin, 1867) uirapuru-de-garganta-preta 2.94 
 

0.33 
 

residente 
Thamnophilus doliatus (Linnaeus, 1764) choca-barrada 

 
5.55 

 
1.31 residente 

Thamnophilus murinus Sclater & Salvin, 1868 choca-murina 
    

residente 
Thamnophilus punctatus (Shaw, 1809) choca-bate-cabo 29.41 11.11 2.71 1.84 residente 
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Cercomacra tyrannina (Sclater, 1855) chororó-escuro 14.70 13.88 1.35 1.84 residente 
Taraba major (Vieillot, 1816) choró-boi 

 
2.77 

 
0.52 residente 

Dendrocolaptidae Gray, 1840 
      Dendroplex picus (Gmelin, 1788) 
 

11.76 5.55 1.18 0.79 residente 
Dendrocincla fuliginosa (Vieillot, 1818) arapaçu-pardo 11.76 

 
1.18 

 
residente 

Glyphorynchus spirurus (Vieillot, 1819) arapaçu-de-bico-de-cunha 17.64 11.11 1.18 1.05 residente 
Xiphorhynchus pardalotus (Vieillot, 1818) arapaçu-assobiador 5.88 2.77 0.33 0.26 residente 
Xiphorhynchus guttatus (Lichtenstein, 1820) arapaçu-de-garganta-amarela 2.94 2.77 0.16 0.26 residente 

Furnariidae Gray, 1840 
      Automolus ochrolaemus (Tschudi, 1844) barranqueiro-camurça 2.94 

 
0.16 

 
residente 

Philydor erythrocercum (Pelzeln, 1859) limpa-folha-de-sobre-ruivo 2.94 
 

0.16 
 

residente 

Pipridae Rafinesque, 1815 
      Tyranneutes virescens (Pelzeln, 1868) uirapuruzinho-do-norte 2.94 

 
0.16 

 
residente 

Pipra erythrocephala (Linnaeus, 1758) cabeça-de-ouro 2.94 11.11 0.33 1.84 residente 
Pipra aureola (Linnaeus, 1758) uirapuru-vermelho 2.94 2.77 0.16 0.26 residente 
Manacus manacus (Linnaeus, 1766) rendeira 20.58 13.88 1.52 1.31 residente 
Dixiphia pipra (Linnaeus, 1758) cabeça-branca 

    
residente 

Chiroxiphia pareola (Linnaeus, 1766) tangará-falso 11.76 33.33 1.01 4.74 residente 

Tityridae Gray, 1840 
      Tityra inquisitor (Lichtenstein, 1823) anambé-branco-de-bochecha-parda 2.94 2.77 0.50 1.31 residente 

Tityra semifasciata (Spix, 1825) anambé-branco-de-máscara-negra 5.88 
 

0.67 
 

residente 
Pachyramphus polychopterus (Vieillot, 1818) caneleiro-preto 2.94 

 
0.16 

 
residente 

Cotingidae Bonaparte, 1849 
      Lipaugus vociferans (Wied, 1820) cricrió 5.88 8.33 0.50 1.05 residente 

Querula purpurata (Statius Muller, 1776) anambé-una 5.88 
 

0.67 
 

residente 
Perissocephalus tricolor (Statius Muller, 1776) maú 2.94 

 
0.33 

 
residente 

Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907 
      Mionectes oleagineus (Lichtenstein, 1823) abre-asa 5.88 

 
0.33 

 
residente 

Mionectes macconnelli (Chubb, 1919) abre-asa-da-mata 
    

residente 
Tolmomyias poliocephalus (Taczanowski, 1884) bico-chato-de-cabeça-cinza 2.94 

 
0.16 

 
residente 

Tolmomyias flaviventris (Wied, 1831) bico-chato-amarelo 11.76 5.55 0.84 0.52 residente 
Todirostrum maculatum (Desmarest, 1806) ferreirinho-estriado 2.94 

 
0.16 

 
residente 

Poecilotriccus fumifrons (Hartlaub, 1853) ferreirinho-de-testa-parda 11.76 
 

0.84 
 

residente 
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Lophotriccus galeatus (Boddaert, 1783) caga-sebinho-de-penacho 20.58 19.44 1.18 1.84 residente 

Tyrannidae Vigors, 1825 
      Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824) risadinha 2.94 2.77 0.16 0.26 residente 

Elaenia cristata Pelzeln, 1868 guaracava-de-topete-uniforme 2.94 8.33 0.16 1.31 residente 
Myiopagis gaimardii (d'Orbigny, 1839) maria-pechim 11.76 11.11 1.01 1.31 residente 
Tyrannulus elatus (Latham, 1790) maria-te-viu 17.64 11.11 1.01 1.31 residente 
Phaeomyias murina (Spix, 1825) bagageiro 2.94 

 
0.33 

 
residente 

Attila cinnamomeus (Gmelin, 1789) tinguaçu-ferrugem 5.88 
 

0.33 
 

residente 
Attila spadiceus (Gmelin, 1789) capitão-de-saíra-amarelo 11.76 5.55 0.84 0.52 residente 
Legatus leucophaius (Vieillot, 1818) bem-te-vi-pirata 14.70 5.55 0.84 0.52 residente 
Ramphotrigon ruficauda (Spix, 1825) bico-chato-de-rabo-vermelho 

    
residente 

Myiarchus tuberculifer (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) maria-cavaleira-pequena 
 

2.77 
 

0.26 residente 
Myiarchus tyrannulus (Statius Muller, 1776) maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado 11.76 5.55 0.84 0.52 residente 
Myiarchus ferox (Gmelin, 1789) maria-cavaleira 2.94 

 
0.33 

 
residente 

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) bem-te-vi 17.64 11.11 0.50 1.84 residente 
Tyrannopsis sulphurea (Spix, 1825) suiriri-de-garganta-rajada 2.94 

 
0.16 

 
residente 

Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766) neinei 14.70 5.55 0.84 0.52 residente 
Myiozetetes cayanensis (Linnaeus, 1766) bentevizinho-de-asa-ferrugínea 2.94 2.77 0.16 0.26 residente 
Myiozetetes similis (Spix, 1825) bentevizinho-de-penacho-vermelho 2.94 2.77 0.16 0.26 residente 
Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819 suiriri 11.76 16.66 1.35 2.11 residente 
Tyrannus savana Vieillot, 1808 tesourinha 

    
residente 

Myiophobus fasciatus (Statius Muller, 1776) filipe 
 

2.77 
 

0.26 residente 
Xolmis cinereus (Vieillot, 1816) primavera 

    
residente 

Vireonidae Swainson, 1837 
      Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789) pitiguari 17.64 16.66 1.35 1.58 residente 

Vireo olivaceus (Linnaeus, 1766) juruviara 5.88 5.55 0.33 0.52 residente 
Hylophilus pectoralis Sclater, 1866 vite-vite-de-cabeça-cinza 2.94 

 
0.16 

 
residente 

Corvidae Leach, 1820 
      Cyanocorax cayanus (Linnaeus, 1766) gralha-da-guiana 2.94 

 
0.16 

 
residente 

Hirundinidae Rafinesque, 1815 
      Progne chalybea (Gmelin, 1789) andorinha-doméstica-grande 

    
residente 

Tachycineta albiventer (Boddaert, 1783) andorinha-do-rio 2.94 
 

0.16 
 

residente 

Troglodytidae Swainson, 1831 
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Troglodytes musculus Naumann, 1823 corruíra 2.94 
 

0.16 
 

residente 
Pheugopedius coraya (Gmelin, 1789) garrinchão-coraia 2.94 

 
0.50 

 
residente 

Cantorchilus leucotis (Lafresnaye, 1845) garrinchão-de-barriga-vermelha 2.94 2.77 0.33 0.26 residente 

Polioptilidae Baird, 1858 
      Polioptila plumbea (Gmelin, 1788) balança-rabo-de-chapéu-preto 23.52 8.33 1.86 1.31 residente 

Turdidae Rafinesque, 1815 
      Turdus nudigenis Lafresnaye, 1848 caraxué 2.94 

 
0.16 

 
residente 

Turdus leucomelas Vieillot, 1818 sabiá-barranco 14.70 38.88 0.84 5.01 residente 
Turdus fumigatus Lichtenstein, 1823 sabiá-da-mata 2.94 13.88 0.16 1.31 residente 

Mimidae Bonaparte, 1853 
      Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823) sabiá-do-campo 

    
residente 

Coerebidae d'Orbigny & Lafresnaye, 1838 
      Coereba flaveola (Linnaeus, 1758) cambacica 17.64 41.66 1.35 5.01 residente 

Thraupidae Cabanis, 1847 
      Nemosia pileata (Boddaert, 1783) saíra-de-chapéu-preto 5.88 

 
0.67 

 
residente 

Ramphocelus carbo (Pallas, 1764) pipira-vermelha 26.47 25 3.05 4.74 residente 
Tangara mexicana (Linnaeus, 1766) saíra-de-bando 5.88 

 
0.84 

 
residente 

Tangara episcopus (Linnaeus, 1766) sanhaçu-da-amazônia 20.58 25 2.03 5.01 residente 
Tangara palmarum (Wied, 1823) sanhaçu-do-coqueiro 17.64 11.11 1.86 2.37 residente 
Tangara cayana (Linnaeus, 1766) saíra-amarela 

 
2.77 

 
0.52 residente 

Schistochlamys melanopis (Latham, 1790) sanhaçu-de-coleira 
 

5.55 
 

1.31 residente 
Dacnis cayana (Linnaeus, 1766) saí-azul 14.70 5.55 2.03 1.31 residente 
Cyanerpes cyaneus (Linnaeus, 1766) saíra-beija-flor 

    
residente 

Hemithraupis guira (Linnaeus, 1766) saíra-de-papo-preto 2.94 
 

0.33 
 

residente 

Emberizidae Vigors, 1825 
      Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776) tico-tico 2.94 

 
0.33 

 
residente 

Ammodramus humeralis (Bosc, 1792) tico-tico-do-campo 2.94 
 

0.16 
 

residente 
Emberizoides herbicola (Vieillot, 1817) canário-do-campo 

 
11.11 

 
1.31 residente 

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) tiziu 2.94 5.55 0.33 1.05 residente 
Sporophila plumbea (Wied, 1830) patativa 

 
2.77 

 
0.26 residente 

Sporophila angolensis (Linnaeus, 1766) curió 2.94 2.77 0.16 0.26 residente 
Sporophila minuta (Linnaeus, 1758) caboclinho-lindo 

 
2.77 

 
0.52 residente 

Icteridae Vigors, 1825 
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Psarocolius viridis (Statius Muller, 1776) japu-verde 2.94 
 

0.16 
 

residente 
Psarocolius decumanus (Pallas, 1769) japu 2.94 

 
0.16 

 
residente 

Cacicus cela (Linnaeus, 1758) xexéu 2.94 
 

0.16 
 

residente 
Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819) graúna 

    
residente 

Molothrus oryzivorus (Gmelin, 1788) iraúna-grande 
    

residente 
Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789) vira-bosta 

    
residente 

Fringillidae Leach, 1820 
      Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766) fim-fim 5.88 2.77 0.33 0.52 residente 

Euphonia violacea (Linnaeus, 1758) gaturamo-verdadeiro 11.76 8.33 1.01 
 

residente 

Passeridae Rafinesque, 1815 
      Passer domesticus (Linnaeus, 1758) pardal 

    
residente 
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II RELATÓRIO TÉCNICO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E 
PROFISSIONAL DA FERREIRA GOMES ENERGIA S/A 

 

1 QSP FERREIRA GOMES 

A Qualificação Social e profissional da Ferreira Gomes Energia S.A. iniciou em 

01/02 com as seguintes previsões de trabalhadores / alunos para serem atendidos:  

Cursos Previsão de  Alunos 

Armador 20 

Carpinteiro 40 

Pedreiro 40 

Chefia e Liderança 01 20 

Chefia e Liderança 02 20 

Chefia e Liderança 03 20 

TOTAL DE ALUNOS 160 

 

Da meta de prevista foram atendidos 101 alunos, ou seja, 63% do número 

planejado, com as seguintes demandas: 

Cursos Nº Alunos 

Armador 19  

Carpinteiro 10  

Pedreiro 13 

Chefia e Liderança 01 20 

Chefia e Liderança 02 16 

Chefia e Liderança 03 23 

TOTAL DE ALUNOS 101  

Dos 101 alunos que iniciaram a qualificação, houve 100% de aproveitamento, com 
0% de evasão. 
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Destaca-se a dificuldade para fechamento das primeiras turmas em função dos 
seguintes fatores: 

1 Pouco interesse da comunidade pelos cursos, considerando que o objetivo é o 
emprego imediato e não a qualificação; 

2 Baixa Escolaridade do Público alvo; 

3 Pouca divulgação do programa 

Para inicio das segundas turmas da primeira etapa, algumas medidas foram tomadas: 

1 – Trabalho de sensibilização junto aos trabalhadores/alunos inseridos para serem 
multiplicadores do projeto na comunidade; 

2 – Avaliação e adequação do material didático com linguagem acessível e 
metodologias adaptadas e contextualizadas de acordo com a realidade dos educando; 

4 – Construção de uma ação de mídia intensivo planejado pela MI em parceria com a 
SETE. 

5 4 – Visitação e acompanhamento intensivo pelo Núcleo de qualificação da SETE. 

Em 19.03.2012, iniciaram as seguintes turmas ainda da 1ª etapa  do Programa de 
QSP: 

Cursos Previsão de  Alunos 

Armador 20 

Auxiliar Administrativo 20 

Montador Industrial 40 

NR 10 20 

NR 11 20 

Serviços de Hospedagem 20 

Soldador 20 

TOTAL DE ALUNOS 160 

 

As turmas iniciadas em 19.03 começaram com numero total de alunos e encerrarão 
em 30.04.2012.  
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PORTO GRANDE 

A primeira etapa Porto Grande teve aula inaugural no dia 09/03/12 no Centro 
Comunitário de Porto Grande, tendo as aulas iniciado em 19.03.2012 com a previsão das 
turmas de:  

Cursos Previsão de  Alunos Excedente 

Armador 20  

Carpinteiro 20 05 

Pedreiro 20 10 

Soldador 20 10 

Montador Industrial 20 11 

Chefia e Liderança 01 20  

Chefia e Liderança 02 (12.03) 20  

 140 36 

TOTAL DE ALUNOS 176 

 

Todas as turmas começaram com capacidade máxima, algumas com até 30 
alunos. 

 

QUADRO CONSOLIDADO DE ATENDIMENTO 

Concluintes em 16.03 101 

Iniciado em 19.03 em Ferreira 
Gomes 

160 

Iniciado em 19.03 Porto Grande 176 

TOTAL DE ATENDIMENTOS 437 

% ATENDIMENTO ATÉ 
MARÇO 2012 

32,2% 
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CONCLUSÃO  

 

A executora, com orientação e apoio da SETE buscou desenvolver o trabalho com 
qualidade pedagógica, colocando técnicos específicos – Pedagogo, Técnico em 
Segurança do Trabalho, Técnico em Edificações e professores com perfil e experiência 
profissional para atender o Programa de qualificação da UHE. 

O Centro de Treinamento – SIME Ferreira Gomes, tem sido de grande importância, 
uma vez que oferece estrutura para que os alunos possam participar dos cursos com 
espaço adequado e preparado para atende-los. Nas avaliações realizadas em sala de 
aula e nas aulas praticas, observa-se a satisfação dos alunos e dos parceiros.  
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ABATEDOURO FERREIRA GOMES 
 

 

1. INTRODUÇÃO: 
 

Realizada reunião na Divisão Agropecuária do Estado do Amapá – DIAGRO, 

visando buscar informações sobre o Matadouro Municipal de Ferreira Gomes, objetivando 

avaliar as necessidades de estrutura física e higiênico sanitárias do estabelecimento. 

O referido estabelecimento destina-se ao abate de bovinos/bubalinos no 

mínimo três vezes por semana e suínos 02 (duas vezes por semana). O estabelecimento 

fornecerá produto para o mercado municipal e/ou intermunicipal. 

O estabelecimento em questão está sendo construído pela empresa 

BERNACON Ltda., (96) 81154200/81124100, representada pelo Engº Civil Danton e 

Senhor Osvaldo (Sócio Gerente), através do Convênio SEINF e Prefeitura Municipal de 

Ferreira Gomes. 

O matadouro encontra-se encravado em terreno irregular de difícil acesso a 

caminhões, sendo necessário realizar a terraplanagem e pavimentação com asfaltamento 

adequado, visto ter sido observado erosão apenas no início das primeiras chuvas.  

         Conforme informações recebidas do Sr. Dr. Álvaro Renato Cavalcante da Silva 

– médico veterinário, Gerent NIPOA/DIAGRO a planta frigorífica em questão foi edificada 

para uma capacidade máxima de matança diária de 05 bois/dia e mesma quantidade de 

suínos, sendo constituída por uma edificação horizontal, composta de 02 (dois) prédios 

construídos basicamente em associação de alvenaria e estruturas em madeira de lei e 

currais em madeira de lei.  

A Nipoa/Diagro realizou reuniões com a prefeitura e vistorias ao local das obras, 

o que já está construído, como também alguns ajustes como: (fechamentos de portas e 

aberturas em excessos, forro, levantamento do pé-direito para agregar a trilhagem, etc.) a 

serem implementados diante a aprovação dos Engºs, representantes da SEINF e 

Construtora BERNACON Ltda., respectivamente, diante as plantas, listaram os ajustes e os 

mesmos discutiram o que poderia ser feito para se fazer o reajuste/realinhamento para 

conclusão da obra, uma vez que ainda falta pavimentação adequada, construção de currais, 

crematório, câmara frigorífica com plataforma, pé-diluvio, etc.  
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2. CARACTERIZAÇÃO E ASPECTOS GERAIS RELATIVOS ÀS INSTALAÇÕES DE 
FUNCIONAMENTO E OPERACIONALIDADE DO ESTABELECIMENTO  
 

O estabelecimento está situado em área rural urbana do município de Ferreira 

Gomes, ocupando uma área total de 2 (dois) hectares, com área construída (não informada), 

possuindo local suficiente para desembarque e currais para espera dos animais. 

Para funcionamento de matadouros frigoríficos, é exigido área suficiente para 

construção das instalações, distante preferencialmente 10 km dos centros urbanos, os currais 

devem localizar-se pelo menos 80 metros da sala de matança, toda a área de circulação 

externa deve ser pavimentada e paisagismo adequado, fatos não constatados neste 

estabelecimento. 

Na delimitação física do perímetro industrial falta pavimentação e limpeza das 

áreas adjacentes ao mesmo, incluindo pavimentação e asfaltamento da área de acesso ao 

desembarque e embarque dos caminhões.  

É necessário um sistema de ventilação adequado, luz natural e artificial 

abundantes, climatizado, forro em PVC liso na cor branca, em todas as dependências 

destinadas a manipulação de produtos comestíveis, com telas milimétricas nas frestas em 

toda área construída, para evitar entrada de morcegos, pássaros, insetos ou qualquer 

contaminação física externa, condições estas não identificadas neste estabelecimento. 

O objetivo do gabinete de higienização é proporcionar acesso à sala de matança, 

necessário local à entrada do estabelecimento para lavadores de botas automáticos ou 

similares, pedilúvio (nas dimensões 1,20 cm x 1,20 cm) e pias com torneiras movidas a 

pedal ou similar, devendo ser instalado porta sanitizantes para lavagem das mãos dos 

funcionários, previamente ao acesso destes à sala de matança. Ainda encontra-se sem 

equipamentos necessários à finalidade.  

Deverá constar ainda referente a este item:  

 Suporte para sabão líquido, Secagem das mãos (Cortinas de ar ou similar nas 

entradas principais do matadouro), para contenção de entrada de insetos, pássaros e 

morcegos e  

 Local para guarda dos protetores de uniformes. 
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Não é permitido portas de madeira nas entradas principais de recintos 

processadores de alimentos. Foi verificado muitas aberturas de acesso ao estabelecimento 

prevendo-se que seriam colocados, além de portas, combogós (não sendo permitidos), 

devendo ser reprogramadas, permitindo-se portas de alumínio e cortinas de ar. 

O estabelecimento deveria ainda, dispor de dependências mínimas para 

industrialização, conservação, embalagem (Portaria nº 89 de 15/09/96) e depósito de 

produtos comestíveis completamente separados das dependências de produtos não 

comestíveis. Os recipientes destinados ao transporte e armazenamento de produtos 

comestíveis deverão ser inoxidáveis, no entanto, fato estes que devem constar no 

estabelecimento e memorial descritivo da construção. 

Não existe isolamento da área de matança à área livre, tornando o mesmo 

vulnerável ao ingresso de insetos, roedores e pessoas estranhas ao setor, devendo serem 

fechadas acessos em excesso existentes que darão acesso à área de matança. A porta 

deverá ter abertura apenas pelo lado interno quando necessária a saída de carcaças 

condenas.  

No projeto foram previstas instalações frigoríficas higiênicas e funcionais para o 

devido acondicionamento e conservação das carcaças, de equipamentos adequados e em 

quantidades satisfatória para atender as necessidades operacionais decorrentes da 

matança (Portaria Ministerial nº 304, de 22/04/1996), devendo a Prefeitura adquirir 
conforme citados nos itens 12 - SEÇÕES E INSTALAÇÕES e 13 - EQUIPAMENTOS E 
UTENSÍLIOS BÁSICOS GERAIS.  

O estabelecimento possui apenas 02 (duas) caixas coletoras do prédio de apoio 

e 02 (duas) para coleta de resíduos (sangue e conteúdo ruminal), devendo sua 

canalização ser separada, com água tratada para lavagem de matéria-prima, bandejas, 

recipientes e equipamentos, lavagem de paredes e pisos; não possui também, 

dependências destinadas à embalagem e expedição de produtos acabados.  

 

3.1 CURRAIS 
 

Deverão seguir as Normas Técnicas - Inspeção de Carnes – 1971, DIPOA-

MAPA. 
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“Os currais devem estar localizados de maneira que os ventos predominantes 

não levem em direção ao estabelecimento poeiras ou emanações; devem, ainda, estar 

afastados não menos de 80 m (oitenta metros) das dependências onde se elaboram 

produtos comestíveis. Classificam-se em: 

 Currais de Chegada e Seleção; 

 Curral de Observação; 

 Currais de Matança” e; 

 Curral de Observação com brete de contenção para o exame “Ante-
mortem”.  

Obs.: Neste item, permite-se uma distância de 40 (metros), pelo simples motivo 

do terreno ser muito íngreme e de difícil acesso. 

3.1.1 Currais de Chegada e Seleção: Destinam-se ao recebimento e 

apartação do gado para a formação dos lotes, de conformidade com o sexo, idade e 

categoria. Devem apresentar os seguintes requisitos: 

 área nunca inferior à dos currais de matança; 

 facilidades para o desembarque e o recebimento dos animais, possuindo 

rampa suave (declive máximo de 25ºC graus), construída em concreto-armado, com 

antiderrapantes; 

 iluminação adequada (5 watts p/m2); 

 pavimentação, com desaguamento apropriado, declive de 2% (dois por 

cento), no mínimo; superfície plana (com antiderrapantes no raio das porteiras), íntegra, 

sem fendas, dilacerações ou concavidades que possam provocar acidentes nos animais, 

ou que dificultem a limpeza e desinfecção; construído em paralelepípedos rejuntados com 

asfalto, lajotas de concreto pré-fabricadas, concreto-armado, ou outro material 

impermeável de fácil higienização aprovado pelo DIPOA; canaletas de desaguamento, 

situadas na parte mais baixa do declive, evitando-se ralos centrais. Nos projetos novos, é 

recomendável que a declividade da pavimentação se faça no sentido da parte externa dos 

currais, no seu maior comprimento; 

 cercas de 2 m (dois metros) de altura, construídas em madeira aparelhada 

ou de outro material resistente, sem cantos vivos ou proeminências (pregos, parafusos, 

etc.), que possam ocasionar contusões, ou danos à pele dos animais. Ainda visando à 

prevenção de lesões traumáticas, as cercas internas, divisórias de currais, serão duplas, 
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isto é, os mourões receberão duas ordens de travessões, correspondentes, 

respectivamente, a cada um dos currais lindeiros; 

 muretas separatórias ("cordão sanitário") elevando-se do piso, ao longo e 

sob as cercas até a altura de 0,30 cm (trinta centímetros), com cantos e arestas 

arredondados; 

 plataformas elevadas, construídas sobre as cercas, de largura mínima de 

0,60 cm (sessenta centímetros), com corrimões de proteção de 0,80 cm (oitenta 

centímetros) de altura, para facilitar o exame ante-mortem, o trânsito de pessoal e outras 

operações; 

 bebedouros de nível constante, tipo cacho, construídos em alvenaria, 

concreto-armado, ou outro material adequado e aprovado pelo DIPOA, impermeabilizados 

superficialmente e isentos de cantos vivos ou saliências vulnerantes. Suas dimensões 

devem permitir que 20% (vinte por cento) dos animais chegados bebam simultaneamente; 

 água para lavagem do piso, distribuída por encanamento aéreo, com 

pressão mínima de 3 atm (três atmosferas) e mangueiras de engate rápido, para seu 

emprego. Com referência ao gasto médio de água, destes e dos demais currais, inclusive 

corredores, deve ser previsto um suprimento de 150 L (cento e cinqüenta litros) de água 

de beber, por animal, por 24 horas e mais 100 L (cem litros) por metro quadrado, para 

limpeza do piso; 

 seringa e brete de contenção para exames de fêmeas (idade e grau de 

gestação), inspeção de animais suspeitos e aplicação de etiquetas aos destinados à 

matança de emergência. O brete deve facilitar o acesso direto ao curral de observação; 

 lavadouro apropriado à limpeza e desinfecção de veículos destinados ao 

transporte de animais, localizado o mais próximo possível ao local do desembarque, com 

piso impermeável e esgoto independente dos efluentes da indústria com instalação de 

água sob pressão mínima de 3 atm (três atmosferas). Deve possuir dependência 

destinada à guarda do material empregado nessa operação. 

Deverão constar ainda, cordão sanitário para isolamento entre os currais, bem 

como sistema de drenagem de resíduos nessa área (escoamento de fezes e urina através 

de canaletas até a fossa séptica). 
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Instalar chuveiros instalados na seringa e rampa de acesso ao atordoamento, 

com a função de propiciar banho de aspersão com água hiper-clorada (15 ppm), e 03 atm 
(três atmosferas) de pressão prévio à matança, cuja finalidade principal é reduzir a carga 

microbiana do animal. 

Construir canaletas laterais aos currais para o desaguamento dos mesmos 

conforme Normas Técnicas. Deverá ter declive de 2% (dois por cento), no mínimo. 

3.1.2 Curral de Observação - Destina-se exclusivamente a receber, para 

observação e um exame mais acurado, os animais que, na inspeção "ante-mortem", forem 

excluídos da matança normal por suspeita de doença, fato não constatado no 

estabelecimento. 

Deverá estar adjacente aos currais de chegada e seleção e destes afastado 3 
m (três metros) no mínimo. O "cordão sanitário" terá altura de 0,50 m (cinqüenta 

centímetros), quando se tratar de cerca de madeira e uma área correspondente a mais ou 

menos 5% (cinco por cento) da área dos currais de matança, as duas últimas linhas 

superiores de tábuas, no seu contorno, pintadas de vermelho, ou uma faixa da mesma cor, 

em altura equivalente, quando se tratar de muro de alvenaria e identificável por uma 

tabuleta com os seguintes dizeres: "CURRAL DE OBSERVAÇÃO PRIVATIVO DA 

INSPEÇÃO. Deve possuir cadeado com chave de uso exclusivo da INSPEÇÃO. 

3.1.3 Currais de Matança: Destinam-se a receber os animais aptos à 

matança normal. Necessitam atender às especificações das Normas Técnicas. 
 

3.2 BOX DE ATORDOAMENTO E ÁREA DE VÔMITO 
 

No Box de atordoamento que antecede a área de vômito deverá ser construído 

de forma a minimizar a contaminação dos bovinos, contendo sistema de grades exigido 

neste local. Não é permitido acúmulo de animais atordoados nesta área, não permitido nas 

Normas Técnicas. Esta área é ínfima à finalidade a que se destina, em frente ao Box 

existe uma porta que ficou definido que serviria de saída de carcaças condenadas. 

“Os boxes serão de construção inteiramente metálica, reforçada e com porta de 

entrada do mesmo tipo das de separação, anteriormente referidos. O fundo e o flanco que 

confina com a Área de 'Vomito' são móveis, possuindo o primeiro, movimento basculante 

lateral e o segundo, movimento de guilhotina. Acionados mecanicamente e em 
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sincronismo, depois de abatido o animal, ocasionam a ejeção deste para a Área de 

'Vômito'”.  

ÁREA DE VÔMITO - A área deverá ter as seguintes dimensões: comprimento 

correspondente à extensão total do boxe, ou dos boxes acrescida de 1,50 m (um metro e 

cinqüenta centímetros), no sentido da seringa, e de 2 m (dois metros) no sentido oposto; 

largura, 3 m (três metros). Fato este não constatado no estabelecimento, pois não tem 

espaço suficiente. 

Para o abate de animais de açougue, a I.N. nº 03/2000, torna obrigatório a 

utilização de métodos humanitários de insensibilização (pistola).  

“CHUVEIROS - Construídos de carros perfurados ou com borrifadores, em toda 

a extensão da seringa. O uso de borrifadores é mais recomendável, porquanto reduz em 

cerca de 30% (trinta por cento) o gasto de água, em relação aos canos perfurados. Devem 

ser instalados, entretanto, de modo a não formarem saliências para dentro dos planos da 

seringa, o que certamente ocasionaria contusões nos bovinos e a danificação dos próprios 

artefatos. A pressão mínima do chuveiro deve ser de 3 atm (três atmosferas), com válvula 

de fácil manejo. Os animais podem também receber jatos d'água de chuveiros, sob 

pressão, em pequenos currais de espera, que antecedam a seringa. Neste caso, a 

tubulação aspersora será instalada por sobre os currais.” 

Como os currais não estão construídos deverá ter-se o cuidado para o 

posicionamento correto dos chuveiros para lavagem dos animais antes do atordoamento e 

após o içamento na área de vômito e previamente à sangria, conforme o que preconizam 

as Normas Técnicas. 

 

3.3 SALA DE MATANÇA 
 

Como em todas as estruturas do matadouro, esta não foge à regra, possui 

vários contra-fluxos e acessos que permitem a contaminação por comunicação com o 

exterior, inclusive sistema de esgotos. A construção ainda não está concluída, faltando 

forro em PVC liso, na cor branca, possuindo apenas telhado em madeira de lei elevado 

por toda sua extensão, devendo existir ventilação adequada, luz natural e artificial 

abundantes e climatizado, devendo ainda, conter telas milimétricas em toda dimensão, 

para evitar entrada de morcegos, pássaros, insetos ou qualquer contaminação física 

externa. 
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Observados quatro acessos à sala de matança, sendo que todos dão acesso 

direto à área livre e aos currais. Situação inadmissível conforme o que preconiza a 

legislação. Deverão ser fechados todos os acessos em excesso.  

Referente à canalização de esgotos, foram observados apenas 02 (duas) 

canalizações, devendo prever gradil metálico e telas ou qualquer outro mecanismo que 

impeça o refluxo de insetos e roedores. Deverá ser prevista, adequada ventilação e 

iluminação eficientes, para que o ambiente não fique sombrio, abafado e inacabado. 

 
ÁREA DE SANGRIA 

 

A área de sangria também não está conforme a sua finalidade pois irá propiciar 

contaminação do ambiente, (deverá adquirir-se carrinho inox e adaptá-lo do lado externo) 

para acondicionar o sangue durante o processo e posteriormente ser retirada, dando 

destino adequado, caso o sangue não seja colhido adequadamente, extravasará por toda 

a área, deverão ser construídas canaletas apresentando declividades acentuadas, de 5-
10% (de cinco a dez por cento) convergindo para o meio, onde são instalados dois raios 

de drenagem) e uma calha de aproximadamente 1,20 m (um metro e vinte centímetros) de 

largura e 0,15 cm (quinze centímetros) de profundidade, em sua parte central, a fim de 

recolher o sangue que ainda escorre, normalmente, dos animais, e resíduos provenientes 

das operações subseqüentes.  

Esta calha poderá formar saliência ou depressão em relação ao nível do piso, 

acompanhará o trajeto do trilho até a entrada das câmaras frias, apresentando, naturalmente, 

descontinuidade nos trechos onde se tornar desnecessário.  

Esta construção suplementar contribuirá para a manutenção das boas 

condições da higiene local e facilitará a remoção do sangue e outros resíduos para as 

devidas seções. 

A canaleta deve correr paralelo ao trilho aéreo respectivo e à altura da região dos 

bovinos dependurados, com piso em acabamento e contorno arredondado em inox, devendo 

conter ainda, “um tubo resistente de ferro galvanizado, para efeito de desviar um pouco o 

animal da sua verticalidade, fazendo com que a cabeça deslize por fora da mureta mais 

elevada. Evita-se, assim, que o "vômito" polua o sangue no local onde este é colhido.  
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As pias com acionamento a pedal ou similares, equipadas com reservatório 

contendo líquido sanitizantes para propiciar a correta lavagem e desinfecção das mãos, bem 

como esterilizador de facas para realização desta operação após a sangria de cada animal 

assim como não existe serra elétrica para efetuar a serragem de chifres que deveria ser feita ao 

final dessa etapa, deverá estar em posição adequada, para não obstruir a passagem dos 

manipuladores. 

 

 Área interna – Espaço insuficiente para realização higiênica e ágil das 

atividades de abate e instalação dos equipamentos destinados à manipulação da matéria-

prima.  

 

3.4 ESFOLA 
 

A esfola do animal suspenso em trilho será feita com os operários trabalhando 

em plataformas metálicas elevadas (fixas ou móveis), situadas em altura que possibilite 

um desempenho cômodo, eficiente e higiênico das operações, sem comprometer o 

andamento ("fluxo") da matança. 

Não consta “chutes” para o couro. Os funcionários que realizam este 

procedimento devem receber treinamento específico e necessário para o bom 

desempenho da operação. Durante a desarticulação das peças, deverá ser observado a 

correspondência entre cabeça, vísceras brancas e vermelhas, carcaças, couro e pés de 

um mesmo animal, para facilitar no rastreamento das várias peças do mesmo, caso seja 

detectada alguma enfermidade. O construtor ficou de ajustar. 

Os "chutes" para produtos não-comestíveis podem ser construídos de chapa 

galvanizada e serão identificados por pintura externa vermelha (zarcão). Terão janelas ou 

tampa ajustável, como nos destinados a produtos comestíveis. Os "chutes" que ligam 

seções de produtos, respectivamente, comestíveis e não-comestíveis devem possuir, na 

extremidade que abre na seção do segundo tipo, uma tampa articulada que permita a 

passagem do produto, evitando, porém, a entrada de odores estranhos. 

Devem possuir "chutes", em qualquer caso, diâmetro suficiente à passagem 

folgada dos produtos. Não foi localizado no estabelecimento. 

A descarnagem e lavagem do couro não podem ser executadas na sala de 

matança, mas em seção separada, especialmente a isto destinada.  
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3.5 LIMPEZA E INSPEÇÃO DE CABEÇA E LÍNGUA 
 

Nesta operação deverão obedecer as normas e padrões de higiene, em função 

do equipamento para lavagem de cabeça (não detectado até o momento). As mesmas 

deverão ser desarticuladas e dispostas sobre mesas de inox (não consta), onde o 

funcionário realizará sua manipulação até levá-la para a sala de desossa de cabeças. É de 

suma importância ressaltar que esta etapa deverá ter inspeção dos órgãos conforme o 

estabelecido em norma específica, onde será verificado a presença de cistos de 

cisticercose na musculatura de cabeça e língua, incisão de nódulos linfáticos e glândulas 

salivares. A língua deverá acompanhar a cabeça.  

 
SEÇÃO DE MOCOTÓS 

 

Tal como as outras seções deverá apresentar-se isoladamente (área não 
detectada), para evitar contaminação cruzada (pisos e paredes deverão seguir os 

mesmos padrões citados anteriormente), prevê-se assim, que o nível de contaminação 

será acentuado. 

 

3.6 EVISCERAÇÃO 
 

 Seção de Vísceras Torácicas e Fígado: 
 

Após a abertura da cavidade torácica as vísceras deverão cair sobre uma 

mesa em inox (não existe), e empurradas para seção específica (triparia), onde deverá 

ser procedida a inspeção através do exame visual, palpação, corte de lobos e ductos 

hepáticos, corte dos gânglios linfáticos que drenam o fígado, pulmão e coração, separação 

do pulmão e coração, ao ser encontrado qualquer alteração, será realizado um exame 

mais apurado das referidas vísceras, não devendo ser negligenciado esta etapa. As 

vísceras condenadas nesta etapa, serão levadas ao forno crematório, em carrinhos 

específicos ou basquetas em cores vermelha/azul.  
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 Seção de Vísceras Abdominais: 
 

Nesta seção deveram ser efetuadas exames e inspeções no esôfago, 

estômagos, intestinos, baço, pâncreas, bexiga e útero. Os úteros grávidos não devem ser 

abertos sob hipótese alguma durante a evisceração. Não sendo permitido esfola de 

natimorto, conforme normas técnicas e I.N. nº 03/2000, de 17/01/2000. Devendo ainda 

serem identificados parasitas, neoplasias ou abscessos durante as operações desta 

seção. Não identificado nenhuma mesa ou bancada em inox, para esta finalidade, 

devendo adquirir.  

 

3.7 TRIPARIA 
 

Sala construída anexa ao salão de processamento, havendo contrafluxo com a 

de vísceras vermelhas, devendo ser readaptada: 

 existindo contrafluxo da sala de matança à esta; 

 falta equipamentos próprios a esta seção, adquirir.  
 

3.8 INSPEÇÃO DE CARCAÇAS 
 

Na Inspeção de Carcaças os funcionários deverão ser treinados para detectarem 

ocorrências de patologias nas peças, através de inspeção por corte dos gânglios torácicos, pré-

peitorais, ilíacos, retro-mamários, entre outros. 

O estabelecimento deverá ter inspeção sanitária atuante (Médico Veterinário), 

os rins devem acompanharem as meias carcaças, sendo o exame feito com este 

obrigatoriamente aderidos à carcaça, onde se apreciará características de coloração, aspecto, 

volume e consistência. Não devendo ser feito por pessoas leigas que não possuam o menor 

direcionamento no que se refere à inspeção de produtos de origem animal. 

 

3.9 CÂMARAS 
 

Tecnicamente existe a necessidade de lavagem das carcaças previamente 

ao resfriamento, entretanto, (está previsto construção neste estabelecimento de uma 

câmara de resfriamento e congelamento), prevendo-se assim que os animais abatidos 
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serão expedidos resfriados conforme dispositivo legal, neste caso à Portaria Ministerial 
nº 304 de 22/04/1996, a qual determina entre outras coisas, que os estabelecimentos de 

abate de bovinos e bubalinos, somente poderão entregar carnes e miúdos, para 

comercialização, com temperatura de até 7ºC (sete graus centígrados).  

 

3.10 DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO FINAL 
 

Esta seção é obrigatória, porém o estabelecimento não está contemplado, 

visto seu porte pequeno, no entanto discutiu-se colocar um trilho com saída lateral ao 

chute de chifres e cascos, este abrigo seria destinado ao exame de carcaças e órgãos 

com algum tipo de suspeita clínica, que necessitassem de um exame mais detalhado, para 

avaliar as condições de consumo. Havendo assim, neste recinto contrafluxo para área 

externa (a porta que dará acesso a esta saída, deverá ficar trancada, só sendo permitido 

sua abertura quando da condenação de alguma carcaça. 

 

3.11 IDENTIFICAÇÃO DE LOTES 
 

Item obrigatório quando da rotina de abate, devendo ter rotina de inspeção, 

assim como sistema de identificação capaz de caracterizar lotes, carcaças e peças de 

animais abatidos, fazendo correlação entre os locais e propriedades de onde procedem estes 

animais. 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A HIGINE DO AMBIENTE DE 
INSPEÇÃO E CRITÉRIOS EXIGIDOS NA INSPEÇÃO “ANTE-MORTEM” E “POST-
MORTEM”. 

 

Devido à falta de chuveiros de aspersão na carga microbiana da carcaça, que é 

elevada em progressões geométricas com água clorada (5 ppm) nos banheiros de acesso à 

matança, tem-se um aumento, diante as más condições de higiene do ambiente e da falta 

aplicação de frio sobre a mesma. Estes fatores aliados à completa falta de aplicação dos 

princípios de Boas Práticas na Elaboração de Alimentos industrializados (Portaria Ministerial 
nº 368 de 04/09/97), afetará consideravelmente a qualidade e a vida da carne de prateleira da 

carne elaborada neste estabelecimento. 

Deverá haver também uma rotina de limpeza e desinfecção diária das instalações 

sanitárias, pias, mesas de inspeção, plataformas, carrinhos, recipientes, trilhos aéreos, 

carretilhas, serras, esterilizadores, correntes e ganchos, conforme os padrões e fundamentos 

exigidos. 

A Matança de Emergência Imediata garantida na norma, para animais que 

durante o transporte ao matadouro sofram algum tipo de trauma, fratura ou contusão que 

inviabilize seus acessos de modo normal à Sala de Matança, deverão ter prioridade de abate. 

O exame “ante-mortem” é obrigatório nas horas que antecedem ao abate, ficando 

proibido a utilização de maus tratos principalmente pelo uso de ferrão. Durante esta fase, 

deve-se refugar vacas recém-paridas ou que tenham abortado recentemente, assim 

como, as que estejam no último trimestre de gestação. 

Na inspeção “post-mortem” todos os órgãos, inclusive os rins, deverá ser 

examinados na sala de matança, imediatamente depois de removidos das carcaças, 

assegurando sempre a identificação entre órgãos e carcaças, a rotina deve obedecer à 

seguinte seriação: 

1. observação dos caracteres organolépticos e físicos do sangue, por ocasião da 

sangria, e durante o exame de todos os órgãos; 

2. exame da cabeça, músculos mastigadores, língua, glândulas salivares e 

gânglios linfáticos correspondentes; 

3. exame da cavidade abdominal, órgãos e gânglios linfáticos correspondentes; 

4. exame da cavidade torácica, órgãos e gânglios linfáticos correspondentes; 



         FGE-RT0M-OCB02-0001-0001           

  

 
 

 15 

5. exame geral da carcaça, serosas e gânglios linfáticos cavitários, infra-

musculares, superficiais e profundos acessíveis, além da avaliação das condições de nutrição 

e engorda do animal.  

Devem ser sempre examinados, após incisão, os gânglios inguinais ou retro-

mamários, os ilíacos, os pré-crurais, os pré-escapulares e os pré-peitorais. Após a 

abertura da carcaça ao meio, serão examinados o extremo, costelas, vértebras e a medula 

espinhal. Nos casos de detecção de alguma patologia que permita o aproveitamento 

condicional da carcaça ou órgãos, os produtos deverão ser submetidos, a critério da 

Inspeção a uma das seguintes operações de beneficiamento: 

1. esterilização ou fusão ao calor; 

2. tratamento pelo frio; 

3. salgamento; 

4. rebeneficiamento 

5. graxaria. 

 

3. GRAXARIA 
 

As Normas Técnicas que padronizam a construção de matadouros frigoríficos para 

bovinos e bubalinos estabelece a distância mínima de 05 metros entre o prédio da matança e a 

graxaria (não foi contemplado), condição necessária quando se deseja minimizar os riscos de 

contaminação, fato ignorado neste matadouro, sendo obrigatório o forno crematório (não 
contemplado) com vazão para todas as carcaças condenadas, devendo ser construído em 

local apropriado. 

A matéria-prima que abastecerá a graxaria será resultante em parte da prestação de 

serviços do abate dos animais em dias alternados da semana, com uma média de abate 05 

cabeças/dia, e parte proveniente da prestação de serviços de processamento de resíduos para 

terceiros. 

Quanto ao sistema de eliminação de efluentes (discutiu-se a aquisição de equipamento 

apropriado e sua instalação) conforme visita técnica.  

Existindo a graxaria o processo de produção não poderá existir contra-fluxos e 

contaminações na linha de produção, pois após o processo de trituração e esterilização, o 

produto não poderá ser depositado sobre o chão até que seja embalado, tendo o cuidado de  
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não ficar exposto a todo tipo de contaminação possível. Todas as superfícies operacionais 

deverão seguir as normas existentes. Nesta área deverá ter depósito para acondicionamento 

do produto acabado, ou para o acondicionamento de qualquer outro material. 

O produto final deverá ser embalado em sacos de ráfia ou polietileno, rotulados no 

Serviço de Inspeção do Estado – S.I.E., com as devidas identificações, acerca da procedência, 

data validade, peso e orientação de uso. 

 

4. LAVAGEM DE CAMINHÕES 
 

Não foi localizado no matadouro local para limpeza e desinfecção de 

caminhões, com estrutura de esgoto, piso adequado ou água com pressão suficiente, para 

atender a finalidade proposta. Atentar para a lavagem tanto dos caminhões que 

abastecem o matadouro quanto aos caminhões próprios, que fazem a distribuição da 

carne, pois as balsas e barcos que trazem animal vivo, não passam por nenhum processo 

de lavagem e desinfecção, o que deverá ser obrigatória por parte do matadouro. (Durante 

a visita foi discutido e aprovado local para tal). 

 

5. CALDEIRA 
 

Até a presente data não foi localizada, devendo estar na área posterior do 

estabelecimento, deve estar em terreno não passível a encharcamento e com depósito de 

lenha às proximidades.  

 

6. SALA DE NECROPSIA 
 

Pelo porte do estabelecimento não foi contemplada, deveria ser construída em 

alvenaria, com paredes impermeabilizadas com azulejos ou outro material aprovado pela 

Inspeção; terá janelas e portas teladas; piso impermeável e íntegro com declive para ralo 

central e escoamento separado dos fluentes da indústria. Deverá dispor de instalações de 

água e vapor para higienização e pia com torneira acionada a pedal, munida de 

saboneteira e sabão líquido e de munidor de desinfetante; disporá ainda de mesa metálica 

fixa na parede, de armário metálico para a guarda de instrumentos de necropsia e  
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desinfetantes, e ainda de carrinho metálico provido de tampa articulada, que permita 

perfeita vedação, para o fim especial de transportar os despojos do animal para a graxaria 

ou crematório, quando for o caso. Este carrinho, pintado externamente de vermelho, 

conterá a inscrição: "DEPARTAMENTO DE NECROPSIA". 
 

 A Sala de Necropsia dará acesso cômodo ao forno crematório, distando 

deste, no máximo, 3 m (três metros). Pode ser construído de conformidade com as 

normas técnicas. Na falta de vapor, usar outros processos de desinfecção que venham a 

ser aprovados. Os cantos das paredes, entre si, e destas com o piso serão arredondados; 

a porta de acesso será metálica, com pedilúvio desinfetante, de passagem 
obrigatória, à soleira. O equipamento desta seção é de uso privativo e intransferível. 

 

7. CREMATÓRIO 
 

Não contemplado no projeto, devendo ser inserido, visto ser obrigatório, 

conforme as normas técnicas. 
O forno pode ser substituído, conforme as circunstâncias e a juízo da Inspeção 

local, por autoclave apropriada à finalidade, provida de boca que permita a entrada de um 

bovino inteiro. O resíduo poderá ser destinado à produção de adubo ou fertilizante. 
 

8. ÁGUA DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE EFLUENTES 
 

Identificado 01 (um) poço artesiano, com capacidade de 33 mil litros/dia e um 

reservatório de água com capacidade de 5000 mil litros, elevado que deverá ser ter 

dispositivo capaz de manter o volume d´água constante, sendo a recomendação técnica 

de 800 litros/animal abatido, o que exigirá do estabelecimento uma capacidade de 

estocagem de 5000 litros/dia, considerando um volume médio de 05 cabeças abatidas por 

dia de trabalho. A água utilizada nos trabalhos de elaboração dos alimentos deverá estar 

clorada a 5 ppm. Foi orientado a identificação e colocação de torneiras nos canos que 

levam água à caixa e saída do poço, para facilitar a coleta d´água para exames. 

O sistema deverá oferecer água em quantidade e qualidade suficientes, para 

manter as condições higiênicas do produto e do ambiente de manipulação e preparo.  
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Vale lembrar ainda, a necessidade de um programa de limpeza e higienização 

de reservatório e caixas d´água, bem como a necessidade de análises fiscais (físico-

químicas e microbiológicas) rotineiras da água de abastecimento. Devendo ser colhida 

análises de água de cada ponto identificado por técnicos da DIAGRO e encaminhar ao 

LACEN. 

Prever-se que o sistema de esgoto garanta a correta captação, separação e 

tratamento dos resíduos, gerados através do processo de matança, não contrariando as 

normas sanitárias que fere assim, a legislação ambiental, visto ter nas proximidades um 

córrego/igarapé, passando por próximo à área urbana.  

 

 Provisão de água quente/vapor – Não existe - Para ensejar a limpeza do 

piso e paredes e a lavagem e esterilização de equipamentos e utensílios, impõe-se a 

instalação de misturadores de água e vapor, em pontos convenientes da sala, com engate 

rápido para mangueiras apropriadas. - INSTALAR 

 Bebedouros – Falta instalar no interior da Sala de Matança bebedouros, 

acionados a pedal, na proporção de 1 (um) para cada 50 (cinqüenta) operários. - 

INSTALAR 

 Proteção de contrafluxo – Falta suporte suspenso para colocação da 

mangueira, que levará água ao Pedilúvio (salão processamento, triparia, lavagem de 

basquetas, etc.) – INSTALAR 

 Gradil metálico – Confeccionar telas separadoras de resíduos sólidos para 

ser colocado em todas as aberturas de canos que dão acesso ao meio externo ou fossas 

sumidouros – CORRIGIR 
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Com referência às tubulações do estabelecimento, para facilitar o controle por parte 

da Inspeção, ficam estipuladas as seguintes convenções de cor: 

 

a) vermelha    incêndio 
b) cinza                esgoto 
c) branca    água potável 
d) azul      água hiperclorada 
e) amarela    amônia (se for o caso) 
f) cor de alumínio                  vapor 

 

9. ÁREA SOCIAL 
 

Foi constatado uma pequena área destinada a lanche e área de descanso, não 

estando assim, em condições de proporcionar um ambiente satisfatório, do ponto de vista 

higiênico e sanitário aos manipuladores de alimentos. Não foi contemplado uma lavanderia 

(não é permitido que os funcionários levem roupas para lavarem em casa ou saiam com 

as mesmas fora do recinto de manipulação), devendo ser este serviço terceirizado pela 

Prefeitura ou por quem venha a administrar o estabelecimento. (Foto 23 a 29) 

 

11.1 Vestiários Masculinos/Femininos – Possui, devendo estar adequados 

conforme normas técnicas, sem existência de contrafluxo, chuveiros e com armários 

telados para acondicionamentos de objetos pessoais e suporte para botas – CORRIGIR 
11.2 Banheiros Masculinos/Femininos: Possui, porém sem separação de banho e 

sanitários, existindo contrafluxo, falta pias com torneiras acionadas a pedal ou similar – 

ADQUIRIR/INSTALAR 
11.3 Sanitários Masculinos/Femininos: Estes também deverão ser independentes 

dos banheiros e sem contrafluxo, falta pias com torneiras acionadas a pedal ou similar – 

ADQUIRIR/INSTALAR 
11.4 Sanitários dos tripulantes - Não possui, devendo estar adequados conforme 

normas, vasos sanitários e pias, com torneiras - CONSTRUIR 
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10. SEÇÕES E INSTALAÇÕES: 
 

 Local para higienização de carrinhos e bandejas – Falta local para lavagem de 

basquetas – CONSTRUIR 

 Existe sala para preparo de produtos de triparia – Mas sem nenhum equipamento 

instalado, devendo constar os equipamentos adequados - ADQUIRIR 

 Subprodutos não comestíveis – Não foi identificado chute para couros e local 

para acondicionamento dos mesmos - ADEQUAR; 

 Laboratório de controle – Não possui - CONSTRUIR; 

 Sede do S.I.E./S.I.M. - CONSTRUIR 

 Depósito de embalagens de uso diário – Possui - ADEQUAR 

 Local para guarda de utensílios e material de limpeza - Possui - ADEQUAR 

 Local para guarda de produtos tóxicos - Possui - ADEQUAR 

 Lay-out operacional do matadouro – Deverá se adequar ao projeto através de aditivo ao 

convênio - ADEQUAR AO PROJETO 

 

11. EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS BÁSICOS GERAIS: 
 

 Balanças (NP) - ADQUIRIR 

 Bandejas/Basquetas em PVC (NP) - ADQUIRIR 

 Carrinhos de Inox (NP) - ADQUIRIR 

 Equipamento para extração da carne (NP) - ADQUIRIR 

 Equipamento para sangria, abate/cortes (NP) - – ADQUIRIR 

 Equipamento para remoção de peles (NP) – ADQUIRIR 

 Equipamento para virar tripas (NP) – ADQUIRIR; 

 Esterilizadores para facas (NP) - ADQUIRIR 

 Estrados plásticos (NP) - ADQUIRIR 

 Exaustores (NP) - – ADQUIRIR 

 Máquina de lavar carrinhos/basquetas/caminhões – ADQUIRIR; 
 Mesa de extração da carne (NP) – ADQUIRIR 

 Mesas para acondicionamento e toalete (NP) - ADQUIRIR 

 Serras para corte de carcaças e meias carcaças - (NP) - ADQUIRIR 

 Serra-fita (NP) – ADQUIRIR 
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 Sistema de coleta e transporte dos resíduos/Câmara de resíduos (NP) – Falta construir 

câmara de resíduos – CONSTRUIR; 

 Tachos de cozimento (NP) – ADQUIRIR; 

 Tanques e pás de inox (NP) - ADQUIRIR 

 Tanques para acondicionamento de vísceras brancas (NP) – ADQUIRIR; 

 Trilhos aéreos – Não possui - INSTALAR 

* (NP) – NÃO POSSUI 
 

12. PROCEDIMENTOS DE AUTOCONTROLE PARA ELIMINAÇÃO DE RISCO 
SANITÁRIO NA ELABORAÇÃO DE ALIMENTOS SEGUROS. 
 

Em relação às Boas Práticas de Fabricação comumente exigidas, e em foco 

atualmente, refere-se aos sistemas de inspeção, principalmente em função das tendências 

mundiais, objetou caráter preventivo, onde se procura eliminar as condições propícias à 

ocorrência de risco sanitário, através da implantação do Sistema de Análise de Perigos e 

Pontos Críticos de Controle – APPCC, instituído a nível de Brasil pela Portaria Ministerial nº 
46 de 10/02/1998, a qual foi recentemente complementada pela Circular nº 175 de 
16/05/2005, que aborda e detalha os procedimentos de Verificação dos Programas de 

Autocontrole, citaremos: 

 

 Água de abastecimento; 

 Águas residuais; 

 Avaliação do Programa de Análise de Perigos e Pontos Críticos de 

Controle; 

 Calibração e aferição de instrumentos de controle do processo; 

 Certificação dos produtos (rotulagem) 

 Controle da Matéria Prima, ingredientes e material de embalagem; 

 Controle de Temperaturas; 

 Controle integrado de pragas; 

 Higiene, hábitos higiênicos e saúde dos operários; 
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 Iluminação; 

 Limpeza e Sanitização (PPHO); 

 Manutenção das instalações e equipamentos industriais; 

 Procedimentos sanitários das operações; 

 Testes Microbiológicos (contagem total de mesófilos, contagem total de 

enterobacterias, salmonella spp., Escherichia coli, Listéria spp.); 

 Ventilação; 

 Vestiários e sanitários;. 

 

A verificação e acompanhamento dos programas de autocontrole elencados 

anteriormente constitui-se basicamente, no papel da equipe oficial de inspeção e 

fiscalização, que conforme norteia a classificação e âmbito de comercialização do referido 

estabelecimento, à luz do que estabelece a Lei nº 1.283 de 18/1950, Art. 4º, alínea b, 

encontra-se sob a jurisdição da Inspeção Estadual e Lei nº 7.889, de 23/11/89, caberia ao 

município. Sendo que no Estado do Amapá tal atribuição faz parte das competências da 

Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária – DIAGRO.  

 

13. COMENTÁRIOS: 
 

Na vistoria constatamos que o estabelecimento encontra-se distante da área 

urbana, próximo a um córrego/igarapé que desemboca na margem direita do Rio Araguari, 

fator este agravante ao que preconiza as normas vigentes e à legislação ambiental. 

A DIAGRO concluiu que o estabelecimento como se encontra, não satisfaz aos 

critérios técnicos e higiênicos imprescindíveis à finalidade a qual se destina.  

No entanto vale salientar que a carne produzida no estado é 100% clandestina, 

sendo abatida em locais impróprios, sem nenhum controle oficial, faz-se necessário a 

construção de matadouros públicos regidos pela legislação municipal e/ou estadual 

através de inspeção sanitária industrial de produtos de origem animal, sem desprezar as 

boas práticas de fabricação. 

Face aos requisitos técnicos e legais de ordem sanitária e operacional, que regem a 

instalação e funcionamento de matadouros frigoríficos de bovinos e bubalinos/suínos, 

considerando as condições da construção, higiênico-sanitárias operacionais encontradas 
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no estabelecimento e, considerando ainda, o direito da população em ter acesso a 

alimentos seguros do ponto de vista nutricional e sanitário. 

A DIAGRO condicionou a operacionalidade somente após vistoria dos fiscais de 

inspeção do órgão oficial para verificação das solicitações feitas e conclusão final da 

supervisão estadual. 

 

  
                         Figura 01  Local para Abate de animais                                                             Figura 02 Detalhe do pé direito 
 

  
Figuras 03 e 04 Área interna do matadouro em construção 
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Figuras  05 e 06 Área interna do matadouro 

 

  
                          Figura 07 Poço Amazônico                                                                             Figura 08 Caixa d’água para abastecimento 
 

  
                     Figura 09 Fundos da área de abate                                                            Figura 10 Futuras instalações administrativas 
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Figuras 11 e 12 Sumidouro 

  
Figuras  13 e 14 Tanque séptico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renata Trois de Araujo 

Gerente de Meio Ambiente Geocenter 
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