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1. APRESENTAÇÃO 

Conhecer a realidade físico-ambiental da área de implantação de um empreendimento 

é o alicerce básico do planejamento ambiental. Além disso, é necessário compreender que a 

dinâmica ambiental é representada através da interrelação de componentes bióticos, abióticos 

e antrópicos, onde a ocupação do meio deve se dar por meio de planejamento e estudos, que 

estejam em conformidade com o Termo de Referência, buscando-se, assim, adequada 

proteção ambiental e uso racional dos solos, dos minerais, dos recursos hídricos e características 

do relevo. 

Desta forma, no presente estudo de Meio Físico da bacia hidrográfica do rio São Bento, 

buscou-se dar um enfoque multidisciplinar quanto aos aspectos físicos que compõem a Área de 

Influência Indireta da PCH São Bento, com ênfase especial na Área de Influência Direta, de 

modo a identificar suas potencialidades e fragilidades. 

A caracterização e o diagnóstico devem, portanto, identificar não apenas dados 

representativos do rio São Bento e de seus principais afluentes, mas também, dos fatores que 

controlam a variação nos ambientes de interação, sejam eles naturais e/ou antrópicos, para 

que, nas fases de instalação e operação do empreendimento, seja possível reconhecer e 

dimensionar a magnitude dos impactos que possam vir a surgir. 

O estudo de Meio Físico, portanto, visa dar maior precisão às medidas preventivas e 

corretivas para o uso e ocupação territorial, reduzindo os impactos e garantindo a 

sustentabilidade ambiental. Desta forma, procurou-se descrever, com detalhamento, as 

principais características climáticas, geológicas, geomorfológicas, pedológicas e hidrológicas 

das áreas de influência da PCH São Bento, buscando-se a integração dos temas, garantindo um 

maior subsídio técnico para a identificação e descrição de impactos, além da escolha de 

alternativas para contorná-los. 

Foram contemplados os seguintes recursos: clima, rochas, relevo e solos, tendo sido 

caracterizados pelas áreas de climatologia, geologia, geomorfologia, pedologia e recursos 

hídricos. Para a realização dos estudos, utilizaram-se bancos de dados eletrônicos, bibliografias 

relevantes e visita exploratória de campo realizada no mês de agosto de 2018, onde foram 

percorridos trechos da AII da PCH São Bento (Figura 1-1 e Ilustração 49 do Volume 3), 

considerando-se os compartimentos mais relevantes para o diagnóstico. Ressalta-se que a 

metodologia utilizada foi a mesma tanto para a Área de Influência Indireta, quanto para a Área 

de Influência Direta (Figura 1-2 e Ilustração 50 do Volume 4), em ambos casos, procurou-se dar 

o nível de precisão adequado para o tipo de empreendimento a ser instalado. 

Cabe destacar que, em conjunto, a engenharia, os consultores ambientais e 

empreendedor, estudaram alternativas de rebaixamento da cota do reservatório, buscando a 

minimização dos impactos nas propriedades diretamente afetadas sem que houvesse perda 

expressiva na produção de energia. O Projeto original previa a barragem na cota 740,0 m; com 

os novos estudos realizados foi possível estabelecer a barragem na cota 737,0 m, eliminado as 

interferências com as benfeitorias das propriedades com uma menor perda possível na 

produção de energia. 

Sendo assim, a síntese do Diagnóstico do Meio Físico será apresentada considerando a 

cota 737,00 do reservatório, alternativa sugerida para o processo de licenciamento do 

empreendimento. O detalhamento das alternativas estudadas encontra-se no capítulo 5 do 

Volume 1. 
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Figura 1-1: Pontos de amostragem Físico-Químicos na AII da PCH São Bento 
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Figura 1-2: Pontos de amostragem Físico-Químicos na AID da PCH São Bento 

Cabe destacar que, em conjunto, a engenharia, os consultores ambientais e 

empreendedor, estudaram alternativas de rebaixamento da cota do reservatório, buscando a 

minimização dos impactos nas propriedades diretamente afetadas sem que houvesse perda 

expressiva na produção de energia. O Projeto original previa a barragem na cota 740,0 m; com 

os novos estudos realizados foi possível estabelecer a barragem na cota 737,0 m, eliminado as 

interferências com as benfeitorias das propriedades com uma menor perda possível na 

produção de energia. 

Sendo assim, o Diagnóstico do Meio Físico será apresentado considerando a cota 737,00 

do reservatório, alternativa sugerida para o processo de licenciamento do empreendimento. 

O detalhamento das alternativas estudadas encontra-se no capítulo 5 do Volume 1. 
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2. CLIMA 

O clima refere-se às características da atmosfera inferidas de observações contínuas 

durante um longo período, geralmente de 30 a 35 anos. A climatologia ocupa posição central 

no amplo campo da ciência ambiental, uma vez que os processos atmosféricos influenciam os 

processos nas outras partes do ambiente, principalmente na biosfera, hidrosfera e litosfera 

(Ayoade, 2002). 

O estudo climático da região de implantação da PCH São Bento foi realizado, inicialmente, 

a partir da análise da circulação de grande e média escala, para possibilitar a compreensão da 

formação do clima regional e de sua interrelação com os diversos parâmetros utilizados para a 

caracterização climática. 

A ausência de estações meteorológicas com observações de longo período impôs que a 

análise dos parâmetros climáticos locais fosse realizada a partir dos dados da estação Catalão 

(Tabela 2-1), operada pelo INMET – Instituto Nacional de Meteorologia. Entretanto, conforme 

pode ser observado na Figura 2-1, a área de interesse encontra-se muito próxima à estação 

utilizada, o que confere representatividade aos resultados. 

Tabela 2-1: Estação Meteorológica Utilizada no Estudo Climático 

Estação Município Estado Coordenadas Condição 

INMET 83526 Catalão Goiás 

Latitude: -18,15° 

Longitude: -47,93° 

Altitude: 901 m 

Operante 

 

 

Figura 2-1: Localização da Estação Meteorológica Catalão. 
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2.1. Caracterização da Bacia 

O grande afastamento em relação à borda ocidental do Oceano Atlântico reduz muito 

as influências marítimas na região Centro-Oeste que, como um todo, apresenta grande 

diversificação térmica, em função da disparidade entre suas vastas superfícies baixas, extensas 

chapadas sedimentares, elevadas superfícies cristalinas e sua grande extensão latitudinal. 

Enquanto os fatores geográficos (relevo e altitude) levam à diversificação climática, o 

mecanismo atmosférico atua no sentido de criar uma uniformidade regional, determinando uma 

marcha estacional das chuvas, com máximas no verão e mínimas no inverno. Assim, através do 

setor oriental da região, sopram durante todo o ano, ventos geralmente de NE a E, oriundos do 

anticiclone subtropical semiestacionário do Atlântico Sul. 

Estes ventos são responsáveis pela manutenção do tempo estável, em virtude da 

movimentação vertical de subsidência superior, que é o movimento descendente de uma massa 

de ar na atmosfera, implicando geralmente a transferência de suas características para uma 

área mais ampla, trazendo como consequência a formação da inversão de temperatura na 

baixa atmosfera que ocorre durante os meses resultantes dos pequenos vórtices móveis dos 

núcleos de altas pressões destacadas no anticiclone subtropical. 

O aspecto meteorológico da bacia do rio São Bento e da região que a envolve, pode, 

entretanto, ser considerado estável e homogêneo. Ele praticamente acompanha o próprio 

aspecto climatológico em suas características tropicais continentais, livre da ocorrência e dos 

efeitos de ventos ciclônicos, generalizados, intensos e persistentes. 

Fenômenos meteorológicos de atividades generalizadas e de natureza migratória, que são 

originários de latitudes diferentes, cruzam e afetam diretamente a bacia do rio São Bento, em 

escala sinótica. Eles são mostrados na Figura 2-2 e encontram-se definidos a seguir: 

− Sistemas de Correntes perturbadas de Oeste, associado à formação das Linhas de 

Instabilidade Tropicais (IT); 

− Sistema de Correntes perturbadas de Norte, formada pela presença da Zona de 

Convergência Intertropical (CIT); 

− Sistemas de Correntes perturbadas do Sul, formadas pela presença do Sistema 

Anticiclônico e Polar e da Frente Polar (FP). 
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Figura 2-2: Sistema de Circulação Atmosférica na Região Centro-Oeste. 

Entre o final da primavera e o início de outubro, a região centro-oeste é constantemente 

invadida por ventos de W a NW trazidos por Linhas de Instabilidade Tropicais (IT). Tais linhas 

tratam-se de alongadas depressões barométricas, induzidas em pequenas dorsais. Esses 

fenômenos são muito comuns no interior do Brasil, especialmente no verão. Eles se relacionam 

ao movimento ondulatório da Frente Polar Atlântica (FPA) em contato com o ar quente da zona 

tropical e, depois de formados, se deslocam para leste ou, mais comumente para sudeste, 

anunciando, com nuvens e chuvas tropicais do tipo monçônico, e com antecedência de 24 

horas, a chegada da FPA. Portanto, o Sistema de Circulação Perturbada de Oeste, representado 

pela passagem das IT, define não somente as situações de instabilidade do tempo no verão, 

mas também as características mais notáveis desta estação na região centro–oeste. 

O Sistema de Correntes perturbadas de Norte acarreta, além das chuvas de verão, 

precipitações no inverno e outono, principalmente nessa última estação, quando a CIT atinge 

sua penetração máxima no hemisfério sul. Na primavera, estando a CIT situada bem ao norte do 

Equador, sua influência é praticamente nula sobre a formação das chuvas na região.   

O Sistema de Correntes perturbadas do Sul, representado pela invasão do anticiclone 

polar, possui comportamento bem distinto conforme seja verão ou inverno. Durante o verão, o 

aprofundamento e a expansão do centro de baixa do interior do continente (Baixa do Chaco) 

não permitem que a Frente Polar vença a barreira imposta por ela, fazendo com que se haja 

dissipação ou recuo, e só raramente, ela consegue vencê-la. Deste modo, no verão, as chuvas 

frontais ficam praticamente ausentes entre o centro e o norte da região centro-oeste. No inverno, 
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por outro lado, os anticiclones de origem polar, por serem mais fortes, invadem com mais 

frequência a região, após se deslocarem sobre o Oceano Pacífico e transporem a Cordilheira 

dos Andes nas latitudes médias. Nessas situações a baixa do interior abandona a região do 

Chaco, deslocando–se para a Bolívia e Estado do Acre, e a Frente Polar pode atingir o estado 

do Mato Grosso com orientação NO–SE. Com esta orientação, ela avança para NE, 

provocando, com sua passagem, chuvas frontais durante um a três dias, geralmente. A baixa do 

Chaco, embora não seja uma massa de ar caracteristicamente asseguradora de tempo bom, 

como são os centros anticiclônicos do Atlântico e do Pacífico, é, no entanto, um fator de 

resistência às invasões de sistemas frontogenéticos causadores de tempo instável com chuva na 

região centro-oeste.  

Assim, pode-se concluir que, apesar do setor setentrional da região centro-oeste ser 

atingido no verão, outono e inverno pelas chuvas acarretadas pelo sistema de corrente 

perturbada de norte (CIT), elas são pouco frequentes e não chegam a ter papel importante no 

regime térmico. Os sistemas de circulação que determinam as condições de tempo e de clima 

na região são as correntes perturbadas de W e NW das ITs e de S e SW da FPA, sucedidas, 

geralmente, pelos anticiclones polares, com tempo bom, seco e temperaturas amenas a frias. 

Dessa forma, o clima reinante em toda a bacia do rio São Bento é essencialmente 

homogêneo, pois persiste sempre com as mesmas características de temperatura, pressão e 

umidade, que variam pouco de ano para ano. Essa homogeneidade climatológica impede a 

incidência de fenômenos ciclônicos dinâmicos e intensos em escala sinótica. 

Fenômenos meteorológicos localizados, de curta duração e intensos, provocados pelo 

aquecimento e pela instabilidade da época quente e úmida, ocorrem também com bastante 

frequência. Eles surgem generalizados na bacia e na região em torno. São trovoadas 

convectivas ou orográfico-convectivas que concorrem, de alguma forma, para o maior índice 

pluviométrico da referida época quente, pois são responsáveis por índices elevados de 

precipitações pontuais. 

Na bacia do rio São Bento, as trovoadas são mais frequentes na época quente e úmida 

(novembro a março) e bem menos frequentes nos meses de transição, praticamente 

desaparecendo na época fria e seca (junho a agosto). A frequência máxima diária ocorre nos 

dias de menor nebulosidade, logo após a dissipação de alguma frente fria, ou então, 

antecedendo a aproximação de uma linha de instabilidade. 

Para subsidiar os estudos climatológicos, que consistiram da análise dos fenômenos 

responsáveis pela definição e comportamento dos diversos parâmetros climáticos, considerou-

se a estação Catalão. Os seus dados, a nível médio mensal, abrangem o período de 1970 a 2017 

(47 anos) e constam da publicação “Normais Climatológicas”, do INMET. Desta forma, a 

compilação das informações serviu para a definição precisa do comportamento do clima na 

bacia do rio São Bento. 

Os valores médios mensais registrados nessa estação constam na Tabela 2-2. 
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Tabela 2-2. Características Climatológicas Registradas na Estação Catalão 

Mês 

Temperatura (oC) 
Precipitação 

(mm) 

Evaporação 

(mm) 

Insolação 

(Dias e 

Horas) 

Umidade 

Relativa 

(%) 

Nebulosidade 

(0-10) 

Pressão 

Atmosférica 

(hPa) Média 
Máxima Mínima 

Média Absoluta Média Absoluta 

Jan 23,0 29,2 34,2 19,0 13,7 272,3 132,4 73,5 78,0 6,4 916,4 

Fev 23,0 28,6 33,7 19,0 16,0 217,5 95,6 70,1 77,0 6,0 916,5 

Mar 23,2 28,9 33,4 18,9 13,2 172,0 92,4 78,7 75,0 5,2 917,0 

Abr 22,4 26,1 32,3 17,8 9,9 79,7 74,0 85,3 73,0 4,0 917,9 

Mai 20,6 27,0 31,2 15,6 4,2 31,0 71,2 102,1 68,0 3,3 919,2 

Jun 19,4 26,3 30,8 14,0 1,6 10,0 29,2 110,8 63,0 2,5 920,9 

Jul 19,3 26,3 31,3 13,7 2,4 10,3 35,5 140,4 56,0 2,4 921,3 

Ago 21,2 28,6 34,2 15,6 4,4 14,1 50,2 178,1 52,0 2,4 920,0 

Set 22,9 29,7 36,6 17,6 10,1 41,3 49,0 177,1 54,0 3,2 918,6 

Out 23,3 29,4 37,1 18,6 11,8 150,8 95,0 132,9 65,0 5,2 917,1 

Nov 23,0 28,6 34,7 18,7 11,8 212,2 87,8 94,3 74,0 6,1 915,9 

Dez 22,6 27,8 36,4 18,8 14,3 283,5 116,9 71,1 79,0 6,8 915,8 

Média 22,0 28,0 37,1 17,3 1,6 124,5 77,4 109,5 68,0 4,5 918,1 
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2.2. Clima, Precipitação Pluviométrica e Balanço Hídrico 

A disposição latitudinal e a localização geográfica da bacia do rio São Bento lhe dão uma 

característica predominante de clima tropical de natureza continental, quente e úmido, 

correspondendo à classificação Aw – Clima Tropical com estação seca de inverno, segundo 

Köppen (Figura 2-3), com uma época sazonal seca e fria bem definida, que é equilibrada em 

suas necessidades hídricas, por meses chuvosos de uma época sazonal mais úmida e quente. 

Entretanto, porções da bacia podem ser classificadas como Cwa – Clima Subtropical Úmido 

com inverno seco e verão quente. 

 

Figura 2-3: Tipos climáticos no Brasil, segundo a classificação de Köppen 
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O total pluviométrico anual na estação Catalão fica em torno de 1.500 mm. Os maiores 

valores médios mensais compreendem o bimestre dezembro a janeiro, superiores a 220 mm ao 

mês, totalizando 37,2% da precipitação anual (Figura 2-4). Já os meses mais secos, junho a 

agosto, apresentam valores próximos de 0 mm, contribuindo com apenas 2,3% da precipitação 

anual. 

 

Figura 2-4: Precipitação Pluviométrica na bacia do rio São Bento. 
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Na Figura 2-5 têm-se as isoietas de alturas pluviométricas anuais da região da bacia do rio 

São Bento. 

 

Figura 2-5: Isoietas da região da bacia do rio São Bento. 

Ao analisar-se a Tabela 2-3 e a Figura 2-6, é possível fazer algumas inferências a respeito 

do balanço hídrico na região da bacia do rio São Bento. 

Tabela 2-3. Balanço Hídrico da Bacia do rio São Bento 

Mês 
Precipitação 

(mm) 

Evaporação 

(mm) 

Deficiência 

Hídrica (mm) 

Excedente 

Hídrico (mm) 

Janeiro 272,3 132,4 - 139,9 

Fevereiro 217,5 95,6 - 121,9 

Março 172,0 92,4 - 79,6 

Abril 79,7 74,0 - 5,7 

Maio 31,0 71,2 -40,2 - 

Junho 10,0 29,2 -19,2 - 

Julho 10,3 35,5 -25,2 - 

Agosto 14,1 50,2 -36,1 - 
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Mês 
Precipitação 

(mm) 

Evaporação 

(mm) 

Deficiência 

Hídrica (mm) 

Excedente 

Hídrico (mm) 

Setembro 41,3 49,0 -7,7 - 

Outubro 150,8 95,0 - 55,8 

Novembro 212,2 87,8 - 124,4 

Dezembro 283,5 116,9 - 166,6 

Média 124,5 77,4 - - 

Segundo o balanço hídrico climatológico, a deficiência hídrica local chega a 128,4 mm, 

mantendo-se presente de maio a setembro. O mês responsável pelo maior valor de déficit hídrico 

é maio (40,2 mm). Devido ao alto volume de chuvas no verão, há um excedente hídrico de   

693,9 mm anuais, que são armazenados no solo, infiltram-se em profundidade ou são escoados 

superficialmente, formando enxurradas. 

 

Figura 2-6: Balanço Hídrico da bacia do rio São Bento. 

Ressalta-se que chuvas de alta intensidade podem superar a capacidade de infiltração 

nos solos, provocar o escoamento superficial (run-off) e formar enxurradas e erosões. Entretanto, 

segundo esses dados médios, o potencial erosivo das chuvas na região é baixo, mas atenção 

especial deve ocorrer no período chuvoso, pois em alguns meses desse período, as chuvas 

podem ultrapassar os 250 mm. Na estação chuvosa também há maior probabilidade de 

ocorrência de enxurradas já que a condutividade dos solos diminui em função de suas maiores 

saturações. 
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2.3. Temperatura do Ar e Regime dos Ventos 

O padrão circulatório em grande escala das massas de ar é o fator determinante para o 

estabelecimento, na região, da distribuição mais ou menos homogênea e regular das 

temperaturas, pressões e umidade, que predomina na bacia do rio São Bento e na região do 

entorno. Tal padrão circulatório é caracterizado por ventos que variam de calmos a 

relativamente fracos. Não há condições geofísicas para a incidência de ventos generalizados, 

intensos ou persistentes. Ventos de rajadas muito intensas, associados a trovoadas em geral, 

ocorrem, com relativa frequência, na época úmida a quente, entretanto, são muito localizados 

e não persistem, atuando, portanto, sobre áreas muito reduzidas. 

A distribuição anual das temperaturas na bacia acompanha o deslocamento aparente 

do Sol através das latitudes tropicais e equatoriais e, também, o da faixa do calor latente máximo 

de vaporização. As médias anuais de temperatura ocorrem, por isso, dentro de limites pouco 

significativos. 

A época do ano considerada seca e fria na bacia predomina de maio até setembro. Ela 

é definida pela atividade de uma única massa de ar de natureza tropical continental, mais 

estável e menos aquecida devido às pressões sazonalmente mais elevadas, que predomina 

sobre todo o interior continental brasileiro. Por outro lado, a época do ano considerada úmida e 

quente tem o seu início meteorológico em outubro e se prolonga até março ou abril, 

dependendo do ano, com seu ápice ocorrendo no período dezembro/janeiro. Ela é 

caracterizada pelo predomínio de uma única massa de ar de natureza equatorial continental, 

que tem como região de origem a vasta faixa equatorial amazônica. Essa massa de ar expande-

se continuamente para o sul, sendo impulsionada pela ocorrência do inverno do hemisfério 

norte. Tal expansão é facilitada, não só pelas pressões baixas e temperaturas normalmente 

elevadas do verão do hemisfério sul, como também pela descida da Zona de Convergência 

Intertropical (CIT). 

Na região, predominam temperaturas elevadas na primavera e no verão. O inverno, 

embora sujeito a máximas diárias elevadas, é uma estação mais caracterizada por temperaturas 

amenas e frias, fato devido pelo efeito da latitude, altitude e maior participação de massa polar. 

O mês de abril constitui-se do mês que marca o período de transição na bacia para a 

época seca e fria. Ele ainda é chuvoso pois representa o fim meteorológico da época chuvosa. 

É nele que o Sol começa a atingir a vertical das latitudes equatoriais do hemisfério norte, após 

ter cruzado o equador terrestre. O mês seguinte, maio, é normalmente mais seco, porque 

representa o início meteorológico da época seca e fria. Os meses de setembro e outubro fazem 

a transição para a época chuvosa. Outubro é mais chuvoso pois precede o início da época 

chuvosa, com o Sol posicionado na vertical das latitudes equatoriais do hemisfério sul. 

As médias anuais de temperatura ocorrem devido ao deslocamento do Sol e do calor 

latente de vaporização, dentro de limites pouco significativos. Conforme indica a Figura 2-7, a 

média anual da temperatura verificada na região fica em torno de 22°C, com uma média anual 

máxima de 28,0°C e uma média anual mínima de 17,°C. A máxima absoluta anual chega a 

37,1°C e a mínima absoluta anual fica em torno de 1,6°C. 
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Figura 2-7: Temperaturas na bacia do rio São Bento. 

2.4. Umidade Relativa do Ar 

A distribuição da umidade do ar na região acompanha a faixa do calor latente máximo 

de vaporização. Ela é mais representativa na época quente e não possui representatividade na 

época seca. A variação média anual da umidade relativa comprova isto: apresenta um valor 

médio de 76% de novembro até abril, e um valor de 52% em agosto, o que significa que a 

incidência maior de umidade ocorre associada à massa equatorial continental tendo, por isso, 

origem basicamente equatorial. 

A umidade do ar na região começa a adquirir características significativas a partir de 

outubro de cada ano, quando a umidade equatorial começa a chegar, dando início às chuvas 

sazonais. Os máximos valores médios mensais, superiores a 75%, ocorrem no período do verão 

austral. A média mensal diminui até atingir 52% em agosto. 

A Figura 2-8 mostra o comportamento da umidade relativa do ar na bacia do rio São 

Bento, indicando média de 67,8% ao longo do ano. 
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Figura 2-8: Umidade Relativa do Ar na bacia do rio São Bento. 

2.5. Nebulosidade, Radiação Solar e Insolação 

A nebulosidade, que se mantém em média de 4,5 ao longo do ano, vai aumentando, a 

partir de outubro, pouco a pouco, até formar uma cobertura máxima entre dezembro e março 

(Figura 2-9). Tal cobertura reduz proporcionalmente à radiação solar, que atinge o seu mínimo 

entre dezembro e janeiro. 

 

Figura 2-9: Nebulosidade na bacia do rio São Bento. 
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A insolação média na época chuvosa, entre dezembro a março, corresponde à cerca de 

68,6% do total da insolação que ocorre no período seco, de maio até agosto, e que é 

caracterizado por céu claro a parcialmente nublado. A Figura 2-10 demonstra que a insolação 

média anual fica em torno de 109,5 dias/horas, sendo que, os meses de maio a agosto 

apresentam os maiores valores mensais, em decorrência da menor nebulosidade. 

 

Figura 2-10: Insolação na bacia do rio São Bento 

2.6. Pressão Atmosférica 

A distribuição das pressões atmosféricas na bacia mostra também uma grande 

homogeneidade nas massas de ar predominantes. A entrada do grande anticiclone polar na 

região, que tem movimento lento devido à reduzida energia de que é dotado nas baixas 

latitudes, faz com que haja aumento de pressão, dessa forma, a temperatura cai e o vento passa 

a soprar com direção sul. O céu então atinge dez partes de nuvens, do tipo stratus, stratus-

cumulus ou mesmo de altus-stratus, caso a invasão fria seja elevada. A pressão atmosférica 

média mensal oscila entre 915,8 hPa a 921,3 hPa, com a ocorrência de valores máximos na 

época seca e fria (Figura 2-11). 
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Figura 2-11: Pressão Atmosférica na bacia do rio São Bento 

2.7. Projeções Climáticas 

O Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA), instituído em 10 de maio de 

2016 por meio da Portaria nº 150, é um instrumento elaborado pelo governo federal em 

colaboração com a sociedade civil, setor privado e governos estaduais que tem como objetivo 

promover a redução da vulnerabilidade nacional à mudança do clima e realizar uma gestão 

do risco associada a esse fenômeno. Uma estratégia de adaptação envolve a identificação da 

exposição do país a impactos atuais e futuros com base em projeções de clima, a identificação 

e análise da vulnerabilidade a esses possíveis impactos e a definição de ações e diretrizes que 

promovam a adaptação voltadas para cada setor. Na sequência as considerações emanadas 

do PNA com interface aos recursos hídricos e geração de energia;   

Com as alterações nos padrões de temperatura e precipitação esperadas com a 

mudança do clima, deverão ocorrer impactos importantes sobre a disponibilidade hídrica 

(volumes e distribuição), afetando os usos da água e a população como um todo, e sobre a 

ocorrência de eventos extremos ligados à água (cheias e secas), que deverão se tornar mais 

intensos. A água, por sua natureza, deverá ser o meio pelo qual, primeiramente, as populações 

e os setores usuários sentirão os efeitos da mudança do clima global. 

As inundações e as secas têm cada vez mais chamado a atenção da sociedade, não só 

por causarem impactos econômicos e sociais relevantes, mas por estarem mais evidenciados 

nos meios de comunicação. Cabe lembrar que, além do impacto provocado por uma possível 

modificação do clima, os recursos hídricos e os eventos extremos, a eles associados, são 

geralmente afetados por outros fatores de pressão, tais como o uso e ocupação das bacias 

hidrográficas, o aumento da demanda urbana, agrícola e para a geração de energia, a 

intensificação de certos processos de comprometimento da qualidade da água, o aumento da 

exposição das populações e o incremento da intervenção humana em geral. 

De forma geral, estudos conduzidos no Brasil indicam que as simulações realizadas na 

escala das bacias hidrográficas (NÓBREGA et al., 2011; TOMASELLA et al., 2009; CAMPOS e NÉRIS, 

2009; MEDEIROS, 2003) corroboram com os estudos realizados em nível global (MILLY et al., 2005; 
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UK MET OFFICE, 2005) e nacional (SALATI et al., 2008) no que diz respeito aos sinais da mudança 

do clima, a saber, variações na temperatura e precipitação, entre outros. 

Com base nos estudos de impactos da mudança do clima sobre os recursos hídricos em 

escala global, as projeções indicam que o Brasil deve sofrer efeitos distintos em suas diferentes 

regiões. Os principais impactos da mudança do clima sobre os recursos hídricos no país podem 

ser sintetizados em quatro grandes tendências: 

− Aumento da criticidade hídrica para bacias hidrográficas da Região Nordeste, embora 

não haja consenso sobre estudos acerca da dinâmica da precipitação de chuvas; 

− Rápido declínio nos fluxos em torno de 2100 para as bacias da parte ocidental do 

Nordeste e do Atlântico Ocidental; Tendência de declínio na oferta de água superficial 

para quase todas as regiões do Brasil (o declínio na precipitação de chuvas poderá 

impactar os fluxos dos rios em bacias geradoras de hidroeletricidade), e 

− Aumento da precipitação e, consequentemente, das vazões para a região sul do país. 

Além dos efeitos sobre as águas superficiais, a mudança do clima deverá afetar as taxas 

de recarga de águas subterrâneas. Estudo realizado por Doll & Florke (2005), estima que as águas 

subterrâneas no Nordeste do Brasil devem ter uma redução na recarga da ordem de 70% até 

2050. Da mesma forma, no Sistema Aquífero Guarani, em quase 70% dos cenários climáticos, 

previram variações dos níveis freáticos abaixo daqueles medidos no monitoramento entre 2004 

e 2011 (MELO, 2013). 

No entanto, o conhecimento sobre recarga e níveis de aquíferos é ainda incipiente. O 

impacto da mudança do clima sobre as águas subterrâneas é ainda pouco estudado, inclusive, 

no que se refere aos impactos sobre a relação entre as águas superficiais e aquíferos, que são 

hidraulicamente conectados (KUNDZEWICZ et al., 2007). 

O Brasil é um dos grandes produtores mundiais de energia hidrelétrica, respondendo por 

10% da produção mundial. De acordo com dados da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL), em torno de 61% da matriz energética brasileira tem origem na hidroeletricidade. Esse 

sistema é fortemente dependente da disponibilidade hídrica de médio e longo prazo para a 

produção de energia firme e, portanto, para garantia de atendimento do sistema. Isso significa 

uma alta vulnerabilidade a alterações no regime hidrológico. Muitos estudos disponíveis 

apontam, de maneira não conclusiva, para uma tendência de redução da precipitação e, 

portanto, da disponibilidade hídrica nas regiões Nordeste, onde a produção de hidroeletricidade 

é importante, e Norte, para onde está prevista sua expansão. 

Em áreas fundamentais para a geração hidrelétrica no Brasil, como a região Sudeste e a 

bacia do rio Tocantins, não existe concordância entre os modelos climáticos sobre qual será a 

tendência de alteração no padrão de escoamento: se positiva ou negativa. Por outro lado, há 

um potencial de aumento da produção na região Sul em decorrência da previsão de elevação 

na precipitação; no entanto, o aproveitamento desse potencial depende da capacidade de 

armazenamento e aproveitamento desses excedentes. 

A opção do setor nos últimos anos, de expandir a produção a partir de reservatórios sem 

capacidade de regularização, apesar de reduzir os impactos sobre o meio ambiente, pode 

adicionar vulnerabilidades em um possível cenário de períodos de extremos mais longos e 

severos, uma vez que essas usinas dependem exclusivamente do escoamento dos rios. Isso tem 

impacto também na operação dos reservatórios que integram o Sistema Interligado Nacional 

(SIN), que não corresponde, necessariamente, aos interesses das bacias em que se localizam e 

podem acirrar conflitos locais. 

De maneira geral, usinas hidrelétricas com reservatórios possuem maior capacidade de 

gerenciamento das vulnerabilidades, pois ficam menos sujeitas à variação da vazão do rio. 

Estudo realizado pelo CEBDS, mostra que, dependendo da capacidade instalada, as usinas 

estão sujeitas a diferentes tipos de impactos e, consequentemente, se deve buscar formas 

distintas para a redução de suas vulnerabilidades, entre elas, o suprimento com outras fontes de 
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energia nos meses de déficit hídrico. Além disso, maior capacidade de reservação e 

possibilidade de regularização de corpos d’água significam redução de vulnerabilidades para 

os demais usos da água, em especial, o abastecimento humano. 

Possíveis medidas de adaptação para o setor incluem: 

− Aumento da capacidade de reservação interanual nos empreendimentos de 

produção de energia; 

− Maior integração de usos múltiplos nos reservatórios; 

− Aumento de investimentos em soluções locais de geração de energia de maneira 

complementar à energia proveniente do SIN.4, e 

− Aumento de investimentos em medidas de conservação e recuperação de APP com 

intuito de reduzir o assoreamento dos reservatórios e aumentar sua vida útil. Disponível 

em http://cebds.org/publicacoes/gerenciamento-de-riscos-hidricos/#.VddBD4tRGUk 

A grande variação da quantidade de chuvas nos últimos anos tem ocorrido em função 

das variações da circulação atmosférica em escala global, em particular às relacionadas ao 

fenômeno El Nino-Oscilação Sul (ENOS). Para Nobre (1992) esse fenômeno é formado por dois 

eventos distintos: El Nino e anti-El Nino, com duração aproximada de um ano cada (com início 

em meados de um ano e término em meados do ano seguinte). Caracterizam-se pela 

predominância de anomalias positivas (El Nino correspondendo à fase quente) e anomalias 

negativas (anti-El Nino, fase fria) da temperatura da superfície do mar (TSM), mais 

especificamente no Pacífico Tropical. 

Outros estudos, como os realizados pelo Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC), 

apontam para a redução da vazão em todas as bacias que possuem importantes afluentes no 

centro-oeste, como: Tocantins/Araguaia, Paraná, São Francisco, Paraguai e Amazonas no 

período de 2071a 2100. Além disso, estudos desenvolvidos pelo INPE e pela Embrapa sugerem 

que as temperaturas aumentarão entre 1ºC e 5,8ºC na região, com um período de estiagem 

mais seco e quente até 2070, o qual deverá predominar com uma duração de sete meses ao 

ano. 

De acordo com o PBMC (2014a), as projeções para o bioma Cerrado, baseadas nos 

resultados científicos de modelagem climática global e regional, são as seguintes: 

− Aumento de 1ºC na temperatura superficial com diminuição percentual entre 10% a 

20% na precipitação durante as próximas três décadas (até 2040); 

− Em meados do século (2041-2070) espera-se um aumento entre 3º e 3,5ºC da 

temperatura do ar e redução entre 20% e 35% da pluviometria; 

− No final do século (2071-2100) espera-se um aumento de temperatura entre 5º e 5,5ºC 

e redução crítica na distribuição de chuva, com diminuição entre 35% e 45%. 

Ainda segundo o PBMC (2014b), a região centro-oeste sofrerá mudanças significativas nos 

padrões de distribuição das chuvas com o desmatamento do bioma Amazônico. Tal mudança 

causará perda na produtividade das lavouras e na capacidade hídrica regional, podendo 

afetar a produção hidrelétrica. Segundo o PBMC (2014c), a expansão da agricultura e da 

pecuária, que está intimamente associada ao desmatamento e às queimadas nas novas 

fronteiras agrícolas, é uma das grandes fontes de emissão de carbono, e pode contribuir, ainda 

mais, para as mudanças climáticas futuras e as reduções das chuvas, como citado 

anteriormente. 

Dessa forma, as mudanças climáticas projetadas para os próximos anos poderão 

aumentar significativamente as áreas irrigadas na região centro-oeste do Brasil (PBMC, 2014c), o 

que poderá causar conflitos pelos recursos hídricos e limitações à empreendimentos hidrelétricos. 

Por fim, é importante citar a produção de gases de efeito estufa para hidrelétricas, a qual 

é determinada por três fatores: decomposição vegetação pré-existente; a ação de algas 

http://cebds.org/publicacoes/gerenciamento-de-riscos-hidricos/#.VddBD4tRGUk
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primárias que emitem CO2 nos lagos das usinas; acúmulo de nutrientes orgânicos trazidos por rios 

e pela chuva. A maioria da liberação de gases de efeito estufa nos reservatórios é proveniente 

da decomposição da madeira, restos vegetais e material orgânico carreado para o lago. O CO2 

representa 83%, e o CH4 (metano) 17% dos gases de efeito estufa liberados em reservatórios de 

usinas hidrelétricas.  

Em estudos realizados anteriormente, foi presumido que as emissões de metano seriam 

relativamente constantes ao longo do horizonte de tempo (Fearnside, 1995), sendo que os picos 

seriam alcançados nos primeiros anos e, após o enchimento do reservatório, haveria um certo 

declínio. Entretanto, a emissão de gás carbônico e de metano não acaba com a decomposição 

total da vegetação pré-existente no lago da usina. Há uma renovação constante na produção 

desses gases, com a chegada de novos materiais orgânicos trazidos pelos rios e pelas chuvas, os 

quais passam a ser decompostos pelas algas primárias. De acordo com dados de emissão de 

metano em áreas cobertas por macrófitas, baseadas em imagens LANDSAT (1988) no 

reservatório de Tucuruí, a área de macrófitas é maior nos primeiros anos de formação do 

reservatório, contribuindo para um grande pulso de emissões de metano durante este período. 

Destaca-se, também, que nos anos iniciais de um reservatório é quando se há maior quantidade 

de nutrientes solubilizados na água, o que colabora para o crescimento das algas 

decompositoras.  

Segundo Furnas Centrais Elétricas (2003), reservatórios antigos emitem menos gases que os 

novos devido à decomposição da biomassa inundada durante o período de enchimento do 

reservatório, por intermédio do barramento dos rios. Dessa forma, tem-se que a emissão de gases 

em reservatório não é nula após alguns anos de operação, mas é menor que nos anos iniciais e 

pode sofrer variação dependendo do incremento de material orgânico. 

Essas considerações não repercutem para o reservatório da PCH São Bento considerando-

se a sua restrita escala de abrangência, sendo que o seu reservatório tem apenas 15 ha e um 

volume de 0,00022 m³. Outro fator relevante é o tempo de residência da água no lago que é de 

aproximadamente 3,8 horas apenas, praticamente não configurando ambiente lêntico. 

O Ministério de Minas e Energia, ao elaborar seu Plano de Demanda Estratégica (PDE), 

levou em consideração variáveis sobre as vazões dos recursos hídricos. Assim sendo, diante da 

pluralidade de opções, é importante destacar as seguintes questões: 

− As dimensões brasileiras tornam a diversidade de cenários climatológicos relevante, 

uma vez que as mudanças climáticas podem afetar distintivamente as diferentes bacias 

do Sistema Interligado Nacional (SIN); 

− O estudo não deve abranger apenas fontes hídricas, pois estudos indicam que 

mudanças climáticas podem alterar a disponibilidade de outras fontes, tais como a 

biomassa e a fotovoltaica; 

− As mudanças de uso e ocupação de solo podem influenciar significativamente no 

regime de chuva e de afluência; 

− O acoplamento entre modelos climáticos e de simulação hidrológica pode enviesar 

resultados devido às diferenças de escalas; 

− Utilizar técnicas estatísticas avançadas, embora permita obter resultados ágeis e de 

qualidade, não permite a representação do processo físico, principalmente, em 

relação às mudanças no uso do solo. 

O Atlas Digital dos Cenários Climáticos Projetados para o Brasil com base no Quarto 

Relatório do Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC; 2007), indicou, para as próximas 

décadas, um aumento na precipitação na região Centro-Oeste (Tabela X), contrariando os 

relatórios da PBMC, anteriormente aqui citados. 
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Tabela 2-4. Precipitação pluvial nas estações do ano, para os períodos de 1961 a 1990 

Mês 

1961-1990 2071-2100 

Cenário A1 Cenário A2 

Precipitação Precipitação Anomalia 

Brasil 

Janeiro 25,0 28,4 3,3 

Fevereiro 25,2 28,5 3,3 

Março 24,8 28,1 3,4 

Abril 23,9 27,3 3,5 

Maio 22,7 26,1 3,6 

Junho 21,5 24,9 3,7 

Julho 21,5 24,9 3,8 

Agosto 22,6 26,2 3,9 

Setembro 23,5 27,4 4,0 

Outubro 24,4 28,3 4,1 

Novembro 24,7 28,4 3,8 

Dezembro 24,9 28,4 3,5 

Região Norte 

Janeiro 255,8 260,1 4,0 

Fevereiro 257,6 261,2 3,6 

Março 292,3 298,8 6,5 

Abril 261,0 264,3 3,3 

Maio 208,9 203,1 -5,9 

Junho 134,7 129,3 -5,4 

Julho 103,5 100,1 -3,4 

Agosto 86,2 82,5 -3,7 

Setembro 99,6 92,7 -6,9 

Outubro 139,2 130,8 -8,4 

Novembro 168,0 168,9 0,9 

Dezembro 210,5 216,1 5,3 

Região Nordeste 

Janeiro 136,1 139,2 3,1 

Fevereiro 154,6 156,0 1,1 

Março 188,8 185,4 -3,4 

Abril 162,3 158,7 -3,6 

Maio 87,7 81,2 -6,5 

Junho 53,7 50,1 -3,6 

Julho 44,6 43,4 -1,2 

Agosto 24,5 22,6 -1,9 

Setembro 24,6 23,4 -0,9 

Outubro 47,1 40,9 -6,2 
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Mês 

1961-1990 2071-2100 

Cenário A1 Cenário A2 

Precipitação Precipitação Anomalia 

Novembro 75,6 72,0 -3,6 

Dezembro 105,4 105,4 0,0 

Região Centro-Oeste 

Janeiro 268,5 281,5 13,0 

Fevereiro 238,3 250,9 12,6 

Março 239,9 244,9 5,0 

Abril 129,9 129,0 -0,9 

Maio 62,0 59,5 -2,5 

Junho 19,8 17,4 -2,4 

Julho 13,6 14,0 0,3 

Agosto 26,7 29,1 2,5 

Setembro 66,6 61,2 -5,7 

Outubro 149,7 143,8 -5,9 

Novembro 206,4 209,1 3,0 

Dezembro 266,3 277,1 10,5 

Região Sudeste 

Janeiro 227,9 238,1 10,2 

Fevereiro 157,6 170,8 13,2 

Março 145,4 146,9 1,2 

Abril 76,5 72,6 -3,6 

Maio 46,2 43,4 -2,8 

Junho 26,4 23,1 -3,0 

Julho 25,1 21,7 -2,5 

Agosto 25,1 22,6 -2,2 

Setembro 52,8 48,3 -4,8 

Outubro 124,6 120,0 -4,3 

Novembro 180,3 182,4 2,1 

Dezembro 233,7 242,7 9,0 

Região Sul 

Janeiro 23,6 26,5 2,9 

Fevereiro 23,6 26,5 2,9 

Março 22,2 25,3 3,1 

Abril 19,4 22,6 3,2 

Maio 16,5 19,6 3,1 

Junho 14,3 17,4 3,1 

Julho 14,4 17,6 3,2 

Agosto 15,5 18,8 3,2 

Setembro 16,8 19,9 3,1 

Outubro 19,0 22,1 3,1 
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Mês 

1961-1990 2071-2100 

Cenário A1 Cenário A2 

Precipitação Precipitação Anomalia 

Novembro 20,8 23,7 2,9 

Dezembro 22,5 25,4 2,9 

Fonte: IPCC (2007). 

Destaca-se, portanto, que há uma pluralidade de estudos e projeções climáticas, não 

havendo unanimidade acerca do futuro. Porém, de acordo com o cenário exposto é importante 

a continuidade da investigação e da pesquisa para se prever as futuras alterações e o 

planejamento visando a redução do uso de energias fósseis. Nesse sentido, vale lembrar que as 

usinas hidrelétricas contribuem enormemente na redução da dependência dos combustíveis 

não renováveis. 

Embora a PCH São Bento esteja inserida no bioma Cerrado, estas projeções tornam-se 

pouco representativas para o presente estudo, tendo em vista o horizonte de eventos e a escala 

da inserção da usina. 
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3. GEOLOGIA E GEOTECNIA 

O conhecimento das propriedades do meio físico sob o ponto de vista geológico e 

geomorfológico é de fundamental importância na análise das condicionantes que determinam 

a localização de sítios de empreendimentos hidrelétricos. 

Desta forma, para uma avaliação integrada dos efeitos da implantação desses 

empreendimentos em uma determinada região é necessária uma visualização adequada das 

características geológicas e geomorfológicas locais e de sua espacialização, com a 

identificação, delimitação e caracterização das principais províncias geotectônicas e de suas 

litologias, padrões estruturais, coberturas superficiais, perfis de alteração e unidades de relevo.  

Assim sendo, a caracterização geológica das Áreas de Influência Direta e Indireta da PCH 

São Bento é imprescindível para a obtenção de um diagnóstico ambiental integrado da área 

afetada pelo empreendimento, fornecendo alicerce para as ponderações acerca dos 

potenciais mineral, hidrogeológico e cárstico, vocação sismogênica e possíveis riscos geológicos 

que possam estar atrelados ao local. 

A caracterização geológica contou com duas etapas complementares de levantamentos 

de dados. A primeira contemplou o levantamento de dados disponíveis na literatura para a área 

estudada, sendo feita a posterior checagem em campo das informações coletadas nos dados 

secundários. A pesquisa bibliográfica fundamentou-se, primeiramente, nos trabalhos de 

mapeamentos geológicos regionais, tais como a Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo, 

Mapa Geológico do Estado de Goiás (CPRM, 2000), bem como no estudo relativo à 

Geodiversidade do Estado de Goiás (CPRM, 2010). 

Os dados para a caracterização geotécnica foram obtidos por meio das atividades 

desenvolvidas no projeto básico da PCH São Bento, que incluíram reconhecimento de campo 

realizado por equipe especializada, especificação e execução de uma campanha de 

investigação geológico-geotécnica ao longo do eixo de implantação do aproveitamento. 

Também foram utilizados dados de declividade, altimetria, aspecto e relevo sombreado 

disponibilizados no site TOPODATA (http://www.webmapit.com.br/inpe/topodata/), 

provenientes do Modelo Digital de Elevação (MDE), oriundos da imagem de radar Shuttle Radar 

Topography Mission – SRTM (NASA, 2000), todos em escala 1:250.000. 

Posteriormente, foram consultados trabalhos técnico-científicos em diversas escalas e 

especificidades, incluindo livros-texto sobre a geologia do Brasil e América do Sul, trabalhos 

científicos em revistas nacionais e internacionais, dissertações de mestrado e teses de 

doutoramento. 

As informações referentes à ocorrência de registros fósseis para a elaboração do potencial 

fossilífero na região da bacia do rio São Bento foram obtidas no banco de dados do Serviço 

Geológico do Brasil da CPRM (http://mapoteca.cprm.gov.br/programas/template.php), tendo 

sido utilizada a carta geológica Folha Belo Horizonte – SE.23. 

Os dados sísmicos utilizados nesse trabalho estão disponíveis no website do grupo de 

pesquisa em sismologia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) da 

Universidade de São Paulo, que pode ser acessado através do endereço: 

http://moho.iag.usp.br/sismologia/boletim.php. Tais dados fazem parte do acervo do Catálogo 

Sismológico Brasileiro. Ressalta-se que o presente trabalho utilizou a versão dos dados atualizados 

no ano de 2017. Foram levantados também os dados do Observatório Sismológico (OBSIS) da 

Universidade de Brasília, a partir do endereço: http://www.obsis.unb.br/sisbra, visando-se 

alcançar maior precisão nas séries históricas analisadas. O estudo foi baseado no conhecimento 

do arcabouço geotectônico regional e continental e nos dados de eventos sísmicos ocorridos 

no Brasil e especificamente no entorno da região da bacia do rio São Bento, além de 

informações da geologia e configuração geotectônica da área que foram obtidas na literatura 

especializada. 

http://www.webmapit.com.br/inpe/topodata/
http://mapoteca.cprm.gov.br/programas/template.php
http://moho.iag.usp.br/sismologia/boletim.php
http://www.obsis.unb.br/sisbra
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As informações espeleológicas já catalogadas no Estado de Goiás foram coletadas no site 

do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (CECAV). O download dos dados 

foi realizado no dia 21 de setembro de 2018, através do endereço eletrônico: 

http://www.icmbio.gov.br/cecav/index.php, após posterior checagem em campo. 

Os dados de ocorrências minerais e processos minerários foram obtidos no website do 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) (www.dnpm.org.br). O download dos 

dados foi realizado no dia 21 de setembro de 2018, através do link do Sistema de Informações 

Geográficas da Mineração (SIGMINE) acessado através do endereço eletrônico: 

http://sigmine.dnpm.gov.br. 

Por fim, para a checagem das informações obtidas na literatura foi realizada uma 

campanha de campo entre os dias 25 e 26 de julho de 2018, na qual foi realizada a descrição 

de afloramentos distribuídos pela área de influência da bacia do rio São Bento. O trabalho de 

campo consistiu na observação e descrição das exposições rochosas com ênfase na 

caracterização das estruturas e litologias encontradas. Para conhecimento geral da área e 

navegação durante o trabalho de campo foram utilizados mapas customizados em ambiente 

SIG com informações diversas, incluindo imagens de satélite, modelos digitais de terreno, mapas 

geológicos, geomorfológicos e pedológicos. Cada afloramento visitado foi registrado através de 

posicionamento geográfico coletado por GPS de navegação. Além disso, foi efetuada a 

descrição detalhada em caderneta de campo das rochas e estruturas observadas, bem como 

o registro fotográfico e a coleta de dados estruturais. 

3.1. Províncias e Unidades Litoestratigráficas 

Os estudos geológicos da bacia do rio São Bento foram concentrados nos aspectos 

evolutivos e litoestratigráficos, com o intuito principal de contextualizar o substrato da bacia 

quanto a história tectônica e estrutura geológica das principais unidades. A caracterização das 

unidades litológicas e suas histórias evolutivas permitem, dessa forma, uma avaliação integrada 

das características do meio físico da área em estudo, incluindo as interrelações entre geologia, 

recursos minerais, sismologia, geomorfologia, pedologia, climatologia, hidrogeologia e terrenos 

cársticos. 

A porção continental da placa tectônica Sul-Americana é composta por dois domínios 

tectônicos distintos: a cadeia de montanhas dos Andes e a plataforma Sul-Americana. O 

território brasileiro insere-se integralmente no contexto da plataforma Sul-Americana, que foi 

definida como a região de antepaís que permaneceu estável durante o desenvolvimento e 

evolução das faixas móveis andina e caribenha em suas bordas oeste e norte, respectivamente, 

no Meso-Cenozoico (Schobenhaus & Brito Neves, 2003). 

De maneira genérica, a plataforma Sul-Americana é dividida em escudos cristalinos, 

compostos por rochas do embasamento pré-cambriano, e coberturas fanerozoicas, incluindo as 

bacias paleozoicas, mesozoicas e cenozoicas. Com a intenção de compartimentar 

coerentemente as rochas do embasamento cristalino e das coberturas sedimentares segundo 

suas gêneses, Almeida et al. (1977; 1981) subdividiram o território brasileiro em dez províncias 

estruturais: 

− (1) Rio Branco; 

− (2) Tapajós; 

− (3) São Francisco; 

− (4) Tocantins; 

− (5) Mantiqueira; 

− (6) Borborema; 

− (7) Amazônica; 

http://www.icmbio.gov.br/cecav/index.php
http://www.dnpm.org.br/
http://sigmine.dnpm.gov.br/
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− (8) Parnaíba; 

− (9) Paraná, e 

− (10) Província Costeira e Margem Continental (Figura 3-1). 

Das dez províncias estruturais do Brasil propostas por Almeida (1977), três abrangem o 

Estado de Goiás, a saber: Cráton São Francisco, Faixa Tocantins e Bacia do Paraná. 

 
Fonte: Lacerda Filho et al. (1999). 

Figura 3-1: Províncias Estruturais brasileiras 
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A compartimentação geotectônica do Estado de Goiás caracteriza-se pela presença de 

duas unidades maiores, conforme se observa na Figura 3-2, a Província Tocantins, estruturada 

durante o Ciclo Brasiliano, e Bacias Sedimentares Fanerozóicas, mais jovens que 540 Ma. 

 

 
Fonte: CPRM 

Figura 3-2: Geologia do Estado de Goiás e Distrito Federal 
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3.1.1. Província Tocantins 

A Província Tocantins é uma unidade tectônica neoproterozóica desenvolvida durante a 

colagem orogênica Brasiliana que ocorreu na região central do Brasil. Compreende três 

cinturões dobrados, a saber: Faixa Brasília, Faixa Araguaia e Faixa Paraguai, resultantes da colisão 

de três blocos continentais (Cráton Amazônico a oeste, Cráton São Francisco a leste e Cratón 

Paranapanema à sudoeste) durante a amalgamação do Gondwana Oriental. Em Goiás, 

predomina a Faixa Brasília, com porções subordinadas das outras duas faixas (Figura 3-3). 

 
Fonte: Lacerda Filho et al. (1999) 

Figura 3-3: Província Tocantins 
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3.1.1.1. Faixa Brasília 

A área ocupada pela bacia do rio São Bento está inserida no setor meridional da Faixa 

Brasília, que, por sua vez, encontra-se posicionada na porção oriental da Província Estrutural do 

Tocantins, formando um cinturão orogênico Neoproterozóico desenvolvido na borda oeste do 

Cráton do São Francisco, de idade paleoproterozóica. 

Fuck (1994) apresenta a Faixa Brasília como um "extenso sistema de dobramentos 

neoproterozóicos, edificado na margem oeste do Cráton do São Francisco" e compartimentado 

em três zonas: cratônica, externa interna. A zona cratônica é constituida por exposições do 

embasamento, cobertas pelas sequências sedimentares proterozóicas dos Grupos Paranoá e 

Bambuí. A zona externa é representada pelas sequências metassedimentares dos Grupos 

Paranoá e Canastra e pelas Formações Vazante e Ibiá, além de porções de seu embasamento. 

A zona interna compreende os micaxistos e as rochas do Grupo Araxá e áreas de embasamento 

expostas entre os xistos. O mesmo autor ainda destaca a presença do arco magmático do oeste 

de Goiás, com caráter intraoceânico, de idade neoproterozóica e cuja relação com a Faixa 

Brasília ainda é pouco conhecida e o microcontinente do centro de Goiás, que compreende 

um "fragmento crustal complexo" onde ocorrem os terrenos granito-greenstone formados no 

Arqueano. 

De acordo com o mapeamento geológico ao milionésimo da CPRM, a região abrangida 

pela bacia do rio São Bento encontra-se encaixada na Faixa Brasília, localmente representada 

por diversas unidades litoestratigráficas, com destaque para rochas xísticas e quartzíticas do 

Grupo Araxá e filitos e quartzitos da Formação Chapada dos Pilões. 

Na região da cabeceira do rio São Bento, até aproximadamente metade de seu curso, 

geralmente capeando terrenos situados em cotas acima de 800 m, estão presentes coberturas 

detrito-lateríticos quaternárias com concreções ferruginosas (Figura 3-4). Destacam-se, também, 

rochas metassedimentares da Formação Chapada dos Pilões, pertencente ao Grupo Canastra, 

do Mesoproterozóico, constituídas por quartzo-sericita-clorita filitos (Figura 3-5) intercalados com 

quartzitos micáceos brancos (Figura 3-6). 

 
(UTM: 23K 234853E/8037005S) 

Figura 3-4: Cobertura detrito-laterítia com concreções ferruginosas 
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(UTM: 23K 244148E/8036550S) 

Figura 3-5: Filito pertencente à Formação Chapada dos Pilões 

 
(UTM: 23K 234846E/8037041S) 

Figura 3-6: Quartzito micáceo branco da Formação Chapada dos Pilões 
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Rochas pertencentes à Formação Rio Verde, unidade de topo do Grupo Ibiá, estão 

presentes na porção central da bacia hidrográfica do rio São Bento. A formação é composta 

por filitos, calci-xistos, clorita xistos, sericita xistos e quartzitos (Figura 3-7). 

 
(UTM: 23K 220672E/79931125S) 

Figura 3-7: Blocos rolados de calci-xistos intercalados com quartzitos da Formação Rio Verde 
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Na porção inferior da bacia do rio São Bento, destacam-se rochas características da 

Unidade A do Grupo Araxá, de idade Neoproterozóica, constituídas por muscovita-clorita xistos 

às vezes com cloritóide, biotita-muscovita-quartzo xistos, granada-muscovita-clorita xistos, clorita-

quartzo xistos, grafita xistos, sericita quartzitos e hematita-sericita xistos. O Grupo Araxá é descrito 

como um terreno tectonoestratigráfico no sentido de Howell (1993). Compõe uma lasca 

tectônica posicionada sobre duas lascas inferiores representadas pelos grupos Ibiá e Canastra. 

As lascas tectônicas estão estruturadas na Sinforma de Araxá, uma dobra regional cujo eixo cai 

suavemente para NW. 

 
(UTM: 23K 220672E/79931125S) 

Figura 3-8: Hematita-sericita-xisto pertencente ao Grupo Araxá 
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No trecho final do rio São Bento, próximo ao seu encontro com o reservatório da UHE 

Emborcação, registra-se a ocorrência de Granitos Tipo Ipameri, descritos como biotita granito 

com quartzo azul, hornblenda granito, muscovita granito e biotita granito gnaisse (Figura 3-9). 

 
(UTM: 23K 220890E/79913225S) 

Figura 3-9: Granito Ipameri 
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Assim, a estratigrafia das unidades geológicas da bacia do rio São Bento é baseada na 

coluna estratigráfica estabelecida pela CPRM (2004) e adaptada para a região dos estudos, 

conforme descrito na Tabela 3-1 e exposto no Mapa Geológico da Área de Influência Indireta 

(AII) (Figura 3-11 e Ilustração 51 do Volume 3). 

Tabela 3-1. Coluna Estratigráfica da AII da PCH São Bento. 

Período Unidade Geológica Símbolo Descrição Litológica 

Holoceno 

Quaternário Depósitos Aluvionares Q2a 

Sedimentos arenosos e argilo-

arenosos, localmente com níveis de 

cascalho. 

Cenozóico 

Terciário Depósitos Detrito-Lateríticos NQdl 
Colúvios e latossolos com níveis de 

cascalho, parcialmente laterizados. 

Neoproterozóico 

Criogeniano 

Grupo Ibiá 

(NP) 

Fm. Rio 

Verde 
NPrv 

Filito, Calcixisto, Clorita xisto e 

Quartzito. 

Granitos 

Sinorogênicos 

Brasiliano I da 

Província 

Tocantins (NP2) 

Ipameri 

(66) 
NP2y1ip 

Muscovita-biotita granito com 

Quartzo, Granodiorito e 

Hornblenda-biotita granito 

miloníticos, peraluminosos. 

Toniano Grupo Araxá 

Npaa 

(Unidade 

A) 

Muscovita-clorita xisto, Biotita-

muscovita-quartzo xisto, Hematita 

sericita xisto e Anfibolito. 

NPvsrv 

(Unidade 

Rio 

Veríssimo) 

Muscovita xisto, Clorita xisto, Grafita 

xisto e Quartzo. 

Mesoproterozóico 

Esteniano Grupo Canastra 

Fm. 

Chapada 

dos Pilões 

MPcp 
Quartzo-clorita-sericita filito e Mica e 

Quartzito branco. 
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• Grupo Canastra: Formação Chapada dos Pilões (MPcp)  

Esta unidade apresenta-se sotoposta ao Grupo Araxá, através de contatos definidos por 

falha inversa ou de empurrão. É representada principalmente por uma sequência de 

metamorfitos, da fácies xisto verde, constituídos essencialmente por quartzitos puros com 

intercalações de quartzo-clorita-sericita filito. Em geral, as rochas do Grupo Canastra apresentam 

foliação tectônica bem desenvolvida, com direção geral N20º a N40ºE e mergulho 20ºNW. 

 
(UTM: 23K 220890E/79913225S) 

Figura 3-10: Filito da Fm. Chapada dos Pilões com foliação bem marcada 

• Grupo Araxá - Unidade A (NPaa) 

Esta unidade ocorre na parte central da área da bacia do rio São Bento, se prolongando 

para NW e SE. É constituída predominantemente por metamorfitos da fácies epidoto anfibolito, 

constituídos essencialmente de micaxistos com intercalações de delgados leitos e lentes de 

quartzitos, hematita-sericita-xistos e raros anfibolitos. Os micaxistos deste grupo contêm, 

principalmente, muscovita e quartzo com biotita subordinada e acessórios. Os quartzitos, por sua 

vez, geralmente são ricos em muscovita, mas eventualmente ocorrem variedades hematíticas, 

por vezes com estrutura itabirítica. O comportamento regional da xistosidade das rochas do 

Grupo Araxá na região é NW-SE, com mergulho para SW. 

• Granitos Sinorogênicos Brasiliano I da Província Tocantins (NP2) – Tipo Ipameri 

Circunscritos pelos micaxistos e quartzitos do Grupo Araxá, ocorrem rochas graníticas e 

granodioríticas em forma de batólitos elípticos, isolados. São corpos de rochas intrusivas, 

formadas por muscovita-biotita granito com quartzo, granodiorito e horblenda biotita granito 

milonítico. Possuem em geral orientação NW-SE, em forma ovalada. 
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• Grupo Ibiá (NP) -  Formação Rio Verde (NPrv) 

Ocorre na porção NW da área, de forma pouco expressiva, em contato direto com as 

rochas do Grupo Araxá e granitos sinorogênicos. Esta unidade é formada por filito, calcixisto e 

clorita-xisto. Nos xistos observam-se delgadas intercalações de quartzitos. Esses calco-sericita e 

clorita-xistos encontram-se quase sempre microdobrados e crenulados.  

• Depósitos Detrito-Lateríticos (NQdl) 

As coberturas detrito-lateríticas de idade terciária ocorrem nas cotas mais elevadas, 

capeando as superfícies aplainadas e margeando os limites da bacia do rio São Bento, exceto 

na porção sul. Trata-se de uma unidade argilosa, constituída por areias finas e argilas sílticas 

parcialmente laterizadas. Localmente, a laterização pode ser completa, propiciando a 

formação de carapaças ferruginosas. 

• Depósitos Aluvionares (Q2a) 

Os aluviões são pouco expressivos e ocorrem sob a forma de pequenos bancos ao longo 

do rio São Bento, constituindo-se em geral, por areia fina a média e, raramente, cascalho. 
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Figura 3-11: Geologia da AII da PCH São Bento 
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3.1.2. Área de Influência Direta 

A Área de Influência Direta (AID) da PCH São Bento é constituída por rochas 

metamorfizadas do Grupo Araxá e por granitos sinorogênicos, do tipo Ipameri, que ocorrem ao 

longo do trecho do rio São Bento (Figura 3-12 e Ilustração 52 do Volume 3). 

 

Figura 3-12: Geologia da AID da PCH São Bento 

A partir das visitas de reconhecimentos, realizadas quando da execução dos estudos de 

engenharia para o empreendimento e durante a coleta de dados complementares para a 

confecção do presente relatório foi possível identificar as principais características geológicas-

geotécnicas da área de implantação do empreendimento. Assim sendo, foi possível a descrição 

de quatro unidades com distintas propriedades. 
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3.1.2.1. Solos Aluvionares 

Os solos aluvionares ocorrem de forma descontínua, em pequenos depósitos situados nas 

margens e principalmente nos trechos sinuosos do rio, frequentes na área prevista para o futuro 

reservatório. Distribuem-se ao longo dos trechos com remanso, principalmente após a ocorrência 

de travessões ou trechos encachoeirados e à jusante do futuro canal de fuga. 

Com espessura normalmente inferior a um metro, os solos aluvionares são constituídos por 

areias mal selecionadas, finas a médias, micáceas, de coloração cinza-claro e com 

intercalações de argila e cascalho. Seus constituintes minerais principais são quartzo, feldspato 

e micas. 

A Figura 3-13 apresenta amostra de aluvião arenoso, cinza-claro em superfície. 

 
(UTM 23K: 221579E/7993393S) 

Figura 3-13: Aluvião arenoso 

3.1.2.2. Solos Coluvionares 

Praticamente toda a área em estudo é coberta por solos coluvionares, caracterizados por 

argilas arenosas de cor cinza-claro, com ou sem blocos de rocha. 

A espessura do capeamento de solo é bastante irregular. No entanto, a camada de solo 

pode ser considerada pouco espessa e relacionada diretamente às declividades das encostas. 

Os solos coluvionares são mais desenvolvidos junto ao sopé das elevações mais íngremes, 

sendo encontrados, também, capeando os solos residuais nas encostas mais suaves. 
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3.1.2.3. Solos Residuais 

O solo residual maduro e de alteração apresenta espessura média de 1,70 m, sendo 

decorrente da alteração “in situ” das rochas. São caracterizados como areia fina, pouco 

argilosa, de cor cinza-claro. 

Mantendo intactas as estruturas remanescentes da rocha matriz, podem apresentar blocos 

de sua fonte geradora. 

3.1.2.4. Rocha Sã/Maciço Rochoso 

As rochas de fundação das principais estruturas hidráulicas e da área do barramento são 

formadas por granitóides, constituindo-se, portanto, de um maciço rochoso com elevadas 

características geomecânicas. 

Apresentando-se com espessura de até 5,90 m na área do barramento, sua camada de 

alteração é pouco expressiva. O topo rochoso são é detectado a pouca profundidade nas 

partes mais elevadas das encostas, sendo aflorante no leito e nas margens, nas áreas próximas 

ao rio. 

A Figura 3-14 apresenta as diferentes fácies geológicas-geotécnicas identificadas na AID. 

 
(UTM 23K: 220890E/7991322S) 

Figura 3-14: Bloco de rocha sã e solo coluvionar 
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(UTM 23K: 220890E/7991322S) 

Figura 3-15: Blocos de rocha sã e solo residual 

3.2. Geologia Estrutural e Tectônica 

A estruturação geotectônica da Plataforma Sul-Americana na região central do Brasil é 

marcada por dois domínios, a saber: o Pré-Brasiliano e o Brasiliano. 

O domínio Pré-Brasiliano, é representado pelos crátons Amazônico e São Francisco, que 

atuaram como grandes placas continentais durante o período Neoproterozóico. Essas entidades 

cratônicas se estabilizaram durante o Transamazônico e se mantiveram preservadas durante as 

deformações do Ciclo Brasiliano. 

O domínio Brasiliano, por sua vez, é marcado por eventos deformacionais que ocorreram 

durante o Neoproterozóico, envolvendo uma série de fragmentos menores de placas 

continentais ou microcontinentes, arcos magmáticos e terrenos alóctenos, os quais se 

aglutinaram de várias maneiras, desenvolvendo uma estruturação complexa que gerou o 

amalgamento dessas unidades. O domínio destaca-se pela presença de cinturões orogênicos 

bordejando áreas cratônicas e fragmentos arqueanos de dimensões variadas. 

Assim, a partir desta configuração, Almeida (1977), baseando-se nas feições tectono-

estratigráficas, individualizou dez províncias estruturais no Brasil (vide item 3.1), dentre as quais a 

Próvíncia Estrutural do Tocantins, a qual abrange a área de estudo. 

A Província Estrutural do Tocantins é uma entidade geotectônica posicionada entre os 

crátons do São Francisco e Amazônico, constituída por terrenos de diversas idades, do Arqueano 

ao Neoproterozóico, que se estabilizou ao final do Ciclo Brasiliano. Tais terrenos, no estado de 

Goiás, são representados por espessas sequências de rochas supracrustais dobradas, que 
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sofreram metamorfismo durante o Brasiliano, a saber: Faixas Brasília, Araguaia e Paraguai. Além 

dessas, fragmentos arqueanos de composição essencialmente granítico-gnáissica, que incluem 

sequências vulcano-sedimentares, granulitizados no Brasiliano, também compõe a Província 

Tocantins. 

Fuck (1994) propôs uma revisão da subdivisão da Província Tocantins, propondo uma 

estruturação neoproterozóica, em que se incluiu a Faixa Uruaçu. Diante desse contexto, o 

Maciço Mediano de Goiás foi retirado da Província Tocantins. Assim sendo, para o autor, a 

província em questão é caracterizada, de leste para oeste pela seguinte compartimentação: 

Zona Cratônica; Faixa Brasília; Maciço de Goiás; Arco Magmático do Oeste de Goiás; e Faixa 

Paraguai-Araguaia. 

A Faixa Brasília subdivide-se em zona externa e zona interna. A primeira, constituída pelas 

unidades metassedimentares dos grupos Paranoá, Canastra, Formações Vazante, Paracatu, 

Ibiá, estruturadas em cinturões de dobras e falhas. E a segunda, objeto da área em estudo, 

representada por rochas do Grupo Araxá e segmentos do embasamento tectonicamente 

imbricados. Predominam, neste setor, um cinturão de dobras e falhas de empurrão em nível 

crustal mais raso, com dobras flexurais e de deslizamento, zonas de cisalhamento rúptil e 

interferência por sistemas transcorrentes.   

Na região sul da zona interna, abrangendo a área da PCH São Bento, identificou-se uma 

associação petrotectônica constituída por micaxistos, xistos carbonosos, gnaisses, granitos, 

anfibolitos e serpentinitos com lentes de cromita, ao qual se associam rochas xistosas e graníticas. 

3.3. Geotecnia 

Os dados para a caracterização geotécnica foram obtidos por meio de atividades 

desenvolvidas no projeto básico, que incluíram um reconhecimento de campo, por equipe 

especializada, além da realização de uma campanha de investigação geológico-geotécnica 

ao longo do eixo de implantação da PCH São Bento, executada pela empresa INGEO-

Investigações Geológico-Geotécnicas Ltda. 

Foram executadas sete sondagens mistas e doze sondagens rotativas, com comprimento 

total de 217,39 m de perfuração. Além disso, foram executados dezenove ensaios de perda 

d´água em rocha e dois ensaios de infiltração em solo. 

As investigações executadas indicaram a presença de um capeamento médio de solo de 

1,70 m sobre o maciço rochoso subjacente. O solo coluvionar mais superficial se apresenta com 

um capeamento máximo de 0,50 m, descontínuo, constituído por areia fina, pouco argilosa, 

cinza-claro, com presença de matéria orgânica. 

O solo de capeamento, em geral, é composto por areia fina e média, silto-argilosa, cinza-

claro, com índices de SPT variando de 5 a 36 golpes / 30 cm finais de penetração, mostrando-se 

como um solo de compacidade média a muito compacta. 

O maciço rochoso subjacente é constituído por rochas graníticas cinza-claro com 

passagens cinza-escuro (níveis de biotita) até a profundidade investigada, apresentando uma 

granulação fina a média, são pouco alterados (A1/A2), medianamente coerente a coerente 

(C3/C1). Ocorre muito fraturado a extremamente fraturado (F4/F5) no trecho próximo à 

superfície e muito pouco a pouco fraturado (F1/F2) em profundidade. O fraturamento próximo 

à superfície possui orientação sub-horizontal a inclinada (SH/I), geralmente com superfícies 

oxidadas, indicando a percolação de água por entre as descontinuidades. 

Em profundidade, o padrão e a orientação de fraturamento permanecem semelhantes 

aos do trecho inicial. No entanto, em geral, as superfícies apresentam-se seladas. 

Enquanto a permeabilidade do maciço rochoso próximo à superfície se apresenta com 

condutividade hidráulica elevada (H4/H5), o trecho mais profundo apresenta condutividade 

hidráulica muito baixa a média (H1/H3). 
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3.3.1. Condições Geológico-Geotécnicas das Fundações e Tratamentos 

Neste item são descritas as condições de fundações previstas para o assentamento das 

principais estruturas que compõem o arranjo geral das estruturas da usina. As considerações 

foram feitas tomando-se por base as investigações executas em profundidade e as informações 

obtidas com o mapeamento geológico de superfície. 

Os estudos para implantação da barragem e estruturas estão de acordo com o 

preconizado na Resolução ANEEL n° 696/2015, que estabelece critérios para classificação, 

formulação do Plano de Segurança e realização da Revisão Periódica de Segurança em 

barragens fiscalizadas pela ANEEL de acordo com o que determina a Lei nº 12.334, de 20 de 

setembro de 2010. 

3.3.1.1. Canal de Desvio 

Essa estrutura, prevista para ser implantada na margem direita, apresenta largura de 8,40m, 

dividida em dois vãos de 4,20m e comprimento de 38,30m. Ela deverá ser escavada até a cota 

731,20m. Os canais de aproximação e restituição do desvio serão escavados até a cota 731,50m, 

com largura de 8,40m e comprimento total de 132,00m. 

A estrutura e seus canais deverão ser escavados parte em solo e parte em maciço rochoso 

de granito são, com elevadas características geomecânicas. Como tratamento de fundação, 

neste caso, foram previstas apenas limpezas com jatos de ar e água e regularização do piso, 

pois o maciço rochoso deve apresentar-se com elevada competência, caracterizando-se, 

assim, como adequado para a implantação desse tipo de estrutura. 

3.3.1.2. Canal de Aproximação 

O canal de aproximação do vertedouro, previsto para posiciona-se à margem esquerda 

do rio São Bento, tem traçado aproximadamente paralelo ao rio, e projeto de escavação até a 

cota 734,00m. Sua largura varia de 20,00 a 50,00 m até o encontro com a estrutura vertente. 

As escavações dessa estrutura, quase que em sua totalidade, serão executadas em rocha 

sã, constituída por um maciço rochoso de granito. Nesse canal não foram previstos tratamentos 

de fundação, somente limpeza dos materiais soltos que, porventura, possam ocorrer durante as 

escavações. 

3.3.1.3. Vertedouro  

O vertedouro foi previsto para ser escavado até a cota 734,00 m, onde há ocorrência de 

maciço rochoso de rochas graníticas são e pouco fraturado, com elevadas características 

geomecânicas. Seu comprimento será de 75,50m, sua altura constante e igual a 3,00m, e sua 

soleira acabada na cota 737,00m. 

Como tratamento de fundação, neste caso, foram previstas apenas limpezas com jatos de 

ar e água e regularização do piso, pois o maciço rochoso deve apresentar-se com elevada 

competência, caracterizando-se, assim, como adequado para a implantação desse tipo de 

estrutura. 

3.3.1.4. Tomada d’Água 

A tomada d’água foi prevista para ser escavada até a cota 729,00m, onde deverá ser 

assentada em maciço rochoso de granito são e pouco fraturado. 

Para o tratamento de fundação, foi prevista apenas limpeza com jatos de ar e água, 

remoção de eventuais materiais soltos e regularização do piso, uma vez que o maciço rochoso 

apresenta elevadas características geomecânicas, não exigindo tratamentos especiais. 
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3.3.1.5. Barragem de terra 

Essa estrutura apresenta comprimento de aproximadamente 160,00 m, abrangendo as 

duas margens e o leito do rio. Sua altura máxima aproximada, igual a 8,50 m, se dá no ponto 

mais baixo do eixo, no leito do rio. As ensecadeiras do desvio do rio foram previstas para serem 

incorporadas ao barramento. 

A barragem deverá ser assentada em solo de alteração de rocha granítica, após a 

remoção da camada de solo aluvionar, blocos de rocha e solo superficial que contém matéria 

orgânica. Bolsões de materiais pouco coerentes presentes na fundação também deverão ser 

removidos. 

Como tratamento de fundação, deverá ser executado um cut-off, onde a cobertura de 

solo permitir, e, eventualmente, uma cortina de injeção no maciço rochoso subjacente. 

3.3.1.6. Câmara de Carga 

A câmara de carga foi prevista para ser escavada até a cota 729,20 m e deverá ser 

assentada sob maciço rochoso de rocha granítica são, pouco fraturado. 

Para o tratamento de fundação, foi prevista apenas limpeza com jatos de ar e água, 

remoção de eventuais materiais soltos e regularização do piso, uma vez que o maciço rochoso 

apresenta elevadas características geomecânicas, não exigindo tratamentos especiais. 

3.3.1.7. Conduto Forçado e Chaminé de Equilíbrio 

O conduto forçado foi previsto para ser instalado à margem esquerda, com diâmetro de 

3,20 m e comprimento aproximado de 400,00 m, até o bloco de transição para entrada na casa 

de força. 

 Deverá ser assentado sobre o maciço rochoso após a remoção dos blocos e fragmentos 

superficiais de rocha que ocorrem ao longo do traçado do conduto. A superfície para 

assentamento da tubulação deverá ser regularizada para a colocação dos “berços” de 

concreto que servirão de apoio a essa tubulação. 

A chaminé de equilíbrio a ser construída ao longo do traçado do conduto forçado foi 

prevista com diâmetro de 4,50 m e altura de 15,00 m, onde sua fundação deverá ser assentada 

em maciço de rocha sã, com características geomecânicas adequadas. 

3.3.1.8. Casa de Força e Canal de Fuga 

A casa de força foi prevista para ser escavada até a cota 622,00m, devendo seu piso 

inferior ser assentado sob maciço rochoso de granito são, após as remoções dos capeamentos 

de solo que recobrem a fundação da estrutura. 

As investigações executadas na região da casa de força indicam que o maciço rochoso, 

na cota de fundação, possui características geológico-geotécnicas adequadas. Assim sendo, 

foi previsto como tratamento das fundações a regularização do piso com concreto. Injeções de 

consolidação somente deverão ser executadas caso seja verificada a necessidade de se 

aumentar a resistência do maciço, após a conclusão das escavações a fogo previstas para o 

local. 

Os taludes finais do trecho de escavação deverão ser protegidos com concreto projetado 

com fibras, tirantes e/ou chumbadores, complementado com drenagens que terão a finalidade 

de aliviar as subpressões contidas no maciço. 
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3.3.1.9. Canal de Adução 

O canal de adução foi previsto para ser implantado à margem esquerda, com um 

comprimento aproximado de 1.670 m, largura de 5,30 m e seção trapezoidal, com talude de 

escavação 0,25H:1,0V. A estrutura deverá ser escavada, quase que em sua totalidade, em rocha 

sã, constituída por rochas graníticas, após remoção de blocos soltos de ocorrência ao longo        

do canal. Os taludes em solo, previstos de pouca profundidade, deverão ter inclinação de 

1,5H:1,0 V. 

Para o tratamento do canal, foi prevista uma eventual aplicação de concreto projetado, 

a colocação de chumbadores e furos para drenagens. 

3.4. Paleontologia 

A Paleontologia é uma ciência de interface entre a Biologia e a Geologia, sendo os fósseis 

seu objeto de estudo. A partir dos conhecimentos gerados por esta ciência é possível decifrar 

como era a vida e os ambientes do passado. Com essa área do conhecimento, importantes 

pesquisas são realizadas, as quais permitem inferir sobre como os seres vivos evoluíram ao longo 

do tempo e como as diferentes formas de vida surgem e se extinguem (Almeida e Tomassi, 2015). 

Bacias sedimentares são depressões existentes no relevo, preenchidas por sedimentos de 

origem orgânica (vegetais, animais mortos, algas) e por rochas que passaram por processos de 

erosão. Essas bacias são de grande importância econômica, pois podem armazenar energia de 

origem fóssil (petróleo e carvão mineral). 

3.4.1. Área de Influência Indireta 

As informações referentes à ocorrência de registros fósseis na região da AII da PCH São 

Bento foram obtidas a partir do banco de dados do Serviço Geológico do Brasil da CPRM 

(http://geosgb.cprm.gov.br/), tendo sido utilizadas as carta geológicas: Folha Catalão - 

SE.23.Y.A.I; Folha Campo Alegre de Goiás – SE.23.V.C.IV; e Folha Guarda-Mor – SE.23.V.C.V. 

No estado de Goiás as ocorrências fossilíferas já catalogadas estão situadas no sudoeste e 

sudeste do estado (Figura 3-16), estando restritas às rochas das formações Corumbataí, Irati, 

Cachoeirinha e Aquidauana. Nas duas primeiras há o predomínio de siltito, argilito e folhelho, na 

terceira predominam os sedimentos areno-argilosos inconsolidados, e, na última, arenito.  

Na AII, onde afloram rochas sedimentares metamorfizadas dos Grupos Araxá e das 

formações Chapada dos Pilões e Rio Verde, além de granitos tipo Ipameri e sedimentos das 

Coberturas Terciário-Quaternárias, não há ocorrência fossilífera catalogada. 

http://geosgb.cprm.gov.br/
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Figura 3-16: Paleontologia na AII 

3.4.2. Área de Influência Direta 

Na AID da PCH São Bento, afloram essencialmente rochas granitóides do tipo Ipameri e 

xistos metamorfisados do Grupo Araxá, rochas que por sua gênese não possibilitam ocorrência 

fossilífera ou ainda não possuem histórico de presença de fósseis. 

Na região do rio São Bento, na parte que será ocupada pelo reservatório, também não há 

ocorrência de registros fossilíferos. A consulta foi feita na base de dados do Serviço Geológico 

do Brasil (http://geosgb.cprm.gov.br/), demonstrou que as ocorrências fossilíferas no estado de 

Goiás mais próximas do empreendimento estão situadas no município de Catalão, distante 

cerca de 30km a noroeste da AID.  

http://geosgb.cprm.gov.br/
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Figura 3-17: Paleontologia na AID 

3.5. Sismicidade 

A caracterização sismológica em regiões onde estão projetados aproveitamentos 

hidrelétricos do porte da PCH São Bento permite uma complementação à análise geológica e 

geotécnica das áreas de influência do empreendimento, possibilitando uma estimativa acerca 

do controle operacional. Através de um diagnóstico que contemple séries históricas e atividades 

decorrentes de um monitoramento contínuo, é possível a avaliação permanente da 

estabilidade dos terrenos, além da melhora no entendimento do comportamento geotécnico 

do reservatório. 
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3.5.1. Sismicidade Natural 

A atividade sísmica natural pode ser entendida como uma brusca liberação de energia 

na crosta terrestre, em que o mecanismo é atribuído à ruptura do tipo rígido de maciços rochosos 

submetidos à concentração de tensões em profundidade, por conta de movimentos da litosfera. 

Quando as tensões ultrapassam o limite de resistência ao cisalhamento, blocos de rocha 

se rompem, preferencialmente ao longo de planos de descontinuidades pré-existentes, tais 

como: falhas, fraturas ou zonas de cisalhamento, gerando vibrações que podem afetar ou não 

a superfície terrestre (Coelho, 1998). 

A Geotectônica pondera que as regiões onde os terremotos são mais fortes e mais 

frequentes correspondem às bordas ou limites das placas. No interior delas a sismicidade é 

relativamente mais branda, porque o acúmulo dos esforços geradores de eventos sísmicos tem 

uma ação mais lenta. O Brasil está situado no interior da Placa Sul-Americana (Figura 3-18), 

distante de suas bordas leste e oeste, respectivamente representadas pela Cadeia Meso-

Atlântica e pela zona de subducção da Faixa Andina. 

 

Figura 3-18: Posição do Brasil na Placa Sul-Americana.  

3.5.2. Sismicidade Regional 

Dada a sua localização, o Brasil tem seu território relativamente afastado das áreas de 

maior risco sísmico, situadas nas bordas das placas tectônicas. Entretanto, apesar de serem 

menos frequentes e, em geral de menor intensidade que os terremotos nas margens das placas, 

a sismicidade intraplaca possui importante papel nos estudos sismológicos. São relevantes, 

sobretudo, na avaliação de riscos, considerando-se a baixa atenuação das ondas sísmicas e a 

dificuldade de mapear e analisar as potenciais fontes sismogênicas (Barros et al., 2015). 

A maior parte dos sismos brasileiros é de pequena magnitude, raramente excedendo 4,5 

graus na escala Richter. Comumente, eles ocorrem a pequenas profundidades (30 km) e, por 

isso, os tremores provocados são sentidos somente em um raio de poucos quilômetros do 

epicentro. 

Este é, quase sempre, o padrão de sismicidade esperado para regiões localizadas no 

interior de placas tectônicas. Entretanto, não se pode descartar a possibilidade da ocorrência 

de eventos sísmicos de alto poder destrutivo, uma vez que a história tem mostrado que, mesmo 

em regiões consideradas de baixo risco sísmico, podem acontecer grandes terremotos. 
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Diversos estudos de sismicidade já foram desenvolvidos em outros projetos de usinas 

hidrelétricas localizados no estado de Goiás, destacando-se aqueles executados pela 

Eletronorte/Themag (1987), por Mioto (1993), por CTE/Rosa (2000) e, recentemente por Silva & 

Nunes (2016). Estes trabalhos tomaram como base o catálogo sismológico brasileiro, indicando 

que a sismicidade natural no estado de Goiás está diretamente associada à presença de zonas 

sismogênicas. 

De maneira geral, as regiões leste, central e sul do estado de Goiás não concentram 

eventos significativos de abalos geotectônicos intraplacas. Por outro lado, há uma densidade 

maior de registros e pesos de magnitude sísmica no noroeste e, principalmente no norte goiano 

(Figura 3-19). Isso é explicado pela proximidade dessas regiões com a Zona Sísmica de 

Porangatu, porção da Faixa Sísmica Goiás-Tocantins, que é uma notável feição sismotectônica 

dentro da Província Tocantins associada ao Lineamento Transbrasiliano. 

 
Fonte: Silva & Nunes (2016). 

Figura 3-19: Distribuição da magnitude e das ocorrências sísmicas em Goiás, entre 1973 a 2013. 
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Fonte: Adaptado de Topan et al. (2014)  

Figura 3-20: Localização de Goiás em relação ao Lineamento Transbrasiliano 
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3.5.3. Risco Sísmico 

A bacia do rio São Bento localiza-se em uma região de atividade sismogênica baixa. De 

acordo com o Mapa de Risco Sísmico da América do Sul (Figura 3-21), o PGA (Peak Ground 

Acceleration) para o nível OBE (Operating Basis Earthquake) considerado está entre 0,2 e 0,4 

m/s². Ressalta-se que se considera que o OBE tenha 10% de probabilidade de ser excedido em 

50 anos. 

 

Figura 3-21: Mapa de Risco Sísmico da América do Sul 

Assim sendo, fica claro que, embora a AII esteja em uma das mais baixas faixas de risco 

sísmico dentro de toda a Placa Sul Americana, ela ainda recebe influências diretas da atividade 

sísmica andina. 
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O Brasil está situado no centro da placa Sul-Americana, que atinge até 200 km de 

espessura. Como já dito anteriormente, os sismos nessa localidade raramente possuem 

magnitude e/ou intensidade elevadas. Entretanto, não se pode descartar a ocorrência de 

terremotos no território brasileiro, causados por desgastes na placa tectônica, que promovem 

falhas geológicas. Essas falhas, causadoras de abalos sísmicos, estão presentes em todo o 

território nacional, proporcionando terremotos de pequena magnitude, alguns deles até mesmo 

imperceptíveis na superfície terrestre. 

De modo geral, a crosta no Brasil tem espessura semelhante à dos outros continentes, na 

média de 40 km medidos a partir do nível do mar. Entretanto, em algumas regiões do país, a 

crosta chega a ser bem menos espessa, não excedendo os 35 km. Uma delas é representada 

por uma extensa faixa de quase mil quilômetros que se estende do Pantanal, no Mato Grosso do 

Sul, a Goiás e Tocantins. Embora essa faixa ainda não esteja muito bem delimitada, é sabido que 

regiões com crosta mais fina são tensionadas pelo peso do manto, mais denso. Com isso, pode 

ocorrer trincamentos da litosfera, que seriam, também, geradores de sismos. 

Dessa forma, associando-se esse conhecimento e as influências da Faixa Sísmica Goiás-

Tocantins, para a caracterização sismológica da AII, utilizaram-se dados obtidos juntos às 

estações sismológicas (em operação e desativadas) do Instituto de Astronomia, Geofísica e 

Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG-USP), localizadas próximas à bacia do 

rio São Bento (Figura 3-22). Tal método justifica-se pela análise de uma série histórica 

compreendida de 2008 até 2018. 

 

Figura 3-22: Localização de estações sismológicas em relação à AII da PCH São Bento. 

De acordo com o levantamento, os tremores de terra, com magnitude igual ou superior a 

6,0° de intensidade(Escala Ritcher), catalogados no Brasil se concentram em regiões como 

nordeste e na plataforma oceânica (Figura 3-23) Isso pode ser explicado pois são locais que 

possuem a crosta um pouco menos espessa que no restante do país. 

Nas proximidades da bacia do rio São Bento, há registro de apenas dois tremores de terra 

desde o ano 2000. São dois sismos típicos de ambientes intraplaca, com epicentro pouco 

profundo e magnitude bastante baixa (1,96 e 2,88, respectivamente). 
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Figura 3-23: Registros de eventos sísmicos no Brasil, com destaque para a AII 

Analisando-se os dados, conclui-se que pouquíssimas seriam as possibilidades de 

ocorrências de sismos, bem como a percepção de suas ocorrências sentida no sudeste de Goiás, 

onde encontra-se o projeto da PCH São Bento. E, mesmo que viessem a ocorrer, com seus efeitos 

atenuados, não gerariam qualquer tipo de dano. 



ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PCH SÃO BENTO 

 

 
 

 

José Aloísio da Silva 
CREA nº 6087/D-GO 

54 

 

3.5.4. Sismicidade Induzida 

Algumas atividades antropogênicas de larga escala apresentam um certo potencial para 

afetar o ambiente sismotectônico, desencadeando uma categoria especial de sismos 

denominados “induzidos”. 

A sismicidade induzida, incluída no elenco de condicionantes ambientais a serem 

consideradas na fase de planejamento para empreendimentos de aproveitamentos 

hidrelétricos, é entendida como o resultado da reativação tectônica, associada à carga dos 

reservatórios, com a consequente produção de tremores. Tais sismos distribuem-se normalmente 

ao longo de antigas geossuturas, liberando energia de maneira difusa, porém não aleatória. 

A massa de água do reservatório representa uma carga adicional, que causa um 

crescimento significativo na tensão elástica. O crescimento na pressão nos poros pode, então, 

ser gerado de duas maneiras: (1) diretamente, através da infiltração da água do reservatório; (2) 

indiretamente, através do fechamento dos poros e fraturas saturadas abaixo do reservatório. 

Segundo Marza et al. (1999) e Assumpção & Neto (2000), os sismos induzidos resultam do 

desencadeamento de processos de falhamentos causados pela liberação de esforços pré-

existentes na área do reservatório. Entre os elementos desencadeadores estão: a sobrecarga da 

massa de água, o aumento da pressão intersticial (dada à variação do nível hidrostático) e a 

corrosão do esforço (diminuição da resistência) causado pela percolação de água entre as 

microfraturas da rocha. 

A resposta sísmica do reservatório pode ocorrer imediatamente após o seu enchimento, 

ou ainda, quando há uma súbita variação do nível da água, geralmente decrescendo ao longo 

dos anos nesses casos. Pode, também, ocorrer muito tempo depois do enchimento do 

reservatório que ocorra flutuação do seu nível, nesse cenário, a resposta sísmica tende a ser mais 

duradoura (Veloso, 1989). 

A sismicidade induzida pela criação de reservatórios é, portanto, um fenômeno dinâmico 

resultante da interação complexa das novas forças induzidas pelo lago, que passam a interferir 

sobre o regime de forças naturais previamente existentes. Não se sabe ao certo se o reservatório 

apenas antecipa a ocorrência de terremotos que viriam a ocorrer de qualquer maneira ou se 

pode, também, alterar a magnitude dos sismos (Veloso, 1986). 

No Brasil, as ocorrências de sismos induzidos pela criação de reservatórios de usinas 

hidrelétricas são baixas e caracterizadas por sismos de pequena intensidade que, geralmente, 

ocorrem logo após o enchimento. Na maior parte dos casos relatados, os maciços rochosos 

envolvidos já se encontravam submetidos a tensões próximas a rupturas antes do enchimento, 

pois as tensões causadas pelos reservatórios são pequenas quando comparadas àquelas 

existentes nos processos relacionados aos sismos naturais. 

3.5.5. Área de Influência Direta 

A Área de Influência Direta (AID) da PCH São Bento possui baixos riscos de ocorrência de 

sismos induzidos. Isso é devido à homogeneidade e à alta coesão das rochas constituintes do 

reservatório, e, também ao fato do estado de tensão da área do maciço ser relativamente fraco 

por sofrer pouca influência das tensões geradas pela subducção da placa tectônica de Nazca 

sob a América do Sul. 

Atrelado a esse fato, ressalta-se que o reservatório projetado para a PCH São Bento possui 

área de apenas 0,15 km² e volume de 0,22 hm³. Dessa forma a sobrecarga gerada pela massa 

d’água pode ser considerada praticamente desprezível. Além disso, o empreendimento está 

projetado para operar a fio d’água, fator que também diminui o risco de ocorrência de sismos 

induzidos. 
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Considerando-se as informações apresentadas e as condições geológicas e estruturais, 

principalmente da AID do empreendimento, o risco de ocorrência de sismos naturais, com poder 

destrutivo, também é baixo e, não configura um problema potencial ao empreendimento. 

Diante de todo o exposto, conclui-se que é uma possibilidade mais do que remota a 

ocorrência de sismos de quaisquer espécies na AID da PCH São Bento. 

3.6. Espeleologia 

Cavidades cavernícolas, ou cavernas, são ambientes peculiares que abrigam 

ecossistemas únicos e possuem papel importante no ciclo da água, contribuindo 

substancialmente para os processos mineralizadores da água e funcionando como grandes 

armazenadores naturais. 

A espeleologia é a ciência multidisciplinar que estuda as cavidades naturais em sua 

formação, constituição, características físicas, formas de vida e evolução ao longo dos anos. 

Para isso, os estudos espeleológicos utilizam do conhecimento de diversos ramos científicos, tais 

como: geologia, geografia, hidrologia, biologia, arqueologia, climatologia e química. 

As cavidades naturais, genericamente chamadas de cavernas, são estruturas originadas, 

geralmente, por processos de dissolução, entretanto, podem ter outras origens, as quais se 

apresentam sob a forma de cavernas propriamente ditas, dolinas, lapas, grutas, abrigos ou 

sumidouros. Tratam-se de ecossistemas frágeis e delicados, naturalmente susceptíveis às 

intervenções humanas. 

Nesse ambiente os organismos vivos e os recursos abióticos (ar, rocha e água) convivem 

de maneira harmônica e equilibrada, favorecendo a reciclagem de nutrientes entre os 

componentes. Além da riqueza ecológica e científica das cavernas, o levantamento 

espeleológico, em estudos de impacto ambiental e de gestão, é de extrema importância, uma 

vez que esses ambientes possuem aspectos hidrológicos e geotécnicos peculiares. 

Cumpre registrar que cavernas não são unicamente originadas em ambientes 

carbonáticos. Elas podem ser, quanto à origem, contemporâneas à formação da rocha onde 

estão inseridas (cavidades primárias), ou formadas posteriormente à formação da rocha 

encaixante (cavidades secundárias), normalmente por processos de dissolução ou atividade 

tectônica. 

As cavidades primárias podem ser vulcânicas, formadas durante derrames e resfriamento 

de lavas; tectônicas, por consequência de bruscos movimentos da crosta; ou de corais, 

formadas durante o crescimento de recifes de corais. 

Já as cavidades secundárias, mais comuns, resultam de diferentes processos. São as 

cavernas cársticas, de colapso e de erosão mecânica, cavernas de gelo, cavernas em geleiras 

e cavernas de erosão marinha. 

Assim sendo, a partir da caracterização geológica e litoestratigráfica da AII da PCH São 

Bento, infere-se que apenas cavidades primárias tectônicas, ou cavidades secundárias de 

colapso e erosão mecânica teriam chance de acontecer. Entretanto, a partir da consulta ao 

banco de dados da CECAV (http://www.icmbio.gov.br/cecav/), onde estão catalogadas 973 

cavidades em todo o território de Goiás, observou-se que não há registros de ocorrências no 

local (Figura 3-24). 

http://www.icmbio.gov.br/cecav/
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Figura 3-24: Registros de cavidades próximas à bacia do rio São Bento. 

Assim, a cavidade catalogada mais próxima ao futuro empreendimento, dista cerca de 

56 km a sudeste de sua área de influência. Trata-se da Lapa do Capão, no município de 

Coromandel/MG. 

3.7. Recursos Minerais 

A AII da PCH São Bento é recoberta, em sua maior parte, por filitos, xistos e quartzitos das 

formações Chapado dos Pilões e Rio Verde e do Grupo Araxá, que são responsáveis pela 

geração de solos com grande quantidade de areia e argilas em sua composição. Rochas 

graníticas identificadas como Granito Ipameri afloram ao sul da área. Além disso, ocorrem 

depósitos e coberturas terciário/quaternárias na porção norte de toda a AII. 

Dessa forma, as unidades geológicas que ocorrem na área de interesse, descritas 

anteriormente, constituem ambientes de baixo potencial metalogenético, verificando-se na 

região e adjacências a ocorrência de poucos minerais com interesse econômico, conforme 

verifica-se na Figura 3-25. Segundo CPRM (2004), as ocorrências de recursos minerais de interesse 

econômico mais próximas da AII, localizam-se nos municípios de Catalão e Ouvidor. Nas rochas 

do Grupo Araxá é descrita mineralização de nióbio, ao passo que as coberturas detrito-lateríticas 

terciárias demonstram ocorrência de nióbio, fósforo, titânio, elementos terra raras e vermiculita. 
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Fonte: CPRM (2004) - Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo 

Figura 3-25: Indicação das ocorrências de recursos minerais naAII 
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Por outro lado, é importante ressaltar que algumas das unidades litológicas possuem 

potencial para exploração de minerais utilizados na construção civil, tais como areia e cascalho. 

Dessa forma, é de se esperar que haja pesquisa e lavra dessas mineralizações, principalmente 

ao longo do leito do rio São Bento. 

No Brasil, as atividades minerárias são regulamentadas e coordenadas pelo Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM). Desse modo, os requerimentos para a autorização de 

pesquisa e lavra de bens minerais existentes no subsolo devem ser solicitados diretamente a esse 

órgão.   

Os dados de todos os processos minerários no território brasileiro são disponibilizados pelo 

DNPM em seu website (www.dnpm.org.br), de modo que, as informações aqui apresentadas, 

foram adquiridas ao dia 08 de agosto de 2018. 

Foram identificados, na AII da PCH São Bento, processos minerários para exploração de 

areia (autorização de pesquisa, requerimento de licenciamento), argila (autorização de 

pesquisa, licenciamento, requerimento de lavra e concessão de lavra), argila refratária 

(autorização de pesquisa e concessão de lavra), diamante (requerimento de pesquisa, 

autorização de pesquisa, requerimento de lavra e requerimento de lavra garimpeira), hidrargilita 

(concessão de lavra e requerimento de lavra), caulim (requerimento de lavra), gibbsita 

(requerimento de lavra), turfa (requerimento de lavra) e nióbio (autorização de pesquisa). As 

poligonais dos processos minerários podem ser verificadas na (Figura 3-26). 

http://www.dnpm.org.br/
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Figura 3-26: Recursos Minerais na AII da PCH São Bento. 

3.7.1. Área de Influência Direta 

Para a Área de Influência Direta da PCH São Bento, buscou-se levantar e identificar 

processos minerários que possam, por ventura, sofrer intervenção na ocasião da implantação 

do empreendimento. 

Segundo o DNPM, existem quatro processos minerários inseridos na AID (Figura 3-27). Dois 

deles, para areia, cascalho e diamante, estão em fase de autorização de pesquisa, um, para 
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diamante e gnaisse, em fase de requerimento de lavra e o último, para diamante e granito em 

fase de autorização de pesquisa (Tabela 3-2). 

 

Figura 3-27: Recursos Minerais na AID da PCH São Bento 

Tabela 3-2. Títulos Minerários Existentes na AID 

Substância Processo Fase Uso Proprietário 

Areia, Cascalho 

e Diamante 
861461/2011 

Autorização de 

Pesquisa 

Construção civil, 

Industrial e Gema 

José Pedro Vaz 

Neto 

Areia, Cascalho 

e Diamante 
860617/2016 

Autorização de 

Pesquisa 

Construção civil e 

Industrial 

José Pedro Vaz 

Neto 

Diamante e 

Gnaisse 
860005/2007 

Requerimento de 

Lavra 
Industrial e Brita 

Cerâmica 

Catalão EIRELI 

Diamante e 

Granito 
862250/2011 

Autorização de 

Pesquisa 
Industrial e Brita 

Cerâmica 

Catalão EIRELI 
Fonte: DNPM (2019). 
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4. GEOMORFOLOGIA 

A Geomorfologia é a ciência que estuda as formas do relevo terrestre atuais e investiga 

sua origem e evolução.  

Para a caracterização geomorfológica da área de influência da PCH São Bento, 

primeiramente, realizou-se uma intensa revisão bibliográfica referente à importância da 

geomorfologia, da geografia física e dos elementos naturais da paisagem. Buscou-se, nesta 

etapa, também, caracterizar-se tais atributos no contexto do estado de Goiás, com o intuito de 

se criar uma proximidade com a área de interesse. Após a coleta dos dados, foi realizada visita 

de campo, com o intuito de confirmar e refinar as informações obtidas. 

4.1. Área de Influência Indireta 

4.1.1. Caracterização Geomorfológica 

No Brasil, o relevo é constituído, predominantemente, por planaltos, planícies e depressões, 

embora outros conjuntos como serras, chapadas, tabuleiros e patamares possam ser observados. 

O Estado de Goiás apresenta, em geral, modestas amplitudes altimétricas. Das 

proximidades da planície do Bananal ao grande dispersor de águas das bacias Platina e 

Amazônica, as altitudes variam genericamente de 200 a 1.200 m. 

Nesse quadro, há uma abrangência de uma variedade muito grande de aspectos 

morfológicos. Tal multiplicidade decorre de fatores que contribuem, direta ou indiretamente, na 

elaboração do relevo, em tempos pretéritos e atuais, refletindo grande interação dos processos 

endogenéticos e exogenéticos. 

A evolução paleogeográfica do estado de Goiás, pode ser sintetizada da seguinte 

maneira: No ciclo Brasiliano, ocorreram dobramentos e o rejuvenescimento do maciço, gerando 

complexo estrutural profundamente metamorfizado, dobrado, falhado e penetrado pelas 

rochas intrusivas pré-cambrianas. Mais tarde, no Paleozóico, iniciou-se uma tectônica 

epirogênica, responsável por deformações e ondulações de grande raio de curvatura, além do 

preenchimento da sinéclise do Paraná. Então, durante o Jurássico-Creatáceo, ocorreram 

extensos derrames basálticos e rochas intrusivas, que, mais tarde, ao entrarem em subsidência, 

geraram coberturas cretáceas. No pós-Cretáceo, deu-se início o processo de epirogenias 

positivas, que desnudaram vertentes e se associam aos soerguimentos dos paleoplanos 

modelados durante o Terciário. Como reflexo da orogenia andina, evidenciou-se o abatimento 

da Depressão do Araguaia e da Planície do Bananal, entulhada, então, por sedimentos 

cenozóicos. 

Desses processos, foram gerados três grandes domínios morfoestruturais:  

− Maciços antigos, modelados por processos denudacionais pretéritos, aplainados e 

reafeiçoados no Cenozóico, topograficamente configurados por planaltos, serras e 

depressões inter-montanas; 

− Bacia de sedimentação caracterizada por planaltos escarpados, mesas e chapadões, 

e 

− Depressões pediplanadas (do Araguaia e do Tocantins), caracterizadas por grandes 

extensões de relevos planos e áreas de dissecção incipiente. 
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4.1.1.1. Planalto Central Goiano 

Diante do exposto, tem-se que a bacia do Rio São Bento, localizada na porção centro-

leste do estado de Goiás, associa-se ao contexto dos dobramentos e rejuvenescimentos 

Brasilianos, sendo ali, representado por um grande complexo estrutural pré-cambriano 

denominado Planalto Central Goiano. 

O Planalto Central Goiano é um dos mais notáveis e salientes blocos de maciço antigo do 

território brasileiro, caracterizando-se por uma intrincada variedade de formas de relevo, e por 

uma diversidade muito grande de rochas metamorfizadas, por sua estrutura modificada por 

falhamentos, intrusões, metamorfismo, e pela grande variação altimétrica, que sofre amplitude 

de 400 até cerca de 1.200 m. Diante de sua complexidade morfológica, o planalto foi dividido 

em quatro subunidades, levando-se em conta suas cotas altimétricos e o estágio atual de 

dissecação. São elas: 

− Planalto do Distrito Federal; 

− Planalto do Alto Tocantins-Paranaíba; 

− Planalto Rebaixado de Goiânia; e 

− Depressões Intermontanas. 

• Planalto do Distrito Federal 

O Planalto do Distrito Federal constitui a parte mais elevada do Planalto Central Goiano, 

com cotas altimétricas em torno de 1.200 m, podendo ultrapassá-las.  

Ele modela-se, predominantemente, sobre rochas do Grupo Paranoá (quartzitos 

interestratificados com metassilititos, filitos e argilitos) e do Subgrupo Paraopebas (sequência 

pelítico-laterítica). Essas rochas encontram-se capeadas por uma cobertura detrítico-laterítica, 

que reveste os grandes interterfluvios levemente dissecados em formas tabulares. 

Vários autores acreditam que o Planalto do Distrito Federal se trata de uma superfície de 

erosão antiga, em virtude da presença de bancadas ferruginosas pedogenéticas autóctones, 

que sugerem seu retrabalhamento ao longo do Terciário. Segundo o Projeto RADAM, a 

subunidade é datada do Terciário Inferior. 

Uma importante falha de empurrão acavala o Grupo Araxá sobre o Grupo Bambuí na zona 

de contato entre o Planalto do Distrito Federal e o Planalto do Alto Tocantins-Paranaíba. Tal falha 

é responsável pela presença de escarpas descontínuas no desnível topográfico existente entre 

as duas subunidades. 

• Planalto do Alto Tocantins-Paranaíba 

O Planalto do Alto Tocantins-Paranaíba representa o segundo nível altimétrico do Planalto 

Central Goiano. Sua unidade geológica mais antiga é representada pelo Complexo Granítico 

Goiano, ao qual se relacionam os três grandes complexos ultrabásicos que englobam as maiores 

riquezas minerais da região: Canabrava, Niquelândia e Barro Alto. 

Sobre o complexo granítico depositam-se unidades representadas pelos grupos Araxá e 

Araí, e pela Formação Canastra, todos de idade pré-cambriana. O Grupo Araxá, constitui-se, 

principalmente, por uma sequência dobrada de micaxistos e quartzitos, que se associa, 

intimamente, ao Grupo Araí e à Formação Canastra. 

Por fim, ocorrem rochas do Grupo Bambuí, representado pelas formações Paranoá 

(quatzitos e pelitos) e Paraopebas (pelitos e calcáreos, predominantemente). 

Em fase sintectônica à orogênese Araxá, ocorreram intrusão de corpos graníticos (Serra da 

Mesa, Serra Dourada, Serra do Encosto, Serra Branca, Serra dos Mendes) e, em fase pós-

tectônica, a formação de granitos com veios pegmatíticos, que constituíram uma província com 

diversas mineralizações. Todas essas intrusões são responsáveis por relevos dômicos, com 
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formatos circulares e ovais, cujos núcleos rebaixados são contornados por cristas e hog-backs, 

havendo, entre eles, semelhanças altimétricas. 

Todos os relevos elevados, entre 1.000 m e 1.200 m, apresentam, em maiores ou menores 

extensões, topos truncados ou superfícies elevadas conservadas. Essas superfícies abrangem 

litologias diversas, indicando nivelamento por ação de processos erosivos mecânicos em 

condições climáticas muito severas, os quais recebem o nome de pediplanação. Segundo o 

Projeto RADAMBRASIL, tal pediplanação data do Terciário Médio. 

• Depressões Intermontanas  

As Depressões Intermontanas localizam-se em meio aos relevos residuais elevados do 

Planalto do Alto Tocantins-Paranaíba. São constituídas predominantemente por rochas do Grupo 

Araxá (micaxistos e quartzitos) e por rochas do Complexo Basal Goiano (granitos e gnaisses). Há 

a ocorrência, também, de rochas da Formação Paraopebas, do grupo Bambuí. E, de modo 

descontínuo, coberturas detrílico-laterítica ocorrem em várias áreas. 

As altitudes dessa subunidade mantêm-se em torno de 600 m, entretanto, a sul e a sudeste, 

elevam-se gradativamente, chegando a 750 m. As Depressões Intermontanas caracterizam-se 

pelo domínio de formas amplas e tabulares, com incisão incipiente da drenagem. 

• Planalto Rebaixado de Goiânia 

Situado na porção centro-sul do estado de Goiás o Planalto Rebaixado de Goiânia abriga 

cotas altimétricas entre 650 e 850 m. A subunidade compreende um vasto planalto rebaixado e 

dissecado, esculpido em litologias pré-cambrianas diversas. Na seção centro-meridional e em 

segmentos da parte norte, predominam os micaxistos e quarzitos do Grupo Araxá, enquanto na 

seção setentrional, dominam os gnaisses e granodioríticas. 

Sobre essas litologias atuam processos de dissecação que resultam em relevos 

predominantemente tabulares, sobre os quais desenvolvem-se latossolos vermelho-escuros e 

vermelho-amarelos. 

O Planalto Rebaixado de Goiânia abriga cursos d’água volumosos, encaixados e 

controlados pela estrutura subjacente. Alguns trechos, de alto curso, porém, comportam áreas 

de terraços associados a planícies. 

Considerando-se sua coalescência com o piso das Depressões Intermontanas, admite-se 

idade neopleistocênica para a pediplanação do Planalto Rebaixado de Goiás. 

4.1.2. Unidades Geomorfológicas 

Segundo Carvalho et al. (2008), a geomorfologia do Estado de Goiás apresenta uma 

expressiva predominância de formas denudacionais, que ocupam 98% da superfície das terras 

goianas e perdem solos através de processos erosivos. 

As formas denudacionais são identificadas e classificadas nas seguintes categorias: 

− Superfícies Regionais de Aplainamento (SRA); 

− Zonas de Erosão Recuante (ZER); 

− Morros e Colinas (MC), com ou sem controle estrutural; 

− Hogbacks (HB), que representam superfícies bastante inclinadas, geradas por processos 

de dobramentos, responsáveis pela formação de colinas e morros; 

− Braquianticlinais (BQ), que são dobramentos associados a corpos intrusivos plutônicos; 

− Formas Dômicas (DM) geradas através de falhamentos; 

− Pseudo-domos (PSD), que ocorrem sobre rochas pré-cambrianas, são gerados por 

estruturas tectônicas complexas, e 
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− Relevos Tabulares (RT) geradas sobre rochas sedimentares horizontais e sub-horizontais, 

geralmente relacionados com a formação de alguma das Superfícies Regionais de 

Aplainamento e/ou a relevos cársticos. 

Existem ainda, os sistemas agradacionais, que são responsáveis pela formação de solos. 

Esses sistemas constituem, entretanto, apenas 1,7% do território do estado, sendo representados 

exclusivamente por sistemas de agradação fluvial (Planícies Fluviais - PF) e lacustre (LA). 

Na bacia do rio São Bento, conforme demonstram a Figura 4-1, Figura 4-2, Figura 4-3 e 

Figura 4-4, tem-se que, em sua metade superior, predomina a Superfície Regional de 

Aplainamento (SRA), com dissecação fraca, desenvolvida sobre rochas pré-cambrianas. Na 

porção média inferior ocorrem Zonas de Erosão Recuante (ZER), uma com dissecação forte e 

outra com dissecação média, as quais erosionam dominantemente a SRA. Uma pequena 

porção do setor sudeste apresenta relevo de morros e colinas (MC), com forte controle estrutural. 

 

Figura 4-1: Diferentes níveis altimétricos identificados na bacia do rio São Bento. 
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Figura 4-2: Altitudes da AII da PCH São Bento. 
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Figura 4-3: Declividades da AII da PCH São Bento. 
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Figura 4-4: Geomorfologia da AII da PCH São Bento. 

4.1.2.1. Superfície Regional de Aplainamento (SRA) 

As Superfícies Regionais de Aplainamento correspondem a uma unidade denudacional, 

gerada pelo aplainamento de uma superfície dentro de um determinado intervalo de cotas.  Tal 

aplainamento é relativamente dependente de controles geológicos regionais, tais como 

litologias e estruturas. Assim sendo, uma SRA não necessariamente respeita, em sua distribuição 

espacial, limites litológicos ou estilos estruturais, seccionando, portanto, diversas unidades 
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geológicas. As SRAs são divididas em níveis que variam de I a IV e A, B ou C, em função de suas 

cotas e unidades associadas.  

Na bacia do rio São Bento, a Superfície Regional de Aplainamento é definida como SRAllA, 

com cotas variando entre 900 e 1.250 m. Ela associa-se a diversas unidades do embasamento 

cristalino e se apresenta, na área em questão, com dissecação fraca. 

Diversos mecanismos podem levar à formação de uma SRA. Segundo King (1956), o 

modelo que melhor explicaria o desenvolvimento dessas superfícies seria a pediplanação. 

Entretanto, estudos mais recentes sugerem, especificamente para o estado de Goiás, sugerem 

que a geração das SRAs se relaciona, fundamentalmente, à processos de etchplanação, ou a 

combinação de processos de etchplanação e de pediplanação, não considerando, entretanto, 

apenas a pediplanação típica. 

4.1.2.2. Zona de Erosão Recuante (ZER) 

As SRA encontram-se escalonadas em distintas cotas e estão geralmente delimitadas por 

escarpas de erosão. Outras vezes, grandes engolfamentos marcam a erosão das unidades 

antigas desde um nível de base inferior (local ou regional), podendo associar-se a redes de 

drenagem que evoluem por erosão recuante, dissecando as superfícies de aplainamento e 

gerando outras SRA’s. Essas áreas, identificadas como Zona de Erosão Recuante (ZER), 

frequentemente passam transicionalmente para a SRA, que atua como nível de base local. 

O grau de desenvolvimento das ZERs varia em função das características da região que 

está sendo erodida. Quando a ZER se associa a grandes bacias de drenagem, pode se estender 

por amplas áreas, com recuos significativos. Por outro lado, em outros casos, é limitada às 

frentes/escarpamentos de chapadões. À medida que uma ZER evolui, uma paisagem de morros 

e colinas pode se encontrar associada, iniciando um estágio evolutivo ainda incipiente para a 

geração de uma nova SRA, de cota inferior. 

Na bacia do rio São Bento, a ZER ocorre nas porções central e sul, divididas em duas 

secções, uma com dissecação forte (extremo oeste) e outra, com dissecação média (maior 

parte da bacia). É representada por escarpas de erosão, que ocupam uma faixa contínua N-S, 

delimitando as Superfícies Regionais de Aplainamento. 

A geomorfologia da AII (demonstra que as formas de relevo se relacionam intimamente ao 

tipo de rocha, às estruturas geológicas e aos processos morfoclimáticos. Dessa forma, tem-se que 

na bacia do rio São Bento ocorrem dois níveis altimétricos integrantes do Planalto Central Goiano, 

a saber: Planalto do Distrito Federal e Planalto Rebaixado de Goiânia. 

Os níveis mais elevados correspondem a terrenos do Planalto Central Goiano, sendo 

representados por chapadas com topos aplainados, com vertentes escarpadas, com altitudes 

entre 1.000 e 1.200 m, e declives que podem alcançar 70%. Tais chapadas são as feições 

geomorfológicas mais comuns na área da bacia do rio São Bento. Elas correspondem a amplas 

superfícies aplainadas, capeadas por coberturas detrito-lateríticas e vegetação típica do 

Cerrado. Apresentam, em sua maioria, rebordos de dissecação festonados, bem marcados no 

terreno. 

O nível mais baixo da bacia corresponde ao Planalto Rebaixado de Goiânia, sendo 

representado por várzeas e vales com cristas angulosas, arredondadas e monoclinais, residuais 

de topos aplainados e inselbergues. As cotas desse nível encontram-se entre 650 e 750m. 

4.1.2.3. Morros e Colinas (MC) 

À medida em que a ZER avança e o recuo das vertentes evolui, colinas e morros podem 

ser identificados, de forma mais desconexa, à frente das escarpas (ZER). Assim, as colinas e os 

morros se destacam sobre uma SRA situada em uma cota inferior. 

Grandes áreas constituídas de colinas e morros são remanescentes de litologias resistentes 

à erosão, preservadas à medida que uma SRA evoluí com tendência recuante, muitas vezes 
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com forte controle estrutural (paisagens dobradas, rochas metamórficas com estruturas bem 

marcadas).  

Uma pequena porção no setor sudeste da bacia do rio São Bento apresenta relevo de 

Morros e Colinas (MC), com forte controle estrutural. 

4.2. Área de Influência Direta 

A AID da PCH São Bento encontra-se embutidos na ZER com forte dissecação, formando 

escarpas de erosão, que correspondem às grandes reentrâncias que marcam a erosão das 

Superfícies Regionais de Aplainamento antigas a partir de um nível de base inferior (Figura 4-5 e 

Ilustração 62 do Volume 3). A ZER encontra-se completamente associada à rede de drenagem. 

Nesta unidade predominam relevos com dissecação forte, que erosionam dominantemente a 

Superfície de Aplainamento inferior. Predominam os litotipos pertencentes ao Grupo Araxá e às 

rochas graníticas tipo Ipameri (Figura 4-5). 

 

Figura 4-5: Geomorfologia da AID da PCH São Bento. 
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A AID do rio São Bento é caracterizada por cotas topográficas variando entre 662 e 800 m, 

atingindo cerca de 701 m no local do reservatório, com aumento gradual da altitude à medida 

em que se distancia da calha do rio São Bento. Altitudes inferiores a 700 m podem ser observadas 

apenas no extremo sul da área, no local projetado para a implantação da casa de força. 

O reservatório está projeto para inserir-se em área de relevo majoritariamente plano a 

suave ondulado, o que corresponde a uma variação de 0 a 20% na declividade de todo o 

terreno. Entretanto, na região do arranjo, as declividades são um pouco maiores (0 a 44,75%), 

predominando relevos ondulados a forte ondulados (Figura 4-6, Figura 4-7 e Ilustrações 56 e 58 

do Volume 3). 

 

Figura 4-6: Altitude da AID da PCH São Bento. 
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Figura 4-7: Declividade da AID da PCH São Bento. 
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5. PEDOLOGIA 

Os solos, objeto de estudo da Pedologia, correspondem a uma coleção de corpos 

naturais, constituídos por partes sólidas, líquidas e gasosas, dinâmicos, formados por materiais 

minerais e orgânicos. Eles ocupam a maior parte do manto superficial das extensões continentais 

de nosso planeta. 

Os solos são formados por seções aproximadamente paralelas, organizadas em camadas 

e/ou horizontes, que se distinguem do material de origem inicial, como resultado de adições, 

perdas, translocações e transformações. Os solos são, portanto, resultantes das ações do tempo 

e de organismos vivos, do clima e de fatores do relevo sobre as rochas que os originam (Santos 

et al., 2013). 

O conjunto de horizontes que constituí um solo é denominado perfil, que, quando bem 

desenvolvido, divide-se em quatro camadas, identificadas pelas letras 0, A, E, B e C, conforme 

demonstrado na Figura 5-1. 

 

Figura 5-1: Esquema de Perfil de Solo. 

Dessa forma, em termos gerais, do ponto de vista pedogenético, quanto mais velho é um 

solo, maior é a sua profundidade, mais plano é seu relevo e menor é sua riqueza mineral. 

O levantamento pedológico da área de estudo embasou-se nos dados do Projeto 

RADAMBRASIL, referentes à Folha Belo Horizonte - SE.23 (Novaes et al., 1983) e nas informações 

do Serviço Geológico do Brasil, referente ao mapa pedológico de Goiás em escala 1:1.000.000 
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(http://geobank.cprm.gov.br/). Além disso, com o intuito de melhorar a qualidade das 

informações e de se estabelecer um melhor limite entre as classes de solo, foi realizada uma visita 

de campo, entre os dias 25 e 26 de julho, na região da AII da PCH São Bento. Nesta visita, 

procurou-se analisar os perfis de solos, bem como coletar-se amostras de solo para análise física 

e química. 

A classificação pedológica foi realizada segundo o Sistema Brasileiro de Classificação do 

Solo, publicado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA (Santos et al., 

2013). 

5.1. Solos da Região 

Segundo EMATER (2016), no estado de Goiás, foram realizados trabalhos de levantamentos 

de solos ao longo das décadas de 70 a 90, por meio do Projeto RadamBrasil e de estudos 

realizados pela Secretaria de Agricultura e pela Escola de Agronomia da Universidade Federal 

de Goiás. Entretanto tais investigações contaram apenas com levantamentos localizados. A 

título de exemplo, a “Carta Belo Horizonte”, projetada pelo IBGE, jamais foi publicada, deixando 

o estado de Goiás, principalmente em sua porção sudeste (região de Catalão) sem informações 

pedológicas. 

Em 2013, a partir de um convênio firmado entre a Embrapa e o IBGE, trabalhos pedológicos 

disponíveis em arquivo foram utilizados, possibilitando a realização das conversões dos dados 

cartográficos em base de dados, de modo que as informações coletadas ao longo das décadas 

de 70 a 90 pudessem ser utilizadas. 

Com o agrupamento de todas as informações existentes sobre a pedologia goiana, 

chegou-se à conclusão que predominam disparadamente os latossolos vermelhos (43%) e esses, 

se distribuem por todo o território do estado sob a forma de manchas. A segunda classe de solos 

mais representativa é a de cambissolos háplicos (22%), seguida pelos latossolos vermelho-

amarelos (9%), argissolos vermelho-amarelos (7%), plintossolos pétricos (7%), neossolos litólicos 

(4%) e neossolos quartzíticos (4%). As demais classes de solos, quando somadas, representam 

apenas 4% do território. 

No entanto, na região sudeste do estado, onde encontra-se inserida a AII da PCH São 

Bento, o cenário é um pouco diferente. Predominam cambissolos háplicos (38%) e latossolos 

vermelhos (37%), seguidos por argissolos vermelho-amarelos (8%), latossolos vermelho-amarelos 

(8%), neossolos litólicos (4%) e plitossolos pétricos (3%). Outras classes de solos correspondem a, 

apenas, 2% da porção sudeste goiana. 

Na bacia do rio São Bento, pois, foram identificadas cinco classes de solo (Figura 5-2 e 

Ilustração 63 do Volume 3). 

http://geobank.cprm.gov.br/
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Figura 5-2: Pedologia da AII 

Cambissolo Háplico Alumínico 

Constituem solos identificados em relevos fortemente ondulados ou montanhosos, que não 

apresentam horizonte superficial A húmico. Possuem fertilidade natural variável, apresentando 

como principais limitações para uso o relevo com declives acentuados, a pequena 

profundidade e a ocorrência de fragmentos de rochas em sua constituição. Os cambissolos 

háplicos alumínicos possuem elevados teores de alumínio, os quais afetam significamente o 

desenvolvimento de raízes, e atividade de argila inferior a 20 cmol/kg de argila. Essa classe de 
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solo foi identificada apenas na porção sul da bacia do rio São Bento, onde ocorrem, também, 

latossolos vermelhos distróficos.  

Latossolo Vermelho Distrófico 

Constituem solos de cor vermelha acentuada, devido aos teores e à natureza dos óxidos 

de ferro presentes no material originário em ambientes bem drenados, com características de 

cor, textura e estrutura uniforme em profundidades. Ocorrem, predominantemente, em áreas de 

relevo plano e suave ondulado, propiciando a mecanização agrícola. Por serem profundos e 

porosos, apresentam condições adequadas para um bom desenvolvimento radicular em 

profundidade. São solos que apresentam baixos níveis de fósforo, susceptibilidade à 

compactação e baixa fertilidade. Os latossolos vermelho distróficos foram verificados ocorrendo 

na porção sul da bacia do rio São Bento, onde também aparecem cambissolos háplicos 

alumínicos. Além disso, aparecem também em um trecho da borda este, próximo à porção 

central da bacia. 

Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico 

Caracterizam solos associados a relevos planos, suave ondulados ou ondulados. Ocorrem 

em ambientes bem drenados, sendo muito profundos e uniformes em características de cor, 

textura e estrutura em profundidade. Muito utilizados para a agropecuária, apresentam 

limitações de ordem química para o desenvolvimento de do sistema radicular em profundidade. 

Possuem baixos teores de fósforo, baixa fertilidade e disponibilizam pouca água às plantas. Na 

bacia do rio São Bento, esses solos foram identificados ocorrendo em toda sua porção centro-

nordeste, associados aos cambissolos háplicos distróficos e aos neossolos litólicos distróficos. 

Cambissolo Háplico Distrófico 

Constituem solos identificados em relevos fortemente ondulados ou montanhosos, que não 

apresentam horizonte superficial A húmico. Tem seu uso agropecuário limitado devido ao relevo 

com declives acentuados, a pequena profundidade e a ocorrência de fragmentos de rochas 

em sua constituição. Os cambissolos háplicos distróficos possuem pouca fertilidade e argila de 

baixa atividade. Na área da bacia do rio São Bento, esses solos foram identificados em toda a 

porção noroeste, associados aos latossolos vermelho-amarelos distróficos e, localmente, aos 

neossolos litólitos distróficos. 

Neossolo Litólico Distrófico 

São solos rasos, associados a relevos declivosos, que, via de regra, possuem soma dos 

horizontes sobre a rocha sã inferior a 50cm. Limitam-se ao uso agropecuário por sua pouca 

profundidade, presença de rocha e à declividade das áreas onde se instalam, além disso, 

possuem baixa fertilidade. Tais fatores limitam o crescimento radicular, o uso de máquinas e 

elevam o risco de erosão, sendo indicados para preservação de flora e fauna. Esses solos são 

identificados na porção central da bacia do São Bento, onde também ocorrem latossolos 

vermelho-amarelos distrófico, latossolos vermelhos distróficos e cambissolos háplicos distróficos. 

 

Paralelamente à investigação pedológica, foram realizados estudos de aptidão agrícola 

e suscetibilidade dos solos à erosão, determinada de acordo com o Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT, 1990) e com Xavier et al. (2010), que atualizaram a 

metodologia proposta por Salomão (1999). Utilizaram-se, como dados de entrada, a classe 

pedológica (Tabela 5-1) e de declividade (Tabela 5-2), obtendo-se, dessa forma, a 

suscetibilidade à erosão dos compartimentos pedológicos (Tabela 5-3). 
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Tabela 5-1. Classes de erodibilidade dos solos 

Classe de 

erodibilidade 
Unidades Pedológicas 

1 – Muito fraca 

Latossolo Vermelho férrico; Latossolo Vermelho e Vermelho-Amarelo de 

textura média; solos hídromórficos em relevo plano; Gleissolos; Planossolos; 

Organossolos; Neossolo Quartzarênico em relevo plano. 

2 – Fraca 
Latossolo Amarelo e Vermelho-Amarelo de textura média argilosa; Latossolo 

Vermelho 

3 – Média 
Argissolo Vermelho-Amarelo e Argissolo Vermelho não abrúpticos; Latossolo 

Vermelho e Vermelho-Amarelo de textura argilosa. 

4 - Forte 

Argissolo Vermelho-Amarelo de textura média-argilosa ou média ou média-

arenosa; Cambissolos; Luvissolos (não abruptos, textura média/ argilosa e 

textura média); Plintossolos; Nitossolo em relevo suave-ondulado. 

5 – Muito forte 

Cambissolos; Neossolos Regolíticos, Litólicos e Neossolos Quartzarênicos em 

relevos suave-ondulado e ondulado; Plintossolos; Nitossolos em relevo 

ondulado; Vertissolos; Argissolo Vermelho e Vermelho-Amarelo abrúpticos. 

Fonte: Xavier et al., 2010. 

Tabela 5-2. Classes de Declividade e Relevo Correspondente 

Declividade (%) Relevo Grau de potencialidade erosiva 

0-3 Plano/Praticamente plano Muito fraca 

3-8 Suave ondulado Fraca 

8-20 Ondulado Média 

20-45 Forte ondulado Forte 

45-75 Montanhoso Muito Forte 

Fonte: Adaptado de Lemos & Santos (1996) e de Salomão (1999). 

Na classe de solos com relevo plano, o escoamento superficial é lento ou muito lento e não 

há dificuldades ao uso de máquinas agrícolas. No relevo suave ondulado, os declives são 

amenos, o deflúvio é lento ou médio e o trabalho mecanizado é de fácil operação. O relevo 

ondulado, por sua vez, compreende terrenos inclinados, onde o escoamento superficial é de 

médio a rápido, o uso de máquinas agrícolas é parcialmente prejudicado e a erosão hídrica 

pode comprometer os cultivos e os solos, caso não seja controlada ou evitada. 

O relevo forte ondulado compreende terrenos muito inclinados onde o uso de máquinas 

agrícolas é comprometido, a erosão hídrica pode ser intensa e os terrenos devem ser usados 

preferencialmente para cultivos perenes, pastagens ou reflorestamentos. Por fim, o relevo 

montanhoso apresenta sérios impedimentos a seu uso, exigindo práticas muito complexas de 

preservação do solo, que, via de regra, não devem ser utilizados para a agricultura. 
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Tabela 5-3. Classes de Suscetibilidade à Erosão Laminar. 

Declividade (%) 
Erodibilidade 

1 2 3 4 5 

0-3 V V V IV IV 

3-8 V V IV IV III 

8-20 V IV IV III II 

20-45 IV IV III II I 

45-75 IV III II I I 

Fonte: IPT (1990). 

De acordo com Salomão (1999), as classes de suscetibilidade à erosão significam: 

− Classe I – extremamente suscetível: os terrenos apresentam problemas complexos de 

conservação, sendo mais indicados para preservação ou para reflorestamento; 

− Classe II – muito suscetível: os terrenos apresentam problemas complexos de 

conservação, são parcialmente favoráveis à ocupação por pastagens, sendo mais 

apropriados para reflorestamento; 

− Classe III – moderadamente suscetível: terrenos que apresentam problemas complexos 

de conservação, sendo indicados para pastagens e culturas perenes; 

− Classe IV – pouco suscetível: terrenos que apresentam problemas especiais de 

conservação, indicados para pastagens e culturas perenes e, eventualmente, culturas 

anuais, porém, exigindo práticas mecânicas intensivas de controle de erosão; e 

− Classe V – suscetibilidade nula: terrenos sem problemas especiais de conservação, 

podendo ser utilizado com qualquer tipo de cultura. Em solos encharcados técnicas 

especiais de conservação são necessárias. 

A aptidão agrícola dos solos foi definida de acordo com Ramalho Filho e Beek (1995). 

Também foram utilizadas nesta análise as características físicas e químicas dos solos, e as 

particularidades das áreas de influência quanto à suscetibilidade à erosão e ao relevo. Nesta 

metodologia são considerados três níveis de manejo, sendo eles:  

− Nível A – pouco tecnificado ou rudimentar; 

− Nível B – medianamente tecnificado, no qual o conhecimento técnico empregado é 

razoável, há modesta aplicação de capital e informações científicas; os recursos 

empregados visam manter a produtividade nos níveis atuais ou melhorar as condições 

agrícolas dos cultivos; usa-se calagem e adubação, tratamentos fitossanitários simples 

e mecanização motorizada, mas a mecanização é predominantemente de tração 

animal; e 

− Nível C – nesse nível de manejo emprega-se alto nível de conhecimento tecnológico, 

há intenso investimento financeiro e utiliza-se maquinário agrícola nas diversas 

atividades. Também são realizadas práticas intensivas de controle de erosão, drenagem 

dos solos, plantio direto com rotação de culturas, uso de sementes melhoradas e 

controle fitossanitário adequado. 

São admitidos seis grupos de aptidão para avaliar-se as condições agrícolas de cada 

unidade de mapeamento de solo (Tabela 5-4). Os grupos 1, 2 e 3 são terras cujo tipo de uso 

intensivo indicado é para lavouras; o grupo 4 representa solos com uso recomendado para 

pastagem plantada; aos solos do grupo 5 recomenda-se o uso para silvicultura ou pastagem 

natural; e, por fim, o grupo 6, por incluir de terras inaptas à exploração agrícola, é indicado para 

a preservação da fauna e da flora, ou outra atividade não agrícola. 

 



ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PCH SÃO BENTO 

 

 
 

 

José Aloísio da Silva 
CREA nº 6087/D-GO 

78 

 

Tabela 5-4. Grupos de Aptidão Agrícola e Respectivos Usos 

Grupos de 

Aptidão Agrícola 

Intensidade de uso 

Preservação 

da fauna e 

da flora 

Silvicultura 

e/ou 

pastagem 

natural 

Pastagem 

plantada 

Lavouras 

Aptidão 

restrita 

Aptidão 

regular 

Aptidão 

boa 

Intensidade 

da 

limitação ou 

diminuição 

das 

alternativas 

de uso 

 1       

 2       

 3       

 4       

 5       

 6       

Fonte: Ramalho Filho & Beck (1995). 

As classes, por sua vez, expressam a aptidão agrícola das terras para um determinado tipo 

de utilização, em relação a um dos três níveis de manejo considerados (A, B e C), conforme 

indica a (Tabela 5-5). Essas letras podem ser maiúsculas, minúsculas ou minúsculas entre 

parênteses, conforme a classe de aptidão (boa, regular ou restrita, respectivamente). 

Tabela 5-5. Características das classes de aptidão agrícola 

Classe Características 

Boa 

Sem limitações significativas quando se utiliza o manejo adequado. Há um 

mínimo de restrições que não reduz a produtividade da atividade agropecuária 

e não aumenta a utilização de insumos acima de um nível aceitável. 

Regular 

Apresenta limitação moderada. Suas limitações podem reduzir a produtividade 

ou os benefícios, entretanto, desde de que se utilize manejo adequado seu 

cultivo é atrativo, mas inferior à classe Boa. Como exige mais insumos para 

manter economicamente viável seus níveis de produtividade, o custo do seu 

cultivo é maior que na classe Boa. 

Restrita 

Apresenta limitação forte à produção, mesmo usando manejo adequado. As 

limitações reduzem a produtividade ou os benefícios, ou então aumentam os 

custos de produção com o uso de insumos e tecnologias necessários. 

Inapta 
Classe que não permite obter produção sustentável ou apresenta fragilidade 

ambiental e/ou risco de se degradar 

Fonte: Ramalho Filho & Beck (1995). 

De forma a contemplar diferentes possibilidades de utilização das terras, em função dos 

níveis de manejo adotados, o comportamento das terras é avaliado para lavouras nos níveis de 

manejo A, B e C. Pastagem plantada (P) e silvicultura (S) são avaliadas no nível de manejo B, e 

pastagem natural (N) no nível de manejo A (Tabela 5-6). A utilização da irrigação não é 

considerada na avaliação da aptidão agrícola, a fim de se comparar os solos e o relevo apenas 

por suas características naturais. 
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Tabela 5-6. Usos e Níveis de Manejo nas Classes de Aptidão Agrícola 

Classe de 

Aptidão 

Agrícola 

Tipo de Utilização / Nível de Manejo 

Lavoura 
Pastagem 

Plantada 
Silvicultura 

Pastagem 

Natural 

A B C B B A 

Boa A B C P S N 

Regular a b c p s n 

Restrita (a) (b) (c) (p) (s) (n) 

Inapta - - - - - - 

Fonte: Ramalho Filho & Beck (1995). 

As condições agrícolas das terras, quanto às suas propriedades físicas e/ou químicas, ou às 

suas relações com o ambiente, podem apresentar cinco fatores limitantes: deficiência de 

fertilidade, deficiência de água, excesso de água ou deficiência de oxigênio e suscetibilidade 

à erosão. Esses fatores limitantes, por sua vez, possuem diversos graus: nulo (N), ligeiro (L), 

moderado (M), forte (F) e muito forte (MF). A classe de viabilidade da correção das limitações é 

representada por seu respectivo algarismo sublinhado, o qual acompanha a letra que 

representa a limitação. 

Assim, a partir das classificações acima apresentadas e com auxílio das informações 

relativas à suscetibilidade à erosão e aptidão agrícola, os solos da AII foram classificados 

conforme apresenta-se na Figura 5-3 e Ilustração 65 do Volume 3. 

Cambissolo Háplico Alumínico 

Com suscetibilidade à erosão variando de moderadamente (Classe III) a muito suscetível 

(Classe II), com pontos extremamente suscetíveis (Classe I), os terrenos ocupados por esses solos 

apresentam problemas complexos de conservação. Dessa forma, foram classificados como 

Classe 6- de aptidão agrícola, sendo considerados inaptos para uso agrícola, pastagens ou 

silvicultura, devendo ser utilizados apenas para preservação da flora e fauna. 

Latossolo Vermelho Distrófico 

Com suscetibilidade à erosão variando de nula (Classe V) a pouco suscetível (Classe IV), 

esses solos ora não apresentam problemas especiais de conservação, ora apresentam 

problemas que exigem práticas mecânicas intensivas ao controle de erosão. Assim, foram 

classificados como Classe 1bC+ de aptidão agrícola, sendo considerados com aptidão regular 

para manejo medianamente tecnificado e com aptidão boa para manejo que utilize alta 

tecnologia. 

Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico 

Com suscetibilidade à erosão nula (Classe V), esses solos ora não apresentam problemas 

especiais de conservação, ora apresentam problemas que exigem práticas mecânicas 

intensivas ao controle de erosão. Assim, foram classificados como Classe 1bC+ de aptidão 

agrícola, sendo considerados com aptidão regular para manejo medianamente tecnificado e 

com aptidão boa para manejo que utilize alta tecnologia. 

Cambissolo Háplico Distrófico 

Com suscetibilidade à erosão variando de pouco (Classe IV) a muito suscetível (Classe II), 

com pontos locais extremamente suscetíveis (Classe I), esses solos apresentam, de modo geral, 

problemas especiais de conservação. Nas regiões mais planas, foram considerados como Classe 

1bC+ de aptidão agrícola, sendo considerados com aptidão regular para manejo 

medianamente tecnificado e com aptidão boa para manejo que utilize alta tecnologia. 

Entretanto, nas regiões mais onduladas, ou próximas ao leito do rio São Bento, foram classificados 

como 4(p)-, considerados inaptos para uso agrícola e com uso restrito à pastagem plantada, 

exigindo alto uso de insumos e tecnologias. 
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Neossolo Litólico Distrófico 

Com suscetibilidade à erosão variando de moderadamente (Classe III) a muito suscetível 

(Classe II), com pontos locais extremamente suscetíveis (Classe I), esses solos apresentam, de 

modo geral, problemas especiais de conservação. Nas regiões mais planas, foram considerados 

como Classe 4(p)- de aptidão agrícola, sendo inaptos para uso agrícola e com uso restrito à 

pastagem plantada, exigindo alto uso de insumos e tecnologias. Nas regiões de maior 

declividade, entretanto, foram classificados como Classe 6, sendo, portanto, inaptos para uso 

agrícola, de pastagem ou silvicultura, devendo ser utilizados, apenas, para preservação da flora. 

 

Figura 5-3: Susceptibilidade à Erosão da AII 
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Figura 5-4: Aptidão Agrícola da AII 
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5.2. Área de Influência Direta 

Na AID da PCH São Bento foram identificados dois tipos de solo (Figura 5-5 e Ilustração 64 

do Volume 3), a saber: Cambissolo Háplico Alumínico e Latossolo Vermelho Distrófico. 

O Cambissolo Háplico Alumínico encontrado na área de implantação do 

empreendimento assenta-se sobre relevos predominantemente suave ondulados, com altitudes 

entre 701 e 800 m. Esse solo possui pequena profundidade e fragmentos rochosos em sua 

constituição. Sua composição química, rica em alumínio afeta o desenvolvimento de raízes, 

comprometendo sua fertilidade e sua disponibilidade hídrica. Verifica-se sua maior ocorrência 

na área de implantação do reservatório da PCH São Bento. 

O Latossolo Vermelho Distrófico, por sua vez, é representado por solos de cor vermelha 

intensa que se assentam sobre relevos ondulado a forte ondulado, com altitudes entre 662 e 

800m. São, predominantemente, profundos e porosos, fatos que contribuem para sua 

disponibilidade hídrica. Entretanto, são, também, suscetíveis à compactação e possuem baixa 

fertilidade. 

 

Figura 5-5: Pedologia da AID 
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De acordo com a declividade e o tipo de solo na AID, verifica-se que predominam as 

Classes II e III de suscetibilidade à erosão, que varia, portanto, de moderadamente a muito 

suscetível. Em alguns locais, entretanto, o solo pode ser considerado extremamente suscetível à 

erosão, incluindo-se, dessa maneira, na Classe I de suscetibilidade à erosão (Figura 5-6 e 

Ilustração 66 do Volume 3). 

 

Figura 5-6: Susceptibilidade à Erosão da AID 
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Assim sendo, tem-se que, na AID da PCH São Bento predominam solos com moderada à 

baixa aptidão agrícola (Figura 5-7 e Ilustração 68 do Volume 3). 

 

Figura 5-7: Aptidão Agrícola da AID 

Por serem muito suscetíveis à erosão e possuírem pouca profundidade, os Cambissolos não 

oferecem aptidão agrícola. 

Os latossolos, por ocorrerem em relevos ondulados, dificultam o uso de maquinários. Aliado 

a isso, apesar de possuírem elevada porosidade, são quimicamente pobres. Dessa forma, são 

considerados aptos ao uso para agricultura e pastagem apenas com o uso de altos 

investimentos em maquinários e tecnologia. 

Com relação aos recursos pedológicos não foram identificadas restrições ou limitações à 

construção do reservatório. 
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6. RECURSOS HÍDRICOS 

Recursos hídricos são as águas superficiais e/ou subterrâneas disponíveis para qualquer tipo 

de uso de região ou bacia. 

A hidrografia, por sua vez, é a parte da geografia que se encarrega da descrição das 

águas do planeta O conceito também é usado para designar o conjunto das águas de uma 

região, o qual é resultante de todas as condições da área drenada, apresentando, portanto, 

um comportamento que reflete as influências de diversas condicionantes que atuam ali. 

Dentre essas condicionantes, destacam-se o relevo, a natureza das rochas e dos solos, e a 

vegetação, que atuam como fatores internos. Aliados a essas influências, somam-se, também, 

às relacionadas aos fatores externos, tais como o clima e a intervenção humana. 

A influência do relevo sobre a hidrografia do centro-oeste do país, prende-se estreitamente 

ao movimento epirogenético positivo que se ocorreu, gradativamente, desde o Paleozóico, 

afetando profundamente o escudo brasileiro. Dessa forma, há uma estreita relação entra a 

disposição dos corpos hídricos principais com a estrutura geológica da região. As orientações e 

controles direcionais se relacionam à imposição orográfica do Maciço Goiano e às faixas 

tectônicas brasilianas (rio das Mortes e rio Araguaia vinculados aos dobramentos Paraguai-

Araguaia; e formadores do rio Tocantins, relacionados aos dobramentos Brasilianos). 

O soerguimento do escudo brasileiro na área circunscrita ao Maciço Central brasileiro 

ocorreu acompanhado de uma série de perturbações que também registram sua influência 

sobre a hidrografia da região a partir da formação dos grandes quadros morfoestruturais do 

Centro-Oeste. 

Cortando a região na direção leste-oeste, desenvolve-se o divisor principal, que delimita 

as áreas de escoamento superficial para as bacias Platina, Amazônica, Tocantina e do rio São 

Francisco. Ele é constituído, no estado de Goiás, pelas grandes elevações de sua porção 

meridional, pertencentes ao Maciço Goiano e ao Planalto Sedimentar da bacia do rio Paraná, 

as quais distribuem a drenagem em direção às bacias Tocantina e Platina. Dessa forma, o estado 

de Goiás caracteriza-se como um divisor de águas por corresponder a uma área de dispersão 

dos cursos d’água que vão compor as grandes bacias hidrográficas brasileiras. 

Considera-se, ainda, a ação morfogenética dos rios, com participação fundamental na 

modelagem do relevo. Evidências disso são as superfícies de aplainamento, que funcionam 

como divisoras de água, demonstrando a ação gliptogenética em função dos movimentos 

epirogênicos pré-cretácicos. O entalhamento dos talvegues por epigenia favoreceu a evolução 

das vertentes, restando trechos de paleoplanos que comprovam aplainamentos terciários. 

Como consequência desses fenômenos, originaram-se grandes divisores hidrográficos regionais, 

constituídos pelo Maciço Goiano e pelos planaltos sedimentares da Bacia do Paraná, 

responsáveis pela separação da drenagem em direção às bacias do Tocantins e Platina. 

No Maciço Goiano salientam-se as serras do Paraná e dos Pirineus, das quais vertem, para 

o norte, os rios Paraná e Maranhão, formadores do rio Tocantins, e, para o sul, o rio São Marcos, 

do qual o rio São Bento era afluente (atualmente, deságua no reservatório da UHE Emborcação), 

e os rios Corumbá e Meia Ponte, todos afluentes da margem direita do rio Paranaíba. 

A Serra Geral de Goiás, outro divisor de águas, divide a bacias do São Francisco da do 

Tocantins. Há ainda, outros divisores constituídos por relevos residuais elevados, que recebem 

denominações locais. 

A densidade hidrográfica goiana também se vincula aos domínios litológicos. Nas áreas 

constituídas pelas rochas pré-cambrianas do Complexo Basal Goiano (granitos, gnaisses) e do 

Grupo Araxá (micaxistos, quartzitos), a densidade hidrográfica elevada reflete a maior coesão 

mineralógica, responsável pelo maior escoamento superficial. Nas áreas de rochas sedimentares 

paleomesozóicas da Bacia Sedimentar do Paraná, por outro lado, a porosidade permite maior 

percolação das águas, e, consequentemente, redução da densidade hidrográfica. A planície 
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do Bananal, constituída essencialmente de depósitos aluvionares e coluvionares arenoargilosos, 

inconsolidados, datados como Quaternários, dá origem a um padrão de drenagem 

anastomosado. 

Para a caracterização hidrológica das áreas de influência da PCH São Bento foram 

utilizados dados disponíveis nos sites da Agência Nacional de Águas (ANA) e nas publicações do 

Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). A caracterização hidrogeológica, por sua vez, 

demandou uma avaliação cuidadosa da geologia regional, além de considerar a distinção 

entre sistemas aquíferos a partir da forma de circulação da água subterrânea. Também se 

utilizaram informações contidas em trabalhos científicos que abordam questões relacionadas 

aos recursos hídrico na bacia do rio São Bento e em suas proximidades. 

6.1. Hidrologia 

6.1.1. Caracterização Hidrográfica da Região de Estudo 

A PCH São Bento localiza-se no rio São Bento, que, até a construção da UHE Emborcação, 

era afluente pela margem esquerda do rio São Marcos, que deságua no rio Paranaíba, um dos 

formadores do rio Paraná. Dessa forma, o rio São Bento pertence, portanto, à região hidrográfica 

do rio Paraná, de acordo com a classificação do CNRH (Figura 6-1). 

 
Fonte: MMA (2006). 

Figura 6-1: Regiões Hidrográficas do Brasil. 
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A Região Hidrográfica (RH) do Paraná drena uma área de 879.860 km², que corresponde 

a 10,33% do território nacional. Em Goiás, a RH Paraná ocupa 41,42% do estado, sendo 

representada apenas pela bacia do rio Paranaíba. A AII da PCH São Bento, insere-se na 

subunidade 2 – Paranaíba 1(código 178; Figura 6-2), cujo principais rios formadores são o 

Paranaíba (GO/MG), o São Marcos (GO) e o Dourados (MG). 

 
Fonte: PNR-BASE (2005). 

Figura 6-2: Subdivisões da Região Hidrográfica do Paraná 

A subunidade 2 – Paranaíba 1 possui área de drenagem de 37.412 km² e é considerada 

como com alta disponibilidade hídrica (Tabela 6-1), tanto pela metodologia da Unesco (2003), 

como pela de Rebouças (1994). 

A classificação da situação de disponibilidade hídrica segundo a Unesco (2003) é: 

− Situação de Escassez: <500 m³/hab.ano; 

− Situação de Estresse: 500 a 1.700 m³/hab.ano, e 

− Situação Confortável: >1.700 m³/hab.ano. 

Segundo Rebouças (1994) a classificação é: 

− Situação Crítica: <1.500 m³/hab.ano; 

− Situação Pobre: 1.500 a 2.500 m³/hab.ano; 

− Situação Adequada: 2.500 a 5.000 m³/hab.ano; 

− Situação Rica: 5.000 a 10.000 m³/hab.ano; 

− Situação Muito Rica: 10.000 a 20.000 m³/hab.ano, e 

− Situação Riquíssima: > 20.000 m³/hab.ano. 
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Tabela 6-1: Classificação de Situação de Disponibilidade Hídrica 

Subunidade 1 Subunidade 2 
Vazão per capita 

(m³/hab.ano) 

Classificação 

Unesco (2003) Rebouças (1994) 

Paranaíba Paranaíba 1 23.578,1 Confortável Riquíssima 

Fonte: PNRH-BASE (2005) 

A maior demanda hídrica relaciona-se à irrigação, pleiteando 77,5% da retirada total de 

água da Subunidade 2 – Paranaíba 1. Em seguida aparece o uso urbano, a qual utiliza 10% da 

demanda total, e o uso animal, responsável pelo consumo de 7,5% da vazão de retirada. O uso 

industrial restringe-se a 0,5 m³/s (4,2%) e o uso rural a 0,1 m³/s (0,8%), sendo praticamente 

desprezível em relação às outras demandas (Tabela 6-2). 

Tabela 6-2. Vazões de Retirada por Uso Consuntivo na Subunidade2 - Paranaíba 1 

Demandas / Retiradas (m³/s) Retorno 

(m³/s) 

Consumo 

(m³/s) Urbana Rural Animal Industrial Irrigação Total 

1,2 0,1 0,9 0,5 9,3 12,0 3,4 8,6 

Fonte: MMA (2006). 

As nascentes do rio São Bento situam-se na região da Chapada dos Pilões, em altitudes 

superiores a 900 m, próximas ao local que condiciona os divisores de água entre as bacias dos 

rios Paraná e São Francisco, conforme se observa na Figura 6-3. O principal tributário do rio São 

Bento é o ribeirão das Pedras, afluente pela sua margem esquerda. 
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Figura 6-3: Condições de relevo da região da bacia do rio São Bento. 
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A hierarquia fluvial dos cursos d´água presentes na AII foi determinada segundo a 

classificação de Strahler (1952) (Figura 6-4). No método de Strahler a identificação se inicia com 

os cursos d´água de 1ª ordem, que são aqueles que não recebem nenhum afluente. Dois cursos 

de 1ª ordem, a partir de sua confluência, formam um curso de segunda ordem. A confluência 

de dois cursos de 2ª ordem define um de 3ª e assim por diante. Quando dois rios de ordens 

hierárquicas diferentes se juntam, prevalece a maior ordem. 

 

Figura 6-4: Hierarquia fluvial do rio São Bento 
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6.1.1.1. Área de Drenagem 

A bacia do rio São Bento desenvolve-se num eixo nordeste-sudeste, de suas nascentes até 

seu encontro com o reservatório da UHE Emborcação. Ela possui, até a sua foz, 945 km² de área 

de contribuição. Entretanto, no local projetado para a PCH São Bento, a bacia apresenta           

937 km² de área de drenagem. 

6.1.1.2. Fator de Forma 

O fator de forma ou de conformação é a razão entre a largura média e o comprimento 

axial, medido ao longo do rio principal. Ele é usado para relacionar a forma da bacia a um 

retângulo e estimar a suscetibilidade a enchentes. Bacias longas e estreitas possuem menores 

chances de terem sua extensão completamente cobertas do que bacias largas e curtas. Desta 

forma, tem-se que, em bacias de mesma área, a sujeição a enchentes será mais baixa tão menor 

for o seu fator de forma. 

A bacia do rio São Bento apresenta fatores de forma muito baixos (0,04 a 0,2), 

especialmente em seu baixo curso. Isso é explicado, em decorrência de sua pequena largura, 

que lhe confere forma alongada. Assim sendo, a possibilidade de que chuvas intensas cubram 

simultaneamente toda a sua extensão, quando comparada a áreas de mesmo tamanho, é 

baixa. Esse dado permite assegurar a baixa probabilidade de acidentes com o barramento ou, 

ainda, a necessidade de liberação de grandes volumes de água devido a enchentes. 

6.1.1.3. Regime Fluvial 

O regime fluvial da bacia do rio São Bento acompanha o regime pluviométrico dominante 

na região, tendo um período de águas altas entre janeiro e abril, e o período de estiagem 

compreendido entre julho e setembro. 

A bacia hidrográfica do rio São Bento tem um único compartimento fluviométrico, devido 

à homogeneidade das suas características físicas, especialmente geológicas, e climáticas. 

O escoamento na bacia caracteriza-se por considerável variação da vazão ao longo do 

ano e pelo reduzido grau de regularização das descargas. Isto ocorre porque a região onde está 

inserida a área em estudo está assente em formações com predominância de rochas 

consolidadas, que têm baixa capacidade de infiltração, comprometendo a quantidade do 

escoamento subterrâneo, e aumentando o escoamento superficial, o que resulta em elevados 

picos de enchentes. Observam-se na bacia baixos valores de vazões específicas médias de 

longo termo. 

Os estudos hidrológicos realizados para o projeto da PCH São Bento estão apresentados 

em detalhe no Volume 2 Tomo I, capítulo 8 – Estudos Hidrológicos. 

 Os estudos de geração da série de vazões médias mensais e de cheias (anuais e no 

período de estiagem) no local do aproveitamento foram realizados com base nos dados de 

estações fluviométricas instaladas na bacia do rio São Bento e bacia adjacente. 

Embora para os estudos hidrológicos foram consideradas as estações AHE Serra do Facão, 

localizada no rio São Marcos, e Davinópolis, no rio São Bento (Tabela 6-3), para a determinação 

da série de vazões no local da PCH São Bento, apenas a estação Divinópolis foi utilizada, sendo 

as vazões estimadas por relação direta de área de drenagem com o referido posto. 

No rio São Bento existe apenas uma estação fluviométrica instalada, logo à montante do 

eixo previsto para a implantação da PCH São Bento. Diante disso, essa estação, de codificação 

60050000 – Davinópolis, foi utilizada como base para os estudos hidrológicos (Tabela 6-3). As séries 

de vazões, a nível diário, são disponibilizadas pelo ONS. 

Além disso, a fim de agregar maior confiabilidade à série proposta, foi considerado apenas 

o período a partir do qual foram iniciados os registros na estação base, ou seja, a partir do ano 

de 1974. 
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Tabela 6-3. Caracterização das Estações Fluviométricas 

Código Nome Rio Município 

Área de 

Drenagem 

(km²) 

Localização 
Período de 

dados 
Latitude Longitude 

60035000 
AHE Serra do 

Facão 

São 

Marcos 
Catalão 10.618 18° 04' 47° 40' 01/69 - 12/15 

60050000 Davinópolis São Bento Davinópolis 922 18° 07' 00" 47° 37' 13" 07/74 - 09/06 

A série no local AHE Serra do Facão foi obtida junto ao ONS. Devido à longa extensão, as 

séries diárias não serão apresentadas, apenas as médias mensais calculadas a partir dos valores 

diários (Tabela 6-4 e Tabela 6-5). 

Tabela 6-4: Série de Vazões Médias Mensais (m³/s) no Posto AHE Serra do Facão 

Posto 60035000 – AHE Serra do Facão, Rio São Marcos, Área de drenagem = 10.618 km² 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Méd Máx Mín 

1969      64,7 49,5 40,4 28,7 43,4 213,7 255,3 58,2 255,3 28,7 

1970 517,7 381,9 316,6 208,3 122,8 95,0 74,4 60,0 53,2 73,0 112,9 98,8 175,2 517,7 53,2 

1971 69,4 61,2 84,9 85,5 59,5 51,1 36,8 29,8 31,8 74,0 166,7 379,8 94,6 379,8 29,8 

1972 198,3 195,1 215,1 210,0 128,2 93,4 75,7 56,2 46,7 84,9 228,6 269,6 149,8 269,6 46,7 

1973 263,1 298,2 265,2 319,4 156,8 113,3 93,6 68,5 53,6 109,6 257,0 254,7 186,9 319,4 53,6 

1974 239,8 169,2 477,8 403,7 235,4 159,8 122,0 97,6 69,8 105,3 85,8 137,9 192,3 477,8 69,8 

1975 231,5 265,5 137,7 174,3 120,7 85,6 71,0 52,2 37,9 49,7 118,0 139,3 122,7 265,5 37,9 

1976 129,4 139,2 212,0 143,6 96,4 71,5 54,1 41,0 57,8 63,6 170,9 451,6 136,2 451,6 41,0 

1977 401,0 293,4 151,5 187,5 123,3 96,1 72,8 55,8 47,5 58,2 74,7 178,9 144,3 401,0 47,5 

1978 339,0 217,0 395,2 251,6 159,9 135,5 102,0 79,0 61,4 67,3 102,8 241,6 179,5 395,2 61,4 

1979 595,6 712,9 385,6 319,1 189,8 153,4 120,1 95,1 91,8 76,0 130,5 169,0 250,3 712,9 76,0 

1980 581,1 647,1 297,6 331,6 220,2 163,9 138,2 95,3 89,5 81,8 154,4 275,7 253,9 647,1 81,8 

1981 490,1 257,3 224,9 244,6 171,6 143,2 108,1 83,4 62,6 105,1 304,2 370,4 213,7 490,1 62,6 

1982 552,1 381,5 694,5 407,2 252,4 195,6 145,2 114,9 91,6 97,0 97,7 127,3 262,8 694,5 91,6 

1983 461,1 646,0 497,8 388,1 248,3 187,7 146,4 112,8 100,4 129,0 199,5 467,5 296,7 646,0 100,4 

1984 333,5 214,0 198,5 330,9 160,8 116,2 90,3 76,3 82,9 61,7 68,7 189,5 160,0 333,5 61,7 

1985 449,2 271,0 300,1 222,5 151,0 109,9 89,4 71,8 61,0 60,3 78,3 174,4 169,6 449,2 60,3 

1986 363,2 285,2 202,3 124,7 101,5 76,1 64,7 64,9 50,4 44,6 53,1 115,3 128,1 363,2 44,6 

1987 209,4 171,8 165,3 186,0 123,0 87,5 65,4 49,3 42,7 50,1 105,3 404,4 138,4 404,4 42,7 

1988 293,1 322,7 364,8 262,6 166,1 128,2 96,7 75,7 56,9 71,2 155,0 258,0 186,9 364,8 56,9 

1989 278,5 276,8 266,5 154,9 105,9 84,8 71,0 61,0 56,0 62,8 170,5 731,3 193,5 731,3 56,0 

1990 437,0 227,8 206,7 163,0 146,6 105,8 96,0 75,8 75,5 68,7 71,4 94,7 147,2 437,0 68,7 

1991 200,8 243,3 524,9 393,1 202,4 142,6 105,5 84,3 70,5 83,2 135,3 218,7 200,2 524,9 70,5 

1992 355,9 731,7 399,3 319,7 255,1 173,0 145,2 108,4 103,9 141,7 391,3 449,2 294,9 731,7 103,9 

1993 332,6 451,4 311,3 266,3 168,4 139,7 102,2 93,5 73,2 80,1 83,9 289,0 197,9 451,4 73,2 

1994 416,6 272,9 440,1 262,0 175,0 136,8 111,1 84,7 62,9 58,6 139,4 298,9 205,0 440,1 58,6 

1995 252,5 450,0 251,8 228,2 183,8 126,9 97,5 74,7 56,5 57,2 98,3 136,0 165,9 450,0 56,5 

1996 181,3 120,6 203,5 130,8 94,5 72,2 54,3 43,2 36,9 38,4 109,2 148,2 102,8 203,5 36,9 

1997 347,0 203,3 276,7 295,4 193,9 142,4 102,8 78,0 63,7 60,5 62,7 178,8 167,1 347,0 60,5 

1998 172,7 206,1 163,3 111,1 92,2 69,3 51,3 40,0 29,0 33,2 70,8 173,9 100,6 206,1 29,0 
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Posto 60035000 – AHE Serra do Facão, Rio São Marcos, Área de drenagem = 10.618 km² 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Méd Máx Mín 

1999 151,0 114,3 314,3 128,6 87,3 64,8 51,4 41,4 36,5 38,4 79,9 141,8 104,3 314,3 36,5 

2000 220,5 304,2 406,1 210,4 127,3 92,6 77,2 61,7 80,7 49,4 114,0 247,7 165,3 406,1 49,4 

2001 174,5 110,9 160,3 123,9 77,8 62,8 48,9 38,5 39,5 50,5 106,2 190,3 98,8 190,3 38,5 

2002 268,3 336,9 260,4 184,2 112,8 87,9 67,2 50,5 47,4 32,8 55,6 105,1 132,9 336,9 32,8 

2003 402,5 279,1 282,5 262,2 151,2 111,8 83,2 66,3 55,9 51,6 86,4 135,2 163,4 402,5 51,6 

2004 294,9 606,4 476,3 438,5 237,7 159,0 125,8 96,5 66,0 52,4 84,0 183,6 232,6 606,4 52,4 

2005 366,6 366,3 481,9 253,7 176,2 128,4 101,2 81,0 61,2 49,6 122,3 576,6 230,3 576,6 49,6 

2006 349,8 287,4 460,1 388,0 214,2 149,7 119,5 89,4 82,1 165,9 193,9 436,6 244,8 460,1 82,1 

2007 601,1 795,7 317,9 217,9 164,9 134,8 109,2 89,7 62,4 47,8 81,1 117,0 224,8 795,7 47,8 

2008 138,3 267,2 338,6 269,0 167,9 122,5 96,0 65,5 50,0 50,2 76,5 202,5 153,0 338,6 50,0 

2009 289,2 296,3 217,6 255,5 153,8 122,2 103,1 77,5 84,3 101,1 153,8 268,3 176,2 296,3 77,5 

2010 240,2 138,9 195,3 218,6 98,4 72,6 57,8 44,5 32,2 41,0 131,7 197,5 122,4 240,2 32,2 

2011 345,0 148,8 554,1 299,2 144,3 103,7 77,6 57,7 37,3 114,4 100,0 379,4 197,9 554,1 37,3 

2012 498,9 376,6 232,2 199,9 128,5 111,1 69,4 50,0 46,5 39,5 157,8 207,4 175,4 498,9 39,5 

2013 216,9 225,5 229,4 314,8 136,8 130,1 75,5 52,9 49,7 83,1 102,2 344,8 163,1 344,8 49,7 

2014 178,6 129,9 214,0 267,5 131,1 87,5 62,4 44,8 33,0 14,5 72,0 204,6 120,0 267,5 14,5 

2015 93,4 129,7 273,9 250,2 166,7 95,3 68,0 48,8 44,9 24,6 52,0 64,3 109,1 273,9 24,6 

Média 315,7 305,0 305,4 248,0 154,0 114,0 88,2 68,5 58,6 68,0 127,2 248,5 172,1 431,2 53,8 

Máximo 601,1 795,7 694,5 438,5 255,1 195,6 146,4 114,9 103,9 165,9 391,3 731,3 296,7 795,7 103,9 

Mínimo 69,4 61,2 84,9 85,5 59,5 51,1 36,8 29,8 28,7 14,5 52,0 64,3 58,2 190,3 14,5 

Tabela 6-5: Série de Vazões Médias Mensais (m³/s) no Posto Davinópolis 

Posto 60050000 – Davinópolis, Rio São Bento, Área de Drenagem = 922 km² 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Méd Máx Mín 

1974       9,56 7,93 5,24 11,60 6,63 13,00    

1975 18,00 15,20 8,55 10,20 6,68 4,37 3,80 2,67 1,93 3,97 12,80 16,30 8,67 18,00 1,93 

1976 11,30 14,30 16,90 10,10 6,62 4,76 4,73 2,88 5,56 6,46 17,90 54,80 13,05 54,80 2,88 

1977 39,50 28,80 14,10 24,10 13,60 9,95 7,28 5,33 4,82 8,64 11,30 31,90 16,55 39,50 4,82 

1978 47,40 21,10 30,00 24,90 13,70 10,80 8,50 6,23 5,17 5,64 16,80 32,90 18,62 47,40 5,17 

1979 62,70 83,50 31,50 30,60 16,50 13,40 10,20 8,42 9,99 6,11 17,50 22,60 25,70 83,50 6,11 

1980 64,40 66,30 23,50 30,50 17,70 13,80 10,50 7,89 6,44 6,03 18,90 26,30 24,09 66,30 6,03 

1981 54,20 20,80 20,50 16,30 12,40 10,50 7,67 6,29 4,82 10,10 33,80 32,20 19,15 54,20 4,82 

1982 40,50 28,60 61,20 28,20 18,70 13,80 10,70 8,36 6,56 11,00 12,00 15,80 21,29 61,20 6,56 

1983 50,60 54,80 38,70 33,10 19,80 14,30 12,30 8,69 8,34 13,60 15,30 41,20 25,75 54,80 8,34 

1984 25,10 14,40 16,10 20,30 10,70 7,52 5,73 5,22 6,67 4,52 7,90 17,70 11,81 25,10 4,52 

1985 45,00 25,90 29,60 16,60 11,30 8,23 6,75 5,24 4,98 4,56 8,57 21,10 15,63 45,00 4,56 

1986 50,50 32,80 22,70 14,10 11,00 8,06 6,68 7,33 4,97 4,43 5,77 14,00 15,13 50,50 4,43 

1987 22,80 15,40 14,70 17,70 10,30 7,51 5,51 4,28 4,05 7,07 12,50 36,00 13,16 36,00 4,05 

1988 22,80 36,70 37,10 22,20 11,70 10,20 7,09 5,43 3,88 7,89 10,50 26,20 16,70 37,10 3,88 

1989 25,80 24,80 20,50 11,10 7,75 6,90 5,39 5,01 4,37 4,53 17,80 53,30 15,59 53,30 4,37 

1990 46,60 22,80 24,80 16,00 14,30 10,50 10,40 6,47 6,82 5,61 14,90 23,50 16,90 46,60 5,61 

1991 17,60 24,80 20,60 11,10 7,75 6,90 5,39 5,01 4,37 4,64 14,70 23,50 12,13 24,80 4,37 

1992 47,30 57,70 26,60 23,10 15,00 10,40 8,40 6,75 7,15 10,10 25,00 52,00 23,93 57,70 6,75 
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Posto 60050000 – Davinópolis, Rio São Bento, Área de Drenagem = 922 km² 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Méd Máx Mín 

1993 18,10 26,90 15,50 15,80 9,75 8,76 5,88 5,96 4,68 5,07 7,39 22,90 12,14 26,90 4,68 

1994 32,40 14,00 35,90 15,30 10,50 7,88 6,65 5,05 3,40 3,78 15,90 25,70 14,76 35,90 3,40 

1995 24,30 40,80 19,50 14,50 16,40 8,61 7,27 6,81 6,04 5,27 11,00 16,80 14,61 40,80 5,27 

1996 20,10 10,10 15,50 9,68 6,26 4,58 3,65 3,41 3,10 3,40 14,50 21,10 9,63 21,10 3,10 

1997 37,40 19,50 26,70 20,30 12,70 10,80 7,22 5,70 4,61 4,85 6,84 22,80 14,96 37,40 4,61 

1998 18,10 19,90 13,20 9,36 8,93 6,35 4,11 3,24 2,35 3,08 6,65 19,00 9,47 19,90 2,35 

1999 19,70 12,10 37,30 12,50 8,10 6,00 4,58 3,17 2,97 3,30 6,25 9,99 10,52 37,30 2,97 

2000  21,70 29,20 15,50 8,45 6,56 5,74 4,33 6,87 3,73 12,20 29,80    

2001 16,50 10,50 13,70 10,80 6,84 5,37 4,02 3,03 3,40 5,89 10,40 11,50 8,49 16,50 3,03 

2002 21,30 30,70 18,10 13,90 9,00 7,00 5,80 4,71 4,75 5,06 4,48 15,00 11,54 30,70 4,48 

2003 33,40 27,30 21,20 19,00 11,10 8,10 6,51 5,38 4,36 4,43 10,80 17,50 14,02 33,40 4,36 

2004 27,60 27,00 30,30 26,70 18,10 13,00 10,60 7,89 5,78 4,93 6,11 28,80 17,20 30,30 4,93 

2005 65,50 31,90 58,80 20,50 17,30 10,80 8,02 6,44 5,42 3,76 18,90 52,00 25,01 65,50 3,76 

2006 26,80 21,20 30,30 29,10 18,20 11,60 9,01 6,92 6,48       

Média 33,98 28,20 25,71 18,54 12,10 8,98 7,14 5,68 5,16 6,03 12,87 26,47 15,87 41,72 4,54 

Máximo 65,50 83,50 61,20 33,10 19,80 14,30 12,30 8,69 9,99 13,60 33,80 54,80 25,75 83,50 8,34 

Mínimo 11,30 10,10 8,55 9,36 6,26 4,37 3,65 2,67 1,93 3,08 4,48 9,99 8,49 16,50 1,93 

As vazões características das séries observadas são apresentadas na Tabela 6-6. 

Tabela 6-6: Vazões Características das Séries Observadas nas Estações Fluviométricas. 

Código Nome Rio 

Área de 

Drenagem 

(km²) 

Vazões Médias Mensais Observadas 

m³/s l/s/km² 

Média Máximo Mínimo Média Máximo Mínimo 

60035000 
AHE Serra do 

Facão 
São Marcos 10.618 172,11 795,68 14,55 16,21 74,94 1,37 

60050000 Davinópolis São Bento 922 15,87 83,5 1,93 17,21 90,56 2,09 

Como já esperado, as vazões específicas observadas na estação 600500000 – Davinópolis 

são maiores que as observadas em Serra do Facão. Isso se deve, em uma análise preliminar, a 

um comportamento natural quando comparadas bacias hidrologicamente semelhantes, no 

qual bacias com maior área de drenagem apresentam vazões específicas menores. 

6.1.2. Usos Múltiplos da Água na AII 

Tem-se como usos múltiplos da água, as diversas formas de aplicabilidade desse recurso 

natural, tais como abastecimento das cidades, irrigação na agricultura, navegação fluvial, 

ecoturismo, pesca esportiva, lazer, entre outros. Todavia, o uso dos recursos hídricos deve prezar 

pela preservação ambiental, uma vez que um gerenciamento errôneo pode comprometer, 

inclusive, o futuro das águas. 

Os recursos hídricos, representados pelos ecossistemas de água doce, são, portanto, 

primordiais para a sobrevivência humana, estando disciplinados juridicamente. E, além disso, por 

mais que possam e devam ser utilizados de forma múltipla, é primordial que se respeitem seus 

limites e potencialidades, a fim de se desenvolver uma sociedade ambientalmente equilibrada 

e garantir os termos do artigo 225, da Constituição Federal, que preconiza que todos tem direito 

a um meio ambiente sadio. 
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No Volume 2 – Tomo I: Caracterização do Empreendimento é apresentado, com detalhes, 

o Estudo de Vazões de Usos Consuntivos à Montante do Empreendimento. Tal estudo objetivou 

a reconstituição das séries de vazões naturais no local de instalação da PCH São Bento, a partir 

da evolução histórica das séries no período de 1970 a 2016 a fim de se calcular as vazões de 

retirada e de retorno atuais, além de estabelecer cenários futuros para as vazões consumidas. 

Foram abordadas as seguintes categorias de usos múltiplos: irrigação, abastecimento 

industrial, dessedentação animal, abastecimento rural e abastecimento urbano, que, nessa 

ordem, representam os maiores consumos de água da bacia do rio São Bento.  

A água destinada à irrigação representa, hoje, a maior retirada do recurso da bacia, 

tendendo a pouco mais que dobrar até 2050. Entretanto, é o uso destinado ao abastecimento 

industrial, que, no mesmo período, tende a triplicar. 

As vazões de retirada calculadas nos Estudos de Demanda de Usos Consuntivos da PCH 

São Bento, projetada para os próximos 35 anos, foram descontadas da série de vazões naturais 

utilizada para o cálculo da produção de energia do empreendimento. 

Cabe aqui reforçar que o Estudo de Avaliação de Demanda Hídrica de Usos Consuntivos 

da PCH São Bento refere-se exclusivamente à análise dos usos consuntivos, verificados para toda 

a bacia do rio São Bento, tendo como ponto de observação o local do empreendimento. 

Se comparadas a vazão média de longo termo da série de vazões naturais na PCH São 

Bento, 15,59 m³/s, com a maior vazão de demanda para os usos consuntivos naquele local, 

projetada para o ano de 2050, de 0,9 m³/s, esta equivale à 5,74% da vazão média de longo 

termo (MLT). A vazão com 95% de permanência da série natural reconstituída (Q95) é de              

3,82 m³/s, onde podemos afirmar que a maior demanda no ano de 2050 equivale a 23,6% da 

vazão da Q95, ou seja, cerca de 2 vezes menor do limite outorgável, no local do 

empreendimento. O que podemos afirmar ainda, é que, na porção baixa da bacia, não há 

previsão de conflitos pelo uso da água. 

No âmbito da irrigação, é possível identificar sistemas de represamento e captação de 

água bruta nos rios formadores da bacia do rio São Bento. Essas instalações são utilizadas na 

dessedentação animal e, também, para alimentar os pivôs de irrigação agrícola que se 

concentram, especialmente, na porção centro-norte da bacia. 

Os pivôs da região têm, em média, um funcionamento de quatro meses por ano, o que 

significa um consumo médio de água de 1,5 litros/s/ha. A análise de imagens de satélite recentes, 

permitiram identificar a existência de 24 pivôs centrais com áreas médias de 65 ha (Figura 6-5). 

Assim sendo, é possível que se atinja uma vazão de 2,3 m³/s. Uma vez que a taxa de retorno 

destas vazões é conhecida, correspondendo, na região, a cerca de 40%, é possível avaliar-se 

uma vazão consuntiva final de 1,4 m³/s. Considerando-se o consumo anual, chega-se a 6.048.000 

m³/ano, o que representa uma redução de 1,5% da vazão total anual do curso d’água. 
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Figura 6-5: Pivôs centrais na bacia do rio São Bento 

Ressalta-se que, apesar do cenário positivo estimado pelo Estudo de Vazões de Usos 

Consuntivos à Montante do Empreendimento, com a identificação desses pivôs, foi possível 

verificar que a maior parte dos sistemas não possui as devidas outorgas (ao menos, não há dados 

sobre elas disponibilizados pela SEMAD). Além disso, eles são abastecidos através de pequenas 

barragens de captação e regularização. Dessa forma, pode-se prever um impacto mínimo na 

capacidade potencial hidroenergético da bacia. 

Caberá à SEMAD e ao Comitê de Bacia verificar pontualmente a observância aos critérios 

para a concessão de outorga de água, para que não ocorram conflitos. Para tanto, o usuário 
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que requer a outorga de o uso da água, tem que apresentar, além de outros requisitos, a 

localização e vazão de retirada pretendida. Para cada ponto de captação requerido, será 

realizada a análise do potencial de retirada, tendo em vista a vazão disponível naquele local, 

observando o limite legal de 50% da Q95. 

Mesmo não havendo previsão da ocorrência de conflitos de uso da água na bacia é 

recomendado uma gestão compartilhada de ordenamento do uso e ocupação do solo na 

bacia. O monitoramento da ocupação deve ser participativo envolvendo os diversos agentes 

públicos e privados. Como instituições públicas, devem estar envolvidas as instituições de 

pesquisa, poder público dos municípios envolvidos, Comitê de Bacia, Órgão Ambiental Estadual 

e Ministério Público Estadual, enquanto, da iniciativa privada, devem estar envolvidas as 

concessionárias de energia elétrica, concessionárias de saneamento básico, proprietários de 

terras, indústrias e agroindústrias. 

6.1.3. Área de Influência Direta 

Para o local da PCH São Bento, em função da proximidade da estação 60050000 – 

Davinópolis ao eixo da PCH São Bento, a série de vazões da usina foi estimada por relação direta 

de área de drenagem a partir da série da estação. A área de contribuição da PCH é apenas 

1,6% maior que a do posto. Ou seja, a relação estabelecida é de 1,016, muito próxima da 

unidade, o que traz elevada confiabilidade à metodologia. 

Além disso, a fim de agregar maior confiabilidade à série proposta, foi considerado para 

os estudos apenas o período a partir do qual foram iniciados os registros na estação base, ou 

seja, a partir do ano de 1974. 

A série de vazões médias mensais no local da PCH São Bento, apresentada na Tabela 6-7. 

Tabela 6-7: Série de vazões médias mensais (m³/s) na PCH São Bento 

PCH São Bento - Área de drenagem = 937 km² 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Méd Máx Mín 

1974 19,85 14,10 38,91 33,06 19,49 13,29 9,72 8,06 5,33 11,80 6,74 13,21 16,16 38,91 5,33 

1975 18,27 15,40 8,69 10,40 6,79 4,44 3,86 2,72 1,96 4,03 12,99 16,61 8,81 18,27 1,96 

1976 11,50 14,54 17,21 10,22 6,73 4,84 4,81 2,93 5,65 6,56 18,20 55,68 13,27 55,68 2,93 

1977 40,11 29,29 14,35 24,54 13,82 10,11 7,39 5,42 4,89 8,78 11,47 32,39 16,82 40,11 4,89 

1978 48,12 21,43 30,44 25,32 13,90 10,96 8,64 6,33 5,26 5,74 17,06 33,47 18,91 48,12 5,26 

1979 63,74 84,90 32,05 31,12 16,78 13,62 10,41 8,55 10,15 6,21 17,79 23,02 26,14 84,90 6,21 

1980 65,46 67,40 23,88 31,01 18,00 14,02 10,69 8,01 6,55 6,13 19,25 26,69 24,48 67,40 6,13 

1981 55,07 21,19 20,81 16,58 12,63 10,70 7,80 6,39 4,90 10,26 34,31 32,73 19,46 55,07 4,90 

1982 41,12 29,04 62,17 28,64 19,00 14,07 10,91 8,49 6,67 11,18 12,19 16,05 21,63 62,17 6,67 

1983 51,45 55,71 39,30 33,69 20,15 14,55 12,47 8,83 8,48 13,85 15,52 41,90 26,17 55,71 8,48 

1984 25,52 14,61 16,40 20,61 10,89 7,64 5,82 5,31 6,78 4,59 8,03 17,97 12,01 25,52 4,59 

1985 45,73 26,33 30,07 16,88 11,51 8,37 6,86 5,33 5,06 4,64 8,71 21,41 15,89 45,73 4,64 

1986 51,34 33,36 23,03 14,36 11,18 8,19 6,79 7,45 5,05 4,50 5,86 14,27 15,38 51,34 4,50 

1987 23,21 15,69 15,00 17,98 10,49 7,64 5,60 4,35 4,11 7,18 12,67 36,59 13,39 36,59 4,11 

1988 23,19 37,26 37,70 22,59 11,90 10,41 7,20 5,52 3,94 8,02 10,70 26,64 16,98 37,70 3,94 

1989 26,22 25,16 20,86 11,30 7,88 7,02 5,48 5,09 4,44 4,60 18,14 54,15 15,85 54,15 4,44 

1990 47,31 23,17 25,23 16,25 14,58 10,66 10,52 6,57 6,93 5,70 15,11 23,88 17,16 47,31 5,70 

1991 17,91 25,16 20,90 11,30 7,88 7,02 5,48 5,09 4,44 4,71 14,98 23,86 12,32 25,16 4,44 

1992 48,05 58,70 27,02 23,49 15,21 10,59 8,53 6,86 7,27 10,22 25,40 52,93 24,33 58,70 6,86 

1993 18,41 27,35 15,73 16,02 9,91 8,90 5,98 6,06 4,76 5,16 7,51 23,23 12,33 27,35 4,76 
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PCH São Bento - Área de drenagem = 937 km² 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Méd Máx Mín 

1994 32,91 14,21 36,51 15,56 10,68 8,01 6,76 5,13 3,45 3,85 16,20 26,16 15,00 36,51 3,45 

1995 24,66 41,47 19,80 14,76 16,71 8,75 7,39 6,92 6,14 5,35 11,15 17,10 14,85 41,47 5,35 

1996 20,46 10,26 15,71 9,84 6,36 4,66 3,71 3,47 3,15 3,46 14,72 21,39 9,78 21,39 3,15 

1997 37,97 19,79 27,10 20,60 12,86 10,97 7,34 5,79 4,68 4,93 6,96 23,15 15,19 37,97 4,68 

1998 18,37 20,21 13,42 9,51 9,08 6,45 4,17 3,29 2,39 3,14 6,76 19,33 9,63 20,21 2,39 

1999 19,97 12,34 37,90 12,74 8,23 6,10 4,65 3,23 3,02 3,35 7,86 10,15 10,82 37,90 3,02 

2000 18,27 22,01 29,65 15,80 8,59 6,67 5,84 4,40 6,98 3,79 12,35 30,28 13,69 30,28 3,79 

2001 16,74 10,67 13,96 11,02 6,95 5,46 4,09 3,08 3,45 5,99 10,52 11,71 8,63 16,74 3,08 

2002 21,68 31,15 18,44 14,08 9,15 7,12 5,89 4,79 4,83 5,14 4,56 15,20 11,72 31,15 4,56 

2003 33,98 27,73 21,59 19,37 11,24 8,23 6,62 5,47 4,43 4,50 10,97 17,75 14,25 33,98 4,43 

2004 28,04 27,45 30,82 27,10 18,40 13,21 10,79 8,01 5,88 5,01 6,21 29,22 17,48 30,82 5,01 

2005 66,56 32,42 59,78 20,87 17,62 10,99 8,15 6,54 5,51 3,82 19,23 52,80 25,42 66,56 3,82 

2006 27,28 21,58 30,80 29,56 18,51 11,76 9,16 7,03 6,58 13,82 16,08 35,70 19,00 35,70 6,58 

2007 48,85 64,26 26,16 18,07 13,75 11,29 9,18 7,57 5,31 4,08 6,86 9,82 18,48 64,26 4,08 

2008 11,56 22,06 27,83 22,21 13,99 10,27 8,09 5,56 4,27 4,28 6,46 16,75 12,72 27,83 4,27 

2009 23,82 24,41 18,04 21,11 12,84 10,25 8,67 6,56 7,12 8,51 12,84 22,15 14,63 24,41 6,56 

2010 19,87 11,62 16,22 18,10 8,28 6,15 4,92 3,81 2,77 3,51 11,02 16,40 10,22 19,87 2,77 

2011 28,33 12,43 45,07 24,64 12,06 8,73 6,57 4,91 3,20 9,59 8,42 31,05 16,34 45,07 3,20 

2012 40,68 30,87 19,22 16,60 10,77 9,34 5,89 4,27 3,98 3,39 13,15 17,20 14,52 40,68 3,39 

2013 17,93 18,66 18,98 25,89 11,45 10,90 6,39 4,51 4,24 7,02 8,61 28,30 13,54 28,30 4,24 

2014 14,85 10,88 17,74 22,09 10,98 7,38 5,30 3,84 2,83 1,27 6,08 16,98 10,02 22,09 1,27 

2015 7,86 10,86 22,59 20,69 13,89 8,03 5,77 4,17 3,84 2,12 4,43 5,46 9,13 22,59 2,12 

Média 31,48 27,07 25,88 19,66 12,41 9,23 7,15 5,61 5,02 6,04 12,24 25,26 15,54 39,80 4,43 

Máximo 66,56 84,90 62,17 33,69 20,15 14,55 12,47 8,83 10,15 13,85 34,31 55,68 26,17 84,90 8,48 

Mínimo 7,86 10,26 8,69 9,51 6,36 4,44 3,71 2,72 1,96 1,27 4,43 5,46 8,63 16,74 1,27 

De modo geral, a vazão máxima (84,90m³/s) é registrada durante o mês de fevereiro, ao 

passo que a mínima (1,27m³/s) ocorrem em outubro. A vazão média anual é de 15,54m³/s.  

Observa-se, que nos meses de seca, as curvas de permanência (Figura 6-6) apresentam-

se homogêneas, com decréscimo constante, como resultado do fato de que nesse período as 

vazões do rio são alimentadas apenas pelo escoamento subterrâneo, que possui menor 

variabilidade. Já nos meses de maior afluência, a sazonalidade é maior, assim como a variação 

ao longo da série, já que as chuvas, que definem as vazões nesses meses, possuem maior 

variabilidade. 
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Figura 6-6: Curvas de Permanência de Vazões Médias Mensais (m³/s). 

Dessa forma, tem-se que o regime fluvial da bacia do rio São Bento acompanha o regime 

pluviométrico dominante na região, tendo um período de águas altas entre janeiro e abril, e o 

período de estiagem compreendido entre julho e setembro. 

O cálculo das cheias no local da PCH São Bento seguiu a mesma metodologia aplicada 

para cálculo das vazões médias, qual seja a relação direta por área de drenagem com o posto 

base 600500000 – Davinópolis. 

Os valores das cheias anuais e no período maio a outubro da PCH São Bento constam da 

Tabela 6-8 e da Tabela 6-9. 

Tabela 6-8: Vazões (m³/s) máximas no ano hidrológico (outubro – setembro) na PCH São Bento 

Período de Retorno 

(anos) 
Cheia Máxima Diária 

Cheia instantânea 

(Fuller) 

2 122 164 

5 181 243 

10 221 296 

20 258 346 

25 270 362 

50 307 412 

100 343 461 

500 428 574 

1.000 464 622 

2.000 500 671 

5.000 548 735 

10.000 584 784 
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Tabela 6-9: Vazões (m³/s) máximas - período de estiagem (maio – outubro) na PCH São Bento 

Período de Retorno 

(anos) 
Cheia Máxima Diária 

Cheia instantânea 

(Fuller) 

2 22,5 30,1 

5 48,8 65,4 

10 68,6 92,0 

20 88,5 118,7 

25 94,9 127,3 

50 114,8 154,1 

100 134,8 180,8 

6.2. Hidrogeologia 

A hidrogeologia é um ramo das Geociências que estuda os aspectos relacionados à água 

subterrânea quanto ao seu movimento, volume, distribuição e qualidade. Isto inclui a 

caracterização das unidades hidrogeológicas, sua distribuição, contaminação, definição de 

parâmetros hidrodinâmicos, controle geológico e topográfico da disponibilidade, potencial dos 

aquíferos, além da locação e construção de poços e todos os demais aspectos que se 

relacionem a qualquer tipo de controle da presença de água em subsuperfície. 

As águas subterrâneas representam a fração de água que, após a precipitação, infiltra e 

ocupa os espaços vazios existentes tanto nos solos quanto nas rochas. Elas desempenham papel 

fundamental na manutenção da umidade do solo e na perenização de rios e nascentes 

armazenando-se nos espaços vazios de solos e rochas, os quais se caracterizam por espaços 

intergranulares ou espaços abertos pelo faturamento e fissuramento das rochas, além dos 

espaços gerados pela dissolução de minerais. 

Os espaços vazios de solos e rochas caracterizam sua porosidade. A porosidade primária, 

gerada durante a sedimentação, varia de acordo com o tamanho, a forma, o arranjo e o grau 

de compactação dos grãos dos sedimentos, sendo relacionada à porosidade intersticial da 

rocha e à influência recebida durante os processos diagenéticos. A porosidade secundária, por 

sua vez, surge na rocha posteriormente à sua formação, podendo ser fruto de fraturamentos ou 

estar associadas a feições de dissolução (Figura 6-7). 

 
Fonte: Struckmeier e Margat (1995). 

Figura 6-7: Modelos de porosidades existentes em aquíferos. 



ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PCH SÃO BENTO 

 

 
 

 

José Aloísio da Silva 
CREA nº 6087/D-GO 

101 

 

A geração de um local com grande potencial de armazenamento de água, denominada 

aquífero, é determinada por fatores geológicos associados ao clima, relevo e solo, os quais 

definem regiões com o mesmo potencial de armazenamento, circulação e qualidade das águas 

subterrâneas. 

6.2.1. Compartimentação Hidrogeológica da Região de Estudo 

Regiões com o mesmo potencial de armazenamento, circulação e qualidade das águas 

subterrâneas são denominadas Províncias Hidrogeológicas. No Brasil existem 10 Províncias 

Hidrogeológicas (BRASIL, 1983) denominadas: Escudo Setentrional, Amazonas, Escudo Central, 

Parnaíba, São Francisco, Escudo Oriental, Paraná, Escudo Meridional, Centro-Oeste e Costeira 

(Figura 6-8). 

 
Fonte: Brasil (1983). 

Figura 6-8: Modelos de porosidades existentes em aquíferos 
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O Estado de Goiás é a Unidade da Federação que possui o maior número de Províncias 

Hidrogeológicas em seu território, com porções das províncias: Escudo Central, São Francisco, 

Escudo Oriental, Paraná e Centro-Oeste. Com tamanha diversidade e heterogeneidade, a 

caracterização hidrogeológica regional é um desafio complexo. 

A integração de dados geológicos, climáticos, geomorfológicos e pedológicos possibilitou 

definir dois grupos de reservatórios individualizados: grupo dos Aquíferos Rasos ou/Freáticos e 

Grupo dos Aquíferos Profundos. Os grupos classificam-se em seis domínios, em função do tipo de 

porosidade predominante, sendo denominados: Intergranular/Poroso, Fraturado/Fissural, de 

Dupla Porosidade/Poroso-Fissural, Físsuro-Cárstico ou Cárstico. 

A partir da consulta à base de dados do SIEG (http://www.sieg.go.gov.br), foi possível a 

individualização dos aquíferos da AII da PCH São Bento em dois domínios: um Poroso e outro, 

Fissural. Além disso, foram classificados quatro sistemas aquíferos, conforme demonstra a Figura 

6-9 e Ilustração 73 do Volume 3. 

http://www.sieg.go.gov.br/
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Figura 6-9: Hidrogeologia da AII 
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6.2.1.1. Sistema Aquífero Freático II 

Este sistema aquífero raso inclui todas as classes de Latossolos e, portanto, é o sistema de 

maior expressão areal no estado de Goiás. Encontra-se fortemente vinculado às Superfícies de 

Regionais de Aplainamento (SRA), com padrão de relevo suave ondulado a plano. Essa classe 

de solo apresenta estruturas do tipo granular ou grumosa, que fazem com que todos os latossolos, 

independentemente de suas texturas, resultem em materiais com funcionamento hídrico similar, 

de forma geral, de alta condutividade hidráulica e elevada porosidade efetiva (não inferior a 

8%). 

Os valores da condutividade hidráulica variam, na superfície, na ordem de grandeza de 

10-7 a 10-4 m/s, e em profundidade, de 10-9 a 10-4 m/s, sendo os valores médios de 3,3x10-5 m/s em 

superfície, e 4,0x10-6 m/s em profundidade. A porosidade total pode ser superior a 20%, e a 

porosidade efetiva é estimada entre 7 a 9% em função da variação textural. As espessuras totais 

dos regolitos associados ao sistema ficam em torno dos 20 metros. 

O Sistema Aquífero Freático II compõe aquíferos intergranulares, contínuos, livres de grande 

distribuição lateral, com importância hidrogeológica principalmente relacionada às funções de 

filtro e reguladora. 

6.2.1.2. Sistema Aquífero Canastra – Subsistema Fraturado 

O Sistema Aquífero Canastra, em Goiás, engloba as rochas das Formações Paracatu, Serra 

do Landim e Chapada dos Pilões, além dos grupos Canastra Indiviso e Ibiá. Na AII, entretanto, 

inclui apenas a Formação Chapada dos Pilões. 

A média de suas vazões é de 7,5 m3/h, com alta incidência de poços com baixas vazões. 

Além dos sistemas de fraturamento, a atitude da foliação principal é um importante fator 

controlador da variação do funcionamento hídrico deste subsistema. Como a foliação 

apresenta, em geral, alto ângulo (>60°), há um favorecimento à infiltração de águas 

pluviométricas, melhorando as características do aquífero como armazenador e transmissor de 

água, uma vez que, na região dos saprolitos, há um considerável aumento da porosidade dos 

filitos (que passa de 1 a 2% para até 25%). Com isso as áreas de recarga são ampliadas para 

toda a porção coberta por regolitos. 

O relevo acidentado que ocorre em grande parte das áreas de ocorrência deste 

subsistema é um fator negativo do ponto de vista hidrogeológico, uma vez que as declividades 

moderadas a elevadas, associadas a solos pouco profundos e pouco permeáveis, resultam em 

um aumento do escoamento superficial em detrimento da infiltração, reduzindo a circulação do 

aquífero. 

O Sistema Aquífero Canastra, na AII, é representado por aquíferos fraturados, descontínuos, 

livres com condutividade hidráulica baixa. As melhores condições hídricas são condicionadas a 

zonas de intersecção de fraturas/falhas, com regiões de foliação de alto ângulo. Sua 

importância hidrogeológica, portanto, é relativamente baixa. 

6.2.1.3. Sistema Aquífero Araxá 

O Sistema Aquífero Araxá, no estado de Goiás, compreende o conjunto litológico do 

Grupo Araxá, associado às sequências vulcano-sedimentares situadas ao sul da Sintaxe dos 

Pirineus, juntamente com as supracrustais dos arcos de ilha situadas no sudeste do estado e ao 

Grupo Cuiabá. 

Na AII, associa-se, predominantemente, a micaxistos, com menor contribuição de 

quartzitos, anfibolitos e rochas ultramáficas. Em função da pequena porosidade observada nos 

tipos litológicos metapelíticos, que predominam e do baixo ângulo de mergulho da foliação, 

este sistema possui baixa vocação hidrogeológica, com média de vazões de 3,5 m³/h. 
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O Sistema Aquífero Araxá é composto por aquíferos descontínuos, livres, anisotrópicos, com 

condutividade hidráulica muito baixa. Assim sendo, da mesma forma que o Sistema Aquífero 

Canastra, sua importância hidrogeológica é baixa. 

6.2.1.4. Sistema Aquífero Cristalino Sudeste 

O Sistema Aquífero Cristalino Sudeste, no estado de Goiás, engloba rochas associadas ao 

Complexo Granulítico Anápolis-Itauçu, granitóides, granitos e gnaisses situados a sul da Sintaxe 

dos Pirineus até o extremo sudeste do estado. Na AII, inclui os granitos tipo Ipameri, localizados 

na porção sul da bacia do rio São Bento. 

Em termos de parâmetros hidrodinâmicos, a condutividade hidráulica média é de        

8,8x10-7 m/s e a transmissividade média é de 1,3x10-4 m²/s. A vazão média é de 6 m³/h, com vazão 

específica média de 0,183 m³/h/m. Os terrenos granito-gnáissicos, via de regra, expostos em 

fácies xisto verde, indicam uma permanência em posição crustal mais rasa por um maior 

intervalo de tempo. Este quadro permite maior desenvolvimento de tectônica de alívio com 

maior abertura e densidade das descontinuidades secundárias e, portanto, maior produtividade 

média dos poços. 

6.2.2. Usos Consuntivos da Água Subterrânea 

Conforme já apresentado, a região da AII da PCH São Bento, correspondente à bacia do 

rio São Bento, compreende, em geral, sistemas de aquíferos com baixo potencial hidrológico. de 

água. Os principais usos da água, na região, relacionam-se à indústria, irrigação de lavouras e 

criação animal. 

Apesar do baixo potencial hidrogeológico, foram identificados, a partir do projeto SIAGAS 

(siagasweb.cprm.gov.br) do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), 10 poços tubulares instalados 

no município de Catalão (Figura 6-10). Metade desses poços não possuem informações sobre 

sua vazão na base de dados consultada, entretanto, as vazões dos outros cinco poços permitem 

calcular vazão média de 2,55m³/h para os poços da região, sendo 5m³/h a vazão máxima 

identificada. Tais dados corroboram o baixo potencial aquífero da AII. 
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Figura 6-10: Poços Tubulares na AII da PCH São Bento.  

6.2.3. Área de Influência Direta 

A AID da PCH São Bento é constituída por aquíferos de dois domínios, a saber: um poroso 

e um fissural. 

O primeiro, o Sistema Aquífero Araxá, que engloba apenas parte do reservatório, é 

representado pelos micaxistos, quartzitos e raros anfibolitos do Grupo Araxá. O segundo, o 

Sistema Aquífero Cristalino Sudeste, envolvendo todo o arranjo da PCH e a parte proximal do 
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reservatório, mais larga, é representado pelas rochas graníticas e granodioríticas do tipo Ipameri 

(Figura 6-11 e Ilustração 74 do Volume 3). 

 

Figura 6-11: Hidrogeologia da AID 

A área que envolve o arranjo da PCH São Bento e a parte mais larga do reservatório, 

afloram as rochas graníticas tipo Ipameri, constituindo um sistema aquífero fraturado e 

anisotrópico, cuja circulação e reserva de água subterrânea estão condicionadas aos planos 

de falhas e fraturas da rocha. Na parte norte do reservatório, ocorre o aquífero de porosidade 

intergranular, constituído de micaxistos, quartzitos e, raras vezes, anfibolitos, formando aquíferos 

livres, muito pouco porosos, descontínuos e anisotrópicos. 

A região da AID da PCH São Bento insere-se em sistemas de aquíferos de baixa importância 

hidrogeológica, em geral, com baixas condutividades hidráulicas, transmissividades e vazões. 

A partir da consulta à base de dados do projeto SIAGAS do Serviço Geológico do Brasil 

(CPRM), verificou-se ausência completa de poços cadastrados na AID. 



ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PCH SÃO BENTO 

 

 
 

 

José Aloísio da Silva 
CREA nº 6087/D-GO 

108 

 

7. QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 

As bacias hidrográficas se diferenciam em função dos padrões de drenagem 

(CHRISTOFOLETTI, 1986), os quais são influenciados pela natureza das rochas (disposição e 

resistência das diferentes litologias), declividade, amplitude altimétrica, história geológica e 

geomorfológica local. Como consequência dessa complexidade das bacias, o represamento 

de um rio pode resultar em lagos de forma e complexidade limnológica diferentes. 

A qualidade da água de uma microbacia pode ser influenciada por diversos fatores e, 

dentre eles, estão o clima, a cobertura vegetal, a topografia, a geologia, bem como o tipo, o 

uso e o manejo do solo da bacia hidrográfica (VAZHEMIN, 1972; PEREIRA, 1997). Segundo Arcova 

et al. (1998), os vários processos que controlam a qualidade da água de determinado manancial 

fazem parte de um frágil equilíbrio, motivo pelo qual quaisquer alterações de ordem física, 

química ou climática, no âmbito da bacia hidrográfica, podem modificar a sua qualidade. Desta 

maneira, programas de caracterização e monitoramento limnológico tornam-se ferramentas 

privilegiadas para identificação dessas novas condições e, se necessário, controle dos 

problemas delas decorrentes (ESTEVES, 1998). 

Para avaliação da qualidade da água foram consideradas as duas áreas de influência da 

PCH São Bento, a Indireta (AII - Bacia Hidrográfica do rio São Bento) e a Direta (AID – microbacia 

de contribuição ao reservatório). 

7.1. Pontos de Amostragem 

O estudo para a avaliação da qualidade das águas superficiais da PCH São Bento foi 

realizado em duas campanhas de campo para caracterizar a Área de Influência Direta (março 

- chuva e junho - seca), abrangendo os pontos de 1 a 4 e uma campanha para caracterizar a 

Área de Influência Indireta (agosto), que abrangeu os pontos 5 e 6. Todos os pontos estão 

situados no rio São Bento. 

Tabela 7-1: Pontos amostrais para caracterização da qualidade da água 

Ponto Localização Coordenadas (UTM) 23K Área 

01 A jusante da futura barragem 220.409 7.992.938 AID 

02 Área do futuro reservatório 221.432 7.993.758S AID 

03 Área do futuro reservatório 222.694 7.995.011 AID 

04 A montante do futuro reservatório 222.892 7.996.997 AID 

05 Secção superior da bacia 236.388 8.014.601 AII 

06 Secção superior da bacia 234.851 8.037.016 AII 
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Figura 7-1: Locais avaliados para caracterização da qualidade da água na AII 
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Figura 7-2: Locais avaliados para caracterização da qualidade da água na AID 
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Figura 7-3: Ponto de amostragem 1 – qualidade das águas superficiais 

 

Figura 7-4: Ponto de amostragem 1 – qualidade das águas superficiais 
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Figura 7-5: Ponto de amostragem 2 – qualidade das águas superficiais 

 

Figura 7-6: Ponto de amostragem 2 – qualidade das águas superficiais 
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Figura 7-7: Ponto de amostragem 3 – qualidade das águas superficiais 

 

Figura 7-8: Ponto de amostragem 3 – qualidade das águas superficiais 
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Figura 7-9: Ponto de amostragem 4 – qualidade das águas superficiais 

 

Figura 7-10: Ponto de amostragem 4 – qualidade das águas superficiais 
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Figura 7-11: Ponto de amostragem 5 – qualidade das águas superficiais 

 

Figura 7-12: Ponto de amostragem 6 – qualidade das águas superficiais 
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7.2. Parâmetros Físico-Químicos e Microbiológicos Analisados 

Para a análise da qualidade da água na bacia do rio São Bento foram avaliados 39 

parâmetros físico-químicos, microbiológicos e biológicos, apresentados na Tabela 7-2. 

Tabela 7-2: Parâmetros Físico-Químicos e Microbiológicos Analisados 

Parâmetros de qualidade da água 

Alcalinidade Total Nitrato 

Alumínio Total Nitrito 

Cálcio Total Nitrogênio Amoniacal 

Carbono Orgânico Dissolvido Nitrogênio Total 

Carbono Orgânico Total Óleos e Graxas 

Cloreto Total Ortofosfato 

Clorofila a Oxigênio Dissolvido 

Coliformes Termotolerantes pH 

Coliformes Totais Sólidos Dissolvidos Totais 

Condutividade Elétrica Sólidos Suspensos Totais 

Cor Verdadeira Sólidos Totais 

DBO Sulfato 

DBO 5 Sulfeto 

Dureza Total Surfactantes 

Ferro Dissolvido Temperatura da Água 

Ferro Total Transparência 

Fósforo Total Turbidez 

Manganês Total Zinco Total 

7.3. Estratégias de Amostragem 

As coletas foram realizadas de acordo com o procedimento de amostragem com base no 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater da AWWA (2017) 22ª ed. As 

análises foram realizadas no laboratório da Life Projetos Limnológicos, em Goiânia, GO. 

Foi utilizada uma sonda Multiparâmetros Profissional para registrar as concentrações de pH, 

oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, temperatura da água e do ar.  

As amostras das águas foram coletadas logo abaixo da superfície (aproximadamente 30 

cm), em frascos apropriados e mantidas devidamente preservadas (Figura 7-13 e Figura 7-14). 

Foram acondicionadas em caixas térmicas com gelo e enviadas ao laboratório dentro do prazo 

de validade. 
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Figura 7-13: Coleta para análise de parâmetros físico-químicos, microbiológicos e biológicos 

 

Figura 7-14: Coleta para análise de parâmetros físico-químicos, microbiológicos e biológicos 
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7.4. Área de Influência Indireta 

A qualidade da água verificada na Área de Influência Indireta de implantação da PCH 

São Bento, avaliada em agosto de 2018, apresentou boa qualidade, com elevadas 

concentrações de oxigênio, elevada transparência, pequenas concentrações de DBO, DQO e 

de nutrientes. Além disso, foram registradas pequenas densidades de coliformes e 

concentrações diminutas dos metais. Todos os parâmetros avaliados, quando citados, 

encontram-se em conformidade com a Resolução Conama nº357/2005, para águas classe 2. 

Dessa forma, o trecho situado a montante da área de implantação da PCH São Bento 

apresentou boa qualidade da água. 

Tabela 7-3: Parâmetros Físico-Químicos e Microbiológicos Analisados na AII 

Parâmetros 
Ponto 

Média Limite Unidade 
05 06 

Características Físicas 

Condutividade Elétrica 8,60 5,21 6,91 NR µS/cm² 

pH 6,78 6,11 6,45 6 e 9 --- 

Temperatura da Água 17,0 18,0 17,5 NR ºC 

Temperatura do Ar 20,0 23,0 21,5 NR ºC 

Luminosidade Subaquática 

Cor Verdadeira 12,00 15,00 13,50 75,00 mg Pt/L 

Sólidos Dissolvidos Totais 4,30 2,60 3,45 500,00 mg/L 

Sólidos Suspensos Totais 2,20 3,50 2,85 NR mg/L 

Sólidos Totais 6,63 7,60 7,12 NR mg/L 

Transparência - -  NR mg/L 

Turbidez 3,22 1,92 2,57 100,00 NTU 

Íons Dissolvidos 

Alcalinidade Total 19,00 16,00 17,50 NR mg/L 

Cloreto Total 2,50 1,50 2,00 250,00 mg/L 

Nitrato <0,03 <0,03  10,00 mg/L 

Nitrito 0,005 0,005 0,01 1,000 mg/L 

Sulfato <3,00 <3,00  250,00 mg/L 

Sulfeto <0,001 <0,001  0,002 mg/L 

Surfactantes <0,003 <0,003  0,50 mg/L 

Oxigenação 

DBO 3,00 2,00 2,50 NR mg/L 

DBO 7 0,60 1,10 0,85 5,00 mg/L 

OD 7,30 7,50 7,40 NI a 5 mg/L 

Nutrientes 

Fósforo Total <0,003 <0,003  0,100 mg/L 

Nitrogênio Amoniacal 0,190 <0,03  ** mg/L 

Nitrogênio Total 0,295 0,005 0,15 NR mg/L 



ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PCH SÃO BENTO 

 

 
 

 

José Aloísio da Silva 
CREA nº 6087/D-GO 

119 

 

Parâmetros 
Ponto 

Média Limite Unidade 
05 06 

Ortofosfato <0,003 <0,003  NR mg/L 

Metais 

Alumínio Total <0,02 <0,02  0,10 mg/L 

Cálcio Total 2,40 <2,40  NR mg/L 

Ferro Dissolvido 0,160 0,140 0,15 0,30 mg/L 

Ferro Total 0,300 0,210 0,26 NR mg/L 

Manganês Total 0,035 0,030 0,03 0,100 mg/L 

Zinco Total <0,02 <0,02  0,18 mg/L 

Orgânicos / Biológicos 

Carbono Orgânico Dissolvido <0,05 <0,05  NR mg/L 

Carbono Orgânico Total <0,05 <0,05  NR mg/L 

Clorofila a 1,365 <0,003  30,00 mg/L 

Óleos e Graxas VA VA  VA mg/L 

Parâmetros Microbiológicos 

Coliformes Termotolerantes 170 20 95 1.000 NMP/ 100mL 

Coliformes Totais 330 110 220 NR NMP/ 100mL 

Legenda: NMP = número mais provável; VA = virtualmente ausente; NR = não há referência; NA = Não aplicável; 

NI = Não inferior 

Limites: Nitrogênio amoniacal: 3,7mg/L - pH <7,6; 2,0 mg/L - pH entre 7,6 e 8,0; 1,0 mg/L - pH entre 8,1 e 8,5; 0,5 

mg/L - pH>8,5. 

7.5. Área de Influência Direta 

Os resultados das principais variáveis de qualidade da água analisadas para a Área de 

Influência Direta são apresentados e discutidos a seguir, possibilitando estabelecer uma 

comparação entre os pontos, além de fornecer um panorama da qualidade da água na área 

em estudo. Na representação gráfica, a linha vermelha demonstra o valor limite permitido pela 

Resolução CONAMA nº 357/05 para águas doces Classe 2. 

Foram avaliados 36 parâmetros físico-químicos, microbiológicos e biológico (clorofila a) da 

água para caracterização da qualidade da água superficial da área de Influência Direta da 

PCH São Bento (Tabela 7-4). A amostragem foi realizada de acordo com os procedimentos de 

amostragem elaborado com base no Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater da AWWA (2012). As análises da água foram realizadas no laboratório da Preserve 

Soluções Ambientais, localizado no município de Goiânia, Estado de Goiás. 

As amostras da caracterização das águas superficiais foram coletadas logo abaixo da 

superfície (aproximadamente 30 cm) em frascos apropriados e devidamente preservadas, 

quando necessário. Foram acondicionadas em caixas térmicas com gelo e enviadas ao 

laboratório dentro do prazo de validade. Os resultados foram comparados com os limites 

estabelecidos pela Resolução Conama n°357/2005 para águas Classe 2. 

O estudo para a avaliação da qualidade das águas superficiais da PCH São Bento na AID 

foi realizado em duas campanhas de campo: março/2018 - chuva e junho/2018 - seca, 

abrangendo os pontos de 1 a 4. 
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Tabela 7-4: Parâmetros Físico-Químicos e Microbiológicos obtidos na AID 

Parâmetro Camp 
Ponto 

Média Limite Unidade 
01 02 03 04 

Características Físicas 

Condutividade 

Elétrica 

1ª 17,03 12,38 12,29 12,10 

13,38 NR µS/cm² 2ª 12,78 13,65 13,61 13,23 

Média 14,91 13,02 12,95 12,67 

pH 

1ª 6,63 6,71 6,67 6,64 

6,77 6 e 9 --- 2ª 6,95 6,93 6,88 6,77 

Média 6,79 6,82 6,78 6,71 

Temperatura da 

Água 

1ª 29,50 28,00 29,00 27,00 

23,63 NR ºC 2ª 20,00 19,00 18,50 18,00 

Média 24,75 23,50 23,75 22,50 

Temperatura da Ar 

1ª 30,0 28,0 29,0 27,0 

23,6 NR ºC 2ª 21,0 21,0 20,0 17,0 

Média 25,5 24,5 24,5 22,0 

Luminosidade Subaquática 

Cor Verdadeira 

1ª 55,00 62,00 57,00 77,00 

37,13 75,00 mg Pt/L 2ª 8,00 13,00 11,00 14,00 

Média 31,50 37,50 34,00 45,50 

Sólidos Dissolvidos 

Totais 

1ª 8,70 6,20 6,10 5,10 

6,59 500,00 mg/L 2ª 6,40 6,80 6,80 6,60 

Média 7,55 6,50 6,45 5,85 

Sólidos Suspensos 

Totais 

1ª 19,50 11,80 15,50 16,30 

9,01 NR mg/L 2ª 1,50 2,00 2,00 3,50 

Média 10,50 6,90 8,75 9,90 

Sólidos Totais 

1ª 28,15 17,95 21,60 21,30 

15,58 NR mg/L 2ª 7,89 8,82 8,80 10,11 

Média 18,02 13,39 15,20 15,71 

Transparência 

1ª 0,40 0,40 0,50 0,50 

0,54 NR mg/L 2ª 0,90 0,60 0,60 0,40 

Média 0,65 0,50 0,55 0,45 

Turbidez 

1ª 28,90 24,80 13,30 19,10 

12,93 100,00 NTU 2ª 3,57 4,42 4,06 5,27 

Média 16,24 14,61 8,68 12,19 

Íons Dissolvidos 

Alcalinidade Total 

1ª 7,00 5,00 4,00 4,00 

4,60 NR mg/L 2ª <3 <3 <3 3,00 

Média 7,00 5,00 4,00 3,50 
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Parâmetro Camp 
Ponto 

Média Limite Unidade 
01 02 03 04 

Cloreto Total 

1ª 3,50 3,00 <1,5 1,50 

4,38 250,00 mg/L 2ª <1,5 9,50 <1,5 <1,5 

Média 3,50 6,25  1,50 

Dureza Total 

1ª 10,00 12,00 14,00 10,00 

7,75 NR mg/L 2ª 4,00 6,00 4,00 2,00 

Média 7,00 9,00 9,00 6,00 

Nitrato 

1ª 0,50 0,50 0,70 0,60 

0,44 10,00 mg/L 2ª 0,30 0,30 0,30 0,30 

Média 0,40 0,40 0,50 0,45 

Nitrito 

1ª <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

0,005 1,000 mg/L 2ª 0,005 0,004 0,004 0,005 

Média 0,005 0,004 0,004 0,005 

Sulfato 

1ª 22,00 5,00 7,00 <3,00 

11,33 250,00 mg/L 2ª <3,00 <3,00 <3,00 <3,00 

Média 22,00 5,00 7,00  

Sulfeto 

1ª 0,001 0,002 0,003 0,001 

0,002 0,002 mg/L 2ª 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Média 0,001 0,002 0,003 0,001 

Surfactantes 

1ª <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

<0,003 0,50 mg/L 2ª <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

Média     

Oxigenação 

DBO 

1ª 14,00 19,00 18,00 17,00 

17,75 NR mg/L 2ª 17,00 20,00 18,00 19,00 

Média 15,50 19,50 18,00 18,00 

DBO 5 

1ª 1,40 1,30 1,50 2,50 

1,14 5,00 mg/L 2ª 0,70 0,30 0,30 1,10 

Média 1,05 0,80 0,90 1,80 

DQO 

1ª 14,00 19,00 18,00 17,00 

14,7 NR mg/L 2ª 17,00 20,00 18,00 19,00 

Média 15,50 19,50 18,00 18,00 

OD 

1ª 7,40 6,50 6,80 7,10 

7,01 NI a 5 mg/L 2ª 7,60 7,10 6,20 7,40 

Média 7,50 6,80 6,50 7,25 
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Parâmetro Camp 
Ponto 

Média Limite Unidade 
01 02 03 04 

Nutrientes 

Fosforo Total 

1ª <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

<0,003 0,100 mg/L 2ª <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

Média     

Nitrogênio 

Amoniacal 

1ª 0,160 0,710 0,190 0,780 

0,376 ** mg/L 2ª <0,03 0,040 <0,03 <0,03 

Média 0,160 0,375 0,190 0,780 

Nitrogênio Total 

1ª 0,760 0,121 0,890 1,480 

0,569 NR mg/L 2ª 0,305 0,344 0,324 0,325 

Média 0,533 0,233 0,607 0,903 

Ortofosfato 

1ª <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

<0,003 NR mg/L 2ª <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

Média     

Metais 

Alumínio Total 

1ª <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

<0,02 0,10 mg/L 2ª <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Média     

Cálcio Total 

1ª <2,40 <2,40 <2,40 2,40 

 NR mg/L 2ª <2,40 <2,40 <2,40 <2,40 

Média     

Ferro Dissolvido 

1ª <0,030 0,060 0,030 0,090 

0,234 0,30 mg/L 2ª 0,370 0,330 0,360 0,400 

Média 0,370 0,195 0,195 0,245 

Ferro Total 

1ª 1,020 1,190 1,080 0,080 

0,644 NR mg/L 2ª 0,430 0,440 0,450 0,460 

Média 0,725 0,815 0,765 0,270 

Manganês Total 

1ª 0,044 0,052 0,042 0,045 

0,036 0,100 mg/L 2ª 0,020 0,025 0,027 0,033 

Média 0,032 0,039 0,035 0,039 

Zinco Total 

1ª <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

<0,02 0,18 mg/L 2ª <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Média     

Orgânicos / Biológicos 

Carbono Orgânico 

Dissolvido 

1ª <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

<0,05 NR mg/L 2ª <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Média     
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Parâmetro Camp 
Ponto 

Média Limite Unidade 
01 02 03 04 

Carbono Orgânico 

Total 

1ª <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

<0,05 NR mg/L 2ª <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Média     

Clorofila a 

1ª 0,546 0,337 1,078 0,317 

1,07 30,00 mg/L 2ª 1,092 1,365 1,911 1,911 

Média 0,82 0,85 1,49 1,11 

Óleos e Graxas 

1ª VA VA VA VA 

VA VA mg/L 2ª VA VA VA VA 

Média     

Parâmetros Microbiológicos 

Coliformes 

Termotolerantes 

1ª 68 260 270 170 

156 1.000 NMP/100mL 2ª 68 110 170 130 

Média 68 185 220 150 

Coliformes Totais 

1ª 210 700 790 1.100 

608 NR NMP/100mL 2ª 200 460 940 460 

Média 205 580 865 780 

Legenda: NMP = número mais provável; VA = virtualmente ausente; NR = não há referência; NA = Não aplicável; 

NI = Não inferior 

Limites: Nitrogênio amoniacal: 3,7mg/L - pH <7,6; 2,0 mg/L - pH entre 7,6 e 8,0; 1,0 mg/L - pH entre 8,1 e 8,5; 0,5 

mg/L - pH>8,5. 

7.5.1. Temperatura da Água e do Ar 

A temperatura desempenha um importante papel no meio aquático, influenciando uma 

série de parâmetros físicos, químicos e biológicos. Variações de temperatura fazem parte do 

regime climático normal, dependendo de variações sazonais, diurnas, bem como estratificação 

vertical. Os valores de temperatura do ar mensurados em junho de 2018 variaram entre 17,0ºC 

(P4) e 21,0ºC (P1 e P2). Já a temperatura da água registrada em junho de 2018 variou entre 

18,0ºC (P4) e 20,0ºC (P1) (Tabela 7-5, Figura 7-15 e Figura 7-16). 

Tabela 7-5: Valores obtidos na AID – Temperatura 

Parâmetro Camp 
Ponto 

Média Limite Unidade 
01 02 03 04 

Características Físicas 

Temperatura da 

Água 

1ª 29,50 28,00 29,00 27,00 

23,63 NR ºC 2ª 20,00 19,00 18,50 18,00 

Média 24,75 23,50 23,75 22,50 

Temperatura da Ar 

1ª 30,0 28,0 29,0 27,0 

23,6 NR ºC 2ª 21,0 21,0 20,0 17,0 

Média 25,5 24,5 24,5 22,0 
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Figura 7-15: Temperatura do ar nos pontos de amostragens 

 

Figura 7-16: Temperatura da água nos pontos de amostragens 
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7.5.2. Condutividade elétrica 

A condutividade é a expressão numérica da capacidade de uma água conduzir a 

corrente elétrica. Depende das concentrações iônicas e da temperatura e indica a quantidade 

de sais existentes na coluna d’água e, portanto, representa uma medida indireta de poluentes. 

Em geral níveis superiores a 100 µS/cm indicam ambientes impactados. A condutividade da 

água aumenta à medida que mais sólidos dissolvidos são adicionados (CETESB 2009). 

De maneira geral, nas duas campanhas realizadas foram registrados baixos valores da 

concentração iônica na Área de Influência Direta da PCH São Bento. No mês de junho de 2018, 

as concentrações iônicas variaram entre 12,78 µS/cm (P1) e 13,65 µS/cm (P2) e m março de 2018 

entre 12,1 µS/cm (P4) e 17,03 µS/cm (P1) (Figura 7-17). 

Tabela 7-6: Valores obtidos na AID – Condutividade Elétrica 

Parâmetro Camp 
Ponto 

Média Limite Unidade 
01 02 03 04 

Características Físicas 

Condutividade 

Elétrica 

1ª 17,03 12,38 12,29 12,10 

13,38 NR µS/cm² 2ª 12,78 13,65 13,61 13,23 

Média 14,91 13,02 12,95 12,67 

 

Figura 7-17: Condutividade elétrica 
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7.5.3. Indicadores de luminosidade da coluna d’água 

A turbidez é uma característica física da água, decorrente da presença de substâncias em 

suspensão, finamente divididos ou em estado coloidal e de organismos microscópicos. A 

presença dessas partículas provoca a dispersão e a absorção da luz, deixando a água com a 

aparência turva podendo prejudicar a fotossíntese das algas e plantas submersas (SANTOS, 

2010). 

Tabela 7-7: Valores obtidos na AID – Luminosidade subaquática 

Parâmetro Camp 
Ponto 

Média Limite Unidade 
01 02 03 04 

Luminosidade Subaquática 

Cor Verdadeira 

1ª 55,00 62,00 57,00 77,00 

37,13 75,00 mg Pt/L 2ª 8,00 13,00 11,00 14,00 

Média 31,50 37,50 34,00 45,50 

Sólidos Dissolvidos 

Totais 

1ª 8,70 6,20 6,10 5,10 

6,59 500,00 mg/L 2ª 6,40 6,80 6,80 6,60 

Média 7,55 6,50 6,45 5,85 

Sólidos Suspensos 

Totais 

1ª 19,50 11,80 15,50 16,30 

9,01 NR mg/L 2ª 1,50 2,00 2,00 3,50 

Média 10,50 6,90 8,75 9,90 

Sólidos Totais 

1ª 28,15 17,95 21,60 21,30 

15,58 NR mg/L 2ª 7,89 8,82 8,80 10,11 

Média 18,02 13,39 15,20 15,71 

Transparência 

1ª 0,40 0,40 0,50 0,50 

0,54 NR mg/L 2ª 0,90 0,60 0,60 0,40 

Média 0,65 0,50 0,55 0,45 

Turbidez 

1ª 28,90 24,80 13,30 19,10 

12,93 100,00 NTU 2ª 3,57 4,42 4,06 5,27 

Média 16,24 14,61 8,68 12,19 

A turbidez da água é causada pela matéria inorgânica e orgânica suspensa, como por 

exemplo, argila, silte, partículas de carbonato, matéria orgânica particulada fina, plâncton e 

outros organismos microscópicos (WETZEL & LIKENS, 2000). Em resumo, indica a capacidade da 

água em dispersar a radiação luminosa. O aumento da turbidez da água pode comprometer 

direta ou indiretamente os múltiplos usos de um ecossistema aquático. 

Analisando as duas campanhas realizadas na Área de Influência da PCH São Bento 

observou-se que os valores de turbidez em todos os locais foram inferiores ao limite máximo 

estabelecido pela Resolução CONAMA nº357/2005 (máximo de 100 NTU). Em junho de 2018 os 

resultados variaram entre 3,57 NTU (P1) e 5,27 NTU (P4) e em março de 2018 entre 13,3 NTU (P3) e 

28,9 NTU (P1) (Figura 7-19). Os valores mais altos foram registrados em março (período chuvoso), 

demonstrando assim a influência da sazonalidade sobre esse parâmetro. 

Corroborando com a turbidez os valores de cor verdadeira também foram maiores no 

período considerado chuvoso (março).  Em junho de 2018 todos os pontos apresentaram valores 

de cor dentro de limite de estabelecido pelo CONAMA nº357/2005 (75 mg Pt/L), registrando 

máxima de 14,0 mg Pt/L (P4) (Figura 7-20). Já em março de 2018 (período chuvoso) o P4 
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apresentou valor um pouco acima do limite preconizado pela citada Resolução, registrando 

máxima de 77 mg Pt/L. De fato, com o aumento da precipitação pluviométrica, ocorre o 

escoamento superficial de materialpara o rio, acarretando o aumento de alguns parâmetros.  

Os sólidos na água correspondem a toda a matéria que permanece como resíduo ou 

calcinação da amostra, a uma temperatura pré-estabelecida durante um tempo fixado. 

Segundo CETESB (2010), a presença excessiva de sólidos nas águas superficiais pode causar 

danos aos peixes e à vida aquática, uma vez que ao sedimentarem nos leitos dos rios, podem 

interferir ou danificar as zonas de desova dos peixes. Ainda, podem reter bactérias e resíduos 

orgânicos no fundo do curso d’água, promovendo decomposição anaeróbia. 

As concentrações de sólidos suspensos registrados em junho de 2018 variaram entre 1,5 

mg/L (P1) e 3,5 mg/L (P4), e em março de 2018 entre 11,75 mg/L (P2) 19,5 mg/L (P1) (Figura 7-21). 

Já os sólidos totais dissolvidos apresentaram valores similares durante o período monitorado, 

registrando médias de 6,6 mg/L em junho de 2018 e 6,5 mg/L em março de 2018. Ressalta-se que 

todos os valores de sólidos totais dissolvidos registrados ao longo do estudo (Figura 

7-22)apresentaram concentrações bem abaixo do limite máximo estipulado pela Resolução 

CONAMA nº357/2005 (máximo de 500 mg/L). Em relação aos sólidos totais em junho de 2018 os 

valores variaram entre 7,89 mg/L (P1) e 10,11 mg/L (P4). 

De modo geral foi observado que na campanha realizada em março (período de chuva), 

ocorreu o escoamento superficial para o meio aquático, elevando naturalmente esses valores. 

Confirmando os resultados, a transparência da água foi menor na campanha de março, em 

todos os pontos, o que reforça a influência das precipitações, fazendo com que a água fique 

com mais sólidos, diminuindo assim a transparência no período citado. 

 

Figura 7-18: Transparência da água 
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Figura 7-19: Turbidez da água 

 

Figura 7-20: Cor Verdadeira 
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Figura 7-21: Sólidos suspensos totais 

 

Figura 7-22: Sólidos dissolvidos totais 
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Figura 7-23: Sólidos totais 

7.5.4. Dureza, Alcalinidade, pH e Cálcio 

O pH influi em diversos equilíbrios químicos e suas variações nas águas naturais são oriundas 

principalmente do consumo e produção de dióxido de carbono que ocorrem na fotossíntese e 

na respiração dos organismos presentes na massa de água, produzindo ácidos orgânicos fracos 

(BRANCO, 1986). 

Em junho de 2018 os valores de pH variaram entre 6,77 (P4) e 6,95 (P1) e em março de 2018 

entre 6,63 (P1) e 6,71 (P2). Esses valores ficaram na zona de neutralidade e dentro da faixa 

estabelecida pelo CONAMA nº357/2005 (6,0- 9,0) (Figura 7-24).  

A alcalinidade representa a capacidade de neutralização de ácidos em um ambiente 

aquático, e está associada à disponibilidade de carbonatos no meio (ESTEVES, 1998). A dureza 

da água, por sua vez, depende basicamente da concentração de sais de cálcio e magnésio 

dissolvidos. Estes íons normalmente ocorrem sob a forma de carbonatos e bicarbonatos e são 

importantes também para a condutividade, pH e alcalinidade. Águas com teores destes sais, 

inferiores a 125 mg/L são classificadas como moles; de 125 a 230 mg/L, como médias ou 

ligeiramente duras e de 230 a 450 mg/L como duras. Esta classificação é importante somente 

para fins de tratamento de água (BAUMGARTEN e POZZA, 2001). 

Em junho de 2018 todos os pontos de avaliação da alcalinidade revelaram índices inferiores 

ao limite de quantificação do método (<3,0 mg/L), com exceção do P4, o qual registrou valor 

igual a 3,0 mg/L. Já na campanha realizada em março de 2018 os valores variaram entre 4,0 

mg/L (P3 e P4) e 7,0 mg/L (P1). Observa-se que na campanha de março os valores estiveram um 

pouco mais altos em relação a campanha realizada em junho. Porém duas campanhas são 

insuficientes para se definir um padrão claro sobre este parâmetro (Figura 7-26). 

A dureza da água variou entre 2,0 mg/L (P4) e 4,0 mg/L (P1 e P3) em junho de 2018, e 10,0 

mg/L (P1 e P4) e 14,0 mg/L (P3) em março de 2018. De maneira geral durante as duas campanhas 
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o parâmetro dureza da água foi considerado como “mole”, uma vez que apresentou baixos 

valores, sendo os teores desses sais inferiores a 125 mg/L (Figura 7-25). 

Em relação ao cálcio, nas duas campanhas realizadas todos os pontos estiveram inferiores 

ao limite de quantificação do método (<2,4 mg/L); por essa razão não foi gerado o gráfico. 

Tabela 7-8: Valores obtidos na AID – Dureza, Alcalinidade, pH e Cálcio 

Parâmetro Camp 
Ponto 

Média Limite Unidade 
01 02 03 04 

Características Físicas 

pH 

1ª 6,63 6,71 6,67 6,64 

6,77 6 e 9 --- 2ª 6,95 6,93 6,88 6,77 

Média 6,79 6,82 6,78 6,71 

Íons Dissolvidos 

Alcalinidade Total 

1ª 7,00 5,00 4,00 4,00 

4,60 NR mg/L 2ª <3 <3 <3 3,00 

Média 7,00 5,00 4,00 3,50 

Dureza Total 

1ª 10,00 12,00 14,00 10,00 

7,75 NR mg/L 2ª 4,00 6,00 4,00 2,00 

Média 7,00 9,00 9,00 6,00 

Metais 

Cálcio Total 

1ª <2,40 <2,40 <2,40 2,40 

 NR mg/L 2ª <2,40 <2,40 <2,40 <2,40 

Média     
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Figura 7-24: pH 

 

Figura 7-25: Dureza 
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Figura 7-26: Alcalinidade Total 

7.5.5. Nutrientes Fosfatados e Nitrogenados 

Em conjunto com o nitrogênio (N), o fósforo (P) é o principal elemento que pode limitar a 

produção primária. Deste modo, elevadas concentrações indicam um elevado potencial de 

eutrofização (aumento da disponibilidade e da taxa de utilização de nutrientes que acarreta um 

aumento do estado trófico do ambiente). Mesmo com o avanço tecnológico dos sistemas de 

controle de fontes pontuais de nutrientes, a eutrofização (causada pelo incremento de N e P) 

ainda pode ser considerada como o principal problema de qualidade de água, em diferentes 

partes do mundo. Em geral, a elevada permanência desses nutrientes, mesmo após o controle 

de fontes pontuais, pode ser atribuída a diferentes processos, como reciclagem interna e 

emissões difusas derivadas de atividades agropastoris. Quando prevalecem baixas 

concentrações de oxigênio, o fósforo pode ser disponibilizado para a coluna d'água e, assim, 

mesmo sem fontes externas, o processo de eutrofização pode ocorrer (KALFF, 2002; 

BAUMGARTEN e POZZA, 2001). 

De maneira geral, durante as duas campanhas realizadas, tanto para as concentrações 

de fósforo total, quanto para ortofosfato, em todos os locais monitorados, apresentaram 

resultados abaixo do limite de quantificação do método (<0,003 mg/L), por isso não foi gerado 

o gráfico (Tabela 7-9). No entanto, todos estiveram dentro do limite estipulado pelo CONAMA 

nº357/2005 (0,1 mg/L para ambientes lóticos). 

A importância do nitrogênio para o funcionamento dos ecossistemas pode ser atribuída à 

sua participação na formação de proteínas, um dos componentes básicos da biomassa. Dentre 

as diferentes formas, os teores de nitrato e do íon amônia assumem grande importância nos 

ecossistemas aquáticos, uma vez que representam as principais fontes de nitrogênio para os 

produtores primários. O nitrito é encontrado em baixas concentrações, principalmente, em 

ambientes oxigenados (ESTEVES, 1998). 
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Em junho de 2018 os valores de nitrato foram iguais a 0,3 mg/L em todos os pontos amostrais; 

já em março de 2018 variaram entre 0,5 mg/L (P1 e P2) e 0,7 mg/L (P3) (Figura 7-27). Para o nitrito 

os valores variaram entre 0,004 mg/L (P2 e P3) e 0,005 mg/L (P1 e P4) em junho de 2018 e <0,003 

mg/L em todos os pontos amostrais em março do mesmo ano (Figura 7-28). Durante as duas 

campanhas realizadas foram registradas baixas concentrações de nitrato e nitrito, estando assim 

em conformidade com os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA nº357/2005 (10,0 mg/L 

para nitrato e 1,0 mg/L para nitrito) 

De acordo com a referida resolução, o limite permitido para a concentração de nitrogênio 

amoniacal é dependente do valor de pH da água. Em ambientes com valores de pH inferiores 

a 7,5, o valor máximo permitido para a concentração de nitrogênio amoniacal é igual a 3,7 

mg/L, enquanto que em ambientes com valores de pH entre 7,5 e 8,0 o valor máximo permitido 

é 2,0 mg/L; pH entre 8,0 e 8,5 o valor máximo é de 1,0 mg/L e pH acima de 8,5 o valor máximo é 

igual a 0,5 mg/L. 

Na campanha realizada em junho de 2018 os valores para este parâmetro variaram entre 

<0,03 mg/L (limite de quantificação – P1, P3 e P4) e 0,04 mg/L (P2) e em março de 2018 entre 0,16 

mg/L (P1) e 0,78 mg/L (P4) (Figura 7-29). Considerando as duas campanhas realizadas, o limite 

para nitrogênio amoniacal foi de 3,7 mg/L (pH < 7,5), sendo assim todos os pontos estiveram em 

conformidade com a legislação. 

Para o nitrogênio orgânico tanto em junho, quanto em março de 2018 todos os pontos 

estiveram com valores menores do que o limite de quantificação do método (<0,3 mg/L), por 

isso não foi gerado o gráfico. 

Já o nitrogênio total em junho de 2018 variou entre 0,305 mg/L (P1) e 0,344 mg/L (P2) e em 

março de 2018 entre 0,121 mg/L (P2) e 1,480 mg/L (P4) (Figura 7-30). 

Tabela 7-9: Valores obtidos na AID - Nutrientes fosfatados e nitrogenados 

Parâmetro Camp 
Ponto 

Média Limite Unidade 
01 02 03 04 

Íons Dissolvidos 

Nitrato 

1ª 0,50 0,50 0,70 0,60 

0,44 10,00 mg/L 2ª 0,30 0,30 0,30 0,30 

Média 0,40 0,40 0,50 0,45 

Nitrito 

1ª <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

0,005 1,000 mg/L 2ª 0,005 0,004 0,004 0,005 

Média 0,005 0,004 0,004 0,005 

Sulfato 

1ª 22,00 5,00 7,00 <3,00 

11,33 250,00 mg/L 2ª <3,00 <3,00 <3,00 <3,00 

Média 22,00 5,00 7,00  

Sulfeto 

1ª 0,001 0,002 0,003 0,001 

0,002 0,002 mg/L 2ª 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Média 0,001 0,002 0,003 0,001 

Surfactantes 

1ª <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

<0,003 0,50 mg/L 2ª <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

Média     
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Parâmetro Camp 
Ponto 

Média Limite Unidade 
01 02 03 04 

Nutrientes 

Fosforo Total 

1ª <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

<0,003 0,100 mg/L 2ª <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

Média     

Nitrogênio 

Amoniacal 

1ª 0,160 0,710 0,190 0,780 

0,376 ** mg/L 2ª <0,03 0,040 <0,03 <0,03 

Média 0,160 0,375 0,190 0,780 

Nitrogênio Total 

1ª 0,760 0,121 0,890 1,480 

0,569 NR mg/L 2ª 0,305 0,344 0,324 0,325 

Média 0,533 0,233 0,607 0,903 

Ortofosfato 

1ª <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

<0,003 NR mg/L 2ª <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

Média     

 

Figura 7-27: Nitrato 
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Figura 7-28: Nitrito 

 

Figura 7-29: Nitrogênio amoniacal 
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Figura 7-30: Nitrogênio total 

7.5.6. Oxigênio Dissolvido 

O oxigênio dissolvido é de essencial importância para os organismos aeróbicos. Sua 

disponibilidade no ambiente aquático depende de trocas com a atmosfera, produção pelos 

organismos fotossintéticos, demandas bioquímica (oxidação de matéria orgânica) e química 

(oxidação de íons como o ferro e o manganês), perdas para atmosfera (favorecidas pelo 

aquecimento da coluna d'água) e respiração de organismos aquáticos (ESTEVES, 1998).O 

monitoramento da concentração de oxigênio também pode dar informações sobre a 

capacidade que determinado ambiente possui para suportar o lançamento de materiais 

orgânicos, uma vez que esse é uma molécula utilizada por microrganismos aeróbicos para 

degradação de compostos orgânicos (WETZEL & LIKENS, 2000). 

Nas duas campanhas realizadas, tanto em junho, quanto em março de 2018 todos os 

pontos apresentaram valores de oxigênio dentro do limite mínimo estabelecido pela Resolução 

CONAMA nº357/2005 (5,0 mg/L), mínimas de 6,2 mg/L e 6,5 mg/L respectivamente (Tabela 7-10 

e Figura 7-31). 

Tabela 7-10: Valores obtidos na AID - Oxigênio dissolvido 

Parâmetro Camp 
Ponto 

Média Limite Unidade 
01 02 03 04 

Oxigenação 

OD 

1ª 7,40 6,50 6,80 7,10 

7,01 NI a 5 mg/L 2ª 7,60 7,10 6,20 7,40 

Média 7,50 6,80 6,50 7,25 
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Figura 7-31: Oxigênio dissolvido 

7.5.7. Demanda Química e Bioquímica de Oxigênio 

A demanda bioquímica de oxigênio, DBO5 é definida como a quantidade de oxigênio 

que será utilizada, pelos microorganismos presentes em uma amostra, na oxidação da matéria 

orgânica para uma forma inorgânica estável (KALFF, 2002). Ecossistemas com baixa velocidade 

da água, que recebem grandes quantidades de efluentes orgânicos e/ou de matéria orgânica 

derivada de fontes difusas podem apresentar elevadas taxas de respiração que promovem a 

demanda biológico-bioquímica de oxigênio (DBO5). Já a demanda química de oxigênio (DQO) 

representa a quantidade de oxigênio necessária para a oxidação da matéria orgânica através 

de um agente químico. No teste de DQO além da matéria orgânica biodegradável, também é 

oxidada a matéria orgânica não biodegradável e outros componentes inorgânicos (sulfetos, por 

exemplo). É também usado na quantificação de matéria orgânica, principalmente quando as 

águas residuais contêm substâncias tóxicas. 

Em junho de 2018 os valores de DBO variaram entre 0,3 mg/L (P2 e P3) e 1,1 mg/L (P4) e em 

março de 2018 entre 1,3 mg/L (P2) e 2,5 mg/L (P4 (Figura 7-32). Sendo assim, nenhum local 

apresentou valores de DBO5 (indicativo de matéria orgânica) acima do limite máximo 

estabelecido pela Resolução CONAMA nº357/2005 (5,0 mg/L). 

As concentrações de DQO mensuradas em junho de 2018 variaram entre 17,0 mg/L (P1) e 

20,0 mg/L (P2) e em março de 2018 entre 14,0 mg/L (P1) e 19,0 mg/L (P2) (Figura 7-33). De modo 

geral os resultados foram similares, demostrando baixa concentração de matéria orgânica e 

inorgânica nas águas do rio São Bento. Temporalmente não foi definido um padrão claro em 

função dos períodos hidrológicos. 
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Tabela 7-11: Valores obtidos na AID - Demanda Química e Bioquímica de Oxigênio 

Parâmetro Camp 
Ponto 

Média Limite Unidade 
01 02 03 04 

Oxigenação 

DBO 

1ª 14,00 19,00 18,00 17,00 

17,75 NR mg/L 2ª 17,00 20,00 18,00 19,00 

Média 15,50 19,50 18,00 18,00 

DBO 5 

1ª 1,40 1,30 1,50 2,50 

1,14 5,00 mg/L 2ª 0,70 0,30 0,30 1,10 

Média 1,05 0,80 0,90 1,80 

DQO 

1ª 14,00 19,00 18,00 17,00 

14,7 NR mg/L 2ª 17,00 20,00 18,00 19,00 

Média 15,50 19,50 18,00 18,00 

OD 

1ª 7,40 6,50 6,80 7,10 

7,01 NI a 5 mg/L 2ª 7,60 7,10 6,20 7,40 

Média 7,50 6,80 6,50 7,25 

 

 

Figura 7-32: Demanda Bioquímica de Oxigênio 
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Figura 7-33: Demanda Química de Oxigênio 

7.5.8. Ferro Total, Ferro Dissolvido e Surfactantes 

Dentre os íons frequentemente monitorados, o ferro é de grande importância para o 

metabolismo dos seres vivos e apresenta clara influência sobre a precipitação do fósforo. Assim, 

em ambientes onde predominam condições de oxidação (altas concentrações de oxigênio) e 

pH próximo ao neutro, grande parte dos íons de ferro encontram-se na forma oxidada (Fe3+ - 

íon férrico), podendo assim adsorver-se ao íon fosfato e acarretar a precipitação do fósforo no 

sedimento (ESTEVES, 1998). Em ambientes que não estão submetidos a impactos, o ferro e o 

manganês são registrados em baixas concentrações, pois as suas formas predominantes são as 

oxidadas, que são mais insolúveis (Fe3+ e Mn4+). 

As concentrações de ferro total registradas em junho de 2018 variaram entre 0,43 mg/L (P1) 

e 0,46 mg/L (P4) e em março de 2018 variou entre 0,08 mg/L (P4) e 1,19 mg/L (P2). Já o ferro 

dissolvido, em junho de 2018 variou entre 0,33 mg/L (P2) e 0,4 mg/L (P4), e em março de 2018 

entre <0,03 (limite de quantificação – P1) e 0,09 mg/L (P4) (Figura 7-34). No entanto, observou-se 

que na campanha de junho de 2018 as concentrações de ferro dissolvido ficaram um pouco 

acima do limite preconizado pela Resolução CONAMA nº357/2005 (0,3 mg/L). Essas 

concentrações podem ser atribuídas ao tipo de solo da região e/ou uso intenso do solo (Figura 

7-35). 

O surfactante é qualquer composto que reduz a tensão superficial de uma solução, como 

os detergentes e emulsificantes. Assim, os surfactantes são os principais constituintes de 

formulações de produtos de limpeza e higiene pessoal. Devido a esta extensa aplicação, 

diariamente são liberadas no ambiente consideráveis quantidades de surfactante, causando 

sérios problemas de poluição. Esses surfactantes são os causadores da espuma nos rios, afetando 

as propriedades físico-químicas e biológicas dos solos, e podendo permanecer no meio 

ambiente durante um longo período. Já as concentrações de fenóis nos ecossistemas aquáticos 

sofrem alterações em função do lançamento de efluentes não tratados de refinarias de óleos, 
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indústrias químicas em geral, e pela hidrólise e oxidação fotoquímica dos pesticidas agrícolas. 

Além de tóxico, afetam também as taxas de consumo do oxigênio. 

Porém, nas duas campanhas realizadas todos os pontos apresentaram-se inferiores ao 

limite de quantificação do método (<0,003), por isso não foi gerado o gráfico. 

Tabela 7-12: Valores obtidos na AID - Ferro Total, Ferro Dissolvido e Surfactantes 

Parâmetro Camp 
Ponto 

Média Limite Unidade 
01 02 03 04 

Íons Dissolvidos 

Surfactantes 

1ª <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

<0,003 0,50 mg/L 2ª <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

Média     

Metais 

Ferro Dissolvido 

1ª <0,030 0,060 0,030 0,090 

0,234 0,30 mg/L 2ª 0,370 0,330 0,360 0,400 

Média 0,370 0,195 0,195 0,245 

Ferro Total 

1ª 1,020 1,190 1,080 0,080 

0,644 NR mg/L 2ª 0,430 0,440 0,450 0,460 

Média 0,725 0,815 0,765 0,270 

 

Figura 7-34: Ferro Total 
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Figura 7-35: Ferro Dissolvido 

7.5.9. Metais Pesados – Alumínio, Manganês e Zinco 

Os metais pesados podem ser encontrados naturalmente no ambiente como traços, 

dissolvidos e não dissolvidos, produzindo efeitos danosos quando presentes em excesso ou 

mesmo em baixas concentrações. Os elementos com toxicidade mais elevada em ambientes 

aquáticos são: cádmio, cromo, mercúrio, níquel, chumbo e, em menor grau, cobre e zinco. 

Na campanha realizada em junho de 2018 o metal manganês variou entre 0,020 mg/L (P1) 

e 0,033 mg/L (P4) e em março de 2018 entre 0,042 mg/L (P3) e 0,052 mg/L (P2), concentrações 

abaixo do limite máximo estabelecido pela Resolução CONAMA nº357/2005 – 0,1mg/L (Tabela 

7-13). Já para o zinco e alumínio, tanto na campanha realizada em junho de 2018, quanto em 

março de 2018 as concentrações foram menores que o limite de quantificação do métodos 

(<0,02 mg/L), estando dentro do limite preconizado pela Resolução (0,1mg/L para alumínio e 

0,18 mg/L para zinco) (Tabela 7-13). 

Tabela 7-13: Valores obtidos na AID - Alumínio, Manganês e Zinco 

Parâmetro Camp 
Ponto 

Média Limite Unidade 
01 02 03 04 

Metais 

Alumínio Total 

1ª <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

<0,02 0,10 mg/L 2ª <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Média     

Manganês Total 

1ª 0,044 0,052 0,042 0,045 

0,036 0,100 mg/L 2ª 0,020 0,025 0,027 0,033 

Média 0,032 0,039 0,035 0,039 
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Parâmetro Camp 
Ponto 

Média Limite Unidade 
01 02 03 04 

Zinco Total 

1ª <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

<0,02 0,18 mg/L 2ª <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Média     

7.5.10. Carbono Orgânico Dissolvido e Total 

Considerando as concentrações de carbono no ambiente aquático (além das medidas 

indiretas de alcalinidade, CO2 livre e CO2 total), as concentrações de carbono podem ser 

diferenciadas em: (i) carbono orgânico total (COT), que inclui a fração particulada (COP - 

bactérias, tecidos vegetais e animais) e dissolvida (COD - produto originado durante a 

decomposição de plantas e animais ou a partir da excreção desses organismos, como proteínas, 

carboidratos e compostos húmicos) e (ii) carbono inorgânico dissolvido (CID - formas dissolvidas 

do ácido carbônico, como CO2, HCO3 e CO3-). 

Porém, nas duas campanhas realizadas todos os pontos estiveram com parâmetros 

inferiores ao limite de quantificação do método (<0,005), por isso não foram gerados os gráficos. 

Tabela 7-14: Valores obtidos na AID - Carbono Orgânico Dissolvido e Total 

Parâmetro Camp 
Ponto 

Média Limite Unidade 
01 02 03 04 

Orgânicos / Biológicos 

Carbono Orgânico 

Dissolvido 

1ª <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

<0,05 NR mg/L 2ª <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Média     

Carbono Orgânico 

Total 

1ª <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

<0,05 NR mg/L 2ª <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Média     

7.5.11. Clorofila-a 

A determinação da concentração de Clorofila-a é uma das maneiras utilizadas para 

estimar a produtividade primária de ecossistemas aquáticos, pois esse pigmento que absorve luz 

em uma específica faixa de comprimento é o mais abundante nos organismos fitoplanctônicos 

(Wetzel & Likens, 2000). A concentração dessa molécula em uma amostra de água pode indicar 

o quanto de luz solar está sendo absorvido para ocorrer à conversão de substâncias inorgânicas 

em compostos orgânicos simples e oxigênio que formam umas das principais bases das teias 

tróficas (Likens, 2009). Clorofila-a é o pigmento fotossintético presente em todos os organismos 

fitoplanctônicos sejam eucarióticos (algas) ou procarióticos (cianobactérias) e é utilizado como 

parâmetro de biomassa algal em diversos trabalhos, tanto nos experimentais quanto nas 

caracterizações de ambientes aquáticos e monitoramento da qualidade de água (KURODA et 

al. 2010). 

Baixas concentrações de Clorofila-a foram registradas nas duas campanhas realizadas, 

registrando máximas de 1,911 µg/L (jun/18) e 1,078 µg/L (mar/18) (Figura 7-36). Essas baixas 

concentrações de Clorofila-a encontradas na Área de Influência Direta da PCH São Bento 

indicam que não houve um incremento de biomassa de algas no trecho monitorado. Assim, 

durante o período avaliado as concentrações de Clorofila-a foram bem inferiores ao limite 

máximo preconizado pela Resolução CONAMA no 357/2005 (30 g/L). 
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Figura 7-36: Clorofila-a 

7.5.12. Coliformes Totais e Termotolerantes 

A presença de coliformes na água indica o potencial da presença de microrganismos 

patogênicos. O grupo dos coliformes totais inclui gêneros que não são de origem exclusivamente 

fecal, o que limita sua aplicação como indicador geral de contaminação fecal. O 

reconhecimento deste fato levou ao desenvolvimento de métodos de enumeração de um 

subgrupo de coliformes denominados coliformes fecais termotolerantes, que são diferenciados 

dos coliformes totais pela sua capacidade de fermentar a lactose em temperatura elevada (44,5 

 0,2 °C). 

Em junho de 2018 as densidades de coliformes totais variaram entre 200 NMP/100mL (P1) e 

940 NMP/100mL (P3) e em março de 2018 entre 210 NMP/100mL (P1) e 1100 NMP/100mL (P4), 

enquanto os coliformes termotolerantes variaram entre 68 NMP/100mL (P1) e 170 NMP/100mL (P3) 

em junho de 2018 e 68 NMP/100mL (P1) e 270 NMP/100mL (P3) (Figura 7-37 e Figura 7-38). No 

entanto, todos os pontos apresentaram densidades de coliformes termotolerantes abaixo do 

limite máximo estabelecido pela Resolução Conama nº357/2005 (1000 NMP/100mL). 

Tabela 7-15: Valores obtidos na AID - Coliformes Totais e Termotolerantes 

Parâmetro Camp 
Ponto 

Média Limite Unidade 
01 02 03 04 

Parâmetros Microbiológicos 

Coliformes 

Termotolerantes 

1ª 68 260 270 170 

156 1.000 NMP/100mL 2ª 68 110 170 130 

Média 68 185 220 150 
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Parâmetro Camp 
Ponto 

Média Limite Unidade 
01 02 03 04 

Coliformes Totais 

1ª 210 700 790 1.100 

608 NR NMP/100mL 2ª 200 460 940 460 

Média 205 580 865 780 

 

Figura 7-37: Coliformes Totais 

 

Figura 7-38: Coliformes Termotolerantes 
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7.6. Índice de Qualidade das Águas (IQA) 

Índices de qualidade da água (IQA) são bastante úteis para facilitar a comunicação entre 

público geral e corpo técnico, para avaliar tendências temporais da qualidade da água e 

permitir uma comparação entre diferentes cursos d'água. Normalmente, um índice de qualidade 

de água varia entre 0 (zero) e 100 (cem), sendo que quanto maior o seu valor, melhor é a 

qualidade da água. 

O IQA pode ser determinado pelo produto ponderado da qualidade de água 

correspondente aos parâmetros: Oxigênio Dissolvido (OD), Demanda Bioquímica de Oxigênio 

(DBO5), Coliformes Fecais, Temperatura, pH, Nitrogênio Total, Fósforo Total, Turbidez e Resíduo 

Total (http://www.cetesb.sp.gov.br/Agua/rios/indice_iap_iqa.asp). A seguinte fórmula foi 

utilizada: 

 

Onde: 

IQA = Índice de qualidade da água. Um número entre 0 e 100; 

qi = qualidade do parâmetro i. Um número entre 0 e 100, obtido do respectivo gráfico de 

qualidade, em função de sua concentração ou medida (resultado da análise); 

wi = peso correspondente ao parâmetro i fixado em função da sua importância para a 

conformação global da qualidade, isto é, um número entre 0 e 1, de forma que: 

 

sendo n o número de parâmetros que entram no cálculo do IQA. 

A qualidade das águas interiores, indicada pelo IQA em uma escala de 0 a 100, pode ser 

classificada em categorias narrativas, conforme Tabela 7-16. 

Tabela 7-16: Categorias de classificação de Qualidade das Águas 

Categoria IQA 

Ótima 80 < IQA ≤ 100 

Boa 52 < IQA ≤ 79 

Regular 37 < IQA ≤ 51 

Ruim 20 < IQA ≤ 36 

Péssima IQA ≤ 19 

No entanto, esse índice deve ser interpretado com cautela tendo em vista que os 

ponderadores utilizados apresentam a finalidade de classificar os corpos d'água considerando 

apenas o objetivo principal de abastecimento público. Por exemplo, ecossistemas aquáticos que 

ocorrem em manguezais (gamboas) podem apresentar “qualidade péssima” para o 

abastecimento público. No entanto, as características físicas e químicas desses sistemas são 

plenamente condizentes com a manutenção da sua biodiversidade e o seu funcionamento. 

Em junho e março de 2018 os locais monitorados indicaram, através do IQA que as águas 

são consideradas de “Boa” qualidade, ressaltando os pontos 1 e 2 de junho/18 onde foram 

classificadas como sendo de “Ótima” qualidade (Tabela 7-17). Isso se deve aos baixos valores 

http://www.cetesb.sp.gov.br/Agua/rios/indice_iap_iqa.asp
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de turbidez da água e densidade de coliformes termotolerantes, assim como diminuta 

concentração de fósforo total, sólidos totais e nitrogênio total.  

Tabela 7-17:  Índice de Qualidade da Água (IQA) 

Ponto 
Chuva Seca 

IQA Categoria IQA Categoria 

01 78,461 Boa 83,079 Ótimo 

02 75,106 Boa 81,038 Ótimo 

03 76,142 Boa 77,954 Boa 

04 75,484 Boa 79,432 Boa 

7.7. Índice de Estado Trófico (IET) 

O Índice do Estado Trófico (IET) tem por finalidade classificar corpos d'água em diferentes 

graus de trofia, ou seja, avalia a qualidade da água quanto ao enriquecimento por nutrientes e 

seu efeito relacionado ao crescimento excessivo das algas, ou o potencial para o crescimento 

de macrófitas aquáticas. Este índice está baseado nas equações de Carlson (1977) modificado 

por Lamparelli (2004). 

O IET de Carlson (1977) permite uma avaliação limnológica bastante aproximada do nível 

de enriquecimento nutricional de um corpo aquático e abrange apenas três parâmetros, a 

transparência da água, a clorofila-a e a concentração do fósforo total. Trata-se de uma forma 

simples de analisar um conceito multidimensional que envolve critérios de oxigenação, 

transparência, nutrientes eutrofizantes, biomassa, composição e concentração de fito e 

zooplâncton, entre outros dados (VON SPERLING, 1996). Toledo et al. (1983) propuseram 

modificações na formulação matemática do IET de Carlson (1977), visando adaptá-lo às 

condições climáticas de ambientes tropicais. Das quatro variáveis citadas para o cálculo do IET 

de Toledo et al. (1983), clorofila-a, fósforo total, ortofosfato e transparência da água, atualmente, 

aplicam-se apenas duas no cálculo de Lamparelli (2004), a clorofila-a e o fósforo total, já que os 

valores de transparência muitas vezes podem não ser representativos para o estado de trofia, 

pois esta pode ser afetada pela elevada turbidez decorrente de material mineral em suspensão 

e não apenas pela densidade de organismos planctônicos. 

O estado trófico de um ambiente pode ser classificado conforme indicado na Tabela 7-18. 

Tabela 7-18: Categorias de classificação do Estado Trófico das águas 

Estado trófico  Ponderação P-total (µg/L) Clorofila-a (µg/L) 

Ultraoligotrófico IET ≤ 47 P ≤ 8 CL ≤ 1,17 

Oligotrófico 47 < IET ≤ 52 8< P ≤ 19 1,17 < CL ≤ 3,24 

Mesotrófico 52 < IET ≤ 59 19 < P ≤52 3,24 < CL ≤ 11,03 

Eutrófico 59 < IET ≤ 63 52< P ≤120 11,03 < CL ≤ 30,55 

Supereutrófico 63 < IET ≤ 67 120 < P ≤233 30,55 < CL ≤ 69,05 

Hipereutrófico IET> 67 233 < P 69,05 < CL 

O Índice do Estado Trófico classifica os corpos d’água em diferentes graus de trofia, ou 

seja, avalia a qualidade da água quanto ao enriquecimento por nutrientes e seu efeito 

relacionado ao crescimento excessivo das algas ou ao aumento da infestação de macrófitas 

aquáticas. A CETESB levou em consideração dois parâmetros para o cálculo do IET, a clorofila a 

e o fósforo-total. O cálculo é feito de acordo com a seguinte equação: 



ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PCH SÃO BENTO 

 

 
 

 

José Aloísio da Silva 
CREA nº 6087/D-GO 

148 

 

IET (CL) = 10x(6-((-0,7-0,6x(ln CL))/ln 2))-20 

IET (PT) = 10x(6-((0,42-0,36x(ln PT))/ln 2))-20 

Onde: 

PT é a concentração de fósforo total medida à superfície da água, em µg/L; 

CL: concentração de clorofila a medida à superfície da água, em µg/L; 

ln: logaritmo natural. 

A partir das concentrações de Clorofila a e fósforo total, apresenta-se a média aritmética 

simples dos índices relativos a esses parâmetros, segundo a equação: 

IET = [IET (PT) + IET (CL)] / 2 

Grande parte dos locais avaliados foram classificados como ultraoligotróficos, sendo 

apenas os pontos 03 e 04 em junho classificados como oligotróficos (Tabela 7-19). Locais 

classificados como ultraoligotróficos ou oligotróficos apresentam baixa produtividade primária, 

além de baixas concentrações de fósforo. Portanto, os resultados apresentados através do 

Índice de Estado Trófico corroboram os dados brutos referentes às análises físico-químicas. Desse 

modo, as características encontradas nesse trecho, demonstram que o trecho monitorado não 

apresenta condições eutróficas e apresenta uma ótima qualidade da água à biota aquática 

(CHAPRA, 1997; LAMPARELLI, 2004). 

Tabela 7-19:  Índice de Estado Trófico (IET) 

Mês Ponto IET Classificação 

Março/18 

01 42,25 Ultraoligotrófico 

02 40,17 Ultraoligotrófico 

03 45,20 Ultraoligotrófico 

04 39,90 Ultraoligotrófico 

Junho/18 

01 45,25 Ultraoligotrófico 

02 46,22 Ultraoligotrófico 

03 47,68 Oligotrófico 

04 47,68 Oligotrófico 

7.8. Análise de Componentes Principais (PCA) 

Do ponto de vista limnológico, as técnicas de ordenação buscam resumir o conjunto de 

dados produzindo um número menor de variáveis que expressa parte da variabilidade contida 

nas variáveis originais. Essas, que podem ser consideradas índices, são então utilizadas para 

ordenar, através de um gráfico uni, bi ou tridimensional, os pontos de monitoramento. Desta 

forma, os padrões de similaridade entre os pontos são avaliados considerando um número 

reduzido de variáveis. A Análise de Componentes Principais ("Principal Component Analysis" - 

PCA) é uma técnica de ordenação com uso frequente em estudos limnológicos. 

Desta maneira, uma análise de componentes principais (PCA) foi utilizada para a 

ordenação dos pontos de amostragens/meses com base nas variáveis limnológicas abióticas, 

na densidade bacteriana (coliformes totais e termotolerantes) e clorofila-a. Essa ordenação foi 

utilizada para sumarizar o conjunto de dados com ampla variabilidade e evidenciar tendências. 

A seleção dos eixos para interpretação foi realizada com base no modelo de broken-stick, 

segundo o qual devem ser retidos para análise apenas os eixos com autovalores maiores do que 

aqueles gerados ao acaso. Os valores das variáveis físicas e químicas foram transformados em 

logaritmos, com exceção dos valores de pH. 



ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PCH SÃO BENTO 

 

 
 

 

José Aloísio da Silva 
CREA nº 6087/D-GO 

149 

 

Segundo MORRISON (1976), a análise de Componentes Principais surge da necessidade de 

se conhecer as estruturas de dependência das variáveis onde, a priori, não é encontrado 

nenhum padrão de causalidade. MINGOTI (2005) afirma que o objetivo principal desta 

ordenação seria o de se explicar a estrutura de variâncias de um vetor aleatório composto de 

múltiplas variáveis aleatórias iniciais, com o intuito de sumarizar o conjunto de dados. 

Na análise de componentes principais realizada para os dados da área de implantação 

da PCH São Bento, nas campanhas de março e junho de 2018, os dois primeiros eixos retidos para 

interpretação (eixos 1 e 2) foram responsáveis por 79,25% da variabilidade dos dados. Para essa 

análise foram utilizadas as seguintes variáveis: temperatura da água, pH, turbidez, nitrogênio 

total, clorofila-a e coliformes totais. O fósforo total foi retirado da análise por não apresentar 

variação ao longo das duas amostragens (<0,003mg/L). As variáveis temperatura da água, 

turbidez e nitrogênio total estiveram negativamente relacionados com o eixo 1 e o pH e a 

clorofila-a, positivamente com o eixo 1. O coliforme esteve negativamente correlacionado com 

o eixo 2, e o oxigênio dissolvido, positivamente correlacionado com o mesmo. 

Considerando uma análise espacial dos dados, os resultados evidenciaram baixa 

diferenciação dos parâmetros físicos e químicos entre os locais avaliados (Figura 7-39), sendo 

observada apenas uma separação sazonal. O principal padrão de variação foi sintetizado 

através da diferenciação das características limnológicas entre os períodos de seca e chuva na 

área da PCH São Bento, não sendo anotadas diferenças entre os locais avaliados. Nesse sentido, 

os resultados sugerem que durante as chuvas foram registrados maiores valores de temperatura 

da água, de turbidez, de pH e de nitrogênio total; enquanto que no período seco foram 

anotadas maiores concentrações de oxigênio dissolvido e menores densidades de coliformes 

totais (Figura 7-40). 

 

Figura 7-39: Componentes Principais na AID da PCH São Bento - Pontos de amostragem 
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Figura 7-40: Componentes Principais na AID da PCH São Bento - chuva e estiagem 

7.9. Fontes Poluidoras e Usos da Água 

Não foram identificadas fontes poluidoras do recurso hídrico na bacia, como também não 

se constatou lançamentos de efluentes ou outras formas de poluição da água no âmbito da 

Área de Influência Direta da PCH São Bento. 

Os usos da água constatados são aqueles relativos às necessidades das propriedades rurais 

restritos a alguma pequena retirada individual de forma intermitente além da dessedentação de 

bovinos em aguadas pontuais. 

7.10. Considerações sobre a Qualidade da Água Superficial 

De maneira geral, as variações espaciais dos parâmetros ambientais avaliados no trecho 

de implantação da PCH São Bento demonstraram, em sua maior parte, compatibilidade com os 

limites aceitáveis pela Resolução CONAMA nº357/2005. Em março, período de chuvas, foram 

anotados maiores valores dos parâmetros relacionados à luminosidade aquática, tais como 

turbidez, cor e sólidos.  Já na campanha realizada em junho de 2018, foram registrados elevados 

valores de ferro dissolvido em todos os locais, acima do limite permitido pela Resolução 

CONAMA, podendo ser influência do uso do solo e/ou tipo de solo identificado na região 

avaliada. 

Considerando a análise espacial dos dados, os resultados evidenciaram baixa 

diferenciação dos parâmetros físicos e químicos entre os locais avaliados, sendo observada 

apenas uma separação sazonal. O principal padrão de variação foi sintetizado através da 

diferenciação das características limnológicas entre os períodos de seca e chuva, não sendo 

anotada diferença significativa entre os locais avaliados. Os metais alumínio, manganês e zinco 
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foram avaliados, mas apenas o manganês foi detectado, com concentrações abaixo do 

máximo permitido pela resolução supracitada. 

A ausência de fontes poluidoras influenciou na boa qualidade da água, sendo esse 

resultado evidenciado pelo IQA, com as águas classificadas como boa ou ótima. 

Verificou-se elevados níveis de oxigênio, pH tendendo ao neutro, ausência de metais 

pesados, pequenas concentrações de nutrientes e pequenas densidades de coliformes, o que 

demonstrou a boa qualidade da água desse trecho da bacia. 

De acordo com o Índice de Estado Trófico (IET), elaborado a partir dos dados de fósforo e 

clorofila-a, os locais avaliados foram classificados como ultraoligotróficos ou oligotróficos, ou seja, 

apresentam baixa produtividade primária. 
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8. QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

O presente diagnóstico apresenta os resultados obtidos em uma campanha realizada na 

Área de Influência Direta da PCH São Bento para avaliação da qualidade das águas 

subterrâneas, em poços situados na Área de Influência Direta. 

8.1. Pontos de Amostragem 

Foram selecionados 4 (quatro) poços artesianos em propriedades particulares situadas na 

Área de Influência Direta da PCH São Bento, em março de 2018 (Tabela 8-1 e Figura 8-1). 

Tabela 8-1: Pontos amostrais para caracterização da qualidade da água subterrânea 

Ponto Proprietário da Fazenda Coordenada (23k) 

01 Antonio Canedo da Silva Filho 220.554 7.992.883 

02 Wania Maria da Silva 221.542 7.993.409 

03 Helena Davi de Souza 222.914 7.994.837 

04 Marly David de Sousa 222.457 7.995.757 
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Figura 8-1: Pontos avaliados na qualidade da água subterrânea na AID 
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Figura 8-2: Ponto de amostragem 1 – qualidade das águas subterrâneas 

 

Figura 8-3: Ponto de amostragem 2 – qualidade das águas subterrâneas 
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Figura 8-4: Ponto de amostragem 3 – qualidade das águas subterrâneas 

 

Figura 8-5: Ponto de amostragem 4 – qualidade das águas subterrâneas 
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8.2. Parâmetros Analisados para a Qualidade das Águas Subterrâneas 

Foram avaliados 58 parâmetros físico-químicos e microbiológicos, conforme Tabela 8-2. As 

amostras foram coletadas diretamente em torneiras localizadas em propriedades privadas ou 

em poços, dentro da área de estudo. Para efetuar a coleta da água, as torneiras foram 

desinfetadas com álcool 70% e posteriormente deixou-se a água escorrer por 1 minuto a fim de 

liberar quaisquer possíveis contaminações no encanamento. 

Tabela 8-2: Parâmetros Físico-Químicos e Microbiológicos Analisados 

Parâmetros de qualidade da água 

Aldicarbe + Aldicarbesulfona + 

Aldicarbesulfóxido 
Etilbenzeno 

Aldrin + Dieldrin Fenantreno 

Aluminio Total Fenóis 

Antimônio Ferro Total 

Antraceno Indeno (1,2,3) pireno 

Arsênio Total Lindano (gama HCH) 

Bário Total Manganês Total 

Benzo (a) antraceno Mercúrio Total 

Berílio Total Molibdênio 

Boro Total Naftaleno 

C11 a C14 Níquel Total 

C14 a C20 Nitrato 

C20 a C40 Nitrito 

C8 a C11 Óleos e Graxas 

Cádmio Total Oxigênio Dissolvido 

Carbofurano PCBs 

Chumbo Total Pentaclorofenol 

Cloreto Total pH 

Cobalto Total Prata 

Cobre Total Selênio 

Coliformes Termotolerantes Sódio 

Coliformes Totais Sólidos Totais Dissolvidos 

Condutividade Elétrica Sulfato 

Cresóis Temperatura da Água 

Criseno Tolueno 

Cromo Total Turbidez 

DDT+DDD+DDE Vanádio 

Dibenzo antraceno Xilenos 

Endrin Zinco 
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8.3. Área de Influência Direta 

Os resultados obtidos com a amostragem realizada na Área de Influência Direta da PCH 

São Bento, em março de 2018, estão descritos na Tabela 8-3 e foram comparados com os limites 

determinados pela Resolução CONAMA nº 396/2008, que dispõe sobre a classificação e diretrizes 

ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas. 

Tabela 8-3: Parâmetros Físico-Químicos e Microbiológicos obtidos na AID – Águas subterrâneas 

Parâmetro 
Ponto CONAMA 

01 02 03 04 Limite Unidade 

Aldicarbe + Aldicarbesulfona + 

Aldicarbesulfóxido 
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,01 µg/L 

Aldrin + Dieldrin <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 0,00003 µg/L 

Aluminio Total <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,2 mg/L 

Antimônio <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,005 mg/L 

Antraceno <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 NR µg/L 

Arsênio Total <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,01 mg/L 

Bário Total <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,7 mg/L 

Benzo (a) antraceno <0,00003 <0,00003 <0,00003 <0,00003 0,00005 µg/L 

Berílio Total <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,004 mg/L 

Boro Total <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,5 mg/L 

C11 a C14 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 NR µg/L 

C14 a C20 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 NR µg/L 

C20 a C40 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 NR µg/L 

C8 a C11 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 NR µg/L 

Cádmio Total <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 mg/L 

Carbofurano <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,007 µg/L 

Chumbo Total <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,01 mg/L 

Cloreto Total 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 250 mg/L 

Cobalto Total <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 NR mg/L 

Cobre Total <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 NR mg/L 

Coliformes Termotolerantes >16000 >16000 <18 <18 NR NMP/100mL 

Coliformes Totais >16000 >16000 <18 <18 NR NMP/100mL 

Condutividade Elétrica 70,4 67,5 106,7 57,8 NR µS/cm 

Cresóis <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 NR µg/L 

Criseno <0,00003 <0,00003 <0,00003 <0,00003 0,00005 µg/L 

Cromo Total <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 NR mg/L 

DDT+DDD+DDE <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 NR µg/L 

Dibenzo antraceno <0,00003 <0,00003 <0,00003 <0,00003 0,00005 µg/L 

Endrin <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 0,0006 µg/L 

Etilbenzeno <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,2 mg/L 
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Parâmetro 
Ponto CONAMA 

01 02 03 04 Limite Unidade 

Fenantreno <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 NR µg/L 

Fenóis <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 NR µg/L 

Ferro Total 0,2 0,29 < 0,03 2,79 0,3 mg/L 

Indeno (1,2,3) pireno <0,00003 <0,00003 <0,00003 <0,00003 0,00005 µg/L 

Lindano (gama HCH) <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,002 µg/L 

Manganês Total 0,008 0,017 0,022 0,031 0,1 mg/L 

Mercúrio Total <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,001 mg/L 

Molibdênio <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,07 µg/L 

Naftaleno <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 NR µg/L 

Níquel Total <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,02 mg/L 

Nitrato 0,6 < 0,3 1,3 1 10 mg/L 

Nitrito < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 1 mg/L 

Óleos e Graxas V.A. V.A. V.A. V.A. NR mg/L 

Oxigênio Dissolvido 4,5 5,3 5,2 4,4 NR mg/L 

PCBs <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 0,0005 µg/L 

Pentaclorofenol <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,009 mg/L 

pH 7,1 7,21 6,72 7,01 NR -- 

Prata <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,1 mg/L 

Selênio <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,01 mg/L 

Sódio <0,093 <0,093 <0,093 <0,093 200 mg/L 

Sólidos Totais Dissolvidos 35,2 33,75 53,35 28,9 100 mg/L 

Sulfato < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 NR mg/L 

Temperatura da Água 28,5 28 29,5 27,5 NR °C 

Tolueno <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,17 mg/L 

Turbidez 0,6 12 2,32 25,4 NR NTU 

Vanádio <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,05 µg/L 

Xilenos <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,3 mg/L 

Zinco <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 5 mg/L 

Legenda: NMP = número mais provável; VA = virtualmente ausente; NR = não há referência; NA = Não aplicável; 

NI = Não inferior 

De maneira geral a qualidade da água subterrânea apresentou-se como boa, livre de 

metais, pesticidas, agrotóxicos, entre outros. Foram registrados pequenos valores de turbidez e 

sólidos, além de valores de pH tendendo ao neutro na maioria dos locais avaliados, variando 

entre 6,72 e 7,21 (P02). Além disso, foram registradas pequenas concentrações de nitrito, nitrato, 

sulfeto e sulfato. 

Foram identificadas concentrações de ferro dentro do limite preconizado pela resolução 

vigente (0,3 mg/L), exceto no ponto 04, que foi anotada uma concentração de 2,79 mg/L. Nos 

pontos 01 e 02 foram identificadas concentrações próximas do limite. Esse resultado pode ter 

sido influenciado pelo tipo de solo da região. 
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Com relação à condutividade elétrica, foi observada maior variação entre 57,8 µS/cm 

(P04) e 106,7 µS/cm (P03). De maneira geral, foram registrados elevados valores de 

condutividade, que pode ter sido influencia tanto da composição do solo, quanto da 

contaminação advinda da percolação do solo. Os agrotóxicos utilizados nas plantações podem 

ser lixiviados pelo solo, contaminando a água dos lençóis freáticos. Esse parâmetro não é 

referenciado pela Resolução CONAMA nº 396/2008. Segundo Fenzel (1986), a condutividade 

elétrica é o valor recíproco da resistividade elétrica. A condutividade da água é determinada 

pela presença de substâncias dissolvidas que se dissociam em ânions e cátions. É a capacidade 

de a água transmitir a corrente elétrica. 

Com relação aos coliformes, nos pontos 01 e 02 foram registradas elevadas densidades de 

coliformes totais e termotolerantes (acima de 16.000 NMP/100mL), enquanto que nos pontos 02 

e 03 não foram detectadas (<18 NMP/100mL). 

De maneira geral foram observadas pequenas concentrações dos parâmetros analisados, 

sendo que grande parte dos parâmetros referenciados apresentaram valores em conformidade 

com a Resolução CONAMA nº 396/2008 (Tabela 8-3). 
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9. QUALIDADE DOS SEDIMENTOS 

Para a avaliação da qualidade dos sedimentos foi realizada campanha na Área de 

Influência Direta da PCH São Bento. Os sedimentos foram coletados no rio, nos mesmos locais da 

coleta da água superficial analisada. 

9.1. Pontos de Amostragem 

O estudo para a avaliação dos sedimentos na AID da PCH São Bento foi realizado em uma 

campanha de campo em março de 2018, no período chuvoso, abrangendo os pontos de 1 a 4, 

todos situados no rio São Bento. 

Tabela 9-1: Pontos amostrais para caracterização da qualidade da água 

Ponto Localização Coordenadas (UTM) 23K Área 

01 A jusante da futura barragem 220.409 7.992.938 AID 

02 Área do futuro reservatório 221.432 7.993.758S AID 

03 Área do futuro reservatório 222.694 7.995.011 AID 

04 A montante do futuro reservatório 222.892 7.996.997 AID 
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Figura 9-1: Locais avaliados para caracterização dos sedimentos na AID 

Para a coleta dos sedimentos foi usada uma draga de Petersen e, após extraídos os 

mesmos foram enviados para análise no laboratório da empresa Solo e Companhia, situado em 

Goiânia. 

9.2. Parâmetros Analisados 

Os sedimentos foram analisados tendo por base 7 parâmetros: cálcio, cobre, zinco, 

cádmio, bário, chumbo e níquel. Todos os resultados, quando referenciados, foram comparados 

com o determinado pela Resolução CONAMA nº454/2012, que estabelece limiar acima do qual 

há maior probabilidade de efeitos adversos à biota. 

Os poluentes acumulados nos sedimentos de fundo podem ser disponibilizados para a 

coluna de água, afetando os organismos (SOARES et al., 1999). Muitos estudos documentam a 

influência da contaminação do sedimento de fundo sobre a qualidade da água e a ampla 

incidência de contaminação dos sedimentos de fundo. As alterações ambientais, embora 
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tenham causas naturais, podem ser agravadas pelas atividades antrópicas decorrentes do uso 

e ocupação do solo, destacando-se os desmatamentos, as práticas agrícolas inadequadas, a 

mineração e a urbanização (MEDEIROS et al., 2009). 

O sedimento de fundo é um dos compartimentos mais importantes dos ecossistemas 

aquáticos continentais, pois integra todos os processos físico-químicos e biológicos que ocorrem 

no meio aquático (ESTEVES, 2011). Na maioria dos ecossistemas aquáticos continentais, a 

concentração dos compostos químicos no sedimento de fundo é significativamente maior do 

que nos demais compartimentos. As espécies químicas provenientes da alteração das rochas e 

dos solos, e também dos poluentes, ficam estocadas nos sedimentos de fundos (PEREIRA et al., 

2007), que funcionam como um reservatório de nutrientes (ESTEVES, 2011). 

Considerando todos os parâmetros analisados no sedimento Área de Influência Direta da 

PCH São Bento, o ponto 4, situado mais a montante, apresentou as maiores concentrações de 

metais e íons, quando comparado aos demais pontos. O íon cálcio, variou entre 0,4 (pontos 1, 2 

e 3) e 0,8 cmolc/dm3 (ponto 4). Esse parâmetro não é referenciado pela Resolução (Tabela 9-2). 

Tabela 9-2: Análises de sedimentos, março de 2018. 

Parâmetro 
Ponto 

Unidade 

Conama 

nº454/2002 

(nível 2) 01 02 03 04 

Cálcio 0,40 0,40 0,40 0,80 cmolc/dm3 NR 

Cobre 16,60 11,00 12,20 46,60 mg/Kg 197 

Zinco 46,30 22,10 20,80 120,00 mg/Kg 315 

Cádmio <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 mg/Kg 3,5 

Bário 6,00 5,00 5,10 5,00 mg/Kg NR 

Chumbo 9,90 9,90 8,90 16,50 mg/Kg 91,3 

Níquel 7,81 7,70 8,90 21,00 mg/Kg 35,9 

NR - Não Referenciado 

Entre os metais avaliados, apenas o cádmio não foi detectado (<1,0mg/kg). Os demais 

metais foram identificados, sendo as maiores concentrações anotadas no ponto 04, a montante 

da área de implantação da PCH. Apesar disso, todos os metais avaliados no sedimento em todos 

os locais, quando referenciados, permaneceram abaixo do limiar máximo permitido pela 

Resolução CONAMA nº454/2002, nível 2 (Tabela 9-2). Em sistemas fluviais as concentrações dos 

metais tendem a decrescer nos sedimentos dos locais que ficam a jusante das fontes de 

contaminação. Esse padrão tem sido atribuído a processos hidrodinâmicos, como a diluição 

com sedimentos não contaminados transportados pelo rio e a seleção hidráulica durante o 

transporte dos sedimentos. A importância dos processos fluviais na dispersão dos metais a partir 

de sítios contaminados é bem conhecida; o sedimento em suspensão transportado pelo rio é um 

processo contínuo e, de longe, o mais importante em relação à dispersão, principalmente nos 

períodos de elevada vazão (HUDSON-EDWARDS et al., 1996).  

Na área avaliada não foram identificadas fontes poluidoras. Dessa forma, associados aos 

pequenos níveis de metais identificados, avalia-se com normal a influência da fisiografia local 

nos sedimentos de fundo do rio São Bento, que apresentaram ótima qualidade. 
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9.3. Análise de Componentes Principais (PCA) 

A análise de componentes principais (PCA) foi utilizada para a ordenação dos pontos de 

amostragem com base nas variáveis abióticas do sedimento obtidas. Essa ordenação foi 

utilizada para sumarizar o conjunto de dados com ampla variabilidade e evidenciar tendências. 

A seleção dos eixos para interpretação foi realizada com base no modelo de broken-stick, 

segundo o qual devem ser retidos para análise apenas os eixos com autovalores maiores do que 

aqueles gerados ao acaso. Os valores das variáveis químicas foram transformados em 

logaritmos. Foram utilizados os parâmetros cobre, cálcio, zinco, bário, chumbo e níquel. O 

cádmio foi retirado da análise por não ter sido detectado. 

Na análise de componentes principais aplicada aos dados de sedimento obtidos na área 

de implantação da PCH São Bento em março de 2018, os dois primeiros eixos retidos para 

interpretação (eixos 1 e 2) foram responsáveis por 98,09% da variabilidade dos dados. As variáveis 

cálcio, cobre, zinco, chumbo e níquel estiveram negativamente relacionadas com o eixo 1 e o 

bário negativamente o eixo 2. Os resultados demonstraram que os pontos 2 e 3, situados na área 

proposta para implantação do reservatório apresentaram menores valores de metais, enquanto 

que os pontos situados a montante e jusante, especialmente a montante, apresentaram 

concentrações mais elevadas, embora bem abaixo do máximo permitido pela legislação 

vigente. Dessa forma, não foram detectadas contaminações dos metais analisados na área 

avaliada (Figura 9-2). 

 

Figura 9-2: Análise de componentes principais (PCA) aplicada aos dados de sedimentos 
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10. ANÁLISE DE RUÍDOS 

O Nível de ruído foi analisado de acordo com a metodologia estabelecida pela ABNT - 

NBR 10151 de 2000 – Avaliação de Ruído em Áreas Habitadas, que visa estabelecer parâmetros 

que trazem conforto e a convivência harmoniosa do empreendimento com a comunidade do 

entorno. 

Mesmo se tratando de um ambiente que é pouco habitado e, com a presença de casas 

na Área de Influência Direta, distantes em média de um quilômetro do canteiro de obras a ser 

instalado, a análise dos níveis de ruídos é indispensável, visto que, toda alteração do ambiente 

natural é incômoda aos habitantes da região. A partir deste conceito, foram amostrados pontos 

distribuídos na Área de Influência Direta do empreendimento, mais precisamente nas 

proximidades da casa de força e do barramento (Tabela 10-1 e Figura 10-1). 

Tabela 10-1: Localização dos pontos aferidos pelo Decibelímetro 

Ponto Coordenadas UTM (23 K) 

01 220.409 7.991.452 

02 220.401 7.991.629 

03 220.191 7.991.742 

04 220.619 7.993.152 

05 220.699 7.993.160 

06 220.629 7.993.259 
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Figura 10-1: Pontos de Amostragem do Nível de Ruídos na Área de Influência Direta 

As Amostragens foram realizadas com uso de um decibelímetro, nos dias 16 e 17 de janeiro 

de 2019. Para cada ponto foi realizada uma medição de 5 minutos. Usou-se uma variação 

ponderada entre os valores obtidos. A Tabela 10-2 apresenta os resultados das amostragens: 

Tabela 10-2: Nível de ruído nos ambientes rurais às margens do rio São Bento 

Ponto 
Nível de ruído (dB) 

Menor valor obtido Maior Valor obtido 

01 28 32 

02 27 30 

03 28 32 

04 29 32 

05 30 31 

06 28 31 
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Os valores apresentam uma variação entre os pontos, apesar de serem bem semelhantes 

quanto às características: ambientes de pastagens em proximidade a fragmentos de matas. 

Durante as amostragens ocorreram ventos moderados. A variação entre os níveis de ruídos, em 

cada ponto, se deu devido as vocalizações de aves nas proximidades, ruídos de bovinos, pelo 

movimento das folhas das árvores próximas, bem como os ruídos provenientes da agitação da 

água nas corredeiras do rio, ou ainda, o próprio som do vento no microfone do aparelho. 

A Tabela 10-3 mostra os níveis de ruídos considerados pela NBR 10.151. 

Tabela 10-3: Limites críticos de ruídos para ambiente externo, segundo a NBR 10.151 

Tipo de área 
Nível Crítico de Ruído (dB) 

Diurno Noturno 

Sítios e fazendas 40 35 

Estritamente residencial Urbana ou de 

hospitais ou de escolas 
50 45 

Mista, predominante residencial 55 50 

Mista com vocação comercial e 

administrativa  
60 55 

Mista, com vocação recreacional 65 55 

Predominantemente industrial  75 60 

Apurou-se que os níveis de ruído local são característicos dos ambientes amostrados. 

Quando acontecer a instalação da obra estes poderão ser alterados pelo movimento de 

máquinas, caminhões, também a instalação de oficina, enfim, de todo o canteiro de obras e 

seus movimentos inerentes. 

Como o ambiente de obra é todo aberto, o ruído se dissipa pelo ar e vai diminuindo 

proporcionalmente pela distância. Na fase de instalação e de obras, deve-se continuar o 

monitoramento para se observar eventuais alterações significativas nos níveis de ruído e dessa 

forma, mantê-los em níveis aceitáveis à qualidade de vida das pessoas, tanto as que utilizam as 

estradas vicinais, quanto às que residem nas proximidades, e os próprios trabalhadores do 

empreendimento. 
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11.8. Volume 3 – Caderno de Ilustrações 

As seguintes ilustrações compõem o Volume 3 – Caderno de Ilustrações: 

Ilustração e Descrição 

Informações Gerais 

1. Localização da Bacia Hidrográfica do Rio São Bento 

2. Principais Acessos à Bacia Hidrográfica do rio São Bento 

3. Unidades de Conservação e Áreas Prioritárias para Conservação 

4. Área de Influência Indireta para os Meios Físico e Biótico 

5. Área de Influência Indireta para o Meio Socioeconômico 

6. Área de Influência Direta para os Meios Físico e Biótico 

7. Área de Influência Direta para o Meio Socioeconômico 

8. Imagem do Satélite Sentinel 2 da Área de Influência Indireta 

9. Imagem do Satélite Sentinel 2 da Área de Influência Direta 

10. Ortomosaico Georreferenciado de Drone da Área do Reservatório e APP 

11. Diagnóstico Socioambiental - Arranjo da PCH Original - Cota 740 

12. Diagnóstico Socioambiental - Arranjo da PCH Proposto - Cota 737 

Caracterização do Empreendimento 

13. Mapa de Localização e Acessos 

14. Localização dos Postos Fluviométricos 

15. Mapa Geológico Regional 

16. Mapa Geomorfológico Regional 

17. Arranjo Geral – Alternativa 1 

18. Arranjo Geral – Alternativa 2 

19. Arranjo Geral – Alternativa 3 

20. Mapa Geológico Local e Localização das Investigações Geológico-Geotécnicas 

21. Áreas de Bota-fora 

22. Reservatório – Planta e Curvas Características 

23. Reservatório – Planta – Fl. 1/3 

24. Reservatório – Planta – Fl. 2/3 

25. Reservatório – Planta – Fl. 3/3 

26. Arranjo Geral – Planta 

27. Arranjo Geral – Detalhe – Fl. 1/3 

28. Arranjo Geral – Detalhe – Fl. 2/3 

29. Arranjo Geral – Detalhe – Fl. 3/3 

30. Sequência Construtiva das Obras Civis – Planta 

31. Obras de Terra e Enrocamento – Planta 

32. Obras de Terra e Enrocamento – Seções Típicas 

33. Vertedouro de Soleira Livre – Planta e Corte 

34. Escavação das Estruturas e Canal de Adução – Seções – Fl. 1/2 

35. Escavação das Estruturas – Seções – Fl. 2/2 

36. Desvio do Rio 2a fase – Planta, Corte e Seção Típica 

37. Desvio do Rio – Obras de Concreto – Plantas, Cortes e Detalhes 

38. Desvio do Rio – Modelo Tridimensional 

39. Circuito de Geração – Tomada d'Água – Plantas, Cortes e Detalhes 

40. Circuito de Geração – Tomada d'Água – Modelo Tridimensional 

41. Circuito de Geração – Chaminé de Equilíbrio – Planta e Cortes 

42. Circuito de Geração – Casa de Força – Planta 

43. Circuito de Geração – Casa de Força – Corte 

44. Circuito de Geração – Casa de Força – Modelo Tridimensional 
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Ilustração e Descrição 

45. Sistema Elétrico – Subestação Elevadora 69 kV – Arranjo Geral – Planta e Cortes 

46. Sistema Elétrico – Mapa Eletrogeográfico e Diagrama Unifilar Simplificado 

47. Obras de Infraestrutura – Planta 

48. Cronograma Físico 

Diagnóstico do Meio Físico 

49. Pontos de Amostragem dos Atributos Físico-Químicos na Área de Influência Indireta 

50. Pontos de Amostragem dos Atributos Físico-Químicos na Área de Influência Direta 

51. Geologia da Área de Influência Indireta 

52. Geologia da Área de Influência Direta 

53. Recursos Minerais na Área de Influência Indireta 

54. Recursos Minerais na Área de Influência Direta 

55. Hipsometria na Área de Influência Indireta 

56. Hipsometria na Área de Influência Direta 

57. Declividade na Área de Influência Indireta 

58. Declividade na Área de Influência Direta 

59. Compartimentação Geomorfológica da Área de Influência Indireta 

60. Compartimentação Geomorfológica da Área de Influência Direta 

61. Geomorfologia da Área de Influência Indireta 

62. Geomorfologia da Área de Influência Direta 

63. Pedologia da Área de Influência Indireta 

64. Pedologia da Área de Influência Direta 

65. Suscetibilidade à Erosão da Área de Influência Indireta 

66. Suscetibilidade à Erosão da Área de Influência Direta 

67. Aptidão Agrícola da Área de Influência Indireta 

68. Aptidão Agrícola da Área de Influência Direta 

69. Recursos Hídricos da Área de Influência Indireta 

70. Recursos Hídricos da Área de Influência Direta 

71. Hierarquia Fluvial do Rio São Bento na Área de Influência Indireta 

72. Pontos de Outorga de Uso da Água na Área de Influência Indireta 

73. Hidrogeologia da Área de Influência Indireta 

74. Hidrogeologia da Área de Influência Direta 

75. Pontos de Amostragem de Limnologia na Área de Influência Indireta 

76. Pontos de Amostragem de Limnologia na Área de Influência Direta 

77. Pontos de Amostragem de Sedimentos na Área de Influência Indireta 

78. Pontos de Amostragem de Sedimentos na Área de Influência Direta 

79. Pontos de Amostragem do Nível de Ruídos na Área de Influência Indireta 

Diagnóstico do Meio Biótico 

80. Sítios de Amostragem da Flora da Área de Influência Indireta 

81. Sítios de Amostragem da Flora da Área de Influência Direta 

82. Uso de Solo e Cobertura Vegetal na Área de Influência Indireta 

83. Uso de Solo e Cobertura Vegetal na Área de Influência Direta 

84. Área com Potencial para Criação de Unidade de Conservação e/ou de Interesse Ecológico 

85. Áreas de Preservação Permanente na Área de Influência Direta  

86. Áreas Potenciais Para Fins de Relocação da Fauna 

87. Supressão Vegetal - Estimativa de Volume de Material Lenhoso 

88. Sítios de Amostragem da Herpetofauna da Área de Influência Indireta 

89. Sítios de Amostragem da Herpetofauna da Área de Influência Direta 

90. Sítios de Amostragem da Avifauna da Área de Influência Indireta 

91. Sítios de Amostragem da Avifauna da Área de Influência Direta 
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Ilustração e Descrição 

92. Sítios de Amostragem de Mamíferos de Pequeno Porte não Voadores da Área de Influência Indireta 

93. Sítios de Amostragem de Mamíferos de Pequeno Porte não Voadores da Área de Influência Direta 

94. Sítios de Amostragem de Mamíferos de Médio e Grande Porte da Área de Influência Indireta 

95. Sítios de Amostragem de Mamíferos de Médio e Grande Porte da Área de Influência Direta 

96. Sítios de Amostragem da Mastofauna Alada – Quirópteros da Área de Influência Indireta 

97. Sítios de Amostragem da Mastofauna Alada – Quirópteros da Área de Influência Direta 

98. Sítios de Amostragem da Entomofauna Vetora da Área de Influência Indireta 

99. Sítios de Amostragem da Entomofauna Vetora da Área de Influência Direta 

100. Sítios de Amostragem da Ictiofauna na Área de Influência Indireta 

101. Sítios de Amostragem da Ictiofauna na Área de Influência Direta 

102. Sítios de Amostragem de Ictioplâncton na Área de Influência Indireta 

103. Sítios de Amostragem de Ictioplâncton na Área de Influência Direta 

Diagnóstico do Meio Socioeconômico 

104. Infraestrutura de Geração e Transmissão de Energia 

105. Pontos de Captação de Água Superficial para Abastecimento Público 

106. Uso do Solo dos Municípios da Área de Influência Indireta 

107. Uso do Solo das Propriedades Diretamente Afetadas 

108. Localização dos Poços Tubulares 
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11.9. Volume 4 – Documentação para o Licenciamento 

1. Apresentação 

2. Definição da Tipologia dos Estudos Ambientais pela SEMAD 

3. Requerimento de Parecer Técnico do Plano de Trabalho 

4. Requerimento para Obtenção da LP da SEMAD 

5. Comprovante de Quitação da Taxa de Licenciamento (DARE) 

6. Contrato Social do Empreendedor 

7. CNPJ do Empreendedor 

8. Procuradores 

9. Comprovante do Cadastro Técnico Federal do Ibama 

10. ART - Anotações de Responsabilidade Técnicas 

11. Despacho da ANEEL de Registro da Adequabilidade (DRS) da PCH 

12. Nota Técnica da ANEEL do DRS da PCH 

13. Despacho de Inclusão da FR Incorporadora ltda na Titularidade da PCH 

14. Publicações Referentes ao Requerimento do Licenciamento 

15. Certidão de Uso do Solo 

16. Licença de Levantamento, Monitoramento e Resgate de Fauna 

17. Requerimento de Solicitação do DRDH 

18. Declaração do Responsável pelo Saneamento Municipal 

19. Certidão de Anuência do INCRA 

20. Certidão de Anuência da Fundação Palmares 

21. Certidão de Anuência da FUNAI 

22. Consulta Unidades de Conservação – ICMBio 

23. Consulta Unidades de Conservação – SEMAD 

24. Laudos Laboratoriais de Qualidade de água 

25. Laudos Laboratoriais de Sedimentos 

26. Referências Bibliográficas 

 

 


