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1. APRESENTAÇÃO 

Conforme Stamm (2003), antes da década de 1970, os empreendedores preocupavam-se 

com a viabilidade técnico-econômica dos seus projetos. O objetivo fundamental era o de 

produzir mais gastando menos. Entretanto, com o aumento da conscientização ambiental, a 

partir da Conferência de Estocolmo em 1972, e com o advento da legislação ambiental 

brasileira, na década de 1980, passou-se a incluir um cuidado maior com a variável ambiental 

durante o desenvolvimento dos projetos. 

Com o aumento da geração de energia e a melhoria da qualidade de vida, as 

autoridades, técnicos e pessoas envolvidas, depararam-se com uma série de interesses 

conflitantes. Assim, uma das ferramentas criada para harmonizar esses interesses, garantindo a 

manutenção e a melhoria nas qualidades ambientais, desde que criteriosamente 

implementada, trata-se da aplicação obrigatória e criteriosa da Avaliação de Impacto 

Ambiental (AIA). 

A Lei nº 6.938/81 considera a avaliação de impactos ambientais como um instrumento da 

Política Nacional do Meio Ambiente. A resolução CONAMA nº 01/86, em seu Artigo 1º, por sua 

vez, considera como impacto ambiental “qualquer alteração das propriedades físicas, químicas 

e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante 

das atividades humanas, que direta ou indiretamente, afetem: 

I - A saúde, segurança e bem-estar da população; 

II - As atividades sociais e econômicas; 

III - A biota; 

IV - As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e, 

V - A qualidade dos recursos ambientais. 

A identificação e a avaliação de impactos exigem estudos profundos sobre o ecossistema 

que deverá abrigar o empreendimento proposto, bem como sua população, suas práticas e 

costumes (Barbieri, 1995). 

A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) não é um instrumento de decisão, mas sim de 

subsídio ao processo de tomada de decisões (Pimentel, 1992 apud Oliveira e Moura, 2009). 

Segundo Sánchez (2006), a finalidade da Avaliação de Impacto Ambiental é considerar os 

impactos ambientais antes de se tomar qualquer decisão que possa acarretar significativa 

degradação da qualidade do meio ambiente. 

A análise dos impactos ambientais é a mais complexa ação a ser realizada dentro do EIA. 

Ela busca, por meio da verificação e classificação dos elementos ambientais dos impactos, 

prever, identificar e avaliar todas as alterações ambientais provocadas pela implantação do 

projeto, permitindo que ocorra, assim, uma correta mitigação, compensação e monitoramento 

dos impactos (ROMACHELI, 2009). 

Conforme Barbieri (1995), a condução de avaliação de impactos ambientais deve ocorrer 

de forma metódica, para: 

1.  Identificar todos os possíveis impactos (positivos e negativos, diretos e indiretos, 

imediatos e mediatos, permanentes e temporários, reversíveis e irreversíveis); 

2. Propor medidas corretivas e mitigadoras; 

3.  Comunicar os diferentes públicos interessados e, 

4.  Permitir o controle posterior, caso o empreendimento seja aprovado. 
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2. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

Os métodos de avaliação dos impactos ambientais oriundos da implantação da PCH São 

Bento seguiram, com algumas adaptações, o proposto por Sánchez (2006) e Romacheli (2009), 

tendo sido observadas também as orientações da IAIA (2004) sobre como se deve proceder na 

avaliação de impactos ambientais. Desta forma, utilizaram-se quatro métodos complementares, 

a saber: 

− Método de CheckList; 

− Método Ad Hoc; 

− Descrição e avaliação dos impactos e, 

− Matriz ambiental. 

A identificação de impactos ambientais refere-se à descrição das consequências 

esperadas em um determinado empreendimento e os mecanismos pelos quais se dão as 

relações de causa e efeito, a partir das ações modificadoras do meio ambiente que compõem 

a ação. A experiência anterior dos analistas que compõem a equipe multidisciplinar que elabora 

o EIA, formam a base de conhecimento para uma boa identificação de impactos (SÁNCHEZ, 

2006). 

Uma equipe multidisciplinar, detentora das características do aproveitamento, munida de 

todas as informações sobre o projeto de engenharia, as fases e atividades construtivas, 

potenciais desencadeadores de degradação ambiental, bem como conhecedora da 

realidade local, tanto das propriedades do rio São Bento, quanto das particularidades físicas, 

bióticas e sociais da região de implantação da PCH, realizaram a identificação dos impactos 

para a PCH São Bento. 

2.1. Método de Check List 

O Método de Check List consiste em se fazer uma listagem de controle, elencando todos 

os impactos de provável ocorrência oriundos da implantação da Pequena Central Hidrelétrica. 

Para a presente avaliação elaborou-se uma lista simples dos impactos prognosticados 

relacionados à fase do empreendimento. 

2.2. Método “Ad Hoc” 

O Método Ad Hoc consiste na criação de grupos de trabalho com profissionais das diversas 

áreas do conhecimento e que conheçam a realidade do projeto a ser implantado, os estudos 

realizados para elaboração do EIA, assim como da área de implantação do empreendimento 

(SÁNCHEZ, 2006). 

A identificação e a avaliação dos impactos ambientais foram subsidiadas por meio de 

incursões a campo para conhecimento das características biofísicas e sociais da área de 

implantação da PCH, atendendo à sazonalidade regional para os táxons solicitados em Termo 

de Referência padrão da SECIMA. A interação da equipe com o projeto de engenharia e 

reuniões de avaliação permitiram uma análise interdisciplinar dos potenciais impactos 

prognosticados. 
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2.3. Descrição e Avaliação dos Impactos 

Posteriormente à consolidação da lista de impactos prognosticados, foi realizada a 

descrição dos impactos, que consistiu no detalhamento de cada impacto prognosticado, em 

cada fase de implantação do empreendimento, tendo sido relacionado ao meio diretamente 

afetado (físico, biótico ou socioeconômico). 

A avaliação de impactos ambientais (AIA), segundo IAIA (2009) é a análise das 

consequências da intervenção. Para a AIA, utilizou-se de critérios (parâmetros), a maioria 

preconizada no termo de referência padrão, que possibilitaram a análise da magnitude e 

importância dos impactos prognosticados. 

Abaixo, estão descritas as fases do empreendimento, as principais alterações identificadas 

que poderão ocorrer nos meios físico, biótico e socioeconômico e a caracterização de cada 

um dos critérios utilizados, bem como a definição de cada um. 

Tabela 2-1: Classificação das ações desencadeadoras dos impactos de acordo com as fases 

de implantação 

Fase Ações Desencadeadoras de Impactos 

Planejamento 

As ações estão ligadas aos levantamentos preliminares para o 

reconhecimento da área do projeto. Referem-se, especialmente, à 

obtenção de informações para reconhecimento do local estudado, a fim 

de possibilitar a avaliação dos impactos ambientais decorrentes do 

planejamento e à elaboração de projetos associados à implantação do 

empreendimento. 

Construção 

contemplam, basicamente, a construção e a operação de canteiros de 

obras, acampamentos, oficinas e depósitos de combustíveis, 

desmatamentos, escavações e transporte de materiais, exploração de 

jazidas, bota-foras, construção de ensecadeiras, desvio do rio, implantação 

da barragem e obras para o vertedouro, casa de força, tomada d’água, 

instalação de turbinas e implantação da subestação. Para todas as ações 

construtivas é necessário, antecipadamente, realizar a limpeza das áreas 

onde existir cobertura vegetal, natural ou exótica, independentemente de 

sua densidade. 

Enchimento 

A ação aqui considerada é o próprio enchimento do reservatório, quando 

da conclusão da barragem e do início do fechamento das comportas para 

o represamento do rio. Ressalta-se, aqui, que a água do rio São Bento 

avançará para suas margens, até que se atinja a cota do reservatório. 

Operação 

Na fase de operação considera-se o estabelecimento definitivo do 

reservatório, além das ações de manutenção das turbinas e estruturas da 

usina, assim como o fator geração de energia. 
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Tabela 2-2: Características específicas dos meios físico, biótico e socioeconômico sujeitas a 

alterações 

Meio Principais Interferências 

Físico 

As interferências foram avaliadas de acordo com cada elemento 

existente (solo, água e ar), onde as ações construtivas se relacionam e 

definem de forma clara os possíveis impactos, tais como: alteração na 

paisagem, onde há perda de solos férteis pela instalação de estruturas e 

submersão pelo reservatório, ou na degradação em decorrência de 

erosões e aporte de materiais para as drenagens e inundação de jazidas; 

na atmosfera, através da possível poluição do ar pelo aumento da poeira 

fugitiva e das alterações microclimáticas, além das propagações de 

ruídos e vibrações; no meio hídrico, a partir da transformação do fluxo 

lótico para lêntico (alteração hidrodinâmica) que implicará na alteração 

da qualidade da água e em riscos de assoreamento. 

Biótico 

As interferências ocorrem em diversos organismos estudados, seja na 

vegetação, pela submersão das diversas formações e espécies da flora 

presentes; na possibilidade da decomposição da biomassa submergida e 

alteração da paisagem; na fauna terrestre, alada e aquática pela 

supressão de habitats, afugentamento e estresse, interrupção na 

composição e migração dos peixes e danos a outros animais aquáticos. 

Socioeconômico 

As interferências ocorrem no modo de vida na população afetada, desde 

a fase de projeto, nas edificações e infraestrutura atingida, comunicações 

viárias ou isolamento de áreas, em áreas agrícolas e pastagens, e 

infraestrutura municipal dos municípios envolvidos. 
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Os impactos prognosticados, além de descritos, foram avaliados considerando-se alguns 

critérios, qualitativos e quantitativos, para que subsidiassem, assim, a análise de importância, bem 

como a indicação das medidas de gestão desses impactos. 

A Tabela 2-3 apresenta os critérios e parâmetros utilizados para a avaliação qualitativa dos 

impactos e as descrições utilizadas para sua classificação. 

Tabela 2-3: Critérios (parâmetros) utilizados para a avaliação dos impactos 

Critério Descrição 

Caráter do 

impacto 

Classifica os impactos quanto aos efeitos, podendo ser diretos ou 

indiretos. 

Tipo de efeito 
Refere-se às características positivas ou negativas de um impacto, sendo 

qualificados como benéfico ou adverso. 

Duração 

Refere-se à persistência do efeito, podendo ser: temporários, quando 

permanece por pouco tempo após a realização da ação ou cessa 

juntamente com ela; permanentes, quando o impacto não desaparece 

após o encerramento de sua causa, provocando novas situações, ou 

cíclicos, quando o impacto ocorre em determinados ciclos, geralmente 

associados a fatores climáticos. 

Temporalidade 

Expressa o tempo decorrido para manifestação do impacto, 

qualificando-se como imediato, de curto prazo, se surge durante a 

construção do empreendimento, de médio prazo, se sua manifestação 

ocorre na fase de operação em até dois anos ou de longo prazo se 

demora mais de dois anos para se manifestar. 

Reversibilidade 

Classifica os impactos conforme a possibilidade ou não de eliminação 

do impacto: é reversível, se o fator pode restabelecer-se como antes ou 

é irreversível, se não há possibilidade de retomada da situação anterior. 

Área de 

abrangência 

Avaliação espacial sobre a localização do efeito em análise. Qualifica-

se como local (AID) se sua ocorrência é limitada ao próprio sítio em que 

se deu a ação e suas imediações; regional (AII) se sua influência é mais 

abrangente, se propagando por uma área além das imediações do sítio 

em que se deu a ação, ou estratégica, quando a abrangência afeta 

um componente de importância coletiva ou nacional. 

Propriedade 

Define se os impactos apresentam propriedades cumulativas ou 

sinérgicas. Qualifica-se como cumulativa caso apresente capacidade 

de sobrepor-se, no tempo e/ou no espaço, a outro impacto que esteja 

incidindo ou incidirá sobre o mesmo fator ambiental; ou sinérgica se 

possui capacidade de potencializar outro(s) impacto(s) e/ou ser 

potencializado por outro(s) impacto(s). 

Probabilidade de 

ocorrência 

Demonstra se a probabilidade daquele impacto acontecer é certa, alta, 

média ou baixa. 

Magnitude do 

efeito 

Refere-se ao grau de repercussão que apresenta o impacto sobre o 

meio. Qualifica-se de forma quantitativa ou, quando isto não é possível, 

é descrita como baixa, média ou alta. 

Mitigabilidade / 

Otimização 

Demonstra se o impacto apresenta mitigabilidade alta, média ou baixa 

ou ainda não mitigável (compensatório). No caso dos impactos de 

natureza benéfica, eles podem se apresentar como potencializável ou 

não potencializável. 
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3. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE INDICAÇÃO DAS MEDIDAS MITIGADORAS E 

COMPENSATÓRIAS 

Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente (2011) a proposição de medidas deve seguir 

alguns critérios. As medidas indicadas devem ser: 

1 – Claras, precisas e organizadas, de forma a facilitar a sua operacionalização; 

 2 - Relevantes e proporcionais ao impacto previsto; 

3 - Específicas, exequíveis, custo-eficazes e verificáveis; 

4 - Adaptadas à fase do projeto e, 

5 - Articuláveis com todas as medidas propostas, evitando-se redundâncias e contradições, 

ponderando-se os efeitos secundários das próprias medidas e considerando-se as 

medidas já adotadas ou previstas por projeto em implantação na mesma região que o 

empreendimento em estudo. 

A indicação das Medidas Mitigadoras, Corretivas ou Compensatórias para a PCH São 

Bento segue a mesma linha metodológica adotada para a avaliação dos impactos, uma vez 

que estão diretamente relacionados. 

Para a indicação das Medidas a serem executadas para neutralização/minimização dos 

impactos oriundos da implantação da PCH, utilizaram-se de quatro métodos complementares: 

− Método de CheckList; 

− Método Ad Hoc; 

− Descrição das medidas e, 

− Matriz ambiental. 

3.1. Método de Check List 

O Método de Check List consiste em se fazer uma listagem de controle, elencando-se 

todos os impactos de provável ocorrência oriundos da implantação da Pequena Central 

Hidrelétrica. Para a presente avaliação, elaborou-se uma lista simples dos impactos 

prognosticados relacionados à fase do empreendimento. 

3.2. Método “Ad Hoc” 

A Avaliação dos Impactos Ambientais (AIA) foi realizada através de reuniões de avaliação 

que permitiram uma análise interdisciplinar dos potenciais impactos e consequentemente a 

indicação das medidas ambientais, sejam elas mitigadoras, corretivas ou compensatórias, que 

deverão ser adotadas pelas empreiteira e empreendedor durante a construção das obras da 

PCH, no intuito de preservar o ambiente lindeiro ao empreendimento. 

3.3. Descrição das Medidas 

Essa fase consistiu no detalhamento de cada medida ambiental. As medidas foram 

indicadas de acordo com as fases de Planejamento, Construção e Enchimento e Operação. 

Os parâmetros utilizados para compor as medidas foram: 
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3.3.1. Natureza 

− Preventiva, quando ela se antecipa à ocorrência do impacto, ou seja, quando atua 

sobre a atividade causadora do impacto de forma a reduzi-lo ou eliminá-lo antes do 

seu efeito (impacto) ocorrer; 

− Corretiva, quando o impacto já ocorreu ou vai ocorrer com definições técnicas posterior 

à sua ocorrência; 

− Compensatória, quando o impacto ocorreu ou está em via de ocorrência, não 

havendo qualquer possibilidade de preveni-lo ou corrigi-lo, estando normalmente 

definido e acordado junto ao órgão ambiental, e 

− Otimizadora, quando os impactos forem positivos e existirem ações que possam ser 

executadas para que os efeitos desses impactos sejam amplificados. 

3.3.2. Área de Aplicação 

Definida previamente aos impactos, conforme o item “área de abrangência”, onde é feita 

uma avaliação espacial sobre a localização do efeito em análise. Qualifica-se: 

− Local, se sua ocorrência é limitada à Área de Influência Direta; 

− Regional, se sua influência é mais abrangente (Área de Influência Indireta) e, 

− Estratégica, se a abrangência afeta um componente de importância coletiva ou 

nacional; 

3.3.3. Etapa de Aplicação 

Está vinculada ao cronograma físico do empreendimento: 

− Planejamento; 

− Construção (enchimento) e, 

− Operação. 

Ressalta-se que, à medida que se prolonga por mais de uma etapa, é apresentada 

quando da sua primeira ocorrência. 

3.3.4. Mitigação 

Expressa o tempo necessário para a aplicação das ações mitigadoras/corretivas e/ou 

compensatórias, qualificando-se como: 

− Curto prazo, se executadas em tempo coincidente com o prazo de execução das obras 

construtivas; 

− Médio prazo, se executadas no período de operação em até dois anos e, 

− Longo prazo, se a execução é necessária em tempo superior a dois anos; 

3.3.5. Responsável pela Medida 

 Na maioria dos casos o empreendedor é o responsável direto pela medida, arcando com 

todo ônus do passivo decorrente da obra. Ressalta-se, todavia que, algumas vezes, o poder 

público pode ter coparticipação. 
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3.4. Matriz de Classificação das Medidas 

A matriz de Classificação das Medidas indicadas para gestão dos impactos da PCH São 

Bento foi elaborada de forma a sintetizar a classificação. 

Tabela 3-1: Parâmetros utilizados para a classificação das Medidas 

Classificação das Medidas Propostas Sigla 

Natureza 

Preventiva Pre 

Corretiva Cor 

Compensatória Com 

Preventiva e Compensatória Pre-Cor 

Otimizadora Oti 

Área de Aplicação 

Local L 

Regional R 

Estratégica E 

Etapa de Aplicação 

Planejamento P 

Construção (e enchimento) C 

Operação O 

Construção e Operação C-O 

Mitigação (prazo de execução das 

ações) 

Curto prazo CP 

Médio Prazo MP 

Longo Prazo LP 

Responsável pela Medida 

Empreendedor E 

Poder Público PP 

Empreendedor e Poder Público E-PP 
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4. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS – MEIO FÍSICO 

Após análise realizada pela equipe multidisciplinar através da aplicação do método de 

Check-List e Ad Hoc, atingiu-se uma listagem de ações desencadeadoras de possíveis impactos 

a ocorrerem nas fases de planejamento, construção e operação da PCH São Bento sobre 

aspectos que tangem o meio físico. Tais impactos encontram-se elencados na Tabela 4-1. 

Tabela 4-1: Check-List dos Potenciais Impactos do Meio Físico 

Ações Desencadeadoras de Impactos Impactos sobre o Meio Físico 

Fase de Construção e Enchimento 

− Construção ou melhoria de acessos; 

− Ampliação e melhoria da infraestrutura; 

− Serviços de decapeamento, terraplanagem, 

compactação e concretagem; 

− Implantação do canteiro de obras; 

− Abertura de áreas de empréstimos e 

extração de material; 

− Remoção de vegetação; 

− Fundações; 

− Construção de ensecadeira e desvio de rio; 

− Construção de estruturas como barragem, 

casa de força, canal, entre outros; 

− Disposição de resíduos; 

− Limpeza da área do reservatório; 

− Fechamento das comportas e enchimento 

do reservatório. 

Instabilidade das encostas. 

Surgimento de processos erosivos e 

assoreamento do reservatório. 

Alteração dos níveis de ruídos locais. 

Alteração da qualidade do ar e 

contaminação do solo. 

Interferência em potenciais atividades de 

extração mineral. 

Alteração na qualidade da água por 

lançamento de efluentes e resíduos. 

Alteração da qualidade da água em 

função das ações construtivas. 

Fase de Operação 

− Fiscalização do reservatório e APP;  

− Turbinagem de Água; 

− Geração de energia elétrica. 

Alteração no transporte de sedimentos e no 

nível de remanso do reservatório. 

Alteração microclimáticas. 

Perda de terra agricultáveis. 

Perda de estanqueidade do reservatório. 

Mudanças no regime hídrico. 

Alteração na qualidade da água por 

lançamento de efluentes e resíduos. 

Alteração da qualidade da água em 

função das ações construtivas. 
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4.1. Fase de Construção e Enchimento 

 

4.1.1. Instabilidade de Encostas 

A disponibilidade de estradas na região é relativamente ampla, entretanto, novos acessos 

deverão ser abertos. Os taludes ou encostas de estradas frequentemente oferecem riscos de 

desmoronamento, quando mal dimensionados. Porém, a baixa amplitude na declividade da AID 

resulta em menor necessidade de cortes para a abertura de estradas. 

As margens naturais do rio São Bento podem ser consideradas estáveis e, as margens 

previstas ao reservatório, embora também possuam boa resistência, podem vir a desmoronar 

quando da escavação e movimentação de terra, contribuindo, dessa forma, com o 

assoreamento do curso d´água e com a redução do volume total do reservatório. Entretanto, 

destaca-se que a declividade do terreno nos locais que serão ocupados pelas novas margens é 

pouco acentuada, não havendo taludes altos, o que reduz substancialmente o risco de 

desmoronamentos. 

Assim sendo, esse impacto possui baixa probabilidade de ocorrência, sua magnitude é 

baixa, uma vez que a declividade na região é baixa. Sua mitigabilidade é alta, uma vez que 

diversas medidas podem e deverão ser adotadas para contorná-lo. Porém, é importante levar 

em consideração o predomínio de partículas de quartzo nos sedimentos, que possuem elevada 

densidade e baixa capacidade de arraste, o que facilita sua deposição. 

Quanto aos impactos nas estradas, a região possui relevo plano a suave, onde a 

probabilidade de cortes para abertura de acessos é baixa. 

Tabela 4-2: Avaliação de Impactos: Instabilidade de Encostas 

Impacto – Instabilidade de Encostas 

Tipo de efeito Adverso 

Caráter do impacto Direto 

Duração Temporário 

Temporalidade Curto Prazo 

Reversibilidade Reversível 

Área de abrangência Local 

Propriedades Sinergéticas 

Probabilidade de ocorrência Baixa 

Magnitude do efeito Baixa 

Mitigabilidade Alta 

4.1.1.1. Mitigação do Impacto 

Para minimizar o desmoronamento e a erosão das novas margens que serão formadas 

após o estabelecimento do reservatório, deve-se, antes do enchimento, buscar-se à 

revegetação dos locais desmatados, principalmente daqueles locais onde não houver qualquer 

tipo de cobertura vegetal do solo. A partir da demarcação do nível d’água, deve-se identificar 

as áreas descobertas e efetuar-se o plantio de mudas de espécies regionais de crescimento 

rápido. Outra medida indicada, trata-se da semeadura de gramíneas, que promovem boa 

agregação das partículas do solo. É importante que as espécies vegetais tenham crescimento 

radicular vigoroso e ramificado (sistema fasciculado). 
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Recomenda-se, também, que no limite do nível d´água previsto, sejam feitos 

levantamentos de taludes ou barrancos com propensão ao desmoronamento. Uma vez 

identificados, deve-se realizar o retaludamento, ou mesmo a remoção destes locais, quando 

viável. 

Também poderá ser realizado o enrocamento das margens atuais que apresentarem risco 

de desmoronamento. Tal intervenção evitará desmoronamentos futuros, assoreamento precoce 

do reservatório e danos às turbinas. 

Quanto às estradas que serão abertas, ou as estradas que já existem e possuem taludes 

com risco de desmoronamento, deve-se realizar o retaludamento dos barrancos, de modo a 

suavizá-los e diminuir, dessa forma, o risco de desabamentos. Além disso, deve ser realizada a 

implantação de estruturas de conservação que diminuem o poder erosivo das chuvas. 

Tabela 4-3: Avaliação da Medida: Instabilidade de Encostas. 

Medida – Instabilidade de Encostas 

Natureza Preventiva 

Área de Aplicação Local 

Etapa de Aplicação Construção 

Mitigação Curto Prazo 

Responsável pela Medida Empreendedor 

Programas Relacionados 

− Programa de Avaliação das Obras Destinadas à Contenção 

de Encostas e Drenagem Pluvial e de Desenvolvimento de 

Processos Erosivos 

4.1.2. Surgimento de Processos Erosivos e Assoreamento do Reservatório 

A presença de rochas areníticas na AII é bastante abundante, entretanto, a porosidade e 

condutividade hidráulica dos solos e rochas é alta, o que é revelado pelo relevo plano a suave 

na grande maioria da AII. Tal condição reduz a potencialidade de desenvolvimento de 

processos erosivos. Mas a abertura de acessos poderá originar erosões nas laterais e nas saídas 

de água das estradas. 

A remoção da cobertura vegetal do solo, escavações e movimento de terra também 

predispõem o aparecimento de erosões, bem como a produção de sedimentos, que poderão 

ser carreados para os corpos d´água, causando assoreamento e a redução da vida útil do 

reservatório. 

As áreas de bota-fora irão conter material rochoso e solo, que poderão ser aproveitados 

posteriormente. Esses materiais estarão sujeitos ao transporte pelas enxurradas, uma vez que se 

tratam de partículas desagregadas. Assim sendo, tais áreas também estarão sujeitas ao início de 

processos erosivos, sendo potenciais fontes de sedimentos. 

Tabela 4-4: Avaliação de Impactos: Surgimento de Processos Erosivos e Assoreamento do 

Reservatório. 

Impacto – Surgimento de Processos Erosivos e Assoreamento do Reservatório 

Tipo de efeito Adverso 

Caráter do impacto Direto 

Duração Permanente 

Temporalidade Curto Prazo 
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Impacto – Surgimento de Processos Erosivos e Assoreamento do Reservatório 

Reversibilidade Reversível 

Área de abrangência Local 

Propriedades Sinergéticas 

Probabilidade de ocorrência Baixa 

Magnitude do efeito Baixa 

Mitigabilidade Alta 

4.1.2.1. Mitigação do Impacto 

As ações preventivas constituem o meio mais eficiente para o controle da produção de 

sedimentos em reservatórios. Essas medidas procuram controlar a erosão, de modo a evitar que 

o sedimento entre no sistema fluvial e venha a se depositar no reservatório. Tais medidas, no 

entanto, exigem interferências fora do domínio do aproveitamento hidrelétrico, tornando, muitas 

vezes, difícil a adoção de uma solução adequada. 

Os processos erosivos ocorrem naturalmente, entretanto, podem ser acelerados por ações 

antrópicas, causadas pelo manejo incorreto do solo. Desta maneira, é importante que haja 

conscientização dos produtores rurais quanto ao uso correto do solo, o que pode ser obtido por 

ações aplicadas junto aos sindicatos rurais das cidades de Davinópolis e Catalão, por exemplo. 

Os solos, na região da AID, não são de grande erodibilidade e declividade e, nas estradas 

não pavimentadas, deverão ser construídas estruturas de conservação, com o intuito de se 

reduzir o poder erosivo das chuvas. Tais estruturas tratam-se de bigodes, calhas laterais, cacimbas 

e leiras. 

Por maior que seja o sucesso destas ações, sedimentos ainda poderão chegar ao 

reservatório, entretanto, a concentração deles deverá estar dentro dos limites considerados 

moderados ou baixos (até 150 e até 100 mg/L, respectivamente), segundo o indicado por Lima 

et al. (2004). Portanto, é importante que se monitore a concentração de sedimentos em diversos 

pontos do reservatório, de modo a identificar os locais de maior sedimentação e as alterações 

provocadas pelo uso inadequado dos solos na região. 

Nas áreas de bota-fora e empréstimo recomenda-se que a camada superficial do solo seja 

retirada e acondicionada em local próximo. Esta camada de solo é rica em nutrientes e matéria 

orgânica, possuindo sementes de diversas espécies de plantas. Quando as obras forem 

finalizadas e não houver mais a necessidade de se usar a área de bota-fora e empréstimo, a 

camada superficial do solo poderá ser utilizada recobrir o local, facilitando a recomposição da 

vegetação. 

Com relação ao assoreamento, algumas medidas também deverão ser implementadas. 

Como citado acima, a redução dos processos erosivos atuará minimizando a quantidade de 

sedimentos produzidos que chegarão ao reservatório. A manutenção da mata ciliar ao longo 

do rio e do reservatório formado, também atuará filtrando os sedimentos antes que as águas das 

enxurradas cheguem ao rio. Deverá ser realizado o reflorestamento da mata ciliar até o limite 

onde o nível d´água chegará após o enchimento. 

Em último caso, a dragagem dos sedimentos também é uma ação que poderá ser 

executada. Comumente o acúmulo de areia se inicia à montante da área alagada, no limite 

do remanso, e sendo esta região menos profunda, a dragagem dos sedimentos é facilitada. 
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Tabela 4-5: Avaliação da Medida: Surgimento de Processos Erosivos e Assoreamento do 

Reservatório. 

Medida – Surgimento de Processos Erosivos e Assoreamento do Reservatório 

Natureza Preventiva e Corretiva 

Área de Aplicação Local 

Etapa de Aplicação Construção e Operação 

Mitigação Curto Prazo 

Responsável pela Medida Empreendedor 

Programas Relacionados 

− Programa de Avaliação das Obras Destinadas à Contenção 

de Encostas e Drenagem Pluvial e de Desenvolvimento de 

Processos Erosivos 

4.1.3. Alteração dos Níveis de Ruídos  

Como decorrência direta das atividades construtivas, tráfego de veículos e equipamentos 

pesados, remoção da vegetação e terraplanagens, poderá ocorrer vibrações e ruídos de baixa 

intensidade, que podem incomodar as pessoas envolvidas com os serviços, moradores e 

transeuntes próximos às obras, assim como afugentar a fauna eventualmente presente nas 

proximidades. 

As perfurações para a fundação da casa de força e demais estruturas que necessitarem 

de fundações, assim como a abertura dos acessos, também podem gerar alteração nos níveis 

de ruídos locais. 

Trata-se de um impacto de abrangência local, que afetará principalmente propriedades 

próximas ao eixo da barragem (onde geralmente se concentram as obras e onde se localizam 

todas as estruturas permanentes da usina), podendo também afetar demais propriedades na 

Área de Influência Direta. 

Tabela 4-6: Avaliação de Impactos: Alteração dos Níveis de Ruídos Locais 

Impacto – Alteração dos Níveis de Ruídos 

Tipo de efeito Adverso 

Caráter do impacto Direto 

Duração Temporário 

Temporalidade Curto Prazo 

Reversibilidade Reversível 

Área de abrangência Local 

Propriedades Cumulativas 

Probabilidade de ocorrência Alta 

Magnitude do efeito Baixa 

Mitigabilidade Média 
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4.1.3.1. Mitigação do Impacto 

A manutenção corretiva e periódica de máquinas e equipamentos reduzirá os níveis de 

ruído produzidos. O ruído, com o transporte de materiais e pessoas pela AII ou estradas de acesso 

ao empreendimento, poderá ser minimizado com o correto planejamento do horário das 

viagens e turnos de serviço. 

Deve-se evitar horários de transporte no momento que as pessoas estiverem descansando 

ou dormindo, por exemplo, das 22 às 08 horas da manhã. Quando a construção das estradas 

envolver trabalho próximo a residências, deve-se preferir horários que minimizem a interferência 

com o repouso das pessoas, bem como, utilizar-se do maior número possível de máquinas para 

que o trabalho seja rápido. 

É importante salientar que o somatório dos ruídos não é linear. Se duas máquinas que 

produzem 80 dB cada trabalharem juntas, o somatório do ruído será de 83 dB e não 160 dB. Assim, 

próximo às áreas habitadas deve-se empenhar recursos para que as pessoas sejam afetadas da 

menor maneira possível. 

Tabela 4-7: Avaliação da Medida: Alteração dos Níveis de Ruídos 

Medida -Alteração dos Níveis de Ruídos 

Natureza Preventiva 

Área de Aplicação Local 

Etapa de Aplicação Construção 

Mitigação Curto Prazo 

Responsável pela Medida Empreendedor 

Programas Relacionados 
− Programa de Gerenciamento Ambiental 

− Programa Ambiental para Construção - PAC 

4.1.4. Alteração da Qualidade do Ar e Contaminação do Solo 

O tráfego de veículos na área, a remoção da cobertura vegetal, a realização de 

terraplenagem, escavações, execução de aterros, a construção da barragem e de mais 

estruturas temporárias e permanentes da PCH irão emitir gases e aumentar as partículas sólidas 

no ar. 

A quantidade de maquinários na área poderá elevar a concentração de poluentes 

resultantes da queima de combustíveis fósseis. O tráfego de veículos e as escavações também 

poderão gerar poeira, uma vez que as estradas existentes, assim como as que serão implantadas 

para atendimento às obras, não serão pavimentadas. Dessa forma, deve-se ter cuidado especial 

com a geração de poeira principalmente nos meses secos do ano, quando o volume de chuva 

é bastante baixo. 

Ressalta-se, ainda que, além do próprio material particulado, existem outros poluentes 

atmosféricos que podem alterar a qualidade do ar, a exemplo dos gases e vapores. Estes últimos 

são resultado da emissão de gases dos motores dos veículos, máquinas e equipamentos. Os 

principais elementos provenientes desse tipo de poluição são: CO, CO2, SO2, O3, NOx, HC, NH3 e 

H2S. As condições climáticas são importantes em relação aos efeitos desse impacto, uma vez 

que situações de inversão térmica tendem a potencializar os efeitos da concentração desses 

materiais, enquanto que as correntes de ar respondem pela sua dispersão. 
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Tabela 4-8: Avaliação de Impactos: Alteração da Qualidade do Ar e Contaminação do Solo 

Impacto – Alteração da Qualidade do Ar e Contaminação do Solo 

Tipo de efeito Adverso 

Caráter do impacto Direto 

Duração Temporário 

Temporalidade Curto Prazo 

Reversibilidade Reversível 

Área de abrangência Local 

Propriedades Sinergéticas 

Probabilidade de ocorrência Baixa 

Magnitude do efeito Baixa 

Mitigabilidade Alta 

4.1.4.1. Mitigação do Impacto 

A formação de poeira nas estradas poderá ser reduzida mediante o umedecimento das 

vias mais movimentadas, principalmente durante o período de maior tráfego das máquinas e 

veículos. Nos locais onde não for possível minimizar a emissão de poeira, recomenda-se que os 

funcionários utilizem equipamentos de proteção individual, como máscaras com filtro de ar e 

óculos. Destaca-se que a disponibilidade de água para molhar estradas é alta. 

A emissão de gases poluentes pelos veículos e máquinas na área poderá ser minimizada 

com o uso de combustíveis menos poluentes, como o biodiesel ou etanol. A manutenção dos 

motores também evitará consumo desnecessário de combustível e o derramamento de óleo. 

Recomenda-se que a manutenção das máquinas e o abastecimento delas seja feito em 

local apropriado para evitar a contaminação do solo, preferencialmente em local com 

revestimento do solo e com captação dos eventuais derramamentos. 

A velocidade controlada dos veículos e cobertura de cargas em caminhões 

transportadores que forem trafegar por rodovias ou acessos não pavimentados também 

deverão ser implementadas. Tais medidas poderão reduzir a emissão de poeira, principalmente 

nas comunidades ou residências próximas à área. O monitoramento dos níveis de particulados 

e gases no ar também deverá ocorrer para que ações corretivas sejam adotadas caso estejam 

acima dos níveis permitidos na legislação (Resolução CONAMA N° 433). 

Tabela 4-9: Avaliação da Medida: Alteração da Qualidade do Ar e Contaminação do Solo 

Medida - Alteração da Qualidade do Ar e Contaminação do Solo 

Natureza Preventiva 

Área de Aplicação Local 

Etapa de Aplicação Construção 

Mitigação Curto Prazo 

Responsável pela Medida Empreendedor 

Programas Relacionados 
− Programa de Gerenciamento Ambiental 

− Programa Ambiental para Construção - PAC 
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4.1.5. Interferências em Potenciais Atividades de Extração Mineral 

Os dados dos processos minerários no território brasileiro são disponibilizados pelo 

Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM em seu website (www.dnpm.org.br), e as 

informações aqui apresentadas foram adquiridas em agosto de 2018.  

Segundo a pesquisa realizada no DNPM, existem quatro processos minerários inseridos na 

AID (Figura 4-1). Dois deles, para areia, cascalho e diamante, estão em fase de autorização de 

pesquisa, um, para diamante e gnaisse, em fase de requerimento de lavra e o último, para 

diamante e granito em fase de autorização de pesquisa (Tabela 4-10), o que confere ao impacto 

um efeito de média magnitude. 

Tabela 4-10: Processos Minerários com Interferência a 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 
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Figura 4-1: Recursos Minerais na AID da PCH São Bento 

Tabela 4-11: Avaliação de Impactos: Interferência em Potenciais Atividades de Extração 

Mineral 

Impacto – Interferências em Potenciais Atividades de Extração Mineral. 

Tipo de efeito Adverso 

Caráter do impacto Direto 

Duração Permanente 

Temporalidade Curto Prazo 

Reversibilidade Irreversível 

Área de abrangência Local 

Propriedades Sinergéticas 
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Impacto – Interferências em Potenciais Atividades de Extração Mineral. 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Magnitude do efeito Baixa 

Mitigabilidade Não Mitigável 

4.1.5.1. Mitigação do Impacto 

Conforme consulta à base de dados SIGMINE do DNPM, verificaram-se três processos 

minerários inseridos na AID da PCH São Bento, em fase de requerimento de lavra e autorização 

de pesquisa. A implantação do empreendimento gerará impactos diretos sobre os recursos 

minerários, uma vez que os títulos minerários possuem licenças ambientais e alvarás que 

permitem a extração do bem mineral, com publicação expedida pelo Departamento Nacional 

de Produção Mineral –DNPM. Portanto, esse impacto provocará a necessidade de negociações 

entre os responsáveis pelo empreendimento hidrelétrico e o detentor do título minerário, sendo 

necessário o bloqueio da área junto ao DNPM. 

Tabela 4-12: Avaliação da Medida: Interferência em Potenciais Atividades de Extração Mineral 

Medida - Interferência em Potenciais Atividades de Extração Mineral 

Natureza Compensatória 

Área de Aplicação Local 

Etapa de Aplicação Construção 

Mitigação Curto Prazo 

Responsável pela Medida Empreendedor 

Programas Relacionados 
− Programa de Negociação de Terras e Indenização de 

Benfeitorias 

4.1.6. Alterações na Qualidade da Água por Lançamento de Efluentes e Resíduos 

O uso e a manutenção de máquinas e equipamentos durante as atividades construtivas 

podem, eventualmente, gerar derramamento de produtos derivados de petróleo. Da mesma 

forma, a oficina e o posto de combustível podem gerar efluentes químicos, que poderão atingir 

as águas do rio São Bento. Igualmente, os efluentes gerados pelos operários nos lavatórios da 

cozinha, sanitários e no canteiro de obras podem representar contaminação das águas, se 

lançados de maneira incorreta. Dessa forma, com o derramamento/lançamento, podem 

ocorrer alterações na qualidade da água, comprometendo o ecossistema aquático. 

Tabela 4-13: Avaliação de Impactos: Alterações na Qualidade da Água por Lançamento de 

Efluentes e Resíduos 

Impacto - Alterações na Qualidade da Água por Lançamento de Efluentes e Resíduos 

Tipo de efeito Adverso 

Caráter do impacto Direto 

Duração Temporária 

Temporalidade Curto Prazo 

Reversibilidade Reversível 

Área de abrangência Local 
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Impacto - Alterações na Qualidade da Água por Lançamento de Efluentes e Resíduos 

Propriedades Cumulativas 

Probabilidade de ocorrência Baixa 

Magnitude do efeito Baixa 

Mitigabilidade Alta 

4.1.6.1. Mitigação do Impacto 

As operações de abastecimento de combustíveis e a manutenção do equipamentos 

móveis e maquinário, incluindo-se lavagens e trocas de óleo, deverão ser realizadas de forma 

que não haja contaminação de solo nem das águas. Assim, os pátios para estas atividades 

deverão estar localizados longe de quaisquer cursos d'água, devendo ser construídos de acordo 

com as normas vigentes. 

Recomenda-se, também, a construção de canaletas de coleta na oficina de máquinas e 

o envio dos materiais em questão para caixas separadoras óleo/água. O óleo recolhido poderá 

ser reutilizado com outras finalidades. Deverão ser evitados e prevenidos eventuais vazamentos 

de combustíveis ou lubrificantes. Para isso, indica-se o uso de lonas plástica para reter os 

derramamentos sempre que os equipamentos, máquinas e caminhões necessitem de reparos 

fora da oficina. 

Para os efluentes gerados nos lavatórios da cozinha e sanitários do canteiro de obras, 

deverá ser feito um tratamento específico para posterior lançamento no rio sem que se causem 

alterações na qualidade das águas. Os lançamentos deverão respeitar os padrões para 

lançamento em rios classe II, descritos pelo artigo 24 da Resolução CONAMA n° 357/2005 e 

complementado pela Resolução CONAMA nº 274/2008. 

Para se evitar o lançamento de resíduos por parte dos trabalhadores da obra no rio São 

Bento, bem como em locais que não sejam os específicos para tal finalidade, deverá ser 

executado um adequado programa de educação ambiental. 

Por fim, os resíduos sólidos deverão ser dispostos conforme a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, Lei Nº 12.305 de 02 de agosto de 2010. 

Tabela 4-14: Avaliação da Medida: Alterações na Qualidade da Água por Lançamento de 

Efluentes e Resíduos. 

Medida - Alterações na Qualidade da Água por Lançamento de Efluentes e Resíduos 

Natureza Preventiva 

Área de Aplicação Local 

Etapa de Aplicação Construção 

Mitigação Curto Prazo 

Responsável pela Medida Empreendedor 

Programas Relacionados 

− Programa de Monitoramento Limnológico e Qualidade da 

Água;  

− Programa de Gerenciamento Ambiental;  

− Programa Ambiental para Construção – PAC;  

− Programa de Educação Ambiental. 
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4.1.7. Alterações na Qualidade da Água em Função das Ação Construtivas 

Em função das obras do barramento, implantação do canteiro de obras, casa de força, 

áreas de empréstimo, entre outras estruturas que façam parte do arranjo da PCH São Bento, 

além da supressão da vegetação para instalação da obra, poderá ocorrer alteração da 

qualidade da água do rio São Bento, especialmente na área do barramento, onde serão 

realizadas as maiores intervenções e à jusante, devido à entrada de sedimento alóctone para o 

corpo aquático. 

As alterações da qualidade da água estarão relacionadas principalmente à alteração dos 

sólidos suspensos, totais, totais dissolvidos, à turbidez, e à cor, podendo também haver 

incremento de nutrientes, aumento de coliformes e aumento dos sedimentos na calha do rio. 

Tabela 4-15: Avaliação de Impactos: Alterações na Qualidade da Água em Função das Ações 

Construtivas 

Impacto - Alterações na Qualidade da Água em Função das Ações Construtivas 

Tipo de efeito Adverso 

Caráter do impacto Direto 

Duração Temporária 

Temporalidade Curto Prazo 

Reversibilidade Reversível 

Área de abrangência Local 

Propriedades Cumulativas 

Probabilidade de ocorrência Baixa 

Magnitude do efeito Baixa 

Mitigabilidade Alta 

4.1.7.1. Mitigação do Impacto 

Deverão ser implantadas medidas relativas à contenção das erosões para reduzir-se o 

aporte de sedimentos. Dessa forma, será preservada a qualidade das águas do rio São Bento. 

Além disso, a supressão da vegetação da área que será inundada deverá ser executada 

com os devidos cuidados para que resíduos vegetais não sejam lançados no rio São Bento. O 

aporte de sedimentos não tem como ser evitado, dada a característica do tipo de intervenção. 

Deverá ser feita a construção de bota-foras em áreas de empréstimo de solo com algum 

mecanismo de contenção, tais como terraços e cobertura vegetal. Os bota-foras serão 

constituídos por material inconsolidado, retirado de escavações (solo, areia, argila) ou material 

rochoso proveniente de escavações, cortes e túneis. Após preenchimento desse bota-fora, que 

deverá ser nivelado, poderá ser plantada uma camada de vegetação para evitar-se que 

durante o período chuvoso o material seja carreado para a água. 
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Tabela 4-16: Avaliação de Impactos: Alterações na Qualidade da Água em Função das Ações 

Construtivas 

Medida - Alterações na Qualidade da Água em Função das Ações Construtivas 

Natureza Preventiva 

Área de Aplicação Local 

Etapa de Aplicação Construção 

Mitigação Curto Prazo 

Responsável pela Medida Empreendedor 

Programas Relacionados 

− Programa de Monitoramento Limnológico e Qualidade da 

Água;  

− Programa de Supressão da Vegetação; 

− Programa de Recuperação de Áreas Degradadas; 

− Programa de Gerenciamento Ambiental; 

− Programa Ambiental para Construção – PAC; 

− Programa de Avaliação das Obras Destinadas à Contenção 

de Encostas e Drenagem Pluvial e de Desenvolvimento de 

Processos Erosivos. 

4.2. Fase de Operação 

 

4.2.1. Alteração no Transporte de Sedimentos e no Nível de Remanso do Reservatório 

A alta disponibilidade hídrica na bacia do rio São Bento e a baixa demanda resultará em 

ausência de conflito por esse recurso em um longo prazo. Aliado a isso, a PCH São Bento irá 

operar a fio d´água, assim, não haverá alteração no volume escoado à jusante da barragem. 

A instalação do reservatório deve alterar a capacidade de transporte de sedimentos, o 

que pode aumentar o assoreamento e reduzir a vida útil do empreendimento. Os reservatórios 

operados à fio d´água, mesmo que não utilizem diretamente o seu volume armazenado, podem 

ser afetados pelos depósitos de remanso (Figura 4-2). Assim, haverá uma tendência de 

deposição de sedimentos à montante, o que pode vir a provocar enchentes, mesmo que esse 

risco seja muito baixo, ou quase inexistente em reservatórios com esse tipo de operação.  

Os depósitos de remanso também tendem a aumentar, mesmo que muito pouco, suas 

áreas alagadas.  
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Fonte: Carvalho (1994), In: Carvalho et al. (2000). 

Figura 4-2: Esquema de formação de depósitos de sedimentos nos reservatórios 

No início do estabelecimento do reservatório, quando a velocidade de escoamento da 

água diminui, estão os locais de deposição das partículas de maior diâmetro, e há a formação 

de deltas, que podem causar a redução da capacidade de armazenamento da água. A 

alteração no aporte de sedimentos, como a redução na sedimentação após o barramento, 

poderá sujeitar a calha do curso d´água à jusante à processos de erosão e aprofundamento. 

Como o reservatório irá operar a fio d´água, problemas relacionados a enchentes à 

montante são particularmente improváveis, considerando-se ainda, que enchentes não são 

comuns no rio São Bento, em função, principalmente, do formato longitudinal da bacia. 

Destaca-se, também, que não haverá regularização da vazão (controle do volume de descarga 

para manter a produção de energia constante). 

Assim, tendo em vista o curto tempo de permanência da água no reservatório (cerca de 

4 horas), a sua curta extensão (3,8 km) e pequeno reservatório (15 ha), tem-se que esse impacto 

será de média magnitude, principalmente em função do leito arenoso do rio São Bento em 

alguns trechos. O impacto permanecerá enquanto o empreendimento estiver em operação. 
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Tabela 4-17: Avaliação de Impactos: Alteração no Transporte de Sedimentos e no Nível de 

Remanso do Reservatório 

Impacto - Avaliação de Impactos: Alteração no Transporte de Sedimentos e no Nível de 

Remanso do Reservatório 

Tipo de efeito Adverso 

Caráter do impacto Direto 

Duração Permanente 

Temporalidade Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível 

Área de abrangência Local 

Propriedades Sinergéticas 

Probabilidade de ocorrência Baixa 

Magnitude do efeito Baixa 

Mitigabilidade Alta 

4.2.1.1. Mitigação do Impacto 

Para mitigar as alterações no transporte de sedimentos decorrentes da alteração no 

regime hídrico, recomenda-se que haja a manutenção e/ou recuperação da mata ciliar nos 

limites do reservatório. Tal medida irá reduzir o aporte de sedimentos que chegam ao rio e as 

consequências desse processo, tal como o assoreamento prematuro, uma vez que a mata ciliar 

atuará filtrando os sedimentos. É interessante que o reflorestamento ocorra nas margens do 

reservatório e seja incentivado em toda a bacia do rio São Bento. 

Recomenda-se que seja feito um trabalho de conscientização dos produtores rurais na 

região quanto à importância de se construírem terraços e evitarem a erosão dos solos por 

escoamento superficial. Tal conscientização poderá ser feita através de, por exemplo, aplicação 

de cursos juntos às associações de produtores ou sindicatos rurais ou por meio de palestras e 

distribuição de folders ou cartilhas explicativas.  

Para o projeto construtivo está previsto, ainda, que a tomada d´água fique em cota abaixo 

da soleira do vertedouro. Sedimentos de textura leve (argila e silte) poderão chegar ao 

barramento, esses materiais causam menos danos às estruturas. 

“No estado de São Paulo, a mineração de agregados tem auxiliado diretamente no 

desassoreamento dos reservatórios com a extração de areia para utilização na indústria da 

construção civil. Cidades importantes do interior paulista como São José do Rio Preto, Piracicaba, 

Bauru, Marília, Araçatuba e Presidente Prudente são abastecidas pela areia retirada dos 

reservatórios” (Mineração e Geologia Aplicada, disponível em: 

http://www.mgamineracao.com.br/pordentro/noticias/usina.html). Esta opção é uma medida 

que poderá auxiliar no prolongamento da vida útil do reservatório e beneficiar a região com 

matéria-prima para a construção civil, além de evitar impactos ambientais com a extração de 

areia em outros locais. 

Tal possibilidade tem sido estudada por outros autores. Paiva & Cançado (2008) colocam 

que, uma alternativa mais viável do ponto de vista ambiental, é a extração de areia diretamente 

dos leitos fluviais por dragagem embarcada nos lagos das usinas hidrelétricas, uma vez que isso 

não acarreta impactos de grande magnitude nas planícies aluvionares, assim como não elimina 

vastos trechos de matas ciliares. Tais medidas também reduziriam os riscos do aumento no nível 

de remanso com os depósitos em delta. 

  

http://www.mgamineracao.com.br/pordentro/noticias/usina.html
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Tabela 4-18: Avaliação de Impactos: Alteração no Transporte de Sedimentos e no Nível de 

Remanso do Reservatório 

Medida - Alterações no Transporte de Sedimentos e no Nível de Remando do Reservatório 

Natureza Preventiva 

Área de Aplicação Local 

Etapa de Aplicação Operação 

Mitigação Médio Prazo 

Responsável pela Medida Empreendedor e Poder Público 

Programas Relacionados 

− Programa de Avaliação das Obras Destinadas à Contenção 

de Encostas e Drenagem Pluvial e de Desenvolvimento de 

Processos Erosivos. 

4.2.2. Alterações Microclimáticas 

Na região próxima ao lago poderá haver um aumento da umidade relativa do ar, devido 

ao espelho d´água tratar-se de uma superfície mais evaporante que as áreas vegetadas. 

Entretanto, essa massa de vapor d’água na atmosfera não será capaz de influenciar o regime 

de chuvas da localidade, conforme relatado por Sanches & Fish (2005). 

Pequenos eventos de neblina podem ocorrer próximo ao reservatório, o que poderá reduzir 

a visibilidade local durante as noites ou as manhãs. A neblina poderá ser formada a até poucos 

quilômetros do empreendimento, não ultrapassando, porém, 3,0 km. 

O reservatório da PCH São Bento possui apenas 0,15 km², dessa forma, os efeitos 

microclimáticos serão mínimos ou até mesmo inexistentes. Tal fato é corroborado pelos estudos 

de Sanches & Fisch (2005) que ao analisarem as possíveis alterações microclimáticas no 

reservatório da hidrelétrica de Tucuruí, no Pará, não verificaram diferenças estatísticas 

significativas nos dados climáticos, considerando os períodos anteriores e posteriores ao 

enchimento do grande reservatório de 2.857 km². 

Tabela 4-19: Avaliação de Impactos: Alterações Microclimáticas 

Impacto - Avaliação de Impactos: Alterações Microclimáticas 

Tipo de efeito Adverso 

Caráter do impacto Direto 

Duração Permanente 

Temporalidade Curto Prazo 

Reversibilidade Irreversível 

Área de abrangência Local 

Propriedades Sinergéticas 

Probabilidade de ocorrência Baixa 

Magnitude do efeito Baixa 

Mitigabilidade Baixa 
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4.2.2.1. Mitigação do Impacto 

A principal medida com relação às alterações microclimáticas diz respeito à correta 

sinalização das vias próximas ao reservatório. Tal medida visa melhorar a trafegabilidade das 

estradas caso ocorra formação de neblina. Porém, é importante que observações sejam feitas 

presando a verificação da formação ou não de neblinas, uma vez que devido à pequena 

dimensão do reservatório a probabilidade real do fenômeno ocorrer é bastante reduzida. 

Tabela 4-20: Avaliação de Impactos: Alterações Microclimáticas 

Medida - Alterações Microclimáticas 

Natureza Preventiva 

Área de Aplicação Local 

Etapa de Aplicação Operação 

Mitigação Médio Prazo 

Responsável pela Medida Empreendedor 

Programas Relacionados 
− Programa Ambiental para Construção – PAC; 

− Programa de Gerenciamento Ambiental.  

4.2.3. Perda de Terras Agricultáveis 

O reservatório está previsto para ocupar uma área de 0,15 km² ou 15 hectares. Ele insere-

se em área onde predominam os Latossolos Vermelhos e os Cambissolos. com pequena faixa de 

Neossolos litólicos. A aptidão dos Latossolos é boa apenas para manejo com empregabilidade 

de altas tecnologias, entretanto, nas margens do rio já é recomendado que tais usos não 

existam, de modo a preservar a mata ciliar, respeitando a legislação ambiental. Conforme foi 

demonstrado no diagnóstico ambiental, o reservatório da PCH São Bento alagará pouca 

parcela da área lateral do rio, 6,9 ha, sendo apenas 1,2 ha de pastagens, o restante de mata 

ciliar, portanto, não ocasionando perda de terras agricultáveis. 

Tabela 4-21: Avaliação de Impactos: Perda de Terras Agricultáveis 

Impacto – Perda de Terras Agricultáveis 

Tipo de efeito Adverso 

Caráter do impacto Direto 

Duração Permanente 

Temporalidade Curto Prazo 

Reversibilidade Irreversível 

Área de abrangência Local 

Propriedades Sinergéticas 

Probabilidade de ocorrência Baixa 

Magnitude do efeito Baixa 

Mitigabilidade Não Miitigável 
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4.2.3.1. Mitigação do Impacto 

Uma possível alternativa de compensação trata-se da criação de peixes na região do 

empreendimento. Entretanto, tal atividade dependerá da manifestação de interesse regional e 

do atendimento às observações legais e técnicas quanto à interferência na vida útil do 

reservatório ou alteração na qualidade da água, e de estudos a serem desenvolvidos quando 

da execução do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial - 

PACUERA.  

Salienta-se que, com a criação do reservatório, deve ser dada atenção adequada à 

preservação do ambiente e à recomposição da vegetação nativa na mata ciliar, gerando-se, 

assim, maiores benefícios ambientais quando comparada à atividade de exploração de terras 

agricultáveis, uma vez que, num local onde existe um curso d’água, há um baixo potencial 

agrícola. 

Tabela 4-22: Avaliação de Impactos: Perda de Terras Agricultáveis 

Medida - Perda de Terras Agricultáveis 

Natureza Compensatória 

Área de Aplicação Local 

Etapa de Aplicação Operação 

Mitigação Curto Prazo 

Responsável pela Medida Empreendedor 

Programas Relacionados 
− Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do 

Reservatório Artificial – PACUERA, 

4.2.4. Perda de Estanqueidade do Reservatório 

A perda de estanqueidade em reservatórios decorre das possibilidades de haverem 

intensas percolações através do maciço rochoso. A percolação excessiva pode causar 

significativas perdas de água, interferindo no tempo de enchimento do reservatório ou até 

mesmo impedindo seu enchimento ou, ainda, resultando no rompimento da barragem por meio 

das erosões subsuperficiais (piping). 

A área a ser alagada está assentada sobre rochas majoritariamente graníticas. Tais rochas 

são, majoritariamente coesas e de baixa permeabilidade, o que confere à perda de água 

pouco significativa do reservatório na PCH São Bento, não representando risco de rompimento 

da barragem ou danos às fundações próximas a ela. 

As zonas de fragilidade estrutural existentes, como fraturas e contatos estruturais, estão em 

grande parte preenchidas ou estabilizadas. As rochas encontradas no local do reservatório 

apresentam baixo potencial ao desenvolvimento de cavernas, não tendo sido relatadas ou 

identificadas tais estruturas durante as visitas de campo. 

Tabela 4-23: Avaliação de Impactos: Perda de Estanqueidade do Reservatório 

Impacto – Perda de Estanqueidade do Reservatório 

Tipo de efeito Adverso 

Caráter do impacto Direto 

Duração Permanente 

Temporalidade Curto Prazo 

Reversibilidade Reversível 
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Impacto – Perda de Estanqueidade do Reservatório 

Área de abrangência Local 

Propriedades Sinergéticas 

Probabilidade de ocorrência Baixa 

Magnitude do efeito Baixa 

Mitigabilidade Alta 

4.2.4.1. Mitigação do Impacto 

Para se evitar problemas de estanqueidade, recomenda-se a realização de estudos 

específicos, como ensaios de permeabilidade, obras experimentais, além de técnicas que 

ofereçam o grau de confiança necessário para a implantação do empreendimento. 

Atualmente existem no mercado resinas e mantas que são utilizadas para a 

impermeabilização de pequenos reservatórios, assim como o preenchimento de pequenas 

falhas com concreto. Os engenheiros envolvidos no empreendimento deverão avaliar a 

necessidade e a viabilidade de se realizar ações de impermeabilização de pequenas fraturas e 

o quanto estas comprometerão o empreendimento. Testes de pré-enchimento também 

poderão ser adotados, o que permitirá a implantação de medidas corretivas. 

Trata-se de uma medida a ser implantada na fase de construção do empreendimento, de 

especificação preventiva, com intuito de se antecipar à ocorrência do impacto, de forma a 

minimizá-lo ou eliminá-lo. 

Tabela 4-24: Avaliação de Impactos: Perda de Estanqueidade do Reservatório 

Medida – Perda de Estanqueidade do Reservatório 

Natureza Preventiva e Corretiva 

Área de Aplicação Local 

Etapa de Aplicação Construção 

Mitigação Curto Prazo 

Responsável pela Medida Empreendedor 

Programas Relacionados 

− Programa de Gerenciamento Ambiental; 

− Programa de Avaliação das Obras Destinadas à Contenção 

de Encostas e Drenagem Pluvial e de Desenvolvimento de 

Processos Erosivos. 

4.2.5. Mudança no Regime Hídrico 

A construção do barramento da PCH São Bento e o enchimento do reservatório implicam 

em um aumento do nível do lençol freático. Tal fato abrange toda a área do reservatório e a 

área vizinha. 

O reservatório irá elevar, em caráter permanente, o nível d’água do lençol freático 

conforme os seus níveis operacionais. Dessa forma, será ampliada a área de recarga original do 

aquífero e suas cargas hidráulicas serão, consequentemente, aumentadas, propiciando maior 

número de locais favoráveis à captação de água subterrânea. 

O regime hídrico do rio São Bento não será afetado, uma vez que o reservatório irá operar 

a fio d´água. 
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Este impacto é considerado certo e positivo, de caráter permanente e irreversível, uma vez 

que após a formação do reservatório, a ampliação do lençol freático se manterá durante toda 

a sua vida útil. 

Tabela 4-25: Avaliação de Impactos: Mudança no Regime Hídrico 

Impacto – Mudança no Regime Hídrico 

Tipo de efeito Benéfico 

Caráter do impacto Direto 

Duração Permanente 

Temporalidade Médio Prazo 

Reversibilidade Irreversível 

Área de abrangência Local 

Propriedades Cumulativas 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Magnitude do efeito Baixa 

Potenciabilidade Não Potenciabilizável 

4.2.5.1. Potencialização do Impacto 

Trata-se de impacto positivo, pelo fato de possibilitar a ampliação da área de recarga 

original do aquífero e das cargas hidráulicas serem aumentadas, propiciando um maior número 

de locais favoráveis à captação de água subterrânea. Porém, seus benefícios são pouco 

significantes, já que não há possibilidades de otimização, dado que a zona de recarga se limita 

à área do reservatório. 

Tabela 4-26: Avaliação da Medida - Mudanças no Regime Hídrico 

Medida - Mudanças no Regime Hídrico 

Natureza Não se aplica 

Área de aplicação Não se aplica 

Etapa de aplicação Não se aplica 

Mitigação Não se aplica 

Responsável pela medida Não se aplica 

Programas relacionados Não se aplica 

4.2.6. Alterações da Qualidade da Água Devido à Formação do Reservatório 

O reservatório da PCH São Bento apresentará operação a fio da água, baixo tempo de 

residência (aproximadamente 3,8 horas) e profundidade média de 1,47 metros e máxima de 5,0 

metros. Em função do baixo tempo de residência, o reservatório manterá o regime semilêntico, 

com alterações na qualidade da água relacionadas principalmente à sazonalidade, conforme 

demonstrado no diagnóstico de qualidade da água. 

Apesar dessas características, o barramento da água pode impor mudanças na escala 

temporal e espacial dos fenômenos que ocorrem na água, tais como, alterações das 

características físico-químicas, microbiológicas e biológicas da água. Consequentemente, isto 



ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PCH SÃO BENTO 

 

 
 

 

José Aloísio da Silva 
CREA nº 6087/D-GO 

29 

 

poderá alterar os processos físicos, químicos e biológicos do sistema, embora isso não seja 

esperado. 

Como foram registradas baixas concentrações de nutrientes, de clorofila-a (baixa 

densidade fitoplanctônica) e baixas densidades de coliformes, considera-se a existência de um 

ambiente oligotrófico, sendo esperadas, portanto, apenas alterações da qualidade da água em 

relação às alterações físicas do ambiente, que, consequentemente, alterarão as características 

da água. 

Tabela 4-27: Avaliação de Impactos: Alterações da Qualidade da Água Devido à Formação de 

Reservatório 

Impacto – Alterações da Qualidade da Água Devido à Formação de Reservatório 

Tipo de efeito Adverso 

Caráter do impacto Direto 

Duração Permanente 

Temporalidade Médio Prazo 

Reversibilidade Irreversível 

Área de abrangência Local 

Propriedades Cumulativas e Sinergéticas 

Probabilidade de ocorrência Baixa 

Magnitude do efeito Baixa 

Mitigabilidade Não Mitigável 

4.2.6.1. Mitigação do Impacto 

Esse impacto não apresenta forma de mitigação, uma vez que, com a formação do 

reservatório haverá a alteração da largura, aumento da profundidade, diminuição da 

velocidade da água, entre outras características físicas que implicarão na alteração das 

características de ambiente lótico para semilêntico. 

Embora as alterações da qualidade da água do reservatório não sejam mitigáveis, antes 

do enchimento do reservatório, durante a fase de construção, deverá ser retirada a maior 

quantidade possível de vegetação na área que será inundada, para evitar alterações na 

qualidade da água. A retirada ideal dessa vegetação evitará problemas futuros por 

decomposição da matéria orgânica, liberação de nutrientes e consequente eutrofização, além 

de alterações físico-químicas e microbiológicas significativas na qualidade da água. 

Após a retirada da vegetação deverá ser feita a limpeza da área para retirada de galhos, 

folhas e limpeza da pastagem para evitar que essa biomassa seja inundada e provoque 

alterações da qualidade da água. Embora esse impacto seja não mitigável em função da 

alteração de alguns parâmetros pela alteração da morfometria, profundidade, entre outros, 

outros problemas podem ser evitados. 
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Tabela 4-28: Avaliação da Medida - Alterações da Qualidade da Água Devido à Formação do 

Reservatório 

Medida - Alterações da Qualidade da Água Devido à Formação do Reservatório 

Natureza Compensatória 

Área de aplicação Local 

Etapa de aplicação Operação 

Mitigação Médio Prazo 

Responsável pela medida Empreendedor 

Programas relacionados 

− Programa de Monitoramento Limnológico e Qualidade 

da Água; 

− Programa de Supressão da Vegetação. 

4.2.7. Alterações da Qualidade da Água Decorrentes da Inundação de Componentes 

Orgânicos 

A área do reservatório é de 15 ha, sendo composto por 8,11 ha da calha do rio, 5,67 ha de 

floresta e árvores esparsa e 1,22 ha de pastagem. Na área a ser suprimida estima-se um volume 

de material lenhoso de apenas 1.494,12 m³. 

Poderão ocorrer alteração da qualidade da água em função da inundação dos 

componentes orgânicos das áreas de vegetação natural e antropizada, onde a redução da 

concentração de oxigênio dissolvido e do pH em função da decomposição e aumento da 

concentração de nutrientes, poderá ocasionar eutrofização. 

Os principais efeitos da eutrofização são: anaerobiose no corpo d’água, mortandade da 

fauna, toxicidade de algas, dificuldade e altos custos para o tratamento da água e redução da 

navegação e da capacidade de transporte (VON SPERLING, 2005). 

Tabela 4-29: Avaliação de Impactos: Alterações da Qualidade da Água Decorrentes da 

Inundação de Componentes Orgânicos 

Impacto – Alterações da Qualidade da Água Decorrentes da Inundação de Componentes 

Orgânicos 

Tipo de efeito Adverso 

Caráter do impacto Direto 

Duração Permanente 

Temporalidade Médio Prazo 

Reversibilidade Irreversível 

Área de abrangência Local 

Propriedades Cumulativas 

Probabilidade de ocorrência Baixa 

Magnitude do efeito Baixa 

Mitigabilidade Alta 
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4.2.7.1. Mitigação do Impacto 

O diagnóstico da qualidade da água do rio São Bento, no trecho de implantação da PCH 

São Bento, demonstrou que as águas se encontram bem oxigenadas, com baixa concentração 

de matéria orgânica biodegradável (DBO) e de nutrientes. 

Para evitar alterações da qualidade decorrente da inundação de componentes 

orgânicos, é necessário que seja realizada a retirada da vegetação e limpeza total da área de 

inundação. Dessa forma, após a retirada da vegetação deverá ser feita a limpeza da área para 

retirada de galhos, folhas, para evitar que tal biomassa seja inundada e provoque alterações da 

qualidade da água. 

Tabela 4-30: Avaliação de Impactos: Alterações da Qualidade da Água Decorrentes da 

Inundação de Componentes Orgânicos 

Medida – Alterações da Qualidade da Água Decorrentes da Inundação de Componentes 

Orgânicos 

Natureza Preventiva 

Área de Aplicação Local 

Etapa de Aplicação Operação 

Mitigação Curto Prazo 

Responsável pela Medida Empreendedor  

Programas Relacionados 

− Programa de Monitoramento Limnológico e Qualidade da 

Água; 

− Programa de Supressão da Vegetação. 
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5. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS – MEIO 

BIÓTICO 

Como resultado das análises realizadas pela equipe multidisciplinar através da aplicação 

dos métodos Check-List e Ad Hoc, atingiu-se uma listagem de ações desencadeadoras de 

possíveis impactos passíveis de ocorrência nas fases de planejamento, construção e operação 

da PCH São Bento sobre aspectos que tangem o meio biótico. Tais impactos encontram-se 

elencados na Tabela 5-1. 

Tabela 5-1: Check-List dos Potenciais Impactos no Meio Biótico 

Ações Desencadeadoras de Impactos Impactos sobre o Meio Biótico 

Fase de Construção e Enchimento 

− Construção ou melhoria de acessos; 

− Ampliação e melhoria da infraestrutura; 

− Serviços de decapeamento, 

terraplanagem, compactação e 

concretagem; 

− Implantação do canteiro de obras; 

− Abertura de áreas de empréstimos e 

extração de material; 

− Remoção de vegetação/ 

− Fundações; 

− Construção de ensecadeira e desvio de rio; 

− Construção de estruturas como barragem, 

casa de força, condutos, entre outros; 

− Disposição de resíduos; 

− Desocupação e limpeza da área do 

reservatório; 

− Fechamento das comportas e enchimento 

do reservatório. 

Perda da cobertura vegetal. 

Perda de espécies da flora, de recursos úteis 

para a fauna e interferência nos processos 

de dispersão. 

Pressão negativa sobre as espécies da 

fauna silvestre. 

Risco de afogamento de espécies da fauna 

e encontro oportuno com animais 

peçonhentos. 

Contribuição técnico-científica para o 

conhecimento da biota. 

Pressão negativa sobre as assembleias de 

peixes nas fases de desvio e enchimento do 

reservatório. 

Fase de Operação 

− Fiscalização do reservatório e APP; 

− Turbinagem da água; 

− Geração de energia elétrica. 

Modificação da paisagem local. 

Proliferação de insetos vetores. 

Contribuição técnico-científica para o 

conhecimento da biota. 

Alteração na composição das assembleias 

de peixes à jusante. 

Alteração na composição das assembleias 

de peixes à montante. 

Aprisionamento de peixes durante 

procedimentos de manutenção das turbinas 

e canal de adução. 
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5.1. Fase de Construção e Enchimento 

 

5.1.1. Perda da Cobertura Vegetal 

Durante a fase de implantação da PCH São Bento está prevista a supressão, na área do 

reservatório, de 5,67 ha de floresta e árvores esparsas, e, na área do canal de adução e casa 

de força de 13,2 ha, perfazendo um total de supressão de 18,9 ha. 

Os fragmentos remanescentes dessas formações presentes na área do empreendimento 

são pouco conservados, porém, há áreas do entorno que possuem habitats de maior 

complexidade estrutural disponíveis para o estabelecimento de espécies animais e vegetais. Esta 

tipologia vegetal também vem sofrendo com a exploração madeireira, a ampliação de 

atividades agropecuárias e distúrbios como o fogo, que representam um alto grau de ameaça 

à biodiversidade na região. 

No total são 18,88 ha de áreas a serem suprimidas, sendo, 11,38 ha de Floresta 

(Ciliar/Galeria) e 7,50 ha de Cerrado (incluindo capoeira e árvores esparsas, Tabela 5-2). Da área 

total do empreendimento (20,4 ha), cerca de 7,5% apresenta ocupações antrópicas, 

predominantemente de pastagens plantadas (1,43 ha). 
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Tabela 5-2: Uso do Solo na área a ser suprimida a vegetação 

Uso do solo 
Canal e Casa de Força (ha) Reservatório (ha) Total (ha) 

Total (ha) 
MD ME MD ME MD ME 

Vegetação Natural 

Árvores Esparsas   0,039 0,002 0,039 0,002 0,041 

Capoeira Florestada  0,507    0,507 0,507 

Cerrado  6,948    6,948 6,948 

Floresta Ciliar  5,508 2,815 2,816 2,815 8,324 11,139 

Floresta de Galeria  0,241    0,241 0,241 

Subtotal  13,204 2,854 2,819 2,854 16,022 18,877 

Área Produtiva 
Pastagem  0,213 0,933 0,283 0,933 0,496 1,429 

Subtotal  0,213 0,933 0,283 0,933 0,496 1,429 

Outros 

Acesso  0,054    0,054 0,054 

Solo exposto  0,050    0,050 0,050 

Subtotal  0,105    0,105 0,105 

Total  13,521 3,787 3,102 3,787 16,623 20,410 

Legenda: MD: Margem Direita; ME: Margem Esquerda 
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Cabe destacar que embora o empreendimento irá suprimir uma área de vegetação de 

18,88 ha, fará a recomposição/preservação de uma área de 77,9 ha na APP a ser criada, uma 

área 4 vezes maior que a suprimida. 

As florestas remanescentes na AII são formações vegetais similares das que serão 

suprimidas na AID, porém, com maior complexidade estrutural e fonte de alimentos para a 

fauna. 

Do ponto de vista do status de conservação das espécies da flora na AID, foi constatada 

a presença de duas espécies ameaçadas de extinção (MMA, 2014): Myracrodruon urundeuva 

e Apuleia leiocarpa, além de outras protegidas por lei no Estado de Goiás, tais como: Tabebuia 

caraíba, Tabebuia insignis, Tabebuia roseo-alba, Handroanthus impetiginosus, Handroanthus 

serratifolius, Tabebuia ochracea e Anadenanthera peregrina. 

Embora não ofereça risco de extinção para as espécies ali presentes, este impacto 

acarretará na redução do pool gênico e na diversidade local. 

Mesmo que os fragmentos atualmente presentes na área de estudo se encontrem em 

elevado grau de fragmentação e descaracterizados em relação à sua estrutura original, a 

supressão de tais remanescentes acentuará a fragmentação e, em longo prazo, favorecerá o 

isolamento reprodutivo, implicando na diminuição de populações de espécies da flora e, 

consequentemente, na redução da disponibilidade de recursos para a fauna. Além disso, o 

formato linear do empreendimento e parte da sua localização na Área de Preservação 

Permanente (APP) ao longo do rio São Bento acarretará em redução na área ocupada pela 

fitofisionomia em um contexto regional. 

A perda da vegetação florestal nativa corresponde, portanto, a um impacto negativo, de 

incidência direta, manifestação imediata, de ocorrência certa e duração permanente. Também 

se configura como irreversível, de abrangência local para floresta e o cerrado e de média 

magnitude em face da importância e da fragilidade destes ecossistemas no contexto da 

paisagem. 

Tabela 5-3: Avaliação de Impactos: Perda da Cobertura Vegetal 

Impacto – Perda da Cobertura Vegetal 

Tipo de efeito Adverso 

Caráter do impacto Direto 

Duração Permanente 

Temporalidade Curto Prazo 

Reversibilidade Irreversível 

Área de abrangência Local 

Propriedades Cumulativas e Sinergéticas 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Magnitude do efeito Média 

Mitigabilidade Não Mitigável 

5.1.1.1. Mitigação do Impacto 

Considerando que a supressão da vegetação natural na área diretamente afetada pelo 

reservatório da PCH São Bento promoverá impacto permanente e não mitigável, são necessárias 

medidas compensatórias, a serem implantadas preferencialmente na Área de Influência Direta 

do empreendimento, antes da fase de supressão da vegetação na área do reservatório e outras 

estruturas permanentes, dentre elas: 
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− Resgate da flora na área do reservatório e Área de Influência Direta do 

empreendimento; 

− Recomposição das áreas de preservação permanente do reservatório por meio do uso 

de espécies nativas da flora típica da região, não sendo permitido o uso de espécies 

exóticas ou de outros biomas que não seja o Cerrado; 

− Aproveitamento socioeconômico do material lenhoso proveniente da supressão; 

− Desenvolvimento de trabalhos de conscientização com os proprietários rurais da AID no 

intuito de tentar convencê-los a contribuir com o restabelecimento de corredores de 

conexão entre a APP do reservatório e os grandes fragmentos presentes na Área de 

Influência Direta, incluindo aqueles selecionadas como sendo potenciais para soltura 

de animais na fase de resgate. Nos casos em que houver aceite dos proprietários da 

Área Diretamente Afetada, desenvolver os estudos para estabelecer os corredores de 

conexão utilizando espécies nativas locais. 

Tabela 5-4: Mitigabilidade de Impactos: Perda da Cobertura Vegetal 

Medida – Perda de Estanqueidade do Reservatório 

Natureza Compensatória 

Área de Aplicação Local 

Etapa de Aplicação Construção 

Mitigação Curto Prazo 

Responsável pela Medida Empreendedor 

Programas Relacionados 

− Programa de Resgate da Flora e Reflorestamento da APP do 

Reservatório; 

− Programa de Supressão da Vegetação. 

5.1.2. Perda de Espécies da Flora, de Recursos Úteis para a Fauna e Interferências nos 

Processos de Dispersão 

A cobertura vegetal nativa na AII do empreendimento encontra-se reduzida a cerca de 

30%, concentrada ao longo das drenagens e áreas de relevo declivoso, apresenta alterações 

em relação às formações originais devido as interferências antrópicas ao longo do tempo, cujos 

efeitos consequentemente comprometem a disponibilidade de hábitats para a flora e fauna 

silvestres. Na AID a ocupação da vegetação nativa é maior, com 37%, cuja localização é 

distribuída da mesma forma que na AII, predominando formações secundárias cujas espécies 

vegetais presentes são de ampla distribuição no Cerrado. 

No entanto, os levantamentos realizados para o diagnóstico ambiental evidenciaram que 

esses remanescentes ainda contribuem para a manutenção de um razoável número de 

espécies da fauna na região que, embora restritas à AID, necessitam de áreas de vida extensas 

e provavelmente utilizam os remanescentes da AID para se deslocar ao longo de seu território, 

em busca de recursos vitais à sua sobrevivência - abrigo, alimento e local para reprodução. 

Neste contexto, os fragmentos de vegetação nativa presentes na área do 

empreendimento assumem papel relevante na conservação da fauna local e regional; a 

vegetação nativa ao longo do rio São Bento favorece a interligação dos remanescentes, 

ampliando as áreas passíveis de colonização para algumas espécies, especialmente para 

aquelas que não se deslocam por áreas abertas. Os movimentos da fauna no mosaico da 

paisagem variam desde padrões para forrageamento diário até migrações sazonais de longas 

distâncias; a disposição das espécies para se movimentar declina na medida em que aumenta 

a perda de habitat, num balanço entre custos de transpor ambientes desfavoráveis e benefícios 
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de se alcançar outros habitats cujas condições são mais propícias para os requerimentos mínimos 

da espécie. 

A supressão florestal que antecede a implantação das estruturas do empreendimento 

resultará na perda da continuidade dos remanescentes florestais que se concentram ao longo 

do curso do rio São Bento e, por vezes, destes com outros remanescentes presentes na AII. Essa 

intensificação do processo de fragmentação já observado atualmente na paisagem impedirá 

o fluxo de indivíduos da fauna e flora entre diferentes áreas constituintes do mosaico florestal, 

prejudicando o intercâmbio genético, diminuindo a variabilidade genética das populações e 

favorecendo a extinção local de algumas espécies.  

Para algumas espécies da mastofauna, indivíduos que antes possuíam amplas áreas de 

vida se veem forçados a buscar novos recursos nos remanescentes florestais fragmentados, o 

que os leva, no longo prazo, a formar metapopulações, ou seja, populações isoladas de um 

grupo que anteriormente era um só (PRIMAK & RODRIGUES, 2001). 

Este impacto será mais significativo para espécies da mastofauna restritas a ambientes 

florestais e/ou que apresentam hábito locomotor arborícola, cuja dispersão a partir de áreas 

com vegetação alterada é considerada limitada ou ausente; e também os mamíferos de médio 

e grande porte, que necessitam de áreas comparativamente maiores e estão sujeitos à caça 

(PARDINI et al., 2003). Dentre as espécies registradas no presente estudo que apresentam tais 

características, ressalta-se: Alouatta caraya (guariba), Dasypus novemcinctus (tatu-galinha), 

Tamandua tetradactyla (tamanduá-mirim), Mazama americana (veado), Pecari tajacu (porco-

do-mato), Leopardus pardalis (jaguatirica) e Cuniculus paca (paca). Populações de espécies de 

mamíferos de baixa densidade e associados a ambientes bem preservados, tais como os felinos 

Puma concolor (onça-parda) e Leopardus pardalis (jaguatirica); tatus do gênero Tolypeutes 

(tatu-bola); roedores como Kunsia tomentosus (rato-silvestre); marsupiais como Chironectes 

minimus (cuíca-d’água) e morcegos dos gêneros Phyllostomus e Platyrrhinus, podem sofrer ainda 

maiores reduções. 

O processo de fragmentação do ambiente existe naturalmente, mas tem sido intensificado 

pela ação humana, resultando em grande número de problemas ambientais (MMA, 2003b). 

Segundo WILCOX & MURPHY (1985) apud DONATELLI et al. (2004), o habitat fragmentado afeta 

negativamente a sobrevivência de populações e da diversidade biológica, levando a redução 

da abundância e até a extinção de algumas espécies de aves, além de tornar o ambiente 

atrativo apenas para algumas espécies, geralmente aves generalistas. 

De acordo com o exposto anteriormente, este impacto é considerado negativo; direto; de 

manifestação no curto prazo, de ocorrência certa, permanente; irreversível; de abrangência 

local; e de média magnitude, dada a importância da interligação de remanescentes florestais 

para a manutenção da biodiversidade no longo prazo. 

Tabela 5-5: Avaliação de Impactos: Perda de Espécies da Flora, de Recursos Úteis para a Fauna 

e Interferências nos Processos de Dispersão 

Impacto – Perda de Espécies da Flora, de Recursos Úteis para a Fauna e Interferências nos 

Processos de Dispersão 

Tipo de efeito Adverso 

Caráter do impacto Direto 

Duração Permanente 

Temporalidade Curto Prazo 

Reversibilidade Irreversível 

Área de abrangência Local 

Propriedades Cumulativas e Sinérgicas 

Probabilidade de ocorrência Certa 
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Impacto – Perda de Espécies da Flora, de Recursos Úteis para a Fauna e Interferências nos 

Processos de Dispersão 

Magnitude do efeito Média 

Mitigabilidade Média 

5.1.2.1. Mitigação do Impacto 

Com o propósito de minimizar os efeitos negativos à comunidade faunística residente ou 

que frequenta a área diretamente afetada pelo empreendimento, condicionada pela perda 

de recursos alimentares, recomendam-se medidas que visam restabelecer novas áreas de 

forrageamento e ainda a conservação de áreas cobertas com vegetação natural, que 

possibilitem minimizar a perda sofrida com a formação do reservatório. Assim, recomenda-se que 

seja implantada uma nova área de preservação permanente (APP) no entorno do reservatório. 

Trata-se de uma medida importante para o restabelecimento do equilíbrio ecológico local, uma 

vez que cada organismo depende de um espaço de atividade onde haja disponibilidade de 

alimento e abrigo. Propicia ou contribui para a manutenção das interações ecológicas, uma vez 

que possibilita que os animais se desloquem para os ambientes mais favoráveis durante as 

peregrinações tróficas e reprodutivas. 

A restauração da nova área de preservação permanente do reservatório deve ser feita 

por meio do uso de espécies que ocorrem nas imediações do rio São Bento, considerando a 

densidade e a composição de espécies contidos no estudo fitossociológico, apresentado no 

diagnóstico do EIA. 

Outra medida recomendada, refere-se à destinação da compensação ambiental para 

Unidade de Conservação da região, ou que contribua com a criação de alguma Unidade de 

Conservação que esteja em projeto nos órgãos ambientais, municipais ou estadual. 

O monitoramento dos efeitos deste impacto está previsto no Programa de Proteção e 

Monitoramento da Fauna na AID da PCH São Bento com ênfase nas espécies endêmicas, 

ameaçadas de extinção e migrantes. Sua compensação está vinculada ao Programa de 

Acompanhamento das Atividades de Supressão e Eventual Resgate da Fauna e à Compensação 

Ambiental a ser negociada com o órgão ambiental com o objetivo de destinar áreas e/ou 

investimentos à conservação da biodiversidade na bacia do rio São Bento. 

Tabela 5-6: Mitigabilidade de Impactos: Perda de Espécies da Flora, de Recursos Úteis para a 

Fauna e Interferências nos Processos de Dispersão 

Medida – Perda de Espécies da Flora, de Recursos Úteis para a Fauna e Interferências nos 

Processos de Dispersão 

Natureza Compensatória 

Área de Aplicação Local 

Etapa de Aplicação Construção 

Mitigação Curto Prazo 

Responsável pela Medida Empreendedor 

Programas Relacionados 

− Programa de Proteção e Monitoramento da Fauna; 

− Programa de Supressão da Vegetação; 

− Programa de Compensação Ambiental; 

− Programa de Resgate da Flora e Reflorestamento da APP do 

Reservatório. 
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5.1.3. Pressão Negativa sobre as Espécies da Fauna Silvestre 

As atividades decorrentes das obras para a construção e instalação de estruturas físicas 

da PCH São Bento incidem em impactos às diversas espécies da fauna. Estes impactos se 

relacionam ao aumento da poluição sonora, ao aumento potencial de atropelamentos nas vias 

de acesso, à maior exposição das espécies à predação e à morte indiscriminada por parte dos 

trabalhadores envolvidos na obra e população lindeira, e ao aumento potencial das atividades 

cinegéticas (caça) e de xerimbabo. 

As espécies presentes na área diretamente afetada pela instalação do empreendimento, 

residentes e transeuntes, responderão de forma distinta às diversas intervenções devido à 

especificidade comportamental de cada uma. O diagnóstico faunístico apontou uma 

comunidade faunística rica, composta por espécies típicas do bioma Cerrado, com espécies 

generalistas ou oportunistas no uso do ambiente e também espécies especialistas. 

Considerando-se o impacto prognosticado, os diferentes fatores atingirão grupos distintos. 

Considerando-se o aumento da poluição sonora, as espécies audivelmente orientadas 

serão afugentadas principalmente para áreas de vegetação contígua. Destacam-se as 

espécies de aves e mamíferos de médio e grande porte. O afugentamento de espécies em 

áreas onde a vegetação não é contígua aumentará a exposição das espécies e o risco de 

atropelamentos. Animais de menor porte tenderão a se refugiar nas proximidades. 

Da mesma forma que algumas espécies tendem a ser afugentadas, outras serão atraídas, 

uma vez que a iluminação artificial do canteiro de obras atrairá, por exemplo, insetos e, 

consequentemente, predadores potenciais. A maior exposição de espécies, diante de um 

comportamento de fuga, ou atraídas às áreas de intervenção, somada à falta de orientação 

das pessoas pode aumentar a possibilidade de morte indiscriminada de espécimes 

principalmente de espécies consideradas mistificadas, tais como serpentes (cobras), anfíbios 

(sapos) e aves das ordens Strigiformes (corujas) e Falconiformes (gaviões). 

O aumento da atividade cinegética e de xerimbabo é previsto em decorrência do 

aumento do número de pessoas em contato direto com o ambiente natural, muitas vezes 

provenientes de outras regiões onde estas práticas estão historicamente estabelecidas. 

Tabela 5-7: Avaliação de Impactos: Pressão Negativa sobre as Espécies da Fauna Silvestre 

Impacto – Pressão Negativa sobre as Espécies da Fauna Silvestre 

Tipo de efeito Adverso 

Caráter do impacto Indireto 

Duração Temporário 

Temporalidade Curto Prazo 

Reversibilidade Reversível  

Área de abrangência Local 

Propriedades Cumulativas 

Probabilidade de ocorrência Média 

Magnitude do efeito Baixa 

Mitigabilidade Alta 
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5.1.3.1. Mitigação do Impacto 

Os impactos supracitados que resultarão em pressão negativa sobre as espécies no âmbito 

da PCH São Bento são passíveis de serem mitigados caso ações específicas sejam estabelecidas. 

Tratando-se do aumento da poluição sonora, da consequente potencialidade de 

atropelamentos e da morte indiscriminada de espécimes, das atividades cinegéticas e de 

xerimbabo, ações educativas devem ser estabelecidas com o corpo operário e com a 

população lindeira. A conscientização das pessoas envolvidas é a principal medida nesse 

contexto e deve ser atingida com o uso de metodologias educativas ativas e material 

informativo no âmbito do Programa de Educação Ambiental. 

O Programa de Proteção e Monitoramento da Fauna também deve estabelecer ações no 

monitoramento de espécies mais propensas aos impactos citados. 

Tabela 5-8: Mitigabilidade de Impactos: Pressão Negativa sobre as Espécies da Fauna Silvestre 

Medida – Pressão Negativa sobre as Espécies da Fauna Silvestre 

Natureza Preventiva 

Área de Aplicação Local 

Etapa de Aplicação Construção 

Mitigação Curto Prazo 

Responsável pela Medida Empreendedor 

Programas Relacionados 

− Programa de Educação Ambiental; 

− Programa de Proteção e Monitoramento da Fauna; 

− Programa de Saúde e Segurança do Trabalhador. 

5.1.4. Risco de Afogamento de Espécies da Fauna e Encontro Inoportuno com Animais 

Este impacto relaciona-se com a formação do reservatório da PCH São Bento, que 

acarretará na inundação de áreas adjacentes à calha original do rio São Bento, tendo como 

impactos relacionados a perda da vegetação outrora existente e, consequentemente, a 

redução de habitats para as espécies residentes e transeuntes. 

Considerando-se a questão temporal do enchimento do reservatório, as espécies 

faunísticas de baixa mobilidade estarão propensas ao afogamento, uma vez que ficarão 

insuladas e desorientadas pelo aumento repentino das águas. De forma geral, as primeiras horas 

do enchimento representam os momentos mais críticos. 

Dentre as espécies de baixa mobilidade e com maior potencialidade de serem afetadas, 

estão os invertebrados, os anfíbios fossórios, terrestres e os répteis fossórios, terrestres e 

subarborícolas, os ninhegos, os filhotes de aves e os pequenos mamíferos. Animais de hábitos 

sociais, como primatas, também tendem a ficarem ilhados e, momentaneamente, 

desorientados. Espécies com maior mobilidade tendem a se dispersar para áreas lindeiras, 

principalmente as que possuem um melhor grau de conectividade. 

O cenário previsto resultará no aumento da exposição das espécies à predação e ao 

encontro inoportuno entre o homem e os animais silvestres, potencializando acidentes, dentre 

eles atropelamentos e morte indiscriminada de espécimes. 

Reitera-se que a constatação de espécies de serpentes peçonhentas, bem como de 

invertebrados peçonhentos (aranhas, escorpião, vespas, abelhas) é um fator preocupante 

considerando-se o risco de acidentes com as pessoas envolvidas com o empreendimento e a 

população lindeira. 
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Tabela 5-9: Avaliação de Impactos: Risco de Afogamento de Espécies da Fauna e Encontro 

Oportuno com Animais Peçonhentos 

Impacto – Risco de Afogamento de Espécies da Fauna e Encontro Oportuno com Animais 

Peçonhentos 

Tipo de efeito Adverso 

Caráter do impacto Direto 

Duração Temporário 

Temporalidade Curto Prazo 

Reversibilidade Reversível  

Área de abrangência Local 

Propriedades Cumulativas 

Probabilidade de ocorrência Baixa 

Magnitude do efeito Baixa 

Mitigabilidade Alta 

5.1.4.1. Mitigação do Impacto 

Os impactos diretos e indiretos previstos diante do insulamento da fauna e risco de 

encontro inoportuno com espécimes peçonhentos no período de formação do reservatório da 

PCH São Bento deverão ser mitigados diante da execução de ações de manejo especificadas 

no âmbito do Programa de Proteção e Monitoramento da Fauna e do Programa de Educação 

Ambiental.  

Considerando os dados obtidos no Programa de Proteção e Monitoramento da Fauna na 

Fase de Instalação, deverá haver um dimensionamento das ações específicas emergenciais 

durante o enchimento do reservatório, bem como das ações educativas direcionadas às 

pessoas envolvidas com o empreendimento. 

Tabela 5-10: Mitigabilidade de Impactos: Risco de Afogamento de Espécies da Fauna e 

Encontro Oportuno com Animais Peçonhentos 

Medida – Risco de Afogamento de Espécies da Fauna e Encontro Oportuno com Animais 

Peçonhentos 

Natureza Corretiva 

Área de Aplicação Local 

Etapa de Aplicação Construção 

Mitigação Curto Prazo 

Responsável pela Medida Empreendedor 

Programas Relacionados 

− Programa de Educação Ambiental,  

− Programa de Proteção e Monitoramento da Fauna; 

− Programa de Saúde e Segurança do Trabalhador. 
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5.1.5. Pressão Negativa sobre as Assembleias de Peixes nas Fases de Desvio e Enchimento do 

Reservatório 

As atividades correspondentes à instalação da PCH São Bento podem representar pressão 

negativa sobre a ictiofauna devido à possibilidade de aprisionamento dos peixes durante as 

ações de desvio do rio São Bento. 

À medida em que o nível da água diminui em consequência do desvio do rio, algumas 

poças se formam ao longo do leito do rio, algumas espécies podem ser aprisionadas, causando 

a mortandade de peixes. 

Com o barramento do rio para enchimento do reservatório, o nível da água à jusante da 

barragem será reduzido, acarretando a formação de poças marginais que confinará os peixes, 

causando a mortandade de espécies da ictiofauna. 

Tabela 5-11: Avaliação de Impactos: Pressão Negativa sobra as Assembleias de Peixes nas 

Fases de Desvio e Enchimento do Reservatório 

Impacto – Pressão Negativa sobra as Assembleias de Peixes nas Fases de Desvio e 

Enchimento do Reservatório 

Tipo de efeito Adverso 

Caráter do impacto Direto 

Duração Temporário 

Temporalidade Curto Prazo 

Reversibilidade Reversível  

Área de abrangência Local 

Propriedades Cumulativas 

Probabilidade de ocorrência Baixa 

Magnitude do efeito Baixa 

Mitigabilidade Alta 

5.1.5.1. Mitigação do Impacto 

Durante a fase de desvio do rio São Bento deverá ser realizado o resgate manual dos 

peixes. Para execução dessa medida, é necessária a presença de uma equipe de campo 

formada por especialistas que coletarão os peixes porventura confinados nas poças 

remanescentes, realizando a soltura nos locais de restituição. Essa é uma medida emergencial 

que deverá fazer parte do escopo do Programa de Salvamento da Ictiofauna. 

A fim de se avaliar as condições das assembleias de peixes durante a fase de construção, 

onde ocorrem alterações no ambiente, o Programa de Monitoramento da Ictiofauna deverá 

avaliar o comportamento das assembleias de peixes. 

Tabela 5-12: Mitigabilidade de Impactos: Pressão Negativa sobra as Assembleias de Peixes nas 

Fases de Desvio e Enchimento do Reservatório 

Medida – Pressão Negativa sobra as Assembleias de Peixes nas Fases de Desvio e 

Enchimento do Reservatório 

Natureza Corretiva 

Área de Aplicação Local 

Etapa de Aplicação Construção 

Mitigação Curto Prazo 
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Medida – Pressão Negativa sobra as Assembleias de Peixes nas Fases de Desvio e 

Enchimento do Reservatório 

Responsável pela Medida Empreendedor 

Programas Relacionados 
− Programa de Monitoramento, Transposição e Salvamento 

da Ictiofauna; 

5.1.6. Contribuição Técnico-Científica para o Conhecimento da Flora 

Os levantamentos biológicos realizados no âmbito de estudos ambientais constituem uma 

ferramenta imprescindível para o conhecimento dos ecossistemas antes da implantação do 

empreendimento, bem como para identificar a presença de espécies ameaçadas, raras e 

bioindicadoras e suas áreas de ocupação. Assim, a atividade de pesquisa gera a ampliação do 

conhecimento cientifico sobre a biota regional. As informações obtidas no presente estudo a 

respeito dos diferentes grupos biológicos são de extrema importância para o conhecimento da 

vegetação do bioma Cerrado. 

Com relação à bacia do rio São Bento, os levantamentos bibliográficos realizados 

apontam para a existência de estudos na AII e seu entorno, além de municípios vizinhos, com 

relatos sobre o uso do solo da região mais especificadamente. Existem também listagens da flora 

e fauna regional em Estudos de Impacto Ambiental para diferentes localidades onde vêm sendo 

implantados outros empreendimentos próximos ao rio São Bento, no rio São Marcos e Paranaíba. 

Não foram encontradas na literatura informações que possibilitem dimensionar o patrimônio 

biológico que existia originalmente na região ou o que já se perdeu em termos de riqueza e 

diversidade genética, uma vez que as formações existentes hoje se encontram intensamente 

fragmentadas e alteradas. 

Deste modo, as informações de riqueza e abundância de espécies dos diferentes grupos 

da flora, obtidas neste estudo propicia um melhor conhecimento da estrutura das comunidades 

nas Áreas de Influência do empreendimento e permitem avaliar possíveis interferências deste 

sobre o meio ambiente, assim como elaborar estratégias que minimizem os impactos negativos 

ou, de forma compensatória, contribuam para a conservação e manejo das espécies na região. 

Este pode ser considerado um impacto de efeito positivo; incidência direta; Abrangência 

regional tendo em vista que os dados gerados vão contribuir para o conhecimento do Cerrado 

da região; manifesta-se a longo prazo, considerando que os dados serão disponibilizados a partir 

do protocolo dos estudos ambientais no órgão ambiental; de ocorrência certa, irreversível; 

permanente; e de alta magnitude, uma vez que o relatório técnico é de acesso restrito, mas a 

publicação dos resultados em outros meios de divulgação científica pode elevar este status. 

Dessa maneira, o presente impacto é classificado como de importância alta. 

Tabela 5-13: Avaliação de Impactos: Contribuição Técnico-Científica para o Conhecimento da 

Flora 

Impacto – Contribuição Técnico-Científica para o Conhecimento da Flora 

Tipo de efeito Benéfico 

Caráter do impacto Direto 

Duração Permanente 

Temporalidade Longo Prazo 

Reversibilidade Irreversível 

Área de abrangência Regional 

Propriedades Cumulativas 

Probabilidade de ocorrência Certa 
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Impacto – Contribuição Técnico-Científica para o Conhecimento da Flora 

Magnitude do efeito Alta 

Potenciabilidade Potencializável 

5.1.6.1. Potenciabilidade do Impacto 

Para potencializar este impacto positivo, é importante que a divulgação do conhecimento 

adquirido seja direcionada tanto para a comunidade científica quanto para as comunidades 

diretamente envolvidas com o empreendimento. 

Tabela 5-14: Mitigabilidade de Impactos: Contribuição Técnico-Científica para o Conhecimento 

da Biota 

Medida – Contribuição Técnico-Científica para o Conhecimento da Flora 

Natureza Otimizadora 

Área de Aplicação Regional 

Etapa de Aplicação Construção/Operação 

Mitigação Longo Prazo 

Responsável pela Medida Empreendedor 

Programas Relacionados 

− Programa de Educação Ambiental; 

− Programa de Proteção e Monitoramento da Fauna; 

− Programa de Monitoramento, Transposição e Salvamento 

da Ictiofauna; 

− Programa de Monitoramento da Entomofauna Vetora; 

− Programa de Resgate da Flora e Reflorestamento da APP do 

Reservatório;  

− Programa de Supressão da Vegetação. 

5.2. Fase de Operação 

 

5.2.1. Modificação da Paisagem Natural 

A formação do reservatório da PCH São Bento promoverá alteração significativa na 

paisagem em função da substituição da vegetação marginal pelo reservatório, e pela 

transformação de um ambiente lótico em semilêntico. 

A consequência disso pode, de maneira brusca, desencadear uma série de desequilíbrios 

ecológicos e sociais (COELHO, 2008). 

A presença do reservatório pode ser entendida, em princípio, como sendo um fator 

positivo, uma vez que representa mais um elemento no cenário da região, propício, inclusive, à 

exploração turística. Por outro lado, levando-se em consideração aspectos ecológicos, trata-se 

de um impacto negativo, por considerar que, além da perda da vegetação natural, a presença 

de um reservatório, mesmo que operado à fio d’água, favorecerá as espécies que são 

adaptadas aos lagos artificiais em detrimento das espécies terrestres da flora local e das 

aquáticas de ambientes lóticos, além de interferir no processo de dispersão, como já foi 

comentado anteriormente. 

  



ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PCH SÃO BENTO 

 

 
 

 

José Aloísio da Silva 
CREA nº 6087/D-GO 

45 

 

Tabela 5-15: Avaliação de Impactos: Modificação da Paisagem Natural 

Impacto – Modificação da Paisagem Natural 

Tipo de efeito Adverso 

Caráter do impacto Direto 

Duração Permanente 

Temporalidade Curto Prazo 

Reversibilidade Irreversível 

Área de abrangência Local 

Propriedades Sinergéticas 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Magnitude do efeito Média 

Mitigabilidade Baixa 

5.2.1.1. Mitigação do Impacto 

Sobre a transformação da paisagem na Área de Influência Direta, recomenda-se a 

limpeza da área do reservatório através do Programa de Supressão da Vegetação, para que 

não ocorra o alagamento de áreas florestadas e formação de paliteiro proporcionado pelas 

espécies arbóreas de grande porte, mortas após a inundação. 

O desmatamento propiciará a formação de um lago “limpo” além de evitar, mesmo que 

pouco provável, a alteração na qualidade da água. Auxiliará ainda, no resgate de materiais da 

flora, sobretudo de epífitas, além de promover o aproveitamento econômico do material 

vegetal removido, em especial com potencial madeireiro. 

Tabela 5-16: Mitigabilidade de Impactos: Modificação da Paisagem Natural 

Medida – Modificação da Paisagem Natural 

Natureza Corretiva 

Área de Aplicação Local 

Etapa de Aplicação Operação 

Mitigação Curto Prazo 

Responsável pela Medida Empreendedor 

Programas Relacionados 

− Programa de Supressão da Vegetação; 

− Programa de Resgate da Flora e Reflorestamento da APP do 

Reservatório; 

− Programa de Proteção e Monitoramento da Fauna; 

− Programa de Monitoramento da Entomofauna Vetora; 

− Programa de Monitoramento, Transposição e Salvamento 

da Ictiofauna. 

5.2.2. Proliferação de Insetos Vetores 

Considerando-se os impactos citados, relacionados à implantação da PCH São Bento, 

Baixo, sob o ponto de vista epidemiológico, as modificações sobre o ambiente natural resultarão 

no aumento das áreas propícias à proliferação dos artrópodes vetores (aumento de ambientes 

lênticos). Numa outra perspectiva, a redução de habitats naturais poderá aumentar a exposição 
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de determinados insetos e potencialização do contato com as pessoas envolvidas com o 

empreendimento e população lindeira. 

Este impacto é prognosticado considerando a presença de espécies potencialmente 

vetores para a região e pode refletir na disseminação de doenças e zoonoses, caso estas possam 

vir a ocorrer na área. Os efeitos impactantes no âmbito social poderão aparecer em decorrência 

de alterações populacionais dos artrópodes hematófagos. 

Tabela 5-17: Avaliação de Impactos: Proliferação de Insetos Vetores 

Impacto – Proliferação de Insetos Vetores 

Tipo de efeito Adverso 

Caráter do impacto Indireto 

Duração Cíclica 

Temporalidade Médio Prazo 

Reversibilidade Irreversível  

Área de abrangência Local 

Propriedades Cumulativas 

Probabilidade de ocorrência Baixa 

Magnitude do efeito Baixa 

Mitigabilidade Média 

5.2.2.1. Mitigação do Impacto 

O monitoramento das populações de interesse epidemiológico num recorte espaço -

temporal é a medida indicada para o impacto prognosticado e permitirá a formação de um 

banco de dados importante para a definição de estratégias interventivas, sendo um grande 

aliado ao controle da saúde pública regional. 

As ações específicas devem ser estabelecidas no Programa de Monitoramento da 

Entomofauna Vetora. Sugere-se ainda que o empreendedor apoie a melhoria no sistema de 

Saúde Pública dos municípios diretamente afetados pela PCH São Bento através do Programa 

de Articulação Institucional, Responsabilidade Socioambiental e Monitoramento dos Indicadores 

Socioambientais. 

Tabela 5-18: Mitigabilidade de Impactos: Proliferação de Insetos Vetores 

Medida – Proliferação de Insetos Vetores  

Natureza Preventiva 

Área de Aplicação Local 

Etapa de Aplicação Operação 

Mitigação Médio Prazo 

Responsável pela Medida Empreendedor 

Programas Relacionados 

− Programa de Monitoramento da Entomofauna Vetora; 

− Programa de Educação Ambiental; 

− Programa de Articulação Institucional, Responsabilidade 

Socioambiental e Monitoramento dos Indicadores 

Socioeconômicos. 



ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PCH SÃO BENTO 

 

 
 

 

José Aloísio da Silva 
CREA nº 6087/D-GO 

47 

 

5.2.3. Alteração na Composição da Assembleia de Peixes à Jusante 

Com a construção da barragem no rio São Bento para implantação da PCH São Bento, 

será criada uma barreira física, que impedirá a migração de algumas espécies de peixes. Dessa 

forma, haverá uma interferência no processo reprodutivo, uma vez que, algumas espécies 

necessitam chegar às regiões de cabeceiras para completar este processo. 

Além disso, algumas espécies tendem a ficar estacionadas nas proximidades das saídas 

das turbinas, sendo assim facilmente predadas, acarretando na depleção das assembleias de 

peixes. 

Tabela 5-19: Avaliação de Impactos: Alteração na Composição da Assembleia de Peixes à 

Jusante 

Impacto – Alteração na Composição da Assembleia de Peixes à Jusante 

Tipo de efeito Adverso 

Caráter do impacto Direto 

Duração Permanente 

Temporalidade Médio Prazo 

Reversibilidade Irreversível 

Área de abrangência Local 

Propriedades Cumulativas e Sinergéticas 

Probabilidade de ocorrência Baixa 

Magnitude do efeito Baixa 

Mitigabilidade Média 

5.2.3.1. Mitigação do Impacto 

Como forma de mitigação recomenda-se que seja executada a transposição manual de 

peixes. Esta medida deverá ser executada considerando-se o período em que as espécies 

migradoras sobem o rio com o intuito reprodutivo (piracema). 

Uma equipe formada por especialistas deverá capturar os peixes e efetuar a soltura à 

montante do reservatório, considerando-se as espécies que desovam em águas correntes 

(reofílicas). Também deverá ser desenvolvido um Programa de Monitoramento, Transposição e 

Salvamento da Ictiofauna, com o intuito de se avaliar as condições em que irão se encontrar as 

assembleias de peixes após o empreendimento. 

Tabela 5-20: Avaliação da Medida: Alteração na Composição da Assembleia de Peixes à 

Jusante 

Medida – Alteração na Composição da Assembleia de Peixes à Jusante 

Natureza Corretiva 

Área de Aplicação Local 

Etapa de Aplicação Contrução/Operação 

Mitigação Médio Prazo 

Responsável pela Medida Empreendedor 

Programas Relacionados 
− Programa de Monitoramento, Transposição e Salvamento 

da Ictiofauna. 
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5.2.4. Alteração na Composição da Assembleia de Peixes à Montante 

Com o estabelecimento da barragem na região de montante, ocorrerá a alteração do 

habitat e microhabitat pela transformação da condição lótica para a condição semilêntica no 

trecho do rio afetado pela área do reservatório. 

Desta forma, independente das questões associadas à livre passagem de peixes pela 

barragem, espécies que desovam em águas correntes (reofílicas) sofrerão depleção, devido à 

perda de áreas de desova pelo alagamento. 

Com isso, espécies de caráter generalista e oportunista, ocuparão os novos ambientes 

alterando padrões de riqueza e abundância, em detrimento de espécies que possuem 

características lóticas. 

Tabela 5-21: Avaliação de Impactos: Alteração na Composição da Assembleia de Peixes à 

Montante 

Impacto – Alteração na Composição da Assembleia de Peixes à Montante 

Tipo de efeito Adverso 

Caráter do impacto Direto 

Duração Permanente 

Temporalidade Médio Prazo 

Reversibilidade Irreversível 

Área de abrangência Local 

Propriedades Cumulativas 

Probabilidade de ocorrência Baixa 

Magnitude do efeito Baixa 

Mitigabilidade Média 

5.2.4.1. Mitigação do Impacto 

A medida está associada à colonização ou reposição de estoques pesqueiros que estão 

realizando sua atividade migratória ao longo do rio. Este processo consiste na transposição 

manual das espécies migradoras que estão à jusante do reservatório, realizando-se a soltura à 

montante, observando-se os períodos de piracema, que é o período de maior movimentação 

das espécies reofílicas. 

O êxito das ações será mais facilmente alcançado tendo como premissa a identificação 

das espécies que realizam suas migrações tróficas e reprodutivas nas diferentes épocas de 

migração, contribuindo com o equilíbrio ecológico do ambiente de montante do barramento 

da PCH São Bento. Também deverá ser desenvolvido um Programa de Monitoramento, 

Transposição e Salvamento da Ictiofauna, com o intuito de se avaliar as condições das 

assembleias de peixes após a implantação do empreendimento. 
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Tabela 5-22: Avaliação da Medida: Alteração na Composição da Assembleia de Peixes à 

Montante 

Medida – Alteração na Composição da Assembleia de Peixes à Montante 

Natureza Corretiva 

Área de Aplicação Local 

Etapa de Aplicação Operação 

Mitigação Médio Prazo 

Responsável pela Medida Empreendedor 

Programas Relacionados 
− Programa de Monitoramento, Transposição e Salvamento 

da Ictiofauna. 

5.2.5. Aprisionamento de Peixes Durante Procedimentos de Manutenção das Turbinas e Canal 

de Adução 

Este impacto se baseia no aprisionamento de peixes durante os procedimentos de 

manutenção da casa de força, canal de adução e estruturas associadas. 

Assim, durante os procedimentos de manutenção, o nível da água à jusante poderá 

baixar, formando algumas poças. Os peixes podem, então, ficar aprisionados no canal e nas 

poças marginais, o que acarretará em sua mortandade. 

Tabela 5-23: Avaliação de Impactos: Aprisionamento de Peixes Durante Procedimentos de 

Manutenção das Turbinas e Canal de Adução 

Impacto – Aprisionamento de Peixes Durante Procedimentos de Manutenção das Turbinas e 

Canal de Adução 

Tipo de efeito Adverso 

Caráter do impacto Direto 

Duração Cíclico 

Temporalidade Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível 

Área de abrangência Local 

Propriedades Cumulativas 

Probabilidade de ocorrência Baixa 

Magnitude do efeito Baixa 

Mitigabilidade Alta 

5.2.5.1. Mitigação do Impacto 

Durante os procedimentos de manutenção das unidades geradoras deverão acontecer 

ações de salvamento das espécies de peixes que ficarão confinadas nas poças remanescentes. 

Os profissionais envolvidos deverão ser informados com antecedência para que possam 

realizar a programação das ações. Para tal ação deverão ser utilizados apetrechos como 

tarrafas, puçás e redes de arrasto de diversos tamanhos. 

É de suma importância, para esse tipo de ação, o recrutamento da maior força de 

trabalho possível. 
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Tabela 5-24: Avaliação da Medida: Aprisionamento de Peixes Durante Procedimentos de 

Manutenção das Turbinas e Canal de Adução 

Medida – Aprisionamento de Peixes Durante Procedimentos de Manutenção das Turbinas e 

Canal de Adução 

Natureza Corretiva 

Área de Aplicação Local 

Etapa de Aplicação Operação 

Mitigação Longo Prazo 

Responsável pela Medida Empreendedor 

Programas Relacionados 
− Programa de Monitoramento, Transposição e Salvamento 

da Ictiofauna. 

5.2.6. Aumento da Diversidade das Comunidades Planctônicas Decorrentes da Formação do 

Reservatório 

A principal alteração na formação de qualquer reservatório, e que afeta de maneira direta 

as comunidades planctônicas, é a redução da velocidade de corrente e o aumento do tempo 

de residência da água, determinados pelo barramento. Essa redução na vazão determina uma 

maior estabilidade na coluna de água criando um ambiente propício para um incremento da 

biomassa das comunidades fitoplanctônica e zooplanctônica. Neste sentido, impactos 

relacionados às comunidades planctônicas decorrem do fato de que muitos componentes do 

fitoplâncton são capazes de produzir florações, em função do incremento de nutrientes, que 

afetam a qualidade de água, prejudicando seus usos múltiplos. 

Além das alterações mencionadas acima, são observadas alterações na composição das 

comunidades planctônicas. Durante a fase pré-represamento, o principal fator estruturador 

destas comunidades em rios é a hidrodinâmica. Com a redução na velocidade de corrente 

determinada pelo barramento, estas comunidades, que na fase pré-represamento, eram quase 

que exclusivamente constituídas por organismos pseudoplanctônicos passam, na fase pós-

represamento, a serem compostas por organismos tipicamente planctônicos. 

É um impacto com probabilidade de ocorrência certa, uma vez que essas comunidades 

serão beneficiadas. 

Tabela 5-25: Avaliação de Impactos: Aumento da Diversidade das Comunidades Planctônicas 

Decorrentes da Formação do Reservatório. 

Impacto – Aumento da Diversidade das Comunidades Planctônicas Decorrentes da 

Formação do Reservatório 

Tipo de efeito Adverso 

Caráter do impacto Indireto 

Duração Permanente 

Temporalidade Longo Prazo 

Reversibilidade Irreversível 

Área de abrangência Local 

Propriedades Cumulativas 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Magnitude do efeito Média 

Potenciabilidade Não Mitigável 
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5.2.6.1. Mitigação do Impacto 

Com o enchimento do reservatório as comunidades planctônicas serão favorecidas, 

devido à redução de fluxo, pois vivem à deriva. Poderá haver o aumento da biomassa das 

cianobactérias, pois foram registradas na área de estudo, uma vez que esses organismos reagem 

de forma rápida a mudanças ambientais, podendo desenvolver populações (florações) em 

condições cálidas e de alta disponibilidade de nutrientes. Consequentemente, essas florações 

podem afetar a dinâmica dos sistemas aquáticos, diminuir a qualidade da água e prejudicar a 

saúde das pessoas. 

Dessa forma, a limpeza da área que será inundada e a recuperação das vegetações 

ciliares são de suma importância para evitar maior incremento de nutrientes durante as chuvas 

e consequentemente evitar florações das algas. Além disso, identificar fontes pontuais e difusas 

de lançamentos de efluentes, para evitar o incremento de nutrientes no reservatório. 

Tabela 5-26: Avaliação da Medida - Aumento da diversidade das comunidades planctônicas 

decorrente da formação do reservatório 

Medida - Aumento da diversidade das comunidades planctônicas decorrente da formação 

do reservatório 

Natureza Preventiva 

Área de aplicação Local 

Etapa de aplicação Operação 

Mitigação Médio Prazo 

Responsável pela medida Empreendedor 

Programas relacionados 

− Programa de Monitoramento Limnológico e Qualidade da 

Água; 

− Programa de Resgate da Flora e Reflorestamento da APP 

do Reservatório. 

5.2.7.  Proliferação de Macrófitas Aquáticas, Cianobactérias e Moluscos 

Em função da baixa concentração de nutrientes verificadas no rio São Bento e afluentes, 

ausência de macrófitas e baixa densidade de cianobactérias, é pouco provável que ocorra a 

proliferação (caso haja colonização) destes táxons. Além disso, não foram identificados 

moluscos invasores, como por exemplo o Limnoperma fortunei, o mexilhão dourado. 

As invasões biológicas têm sido reconhecidas como uma das ameaças de alto impacto 

aos ecossistemas naturais. Os ambientes mais susceptíveis à introdução acidental de espécies 

são regiões estuarinas e lagos, pois muitas das espécies exóticas e potencialmente invasoras são 

organismos aquáticos. 

Ainda que o registro do mexilhão dourado não tenha ocorrido no presente estudo, existe 

o registro para a bacia do rio Paranaíba, do qual o rio São Bento é afluente, e por isso é 

importante considerar a possibilidade de infestação futura. 

Tabela 5-27: Avaliação de Impactos: Proliferação de Macrófitas Aquáticas, Cianobactérias e 

Moluscos. 

Impacto – Proliferação de Macrófitas Aquáticas, Cianobactérias e Moluscos 

Tipo de efeito Adverso 

Caráter do impacto Indireto 

Duração Permanente 
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Impacto – Proliferação de Macrófitas Aquáticas, Cianobactérias e Moluscos 

Temporalidade Longo Prazo 

Reversibilidade Irreversível 

Área de abrangência Local 

Propriedades Sinérgicas 

Probabilidade de ocorrência Baixa 

Magnitude do efeito Média 

Mitigabilidade Média 

5.2.7.1. Mitigação do Impacto 

Deverá ser implantado monitoramento periódico para verificar o surgimento de moluscos, 

especialmente o mexilhão dourado, que, caso registrado, poderá causar prejuízo aos usos 

múltiplos do reservatório. Dessa forma, tendo a presença desse molusco invasor será necessário 

elaborar um programa para controle da espécie. 

Sabe-se que fatores antropogênicos e alterações na qualidade da água influenciam na 

sua distribuição (PESTANA et al., 2010). Esse molusco pode causar sérios problemas como 

incrustações das turbinas, podendo atrapalhar a operação das mesmas. 

Nos locais de ocorrência de L. fortunei e nas regiões de invasão iminente, é essencial o 

monitoramento da espécie, que pode ser inserido em programas de monitoramento de 

qualidade da água e ictiofauna em reservatórios. Em especial nas regiões ainda não afetadas, 

o monitoramento do mexilhão dourado e sua detecção precoce permitem o desenvolvimento 

de ações para prevenir os impactos de sua proliferação. 

Caso ocorra infestação por macrófitas aquáticas, deverá ser feita a elaboração de um 

plano de manejo. O controle deverá ser feito mediante a espécie e proliferação verificadas. 

Algumas plantas enraizadas não podem ser retiradas, pois aumentariam o risco de 

eutrofização com o revolvimento do sedimento (isso depende da composição e caracterização 

química deste sedimento). 

O monitoramento para verificação desses táxons deverá ocorrer durante a fase de 

construção e operação do empreendimento. 

Tabela 5-28: Avaliação da Medida: Proliferação de Macrófitas Aquáticas, Cianobactérias e 

Moluscos. 

Medida – Proliferação de Macrófitas Aquáticas, Cianobactérias e Moluscos 

Natureza Preventiva 

Área de Aplicação Local 

Etapa de Aplicação Operação 

Mitigação Médio Prazo 

Responsável pela Medida Empreendedor 

Programas Relacionados 
− Programa de Monitoramento Limnológico e Qualidade da 

Água. 

  



ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PCH SÃO BENTO 

 

 
 

 

José Aloísio da Silva 
CREA nº 6087/D-GO 

53 

 

5.2.8. Contribuição Técnico-Científica para o Conhecimento da Biota 

Os efeitos impactantes do empreendimento podem ser evidenciados a curto e a longo 

prazo, e a formação de uma base de dados passíveis de comparação é uma condição para o 

melhor aproveitamento científico. Assim, o aproveitamento científico dos dados é uma 

contribuição imensurável para o conhecimento regional e nacional. O estímulo à divulgação 

dos resultados obtidos nos Programas Ambientais tanto para a comunidade científica, quanto 

para a comunidade geral, subsidiará a tomada de decisão futura sobre ações específicas de 

conservação para as espécies potencialmente mais impactadas. 

Tabela 5-29: Avaliação de Impactos: Contribuição Técnico-Científica para o Conhecimento da 

Biota 

Impacto – Contribuição Técnico-Científica para o Conhecimento da Biota 

Tipo de efeito Benéfico 

Caráter do impacto Direto 

Duração Permanente 

Temporalidade Longo Prazo 

Reversibilidade Irreversível  

Área de abrangência Regional 

Propriedades Cumulativas 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Magnitude do efeito Alta 

Potenciabilidade Potenciabilizável 

5.2.8.1. Potenciabilidade do Impacto 

Os dados gerados na Fase de Instalação e a continuidade do Programa de 

Monitoramento da Fauna e o Programa de Resgate da Flora e Reflorestamento da APP do 

Reservatório na Fase de Operação resultarão em um importante banco de dados que 

subsidiarão ações conservativas às espécies-chaves elencadas durante o monitoramento. 

O resgate da flora torna-se relevante nesta fase, a fim de proporcionar recursos (fontes de 

propágulos) para o restabelecimento de áreas no processo de restauração e recuperação 

ambiental. Parcerias com instituições científicas de âmbito local e regional deverão ser 

estabelecidas. 

Reitera-se que o empreendedor deverá apoiar as ações de divulgação científica dos 

resultados obtidos conforme sugestão do corpo técnico-científico envolvido. 
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Tabela 5-30: Potencialização de Impactos: Contribuição Técnico-Científica para o 

Conhecimento da Biota 

Potencialização de Impactos: Contribuição Técnico-Científica para o Conhecimento da Biota 

Natureza Otimizadora 

Área de Aplicação Regional 

Etapa de Aplicação Construção/Operação 

Mitigação Longo Prazo 

Responsável pela Medida Empreendedor 

Programas Relacionados 

− Programa de Proteção e Monitoramento da Fauna; 

− Programa de Monitoramento da Entomofauna Vetora; 

− Programa de Monitoramento, Transposição e Salvamento 

da Ictiofauna; 

− Programa de Proteção e Monitoramento da Fauna. 
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6. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS – MEIO 

SOCIOECONÔMICO 

Como resultado da análise realizada pela equipe multidisciplinar através dos métodos de 

Check-List e Ad Hoc, atingiu-se uma listagem de ações desencadeadoras de impactos passíveis 

de ocorrência nas fases de planejamento, construção e operação da PCH São Bento sobre o 

meio socioeconômico, elencados na Tabela 6-1. 

Tabela 6-1: Check-List dos Potenciais Impactos no Meio Socioeconômico. 

Ações Desencadeadoras de Impactos Impactos sobre o Meio Biótico 

Fase de Planejamento 

− Desenvolvimento do Projeto de 

Engenharia; 

− Desenvolvimento do Estudo de Impacto 

Ambiental. 

Intranquilidade da população ante a incerteza 

de implantação do projeto. 

Geração de conhecimento dos municípios em 

estudo. 

Fase de Construção e Enchimento 

− Aquisição de terras;  

− Contratação de serviços de terceiros; 

− Ampliação e melhoria da infraestrutura; 

− Implantação do canteiro de obras; 

− Contratação de mão de obra; 

− Desocupação e limpeza da área do 

reservatório; 

− Pagamento de indenizações; 

− Fechamento das comportas enchimento 

do reservatório. 

Geração de empregos e dinamização da 

economia local. 

Interferência no cotidiano da população 

residente nas propriedades afetadas pelo 

reservatório. 

Interferência em benfeitorias e negociação de 

terras. 

Risco de acidentes de trabalho durante as 

obras. 

Sobrecarga na infraestrutura municipal e 

equipamentos públicos e inflação imobiliária. 

Aumento na ocorrência de DSTs, gravidez 

precoce e exploração sexual. 

Fase de Operação 

− Manutenção civil, elétrica e mecânica;  

− Fiscalização do reservatório e APP; 

− Geração de energia elétrica.  

Desmobilização de mão de obra e 

desaquecimento de atividade econômica. 

Aumento na arrecadação de tributos públicos. 

Aumento da oferta de energia, maior 

estabilidade do SIN e inserção de fonte 

renovável na matriz de energia do Brasil. 
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6.1. Fase de Planejamento 

 

6.1.1. Intranquilidade da População ante a Incerteza de Implantação do Projeto 

No período que antecede a implantação do empreendimento, a notícia sobre a sua 

construção gera expectativas diversas junto à população local e regional, especialmente 

naquelas residentes em parcelas de terras localizadas na Área de Influência Direta (AID). 

A partir da fase dos estudos ambientais, é necessária a realização de visitações técnicas 

nas propriedades, o que pode causar desconforto e intranquilidade na população. 

Devido ao tempo decorrido para o amadurecimento do projeto, considerando-se desde 

as visitações para reconhecimento do potencial hidroenergético do rio para a fase de inventário 

hidrelétrico, estudos de divisão de queda, definição do projeto básico e levantamentos para a 

fase de licenciamento ambiental prévio, os proprietários de terras não possuem esclarecimentos 

suficientes quanto à implantação ou não dos empreendimentos, uma vez que é necessário 

aguardar a aprovação tanto pela ANEEL quanto pelo órgão ambiental, da viabilidade do 

projeto. 

Esse tempo de amadurecimento culmina no desconforto, intranquilidade, expectativas e 

dúvidas da população local quanto à exata abrangência do reservatório, extensão das 

interferências, cronograma de construção, além das formas de negociação das terras 

efetivamente atingidas. 

Esse impacto é estritamente social e deve ser considerado. Medidas preventivas devem 

ser empreendidas na fase preliminar dos levantamentos, devendo ter, todos os agentes 

envolvidos nos trabalhos de campo, compreensão técnica adequada para esclarecimentos 

acerca do projeto. 

A PCH São Bento irá atingir, na concepção proposta, apenas 7 propriedades sendo duas 

delas, as mais atingidas, de um único proprietário. Os demais proprietários já forma visitados e 

tem conhecimento do projeto, sendo que apenas um dos entrevistados se apresentou contra a 

implantação do empreendimento. Esse proprietário só utiliza a propriedade para lazer. 

Tabela 6-2: Avaliação de Impactos: Intranquilidade da População ante a Incerteza de 

Implantação do Projeto. 

Impacto – Intranquilidade da População ante a Incerteza de Implantação do Projeto 

Tipo de efeito Adverso 

Caráter do impacto Direto 

Duração Temporário 

Temporalidade Curto Prazo 

Reversibilidade Reversível 

Área de abrangência Local 

Propriedades Cumulativas 

Probabilidade de ocorrência Baixa 

Magnitude do efeito Baixa 

Mitigabilidade Alta 
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6.1.1.1. Mitigação do Impacto 

É de suma importância, que em qualquer etapa do projeto de implantação da PCH São 

Bento ocorra o contato e o esclarecimento de dúvidas para a população local, o Poder Público, 

as Organizações Sociais e Comunitárias, bem como para a população residente na Área de 

Influência Direta e entorno do empreendimento. 

À medida que o projeto começa a se efetivar, as dúvidas populares vão ganhando maior 

complexidade e força, daí a necessidade de se promover ações de esclarecimento, reunidas 

em um Programa de Comunicação Social. 

As ações a serem realizadas pelo programa devem ter início com as visitas específicas para 

a realização dos estudos da área. O contato com os organismos sociais e políticos, bem como 

com a população diretamente afetada, deverá ser realizado por profissionais qualificados e 

munidos das informações mínimas sobre o projeto, como abrangência, status atual, dentre 

outros, para que sejam prontamente disponibilizadas aos interessados. 

O Programa de Comunicação Social deverá considerar as visões e as expectativas 

existentes na região acerca do aproveitamento, tanto no aspecto das impressões positivas 

quanto das negativas, visando dissipar as expectativas exacerbadas, explicando, de forma 

didática e acessível, os impactos do empreendimento, assim como as ações para minimizar e 

controlar esses impactos. 

Esse programa deverá ter continuidade de forma mais consistente assim que for concedida 

a Licença Prévia (LP) para o empreendimento, quando, então, se poderá informar às pessoas 

sobre o cronograma do projeto e seu efetivo alcance, bem como a indenização das terras. 

Neste momento, é importante também um programa de Educação Ambiental, em 

parceria com os setores públicos e privados dos municípios com a finalidade de melhor preparar 

a população para a compreensão do empreendimento e sua repercussão no ambiente. 

Tabela 6-3: Avaliação da Medida: Intranquilidade da População ante a Incerteza de 

Implantação do Projeto 

Medida – Intranquilidade da População ante a Incerteza de Implantação do Projeto 

Natureza Preventiva 

Área de Aplicação Local 

Etapa de Aplicação Planejamento 

Mitigação Curto Prazo 

Responsável pela Medida Empreendedor 

Programas Relacionados 

− Programa de Comunicação Social; 

− Programa de Educação Ambiental;  

− Programa de Negociação de Terras e Indenização de 

Benfeitorias. 

6.1.2. Geração de Conhecimento dos Municípios em Estudo 

Durante o planejamento do empreendimento é realizada uma série de estudos para se 

diagnosticar as áreas de influência e possibilitar uma análise quanto à viabilidade 

socioambiental de sua implantação. 

Nesse momento, profissionais de diversas áreas de atuação realizam trabalhos de campo, 

levantamento de dados secundários e revisões bibliográficas para embasar uma análise 

consistente dos meios socioeconômico, biótico e físico. Tais conhecimentos reunidos, além de 

subsidiarem o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), 

podem ter diversos outros usos, como por exemplo, servir de referência para a criação de 
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Políticas Públicas, pensando-se no desenvolvimento do município e na elevação da qualidade 

de vida da população, uma vez que os dados são levantados em diversas fontes e retratam 

muitos aspectos da população, representando tanto fragilidades quanto pontos fortes dos 

territórios estudados. 

Quanto ao meio socioeconômico, os dados, atualizados, obtidos dos municípios da AII e 

AID da PCH São Bento possibilitaram uma análise quanto à capacidade, demandas e ofertas de 

vários setores econômicos e culturais desses municípios, cujos resultados apontaram 

potencialidades e fragilidades, não apenas visando a implantação de um empreendimento 

hidrelétrico, mas realidades vivenciadas no cenário atual. 

Os diagnósticos de todos os meios são elaborados por profissionais capacitados e com 

experiência, o que culmina na elaboração de um material qualificado e que ficará disponível 

para a população. 

Tabela 6-4: Avaliação de Impactos: Geração de Conhecimento dos Municípios em Estudo 

Impacto – Geração de Conhecimento dos Municípios em Estudo 

Tipo de efeito Benéfico 

Caráter do impacto Direto 

Duração Permanente 

Temporalidade Curto Prazo 

Reversibilidade Irreversível 

Área de abrangência Regional 

Propriedades Cumulativas e Sinergéticas 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Magnitude do efeito Média 

Potenciabilidade Potencializável 

6.1.2.1. Potenciabilidade do Impacto 

Para a otimização do impacto torna-se importante que os conhecimentos gerados 

consigam alcançar o poder público, principalmente o setor de planejamento e as escolas 

municipais. Sugere-se, portanto, que sejam implementadas ações junto aos programas de 

comunicação social e articulação institucional, de modo que as informações alcancem as 

bibliotecas e/ou secretarias municipais, bem como escolas, sendo um destes instrumentos o 

RIMA. 

Importante, também, é que o EIA, relatório mais completo e técnico, possa ser 

disponibilizado ao município, como exemplo às secretarias de meio ambiente e/ou órgãos 

estratégicos de desenvolvimento social, sendo dessa forma um dos materiais capazes de 

subsidiar políticas públicas e que sirvam de acervo dos municípios em questão. 

Os estudos devem ser disponibilizados por meio de articulação do empreendedor, não 

havendo ainda, nesta fase, a execução de Planos e Programas específicos. 
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Tabela 6-5: Avaliação da Medida: Geração de Conhecimento dos Municípios em Estudo 

Medida – Geração de Conhecimento dos Municípios em Estudo 

Natureza Otimizadora 

Área de Aplicação Regional 

Etapa de Aplicação Planejamento 

Potencialização Médio Prazo 

Responsável pela Medida Empreendedor 

Programas Relacionados Não se Aplica 

6.2. Fase de Construção e Enchimento 

6.2.1. Geração de Empregos e Dinamização da Economia Local 

Projetos hidrelétricos como a PCH São Bento estão associados à utilização intensiva de mão 

de obra, principalmente durante a fase de construção, com tendência a diminuir 

gradativamente à medida que as obras vão sendo concluídas e para a fase de operação do 

aproveitamento.  

Quanto à geração de empregos, durante a construção da Pequena Central Hidrelétrica 

está prevista a geração de 250 empregos diretos e 450 indiretos no pico da obra, o que causará 

impacto instantâneo na geração de renda de diversas famílias locais, que por sua vez acabará 

potencializando o comércio das Áreas de Influência Direta e Indireta. 

Além desses aspectos, diretamente relacionados à fase de construção do 

empreendimento, ocorre ainda geração de empregos na fase de operação e manutenção da 

PCH, ainda que em proporção muito inferior. 

O aumento da renda da população local repercute em melhorias na infraestrutura local, 

o que acaba aquecendo principalmente os setores de hospedagens, alimentação, roupas, 

lazer, entre outros. 

Desta forma, mesmo a população não contratada para a construção do 

empreendimento, pode ser contratada por estabelecimentos diversos nas cidades de 

Davinópolis e Catalão, que aumentarão suas demandas pela população flutuante e aumento 

do poder de compra dos trabalhadores das cidades. 

Por isso existe uma relação direta entre a geração de empregos para construção da PCH 

e a dinamização da economia local. 

Tabela 6-6: Avaliação de Impactos: Geração de Empregos e Dinamização da Economia Local 

Impacto – Geração de Empregos e Dinamização da Economia Local 

Tipo de efeito Benéfico 

Caráter do impacto Direto 

Duração Temporário 

Temporalidade Curto Prazo 

Reversibilidade Reversível 

Área de abrangência Regional 

Propriedades Sinergéticas 
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Impacto – Geração de Empregos e Dinamização da Economia Local 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Magnitude do efeito Alta 

Potenciabilidade Potencializável 

6.2.1.1. Potenciabilidade do Impacto 

Para a otimização do impacto e dinamização da economia local, o empreendedor, 

juntamente das empresas contratadas (empreiteiros e prestadores de serviços) deverão priorizar 

a contratação da mão de obra disponível nas cidades de Davinópolis e Catalão. Para isso, 

recomenda-se a execução de um Programa de Responsabilidade Socioambiental e Articulação 

Institucional e Monitoramento dos Indicadores Socioeconômicos, que deverá anteceder o início 

das obras. 

O programa deverá realizar uma parceria com os municípios no que diz respeito ao 

levantamento da mão de obra disponível e a priorização na contratação desta. Assim a 

população residente nos municípios da AID e região será valorizada, solucionando-se, em parte, 

o problema de desemprego e, sobretudo, evitando-se as negativas consequências de se 

importar trabalhadores de outras regiões. Fato este que, em geral, potencializa impactos sociais 

de caráter adverso. 

O empreendedor deverá buscar juntamente com os municípios a realização de cursos de 

capacitação de mão de obra direcionada aos cargos ofertados. Essa articulação pode ser 

impulsionada, ainda, através do Programa de Comunicação Social, para que se ampliem as 

possibilidades da população local ter conhecimento dos postos de trabalho gerados com 

antecedência. 

Tabela 6-7: Avaliação da Medida: Geração de Empregos e Dinamização da Economia Local 

Medida – Geração de Empregos e Dinamização da Economia Local 

Natureza Otimizadora 

Área de Aplicação Regional 

Etapa de Aplicação Construção 

Otimização Curto Prazo 

Responsável pela Medida Empreendedor 

Programas Relacionados 

− Programa de Comunicação Social; 

− Programa de Treinamento e Qualificação da Mão de Obra;  

− Programa de Articulação Institucional, Responsabilidade 

Socioambiental e Monitoramento dos Indicadores 

Socioeconômicos. 
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6.2.2. Interferência no Cotidiano da População Residente nas Propriedades Afetadas pelo 

Reservatório 

Inicialmente, o projeto original da PCH São Bento, na cota 740,0 m, foram identificadas 16 

propriedades diretamente afetadas, com uma população residente composta por 

aproximadamente 24 famílias, totalizando 73 habitantes, com a relocação de 10 habitantes. 

Após o diagnóstico socioambiental e a nova proposta para a PCH São Bento em consenso entre 

a Engenharia, consultores ambientais e o Empreendedor, a nova cota do empreendimento 

proposta teve um rebaixamento de 3,0 m, ou seja, passou a ser 737,0. Com isso, o número de 

propriedades diretamente afetadas foi reduzido de 16 para 7, sendo 3 na margem esquerda e 4 

na margem direita. Enquanto a alternativa original atingia 28 benfeitorias, com a nova 

concepção, não será atingida nenhuma benfeitoria, assim como, não haverá nenhum habitante 

relocado. 

As sedes das propriedades se localizam próximas às estradas, havendo assim, interferência 

nestas propriedades, destacando-se que o impacto maior ocorrerá nas propriedades próximas 

aos canteiros de obras, barragem e demais estruturas permanentes e temporárias da PCH. 

Foi observado, ainda, que as estradas, ainda que de leito natural, apresentam boa 

trafegabilidade e, por isso, o aumento no tráfego de veículos leves e pesados podem causar 

desconforto à comunidade, dado a incidência de ruído, poeira fugitiva e, também, danos aos 

acessos. 

A movimentação de veículos será intensa durante o tempo de permanência das obras 

civis, que têm uma duração estimada de 24 meses, podendo haver concentrações temporárias 

em alguns trechos e permanente em outros, considerando-se o prazo de construção. 

O número de trabalhadores poderá, também, significar um aumento de circulação de 

pessoas estranhas na Área Diretamente Afetada, o que será, muitas vezes, considerado como 

importuno pela população circunvizinha. 

Assim sendo, fatores diversos como o trânsito diário de máquinas, caminhões e pessoas de 

outras localidades são considerados, de modo geral, os impactos mais implicativos, pois causam 

a perda da privacidade, geram insegurança e, por vezes, conflitos e insatisfações. Durante o 

processo, alguns programas são necessários, pois nem todos os habitantes podem aceitar ou 

incorporar as mudanças de forma positiva. 

Tabela 6-8: Avaliação de Impactos: Interferência no Cotidiano da População Residente nas 

Propriedades Afetadas pelo Reservatório 

Impacto – Interferência no Cotidiano da População Residente nas Propriedades Afetadas 

pelo Reservatório 

Tipo de efeito Adverso 

Caráter do impacto Direto 

Duração Temporário 

Temporalidade Curto Prazo 

Reversibilidade Reversível 

Área de abrangência Local 

Propriedades Sinergéticas 

Probabilidade de ocorrência Baixa 

Magnitude do efeito Baixa 

Mitigabilidade Alta 
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6.2.2.1. Mitigação do Impacto 

De maneira geral, para a mitigação deste impacto, os operários envolvidos com a 

implantação do empreendimento deverão ser instruídos para minimizar as interferências no 

cotidiano das famílias vizinhas ao empreendimento, com orientações como: 

− Não entrar em propriedades sem comunicação prévia aos proprietários; 

− Não usufruir de produtos da terra (pomares e lavouras) sem a permissão dos 

proprietários;  

− Evitar barulhos excessivos e/ou atitudes que possam vir a causar constrangimentos e 

conflitos; 

− Evitar a movimentação de veículos e máquinas nas áreas de pastagens, para que não 

ocorra a abertura de caminhos antes não existentes, exceto quando acordado e se 

autorizado pelo proprietário; 

− Não deixar resíduos nos pátios de serviço; 

− Manter velocidade dos veículos adequada ao local; 

− Evitar a realização de trabalhos noturnos em áreas próximas às residências rurais. 

Além disso, deve-se disponibilizar um caminhão-pipa para controle de emissão de poeira 

e melhoria na sinalização e nas próprias estradas vicinais nas proximidades do empreendimento, 

além de se executar ações de Comunicação Social para monitorar os anseios da população 

lindeira e levá-los à empreiteira e empreendedor para viabilizar sua execução. 

Tabela 6-9: Avaliação da Medida: Interferência no Cotidiano da População Residente nas 

Propriedades Afetadas pelo Reservatório 

Medida – Interferência no Cotidiano da População Residente nas Propriedades Afetadas pelo 

Reservatório 

Natureza Preventiva 

Área de Aplicação Local 

Etapa de Aplicação Construção 

Mitigação Curto Prazo 

Responsável pela Medida Empreendedor 

Programas Relacionados 

− Programa de Comunicação Social;  

− Programa de Educação Ambiental;  

− Programa de Negociação de Terras e Indenização de 

Benfeitorias;  

− Programa de Articulação Institucional, Responsabilidade 

Socioambiental e Monitoramento dos Indicadores 

Socioeconômicos. 

6.2.3. Interferência em Benfeitorias e Negociação de Terras 

A implantação da PCH São Bento causará interferência em 07 propriedades rurais. A área 

de alagamento, em áreas produtivas, apresenta ocupação apenas com pastagem com 1,22ha 

sendo o restante, de 5,79 ha de vegetação natural e 8,11 ha da calha do rio. Vale destacar que 

a área efetivamente alagada (6,89 ha) é menor do que o total da calha do rio na região do 

reservatório (8,11 ha). 

Considerando-se as áreas destinadas à futura Área de Preservação Permanente da PCH 

São Bento, 41,8 ha (53,7%) é composta por vegetação natural e 44,9% (35,0 ha) de pastagem 

(Tabela 6-10). 
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Tabela 6-10: Uso do solo na futura Área de Preservação Permanente 

Uso do solo ha % % sobre o total 

Vegetação Natural 

Árvores Esparsas 1,773 4,2% 

53,7% 

Capoeira 0,476 1,1% 

Cerrado 7,793 18,6% 

Floresta Ciliar 31,792 76,0% 

Subtotal 41,834 100,0% 

Área Produtiva 
Pastagem 34,979 100,0% 

44,9% 
Subtotal 34,979 100,0% 

Outros 

Acesso 0,199 17,9% 

1,4% 
Área alagada 0,353 31,8% 

Outros 0,557 50,3% 

Subtotal 1,109 100,0% 

Total 77,92 100,0% 

Mesmo nas propriedades em que não há comprometimento das atividades produtivas, é 

necessário considerar o impacto causado pela inundação de parcelas de terras, além das áreas 

necessárias à instalação das estruturas temporárias e permanentes da PCH, pois as propriedades 

deverão ser indenizadas em conformidade com as interferências sofridas. 

Quanto à acessibilidade, no percurso que permitirá o acesso à PCH São Bento, o 

empreendimento não afetará nenhuma ponte. As estradas não sofrerão interferência pelo 

alagamento, nem se considerando os caminhos inseridos nos limites da APP. 

Tabela 6-11: Avaliação de Impactos: Interferência em Benfeitorias e Negociação de Terras. 

Impacto – Interferência em Benfeitorias e Negociação de Terras 

Tipo de efeito Adverso 

Caráter do impacto Direto 

Duração Permanente 

Temporalidade Curto Prazo 

Reversibilidade Irreversível 

Área de abrangência Local 

Propriedades Cumulativas 

Probabilidade de ocorrência Baixa 

Magnitude do efeito Baixa 

Mitigabilidade Não Mitigável 
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6.2.3.1. Mitigação do Impacto 

O empreendedor deverá disponibilizar uma equipe habilitada para manter interlocução 

entre a empresa e os proprietários, de modo a resolver, caso a caso, os conflitos que, porventura 

venham e surgir e para efetivar, de fato, as negociações.  

As parcelas de terras afetadas serão indenizadas diretamente aos proprietários ribeirinhos 

ao reservatório. Para a minimização deste impacto, deve-se pagar o valor econômico que 

provém da propriedade. 

No tocante aos acessos que sofrerão impactos dentro das propriedades devido ao 

alagamento e APP a ser projetada, será necessária a construção de alternativa de acesso, para 

permitir o livre trânsito dos proprietários. Quanto aos acessos em comum, deverão ser mantidos 

em bom estado de conservação. 

Tabela 6-12: Avaliação da Medida: Interferência em Benfeitorias e Negociação de Terras. 

Medida – Interferência em Benfeitorias e Negociação de Terras 

Natureza Compensatória 

Área de Aplicação Local 

Etapa de Aplicação Construção 

Mitigação Curto Prazo 

Responsável pela Medida Empreendedor 

Programas Relacionados 

− Programa de Comunicação Social; 

− Programa de Negociação de Terras e Indenização de 

Benfeitorias.  

6.2.4. Risco de Acidentes de Trabalho Durante as Obras 

Dentre os possíveis acidentes, o “acidente típico” é aquele que decorre da atividade que 

o indivíduo exerce, e responde por 84% dos acidentes de trabalho no Brasil (MT, 2005).  

As atividades construtivas de usinas hidrelétricas expõem os operários a possibilidades de 

se acidentarem na realização das ações tecnológicas, tendo em vista a utilização de 

equipamentos pesados, pneumáticos, máquinas e veículos. Apesar das tentativas constantes 

em se evitar esses acidentes, a partir, por exemplo, da disponibilização de equipamentos de 

proteção individual (EPIs), há de se considerar os riscos de acidentes de trabalho como um 

impacto possível na obra, e, mais do que isso, a necessidade de se desenvolver alguns 

programas específicos de saúde e segurança do trabalhador. 

Tabela 6-13: Avaliação de Impactos: Risco de Acidentes de Trabalho Durante as Obras 

Impacto – Risco de Acidentes de Trabalho Durante as Obras 

Tipo de efeito Adverso 

Caráter do impacto Direto 

Duração Temporário 

Temporalidade Curto Prazo 

Reversibilidade Irreversível 

Área de abrangência Local 

Propriedades Sinergéticas 
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Impacto – Risco de Acidentes de Trabalho Durante as Obras 

Probabilidade de ocorrência Baixa 

Magnitude do efeito Baixa 

Mitigabilidade Alta 

6.2.4.1. Mitigação do Impacto 

Algumas medidas podem mitigar o risco de acidentes, dentre as quais inclui-se a criação 

de uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) para assegurar-se a implantação 

de medidas preventivas de acidentes e redução de seus riscos, distribuição e exigência de uso 

de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), além dos Equipamentos de Proteção Coletiva 

(EPCs), fiscalização, realização de palestras, orientações e sinalização de advertência 

adequadas. 

Para melhor organizar as medidas propostas sugere-se a implantação de um Programa de 

Saúde e Segurança do Trabalhador. Em geral, a maioria dos acidentes de trabalho podem ser 

evitados com medidas simples, desde que sejam corretamente encaminhadas. 

Entre essas medidas, destacam-se: 

− Criação de uma CIPA, conforme as normas do Ministério do Trabalho, para 

encaminhamento das medidas de segurança do trabalhador; 

− Realização de exames admissionais; 

− Fornecimento de água e alimentos de boa qualidade; 

− Distribuição e exigência do uso de EPIs para todos os operários envolvidos com ações 

de risco; 

− Fiscalização permanente do uso destes equipamentos; 

− Realização de frequentes palestras e oficinas de orientação aos trabalhadores (as);  

− Instalação de um ambulatório com a presença de um médico especialista em 

medicina do trabalho. 

A execução do Programa de Saúde e Segurança do Trabalhador deverá contemplar, 

além das ações mencionadas, outras necessidades locais percebidas durante a construção, 

como forma de assegurar um ambiente de trabalho de baixo risco aos trabalhadores envolvidos 

na construção da PCH São Bento. 

Tabela 6-14: Avaliação da Medida: Risco de Acidentes de Trabalho Durante as Obras 

Medida – Risco de Acidentes de Trabalho Durante as Obras 

Natureza Preventiva 

Área de Aplicação Local 

Etapa de Aplicação Construção 

Mitigação Curto Prazo 

Responsável pela Medida Empreendedor 

Programas Relacionados − Programa de Saúde e Segurança do Trabalhador 
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6.2.5. Sobrecarga na Infraestrutura Municipal e Equipamentos Públicos e Inflação Imobiliária 

Durante a construção do empreendimento é comum a contratação de diversos 

profissionais. Ainda que o empreendedor priorize a contratação de mão de obra da população 

local, muitas vezes ofertando ou realizando parcerias para disponibilizar cursos e capacitações, 

em alguns casos, torna-se necessária a importação de mão de obra. 

Essa nova população pode representar sobrecarga na infraestrutura municipal e nos 

equipamentos públicos, tais como serviços de saúde, educação, serviços públicos em geral, 

hotéis, restaurantes e bares, entre outras estruturas necessárias ao atendimento dos 

trabalhadores. 

Parte dessa população flutuante não residirá nos alojamentos da obra, e por ter que residir 

temporariamente nos municípios próximos ao empreendimento, tende a buscar por habitação, 

fato este que pode impulsionar o mercado imobiliário, devido à oferta e procura. Como 

consequência pode ocorrer, portanto, inflação temporária, com o aumento nos preços de 

imóveis para aluguel. 

No pico das obras está previsto um contingente aproximado de 150 trabalhadores, dos 

quais, pela média observada em obras similares, tem-se uma composição de 25% solteiros e 75% 

casados (Tabela 6-15). Deste contingente, estima-se que 60% dos trabalhadores poderão ser 

locais e/ou regionais, ou seja, poderão ser contratados cerca de 90 trabalhadores cujas 

respectivas famílias já utilizam a infraestrutura local/regional, restando uma estimativa de 60 

trabalhadores de outras localidades. Esses trabalhadores, conforme constatado em obras 

semelhantes, durante monitoramento ambiental da fase construtiva, na maioria das vezes são 

casados, porém, atualmente, apenas um percentual máximo de 10% dos trabalhadores casados 

levam seus familiares, aumentando um contingente de agregados de 5 famílias, tendo em média 

dois filhos por família, totalizando 15 pessoas, conforme apresentado na  

Tabela 6-16. 

Para base de cálculo foi considerado em média três atendimentos anuais, causando uma 

estimativa de demanda de 225 atendimentos anuais, ou seja, 19 atendimentos mensais, 

considerando os dados estimados para o pico das obras. 

Tabela 6-15: Estimativa do total de trabalhadores no pico das obras 

Total de trabalhadores 

Solteiros 38 

Casados 112 

Total 150 

Trabalhadores locais 

Solteiros 23 

Casados 67 

Total 90 

Trabalhadores de outras localidades 

Solteiros 15 

Casados 45 

Total 60 

Trazem família 5 

Não trazem família 40 
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Tabela 6-16: Estimativa do acréscimo na demanda de atendimento na saúde 

Trabalhadores de outras localidades 60 

Familiares 15 

Total contingente 75 

Acréscimo na demanda de saúde no pico das obras (mensal) 19 

Observando esses números a sobrecarga na infraestrutura municipal e equipamentos 

deverá ser muito pequena. 

Tabela 6-17: Avaliação de Impactos: Sobrecarga na Infraestrutura Municipal e Equipamentos 

Públicos e Inflação Imobiliária. 

Impacto – Sobrecarga na Infraestrutura Municipal e Equipamentos Públicos e Inflação 

Imobiliária 

Tipo de efeito Adverso 

Caráter do impacto Direto 

Duração Temporário 

Temporalidade Curto Prazo 

Reversibilidade Reversível 

Área de abrangência Local 

Propriedades Sinergéticas 

Probabilidade de ocorrência Baixa 

Magnitude do efeito Baixa 

Mitigabilidade Média 

6.2.5.1. Mitigação do Impacto 

A principal medida preventiva é a priorização da mão de obra local, restringindo a 

importação de trabalhadores ao menor quantitativo necessário às obras. 

Ações de valorização e capacitação de mão de obra também auxiliam na redução do 

número de operários nesta população flutuante, consequentemente, reduzindo-se as 

possibilidades de sobrecarga nos equipamentos públicos. 

Ainda, deverão ser executadas ações de acompanhamento e monitoramento da 

contratação de mão de obra oriunda de outras localidades, assim como o monitoramento dos 

indicadores socioeconômicos dos municípios, afim de relacionar, se as possíveis sobrecargas 

estão vinculadas aos operários da obra, ou não. 

A articulação institucional com os municípios representa importante instrumento capaz de 

organizar ações direcionadas à minimização do impacto sobre a infraestrutura local e 

equipamentos públicos, buscando-se atender aos anseios da comunidade local e a 

responsabilidade social do empreendedor. 

Quanto a uma ação preventiva capaz de minimizar a inflação dos preços dos imóveis 

destinados a aluguéis em decorrência da obra é justamente a já citada contração da mão de 

obra local. 
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Tendo em vista que a maior parte dos trabalhadores será originária dos próprios municípios 

onde a PCH São Bento será instalada, espera-se que poucos trabalhadores fiquem reféns da 

especulação e da inflação imobiliária. Quando isso ocorrer, acredita-se que a articulação 

institucional e o salário recebido pelos trabalhadores nos serviços prestados, consigam suprir o 

aumento nos preços. 

Tabela 6-18: Avaliação da Medida: Sobrecarga na Infraestrutura Municipal e Equipamentos 

Públicos e Inflação Imobiliária 

Medida – Sobrecarga na Infraestrutura Municipal e Equipamentos Públicos e Inflação 

Imobiliária 

Natureza Preventiva 

Área de Aplicação Local 

Etapa de Aplicação Construção 

Mitigação Curto Prazo 

Responsável pela Medida Empreendedor/Poder Público 

Programas Relacionados 

− Programa de Articulação Institucional, Responsabilidade 

Socioambiental e Monitoramento dos Indicadores 

Socioeconômicos. 

6.2.6. Aumento na Ocorrência de DSTs/AIDS, Gravidez Precoce e Exploração Sexual 

Considerando-se experiências anteriores de construção de aproveitamentos hidrelétricos, 

o aumento da população masculina nos municípios, ainda que em número pouco expressivo 

quando comparado ao total populacional, pode elevar os números de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST), incluindo a AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) na população 

local. 

Geralmente, tal população masculina é representada por homens solteiros, ou, ainda que 

casados, desacompanhados de seus familiares, e, mesmo que não se possa generalizar, é 

possível que pessoas que migrem para diversas áreas do país, em busca de oportunidades de 

emprego, que não se previnam devidamente quando de suas relações sexuais, e, muitas vezes, 

nem demonstrem preocupação quanto à possibilidade de aquisição de DSTs, em especial a 

AIDS. 

Assim, essa população acaba por, nem sempre, fazer um acompanhamento médico 

preventivo, o que amplia a possibilidade de disseminação de doenças. 

Outra preocupação relacionada ao aumento da população masculina na região da 

implantação da PCH São Bento diz respeito ao envolvimento com menores de idade, o que 

caracteriza a exploração sexual infantil. O reflexo dessas relações efêmeras pode resultar em 

gravidez precoces e/ou não planejadas, aumentando o número de filhos de mães solo no 

município. 

Tabela 6-19: Avaliação de Impactos: Aumento na Ocorrência de DSTs/AIDS, Gravidez Precoce 

e Exploração Sexual 

Impacto – Aumento na Ocorrência de DSTs/AIDS, Gravidez Precoce e Exploração Sexual 

Tipo de efeito Adverso 

Caráter do impacto Direto 

Duração Temporário 

Temporalidade Curto Prazo 
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Impacto – Aumento na Ocorrência de DSTs/AIDS, Gravidez Precoce e Exploração Sexual 

Reversibilidade Reversível 

Área de abrangência Local 

Propriedades Sinergéticas 

Probabilidade de ocorrência Baixa 

Magnitude do efeito Baixa 

Mitigabilidade Média 

6.2.6.1. Mitigação do Impacto 

Apesar da gravidade social deste impacto, medidas podem ser tomadas para que os 

efeitos sejam evitados ou mitigados. A eficácia está relacionada a uma ação dupla de 

conscientização, tanto da população local, quanto da população flutuante. 

São sugeridas ações dentro do Programa de Articulação Institucional, Responsabilidade 

Socioambiental e Monitoramento dos Indicadores Socioeconômicos, como parcerias com as 

Secretarias de Saúde, para que ações conjuntas sejam realizadas abrangendo a população 

local e operários. 

Ainda, indica-se a realização de exames médicos previamente à contratação de todo o 

contingente de trabalhadores e dos exames periódicos previstos na legislação trabalhista, no 

que diz respeito à saúde do trabalhador. 

Quanto às ações educativas, são sugeridas palestras informativas e orientativas no âmbito 

do Programa de Educação Ambiental voltadas tanto à conscientização, quanto aos problemas 

levantados, primeiramente, com a população local, através de palestras e distribuição de 

material informativo, abrindo-se também espaço para discussões que promovam o 

empoderamento das mulheres em diferentes faixas etárias. 

As ações direcionadas aos trabalhadores, no sentido de conscientização dos danos 

pessoais e à terceiros das práticas sexuais sem proteção, deverão ser realizadas por meio de 

campanhas educativas de esclarecimento em relação aos riscos das doenças sexualmente 

transmissíveis, formas de contágio e medidas de prevenção, além da responsabilidade social de 

não disseminar doenças infectocontagiosas. As consequências causadas por essas doenças 

deverão ser enfaticamente trabalhadas, no intuito de conscientizá-los da importância da 

conduta preventiva. 

Deverão ser abordados também temas como consequências do abuso sexual, de 

menores ou não, e dos filhos que são deixados desamparados, desestruturando a vida da mãe 

solo e da criança. 

Deverá ser promovida a distribuição de preservativos aos funcionários, abordando-se, mais 

uma vez, a importância das ações preventivas. 

Para que seja obtido maior êxito nessas ações deverão ser firmadas parcerias com a 

Secretaria de Saúde, e responsáveis por ações voltadas à infância e juventude. 

É indicada, ainda, a contratação de população local sempre que possível, para trabalhar 

no empreendimento. Isso, porque, diminui-se a interferência dos hábitos locais e, se reduz a 

possibilidade de exploração sexual. 
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Tabela 6-20: Avaliação da Medida: Aumento na Ocorrência de DSTs/AIDS, Gravidez Precoce e 

Exploração Sexual 

Medida – Aumento na Ocorrência de DSTs/AIDS, Gravidez Precoce e Exploração Sexual 

Natureza Preventiva 

Área de Aplicação Local 

Etapa de Aplicação Construção 

Mitigação Curto Prazo 

Responsável pela Medida Empreendedor/Poder Público 

Programas Relacionados 

− Programa de Comunicação Social;  

− Programa de Combate a DSTs/AIDS, Exploração Sexual e 

Gravidez Indesejada;  

− Programa de Saúde e Segurança do Trabalhador;  

− Programa de Educação Ambiental;  

− Programa de Articulação Institucional, Responsabilidade 

Socioambiental e Monitoramento dos Indicadores 

Socioeconômicos.  

6.2.7. Possíveis Interferências em Patrimônio Arqueológico 

Embora no município diretamente afetado não exista sítio arqueológico registrado no 

CNSA/IPHAN, é necessário considerar a possibilidade interferências das obras em patrimônio 

arqueológico. 

De acordo com Caldarelli (1996), os impactos arqueológicos mais comuns associados aos 

empreendimentos hidrelétricos podem ser observados na Tabela 6-21: 

Tabela 6-21: Impactos arqueológicos mais comuns associados aos empreendimentos 

hidrelétricos. 

Processo Tecnológico Impacto Arqueológico 

Remoção da cobertura vegetal 
Exposição e destruição de estruturas arqueológicas 

superficiais 

Terraplanagem para instalação do 

canteiro de obras 

Destruição de estruturas arqueológicas superficiais e 

subsuperficiais 

Escavações para instalação de 

alojamentos e/ou vilas residenciais 
Destruição de estruturas arqueológicas 

Corte e aterros para vias de acessos Exposição e soterramento de estruturas arqueológicas 

Empréstimo de materiais naturais de 

construção 
Destruição de fontes pretéritas de matéria-prima 

Disposição de bota-fora Soterramento de estruturas arqueológicas 

Execução de obras de realocação 

(infraestrutura e assentamentos) 

Exposição, soterramento e destruição de estruturas 

arqueológicas 

Desmatamento e destocamento da 

vegetação da área a ser inundada 
Exposição e destruição de estruturas arqueológicas 
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Processo Tecnológico Impacto Arqueológico 

Enchimento do reservatório 

Submersão de estruturas arqueológicas e 

descaracterização do território pretérito de captação 

de recursos 
Fonte: CALDARELLI, 1996 

Portanto, as atividades para implantação da PCH São Bento, como revolvimento do solo, 

escavações, terraplenagem, entre outras, podem, eventualmente, comprometer possível 

patrimônio arqueológico existente na Área de Influência Direta do aproveitamento. Pelas 

características locais esse fato é de muito baixa probabilidade. 

Tabela 6-22: Avaliação do Impacto - Possíveis interferências em patrimônio arqueológico 

Impacto - Possíveis interferências em patrimônio arqueológico 

Tipo de efeito Adverso 

Caráter do impacto Direto 

Duração Permanente 

Temporalidade Curto Prazo 

Reversibilidade Irreversível 

Área de abrangência Local  

Propriedades Cumulativas 

Probabilidade de ocorrência Baixa 

Magnitude do efeito Baixa 

Mitigabilidade Alta 

6.2.7.1. Mitigação do Impacto 

Do ponto de vista da arqueologia, qualquer interferência pela implantação de 

empreendimentos hidrelétricos deverá ser precedida de pesquisas de Arqueologia Preventiva 

conforme portaria 07/1998, 230/2002 e Instrução Normativa nº 001, de 25 de março de 2015 do 

IPHAN. 

Caso seja constatada a existência de material arqueológico relevante, o mesmo deverá 

ser resgatado e destinado à instituição autorizada pelo IPHAN. A preferência por instituições que 

possam receber este tipo de material e que seja da própria região auxilia na divulgação e 

disponibilização do patrimônio resgatado ao conhecimento da comunidade, sendo através de 

exposição em museus, publicação em revistas, veículos de comunicação locais como os jornais, 

ou ainda, disponibilização na rede mundial de computadores (internet). Todas as informações 

obtidas servirão para a alimentação de um banco de dados arqueológicos do IPHAN/GO sobre 

a cultura material, que permitirá a realização de estudos mais detalhados sobre os processos e 

padrões de assentamentos humanos pretéritos na região. 

Destaca-se que todo o processo envolvendo o Patrimônio Histórico, Cultural e 

Arqueológico é tramitado diretamente no IPHAN, que autoriza os estudos e define as ações 

mitigatórias que deverão ser efetivamente executadas, emitindo ao final do processo a 

anuência para continuidade do processo de licenciamento ambiental, seja para a fase de 

Licença Prévia ou Licenças posteriores. 
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Tabela 6-23: Avaliação da Medida - Possíveis interferências em patrimônio arqueológico 

Medida - Possíveis interferências em patrimônio arqueológico 

Natureza Corretiva 

Área de aplicação Local 

Etapa de aplicação Construção 

Mitigação Curto prazo 

Responsável pela medida Empreendedor 

Programas relacionados A ser definido pelo IPHAN 

6.3. Fase de Operação 

6.3.1. Desmobilização de Mão de Obra e Desaquecimento de Atividade Econômica 

Na fase de desmobilização, ao final das obras civis, a maioria dos operários contratados, 

geralmente, são dispensados, previsto com o fim do ciclo de trabalhos. Esse fato, ocorre pelas 

características do empreendimento, onde há um pico de mobilização de pessoas e, com a 

sucessão das etapas construtivas, ocorre dispensa gradativa até o momento de desmobilização. 

Essa desmobilização de mão de obra, ainda que gradativa, pode acarretar em 

sobrecarga da população desocupada nos municípios, seja pelos residentes dos municípios 

diretamente afetados pela PCH São Bento, que ocuparam postos de trabalho, seja pelos 

trabalhadores da região que foram atraídos e que acabam por permanecer nos municípios em 

busca de novas ocupações, podendo contribuir para uma possível sobrecarga na infraestrutura 

desses municípios. 

Da mesma forma que a chegada de trabalhadores e novos postos de trabalho aquece a 

economia, quando esse grupo de pessoas mobilizadas para as construções deixam as cidades 

ou mesmo deixam de ter vínculo de trabalho com as obras, ocorre um consequente e 

instantâneo desaquecimento de atividade econômica. Reduz-se assim, a capacidade de 

consumo dos trabalhadores, estreitando-se a demanda por bens e serviços locais, resultando, 

portanto, em uma diminuição do consumo em diversos setores, rebatendo-se diretamente sobre 

a arrecadação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). 

Tabela 6-24: Avaliação de Impactos: Desmobilização de Mão de Obra e Desaquecimento de 

Atividade Econômica 

Impacto – Desmobilização de Mão de Obra e Desaquecimento de Atividade Econômica 

Tipo de efeito Adverso 

Caráter do impacto Direto 

Duração Permanente 

Temporalidade Médio Prazo 

Reversibilidade Irreversível 

Área de abrangência Regional 

Propriedades Sinergéticas 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Magnitude do efeito Alta 

Mitigabilidade Baixa 
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6.3.1.1. Mitigação do Impacto 

Uma das medidas que pode ser tomada para a desmobilização da mão de obra e 

consequente desativação da atividade econômica é a qualificação da mão de obra regional 

proporcionada na fase de mobilização, pois, com essa formação, o trabalhador tem maior 

possibilidade de encontrar nova colocação no mercado e até mesmo permanecer trabalhando 

na execução da construção de outros empreendimentos hidrelétricos. 

As funções a serem capacitadas para o mercado de trabalho podem ser empregadas em 

outros tipos de obras relacionadas à construção civil, como por exemplo: armadores, pedreiros, 

carpinteiros, soldadores, operadores (máquinas e/ou veículos), mecânicos e eletricistas, 

proporcionando mão de obra qualificada nos municípios inseridos na AII do empreendimento. 

Tabela 6-25: Avaliação da Medida: Desmobilização de Mão de Obra e Desaquecimento de 

Atividade Econômica 

Medida – Desmobilização de Mão de Obra e Desaquecimento de Atividade Econômica 

Natureza Preventiva 

Área de Aplicação Local 

Etapa de Aplicação Operação 

Mitigação Curto Prazo 

Responsável pela Medida Empreendedor 

Programas Relacionados 

− Programa de Treinamento e Qualificação da Mão de Obra;  

− Programa de Articulação Institucional, Responsabilidade 

Socioambiental e Monitoramento dos Indicadores 

Socioeconômicos.  

6.3.2. Aumento na Arrecadação de Tributos Públicos 

No caso da PCH, na fase de operação, haverá permanência de contribuição de imposto 

direto (ISSQN), gerado pela mão de obra residente e pela prestação de serviços esporádicos à 

manutenção do empreendimento e execução dos programas ambientais pós-enchimento. 

Ainda, com a geração de energia da PCH, aumenta-se a receita do município, 

consequentemente sua renda per capita, contabilizada para o cálculo da alíquota do Fundo 

de Participação dos Municípios, repassados anualmente aos municípios do estado. 

Tabela 6-26: Avaliação de Impactos: Aumento na Arrecadação de Tributos Públicos 

Impacto – Aumento na Arrecadação de Tributos Públicos 

Tipo de efeito Benéfico 

Caráter do impacto Direto 

Duração Permanente 

Temporalidade Médio Prazo 

Reversibilidade Irreversível 

Área de abrangência Local 

Propriedades Sinergéticas 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Magnitude do efeito Alta 

Potenciabilidade Potencializável 
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6.3.2.1. Potencialização do Impacto 

O município deve planejar a gestão do aumento dessa arrecadação em melhorias na 

qualidade de vida de sua população. Cabe aos gestores municipais a elaboração de políticas 

públicas para utilização do recurso recebido através da contribuição dos impostos gerados pela 

PCH, ou melhoria de ações já existentes, avaliando-se as demandas sociais locais e em qual setor 

o dinheiro arrecadado pode ser melhor investido, buscando sempre, a melhoria da qualidade 

de vida da população. 

Há ainda possibilidade de incrementos na arrecadação de tributos nas eventuais 

atividades que podem se desenvolver em função da criação do reservatório, tais como: 

produção de peixes, lazer, turismo, entre outros. 

Tabela 6-27: Avaliação da Medida: Aumento na Arrecadação de Tributos Públicos 

Medida – Aumento na Arrecadação de Tributos Públicos 

Natureza Otimizadora 

Área de Aplicação Regional 

Etapa de Aplicação Operação 

Mitigação Médio Prazo 

Responsável pela Medida Empreendedor/Poder Público 

Programas Relacionados 

− Programa de Articulação Institucional, Responsabilidade 

Socioambiental e Monitoramento dos Indicadores 

Socioeconômicos. 

6.3.3. Aumento da Oferta de Energia, Maior Estabilidade ao Sistema Nacional e Inserção de 

Fonte Renovável na Matriz de Energia do Brasil 

Um dos impactos potencializadores a serem considerados com a instalação da PCH São 

Bento é o aumento da oferta de energia e maior estabilidade ao Sistema Nacional, isso porque 

a energia gerada pela PCH, se interligará ao sistema estadual e à matriz energética nacional 

através do Sistema Interligado Nacional (SIN), administrado pela ONS – Operadora Nacional do 

Sistema Elétrico. 

Esta melhoria contribuirá para o desenvolvimento regional considerando que, em 

eventuais quedas de energia, as microrregiões mais distantes das geradoras (PCHs e UHEs) 

demoram um tempo maior para restabelecimento no fornecimento de energia, e a proximidade 

com uma fonte geradora e seu sistema de transmissão representará maior estabilidade à 

microrregião de Davinópolis e Catalão, dando maiores condições, por exemplo, para o 

incremento do setor terciário e mesmo a implantação de novas indústrias, refletindo na geração 

de empregos e no aumento da renda da população. 
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Tabela 6-28: Avaliação de Impactos: Aumento da Oferta de Energia, Maior Estabilidade ao 

Sistema Nacional e Inserção de Fonte Renovável na Matriz de Energia do Brasil 

Impacto – Aumento da Oferta de Energia, Maior Estabilidade ao Sistema Nacional e Inserção 

de Fonte Renovável na Matriz de Energia do Brasil 

Tipo de efeito Benéfico 

Caráter do impacto Direto 

Duração Permanente 

Temporalidade Médio Prazo 

Reversibilidade Irreversível 

Área de abrangência Estratégica 

Propriedades Cumulativas e Sinergéticas 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Magnitude do efeito Alta 

Potenciabilidade Potencializável 

6.3.3.1. Potencialização do Impacto 

Para a otimização do impacto referente ao aumento da oferta de energia e maior 

estabilidade ao Sistema Nacional, o programa indicado deverá apoiar a articulação dos vários 

atores do setor público e privado com a finalidade de valorizar a população residente nos 

municípios ou região. Essa medida pode potencializar o desenvolvimento regional, pois apesar 

de abastecer o Sistema Nacional de energia, é esperado melhorias na estabilidade próximo a 

regiões onde a PCH será construída, quando da ocorrência de eventos de quedas de energia 

em larga escala. 

Sabe-se que a geração de energia elétrica por fonte hidráulica se enquadra no modelo 

de energias renováveis e trata-se de uma das principais formas de geração que o Brasil possui 

atualmente, apesar do constante debate em se aproveitar o potencial energético nacional com 

fontes alternativas. 

Salienta-se ainda, que todas as formas de utilização das fontes de energia, tanto as 

convencionais como as denominadas alternativas ou não convencionais, interferem em maior 

ou menor escala o meio social e físico natural. Portanto, por mais que a geração de energia da 

PCH São Bento possa ter impactos positivos e negativos, é importante que os setores público e 

privado se articulem para garantir que a energia gerada, além de contribuir com o Sistema 

Nacional, possa de alguma forma ser convertida e m melhorias regionais. 

Tabela 6-29: Avaliação da Medida: Aumento da Oferta de Energia, Maior Estabilidade ao 

Sistema Nacional e Inserção de Fonte Renovável na Matriz de Energia do Brasil 

Medida – Aumento da Oferta de Energia, Maior Estabilidade ao Sistema Nacional e Inserção 

de Fonte Renovável na Matriz de Energia do Brasil 

Natureza Otimizadora 

Área de Aplicação Estratégica 

Etapa de Aplicação Operação 

Mitigação Médio Prazo 

Responsável pela Medida Empreendedor/Poder Público 

Programas Relacionados 

− Programa de Articulação Institucional, Responsabilidade 

Socioambiental e Monitoramento dos Indicadores 

Socioeconômicos.  
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7. MATRIZ DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Após o exame individual de cada impacto foi realizada a análise conjunta de todos os 

impactos prognosticados, resultando num valor de importância. Com isto, prevê-se a teia dos 

impactos da PCH, expressa em uma Matriz Interativa de Impactos Ambientais (adaptação da 

Matriz de Leopold). 

Para elaboração dessa matriz, primeiramente analisou-se os componentes técnicos do 

projeto, considerando as fases do empreendimento e os principais indicadores ambientais 

afetados. A Matriz Ambiental sintetiza a Avaliação de Impactos descrita para a PCH São Bento. 
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Tabela 7-1: Matriz Ambiental de Avaliação de Impactos 

Impacto 

Avalição do Impacto 

Efeito Caráter Duração Temporalidade Reversibilidade Abrangência Propriedades 
Probabilidade 

de Ocorrência 
Magnitude 

Mitigabilidade

/ Otimização 

Fase de Planejamento – Meio Socioeconômico 

Intranquilidade da população ante a 

incerteza da implantação do projeto 
A D T CP Re L C PB MgB MA 

Geração de conhecimento dos municípios 

em estudo 
B D P CP Ir R CS PCE MgM Po 

Fase de Construção e Enchimento - Meio Físico 

Instabilidade de encostas A D P CP Re L S PB MgB MA 

Surgimento de processos erosivos e 

assoreamento do reservatório 
A D P CP Re L S PB MgB MA 

Alteração dos níveis de ruídos locais A D T CP Re L C PA MgB MM 

Alteração da qualidade do ar e 

contaminação do solo 
A D T CP Re L S PB MgB MA 

Interferência em potenciais atividades de 

extração mineral 
A D P CP Ir L S PCE MgB NM 

Alterações na qualidade da água por 

lançamento de efluentes e resíduos 
A D T CP Re L C PB MgB MA 

Alterações da qualidade da água em 

função das ações construtivas 
A D T CP Re L C PB MgB MA 
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Impacto 

Avalição do Impacto 

Efeito Caráter Duração Temporalidade Reversibilidade Abrangência Propriedades 
Probabilidade 

de Ocorrência 
Magnitude 

Mitigabilidade

/ Otimização 

Fase de Construção e Enchimento - Meio Biótico 

Perda da Cobertura Vegetal A D P CP Ir L CS PCE MgM NM 

Perda de espécies da flora, de recursos 

úteis para a fauna e interferência nos 

processos de dispersão 

A D P CP Ir L CS PCE MgM MM 

Pressão negativa sobre as espécies da 

Fauna Silvestre 
A I T CP Re L C PM MgB MA 

Risco de afogamento de espécies da 

fauna e encontro inoportuno com animais 

peçonhentos 

A D T CP Re L C PB MgB MA 

Pressão negativa sobre as assembleias de 

peixes nas fases de desvio do rio e 

enchimento do reservatório 

A D T CP Re L C PB MgB MA 

Contribuição técnico-científica para o 

conhecimento da Flora 
B D P LP Ir R C PCE MgA Po 

Fase de Construção e Enchimento - Meio Socioeconômico 

Geração de Empregos e dinamização da 

economia local 
B D T CP Re R S PCE MgA Po 

Interferência no cotidiano da população 

residente nas propriedades afetadas pelo 

reservatório 

A D T CP Re L S PB MgB MA 

Interferência em benfeitorias e 

negociação de terras 
A D P CP Ir L C PB MgB NM 
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Impacto 

Avalição do Impacto 

Efeito Caráter Duração Temporalidade Reversibilidade Abrangência Propriedades 
Probabilidade 

de Ocorrência 
Magnitude 

Mitigabilidade

/ Otimização 

Risco de Acidentes de Trabalho Durante as 

Obras 
A D T CP Ir L S PB MgB MA 

Sobrecarga na infraestrutura municipal e 

equipamentos públicos e inflação 

imobiliária 

A D T CP Re L S PB MgB MM 

Aumento na ocorrência de DST/AIDS, 

gravidez precoce e exploração sexual 
A D T CP Re L S PB MgB MM 

Possíveis interferências em patrimônio 

arqueológico 
A D P CP Ir L C PB MgB MA 

Fase de Operação - Meio Físico 

Alteração no transporte de sedimentos e 

no nível de remanso do reservatório 
A D P LP Re L S PB MgB MA 

Alterações microclimáticas A D P CP Ir L S PB MgB MB 

Perda de terras agricultáveis A D P CP Ir L S PB MgB NM 

Perda de estanqueidade do reservatório A D P CP Re L S PB MgB MA 

Mudanças no Regime Hídrico B D P MP Ir L C PCE MgB NPo 

Alterações da qualidade da água devido 

à formação do reservatório 
A D P MP Ir L CS PB MgB NM 

Alterações da qualidade da água 

decorrente da inundação de 

componentes orgânicos 

A D P MP Ir L C PB MgB MA 
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Impacto 

Avalição do Impacto 

Efeito Caráter Duração Temporalidade Reversibilidade Abrangência Propriedades 
Probabilidade 

de Ocorrência 
Magnitude 

Mitigabilidade

/ Otimização 

Fase de Operação - Meio Biótico 

Modificação na paisagem local A D P CP Ir L S PCE MgM MB 

Proliferação de insetos vetores A I C MP Ir L C PB MgB MM 

Alteração na composição das assembleias 

de peixes à jusante 
A D P MP Ir L CS PB MgB MM 

Alteração na composição das assembleias 

de peixes à montante 
A D P MP Ir L C PB MgB MM 

Aprisionamento de peixes durante 

procedimentos de manutenção das 

turbinas e canal de adução 

A D C LP Re L C PB MgB MA 

Aumento da diversidade das comunidades 

planctônicas decorrente da formação do 

reservatório 

A I P LP Ir L C PCE MgB NM 

Proliferação de macrófitas aquáticas, 

cianobactérias e moluscos 
A I P LP Ir L S PB MgM MM 

Contribuição técnico-científica para o 

conhecimento da biota 
B D P LP Ir R C PCE MgA Po 

Fase de Operação - Meio Socioeconômico 

Desmobilização de mão de obra e 

desaquecimento de atividade econômica 
A D P MP Ir R S PCE MgA MB 
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Impacto 

Avalição do Impacto 

Efeito Caráter Duração Temporalidade Reversibilidade Abrangência Propriedades 
Probabilidade 

de Ocorrência 
Magnitude 

Mitigabilidade

/ Otimização 

Aumento na arrecadação de impostos B D P MP Ir L S PCE MgA Po 

Aumento da Oferta de Energia, Maior 

Estabilidade ao SIN e Inserção de Fonte 

Renovável na Matriz de Energia do Brasil 

B D P MP Ir E CS PCE MgA Po 

Legenda: 

Caráter: D = Direto e I = Indireto; 

Efeito: B = Benéfico e A = Adverso; 

Duração: T = Temporária, C = Cíclico e P = Permanente; 

Temporalidade: CP = Curto Prazo (Imediato), MP = Médio Prazo e LP = Longo Prazo; 

Reversibilidade: Re = Reversível e Ir = Irreversível; 

Abrangência: L = Local, R = Regional e E = Estratégica; 

Propriedades: S = Sinérgica e C = Cumulativa; 

Probabilidade de Ocorrência: PB = Baixa, PM = Média, PA = Alta e PCE = Certa; 

Magnitude: MgB = Baixa, MgM = Média e MgA = Alta; 

Mitigabilidade: NM = Não Mitigável, MB = Baixa, MM = Média e MA = Alta, e 

Otimização: Po = Potencializável e NPo = Não Potencializável. 

 

 



ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PCH SÃO BENTO 

 

 
 

 

José Aloísio da Silva 
CREA nº 6087/D-GO 

82 

 

A fase construtiva de uma Pequena Central Hidrelétrica geralmente concentra a maior 

parte dos impactos prognosticados, uma vez que é nessa fase que estão as principais alterações 

dos meios físico, biótico e socioeconômico, em decorrência das atividades construtivas. 

A avaliação de impactos da PCH São Bento apresentou 20 impactos prognosticados nas 

fases de construção (50,0%) e 18 na operação (45,0%) do empreendimento. Na fase construtiva 

as interferências em solo e rocha, a supressão da vegetação e alteração dos habitats disponíveis 

para a fauna local, intervenções no rio São Bento, com reflexos para as comunidades aquáticas, 

incluindo a ictiofauna, além da supressão de parcelas de terras lindeiras ao futuro reservatório e 

alteração da dinâmica social hoje experimentada pela população, são exemplos das 

interferências e reflexos causados nessa fase, no entanto é importante mencionar que nesta fase 

predominam os impactos temporários, restritos à fase de obras. Já na fase de operação 

predominam os impactos permanentes, como a alteração do regime hídrico, com reflexos na 

ictiofauna, alteração da paisagem, novas oportunidades de investimento em decorrência da 

implantação do empreendimento e o aumento da oferta de energia. 

 

Figura 7-1: Quantificação dos impactos prognosticados por fase do empreendimento 
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Considerando-se os três meios avaliados, o físico, biótico e socioeconômico apresentam 

número de impactos prognosticados bastante próximos, representando um equilíbrio nos 

impactos identificados. Para o meio socioeconômico foram 12 (30,0%), e para o meio físico e 

biótico foram 14 (35,0%), para cada um (Figura 7-2). 

 

 

Figura 7-2: Quantificação dos Impactos Prognosticados por Meio Afetado 

Quanto ao meio biótico, os impactos estão associados à alteração da paisagem e do 

regime hídrico, pois há perda de biomassa vegetal, fragmentação da paisagem, redução de 

habitat para a fauna, pressão negativa sobre a ictiofauna, alterações nas comunidades 

aquáticas, entomofauna e o importante impacto positivo de contribuição técnico-científica 

para o conhecimento da biota local. 

Os impactos relativos ao meio físico estão relacionados à alteração da dinâmica do corpo 

hídrico, considerando ainda as possibilidades de alteração da qualidade da água, seja pela 

inundação de componentes orgânicos ou pelas possibilidades de carreamento de sedimento 

para as drenagens. 

As ações de monitoramento, nas três fases de obra, são imprescindíveis tanto pela 

proteção da fauna e flora, evitando e mitigando impactos, quanto pelo conhecimento que é 

gerado e culmina em publicações que tornam públicos os dados locais, agregando muito ao 

conhecimento científico. O controle de processos erosivos e emissão de partículas e gases, são 

impactos com potencias mitigações por meio dos programas propostos. 

No tocante ao meio socioeconômico, em sua maioria, os impactos estão diretamente 

relacionados ao aumento do contingente populacional, impacto este que pode ser minimizado 

pela priorização de mão de obra local. A contribuição financeira aos municípios oriunda das 

arrecadações indiretas de impostos é um impacto benéfico relacionado a este meio, além da 

geração de conhecimento, uso de fonte energética renovável, menos poluente, aumento da 

oferta de energia e maior estabilidade ao Sistema Nacional. 
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Quanto aos critérios avaliados, ainda que a maior parte dos impactos apresentem 

natureza adversa (82,5%), a maioria desses impactos negativos se classifica com magnitudes 

baixas e médias (85,0%) e os impactos que apresentam alta e média mitigação também 

predominam, com 72,7%, enquanto os não mitigáveis e com baixa mitigabilidade somam 27,3%. 

 

Figura 7-3: Quantificação dos impactos por indicador avaliado 
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É importante ressaltar também que a maioria dos impactos adversos ocorrem apenas com 

abrangência local (85,0%), se restringindo aos locais de execução das obras. Dentre os impactos 

de natureza benéfica (17,5%) predominam os de magnitudes altas, com 71,4% dos impactos, 

assim como os impactos que apresentam possibilidades de potencialização (85,7%) e cuja 

abrangência extrapola os limites da AID, pois 57,1% dos impactos benéficos possuem 

abrangência regional, somada ao de natureza estratégica, essa porcentagem alcança 71,4%. 

Quanto à abrangência dos impactos, 69% são de abrangência local, enquanto 28% são 

de abrangência regional e 2,5% são de abrangência estratégica. Considerando-se os impactos 

de abrangência regional (AII), 63,63% são impactos de ocorrência certa, porém, destes, 28,57% 

são impactos que possuem possibilidades de mitigação e 71,43% são impactos benéficos com 

possibilidades de otimização. 

No tocante à probabilidade de ocorrência dos impactos adversos, 75,8% são de baixa 

probabilidade, 18,2% de probabilidade de ocorrência certa, 3,0% de alta probabilidade e 3,0% 

de média probabilidade. Quanto aos impactos benéficos todos são de probabilidade de 

ocorrência certa. 

Quanto à mitigabilidade dos impactos adversos, 48,5% são de mitigabilidade alta, 24,2% 

de mitigabilidade média, 18,2% não mitigáveis e 9,1% de mitigabilidade média. Ou seja, dos 40 

impactos prognosticados para a PCH São Bento, 12,1% são benéficos e dos adversos 81,8% são 

passíveis de mitigação. Somando os impactos benéficos aos que apresentam mitigação, 

alcança-se um patamar de 85% de todos os impactos, enquanto apenas 15,0% não apresentam 

ações que permitam evitar ou mitigar seus efeitos. 

7.1. Importância dos Impactos 

A determinação da importância dos impactos ambientais apresenta relevância no que 

concerne à indicação das medidas mitigadoras / otimizadoras mais eficientes, assim como a 

proposição dos planos e programas de monitoramento ambiental, aliados às fases do 

empreendimento em que ocorrem (planejamento, implantação -  enchimento do reservatório e 

operação). 

Para a análise da Importância dos Impactos, utilizou-se do método de combinação de 

atributos (Sánchez, 2006). Para cada atributo ambiental (critérios) de avaliação, já descritos 

anteriormente, foram adotadas escalas. Para cada atributo foram atribuídos pesos, que 

variaram do menos ao mais intenso, de 1 à 2, 1 à 3 ou 1 à 4, conforme o número de escalas de 

cada atributo apresentados na Tabela 7-2. 
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Tabela 7-2: Classificação dos impactos e seus respectivos pesos 

Critério Classificação Sigla Peso 

Caráter 
Indireto I 1 

Direto D 2 

Efeito 
Benéfico B 1 

Adverso A 2 

Duração 

Temporária T 1 

Cíclico C 2 

Permanente P 3 

Temporalidade 

Curto Prazo CP 1 

Médio Prazo MP 2 

Longo Prazo LP 3 

Reversibilidade 
Reversível Re 1 

Irreversível Ir 2 

Abrangência 

Local L 1 

Regional R 2 

Estratégica E 3 

Propriedade 

Sinérgica S 1 

Cumulativa C 2 

Cumulativo e Sinérgico CS 3 

Probabilidade de Ocorrência 

Baixa PB 1 

Média PM 2 

Alta PA 3 

Certa PCE 4 

Magnitude 

Baixa MgB 1 

Média MgM 2 

Alta MgA 3 

Mitigabilidade 

Alta MA 1 

Média MM 2 

Baixa MB 3 

Não Mitigável NM 4 

Otimização 
Potencializável Po 1 

Não Potencializável NPo 2 

Fonte: SÁNCHEZ, 2006 

Tendo sido atribuídos pesos a cada critério de avaliação e para cada impacto, foi 

determinado o Grau de Importância de cada impacto avaliado, conforme apresenta a Tabela 

7-3. 
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Tabela 7-3: Grau de Importância dos impactos 

Impacto 

Grau de Importância 

Efeito Caráter Duração Temporalidade Reversibilidade Abrangência Propriedades 
Probablilidade 

de Ocorrência 
Magnitude 

Mitigabilidade 

/ Otimização 
Total 

Fase de Planejamento - Meio Socioeconômico 

Intranquilidade da população ante a 

incerteza da implantação do projeto 
2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 13 

Geração de conhecimento dos 

municípios em estudo 
1 2 3 1 2 2 3 4 2 2 22 

Fase de Construção e Enchimento - Meio Físico 

Instabilidade de encostas 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 14 

Surgimento de processos erosivos e 

assoreamento do reservatório 
2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 14 

Alteração dos níveis de ruídos locais 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 16 

Alteração da qualidade do ar e 

contaminação do solo 
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Interferência em potenciais atividades de 

extração mineral 
2 2 3 1 2 1 1 4 1 4 21 

Alterações na qualidade da água por 

lançamento de efluentes e resíduos 
2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 13 

Alterações da qualidade da água em 

função das ações construtivas 
2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 13 
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Impacto 

Grau de Importância 

Efeito Caráter Duração Temporalidade Reversibilidade Abrangência Propriedades 
Probablilidade 

de Ocorrência 
Magnitude 

Mitigabilidade 

/ Otimização 
Total 

Fase de Construção e Enchimento - Meio Biótico 

Perda da Cobertura Vegetal 2 2 3 1 2 1 3 4 2 4 24 

Perda de espécies da flora, de recursos 

úteis para a fauna e interferência nos 

processos de dispersão 

2 2 3 1 2 1 3 4 2 2 22 

Pressão negativa sobre as espécies da 

Fauna Silvestre 
2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 13 

Risco de afogamento de espécies da 

fauna e encontro inoportuno com 

animais peçonhentos 

2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 13 

Pressão negativa sobre as assembleias de 

peixes nas fases de desvio do rio e 

enchimento do reservatório 

2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 13 

Contribuição técnico-científica para o 

conhecimento da flora 
1 2 3 3 2 2 2 4 3 2 24 

Fase de Construção e Enchimento - Meio Socioeconômico 

Geração de Empregos e dinamização da 

economia local 
1 2 1 1 1 2 1 4 3 2 18 

Interferência no cotidiano da população 

residente nas propriedades afetadas pelo 

reservatório 

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Interferência em benfeitorias e 

negociação de terras 
2 2 3 1 2 1 2 1 1 4 19 
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Impacto 

Grau de Importância 

Efeito Caráter Duração Temporalidade Reversibilidade Abrangência Propriedades 
Probablilidade 

de Ocorrência 
Magnitude 

Mitigabilidade 

/ Otimização 
Total 

Risco de Acidentes de Trabalho Durante 

as Obras 
2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 13 

Sobrecarga na infraestrutura municipal e 

equipamentos públicos e inflação 

imobiliária 

2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 13 

Aumento na ocorrência de DST/AIDS, 

gravidez precoce e exploração sexual 
2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 13 

Possíveis interferências em patrimônio 

arqueológico 
2 2 3 1 2 1 2 1 1 1 16 

Fase de Operação - Meio Físico 

Alteração no transporte de sedimentos e 

no nível de remanso do reservatório 
2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 16 

Alterações microclimáticas 2 2 3 1 2 1 1 1 1 3 17 

Perda de terras agricultáveis 2 2 3 1 2 1 1 1 1 4 18 

Perda de estanqueidade do reservatório 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 14 

Mudanças no Regime Hídrico 1 2 3 2 2 1 2 4 1 1 19 

Alterações da qualidade da água devido 

à formação do reservatório 
2 2 3 2 2 1 3 1 1 4 21 

Alterações da qualidade da água 

decorrente da inundação de 

componentes orgânicos 

2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 17 
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Impacto 

Grau de Importância 

Efeito Caráter Duração Temporalidade Reversibilidade Abrangência Propriedades 
Probablilidade 

de Ocorrência 
Magnitude 

Mitigabilidade 

/ Otimização 
Total 

Fase de Operação - Meio Biótico 

Modificação na paisagem local 2 2 3 1 2 1 1 4 2 3 21 

Proliferação de insetos vetores 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 16 

Alteração na composição das 

assembleias de peixes à jusante 
2 2 3 2 2 1 3 1 1 2 19 

Alteração na composição das 

assembleias de peixes à montante 
2 2 3 2 2 1 2 1 1 2 18 

Aprisionamento de peixes durante 

procedimentos de manutenção das 

turbinas e canal de adução 

2 2 2 3 1 1 2 1 1 1 16 

Aumento da diversidade das 

comunidades planctônicas decorrente 

da formação do reservatório 

2 1 3 3 2 1 2 4 1 4 23 

Proliferação de macrófitas aquáticas, 

cianobactérias e moluscos 
2 1 3 3 2 1 1 1 2 2 18 

Contribuição técnico-científica para o 

conhecimento da biota 
1 2 3 3 2 2 2 4 3 2 24 

Fase de Operação - Meio Socioeconômico 

Desmobilização de mão de obra e 

desaquecimento de atividade 

econômica 

2 2 3 2 2 2 1 4 3 3 24 
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Impacto 

Grau de Importância 

Efeito Caráter Duração Temporalidade Reversibilidade Abrangência Propriedades 
Probablilidade 

de Ocorrência 
Magnitude 

Mitigabilidade 

/ Otimização 
Total 

Aumento na arrecadação de impostos 1 2 3 2 2 1 1 4 3 2 21 

Aumento da Oferta de Energia, Maior 

Estabilidade ao SIN e Inserção de Fonte 

Renovável na Matriz de Energia do Brasil 

1 2 3 2 2 3 3 4 3 2 25 

Total (N) 698 

Valor Mínimo (LI) 12 

Valor Máximo (Ls) 25 
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Para a avaliação do grau de Importância dos impactos foi feita a combinação linear entre 

os diferentes pesos de cada atributo e posterior determinação da quantidade de classes e sua 

amplitude. Essa qualificação foi determinada pelo método de distribuição de frequências, 

usualmente utilizado para definição de classes estatísticas para um determinado conjunto de 

dados. Desta forma, utilizou-se a metodologia apresentada a seguir para a análise do grau de 

importância dos impactos prognosticados. 

Inicialmente foram determinados o menor e o maior valor do grau de importância do 

impacto, considerando os valores encontrados para cada impacto: 

Grau Mínimo de Importância do Impacto (Gi): 12 

Grau Máximo de Importância do Impacto (Gs): 25 

Definiu-se então o limite inferior da primeira classe (Gi) e o limite superior da última classe 

(Gs). Para a determinação do número de classes (K), que obrigatoriamente deve estar 

compreendido entre Gi e Gs, foi utilizada a fórmula de Sturges, que calcula o número de classes 

em função do conjunto de observações com N valores, ou seja, o somatório dos graus de 

importância dos impactos. 

𝑲 = 1 + 3,322 ∗ 𝐿𝑜𝑔 (𝑵) 

Sendo N igual à 698 (Tabela 7-3) ficou definido o número de classes como 10. Conhecido 

o número de classes definiu-se a amplitude de cada classe (a): 

𝒂 =
(𝑮𝒔 − 𝑮𝒊)

𝑲
 

A amplitude foi definida como 1,30. 

A Tabela 7-4 apresenta as Classe do Grau de Importância dos Impactos e seus intervalos. 

Tabela 7-4: Classe do Grau de Importância dos Impactos e os intervalos 

Classe do Grau de Importância do Impacto Intervalo (a = 1,30) 

01 12,00 13,30 

02 13,30 14,60 

03 14,60 15,90 

04 15,90 17,20 

05 17,20 18,50 

06 18,50 19,80 

07 19,80 21,10 

08 21,10 22,40 

09 22,40 23,70 

10 23,70 25,00 

Com as classes e intervalos definidos foram classificados todos os impactos quanto ao grau 

de importância e mitigabilidade, apresentados na Tabela 7-5. 
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Tabela 7-5: Classificação dos impactos quanto ao grau de importância 

nº Impacto 

Grau de 

Importância 

do Impacto 

Classe do Grau 

de Importância 

do Impacto 

Fase de Planejamento - Meio Socioeconômico 

01 
Intranquilidade da população ante a incerteza da 

implantação do projeto 
13 01 

02 Geração de conhecimento dos municípios em estudo 22 08 

Fase de Construção e Enchimento - Meio Físico 

03 Instabilidade de encostas 14 02 

04 
Surgimento de processos erosivos e assoreamento do 

reservatório 
14 02 

05 Alteração dos níveis de ruídos locais 16 04 

06 Alteração da qualidade do ar e contaminação do solo 12 01 

07 
Interferência em potenciais atividades de extração 

mineral 
21 07 

08 
Alterações na qualidade da água por lançamento de 

efluentes e resíduos 
13 01 

09 
Alterações da qualidade da água em função das 

ações construtivas 
13 01 

Fase de Construção e Enchimento - Meio Biótico 

10 Perda da Cobertura Vegetal 24 10 

11 
Perda de espécies da flora, de recursos úteis para a 

fauna e interferência nos processos de dispersão 
22 08 

12 Pressão negativa sobre as espécies da Fauna Silvestre 13 01 

13 
Risco de afogamento de espécies da fauna e encontro 

inoportuno com animais peçonhentos 
13 01 

14 
Pressão negativa sobre as assembleias de peixes nas 

fases de desvio do rio e enchimento do reservatório 
13 01 

15 
Contribuição técnico-científica para o conhecimento 

da Flora 
24 10 

Fase de Construção e Enchimento - Meio Socioeconômico 

16 
Geração de Empregos e dinamização da economia 

local 
18 05 

17 
Interferência no cotidiano da população residente nas 

propriedades afetadas pelo reservatório 
12 01 
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nº Impacto 

Grau de 

Importância 

do Impacto 

Classe do Grau 

de Importância 

do Impacto 

18 Interferência em benfeitorias e negociação de terras 19 06 

19 Risco de Acidentes de Trabalho Durante as Obras 13 01 

20 
Sobrecarga na infraestrutura municipal e equipamentos 

públicos e inflação imobiliária 
13 01 

21 
Aumento na ocorrência de DST/AIDS, gravidez precoce 

e exploração sexual 
13 01 

22 Possíveis interferências em patrimônio arqueológico 16 04 

Fase de Operação - Meio Físico 

23 
Alteração no transporte de sedimentos e no nível de 

remanso do reservatório 
16 04 

24 Alterações microclimáticas 17 04 

25 Perda de terras agricultáveis 18 05 

26 Perda de estanqueidade do reservatório 14 02 

27 Mudanças no Regime Hídrico 19 06 

28 
Alterações da qualidade da água devido à formação 

do reservatório 
21 07 

29 
Alterações da qualidade da água decorrente da 

inundação de componentes orgânicos 
17 04 

Fase de Operação - Meio Biótico 

30 Modificação na paisagem local 21 07 

31 Proliferação de insetos vetores 16 04 

32 
Alteração na composição das assembleias de peixes à 

jusante 
19 06 

33 
Alteração na composição das assembleias de peixes à 

montante 
18 05 

34 
Aprisionamento de peixes durante procedimentos de 

manutenção das turbinas e canal de adução 
16 04 

35 
Aumento da diversidade das comunidades 

planctônicas decorrente da formação do reservatório 
23 09 

36 
Proliferação de macrófitas aquáticas, cianobactérias e 

moluscos 
18 05 

37 
Contribuição técnico-científica para o conhecimento 

da biota 
24 10 
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nº Impacto 

Grau de 

Importância 

do Impacto 

Classe do Grau 

de Importância 

do Impacto 

Fase de Operação - Meio Socioeconômico 

38 
Desmobilização de mão de obra e desaquecimento de 

atividade econômica 
24 10 

39 Aumento na arrecadação de impostos 21 07 

40 

Aumento da Oferta de Energia, Maior Estabilidade ao 

SIN e Inserção de Fonte Renovável na Matriz de Energia 

do Brasil 

25 10 

A Tabela 7-6, Figura 7-4 e Figura 7-5 apresentam a frequência absoluta e relativa da 

ocorrência das classes do Grau de Importância dos Impactos. 

Tabela 7-6: Frequência Absoluta e Relativa das Classes do Grau de Importância dos Impactos 

Grau de Importância 

do Impacto 

Frequência Frequência Acumulada 

Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

01 11 27,5% 11 27,5% 

02 3 7,5% 14 35,0% 

03 0 0,0% 14 35,0% 

04 7 17,5% 21 52,5% 

05 4 10,0% 25 62,5% 

06 3 7,5% 28 70,0% 

07 4 10,0% 32 80,0% 

08 2 5,0% 34 85,0% 

09 1 2,5% 35 87,5% 

10 5 12,5% 40 100,0% 

Total 40 100,0% 40 100,0% 

 

Figura 7-4:  Frequência Absoluta das Classes do Grau de Importância dos Impactos 
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Figura 7-5:  Frequência Relativa das Classes do Grau de Importância dos Impactos 

Do total dos impactos, 62,5% apresentaram classes de grau de importância abaixo de 5, 

sendo a maior ocorrência (27,5%) na classe 1 e a de menor (2,5%) na classe 9, sendo que nenhum 

dos impactos foi classificado na classe 3. 

A Tabela 7-7 a Tabela 7-15 apresentam a frequência absoluta e relativa dos diferentes 

critérios dos impactos em relação às classes do Grau de Importância dos Impactos. 
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Tabela 7-7: Frequência Absoluta e Relativa – Caráter dos Impactos 

Caráter dos Impactos 

Classe do Grau de 

Importância do Impacto 

Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Adverso Benéfico Adverso Benéfico 

D I D I D I D I 

01 10 1   34,5% 25,0%   

02 3    10,3%    

03         

04 6 1   20,7% 25,0%    

05 2 1 1  6,9% 25,0% 14,3%  

06 2  1  6,9%  14,3%  

07 3  1  10,3%  14,3%  

08 1  1  3,4%  14,3%  

09  1    25,0%   

10 2  3  6,9%   42,9%  

Total 
29 4 7  

  
87,9% 12,1% 100,0%  

Caráter: D = Direto e I = Indireto. 

 

Com relação aos Impactos de efeito adverso, 87,9% são de caráter direto, oriundos 

diretamente de ações do empreendimento. A classe 1 aparece como a mais representativa, 

com 34,5% dos impactos adversos, como exemplo cita-se a alteração da qualidade do ar e 

contaminação do solo, interferência no cotidiano da população residente nas propriedades 

afetadas pelo reservatório, risco de acidentes de trabalho durante as obras, sobrecarga na 

infraestrutura municipal e equipamentos públicos e inflação imobiliária e aumento na ocorrência 

de DST/AIDS, gravidez precoce e exploração sexual. 

A maior parte dos impactos adversos concentraram-se entre as classes 1 e 4, somando 

65,5%%, enquanto a última classe (10) representa 6,9%, como exemplo, a perda da cobertura 

vegetal e Insulamento da fauna e risco de encontro oportuno com espécimes peçonhentos. 

Os impactos adversos indiretos, que surgem como consequência de outro(s) impacto(s), 

somam 12,1% enquadrados em quatro classes: na classe 1 (pressão negativa sobre as espécies 

da Fauna Silvestre), na classe 4 (proliferação de insetos vetores). na classe 05 (proliferação de 

macrófitas aquáticas, cianobactérias e moluscos) e, na classe 9 (aumento da diversidade das 

comunidades planctônicas decorrente da formação do reservatório). 

Quanto aos Impactos de efeito benéfico, todos são de caráter direto, sendo que 57,1% 

ocorreram entre as classes 5 e 8 e 42,9% com grau de importância na classe 10. Dentre os 

impactos benéficos de caráter direto, os que se classificaram com maior importância (classe 9) 

foram: contribuição técnico-científica para o conhecimento da biota e aumento da oferta de 

energia, maior estabilidade ao SIN e Inserção de fonte renovável na matriz de energia do Brasil 
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Tabela 7-8: Frequência Absoluta e Relativa – Duração dos Impactos 

Duração 

Classe do 

Grau de 

Importância 

do Impacto 

Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Adverso Benéfico Adverso Benéfico 

T C P T C P T C P T C P 

01 11           91,7%           

02     3           15,8%       

03                         

04 1 2 4       8,3% 100,0% 21,1%       

05     3 1         15,8% 100,0%     

06     2     1     10,5%     16,7% 

07     3     1     15,8%     16,7% 

08     1     1     5,3%     16,7% 

09     1           5,3%       

10     2     3     10,5%     50,0% 

Total 
12 2 19 1   6 

  
36,4% 6,1% 57,6% 14,3%   85,7% 

Duração: T = Temporária, C = Cíclico e P = Permanente. 

 

No que tange aos Impactos de efeito adverso, 36,34% são de caráter temporário, 6,1% 

cíclicos e 57,6% são permanentes. Os impactos temporários concentraram-se na classe de 

importância mais baixa, classe 1 (91,7%). 

Os impactos adversos e permanentes apresentam-se dispersos entre as diferentes classes, 

sendo 52,6% abaixo da classe 5 e 47,4% acima dessa classe, sendo a classe 4 a mais 

representativa com 21,1%. Os impactos adversos com classe 4 são: possíveis interferências em 

patrimônio arqueológico, alteração no transporte de sedimentos e no nível de remanso do 

reservatório, alterações microclimáticas e alterações da qualidade da água decorrente da 

inundação de componentes orgânicos. 

Quanto aos Impactos de efeito benéfico, 85,7% são de caráter permanente e 14,3% 

temporário (Geração de Empregos e dinamização da economia local, classe 5). Todos os 

impactos benéficos permanentes ocorreram nas classes superiores a 6, predominando a       

classe 10 (50,0%), de maior importância, como exemplo, a contribuição técnico-científica para 

o conhecimento da biota e o aumento da oferta de energia, maior estabilidade ao sistema 

nacional e inserção de fonte renovável na matriz energética. 
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Tabela 7-9: Frequência Absoluta e Relativa – Temporalidade dos Impactos 

Temporalidade 

Classe do Grau de 

Importância do 

Impacto 

Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Adverso Benéfico Adverso Benéfico 

CP MP LP CP MP LP CP MP LP CP MP LP 

01 11           47,8%           

02 3           13,0%           

03                         

04 3 2 2       13,0% 33,3% 50,0%       

05 1 1 1 1     4,3% 16,7% 25,0% 50,0%     

06 1 1     1   4,3% 16,7%     33,3%   

07 2 1     1   8,7% 16,7%     33,3%   

08 1     1     4,3%     50,0%     

09     1           25,0%       

10 1 1     1 2 4,3% 16,7%     33,3% 100,0% 

Total 
23 6 4 2 3 2 

  
69,7% 18,2% 12,1% 28,6% 42,9% 28,6% 

Temporalidade: CP = Curto Prazo (Imediato), MP = Médio Prazo e LP = Longo Prazo. 

 

Quanto à temporalidade dos impactos com efeito adverso, 69,7% são de curto prazo, 

18,2% de médio prazo e 12,1% de longo prazo. A maioria dos impactos adversos de curto prazo 

ocorreram nas classes mais baixas, entre 1 e 4, somando 73,9%, destacando a classe 1 com 47,8%. 

Embora ocorram em menor proporção, é importante mencionar os impactos de curto prazo que 

figuraram nas classes mais importantes, sendo a perda de espécies da flora, de recursos úteis 

para a fauna e interferência nos processos de dispersão (classe 8, 4,3%) e perda da cobertura 

vegetal (classe 10, 4,3%). 

Os adversos de médio prazo ocorreram, em maioria, nas classes intermediárias, entre 4 e 7, 

sendo que 33,3% ocorreram na classe 4, como exemplo, as alterações da qualidade da água 

decorrente da inundação de componentes orgânicos. Os adversos de longo prazo se 

concentraram nas classes 4 e 5, sendo o impacto aumento da diversidade das comunidades 

planctônicas decorrente da formação do reservatório, classificado na classe 9. 

Quanto aos Impactos de efeito benéfico, 28,6% são de curto prazo, 42,9% de médio prazo 

e 28,6% de longo prazo. Os impactos de longo prazo ocorreram na classe mais alta de 

importância, classe 10, destacando a contribuição técnico-científica para o conhecimento da 

biota. 

Os impactos benéficos que ocorrem em curto prazo se classificam nas classes 5, geração 

de empregos e dinamização da economia local, e 8, geração de conhecimento dos municípios 

em estudo. 
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Tabela 7-10: Frequência Absoluta e Relativa – Reversibilidade dos Impactos 

Reversibilidade 

Classe do 

Grau de 

Importância 

do Impacto 

Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Adverso Benéfico Adverso Benéfico 

Re Ir Re Ir Re Ir Re Ir 

01 10 1     62,5% 5,9%     

02 3       18,8%       

03                 

04 3 4     18,8% 23,5%     

05   3 1     17,6% 100,0%   

06   2   1   11,8%   16,7% 

07   3   1   17,6%   16,7% 

08   1   1   5,9%   16,7% 

09   1       5,9%     

10   2   3   11,8%   50,0% 

Total 
16 17 1 6 

  
48,5% 51,5% 14,3% 85,7% 

Reversibilidade: Re = Reversível e Ir = Irreversível. 

 

Com relação à reversibilidade dos Impactos de efeito adverso, 48,5% são reversíveis e 51,5% 

irreversíveis. Dos reversíveis, todos encontram-se em classes inferiores a 4, de baixo grau de 

importância, com destaque para a classe 1, com 62,5% dos impactos. Como exemplo de 

impactos reversíveis na classe 1, cita-se: intranquilidade da população ante a incerteza da 

implantação do projeto, alteração da qualidade do ar e contaminação do solo, alterações na 

qualidade da água por lançamento de efluentes e resíduos, entre outros. 

 Quanto aos impactos de caráter irreversível, 47,1% são de baixo grau de importância, 

entre as classes 1 a 5, e 52,9% superiores à classe 6, com destaque para a classe 10 (11,8%), com 

os impactos de perda da cobertura vegetal e desmobilização de mão de obra e 

desaquecimento de atividade econômica. 

Quanto aos Impactos de efeito benéfico, 85,7% são de caráter irreversível, classificados 

entre as classes 6 e 10, com destaque para a classe 10 (50,0%), como o impacto aumento da 

oferta de energia, maior estabilidade ao SIN e inserção de fonte renovável na matriz de energia 

do Brasil e a contribuição técnico-científica para o conhecimento da biota. 
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Tabela 7-11: Frequência Absoluta e Relativa – Área de Abrangência dos Impactos 

Área de Abrangência dos Impactos 

Classe do 

Grau de 

Importância 

do Impacto 

Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Adverso Benéfico Adverso Benéfico 

L R E L R E L R E L R E 

01 11           34,4%           

02 3           9,4%           

03                         

04 7           21,9%           

05 3       1   9,4%       25,0%   

06 2     1     6,3%     50,0%     

07 3     1     9,4%     50,0%     

08 1       1   3,1%       25,0%   

09 1           3,1%           

10 1 1     2 1 3,1% 100,0%     50,0% 100,0% 

Total 
32 1   2 4 1 

  
97,0% 3,0%   28,6% 57,1% 14,3% 

Abrangência: L = Local, R = Regional e E = Estratégica. 

 

Quanto à área de abrangência dos impactos com efeito adverso, 97,0% são locais, restritos 

à Área de Influência Direta e, a maioria, restrita ao sítio de interferência, ou seja, locais de 

estabelecimento do reservatório, barragem, casa de força e demais estruturas, não alcançando 

nem mesmo a área definida como AID, que é a microbacia de contribuição ao reservatório. 

Destaca-se também que dos adversos com abrangência local, 65,6% classificam-se com graus 

de importância menores, classes abaixo de 4, com maior representatividade (34,4%) na classe 1, 

como os impactos de alteração da qualidade do ar e contaminação do solo, alterações na 

qualidade da água por lançamento de efluentes e resíduos, alterações da qualidade da água 

em função das ações construtivas, risco de afogamento de espécies da fauna e encontro 

inoportuno com animais peçonhentos, entre outros. 

Os impactos relacionados entre as classes 5 e 10 somam 34,4%, sendo que apenas 9,4% 

encontram-se nas classes mais importantes (8 a 10), sendo eles: perda de espécies da flora, de 

recursos úteis para a fauna e interferência nos processos de dispersão (classe 8), aumento da 

diversidade das comunidades planctônicas decorrente da formação do reservatório (classe 9) 

e perda da cobertura vegetal (classe 10). 

Quanto aos Impactos de efeito benéfico, 57,1% são de abrangência regional, 28,6% de 

abrangência local e 14,3% de abrangência estratégica. Nos impactos de abrangência regional 

75,0% tem grau de importância maiores (classes 8 e 10) e 25% na classe 5 (geração de empregos 

e dinamização da economia local). 50% dos impactos regionais estão na classe 10 (contribuição 

técnico-científica para o conhecimento da biota). 

Destaca-se o impacto benéfico de abrangência estratégica, classe 10, pois seus benefícios 

ultrapassam as áreas de influência definidas no presente estudo, aumento da oferta de energia, 

maior estabilidade ao SIN e Inserção de fonte renovável na matriz de energia do Brasil. 
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Tabela 7-12: Frequência Absoluta e Relativa – Propriedades dos Impactos 

Propriedades dos Impactos 

Classe do Grau 

de Importância 

do Impacto 

Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Adverso Benéfico Adverso Benéfico 

S C CS S C CS S C CS S C CS 

01 5 6         33,3% 42,9%         

02 3           20,0%           

03                         

04 2 5         13,3% 35,7%         

05 2 1   1     13,3% 7,1%   50,0%     

06   1 1   1     7,1% 25,0%   33,3%   

07 2   1 1     13,3%   25,0% 50,0%     

08     1     1     25,0%     50,0% 

09   1           7,1%         

10 1   1   2 1 6,7%   25,0%   66,7% 50,0% 

Total 
15 14 4 2 3 2 

  
45,5% 42,4% 12,1% 28,6% 42,9% 28,6% 

Propriedades: S = Sinérgica, C = Cumulativa e CS = Cumulativa e Sinérgica 

 

Quanto à propriedade, dos 33 impactos com efeito adverso, os de caráter cumulativo 

representam 42,4% e os de caráter sinérgico 45,5%, ambos com predominância nas classes mais 

baixas de importância, 85,7% dos cumulativos e 80,0% dos sinérgicos estão entre as classes 1 e 5. 

As classes com maior número de impactos cumulativos são as classes 1 e 4, como exemplo 

menciona-se os impactos de alterações na qualidade da água por lançamento de efluentes e 

resíduos (classe 1) e alteração dos níveis de ruídos locais (classe 4), enquanto para os sinérgicos 

predominam impactos nas classes 1 e 2, como o de instabilidade de encostas e surgimento de 

processos erosivos e assoreamento do reservatório, ambos na classe 2. 

Para as classes mais altas, menciona-se o impacto cumulativo de aumento da diversidade 

das comunidades planctônicas decorrente da formação do reservatório, na classe 9. 

Os impactos cumulativos e sinérgicos (12,1%), predominam nas classes mais altas de 

importância (6 a 10), como exemplo menciona-se o de perda da cobertura vegetal (classe 10). 

Quanto aos Impactos de efeito benéfico, 42,9% são de caráter cumulativo, 33,3% na classe 

6 e 66,7% na classe 10. Os de caráter sinérgico estão igualmente distribuídos nas classes 5 e 7, 

com 50,0% cada. Todos os impactos com caráter cumulativo e sinérgico possuem grau de 

importância maiores, nas classes 8 e 10, com destaque para o impacto de aumento da oferta 

de energia, maior estabilidade ao SIN e inserção de fonte renovável na matriz de energia do 

Brasil (classe 10). 
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Tabela 7-13: Frequência Absoluta e Relativa – Probabilidade de Ocorrência dos Impactos 

Probabilidade de Ocorrência 

Classe do 

Grau de 

Importância 

do Impacto 

Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Adverso Benéfico Adverso Benéfico 

PB PM PA PCE PB PM PA PCE PB PM PA PCE PB PM PA PCE 

01 10 1             40,0% 100,0%             

02 3               12,0%               

03                                 

04 6   1           24,0%   100,0%           

05 3             1 12,0%             14,3% 

06 2             1 8,0%             14,3% 

07 1     2       1 4,0%     33,3%       14,3% 

08       1       1       16,7%       14,3% 

09       1               16,7%         

10       2       3       33,3%       42,9% 

Total 
25 1 1 6       7 

  
75,8% 3,0% 3,0% 18,2%       100,0% 

Probabilidade de Ocorrência: PB = Baixa, PM = Média, PA = Alta e PCE = Certa. 

 

Com relação aos Impactos de efeito adverso, 74,8% tem probabilidade baixa de 

ocorrência, 18,2% tem probabilidade certa de ocorrência, 6,0% tem probabilidade média e alta 

de ocorrência. Dos impactos com probabilidade de ocorrência certa, todos tem grau superior 

de importância, entre as classes 7 e 10, exemplos de impactos nas classes 9 e 10 são o aumento 

da diversidade das comunidades planctônicas decorrente da formação do reservatório e a 

perda da cobertura vegetal, respectivamente. 

 Os demais critérios apresentam maioria dos impactos nas classes de importância mais 

baixas, entre a classe 1 e 7, representando 75,8% para os de baixa probabilidade de ocorrência, 

3,0% de média probabilidade e 3,0% de alta probabilidade. Nos impactos com baixa 

probabilidade de ocorrência a predominância está na classe 1 (40,0%), tais como: interferência 

no cotidiano da população residente nas propriedades afetadas pelo reservatório e sobrecarga 

na infraestrutura municipal e equipamentos públicos e inflação imobiliária. 

Quanto aos Impactos de efeito benéfico, 100,0% têm probabilidade certa de ocorrência 

e ocorrem nas classes de importância entre 5 e 10, com 42,9% na classe 10, como, a contribuição 

técnico-científica para o conhecimento da biota. 

O impacto benéfico de Aumento da oferta de energia, maior estabilidade ao sistema 

nacional e inserção de fonte renovável na matriz energética figura na classe 10. Um importante 

impacto positivo com alta probabilidade de ocorrência que poderá acarretar novas 

oportunidades de investimento na região em decorrência da implantação do empreendimento. 

  



ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PCH SÃO BENTO 

 

 
 

 

José Aloísio da Silva 
CREA nº 6087/D-GO 

104 

 

Tabela 7-14: Frequência Absoluta e Relativa – Magnitude do Efeito dos Impactos 

Magnitude dos Impactos 

Classe do 

Grau de 

Importância 

do Impacto 

Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Adverso Benéfico Adverso Benéfico 

MgB MgM MgA MgB MgM MgA MgB MgM MgA MgB MgM MgA 

01 11           39,3%           

02 3           10,7%           

03                         

04 7           25,0%           

05 2 1       1 7,1% 25,0%       20,0% 

06 2     1     7,1%     100,0%     

07 2 1       1 7,1% 25,0%       20,0% 

08   1     1     25,0%     100,0%   

09 1           3,6%           

10   1 1     3   25,0% 100,0%     60,0% 

Total 
28 4 1 1 1 5 

  
84,8% 12,1% 3,0% 14,3% 14,3% 71,4% 

Magnitude: MgB = Baixa, MgM = Média e MgA = Alta. 

 

Quanto à magnitude dos impactos com efeito adverso, 84,8% são de magnitude baixa, 

sendo 75,0% com grau de importância menores, abaixo da classe 4. Exemplificando esses 

impactos tem-se: pressão negativa sobre as assembleias de peixes nas fases de desvio do rio e 

enchimento do reservatório (classe 1), instabilidade de encostas (classe 2) e alteração dos níveis 

de ruídos locais (classe 4). 

Os impactos de magnitude média e alta predominam nas classes mais altas, entre as 

classes 5 e 10, representando 12,1% e 3,0%, respectivamente. Na avaliação dos impactos de 

média magnitude os impactos estão distribuídos nas diferentes classes, sendo o impacto de 

maior importância (classe 10) a perda da cobertura vegetal. O impacto adverso avaliado como 

magnitude alta foi a desmobilização de mão de obra e desaquecimento de atividade 

econômica (classe 10). 

Quanto aos Impactos de efeito benéfico, 71,4% são de magnitude alta, 14,3% de 

magnitude média e 14,3% de magnitude baixa. Nos impactos de magnitude alta, 60% tem grau 

de importância maior, na classe 10, sendo exemplo o aumento da oferta de energia, maior 

estabilidade ao SIN e inserção de fonte renovável na matriz energética. 
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Tabela 7-15: Frequência Absoluta e Relativa - Mitigabilidade / Otimização dos Impactos 

Mitigabilidade / Otimização dos Impactos 

Classe do 

Grau de 

Importância 

do Impacto 

Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Adverso Benéfico Adverso Benéfico 

NM MB MM MA Po NPo NM MB MM MA Po NPo 

01     2 9         25,0% 56,3%     

02       3           18,8%     

03                         

04   1 2 4       33,3% 25,0% 25,0%     

05 1   2   1   16,7%   25,0%   16,7%   

06 1   1     1 16,7%   12,5%     100,0% 

07 2 1     1   33,3% 33,3%     16,7%   

08     1   1       12,5%   16,7%   

09 1           16,7%           

10 1 1     3   16,7% 33,3%     50,0%   

Total 
6 3 8 16 6 1 

  
18,2% 9,1% 24,2% 48,5% 85,7% 14,3% 

Mitigabilidade: NM= Não Mitigável, MB= Baixa, MM= Média e MA= Alta, Po= Potencializável e NPo= Não Potencializável. 

 

Quanto à mitigabilidade dos impactos com efeito adverso, 48,5% são de mitigabilidade 

alta, sendo todos com grau de importância menores, entre as classes 1 e 4. Menciona-se como 

exemplos os impactos alterações na qualidade da água por lançamento de efluentes e resíduos 

(classe 1), perda de estanqueidade do reservatório (classe 2) e possíveis interferências em 

patrimônio arqueológico (classe 4). 

Os impactos não mitigáveis (18,2%) encontram-se em classes superiores à 5, com maiores 

graus de importância, como o impacto de perda de terras agricultáveis (classe 5), interferência 

em potenciais atividades de extração mineral (classe 7) e perda da Cobertura Vegetal (classe 

10). 

Quanto aos Impactos de efeito benéfico, 85,7% são potencializáveis, destes 83,3% possuem 

grau de importância maiores, acima da classe 7, como o aumento na arrecadação de impostos 

(classe 7) e a geração de conhecimento dos municípios em estudo (classe 8). O não 

potencializável (14,3%) está na classe 6, mudanças no regime hídrico. 
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7.2. Sinergismo e Cumulatividade dos Impactos 

A análise de sinergismo e cumulatividade dos impactos prognosticados é de grande 

importância para o conhecimento do grau das interferências. Entre os 40 impactos 

prognosticados, 45,5% foram classificados como sinergéticos, 42,4% como cumulativos e 12,1% 

como cumulativos e sinergéticos. 

Considerando o meio afetado, 52,9% dos impactos cumulativos estão relacionados ao 

meio biótico, 29,4% para o meio físico e 17,6% para o meio socioeconômico, enquanto que os 

sinergéticos ocorrem em 47,1% para o meio físico, 41,2% para o meio socioeconômico e 11,8% 

para o meio biótico e entre os cumulativos e sinergéticos 50% para o biótico, 33,3% para o 

socioeconômico e 16,7% para o meio físico. 

A maior concentração de impactos cumulativos no meio biótico pode estar relacionada 

as interferências decorrentes da limpeza da área, necessária ao estabelecimento do reservatório 

e das estruturas temporárias e permanentes da usina, tais como supressão da vegetação, que 

pode desencadear perda de espécies da flora, de recursos úteis para a fauna e interferência 

nos processos de dispersão, além de pressão negativa sobre as espécies da fauna silvestre. Outro 

fato que colabora para o grande número de impactos cumulativos nesse meio são as atividades 

de desvio do rio e enchimento do reservatório, as quais causam pressão negativa sobre as 

assembleias de peixes. Esses impactos, principalmente os relacionados à supressão de habitat, 

ao se acumularem, potencializam a fragmentação dos ambientes e a pressão sobre a fauna. 

Estendendo-se a análise quanto a sinergismo e cumulatividade, e considerando-se os 

impactos prognosticados para a PCH São Bento é possível tecer alguns comentários a respeito 

do assunto para a situação futura da bacia, considerando-se que não existem outros 

aproveitamentos hidrelétricos projetados. 

A PCH São Bento localiza-se na porção baixa da bacia do rio São Bento, próxima a outros 

empreendimentos hidrelétricos como a UHE Emborcação, onde o rio deságua e a UHE Serra do 

Facão no rio São Marcos. Com essa configuração, alguns impactos cumulativos e sinergéticos 

apresentam maior importância, do que quando avaliados apenas para aproveitamentos 

isolados. 

Tabela 7-16: Impactos cumulativos prognosticados para o meio físico 

Impactos cumulativos prognosticados para o meio físico Caráter 

Alteração dos níveis de ruídos locais Adverso 

Alterações na qualidade da água por lançamento de efluentes e resíduos Adverso 

Alterações da qualidade da água em função das ações construtivas Adverso 

Mudanças no Regime Hídrico Benéfico 

Alterações da qualidade da água decorrente da inundação de 

componentes orgânicos 
Adverso 

Dentre os impactos cumulativos prognosticados para o meio físico, listados na Tabela 7-16, 

destacam-se os impactos adversos de alteração da qualidade da água, tanto em função das 

ações construtivas, lançamento de efluentes e resíduos quanto pela inundação de 

componentes orgânicos.  

A alteração na qualidade da água também pode ocorrer em consequência aos demais 

usos da bacia, como por exemplo da atividade agrícola, bastante praticada em diversas partes 

da bacia. O uso de defensivos e fertilizantes pode contaminar tanto as águas superficiais como 

as subterrâneas. 
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Tabela 7-17: Impactos cumulativos prognosticados para o meio biótico 

Impactos cumulativos prognosticados para o meio biótico Caráter 

Pressão negativa sobre as espécies da Fauna Silvestre Adverso 

Risco de afogamento de espécies da fauna e encontro inoportuno com 

animais peçonhentos 
Adverso 

Pressão negativa sobre as assembleias de peixes nas fases de desvio do rio 

e enchimento do reservatório 
Adverso 

Contribuição técnico-científica para o conhecimento da flora Benéfico 

Proliferação de insetos vetores Adverso 

Alteração na composição das assembleias de peixes à montante Adverso 

Aprisionamento de peixes durante procedimentos de manutenção das 

turbinas e canal de adução 
Adverso 

Aumento da diversidade das comunidades planctônicas decorrente da 

formação do reservatório 
Adverso 

Contribuição técnico-científica para o conhecimento da biota Benéfico 

O meio biótico reúne a maior parte dos impactos cumulativos prognosticados. Dentre eles, 

mencionam-se os impactos relacionados à supressão da vegetação e de habitat para a fauna, 

assim como os impactos relacionados à ictiofauna. 

No tocante à supressão da vegetação e de habitat para a fauna, embora a interferência 

seja muito pequena em relação a implantação da PCH, merece menção que a bacia do rio 

São Bento já se apresenta bastante antropizada, e que grande parte de sua vegetação natural 

foi substituída pela agricultura e pelas pastagens. 

A implantação da PCH São Bento (reservatório, áreas temporárias e permanentes) afetará, 

com perda de vegetação natural, uma área de 18,88 ha, sendo, 11,38 ha de Floresta 

(Ciliar/Galeria) e 7,496 ha de Cerrado (incluindo capoeira e árvores esparsas). Considerando-se 

a situação da bacia e a cumulatividade desse impacto com as demais atividades humanas que 

podem ampliar as áreas agropecuárias, esse impacto assume grande importância.  

Por outro lado, diferentemente da exploração dos agropecuaristas é imprescindível 

considerar que, ao passo que os aproveitamentos hidrelétricos suprimem, eles também 

recuperam as áreas de preservação permanente (APPs) de seus reservatórios, ampliando a 

conectividade, pois, muitas vezes, a recuperação acaba repondo uma APP maior do que a que 

existia anteriormente.  

Atualmente a APP do rio São Bento, na área de influência direta da PCH São Bento, 

apresenta 694,53 ha, dos quais 398,31 ha estão preservados (57,32%) e 296,39 ha (42,68%) 

encontram-se desmatados. A futura APP do reservatório da PCH somará 77,92 ha, dos quais o 

empreendedor deverá reflorestar 36,09 ha, hoje antropizados. 

Essa análise de cumulatividade com a instalação de outros aproveitamentos, se estende 

para os reflexos negativos na fauna terrestre, oriundos da supressão dos habitats, utilizados como 

refúgio, abrigo e alimentação. 

Quanto às interferências na ictiofauna, principalmente quanto à alteração em sua 

composição à montante é outro impacto cumulativo que merece menção, uma vez que é 

preciso considerar que já existe um aproveitamento hidrelétrico na bacia, que já impede a 



ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PCH SÃO BENTO 

 

 
 

 

José Aloísio da Silva 
CREA nº 6087/D-GO 

108 

 

subida dos peixes para as cabeceiras, e que, ainda antes mesmo dessa usina, existiam barreiras 

físicas que impediam e/ou selecionavam as espécies. 

Um importante impacto benéfico com propriedades cumulativas é a contribuição técnico-

científica para o conhecimento da biota local, pois é sabido que os estudos realizados no âmbito 

de licenciamentos ambientais vêm contribuindo bastante para o conhecimento da flora e fauna 

das regiões de implantação. Uma vez que serão efetuados Programas de Monitoramento, 

haverá um esforço amostral amplo na bacia do rio São Bento, acumulando-se importantes 

dados sobre aquela região. 

Tabela 7-18: Impactos cumulativos prognosticados para o meio socioeconômico 

Impactos cumulativos prognosticados para o meio socioeconômico Caráter 

Intranquilidade da população ante a incerteza de implantação do projeto Adverso 

Interferência em benfeitorias e negociação de terras Adverso 

Possíveis interferências em patrimônio arqueológico Adverso 

Os impactos cumulativos relacionados ao meio socioeconômico foram identificados em 

menor quantidade, porém não deixam de ser menos importantes.  

A intranquilidade da população local pelas especulações quanto à implantação e reais 

abrangências do projeto, assim como as interferências em benfeitorias e os anseios pelas 

negociações de terras diretamente afetadas, assumem uma relevância maior considerando-se 

outros usos da bacia, além dos diversos estudos e equipes de campo necessários ao 

desenvolvimento de implantação da PCH, desde seu planejamento até sua operação.  

Entretanto, este fato pode ser minimizado através de boas práticas de comunicação 

social. 

Tabela 7-19: Impactos sinérgicos prognosticados para o meio físico 

Impactos sinérgicos prognosticados para o meio físico Caráter 

Instabilidade de encostas Adverso 

Surgimento de processos erosivos e assoreamento do reservatório Adverso 

Alteração da qualidade do ar e contaminação do solo Adverso 

Interferência em potenciais atividades de extração mineral Adverso 

Alteração no transporte de sedimentos e no nível de remanso do reservatório Adverso 

Alterações microclimáticas Adverso 

Perda de terras agricultáveis Adverso 

Perda de estanqueidade do reservatório Adverso 

Entre os impactos sinergéticos prognosticados para o meio físico, destacam-se os 

relacionados à instabilidade das encostas e o surgimento de processos erosivos, pois caso esses 

impactos ocorram, podem vir a potencializar impactos como a alteração da qualidade da água 

e alteração no transporte de sedimentos (também sinergético). Este último pode, ainda, 

potencializar os impactos relacionados à pressão negativa na comunidade aquática. 
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Outro impacto, embora de pequena monta, é a perda de terras agricultáveis, aqui 

consideradas como as terras férteis utilizadas para agricultura convencional, silvicultura e 

pastagens plantadas. Esse impacto pode, também, potencializar outros, como, por exemplo, os 

relacionados à supressão de vegetação e alteração da paisagem, uma vez que os proprietários 

poderão buscar novas áreas de expansão para suas atividades econômicas, o que refletirá, 

também, na perda de habitat para a fauna. 

Tabela 7-20: Impactos sinérgicos prognosticados para o meio biótico 

Impactos sinérgicos prognosticados para o meio biótico Caráter 

Modificação na paisagem local Adverso 

Proliferação de macrófitas aquáticas, cianobactérias e moluscos Adverso 

O impacto sinergético identificado para o meio biótico, na fase de operação do 

empreendimento, pode desencadear impactos relacionados à exploração turística mal 

dimensionada e/ou mal planejada, assim como alteração da comunidade florística de borda, 

que, na área da nova APP como a perda de biomassa vegetal, perda de terras agricultáveis e 

itens relacionados à reflexos negativos na fauna, que perdem seus habitats utilizados para 

abrigo, alimentação e deslocamento, culminando em maior exposição para predação, 

atropelamentos, atividades relacionadas à xerimbabos e cinegéticas, dentre outras. 

A possível ampliação de atividades que exploram recursos naturais, por outros usuários da 

bacia, principalmente quando culmina em fragmentação da paisagem local, também 

potencializa outros impactos, não sendo esta propriedade exclusiva dos aproveitamentos 

hidrelétricos. 

Deve-se considerar que todos esses impactos se relacionam a um empreendimento de 

pequeno porte, portanto a escala das interferências é proporcional a pequena área a ser 

ocupada.  

Tabela 7-21: Impactos sinérgicos prognosticados para o meio socioeconômico 

Impactos sinérgicos prognosticados para o meio socioeconômico Caráter 

Geração de Empregos e dinamização da economia local Benéfico 

Interferência no cotidiano da população residente nas propriedades 

afetadas pelo reservatório 
Adverso 

Risco de Acidentes de Trabalho Durante as Obras Adverso 

Sobrecarga na infraestrutura municipal e equipamentos públicos e inflação 

imobiliária 
Adverso 

Aumento na ocorrência de DST/AIDS, gravidez precoce e exploração sexual Adverso 

Desmobilização de mão de obra e desaquecimento de atividade 

econômica 
Adverso 

Aumento na arrecadação de impostos Benéfico 
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Quanto aos impactos sinérgicos prognosticados para o meio socioeconômico, destacam-

se aqueles relacionados ao aumento na ocorrência de DST/AIDS, gravidez precoce e 

exploração sexual e desmobilização de mão de obra e desaquecimento de atividade 

econômica. O primeiro pode potencializar os impactos relacionados à sobrecarga na 

infraestrutura municipal e equipamentos públicos e o segundo potencializa impactos que não 

estão diretamente vinculados a este estudo e aproveitamentos hidrelétricos, e sim a uma 

realidade do país, que é o desemprego e recessão econômica. 

No entanto, não se pode deixar de enfatizar aqui, que medidas voltadas à capacitação 

e aproveitamento de mão de obra vacinam esses reflexos, uma vez que os operários terão 

melhores condições de conseguir novos postos de trabalho em outras demandas, tais como o 

setor de construção civil. 

Já dentre os impactos sinergéticos de caráter benéfico, ambos são muito relevantes, pois 

possuem reflexos positivos enquanto indutores socioeconômicos, seja pela geração de emprego 

e dinamização da economia local, que possibilita maior rotatividade de renda nos municípios 

na fase construtiva, seja pelo aumento da arrecadação de tributos na fase de operação, em 

que os municípios podem direcionar tais verbas para melhorias sociais em sua municipalidade. 

Tabela 7-22: Impactos Cumulativos e Sinérgicos 

Meio Impactos Cumulativos e Sinérgicos Caráter 

Físico 
Alterações da qualidade da água devido à 

formação do reservatório 
Adverso 

Biótico 

Perda da Cobertura Vegetal Adverso 

Perda de espécies da flora, de recursos úteis para a 

fauna e interferência nos processos de dispersão 
Adverso 

Alteração na composição das assembleias de peixes 

à jusante 
Adverso 

Socioeconômico 

Geração de conhecimento dos municípios em estudo Benéfico 

Aumento da oferta de energia, maior estabilidade ao 

SIN e inserção de fonte renovável na matriz 

energética 

Benéfico 

Os impactos do meio biótico de perda da cobertura vegetal, de recursos úteis para a 

fauna e interferência nos processos de dispersão, tanto se acumulam com o incremento de 

novos usos na bacia, quanto podem desencadear e/ou potencializar outros impactos de 

importância ecológica, como fragmentação dos ambientes, pressão sobre a fauna, 

deslocamento da fauna para novos ambientes e consequente competição inter e 

intraespecífica, dentre outros. A alteração na composição das assembleias de peixes à jusante 

se acumula e também potencializa os impactos relacionados à pressão da comunidade ictiíca 

e alteração da assembleia à montante. 

Os impactos do meio socioeconômico, ambos benéficos, se acumulam e potencializam 

impactos positivos como a possibilidade de ampliação do parque industrial do país, distribuição 

de energia elétrica com maior estabilidade e confiabilidade, redução das tarifas de energia, 

redução de emissão de gases poluentes (o que ocorre com outras fontes de geração), dentre 

outros. 

Analisando-se de forma geral, impactos sinergéticos e cumulativos são inerentes ao 

processo de implantação de obras de infraestrutura, assim como é inevitável que aconteçam 

impactos negativos. Cabe aos empreendedores e órgãos ambientais orientar que tais atividades 

sejam executadas conforme as legislações e normativas vigentes, reduzindo ao máximo os 
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impactos negativos, otimizando os positivos e divulgando sempre os resultados dos Programas 

Socioambientais, para manter a transparência com a comunidade regional, assim como para 

tornar público e acessível o banco de dados acumulados pelos diferentes aproveitamentos 

projetados. 

O órgão ambiental poderia se posicionar como um articulador entre os diferentes 

empreendedores que possuem interesse em uma mesma região, não se restringindo à mesma 

tipologia de empreendimento. Dessa forma, ações de cunho preservacionista, medidas de 

gestão de impactos e medidas compensatórias podem assumir uma eficácia muito maior do 

que quando tomadas de forma isolada e independente, refletindo, de fato, em melhorias para 

a bacia hidrográfica, ainda que os impactos adversos ocorram. 

7.3. Análise e Discussão dos Impactos 

No que diz respeito aos impactos levantados, os classificados nas classes do grau de 

importância de 1 a 5, são aqueles menos significativos, com menor relevância, porém, como a 

sua maioria está classificada com caráter adverso, não se deve isentar de atenção e discussão. 

Os mesmos estão apresentados na Tabela 7-23. 

Tabela 7-23: Relação de Impactos com Classe do Grau de Importância de 1 a 5 

nº Impacto 
Grau de 

Importância 

do Impacto 

Classe do 

Grau de 

Importância 

do Impacto 

Meio Caráter 

01 
Intranquilidade da população ante a incerteza da 

implantação do projeto 
13 01 Sócio Adverso 

06 
Alteração da qualidade do ar e contaminação do 

solo 
12 01 Físico Adverso 

08 
Alterações na qualidade da água por lançamento 

de efluentes e resíduos 
13 01 Físico Adverso 

09 
Alterações da qualidade da água em função das 

ações construtivas 
13 01 Físico Adverso 

12 
Pressão negativa sobre as espécies da Fauna 

Silvestre 
13 01 Biótico Adverso 

13 
Risco de afogamento de espécies da fauna e 

encontro inoportuno com animais peçonhentos 
13 01 Biótico Adverso 

14 
Pressão negativa sobre as assembleias de peixes nas 

fases de desvio do rio e enchimento do reservatório 
13 01 Biótico Adverso 

17 
Interferência no cotidiano da população residente 

nas propriedades afetadas pelo reservatório 
12 01 Sócio Adverso 

19 Risco de Acidentes de Trabalho Durante as Obras 13 01 Sócio Adverso 

20 
Sobrecarga na infraestrutura municipal e 

equipamentos públicos e inflação imobiliária 
13 01 Sócio Adverso 

21 
Aumento na ocorrência de DST/AIDS, gravidez 

precoce e exploração sexual 
13 01 Sócio Adverso 

03 Instabilidade de encostas 14 02 Físico Adverso 

04 
Surgimento de processos erosivos e assoreamento 

do reservatório 
14 02 Físico Adverso 

26 Perda de estanqueidade do reservatório 14 02 Físico Adverso 

05 Alteração dos níveis de ruídos locais 16 04 Físico Adverso 

22 Possíveis interferências em patrimônio arqueológico 16 04 Sócio Adverso 
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nº Impacto 
Grau de 

Importância 

do Impacto 

Classe do 

Grau de 

Importância 

do Impacto 

Meio Caráter 

23 
Alteração no transporte de sedimentos e no nível de 

remanso do reservatório 
16 04 Físico Adverso 

24 Alterações microclimáticas 17 04 Físico Adverso 

29 
Alterações da qualidade da água decorrente da 

inundação de componentes orgânicos 
17 04 Físico Adverso 

31 Proliferação de insetos vetores 16 04 Biótico Adverso 

34 
Aprisionamento de peixes durante procedimentos 

de manutenção das turbinas e canal de adução 
16 04 Biótico Adverso 

16 
Geração de Empregos e dinamização da 

economia local 
18 05 Sócio Benéfico 

25 Perda de terras agricultáveis 18 05 Físico Adverso 

33 
Alteração na composição das assembleias de 

peixes à montante 
18 05 Biótico Adverso 

36 
Proliferação de macrófitas aquáticas, 

cianobactérias e moluscos 
18 05 Biótico Adverso 

Entre os 25 impactos prognosticados para essa classificação, apenas um é benéfico, o qual 

corresponde ao meio socioeconômico e se refere à geração de empregos e a aceleração da 

economia local. 

Da extensa avaliação dos impactos apresentada destacam-se aqueles situados nas 

classes de graus de importância 8, 9, 10 e 11, que são aqueles mais significativos e cuja 

ocorrência merece uma discussão mais robusta. São impactos com grau de importância mais 

elevados, cujos efeitos prognosticados deverão constituir-se nos principais focos de atenção. 

Resumidos na Tabela 7-24, aparecem os seguintes impactos destacados: 

Tabela 7-24: Relação de Impactos com Classe do Grau de Importância de 6 a 10 

nº Impacto 
Grau de 

Importância 

do Impacto 

Classe do 

Grau de 

Importância 

do Impacto 

Meio Caráter 

18 
Interferência em benfeitorias e negociação de 

terras 
19 06 Sócio Adverso 

27 Mudanças no Regime Hídrico 19 06 Físico Benéfico 

32 
Alteração na composição das assembleias de 

peixes à jusante 
19 06 Biótico Adverso 

07 
Interferência em potenciais atividades de 

extração mineral 
21 07 Físico Adverso 

28 
Alterações da qualidade da água devido à 

formação do reservatório 
21 07 Físico Adverso 

30 Modificação na paisagem local 21 07 Biótico Adverso 

39 Aumento na arrecadação de impostos 21 07 Sócio Benéfico 

02 
Geração de conhecimento dos municípios em 

estudo 
22 08 Sócio Benéfico 
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nº Impacto 
Grau de 

Importância 

do Impacto 

Classe do 

Grau de 

Importância 

do Impacto 

Meio Caráter 

11 

Perda de espécies da flora, de recursos úteis para 

a fauna e interferência nos processos de 

dispersão 

22 08 Biótico Adverso 

35 

Aumento da diversidade das comunidades 

planctônicas decorrente da formação do 

reservatório 

23 09 Biótico Adverso 

10 Perda da Cobertura Vegetal 24 10 Biótico Adverso 

15 
Contribuição técnico-científica para o 

conhecimento da flora 
24 10 Biótico Benéfico 

37 
Contribuição técnico-científica para o 

conhecimento da biota 
24 10 Biótico Benéfico 

38 
Desmobilização de mão de obra e 

desaquecimento de atividade econômica 
24 10 Sócio Adverso 

40 

Aumento da Oferta de Energia, Maior 

Estabilidade ao SIN e Inserção de Fonte 

Renovável na Matriz de Energia do Brasil 

25 10 Sócio Benéfico 

Os impactos estão agrupados na tabela por classe, não demonstrando os meios e as fases 

respectivas de ocorrência. Porém, destaca-se que todos ocorrem nas fases de Construção e 

Operação. 

Entre os 15 impactos prognosticados, seis são benéficos, sendo que os impactos 15 e 37 

que cita a contribuição técnico-científica para o conhecimento do meio biótico, aparecem 

duas vezes, uma vez para o conhecimento exclusivo da flora e outro para a biota em geral, que 

ocorrem tanto na fase de Construção quanto na Operação do empreendimento, graças às 

atividades de monitoramento previstas, otimizando os efeitos positivos deste importante impacto 

cumulativo. 

Considerando-se que o foco desta discussão são os impactos negativos, restam, ainda 

nove impactos a serem analisados. 

Inicialmente, os impactos podem ser aglutinados por semelhança ou mesmo pelo agente 

causador, no caso, a ação ou atividade impactante, ou seja: 

− Impactos resultantes da supressão vegetal; 

− Impactos na ictiofauna decorrentes das alterações no regime do rio São Bento; 

− Alterações na qualidade de água; 

− Interferências do reservatório em benfeitorias e terras; 

− Alterações na atividade econômica pela desmobilização da mão de obra. 
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7.3.1. Impactos Resultantes da Supressão Vegetal 

A Tabela 7-25 apresenta os impactos resultantes da supressão vegetal da PCH São Bento. 

Tabela 7-25: Impactos Resultantes da Supressão Vegetal com Classe de 6 a 10 

nº Impacto 
Grau de 

Importância 

do Impacto 

Classe do 

Grau de 

Importância 

do Impacto 

Meio Caráter 

30 Modificação na paisagem local 21 07 Biótico Adverso 

11 

Perda de espécies da flora, de recursos úteis para 

a fauna e interferência nos processos de 

dispersão 

22 08 Biótico Adverso 

10 Perda da Cobertura Vegetal 24 10 Biótico Adverso 

 

Para o estabelecimento do reservatório é necessária a supressão da vegetação marginal 

do rio São Bento. Como consequência, ocorre perda de cobertura vegetal e de espécies da 

flora, refletindo em perda de recursos úteis para a fauna (abrigo, alimentação, deslocamento e 

área de Vida), assim como nos processos de dispersão, culminando na modificação da 

paisagem local, fragmentando-se o ecossistema local.  

Assim, estes três impactos com classe superior a sete concentram o resultado da supressão 

vegetal promovida para a implantação do reservatório. A perda estimada de Floresta Ciliar, 

Floresta de Galeria, Cerrado Típico e Capoeira totaliza 18,88 ha de vegetação natural. 

Os três impactos apresentam probabilidade de ocorrência certa, dois deles apresentam 

mitigabilidade média e um deles apresenta mitigabilidade baixa. 

O impacto de perda da cobertura vegetal, por sua elevada significância, não é passível 

de mitigação. Entretanto, é possível compensá-lo através da implantação da Área de 

Preservação Permanente (APP) do futuro reservatório, que se estenderá por uma área de 77,9ha, 

dos quais 36,09 ha serão objeto de recomposição de vegetação natural pelo empreendedor. 

Esta medida, vista em sua unicidade, demonstra-se, apesar de sua expressividade 

numérica, uma medida restrita e local. Entretanto, a existência de outros reservatórios na 

proximidade (UHE Serra do Facão e UHE Emborcação) permite, com a constituição de suas APPs, 

a construção de um corredor, que, embora descontínuo, devido à distância entre os 

aproveitamentos, estabelecerá uma interessante conexão entre os remanescentes 

vegetacionais existentes na bacia do rio São Bento. 

Analisando-se o contexto como um todo, portanto, essa faixa de APP concederá à região 

um sistema de conexões importantes que possibilitará o trânsito da fauna por uma extensa faixa 

vegetacional, que uma vez implantada deverá ter uma importância significativa para a 

recuperação de hábitats em uma região sabidamente antropizada e em constante processo 

de ocupação pelas atividades agropecuárias. 

Esta medida compensatória, assim, é altamente significativa, com reflexos e efeitos 

estendidos para toda a fauna e flora regional, podendo se constituir numa efetiva ação de 

restauração das condições ambientais, impactando positivamente a biodiversidade regional. 

  



ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PCH SÃO BENTO 

 

 
 

 

José Aloísio da Silva 
CREA nº 6087/D-GO 

115 

 

7.3.2. Impactos na Ictiofauna Decorrentes das Alterações no Regime do Rio 

A realização das obras no leito do rio e o posterior fechamento do barramento com a 

criação do reservatório afetam o regime do rio de lótico para, no caso, semilêntico. Porém, o 

principal impacto ocorre pelo seccionamento do curso do rio. Desta forma, ambas alterações 

impactam diretamente a ictiofauna, alterando a composição das assembleias existentes 

naquele segmento e por extensão de boa parte do rio. 

Os efeitos se fazem sentir a médio e longo prazo, estendendo-se, não raro para toda a 

bacia estudada. 

Na fase de construção, com o desvio do rio e a construção de ensecadeiras para o 

ensecamento do leito, as quais permitem a realização das obras do barramento principal, há 

uma pressão direta e significativa da ictiofauna situada no trecho do rio. 

Com o fechamento definitivo do barramento e consequente formação do reservatório o 

impacto se estende de forma definitiva para as assembleias situadas à jusante e à montante. 

Este impacto, que em síntese representa a fragmentação do ecossistema aquático, de 

baixa magnitude e de ocorrência baixa apresenta-se como irreversível caso ocorra, na medida 

em que secciona o rio e impede a interação entre as comunidades de jusante e montante, 

afetando de forma incisiva as migrações tróficas e reprodutivas. As classes dos dois impactos 

relacionados apresentam graus 5 e 6, reportando claramente a sua significância. 

Tabela 7-26: Impactos na Ictiofauna Decorrentes das Alterações no Regime do Rio com Classe 

de 5 a 6 

nº Impacto 
Grau de 

Importância 

do Impacto 

Classe do 

Grau de 

Importância 

do Impacto 

Meio Caráter 

33 
Alteração na composição das assembleias de 

peixes à montante 
18 05 Biótico Adverso 

32 
Alteração na composição das assembleias de 

peixes à jusante 
19 06 Biótico Adverso 

Uma avaliação do trecho do rio onde se situa a PCH São Bento torna-se um importante 

fator de análise, que busca avaliar a extensão deste impacto. 

O inventário ictiofaunístico do rio São Bento revelou uma amostragem de peixes relativa no 

que se refere à riqueza e abundância de espécies. Entretanto, a porção média da bacia 

apresentou-se com uma comunidade mais variada de espécie quando comparada à porção 

alta. 

Como a barreira natural que interfere no deslocamento dos peixes no rio São Bento é 

seletiva, infere-se que tal diferença de variedade seja explicada apenas pelo ambiente, o qual 

deve possuir recursos menos limitados e mais atrativos na porção central do que na porção alta. 

Tal fato é corroborado, também, pelo índice de similaridade, o qual diminui quando são 

comparadas as assembleias de peixes da parte mais alta com as da secção mais baixa da bacia 

do rio São Bento. 

Foram identificadas, também, três espécies migradoras de longa distância. Assim, é 

importante que, nos períodos de reprodução desses peixes seja monitorada a área à jusante da 

barragem, a fim de se verificar a intenção migratória e se efetuar a transposição manual. 
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7.3.3. Alteração na Qualidade de Água 

A implantação do reservatório da PCH São Bento irá impactar a qualidade das águas 

represadas no trecho do rio afetado. Igual impacto pode ser causado, ainda, pela inundação 

de componentes orgânicos. Tais impactos possuem classes 4, 7 e 9, respectivamente, com 

alterações previstas, principalmente, pela mudança do regime lótico para semilêntico. 

Tabela 7-27: Impactos Decorrentes da Alteração na Qualidade da Água com Classe de 

nº Impacto 
Grau de 

Importância 

do Impacto 

Classe do 

Grau de 

Importância 

do Impacto 

Meio Caráter 

29 
Alterações da qualidade da água decorrente da 

inundação de componentes orgânicos 
17 04 Físico Adverso 

28 
Alterações da qualidade da água devido à 

formação do reservatório 
21 07 Físico Adverso 

35 

Aumento da diversidade das comunidades 

planctônicas decorrente da formação do 

reservatório 

23 09 Biótico Adverso 

A avaliação deste impacto, quando considerada a bacia como um todo, pode levar em 

consideração os dados do aproveitamento UHE Serra do Facão, que é submetido à 

monitoramento por muitos anos e tem demonstrado, ao longo tempo, resultados adequados 

com a manutenção dos parâmetros da qualidade de água dentro dos padrões estabelecidos 

pelas resoluções CONAMA nº 430/2011 e nº 357/2005, que classificam estas águas como de 

classe 2. 

Quanto à inundação de material orgânico, cabem algumas considerações pois, sabe-se 

que a área do futuro reservatório deverá, obrigatoriamente, ser desmatada e, então, promovida 

a sua limpeza. A execução desta tarefa compreende a utilização de tratores que retiram as 

raízes e promovem a destoca do material restante após a realização do desmate. A medida 

mitigadora se completa, então, a partir da execução de ações de limpeza e destocamento a 

serem promovidas. 

Reservatórios que passaram por processos similares podem ser utilizados como referência. 

É sabido que, mesmo em reservatórios com longo prazo de enchimento e desmatamento da 

área de inundação incompleta, em cerca de 30 dias após o alague, a água já se encontrava 

com os limites de qualidade dentro dos padrões exigidos. 

Esta condição de avaliação de impacto é privilegiada na medida em que se tem um caso 

estudado e monitorado longamente em local próximo.  

Em resumo, apesar destes impactos merecerem, por parte da equipe técnica, o devido 

cuidado e atenção alguma ocorrência negativa é completamente improvável tendo em vista 

principalmente ao curto tempo de residência da água no reservatório, em médias, apenas 3,8 

horas ocorre a troca da água do reservatório. 
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7.3.4. Interferência do Reservatório em Benfeitorias e Terras 

A implantação da PCH São Bento impactará os moradores da região pela ocupação de 

pequenas parcelas de terras. Tal impacto possui classe 6 com irreversibilidade, porém a 

significância é baixa. 

Tabela 7-28: Impactos Relacionados à Interferência do Reservatório em Benfeitorias e Terras 

com Classe 6 a 10 

nº Impacto 
Grau de 

Importância 

do Impacto 

Classe do 

Grau de 

Importância 

do Impacto 

Meio Caráter 

18 
Interferência em benfeitorias e negociação de 

terras 
19 06 Sócio Adverso 

O impacto nas terras lindeiras ao rio pela formação do reservatório não afetarão a 

capacidade produtiva das áreas. 

No caso da PCH São Bento, 7 propriedades serão parcialmente atingidas, entretanto 

nenhum habitante terá de ser recolocado, o que ameniza significativamente este impacto.  

O impacto é relevante socialmente, porém é importante mencionar que em 100% da área 

afetada pelo reservatório e estruturas permanentes, apenas 7,0% são áreas produtivas, ao passo 

que 92,5% estão ocupados por vegetação natural. 

As atividades econômicas praticadas estão voltadas à agropecuária e não haverá 

comprometimento de atividade econômica em nenhuma das propriedades atingidas. 

Considerando as estruturas permanentes, reservatório e APP, nenhuma edificação das 

propriedades será afetada.  

Quanto à perda de terras, o impacto será pequeno e compensado na medida que o 

preço pago deverá ser o de mercado, permitindo aos proprietários, caso desejem, repor iguais 

quantidades àquelas afetadas. 

Apesar deste impacto ter uma visibilidade socioeconômica destacada, pode-se aferir que, 

por meio das ações a serem tomadas pelo empreendedor, as interferências causadas pelo 

empreendimento não trarão impactos sensíveis sobre a estrutura de produção local. 

Cabe destacar que 81% (79,5 ha) das áreas atingidas pelas estruturas, reservatório e APP, 

pertencem a um único proprietário CCB - Construtora Central do Brasil Ltda., áreas essas 

adquiridas com a finalidade de implantação do empreendimento. 

7.3.5. Alteração na Atividade Econômica pela Desmobilização da Mão de Obra 

Ao final das obras, com a consequente desmobilização dos trabalhadores deverá carregar 

consigo um impacto de ocorrência certa, de alta magnitude social e com classe de grau de 

importância 10. 

Tabela 7-29: Impactos Relacionados à Alteração na Atividade Econômica pela Desmobilização 

de Mão de Obra com Classe de 6 a 10 

nº Impacto 
Grau de 

Importância 

do Impacto 

Classe do 

Grau de 

Importância 

do Impacto 

Meio Caráter 

38 
Desmobilização de mão de obra e 

desaquecimento de atividade econômica 
24 10 Sócio Adverso 
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A execução das obras civis de uma hidrelétrica gera inúmeras oportunidades financeiras 

e econômicas para cidades situadas no interior. A intensa atividade econômica decorrente 

promove geração de empregos locais, circulação de riquezas, induzindo ao aumento de 

arrecadação de impostos, incrementando o setor privado e governamental. 

Este quadro de intensidade econômica arrefece na medida em que a realização das 

obras se aproxima do seu final e cessa completamente quando se encerram. Este encerramento, 

induz a profundas transformações nas cidades que servem de suporte para as atividades e se 

estende por toda a região. 

Trata-se assim de um impacto significativo afetando a população regional. 

A mitigação deste impacto está ligada à qualificação da mão de obra possibilitando o 

seu aproveitamento em outros empreendimentos semelhantes e em outros que demandem mão 

de obra ligada ao setor de construção civil. 

 A parceria com organismos sociais, como SESI e SENAI, permitirá a instalação de um 

programa prévio de treinamento voltado para as atividades afins com as obras civis realizadas 

em hidrelétricas. O foco, portanto, deverá estar voltado para as funções de pedreiro, armador, 

carpinteiro, operador de máquinas, mecânico, eletricista e outras que podem ser incentivadas. 

Esta ação deverá, uma vez adotada, constituir-se em reflexos positivos que beneficiará o 

meio socioeconômico por vários anos. 
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8. MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DAS MEDIDAS 

A Tabela 8-1 apresenta a Matriz de Classificação das Medidas indicadas para gestão dos 

impactos da PCH São Bento. 
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Tabela 8-1: Classificação das Medidas propostas para gestão dos impactos prognosticados 

nº Impacto 

Mitigação do Impacto 

Natureza 
Área de 

aplicação 

Etapa de 

Aplicação 

Mitigação 

(prazo de 

execução) 

Responsável 

pela Medida 

Fase de Planejamento - Meio Socioeconômico 

01 
Intranquilidade da população ante a incerteza da implantação 

do projeto 
Pre L P CP E 

02 Geração de conhecimento dos municípios em estudo Oti R P MP E 

Fase de Construção e Enchimento - Meio Físico 

03 Instabilidade de encostas Pre L C-O CP E 

04 Surgimento de processos erosivos e assoreamento do reservatório Pre-Cor L C-O CP E 

05 Alteração dos níveis de ruídos locais Pre L C CP E 

06 Alteração da qualidade do ar e contaminação do solo Pre L C CP E 

07 Interferência em potenciais atividades de extração mineral Com L C CP E 

08 
Alterações na qualidade da água por lançamento de efluentes e 

resíduos 
Pre L C CP E 

09 
Alterações da qualidade da água em função das ações 

construtivas 
Pre L C CP E 
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nº Impacto 

Mitigação do Impacto 

Natureza 
Área de 

aplicação 

Etapa de 

Aplicação 

Mitigação 

(prazo de 

execução) 

Responsável 

pela Medida 

Fase de Construção e Enchimento - Meio Biótico 

10 Perda da Cobertura Vegetal Com L C CP E 

11 
Perda de espécies da flora, de recursos úteis para a fauna e 

interferência nos processos de dispersão 
Com L C CP E 

12 Pressão negativa sobre as espécies da Fauna Silvestre Pre L C CP E 

13 
Risco de afogamento de espécies da fauna e encontro inoportuno 

com animais peçonhentos 
Cor L C CP E 

14 
Pressão negativa sobre as assembleias de peixes nas fases de 

desvio do rio e enchimento do reservatório 
Cor L C CP E 

15 Contribuição técnico-científica para o conhecimento da flora Oti R C-O LP E 

Fase de Construção e Enchimento - Meio Socioeconômico 

16 Geração de Empregos e dinamização da economia local Oti R C CP E 

17 
Interferência no cotidiano da população residente nas 

propriedades afetadas pelo reservatório 
Pre L C CP E 

18 Interferência em benfeitorias e negociação de terras Com L C CP E 

19 Risco de Acidentes de Trabalho Durante as Obras Pre L C CP E 
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nº Impacto 

Mitigação do Impacto 

Natureza 
Área de 

aplicação 

Etapa de 

Aplicação 

Mitigação 

(prazo de 

execução) 

Responsável 

pela Medida 

20 
Sobrecarga na infraestrutura municipal e equipamentos públicos e 

inflação imobiliária 
Pre L C CP E-PP 

21 
Aumento na ocorrência de DST/AIDS, gravidez precoce e 

exploração sexual 
Pre L C CP E-PP 

22 Possíveis interferências em patrimônio arqueológico Cor L C CP E 

Fase de Operação - Meio Físico 

23 
Alteração no transporte de sedimentos e no nível de remanso do 

reservatório 
Pre L O MP E-PP 

24 Alterações microclimáticas Pre L O MP E 

25 Perda de terras agricultáveis Com L O CP E 

26 Perda de estanqueidade do reservatório Pre-Cor L C CP E 

27 Mudanças no Regime Hídrico NA NA NA NA NA 

28 
Alterações da qualidade da água devido à formação do 

reservatório 
Com L O MP E 

29 
Alterações da qualidade da água decorrente da inundação de 

componentes orgânicos 
Pre L O CP E 
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nº Impacto 

Mitigação do Impacto 

Natureza 
Área de 

aplicação 

Etapa de 

Aplicação 

Mitigação 

(prazo de 

execução) 

Responsável 

pela Medida 

Fase de Operação - Meio Biótico 

30 Modificação na paisagem local Cor L O CP E 

31 Proliferação de insetos vetores Pre L O MP E 

32 Alteração na composição das assembleias de peixes à jusante Cor L C-O MP E 

33 Alteração na composição das assembleias de peixes à montante Cor L O MP E 

34 
Aprisionamento de peixes durante procedimentos de manutenção 

das turbinas e canal de adução 
Cor L O LP E 

35 
Aumento da diversidade das comunidades planctônicas 

decorrente da formação do reservatório 
Pre L O MP E 

36 Proliferação de macrófitas aquáticas, cianobactérias e moluscos Pre L O MP E 

37 Contribuição técnico-científica para o conhecimento da biota Oti R C-O LP E 

Fase de Operação - Meio Socioeconômico 

38 
Desmobilização de mão de obra e desaquecimento de atividade 

econômica 
Pre L O CP E 

39 Aumento na arrecadação de impostos Oti R O LP E-PP 

40 
Aumento da Oferta de Energia, Maior Estabilidade ao SIN e 

Inserção de Fonte Renovável na Matriz de Energia do Brasil 
Oti E O MP E-PP 
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A Tabela 8-2 apresenta a frequência absoluta e relativa da classificação das Medidas 

propostas para gestão dos impactos prognosticados. 

Tabela 8-2: Frequência da classificação das Medidas propostas para gestão dos impactos 

prognosticados 

Classificação das Medidas Propostas Sigla 
Frequência 

Absoluta Relativa 

Natureza 

Preventiva Pre 18 46,2% 

Corretiva Cor 7 17,9% 

Compensatória Com 6 15,4% 

Preventiva e Compensatória Pre-Cor 2 5,1% 

Otimizadora Oti 6 15,4% 

Área de 

Aplicação 

Local L 33 84,6% 

Regional R 5 12,8% 

Estratégica E 1 2,6% 

Etapa de 

Aplicação 

Planejamento P 2 5,1% 

Construção (e enchimento) C 18 46,2% 

Operação O 14 35,9% 

Construção e Operação C-O 5 12,8% 

Planejamento, Construção e Operação P-C-O     

Mitigação 

(prazo de 

execução das 

ações) 

Curto prazo CP 25 64,1% 

Médio Prazo MP 10 25,6% 

Longo Prazo LP 4 10,3% 

Responsável 

pela Medida 

Empreendedor E 34 69,4% 

Poder Público PP     

Empreendedor e Poder Público E-PP 15 30,6% 

Quanto à natureza das medidas, a maioria são preventivas (46,2%), o que reflete a 

importância na adoção responsável das ações propostas para evitar a ocorrência dos impactos. 

As medidas compensatórias representam 15,4% do total. 

Relacionando a natureza das medidas com a probabilidade de ocorrência dos impactos, 

é importante destacar que, dos impactos adversos com baixa probabilidade de ocorrência, 

equivalente a 75,8% dos impactos, 88% apresentam medidas preventivas/corretivas, como 

exemplo a alteração da qualidade do ar e contaminação do solo e Interferência no cotidiano 

da população residente nas propriedades afetadas pelo reservatório. Apenas 12% dos impactos 

de baixa probabilidade de ocorrência apresentam medidas compensatórias. Todos os impactos 

de média e alta probabilidade de ocorrência possuem medidas preventivas/corretivas. 

As medidas compensatórias ocorrem em 50% nos impactos adversos de probabilidade de 

ocorrência certa, como exemplo os impactos perda da cobertura vegetal e interferência em 

potenciais atividades de extração mineral. No entanto, somadas as medidas preventivas e as 
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otimizadoras dos impactos de ocorrência certa, alcança-se os mesmos 50% de impactos que 

podem ser evitados com a adoção das ações propostas e ainda, a ampliação dos benefícios 

oriundos dos impactos positivos. 

A indicação de medidas para gestão dos impactos prognosticados, sejam elas 

mitigadoras (preventivas e corretivas) ou compensatórias, não deve se restringir ao seu 

detalhamento nos Programas Básicos Ambientais, sendo de extrema importância o 

comprometimento do empreendedor na fiel execução de todas as ações propostas, assim 

como do comprometimento do órgão ambiental em exigir e monitorar o cumprimento das 

medidas, assim como a verificar a avaliação de desempenho das mesmas, considerando que 

obras de engenharia são dinâmicas. 

Quanto à área de aplicação, 84,6% das medidas tem o âmbito local, e 12,8% regional e 

2,6% estratégica. 

As medidas serão adotadas em 82,1% nas etapas de Construção e Operação, sendo que 

a etapa de construção é responsável por 46,2% delas. 

Em relação ao tempo necessário para a aplicação das ações mitigadoras/corretivas e/ou 

compensatórias, a sua maioria será de curto prazo, 64,1%, à médio prazo serão 25,6% das 

medidas e para a execução em tempo superior a dois anos após o início de operação, longo 

prazo, 10,3%. 
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9.7. 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 



ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PCH SÃO BENTO 

 

 
 

 

José Aloísio da Silva 
CREA nº 6087/D-GO 

129 

 

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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9.8. 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 

 

 


