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1. APRESENTAÇÃO 

A resolução CONAMA 01/86 prevê a elaboração dos programas de acompanhamento e 

monitoramento dos impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem 

considerados (Artigo 6º, inciso IV). Sánchez (2006) afirma que é importante compreender que os 

planos/programas de gestão ambiental não são uma coleção de boas intenções. Para obter 

sucesso, são várias as condições necessárias, dentre as mais importantes o autor cita: 

− Clareza, precisão e detalhamento do programa; 

− Atribuição clara de responsabilidades e compromissos das partes, uma vez que nem 

todas as medidas que constam dos programas de gestão serão de responsabilidade do 

empreendedor, e 

− Orçamento realista. 

Para a indicação dos Programas Básicos Ambientais que compõem o Plano Básico 

Ambiental (PBA) da PCH São Bento, considerou-se a avaliação de impactos e proposição de 

medidas, assim como as orientações constantes no Termo de Referência. 

Dessa forma, os 19 programas de controle e monitoramento socioambiental aqui 

propostos, reúnem as medidas para gestão dos impactos prognosticados e assim, objetivam 

mitigar, controlar, corrigir e compensar as intervenções oriundas da construção da PCH São 

Bento. Tais programas estão detalhados no Capítulo específico. 

Os Planos e Programas que contêm as medidas de gestão dos impactos prognosticados 

para a PCH São Bento foram estruturados em quatro blocos apresentados na Tabela 1-1, sendo 

eles: 

− Programas Gerenciais; 

− Programas do Meio Físico; 

− Programas do Meio Biótico, e 

− Programas do Meio Socioeconômico. 
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Tabela 1-1: Programas de Controle e Monitoramento Socioambientais Indicados 

Programas 

Gerenciais 

Programa de Gerenciamento Ambiental 

Programa Ambiental para Construção - PAC 

Plano de Emergência e Estratégia Operacional 

Programas do 

Meio Físico 

Programa de Avaliação das Obras Destinadas à Contenção de Encostas 

e Drenagem Pluvial e de Desenvolvimento de Processos Erosivos 

Programa de Monitoramento Limnológico e Qualidade da Água 

Programas do 

Meio Biótico 

Programa de Supressão da Vegetação 

Programa de Resgate da Flora e Reflorestamento da APP do Reservatório 

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 

Programa de Proteção e Monitoramento da Fauna 

Programa de Monitoramento da Entomofauna Vetora e Bioindicadora 

Programa de Monitoramento, Transposição e Salvamento da Ictiofauna 

Programas do 

Meio 

Socioeconômico 

Programa de Articulação Institucional, Responsabilidade Socioambiental 

e Monitoramento dos Indicadores Socioeconômicos 

Programa de Saúde e Segurança do Trabalhador  

Programa de Treinamento e Qualificação da Mão de Obra 

Programa de Combate a DST/AIDS, Exploração Sexual e Gravidez 

Indesejada 

Programa de Comunicação Social 

Programa de Educação Ambiental 

Programa de Negociação de Terras e Indenização de Benfeitorias 

Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório 

Artificial 
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2. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL 

As obras relacionadas à implantação de empreendimentos hidrelétricos causam uma 

diversidade de interferências que necessitam ser devidamente monitoradas para que os 

impactos por elas gerados sejam minimizados. Dessa forma, o Programa de Gerenciamento 

Ambiental consiste em uma ferramenta de gerenciamento das atividades tecnológicas 

relacionadas à qualidade ambiental da fase de construção da PCH São Bento, de forma a 

conciliar a execução de todos os Planos e Programas visando evitar, minimizar e controlar os 

impactos ambientais, contribuindo para a manutenção de um melhor estado possível de 

qualidade ambiental e de vida das comunidades envolvidas, bem como do contingente de 

operários. 

2.1. Impactos Mitigados/Potencializados 

Como o Programa de Gerenciamento monitora todas as ações da obra, direta ou 

indiretamente, as ações previstas neste PBA mitigam e/ou potencializam todos os impactos 

prognosticados para a PCH São Bento. 

2.2. Objetivo 

O objetivo global do Gerenciamento Ambiental é garantir a implantação da PCH, 

observando todas as ações programadas para mitigação e compensação de impactos 

ambientais, assim como o disposto nas Licenças Ambientais emitidas e legislação vigente. 

2.3. Metas 

Dotar o empreendimento, em suas diversas fases de implantação, de um instrumento que 

possa estabelecer diretrizes e procedimentos ao atendimento das ações propostas no EIA e na 

execução do PBA, destacando sua compatibilidade com a preservação do meio ambiente, 

considerando seus aspectos peculiares, e, sobretudo, respeitando as licenças ambientais 

emitidas, normas e legislação ambiental em vigor no país. 

2.4. Indicadores de Avaliação de Resultados 

São indicadores ambientais deste programa: 

− Percentual de planos, programas e projetos socioambientais executados dentro do 

prazo previsto; 

− Número de propostas de ações preventivas e corretivas emitidas para a empreiteira 

e/ou empreendedor visando a melhoria contínua; 

− Percentual de atendimento das condicionantes ambientais constantes nas Licenças 

Ambientais; 

− Número de não conformidades identificadas e corrigidas; 

− Número de manifestações da população da Área de Influência registradas junto ao 

Gerente Ambiental (ouvidoria), e 

− Percentual de retorno às manifestações recebidas. 

2.5. Público-Alvo 

Como público-alvo do Programa de Gerenciamento Ambiental, incluem-se todos os 

profissionais ligados ao processo de implantação da PCH São Bento, que estão diretamente 
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vinculados o empreendedor, a empreiteira, as empresas terceirizadas, a empresa consultora e 

as instituições públicas e privadas. Também fazem parte do público-alvo os representantes dos 

órgãos ambientais, o Poder Público e as organizações da sociedade civil, que se articulam ao 

processo de implementação do empreendimento, além da população residente no entorno da 

PCH. 

2.6. Metodologia  

O Programa de Gerenciamento Ambiental será executado através do acompanhamento 

e monitoramento diário das atividades construtivas da PCH São Bento. O Gerente Ambiental 

realizará orientações e inspeções nas diversas frentes de serviço e, sempre que forem verificadas 

não-conformidades, elas deverão ser lavradas através de um Relatório de Não-Conformidade – 

RNC e assinadas pelo encarregado ou pelo engenheiro chefe da obra, assim como, pelo 

Gerente Ambiental. Uma Nota de Ação Corretiva (NAC) deverá acompanhar o RNC, indicando 

as ações a serem realizadas, o prazo para resolução da não-conformidade e o responsável pela 

execução da ação corretiva. 

O empreendedor contratará equipe de meio ambiente habilitada para exercer as 

atividades inclusas na coordenação das ações ambientais relativas à implantação do 

empreendimento. Entre as suas atribuições estão: 

− Interlocução entre a construtora e especialistas responsáveis pela execução das ações 

ambientais; 

− Coordenação da execução dos Programas Ambientais no âmbito da PCH São Bento; 

− Apoio logístico aos especialistas na realização das campanhas relativas aos programas; 

− Acompanhamento e orientação da empresa construtora quanto ao desenvolvimento 

das obras em compatibilidade com as normas ambientais propostas, e 

− Emissão de relatórios sistemáticos de acompanhamento. 

2.7. Profissionais Responsáveis pela Execução do Programa 

Para realizar o Gerenciamento Ambiental do empreendimento prevê-se uma equipe assim 

constituída por: 

− Um Supervisor Ambiental (Formação: Biólogo, Geógrafo, Engenheiro Ambiental, 

Engenheiro Florestal ou área afins), que além de coordenar todos os trabalhos será 

também o responsável pela emissão dos relatórios de acompanhamento e contatos 

institucionais junto à SEMAD e ao empreendedor; 

− Um Gerente Ambiental (Formação: Biólogo, Geógrafo, Engenheiro Ambiental, 

Engenheiro Florestal ou área afins), que atue diretamente nas frentes de serviços e na 

coordenação da execução dos PBAs e de atendimento às condicionantes da Licença 

de Instalação e tratará principalmente das áreas do meio físico e biótico. Este 

profissional deverá residente na obra, e 

− Um profissional de Serviço Social, que estará atuando diretamente na frente de serviço 

e junto ao contingente humano e às comunidades envolvidos. 

2.8. Cronograma 

O Programa de Gerenciamento Ambiental deverá ser executado durante todo o período 

construtivo das obras, previsto para 20 meses. A mobilização do Gerente Ambiental deverá ser 

concomitante à das empreiteiras e demais envolvidos, e sua permanência é determinada até a 

desmobilização geral do canteiro de obras e a dispensa dos operários relacionados à fase 

construtiva. 
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Tabela 2-1: Cronograma do Programa de Gerenciamento Ambiental 

Programa de Gerenciamento Ambiental 

Atividades 

Ano 

01 02 03 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Planejamento e mobilização                                     

Gerenciamento ambiental                                     
As obras de implantação da PCH ocorrerão nos anos 01 e 02 e a entrada em operação no início do ano 03 
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3. PROGRAMA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO 

O Programa Ambiental para a Construção estabelece as normas gerais visando uma 

atuação sustentável das ações tecnológicas das obras civis. Portanto, constitui um documento 

norteador para as ações dos engenheiros e encarregados de obras. 

Várias atividades tecnológicas geram impactos de forma e intensidades variadas. As obras 

de escavação poderão provocar vibrações, aumentar os níveis locais de ruídos e a dispersão de 

partículas e gases. Algumas ações exigem a movimentação de solo e rocha interferindo no 

escoamento das águas pluviais; haverá a produção de resíduos e efluentes que necessitam de 

destino adequado; o canteiro de obras terá equipamentos, movimentação de veículos e 

máquinas pesadas, concomitantes ao local de trabalho de técnicos, especialistas e 

movimentação de operários. Portanto, a organização, a disposição e o manejo do canteiro 

deve atender a uma organização que reflita no desenvolvimento das atividades em todos os 

setores da obra. O PAC orienta os responsáveis pela obra e normatiza as ações evitando 

impactos desnecessários, ações reparadoras posteriores e economia de recursos. 

3.1. Impactos Mitigados/Potencializados 

− Alteração dos níveis de ruídos locais; 

− Alteração da qualidade do ar e contaminação do solo; 

− Alteração da qualidade da água por lançamento de efluentes e resíduos; 

− Alterações da qualidade da água em função das ações construtivas; 

− Afugentamento da fauna, aumento potencial das atividades de caça e espécies 

capturadas para exercer função de xerimbabo, da pressão sobre espécies mistificadas 

e do número de atropelamentos; 

− Alteração no transporte de sedimentos e no nível de remanso do reservatório; 

− Alterações na qualidade do ar; 

− Risco de Acidentes de Trabalho Durante as Obras; e, 

− Possíveis interferências em patrimônio arqueológico. 

3.2. Objetivo 

O Programa visa estabelecer e controlar as normas de controle das ações construtivas da 

PCH São Bento no que se refere às intervenções no solo, nas águas e no ar e no adequado 

funcionamento do canteiro de obras e demais atividades. 

3.3. Metas 

Entre as metas a serem alcançadas pelo PAC podemos citar: 

− A execução da obra no cronograma previsto; 

− Minimização de interferências e impactos; 

− Evitar registro de não-conformidades relativas a todas as ações tecnológicas, danos à 

flora local, aos animais silvestres, além de outros relacionados a negligências quanto a 

resíduos e efluentes; 

− Menor incômodo e registro de reclamações pela comunidade afetada; 

− Conclusão das obras sem registros de danos ambientais, acidentes de trabalho e 

conflitos com a comunidade lindeira. 



ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PCH SÃO BENTO 

 

 
 

 

José Aloísio da Silva 
CREA nº 6087/D-GO 

7 

 

3.4. Indicadores de Avaliação de Resultados 

Dentre os indicadores, podemos mencionar: 

− Cumprimento dos cronogramas; 

− O percentual de retorno à população da AID sobre as queixas apresentadas; 

− Número de contratações de mão de obra local; 

− Número de acidentes ambientais, com trabalhadores e com a comunidade lindeira à 

obra, e 

− Quantidade de registros de não-conformidades e quantidade solucionadas. 

3.5. Público-Alvo 

O público-alvo do programa são os profissionais envolvidos diretamente com a 

implantação do empreendimento e os prestadores de serviços, as empreiteiras e principalmente 

o engenheiro chefe e o empreendedor. De forma indireta, a comunidade residente no entorno 

também deve ser caracterizada como público-alvo. 

3.6. Metodologia  

A Tabela 3-1 apresenta, de forma sintetizada, alguns métodos que integram o Programa, 

no que diz respeito ao controle das ações construtivas do empreendimento. 

Tabela 3-1 Métodos que integram o Programa Ambiental para Construção 

Causas e danos ambientais possíveis Medidas a considerar 

Canteiro de Obras 

Erosão dos taludes de escavação 

(produção de sedimentos) 
Drenagem superficial, proteção vegetal 

Disposição de resíduos sólidos (poluição) 
Coleta seletiva, transporte para aterros 

sanitários, reciclagem 

Disposição de resíduos perigosos (poluição) 
Reciclagem, disposição em aterros sanitários 

especiais 

Efluentes sanitários (poluição) 
Tratamento em tanques sépticos / filtros 

anaeróbios 

Efluentes industriais não-perigosos 

(produção de sedimentos) 
Decantação 

Efluentes líquidos perigosos (poluição) Sistema de separação água / óleo, reciclagem 

Depósito de combustíveis e lubrificantes 

(poluição) 
Sistema de prevenção contra vazamentos 

Produção de ruídos (poluição) 
Uso de EPIs (Equipamentos de Proteção 

Individual) 

Produção de poeira (poluição) Aspersão de água 

Emissão de gases (poluição) por 

equipamentos 
Sistemas de manutenção, filtros 

Estradas de Acesso 

Estabilidade de taludes (produção de 

sedimentos) 
Bermas, drenagem superficial, proteção vegetal 

Produção de poeira (poluição) Aspersão de água 



ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PCH SÃO BENTO 

 

 
 

 

José Aloísio da Silva 
CREA nº 6087/D-GO 

8 

 

Causas e danos ambientais possíveis Medidas a considerar 

Emissão de gases (poluição) por 

equipamentos 
Sistemas de manutenção, filtros 

Áreas de Empréstimo 

Escavação (produção de sedimentos) 

Sistemas de controle de erosão e produção de 

sedimentos (conforme Programa de 

Recuperação de Áreas Degradadas) 

Produção de poeira (poluição) Aspersão de água 

Emissão de gases (poluição) por 

equipamento 
Sistemas de manutenção, filtros 

Recomposição (poluição e produção de 

sedimentos) 

Drenagem superficial, revegetação (conforme 

Programa de Recuperação de Áreas 

Degradadas) 

Bota-Fora 

Recomposição (poluição e produção de 

sedimentos) 

Conformação da morfologia do terreno, 

drenagem superficial, proteção vegetal 

Jazidas de Areia 

Dragagem e separação mecânica 

(produção de sedimentos) 

Sistema de controle de erosão e contenção de 

sedimentos (Geotêxteis, telas-filtro, cercas de 

silte) 

Emissão de gases (poluição) por 

equipamento 
Sistemas de manutenção, filtros 

Escavações (rochas) 

Desmonte (uso de explosivos) NBR-9061/85 e NR-19 

Produção de ruídos (poluição) Uso de EPIs 

Produção de poeira (poluição) Aspersão de água 

Emissão de gases (poluição) por 

equipamento 
Sistemas de manutenção, filtros 

Escavações (solos) 

Escavação (produção de sedimentos) 

Sistemas de controle de erosão e produção de 

sedimentos (Geotexteis, telas-filtro, cercas de 

silte) 

Produção de ruídos (poluição) Uso de EPIs 

Produção de poeira (poluição) Aspersão de água 

Emissão de gases (poluição) por 

equipamento 
Sistemas de manutenção, filtros 

3.7. Profissionais Responsáveis pela Execução do Programa 

As orientações contidas nesse Programa deverão ser adotadas/executadas pela 

construtora, através de todas as suas equipes nas frentes de serviços, cujas orientações serão 

feitas pelo Gerente Ambiental e Engenheiro chefe. A verificação do cumprimento dos 

procedimentos será acompanhada pelo Gerente Ambiental, através de vistorias sistemáticas. 

Assim, será efetuada a capacitação dos trabalhadores para a correta execução dos 

procedimentos mitigatórios em suas atividades. 

O empreendedor é responsável pela execução do PBA. 
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3.8. Cronograma 

O Programa Ambiental para Construção deverá ser executado durante todo o período de 

obras, previsto para 20 meses. A mobilização do Gerente Ambiental deverá ser concomitante à 

da empreiteira e demais envolvidos, e sua permanência é determinada até a desmobilização 

geral do canteiro de obras e à dispensa dos operários relacionados à fase construtiva. 
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Tabela 3-2: Cronograma do Programa Ambiental para Construção 

Programa Ambiental para Construção 

Atividades 

Ano 

01 02 03 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Planejamento e mobilização                                     

Gerenciamento ambiental                                     
As obras de implantação da PCH ocorrerão nos anos 01 e 02 e a entrada em operação no início do ano 03 
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4. PLANO DE EMERGÊNCIA E ESTRATÉGIA OPERACIONAL 

As transformações físicas e ambientais decorrentes da construção da barragem da PCH 

São Bento criarão uma situação onde a ocorrência de acidentes, que possam ocasionar danos 

socioambientais, estará sempre presente. 

Ainda que seja baixa a probabilidade de risco de acidentes ambientais, é proposta a 

implantação de um Plano de Emergência e Estratégia Operacional a ser executado na 

eventualidade de acidentes que se relacionem à PCH São Bento. Desta forma, o plano 

contempla ações específicas, voltadas para as providências imediatas nos diversos casos de 

sinistros que possam ocorrer, em especial, acidentes que envolvam rompimento ou vazamentos 

da barragem. 

4.1. Impactos Mitigados/Potencializados 

Atualmente, as técnicas de engenharia para a construção de empreendimentos 

hidrelétricos visam, sobretudo a segurança, tanto no período de construção como de operação 

do empreendimento. Segurança no sentido amplo que envolvam pessoas ou o meio ambiente. 

Desta forma, caso venham a ocorrer, se tratarão de eventualidades. Assim sendo, o presente 

Plano é indicado de forma preventiva e conservativa. 

4.2. Objetivo 

O objetivo é fornecer um conjunto de diretrizes e informações para a adoção de 

procedimentos logísticos, técnicos e administrativos, estruturados para serem desencadeados 

rapidamente em situações emergenciais, de forma a minimizar os impactos sobre as pessoas e 

os componentes do meio ambiente. 

4.3. Metas 

Definir ações imediatas e eficazes visando à preservação de vidas, à minimização de 

impactos ambientais, à proteção das comunidades vizinhas, à minimização de perdas 

patrimoniais, de instalações e outras que possam afetar as atividades das comunidades e usina. 

Além disso, pretende-se definir claramente as atribuições e responsabilidades dos envolvidos, 

prevendo-se, também, os recursos, humanos e materiais, compatíveis com os possíveis acidentes 

a serem atendidos, além dos procedimentos de acionamento e rotinas de combate às 

emergências. 

4.4. Indicadores de Avaliação de Resultados 

Seguem alguns dos indicadores ambientais para referido plano: 

− Resultados dos monitoramentos preventivos realizados nas estruturas da usina; 

− Ocorrência de acidentes no período de operação da PCH São Bento; 

− Número de reclamações da comunidade quanto aos possíveis transtornos causados 

com a operação da PCH São Bento, e 

− Quantidade de soluções e atendimentos às reclamações registradas. 

4.5. Público-Alvo 

Neste contexto, entende-se como público-alvo a comunidade local, moradores residentes 

no entorno e à jusante da PCH São Bento, além dos usuários do sistema e a equipe técnica 

durante a operação da PCH. 
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4.6. Metodologia 

Para o desenvolvimento do Plano devem ser estabelecidas ações e elementos 

estratégicos básicos. Com isto, é previsto que alguns procedimentos contemplem ações 

específicas voltadas para as providências imediatas nos diversos casos de sinistros que possam 

ocorrer, tais como a definição de elementos estratégicos do plano: 

− Internalização na empresa do Grupo de Ações Emergenciais – GAE;  

− Articulação interinstitucional; 

− Agenda de contatos para ações emergenciais; 

− Compromisso voluntário de atribuições – CVA; 

− Defesa Civil; 

− Grupo de Ações Emergenciais – GAE; 

− Treinamento de equipes de ação emergencial; 

− Acervo de informações técnicas, e 

− Sistema de comunicação. 

Para operacionalização a contento deste Plano, o Grupo de Ações Emergenciais 

conjuntamente com as instituições participantes, deverá providenciar de imediato, na primeira 

reunião de trabalho, a criação e a distribuição dos representantes em cada um dos seguintes 

subgrupos. 

Subgrupos de ação: 

− Subgrupo de Resposta de Emergência (GRE); 

− Subgrupo de Apoio (GAP), e 

− Subgrupo de Procedimentos de Restauração (GPR). 

As instituições atuarão preferencialmente nos subgrupos afins à sua área de atuação, 

podendo, entretanto, participar de mais de um subgrupo. 

Cada subgrupo elaborará detalhadamente as normas de procedimentos e 

responsabilidades que adotará dentro do seu campo de atuação. Estas normas serão 

consolidadas em documento único que será editado e repassado um volume à cada instituição 

e representantes do subgrupo. 

Nos subgrupos haverá obrigatoriamente a participação de membros do GAE. 

É importante enfatizar que, o Plano deverá conter informações de contatos telefônicos e 

endereços para casos de emergências, conforme exposto na Tabela 4-1. 
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Tabela 4-1: Contatos emergenciais 

Telefones Úteis 

Local Contato 

Corpo de Bombeiros – Catalão 
Fones: 193 

(64) 3441-1650 

UBS – Unidade Básica de Saúde – 

Davinópolis 

Rua: Dorcília Candida de Jesus, S/N, Centro, 

Davinópolis/GO 

Fone: (64) 3697-1325 

UPA – Catalão – Soro Antiofídico 

(Em casos de acidentes com animais 

peçonhentos) 

Av. Dr. Lamartine, 1.800, St. Universitário, Catalão/GO 

Fone: (64) 3441-4901 

Polícia Militar Fone: 190 

4.7. Profissionais Responsáveis pela Execução do Programa 

A implantação do Plano é de responsabilidade do empreendedor, que deverá arcar com 

os custos decorrentes da implantação e do acionamento deste Plano de Emergência e 

Estratégia Operacional. Entretanto, a responsabilidade operacional deverá se estender aos 

órgãos institucionais parceiros, tais como: 

− Corpo de Bombeiro Militar; 

− Defesa Civil; 

− Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD; 

− Policia Militar, inclusive o batalhão de meio ambiente; 

− Policia Civil; 

− Prefeituras Municipais, e 

− Secretarias Municipais de Meio Ambiente. 

4.8. Cronograma 

Este plano deverá ser elaborado logo após o término das obras (necessário o “as built”) e 

se estender durante todo o período de operação da Pequena Central Hidrelétrica São Bento. 
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Tabela 4-2: Cronograma do Plano de Emergência e Estratégia Operacional 

Plano de Emergência e Estratégia Operacional 

Atividades 

Ano 

01 02 03 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

As Built da obra                                     

Elaboração do Plano                                     

Operacionalização do Plano                                     
As obras de implantação da PCH ocorrerão nos anos 01 e 02 e a entrada em operação no início do ano 03 

Plano de Emergência e Estratégia Operacional 

Atividades 

Ano 

04 05 06 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

As Built da obra                                     

Elaboração do Plano                                     

Operacionalização do Plano                                     
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5. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DAS OBRAS DESTINADAS À CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E 

DRENAGEM PLUVIAL E DE DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS 

Erosão é o nome dado ao processo de retirada de material, solo ou rocha, pelas águas, 

pelos ventos ou por geleiras. Nesse processo os solos das partes mais altas do terreno são 

removidos e levados para as partes mais baixas. A erosão é um processo natural e responsável 

por dar forma ao relevo (Filizola, 2002). A erosão também é um dos principais fatores que podem 

comprometer a qualidade dos recursos hídricos, a integridade dos solos, a produtividade das 

lavouras e a trafegabilidade das estradas. 

Os processos erosivos ocorrem naturalmente no ambiente, porém, a erosão acelerada 

potencializa esse evento, resultando em grandes prejuízos ao meio ambiente estando, na 

grande maioria dos casos, associada ao uso inadequado do solo. A erosão em estágios 

avançados é de difícil controle e o custo desta remediação é, na maioria das vezes, inviável, 

motivos pelos quais ações preventivas devem ser adotadas. 

Partículas desprendidas dos solos das regiões mais altas são transportadas pelas enxurradas 

para as terras mais baixas, onde se depositam no fundo de lagos, rios e oceanos, causando 

assoreamento. Os assoreamentos aumentam os riscos de enchentes, diminuindo assim, a 

capacidade da calha dos cursos d´água, aumentando a velocidade dos rios e provocando, 

consequentemente, a redução da vida útil de reservatórios. 

Os desmoronamentos, que também são fontes de sedimentos, ocorrem em encostas 

inclinadas, as quais são desgastadas por ação das chuvas, do vento e/ou de processos erosivos. 

Quando as forças de sustentação das encostas são incapazes de mantê-las ocorrem 

deslizamentos, que podem bloquear estradas, cursos de rio e causar riscos à integridade das 

cidades e pessoas. 

O empreendimento de geração de energia hidrelétrica PCH São Bento está projetado 

para ser implantado em uma área de relevo plano a suavemente ondulado, pertencente à uma 

superfície regional de aplainamento com padrão de dissecação médio e declividade pouco 

acentuada. Os solos predominantes na Área de Influência Direta são bastante intemperizados, 

tendo origem mineral e sendo, em sua maior parte, classificados pelo Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006) como Cambissolo Aplico e Latossolo Vermelho. 

Ainda que essas classes de solos sejam classificadas como de moderada e baixa 

suscetibilidade a erosão, caso os solos não sejam manejados corretamente, processos erosivos 

podem vir a ocorrer. 

Assim, conforme demonstrado e discutido no diagnóstico ambiental do meio físico, 

embora a região apresente diversas classes de probabilidade à desencadeamento de tais 

processos, empreendimentos deste porte e natureza fazem com que a área onde será 

estabelecida a PCH São Bento necessite de um Programa que contemple a avaliação das obras 

destinadas à contenção de encostas, bem como as técnicas de conservação do solo e a 

prevenção do estabelecimento de processos erosivos. 

Para a instalação e operação do empreendimento novos acessos serão abertos, e 

também serão utilizados acessos já existentes na região, que deverão ser recuperados ou 

melhorados. Esses acessos constituem-se basicamente de estradas não-pavimentadas, que são 

sensíveis à formação de processos erosivos ou podem contribuir para que ocorra erosão em 

áreas próximas, nos seus deságues ou saídas de água. 

Diante do exposto, torna-se necessária a elaboração de um Programa Ambiental que 

minimize as ocorrências de erosões e as consequências delas sobre os solos e cursos d´água.  O 

Programa de Avaliação das Obras Destinadas à Contenção de Encostas e Drenagem Pluvial e 

de Desenvolvimento de Processos Erosivos justifica-se como de grande importância e é 

amparado por normas técnicas. 
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5.1. Impactos Mitigados/Potencializados 

− Erosões em vias de acesso; 

− Instabilidade de encostas;  

− Surgimento de processos erosivos e assoreamento do reservatório;  

− Alterações da qualidade da água em função das ações construtivas, e 

− Alteração no transporte de sedimentos e no nível de remanso do reservatório. 

5.2. Objetivo  

São objetivos principais desse Programa prevenir o desencadeamento de processos 

erosivos e, consequentemente, reduzir o aporte de sedimentos nos cursos d’águas da Área de 

Influência Direta do empreendimento, principalmente no rio São Bento. O Programa visa, 

também, minimizar os impactos provenientes da implantação da PCH São Bento, evitando que 

as características naturais da região comprometam as estruturas físicas do projeto. 

Constitui o objetivo específico do Programa de Avaliação das Obras Destinadas à 

Contenção de Encostas e Drenagem Pluvial e de Desenvolvimento de Processos Erosivos a 

documentação das medidas executadas e suas funcionalidades em relatórios técnicos de 

monitoramento durante as fases de construção e operação, contendo a avaliação de 

desempenho das atividades implementadas, eventuais não-conformidades identificadas e as 

respectivas medidas corretivas adotadas. 

5.3. Metas 

Realizar antes da construção do empreendimento a caracterização das áreas com 

potencial a desenvolver erosão, recuperação das vias já existentes, assegurando-se que as 

construções de novos acessos sigam as técnicas propostas. Durante a construção, assegurar a 

execução de medidas preventivas e corretivas no ambiente natural e modificado, a 

conscientização de moradores e produtores da região e a recuperação de áreas que não serão 

utilizadas novamente. Durante a operação, realizar o monitoramento e conservação das 

estruturas de conservação, o monitoramento da alteração no transporte de sedimentos e no 

nível de remanso do reservatório. 

5.4. Indicadores de Avaliação de Resultados 

Dentre os indicadores deste Programa, citam-se: 

− Quantidade de áreas propensas a desenvolver erosão na Área de Influência Direta do 

empreendimento; 

− Quantidade vias já existentes que dão acesso ao reservatório que necessitam de 

recuperação e manutenção; 

− Quantidade de novos acessos que deverão ser construídos na Área de Influência Direta; 

− Porcentagem de taludes das estradas existentes e das vias que serão construídas que 

necessitem de tratamento; 

− Porcentagem de áreas que necessitam de terraços e cacimbas no entorno do 

reservatório; 

− Quantidade de programas de conscientização de produtores e moradores na Área de 

Influência Direta; 

− Quantidade de áreas de bota fora que deverão ser recuperadas; 
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− Quantidade de campanhas de monitoramento e manutenção das estruturas 

conservacionistas existentes na área de influência do reservatório, e 

− Quantidade de amostragens necessárias para identificar possíveis regiões com maior 

aporte de sedimentos e frequência de amostragens. 

5.5. Público-Alvo 

Este Programa é direcionado ao empreendedor, à comunidade e as propriedades 

diretamente afetadas. Entretanto, os demais usuários das terras na região vizinha ao 

empreendimento, a empresa/profissionais contratados para execução do Programa e o órgão 

ambiental licenciador também se configuram público-alvo. 

5.6. Metodologia 

Em virtude da dimensão do Programa de Avaliação das Obras Destinadas à Contenção 

de Encostas e Drenagem Pluvial e de Desenvolvimento de Processos Erosivos e das diferentes 

áreas que são abordadas, optou-se por dividi-lo em dois subprogramas: o primeiro irá tratar das 

questão de prevenção dos processos erosivos, controle do transporte de sedimentos e 

mecanismos para evitar a instabilidade de encostas; o segundo tratará das questões da 

qualidade dos recursos hídricos quanto aos aspectos sedimentológicos. 

5.6.1. Programa Mapeamento Geológico, Prevenção de Processos Erosivos e Contenção de 

Encostas 

Para alcançar os objetivos propostos pelo Subprograma, a metodologia será realizada em 

etapas distintas, porém, intimamente ligadas entre si, e principalmente em interface às etapas 

construtivas dispostas pelo setor de engenharia, de responsabilidade do empreendedor. 

Na elaboração deste Subprograma foram considerados os principais fatores ambientais 

que poderão influenciar e serem influenciados pelo aproveitamento hidrelétrico PCH São Bento, 

no rio São Bento. Esses fatores ambientais considerados no local foram: a pedologia, a 

declividade, a geologia, a geomorfologia, a suscetibilidade à erosão dos solos, a vulnerabilidade 

(risco geotécnico) e os usos do solo. A implementação deste Subprograma segue as atividades 

e etapas propostas a seguir: 

Tabela 5-1: Atividades e etapas propostas necessárias à implementação do Subprograma 1 

Atividades Ações 

Preliminares 
Mapeamento geológico e caracterização das áreas com potencial a 

desenvolver erosão 

Durante a 

construção 

Acessos: abertura e conservação 

Execução de medidas preventivas e corretivas no ambiente natural e 

modificado 

Conscientização de produtores e moradores da região 

Recuperação das áreas que não serão utilizadas novamente 

Durante a 

operação 

Monitoramento 

Manutenção das estruturas de conservação 
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5.6.1.1. Atividades Preliminares 

a) Mapeamento e Caracterização das áreas com potencial a desenvolver erosão 

No diagnóstico ambiental foram elaborados os mapas de pedologia, geomorfologia, 

geologia e suscetibilidade à erosão. Esses mapas darão subsídio para que as atividades 

propostas sejam efetivas e executadas nos locais onde realmente serão necessárias, com 

enfoque nas áreas de maior fragilidade. 

Ressalta-se que o acompanhamento constante in loco se torna necessário e melhorará a 

precisão das ações e, consequentemente, o poder de intervenção, que possibilita minimizar ou 

eliminar o risco de erosão ou seus impactos. Nestas observações de campo a identificação de 

pequenos deslizamentos, sulcos de erosão ou ausência de estruturas de proteção dos solos e 

estradas não-pavimentadas devem ser levantadas e tão logo corrigidas. 

Além disso, será realizado um mapeamento geológico com caracterização criteriosa e 

detalhada dos litotipos que constituem as unidades presentes na área diretamente afetada, afim 

de se particularizar cada formação rochosa quanto à sua permeabilidade e estanqueidade e 

monitorar periodicamente as potencialidades em eventuais fugas de água não previamente 

detectadas nos contatos entre as estruturas geológicas. 

Nas eventuais áreas onde haverá supressão da vegetação para construção de vias de 

acesso, estas ações devem ser previamente planejadas e executadas com atenção, para não 

desencadear processos erosivos, conforme as recomendações do Programa de Recuperação 

de Áreas Degradadas. Quando essas construções se derem em ambientais sensíveis ou muito 

suscetíveis à erosão, haverá a necessidade de análise das condições do solo, a fim de 

caracterizar as feições erosivas já existentes e planejar as medidas intervencionistas (que serão 

contempladas logo adiante). 

5.6.1.2. Atividades Durante a Construção 

b) Acessos: abertura e conservação 

No projeto da PCH São Bento está prevista a abertura de novos acessos apenas nas áreas 

das obras, sendo as estradas de acesso a obra utilizadas são as já existentes na região, que 

deverão, caso necessário, ser recuperadas ou melhoradas. Esses acessos constituem-se 

basicamente de estradas não-pavimentadas, que são sensíveis à formação de processos 

erosivos ou que podem vir a contribuir para que ocorra erosão em áreas próximas, nos seus 

deságues ou saídas de água. Recomenda-se que, quando possível, se utilizem estradas pré-

existentes, para evitar-se a remoção da cobertura do solo na construção dos novos acessos. 

Obras são previstas para serem executadas nas imediações do município de 

Davinópolis/GO, região em que estradas rurais são comuns, onde os acessos serão em muito 

facilitados para o tráfego de maquinários. Apesar da infraestrutura já existente, o presente 

Subprograma considera não ser menos relevante o comprometimento do empreendedor em 

realizar boa conformação dos acessos, quando necessário, realizando manutenção preventiva 

periódica, visando a ideal utilização pela empreiteira e pela população local, com a medida 

assumindo um segundo caráter, funcionando também como contrapartida socioambiental. 

De acordo com o projeto construtivo, está prevista a abertura de acessos para ligar as 

estruturas necessárias ao empreendimento. Assim, quando for necessário abrir um novo acesso 

as observações a seguir devem orientar a sua construção 

Quanto mais retilínea for uma estrada, menor será o percurso, entretanto, há situações em 

que os traçados devem sofrer modificações em virtude de pontos de interesse, obstáculos ou 

para proteger o solo da formação de erosões. Os traçados dos acessos que acompanham as 

curvas de nível são mais indicados, por evitarem que a água das chuvas desenvolva velocidade 

e aumente sua erosividade. Por outro lado, há situações onde não é possível realizar um traçado 

que acompanhe as curvas do terreno, sendo preferível usar um traçado em ziguezague. Nesse 

tipo de traçado, é possível construir acessos em terrenos íngremes, com o mínimo risco de se 
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estabelecer processos erosivos. O desenvolvimento de traçado acompanhando o talvegue 

também é possível, entretanto, as estruturas de proteção dos acessos devem ser rigorosamente 

construídas e mantidas em funcionamento. 

Tanto nos novos acessos, quanto nos acessos pré-existentes, a construção ou manutenção 

das estruturas de proteção devem ser realizadas preventivamente e de maneira periódica. Estas 

estruturas de proteção são as seguintes: sarjetas, bigodes, leiras, dissipadores de energia, valetas 

de proteção, caixas coletoras, caixas de retenção e bueiros. Alerta-se que o importante é evitar 

que as águas das enxurradas percorram longas distâncias e ganhem velocidade, assim como 

deve-se evitar que estas saiam dos acessos e constituam um caminho preferencial, erosionando 

o solo. Diante do uso previsto pela empreiteira, os acessos ainda podem ser adaptados de modo 

a passar por um processo de reconstrução. Tal atividade tem que ser considerada em virtude da 

segurança e melhores condições dos usuários, objetivando-se, ainda, elevar a sua capacidade 

operacional. 

c) Execução de medidas preventivas e corretivas no ambiente natural e modificado 

Nos locais onde é possível haver escorregamentos de massa, por exemplo, onde haverá 

corte no solo para a abertura de acesso ou nos acessos pré-existentes que necessitem de 

tratamentos dos taludes, recomenda-se que a regularização seja feita e que ocorra 

revegetação. As principais técnicas de regularização de taludes aqui sugeridas são: 

retaludamento e drenagem. Entretanto, outras técnicas poderão ser utilizadas, tais como: solo 

grampeado, cortina grampeada, terra armada, geogrelhas, geotéxteis, geocompostos e outros, 

que ficarão a cargo dos técnicos e gestores envolvidos com as construções. No entorno do 

reservatório e nas áreas próximas, recomenda-se que terraços e cacimbas sejam construídos. 

O tráfego de máquinas deve ser restrito ao leito, pois ele pode compactar o solo, 

dificultando a infiltração da água e o desenvolvimento da vegetação, podendo resultar em 

processos erosivos. Quando a água não infiltra no solo, ela escoa superficialmente adquirindo 

velocidade e aumentando seu poder erosivo (erosividade). 

Se, eventualmente, mostrar-se necessária a exploração de áreas de empréstimo, 

principalmente em regiões mais declivosas, essa deverá ser precedida do levantamento 

topográfico, de forma a se planejar a exploração e se projetar cortes com geometrias que 

proporcionem estabilidade. É importante que o solo da camada superficial da possível área de 

empréstimo seja reservado para uso posterior. Essa camada de solo deve ser usada para recobrir 

a área depois que não estiverem mais sendo utilizada, uma vez que tal camada é fértil e possui 

sementes de plantas, o que ajudará na recuperação da área. Nas áreas de bota-fora, caso 

venha a ser necessárias, também se deve, anteriormente, retirar a camada superficial do solo, 

para aproveitamento posterior em suas recuperações. 

Recomenda-se também, evitar as situações de transposição de matas bem conservadas 

ou até mesmo de Áreas de Preservação Permanente (APP) ou Áreas de Reserva Legal (ARL) e, 

sendo absolutamente necessário. Também é recomendado que não se obstruam redes de 

drenagem das águas pluviais ou fluviais. Estruturas de passagem da água, como bueiros e 

canalizações devem ser implantadas se não for possível evitar a obstrução de drenagens. 

d) Conscientização de produtores e moradores da região 

A efetividade destas ações aqui sugeridas será alcançada, a partir, não só da implantação 

das estruturas preventivas recomendadas, mas também da compreensão da importância 

destas ações pela comunidade local. Assim, recomenda-se que sejam promovidos cursos ou 

encontros para difundir as principais técnicas sugeridas ou outras que venham a contribuir ainda 

mais com a preservação das estradas e dos solos. Tais medidas podem ser realizadas junto aos 

sindicatos rurais ou agências fiscalizadoras da região em consonância com os programas 

voltados à comunicação social. 

As técnicas preservacionistas que podem ser empregadas são práticas que dizem respeito 

ao manejo e ao uso do solo, as quais visam o uso de máquinas para conservação do solo, além 
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de recomendações que objetivam controlar as erosões através do aumento na cobertura do 

solo. 

e) Recuperação das áreas que não serão utilizadas novamente 

Caso sejam abertos acessos que não mais serão utilizados, áreas de contribuição ou área 

de bota-fora, estas não deverão ser simplesmente abandonadas ao final das atividades de 

implantação, uma vez que, em caso de abandono, pode haver aumento ou indução de 

processos erosivos. 

Assim, os novos acessos que forem utilizados somente durante a construção devem ser 

revegetados de acordo com o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. Da mesma 

forma, algum processo erosivo que venha a se desenvolver nestes acessos ou que esteja próximo 

a eles também deve ser controlado conforme as práticas sugeridas anteriormente. Áreas de 

bota-fora e de contribuição também devem ser revegetadas. É importante que estas áreas não 

estejam localizadas próximas aos cursos d´água, uma vez que estes locais são mais frágeis e 

podem provocar o assoreamento dos leitos dos rios. 

5.6.1.3. Atividades Durante a Operação 

a) Monitoramento 

Essa etapa consistirá no monitoramento de todas as medidas anteriormente citadas, que 

deverão ter a sua gestão estruturada dentro do Programa de Gerenciamento Ambiental. O 

monitoramento deve ser executado de modo que possibilite a comprovação da eficácia das 

medidas implantadas ou indique a necessidade de novas práticas para controle mais efetivo de 

processos erosivos iminentes ou crescentes e quanto a estanqueidade das rochas localizadas na 

Área Diretamente Afetada pelo reservatório. 

Os resultados das atividades de monitoramento devem subsidiar as intervenções corretivas, 

reduzindo assim os riscos ao empreendimento e garantindo a sustentabilidade no uso do solo 

pelos produtores da região, além de evitar a perda dos recursos hídricos locais. 

b) Manutenção das estruturas conservacionistas 

Nas ações de monitoramento devem ser identificados os locais que necessitam de ações 

de manutenção, uma vez que a própria ação da chuva e do transporte de partículas pode 

assorear as estruturas protetoras. É importante que os canais de escoamento de água não 

estejam obstruídos, que os terraços mantenham sua capacidade de acumular água, assim 

como as cacimbas. Antes do início do período chuvoso estas estruturas devem estar funcionais. 

5.6.2. Programa de Monitoramento de Sedimentos 

As estações de monitoramento hidrossedimentométricas da PCH São Bento devem 

garantir que se identifiquem aumento no aporte de sedimentos, o que permitirá intervenções 

necessárias. O número mínimo de amostragens deverão ser duas: uma no período chuvoso e 

outro, no período seco. 

As ações recomendadas no Programa de Prevenção de Erosão e Assoreamento devem 

proporcionar valores da concentração de sólidos em suspensão (CSS) dentro dos limites 

considerados moderados a baixos, de acordo com a Tabela 5-2, extraída de Lima et al. (2004). 
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Tabela 5-2: Limites de concentração de sólidos em suspensão 

Classificação CSS (mg/L) 

Muito baixa < 50 

Baixa 50 a 100 

Moderada 100 a 150 

Alta 150 a 300 

Muito alta > 300 

Com as informações obtidas nas etapas anteriores e a partir da análise das séries históricas 

será possível identificar ou inferir sobre a ocorrência de processos erosivos que venham a se 

instalar, identificar as possíveis alterações na vazão e no nível do rio. 

5.7. Profissionais Responsáveis pela Execução do Programa 

O responsável direto pela implantação do Programa será o próprio empreendedor. Para 

a correta execução desse programa e para que ações de melhoria nele ocorram no momento 

de realização, recomenda-se que sua condução seja feita por um profissional com amplo 

conhecimento em manejo e conservação do solo, práticas mecânicas de prevenção de erosão, 

climatologia, geologia, geomorfologia, pedologia, hidrologia, hidrossedimentologia. Esse 

profissional além de habilitado, deve ter experiência em obras similares. 

5.8. Cronograma 

As ações do programa voltadas à obtenção de parcerias deverão ser implementadas a 

partir da mobilização para a construção do empreendimento se estendendo até a fase de 

operação. 
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Tabela 5-3: Cronograma do Programa de Avaliação das Obras Destinadas à Contenção de Encostas e de Desenvolvimento de Processos Erosivos 

Programa de Avaliação das Obras Destinadas à Contenção de Encostas e Drenagem Pluvial e de Desenvolvimento de Processos Erosivos 

Atividades 

Ano 

01 02 03 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Programa de Mapeamento Geológico, Prevenção de Desenvolvimento de Processos Erosivos e Contenção de Encostas 

Mapeamento geológico dos acessos                                     

Planejamento ações a serem executadas                                     

Mapeamento geológico do reservatório                                     

Planejamento ações a serem executadas                                     

Monitoramento                                     

Programa de Monitoramento de Sedimentos 

Monitoramento de Sedimentos                                     
As obras de implantação da PCH ocorrerão nos anos 01 e 02 e a entrada em operação no início do ano 03 

Programa de Avaliação das Obras Destinadas à Contenção de Encostas e Drenagem Pluvial e de Desenvolvimento de Processos Erosivos 

Atividades 

Ano 

04 05 06 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Mapeamento geológico dos acessos                                     

Planejamento ações a serem executadas                                     

Mapeamento geológico do reservatório                                     

Planejamento ações a serem executadas                                     

Monitoramento                                     

Programa de Monitoramento de Sedimentos 

Monitoramento de Sedimentos                                     
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6. PROGRAMA DE MONITORAMENTO LIMNOLÓGICO E QUALIDADE DA ÁGUA 

6.1. Justificativa 

A implantação de um reservatório provoca alterações na qualidade da água e nas 

comunidades aquáticas, desde a fase de construção, onde as obras influenciam na qualidade 

da água, até a fase de enchimento/operação, onde ocorre a alteração do fluxo do rio, 

passando a condição de ambiente lótico para semilêntico, no caso da PCH São Bento. 

O monitoramento da qualidade da água é a ferramenta utilizada na obtenção de dados 

e geração destas informações, tanto no diagnóstico quanto no acompanhamento das medidas 

mitigadoras e compensatórias previstas nos programas ambientais. Assim, as águas do rio São 

Bento deverão ser monitoradas para minimizar e/ou evitar impactos maiores. 

6.2. Impactos Mitigados/Potencializados 

− Alteração da qualidade da água por lançamento de efluentes e resíduos; 

− Alteração da qualidade da água em função das ações construtivas; 

− Alteração da qualidade da água devido à formação do reservatório; 

− Alteração da qualidade da água decorrente da inundação de componentes 

orgânicos; 

− Aumento da diversidade das comunidades planctônicas decorrente do enchimento do 

reservatório, e 

− Proliferação de macrófitas aquáticas, cianobactérias e moluscos. 

6.3. Objetivo 

Monitorar a qualidade da água superficial e subterrânea e das comunidades aquáticas 

(fitoplâncton, zooplâncton, comunidade bentônica e macrófitas aquáticas) antes, durante e 

após a implantação do empreendimento, a fim de minimizar ou mitigar os impactos decorrentes 

da implantação do empreendimento. 

6.4. Metas 

− Monitorar os parâmetros físico-químicos e microbiológicos ao longo do rio São Bento na 

AID, quanto ao atendimento ao preconizado na Resolução CONAMA n° 357/2005, para 

águas classe 2; 

− Monitorar os parâmetros físico-químicos e microbiológicos das águas subterrâneas na 

AID, quanto ao atendimento ao preconizado na Resolução CONAMA n° 396/2008; 

− Monitorar as comunidades planctônicas, bentônica e de macrófitas aquáticas nos 

mesmos locais do monitoramento da qualidade de água; 

− Monitorar a comunidade eventual ocorrência de moluscos do reservatório, a fim de 

verificar a presença de espécies invasoras, como o Limnoperma fortunei (Mexilhão-

dourado). 

• Realizar o monitoramento periódico a fim de obter a variação sazonal nas fases de 

construção, enchimento e operação. 
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6.5. Indicadores de Avaliação de Resultados 

Dentre os indicadores, cita-se: 

− Quantidade de parâmetros físico-químicos e microbiológicos dentro do preconizado 

pelas Resoluções vigentes; 

− Alterações nos parâmetros físico-químicos e microbiológicos relacionados à formação 

do reservatório; 

− Registro de macrófitas aquáticas, cianobactérias e moluscos. 

Valores obtidos por meio da análise dos índices como IQA (índice de qualidade da água) 

e IET (índice de estado trófico), que demonstrarão como está a qualidade da água dos locais 

avaliados e sua trofia, respectivamente. 

6.6. Público-Alvo 

O público-alvo do presente Programa de Monitoramento será, indiretamente, toda a 

população da Área de Influência Direta da PCH São Bento, pelo maior conhecimento sobre as 

condições de qualidade das águas da região. 

De uma forma mais direta, o público alvo do Programa é a SEMAD e demais entidades 

estaduais e municipais relacionadas com o meio ambiente e de gestão dos recursos hídricos. 

6.7. Metodologia 

Para realização do monitoramento limnológico da PCH São Bento, deverão ser feitas 

amostragens de água para realização de análises físico-químicas, microbiológicas e biológicas 

(comunidades bentônica, fitoplanctônica, zooplanctônica, cianobactérias, moluscos e 

macrófitas aquáticas). Esse estudo deverá contemplar as fases de construção e operação do 

empreendimento. 

O monitoramento das águas superficiais e comunidades aquáticas deverá ser iniciado 

antes do início das obras (fase de mobilização), prosseguindo até o primeiro ano de operação, 

com frequência trimestral. A partir do segundo ano de operação a frequência de 

monitoramento passará a ser semestral, contemplando o período de seca e chuva, verificada 

estabilização da qualidade da água no reservatório. 

O monitoramento das águas subterrâneas terá seu início no segundo ano de obra, com 

frequência trimestral, até o final do primeiro ano de operação. A partir de então, a frequência 

passará a ser semestral, respeitando o período de seca e chuva, até o final do terceiro ano de 

operação), podendo esse período ser estendido, caso necessário. 

Para a qualidade das águas superficiais e comunidades aquáticas serão avaliados 4 locais, 

um situado a montante da área reservatório, outro no reservatório e dois pontos a jusante, sendo 

um próximo à casa de força e outro no remanso do reservatório da UHE Emborcação (Tabela 

6-1 e Figura 6-1). 

Tabela 6-1: Pontos de Monitoramento da qualidade das águas superficiais 

Ponto Localização Coordenadas (UTM) 23K 

01 Remanso da UHE Emborcação 219.395 7.989.723 

02 Casa de força 220.517 7.991.530 

03 Área do futuro reservatório 221.166 7.993.752 

04 A montante do futuro reservatório 222.742 7.996.954 
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Para ao monitoramento das águas subterrâneas serão analisados os mesmos 4 poços 

artesianos em propriedades particulares selecionados no EIA (Tabela 6-2 e Figura 6-1). 

Tabela 6-2: Pontos amostrais para caracterização da qualidade da água subterrânea 

Ponto Proprietário da Fazenda Coordenada (23k) 

01 Antonio Canedo da Silva Filho 220.554 7.992.883 

02 Wania Maria da Silva 221.542 7.993.409 

03 Helena Davi de Souza 222.914 7.994.837 

04 Marly David de Sousa 222.457 7.995.757 

 

 

Figura 6-1: Pontos de Monitoramento da qualidade das águas superficiais e subterrâneas 
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Os moluscos deverão ser verificados na comunidade bentônica e através de amostragens 

aleatórias através de peneiras. Caso constatada a presença da espécie do Bivalvia Limnoperma 

fortunei, deverá ser implantado um programa específico para o monitoramento dessa espécie, 

o mexilhão dourado. Esse programa deverá abranger a amostragem de larvas de mexilhão 

(comunidade zooplanctônica) e do adulto (sedimento e substratos), em toda área do 

reservatório. 

A metodologia de amostragem e preservação das amostras deverá seguir o estabelecido 

pelo Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater da AWWA (2012) 22ª ed. 

Deverão ser avaliados 48 parâmetros físico-químicos, microbiológicos e biológicos da água 

para caracterização da qualidade da água superficial (Tabela 6-3). Para a qualidade de águas 

subterrâneas serão 58 parâmetros físico-químicos e microbiológicos (Tabela 6-4). 

Tabela 6-3: Parâmetros da qualidade das águas superficiais 

Parâmetros de qualidade da água superficial 

Alcalinidade Total Manganês Total 

Alumínio Total Mercúrio Total 

Bário total Níquel Total 

Cádmio total Nitrato 

Cálcio total Nitrito 

Carbono Orgânico Dissolvido Nitrogênio Amoniacal 

Carbono Orgânico Total Nitrogênio Total 

Chumbo Total Óleos e Graxas Totais 

Cloreto Total Ortofosfato 

Clorofila-a Oxigênio Dissolvido 

Cobre Dissolvido pH 

Cobre Total Potássio 

Coliformes Termotolerantes Sólidos Dissolvidos Totais  

Coliformes Totais Sólidos Sedimentáveis 

Condutividade Elétrica Sólidos Suspensos Totais 

Cor Verdadeira Sólidos Totais 

Cromo Total Sulfato 

DBO Sulfeto 

DQO Temperatura da Água 

Dureza Total Temperatura do Ar 

Escherichia coli Transparência 

 

Comunidade Bentônica Macrófitas Aquáticas 

Comunidade Fitoplanctônica Moluscos 

Comunidade Zooplanctônica Cianobactérias 
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Tabela 6-4: Parâmetros da qualidade das águas subterrâneas 

Parâmetros de qualidade da água superficial 

Aldicarbe + Aldicarbesulfona + Aldicarbesulfóxido Etilbenzeno 

Aldrin + Dieldrin Fenantreno 

Aluminio Total Fenóis 

Antimônio Ferro Total 

Antraceno Indeno (1,2,3) pireno 

Arsênio Total Lindano (gama HCH) 

Bário Total Manganês Total 

Benzo (a) antraceno Mercúrio Total 

Berílio Total Molibdênio 

Boro Total Naftaleno 

C11 a C14 Níquel Total 

C14 a C20 Nitrato 

C20 a C40 Nitrito 

C8 a C11 Óleos e Graxas 

Cádmio Total Oxigênio Dissolvido 

Carbofurano PCBs 

Chumbo Total Pentaclorofenol 

Cloreto Total pH 

Cobalto Total Prata 

Cobre Total Selênio 

Coliformes Termotolerantes Sódio 

Coliformes Totais Sólidos Totais Dissolvidos 

Condutividade Elétrica Sulfato 

Cresóis Temperatura da Água 

Criseno Tolueno 

Cromo Total Turbidez 

DDT+DDD+DDE Vanádio 

Dibenzo antraceno Xilenos 

Endrin Zinco 

 

  



ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PCH SÃO BENTO 

 

 
 

 

José Aloísio da Silva 
CREA nº 6087/D-GO 

28 

 

6.8. Profissionais Responsáveis pela Execução do Programa 

O responsável Técnico pela execução deste programa deverá ser um biólogo especialista 

em limnologia. 

6.9. Cronograma 

O monitoramento das águas superficiais e comunidades aquáticas deverá ser iniciado 

antes do início das obras (fase de mobilização), prosseguindo até o primeiro ano de operação, 

com frequência trimestral. A partir do segundo ano de operação a frequência de 

monitoramento passará a ser semestral, contemplando o período de seca e chuva, verificada 

estabilização da qualidade da água no reservatório, podendo esse período ser estendido, caso 

necessário. 

O monitoramento das águas subterrâneas terá seu início no segundo ano de obra, com 

frequência trimestral, até o final do primeiro ano de operação. A partir de então, a frequência 

passará a ser semestral, respeitando o período de seca e chuva, até o final do terceiro ano de 

operação, podendo esse período ser estendido, caso necessário. 
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Tabela 6-5: Cronograma do Programa de Monitoramento Limnológico e Qualidade da Água 

Programa de Monitoramento Limnológico e Qualidade da Água 

Atividades 

Ano 

01 02 03 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Planejamento do monitoramento                                     

Monitoramento das águas superficiais                                     

Monitoramento das águas subterrâneas                                     

Monitoramento das comunidades aquáticas                                     
As obras de implantação da PCH ocorrerão nos anos 01 e 02 e a entrada em operação no início do ano 03 

Programa de Monitoramento Limnológico e Qualidade da Água 

Atividades 

Ano 

04 05 06 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Planejamento do monitoramento                                     

Monitoramento das águas superficiais                                     

Monitoramento das águas subterrâneas                                     

Monitoramento das comunidades aquáticas                                     
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7. PROGRAMA DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO 

No que diz respeito aos aspectos legais, de acordo com o artigo1° da Lei nº 3.824, de 

novembro de 1960, é obrigatória a destoca e consequente limpeza das bacias hidráulicas, dos 

açudes, represas ou lagos artificiais, construídos pela União, pelos Estados, pelos Municípios ou 

por empresas particulares que gozem de concessões ou de quaisquer favores concedidos pelo 

Poder Público. 

As atividades de desmatamento causam grande impacto e preocupação ambiental, o 

Programa de Supressão da Vegetação vem justamente para disciplinar toda a atividade de 

retirada de vegetação com o intuito de reduzir a mortalidade de animais e permitir a fuga dos 

mesmos das áreas a serem suprimidas e evitar o desmatamento fora da área do canteiro de 

obras e da cota de inundação. O programa estabelece critérios para que haja uma 

maximização dos recursos naturais retirados da área de desmate através de procedimentos 

adequados de corte, transporte e armazenamento de todo material lenhoso e organo-lenhoso. 

A supressão florestal é um conjunto de atividades inter-relacionadas e dependentes entre 

si e que tem como resultado final a madeira cortada e transportada para a área de estocagem 

ou consumidor final (MACHADO, 1984). Essa operação consiste na retirada da vegetação 

arbórea existente em um determinado local, com o intuito de possibilitar a sua utilização posterior 

para outras finalidades (LEITE, 2002). 

Para a instalação da PCH São Bento, será necessária a supressão de uma área de 

18,877ha, sendo, 11,38 ha de Floresta (Ciliar/Galeria) e 7,496 ha de Cerrado (incluindo capoeira 

e árvores esparsas). Desta maneira, de acordo com os resultados do Inventário Florestal, esta 

supressão poderá gerar um volume de material lenhoso de 3.600,84 m³. O intervalo de confiança 

(90%) desse quantitativo é de 2.905,714 <= X <= 4.072,721 m³ para o total. Deste volume, foi 

estimado o volume comercial em 2.482,98 m³ (aproveitável) e 1.117,86 m³ o volume de galhos 

(inaproveitável). 
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Tabela 7-1: Área de Supressão Vegetal (ha) nas propriedades 

 

Tabela 7-2: Estimativa de Volume de Material Lenhoso (m³) nas propriedades 

 

Total

01D 02D 03D 04D Total MD 01E 02E 03E Total ME

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

Capoeira Florestada 0,507 0,507 0,507

Cerrado 1,615 5,264 0,069 6,948 6,948

Floresta Ciliar 0,307 2,437 0,071 2,815 1,152 1,729 5,443 8,324 11,139

Floresta de Galeria 0,220 0,021 0,241 0,241

Total 0,307 2,476 0,071 2,854 2,767 7,720 5,536 16,022 18,877

Cerrado 0,039 0,039 1,615 5,771 0,071 7,458 7,496

Floresta 0,307 2,437 0,071 2,815 1,152 1,949 5,464 8,565 11,380

Área de Supressão Vegetal (ha)

Margem Direita Margem Esquerda
Uso do solo

Total

01D 02D 03D 04D Total MD 01E 02E 03E Total ME

Árvores Esparsas 3,051 3,051 0,186 0,186 3,237

Capoeira Florestada 39,774 39,774 39,774

Cerrado 126,734 413,006 5,416 545,157 545,157

Floresta Ciliar 81,355 645,189 18,746 745,291 304,886 457,789 1.440,958 2.203,633 2.948,924

Floresta de Galeria 58,190 5,559 63,749 63,749

Total 81,36 648,24 18,75 748,34 431,62 968,76 1.452,12 2.852,50 3.600,84

Cerrado 3,05 3,05 126,73 452,78 5,60 585,12 588,17

Floresta 81,36 645,19 18,75 745,29 304,89 515,98 1.446,52 2.267,38 3.012,67

Margem Direita Margem Esquerda

Estimativa de Volume de Material Lenhoso (m³)

Uso do solo
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Tabela 7-3: Resumo da biomassa lenhosa 

 

 

 

Fuste Galhos Total MD Fuste Galhos Total ME Fuste Galhos Total

Árvores Esparsas 0,039 0,002 0,041 2,180 0,871 3,051 0,127 0,059 0,186 2,307 0,930 3,237

Capoeira Florestada 0,507 0,507 27,167 12,608 39,774 27,167 12,608 39,774

Cerrado 6,948 6,948 372,355 172,802 545,157 372,355 172,802 545,157

Floresta Ciliar 2,815 8,324 11,139 532,473 212,818 745,291 1.505,134 698,500 2.203,633 2.037,606 911,318 2.948,924

Floresta de Galeria 0,241 0,241 43,542 20,207 63,749 43,542 20,207 63,749

Total 2,85 16,02 18,88 534,65 213,69 748,34 1.948,32 904,18 2.852,50 2.482,98 1.117,86 3.600,84

Cerrado 0,04 7,46 7,50 2,18 0,87 3,05 399,65 185,47 585,12 401,83 186,34 588,17

Floresta 2,82 8,56 11,38 532,47 212,82 745,29 1.548,68 718,71 2.267,38 2.081,15 931,52 3.012,67

MD ME Total
MD ME Total

Resumo da biomassa lenhosa no reservatório e estruturas

Supressão Vegetal (ha) Biomassa Lenhosa (m³)

Uso do solo
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Figura 7-1: Área de supressão vegetal nas propriedades 

7.1. Impactos Mitigados/Potencializados 

− Alterações da qualidade da água decorrente da inundação de componentes 

orgânicos, e 

− Interferência em vegetação natural, diversidade florística, perda de habitat e de 

recursos úteis à fauna. 

7.2. Objetivo 

− Suprimir a vegetação com aproveitamento de material lenhoso e madeireiro na área 

de influência direta, de modo a não comprometer as atividades construtivas e 

operacionais do empreendimento; 
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− Planejar as atividades de desmatamento das áreas diretamente afetadas, seguindo 

metodologia específica e determinações da licença, com acompanhamento técnico 

adequado; 

− Promover a limpeza da área do reservatório após a determinação da cota máxima de 

inundação; 

− Aproveitar, estocar e medir (cubicar) todo material lenhoso oriundo do desmatamento 

para fins socioeconômico; 

− Armazenar em áreas de bota-espera os resíduos provenientes do desmatamento, e 

quando possível, em camada orgânica de solo (serrapilheira), passíveis de serem 

utilizados na recuperação de áreas degradadas, e 

− Utilizar dados acerca de qualidade da água como indicadores ambientais (OD, DQO e 

DBO), a fim de verificar antes e após o enchimento a eficiência do desmatamento para 

o recurso hídrico local. 

7.3. Metas 

As metas estabelecidas são: 

− Evitar interferência em áreas de vegetação natural no entorno; 

− Evitar a perda de material lenhoso e madeireiro e alteração da qualidade da água; 

− Evitar que espécies vegetais sejam perdidas localmente por meio do resgate de 

plântulas, sementes, epífitas; 

− Gerar material que possa ser utilizado para a recuperação de áreas degradadas e no 

reflorestamento da APP do reservatório, e 

− Execução da supressão de vegetação obedecendo aos preceitos legais. 

7.4. Indicadores de Avaliação de Resultados 

São recomendados os seguintes indicadores para serem monitorados para fins de 

avaliação dos resultados e aferição da eficácia das medidas tomadas: 

− Medição e divulgação das áreas poupadas por evitar ou restringir ao mínimo necessário 

os desmatamentos nas áreas projetadas para o reservatório e eixo da barragem; 

− Acompanhar e divulgar os resultados do aproveitamento dos recursos suprimidos e a 

sua destinação pelo empreendedor; 

− Acompanhar e divulgar os resultados da coleta de material reprodutivo, plântulas e 

epífitas, e 

− Resultados obtidos pelo programa que monitora a qualidade da água na área do 

reservatório e a jusante do barramento. 

7.5. Público-Alvo 

Este Programa é direcionado: 

− Ao empreendedor que implantará o empreendimento; 

− À empresa contratada para execução das atividades do programa de supressão, 

desde os diretores até aos operários braçais responsáveis pelas ações diretas e indiretas 

das atividades de supressão; 

− Aos pretensos consumidores; 
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− À população dos municípios diretamente afetados pelo empreendimento em face da 

criação de novas oportunidades de trabalho; 

− Aos proprietários rurais diretamente afetados pelo empreendimento; 

− À SEMAD (Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável); 

− Demais entidades estaduais e municipais relacionadas com o meio ambiente e a 

gestão dos recursos hídricos.  

7.6. Metodologia 

O programa estabelece metodologias para as diferentes fases do desmatamento: 

− Inicial de corte e derrubada onde se utiliza o consórcio dos métodos semi-mecanizado 

e mecanizado; 

− Intermediária do processo classificação do material lenhoso de acordo com o seu 

potencial de uso, e 

− Estocagem do material lenhoso, organo-lenhoso e camada orgânica do solo em locais 

próprios. 

O programa prevê uma sequência de etapas para supressão vegetal: 

− Planejamento 

O programa ainda prevê uma sequência de etapas para a supressão vegetal, devendo 

iniciar-se através do seu planejamento. Nessa fase são estabelecidas as estratégias de extração 

da cobertura vegetal, locando vias de transporte, pátios de armazenamento e formatos de 

aproveitamento do volume madeireiro resultante, como: lenha, escoramento, estacas, moirões, 

toras para serraria, carvão e outros. Nessa etapa faz-se necessária a demarcação da cota de 

alague para que as equipes responsáveis pela supressão se orientem. Também se faz necessário 

estabelecer convênios com instituições de pesquisa, sobretudo Herbários, com o propósito de 

receber material botânico coletado. Somente a partir do planejamento e a obtenção da 

autorização de supressão dever-se-á proceder à sua execução. 

7.6.1. Vistoria das Áreas a serem Suprimidas 

Anteriormente às atividades de desmatamento, serão realizados levantamentos 

denominados de Levantamento Expedito, que consiste em uma verificação das espécies 

vegetais e o potencial de uso dos recursos naturais existentes na área. A vistoria justifica-se pelo 

programa estar inter-relacionado com o Programa de Resgate da Fauna e da Flora, onde as 

suas equipes serão acionadas quando necessário. 

As equipes de supressão vegetal deverão ser instruídas a comunicar aos responsáveis pelas 

operações de resgate de germoplasma quando observar algum tipo de material botânico 

(orquídeas, bulbos e sementes), aptos a serem coletados. 

7.6.2. Atividades de corte  

As atividades de corte ou derrubada, terão procedimentos distintos para cada situação 

de campo, divididos da seguinte maneira: 

7.6.2.1. Corte Manual 

Deverá ser empregado com ferramentas de cortes tais como foice e facão, em locais que 

não há possibilidade de mecanização devido a declividade acentuada e/ou em áreas de 

drenagens (grotas) de difícil acesso. Este método também deve ser empregado onde a 

vegetação ocorre em grande densidade, realizando o corte do extrato inferior (arbusto, cipós e 
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lianas) afugentando a fauna, proporcionando maior segurança para os operários e 

possibilitando, posteriormente, o emprego do corte semi-mecanizado com o uso de motosserras 

e o mecanizado utilizando trator de pneu com lâmina e trator de esteiras. 

7.6.2.2. Corte Semi-mecanizado 

O corte semi-mecanizado será realizado onde não houver possibilidade mecanização 

e/ou ocorrência árvores de maior diâmetro com emprego de motosserra. 

7.6.2.3. Corte Mecanizado 

Será empregado em condições topográficas adequadas para operação dos 

equipamentos. O corte mecanizado utiliza-se trator de pneu acoplado à roçadeira 

principalmente em áreas de vegetação arbustiva e herbácea com indivíduos de pequeno 

diâmetro, já o trator de esteiras, em locais que apresentarem uma alta densidade de árvores de 

maior diâmetro e também para o enleiramento do material que não possuir aproveitamento 

nobre, isto deverá ser implementado após a limpeza do extrato inferior da vegetação e a 

remoção do material com potencial madeireiro. 

7.6.3. Classificação do Material Lenhoso 

Após as atividades de corte, o material lenhoso deverá ser classificado e separado de 

acordo com o uso, possibilitando um maior aproveitamento de todo o material. Estão 

apresentadas abaixo as classificações dos materiais lenhosos a serem obtidos nas áreas se 

supressão.  

Torete 1: Material com CAP superior a 50 cm e retilíneo poderão ser utilizadas para serraria 

e mourão, cartadas em toretes de 2,5 m para mourão e acima de 2,5 m para serraria. 

Outros: Material com CAP inferior a 50 cm, tortuosos ou pouco tortuosos, deverão ser 

utilizados para lenha e lascas de 1 a 1,5 m. 

7.6.4. Estocagem do Material Lenhoso e Organo-Lenhoso 

O material lenhoso desdobrado e seccionado de acordo com sua destinação deverá ser 

armazenado em pátios de estocagem. O material organo-lenhoso, composto por galhos, folhas 

e camada orgânica do solo que possui um banco de sementes, será removido para fora da área 

do reservatório e estocado em áreas de bota espera e posteriormente será espalhado na nova 

área de APP e em áreas degradadas a serem recuperadas. 

7.7. Profissionais Responsáveis pela Execução do Programa 

Para a implantação do referido Programa há necessidade de uma equipe composta por 

engenheiros florestais, biólogos e/ou engenheiros ambientais, com experiência na execução de 

Programa de Supressão da Vegetação. 

7.8. Cronograma 

O enchimento do reservatório só poderá ser iniciado após finalização das atividades 

previstas neste programa. A implementação deste Programa deverá ser iniciada antes do início 

das obras para implantação do empreendimento (fase de planejamento) e, as atividades de 

supressão, após a concessão da Licença de Instalação (LI) e a obtenção da Autorização de 

Supressão de Vegetação (ASV). 
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Tabela 7-4: Cronograma do Programa de Supressão da Vegetação 

Programa de Supressão da Vegetação 

Atividades 

Ano 

01 02 03 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Treinamento de segurança das equipes                                     

Definição dos pátios temporários                                     

Delimitação das faixas de supressão                                     

Supressão da vegetação                                     
As obras de implantação da PCH ocorrerão nos anos 01 e 02 e a entrada em operação no início do ano 03 
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8. PROGRAMA DE RESGATE DA FLORA E REFLORESTAMENTO DA APP DO RESERVATÓRIO 

Na Área de Influência Direta da PCH São Bento ainda existem trechos cobertos por 

vegetação natural em razoável estado de conservação, havendo necessidade de supressão na 

área das estruturas permanentes e do reservatório de 18,877 ha cobertos por Floresta e Cerrado. 

Nessas áreas, conforme identificadas na AID, podem ocorrer espécies da flora ameaçadas de 

extinção (MMA, 2014) e protegidas por Lei em Goiás como: Myracrodruon urundeuva, Apuleia 

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

impetiginosus, Handroanthus serratifolius, Tabebuia ochracea e Anadenanthera peregrina. 

Assim, o resgate de germoplasma é uma estratégia de conservação biológica ex situ, 

fazendo-se necessário como medida mitigadora, com a finalidade de evitar perda do 

patrimônio genético da flora local. As ações devem focar principalmente na área onde ocorrerá 

a supressão da vegetação natural para locação de estruturas e implantação do reservatório 

sendo esta, o foco principal. 

As iniciativas de conservação da natureza consistem na conservação in situ, que permite 

que as populações permaneçam no ambiente natural e a conservação ex situ, na qual 

indivíduos são retirados da natureza e mantidos fora do ambiente em que estão adaptados. 

Para conservação da flora nativa em empreendimentos hidrelétricos, onde a vegetação 

desaparecerá através do enchimento do reservatório, a conservação ex situ é a única estratégia 

a ser implementada nas áreas diretamente afetadas, e consiste da retirada de propágulos no 

intuito de replantá-los nas áreas de entorno de reservatório (Cavalcanti et al., 2005). 

Partindo-se da premissa de que cada população de uma espécie vegetal carrega consigo 

uma carga genética que pode ser diferente de outra população da mesma espécie, em outra 

área, o resgate vegetal é uma ferramenta que necessariamente mitiga o impacto ocasionado 

à flora e, em consequência, aos recursos genéticos. Afinal, por meio do resgate, a variabilidade 

contida nas populações impactadas estará sendo preservada. 

Como o objetivo é a conservação de recursos genéticos, seja de interesse atual ou 

potencial, o resultado do resgate da flora produzirá subsídios mais sólidos para conservação de 

espécies pouco pesquisadas (EMBRAPA, 2011). 

O programa objetiva ainda, a implantação da Área de Preservação Permanente no 

entorno do reservatório da PCH São Bento, conforme Resolução do CONAMA n° 302/303 de 

20/03/2002, contemplando uma faixa contínua de vegetação a partir da cota ou nível máximo 

do reservatório. 

O Novo Código Florestal Brasileiro (Lei 12.727/2012) assegura que toda a vegetação natural 

(arbórea ou não) presente ao longo das margens dos rios e ao redor de nascentes e de 

reservatórios deve ser preservada. A Tabela 8-1 apresenta as dimensões das faixas de vegetação 

natural em relação à largura dos rios, lagos, entre outros. 

  



ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PCH SÃO BENTO 

 

 
 

 

José Aloísio da Silva 
CREA nº 6087/D-GO 

39 

 

Tabela 8-1: Dimensões das faixas de mata ciliar ou outro padrão de vegetação natural 

Situação Largura Mínima da Faixa 

Rios com menos de 10 m de largura 30 m em cada margem 

Rios com 10 a 50 m de largura 50 m em cada margem 

Rios com 50 a 200 m de largura 100 m em cada margem 

Rios com 200 a 600 m de largura 200 m em cada margem 

Rios com largura superior a 600 m 500 m em cada margem 

Nascentes Raio de 50 m 

Lagos ou reservatórios em áreas urbanas 30 m ao redor do espelho d'água 

Lagos ou reservatórios em zona rural, com área menor 

que 20 ha 
50 m ao redor do espelho d'água 

Lagos ou reservatórios em zona rural, com área igual ou 

superior a 20 ha 

100 m ao redor do espelho 

d'água 

Para os reservatórios artificiais destinados a geração de energia, o Novo Código Florestal 

Brasileiro (Lei 12.727/2012) em seu artigo 5º determina: 

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

ou abastecimento público, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou instituição de servidão 

administrativa pelo empreendedor das Áreas de Preservação Permanente criadas em seu 

entorno, conforme estabelecido no licenciamento ambiental, observando-se a faixa mínima de 

30 (trinta) metros e máxima de 100 (cem) metros em área rural, e a faixa mínima de 15 (quinze) 

metros e máxima de 30 (trinta) metros em área urbana.” 

O Código Florestal de Goiás, em seu Artigo 10º, corrobora as mesmas determinações do 

Novo Código Florestal Brasileiro. 

“Art. 10. Na implementação ou funcionamento de reservatório d’água artificial destinado 

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

remuneração por restrição de uso, bem como a compensação e a recomposição da área 

inundada pelo empreendedor, das áreas de preservação permanente criadas em seu entorno, 

conforme estabelecido no licenciamento, observando-se a faixa mínima de 30 (trinta) metros e 

máxima de 100 (cem) metros em área rural, e a faixa mínima de 15 (quinze) metros em área 

urbana.” 

O reestabelecimento da vegetação natural na Área de Preservação Permanente, 

possibilitará o retorno das funções ecológicas perdidas ao longo do tempo devido à 

descaracterização do ambiente. O reflorestamento promoverá o preenchimento de “vazios” nas 

margens do reservatório, reconectando a Floresta Ciliar a montante e jusante do barramento e 

ainda estabelecimento de ligações a ambientes naturais no interior da bacia que se insere o 

empreendimento. 

Para o empreendimento PCH São Bento, considerando as características locais do rio São 

Bento a faixa da APP deveria ser de 50 m, conforme nossa avaliação. Porém, como ainda não 

há um consenso na interpretação do Código Florestal, para os Estudos de Impactos Ambientais 

da PCH São Bento foi considerada uma faixa de 100m em toda a extensão do reservatório. 

A Área de Preservação Permanente do reservatório será de 77,92 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 35,0 ha (44,9%) de pastagem (Tabela 8-2 e Figura 8-1). 
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Tabela 8-2: Uso do solo atual 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% 

A Figura 8-1 apresenta o uso do solo na futura APP do reservatório e a indicação da 

metodologia a ser utilizada para o reflorestamento. 



ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PCH SÃO BENTO 

 

 
 

 

José Aloísio da Silva 
CREA nº 6087/D-GO 

41 

 

 

Figura 8-1: Uso do solo na futura APP e metodologia aplicada 

8.1. Impactos Mitigados/Potencializados 

− Perda fitofisionômica e diversidade de espécies da flora na área diretamente afetada; 

− Perda de recursos da flora úteis para a fauna; 

− Interferência nos processos de dispersão. 

− Perda da cobertura vegetal; 

− Pressão negativa sobre as espécies da fauna silvestre; 

− Modificação na paisagem local. 
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8.2. Objetivo 

Este Programa tem como objetivo minimizar os efeitos dos impactos negativos sobre a flora 

na área diretamente afetada e no entorno da PCH São Bento, e a implantação de uma faixa 

de proteção vegetal composta essencialmente por espécies nativas da região no entorno do 

reservatório, compensando, em parte, a perda da vegetação suprimida para formação do 

reservatório. 

Objetiva de forma específica: 

− Levantamento e identificação sistemática das espécies que ocorrem na área 

diretamente afetada e nas áreas do entorno; 

− Remoção de plântulas, epífitas e propágulos de espécies selecionadas, passíveis de 

armazenamento e realocação em áreas de conservação, recuperação e 

reflorestamento; 

− Coleta de propágulos vegetais férteis, úteis na recuperação e reflorestamento de áreas 

degradadas, que serão armazenados e reproduzidos em viveiro (sementes, bulbos, 

rizomas, estacas) formando um banco de germoplasma; 

− Remoção de algumas porções de solo superficial, oriundo das áreas desmatadas 

contendo resíduos florestais (galhos, raízes e folhas) e banco de sementes, úteis na 

recuperação de áreas degradadas; 

− Formação de um banco de dados com informações gerais sobre a flora regional. 

− Contribuir para a preservação da biodiversidade e do patrimônio genético da flora e 

da fauna; 

− Manutenção da qualidade da água do reservatório; 

− Reduzir eventuais processos erosivos e assoreamentos, e 

− Subsidiar o Plano Ambiental de Uso e Conservação do Entorno do Reservatório. 

8.3. Metas 

As metas estabelecidas para o Programa de Resgate da Flora e Reflorestamento da APP 

do reservatório são: 

− Elaborar lista de espécies de ocorrência para a área de influência do empreendimento; 

− Resgatar e propagar, durante o período de construção do empreendimento, o máximo 

de espécies vegetais (sementes, frutos, plântulas estaca e epífitas) encontradas ao 

longo de todas as formações vegetais ocorrentes nas áreas passíveis de supressão, bem 

como no contexto da AID; 

− Contribuir para o aumento do número de exemplares de espécies da flora local 

depositadas em herbários da região; 

− Disponibilizar material vegetativo apto para o reflorestamento da Área de Preservação 

Permanente do reservatório e a recuperação de áreas degradadas; 

− Mapear, em base cartográfica compatível, as Áreas de Preservação Permanente 

estabelecidas com a formação do reservatório, especificando as tipologias 

remanescentes e as áreas de pastagens, lavouras, reservas legais, entre outras, 

presentes à Área Diretamente Afetada; 

− Reflorestar a Área de Preservação Permanente do reservatório; conforme método de 

recuperação definido; 

− Manutenção das áreas recuperadas para garantir o desenvolvimento dos espécimes 

da flora reintroduzidas; 
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− Realizar a manutenção das técnicas de recuperação empregadas por pelo menos 24 

meses após sua aplicação, e 

8.4. Indicadores de Avaliação de Resultados 

São recomendados os seguintes indicadores para serem monitorados para fins de 

avaliação dos resultados e aferição da eficácia das medidas tomadas: 

− Publicação de lista das espécies identificadas na área em estudo (AID); 

− Registro de todos pontos de coletas (fragmentos) e das árvores-matrizes selecionadas;  

− Acompanhar e divulgar os resultados quali-quantitativos da coleta de material 

reprodutivo, originário tanto das matrizes que serão suprimidas, como das estabelecidas 

ao longo da AID;  

− Acompanhar e divulgar os resultados das atividades de relocação de epífitas; 

− Acompanhar e divulgar os resultados quali-quantitativos da propagação em viveiro do 

material reprodutivo coletado; 

− Acompanhar e divulgar os resultados quali-quantitativos dos materiais reproduzidos e 

expedidos para o atendimento das metas previstas nesse Programa, bem como, o de 

Recuperação de Áreas Degradadas; 

− Medição e divulgação das áreas recuperadas/reflorestadas;  

− Avaliar o processo de recuperação florestal por meio de indicadores ambientais, tais 

como: riqueza, diversidade e densidade de espécies nativas; 

− Ausência de solo desnudos; 

− Ausência de processos erosivos, e 

− Presença de vegetação nativa em bom estado vegetativo e contínua no entorno do 

reservatório. 

8.5. Público-Alvo 

Este Programa é direcionado: 

− Ao empreendedor que construirá o aproveitamento hidrelétrico; 

− À empresa contratada para execução das atividades do Programa, desde os diretores 

até os operários responsáveis pelas ações diretas e indiretas; 

− À população dos municípios diretamente afetados pelo empreendimento em face da 

criação de novas oportunidades de trabalho; 

− Aos proprietários das terras contempladas com as atividades do presente Programa; 

− À SEMAD (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável), e 

− Demais entidades estaduais e municipais relacionadas com o meio ambiente e a 

gestão dos recursos hídricos. 

8.6. Metodologia do Resgate da Flora 

O Programa de Resgate da Flora na Área de Influência Direta do empreendimento 

constitui-se em quatro etapas básicas: 

− Definição das áreas de amostrais e critérios de seleção das espécies vegetais passíveis 

de resgate; 

− Resgate de Propágulos; 
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− Instalação e destinação do material resgatado; 

− Monitoramento e sistematização dos resultados. 

8.6.1. Áreas de Resgate e Critérios de Seleção das Espécies Vegetais 

Na Etapa do EIA foi efetuado levantamentos fitofisionômicos, florísticos e fitossociológicos 

que permitiram efetuar um planejamento para o programa. Sendo possível indicar os locais de 

coleta (Tabela 8-3 e Figura 8-2), as formas de propagação a ser alvo de coleta e definição dos 

locais de armazenamento. 

Tabela 8-3: Áreas sugeridas para resgate de flora 

Área Descrição Fitofisionomias Estrato 
Coordenadas    

UTM 23K 

01 Cerrado/Floresta Ciliar Cerrado 220.494 7.991.608 

02 Cerrado/Floresta Ciliar Cerrado 220.458 7.991.673 

03 Cerrado Cerrado 220.472 7.991.757 

04 Cerrado Cerrado 220.596 7.992.194 

05 Cerrado/Capoeira Floresta Estacional Semidecidual Cerrado 220.401 7.992.313 

06 Cerrado Cerrado 220.397 7.992.476 

07 Cerrado Cerrado 220.454 7.992.753 

08 Cerrado Cerrado 220.575 7.992.739 

09 Cerrado/Floresta de Galeria Floresta ciliar 220.929 7.992.717 

10 Capoeira Floresta Estacional Semidecidual Cerrado 220.777 7.992.848 

11 Cerrado Cerrado 220.702 7.993.052 

12 Cerrado/Floresta Ciliar Cerrado 220.658 7.993.111 

13 Cerrado/Floresta Ciliar Cerrado 220.676 7.993.232 

14 Cerrado/Floresta Ciliar Cerrado 220.657 7.993.330 

15 Floresta Ciliar Floresta ciliar 221.106 7.993.748 

16 Cerrado/Floresta Ciliar Cerrado 221.730 7.994.337 

17 Floresta Ciliar Floresta ciliar 221.958 7.994.413 

18 Floresta Ciliar Floresta ciliar 222.586 7.994.739 

21 Cerrado/Floresta Ciliar Cerrado 229.935 7.996.875 

22 Floresta Ciliar Floresta ciliar 220.685 7.993.474 

23 Floresta Ciliar Floresta ciliar 220.641 7.993.205 

24 Pastagem/Cerrado Cerrado 220.587 7.993.174 

25 Floresta Ciliar Floresta ciliar 220.999 7.993.646 

26 Floresta Ciliar Floresta ciliar 221.151 7.993.781 

28 Floresta Ciliar Floresta ciliar 221.670 7.994.363 

29 Floresta Ciliar Floresta ciliar 221.485 7.994.258 

30 Floresta Ciliar Floresta ciliar 221.594 7.993.992 

31 Pastagem/Cerrado Cerrado 221.520 7.993.985 

32 Pastagem/Cerrado Cerrado 221.289 7.994.715 
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Figura 8-2: Áreas sugeridas para resgate de flora 

O programa deverá ser realizado na AID, com coletas bimestrais em campo até a 

finalização da supressão vegetal. Todas as formações nativas presentes deverão ser alvo de 

resgate. Considerando-se a importância da conservação do patrimônio genético das 

populações, durante o resgate deverá ser contemplado o maior número de indivíduos e a maior 

quantidade e variabilidade possível de espécies e formas de propagação. 
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Coordenada UTM 23K 220.397/ 7.992.476 

Figura 8-3: Área 06 – Cerrado 

 
Coordenadas UTM 23K 220.929/7.992.717 

Figura 8-4: Área 09 – Cerrado / Floresta Ciliar 
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Coordenadas UTM 23K 220.702/7.993.052 

Figura 8-5: Área 11 - Cerrado 

 
Coordenadas UTM 23K 220.676/7.993.232 

Figura 8-6: Área 13 – Cerrado / Floresta Ciliar 
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Coordenada UTM 23K 220.658/7.993.111 

Figura 8-7: Área 12 - Cerrado/Floresta Ciliar 

 
Coordenada UTM 23K 221.958/ 7.994.413 

Figura 8-8: Área 17 - Floresta Ciliar 
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Coordenadas UTM 23K 220.587/7.993.174. 

Figura 8-9: Área 24 – Pastagem / Cerrado 

Alguns grupos de espécies deverão ser priorizados nas ações deste programa: 

− Espécies ameaçadas de extinção, espécies endêmicas ou pouco frequentes; 

− Espécies de importância econômica cuja exploração na região eventualmente possa 

ter causado a diminuição das populações locais, como angicos, perobas, angelins, 

cedros, jacarandás e ipês; 

− Espécies popularmente conhecidas, apreciadas por motivos paisagísticos, alimentares, 

medicinais, entre outros; 

− Espécies potencialmente atrativas para a fauna; e 

− Espécies que apresentam potencial para plantios em áreas degradadas. 

A coleta de sementes deverá ser realizada em campanhas bimestrais ao longo de 

caminhamentos em trilhas pré-estabelecidas, paralelamente à execução de todas as tarefas 

previstas neste programa (coleta de mudas, plântulas e serrapilheira etc.) e durante o 

acompanhamento das atividades de supressão da vegetação. 

Com esta ação haverá um incremento de informações referente aos levantamentos da 

flora local. Deverá ser também efetuado a coleta de material botânico, além de contribuir para 

a confirmação das identificações realizadas, contribui para o registro material do que existe na 

área. 
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8.6.2. Resgate de Propágulos 

Segundo Araújo et al., (1987) apud Souza et al., (2008), o conhecimento da fenologia das 

espécies do cerrado, é importante para o estabelecimento de critérios científicos que permitam 

melhor aproveitamento de suas potencialidades, especialmente na fruticultura e silvicultura, 

possibilitando, assim, prever épocas de crescimento vegetativo, floração, frutificação e 

dispersão de sementes. Esse conhecimento favorece, ainda, para estratégias de recuperação e 

manejo das áreas nativas com vegetação do cerrado. 

No Cerrado, existem espécies que frutificam durante o ano todo (Wetzel, 1997; Oliveira, 

1998, apud Melo et al., 2008). Assim, a coleta de sementes pode ser feita tanto na época seca 

quanto na chuvosa, embora, nos meses de março a junho, haja menos espécies com frutos 

maduros. No entanto, para a coleta de sementes de determinada espécie, um calendário com 

os períodos de frutificação dessa espécie é requisito básico, lembrando que esse período pode 

sofrer pequenas variações entre regiões e de um ano para outro (Melo et al., 2008). 

A colheita das sementes de espécies florestais no ponto de maturidade fisiológica é uma 

medida e aplicação prática, pois a colheita é manual. No campo, para a colheita de sementes 

de espécies florestais são usualmente empregados aspectos físicos dos frutos, tais como cor, 

tamanho, cheiro e abertura espontânea, como referências para a identificação prática do 

estágio de colheita, (SENA & GARIGLIO, 1998 apud Martins et al., 2008). 

Neste sentido, atividades de resgate da flora demandam conhecimento específico sobre 

o período fenológico das espécies de interesse ocorrentes para área de influência da PCH São 

Bento. Nesse caso, pode ser alcançado por meio de consultas a literaturas específicas aliadas a 

campanhas de monitoramento para avaliação do estágio fenológico das espécies, permitindo 

assim estabelecer um cronograma de coleta. O planejamento para as campanhas de 

avaliação fenológica e coleta de propágulos, deverá contar ainda com mapas, imagens de 

satélite, GPS para auxiliar no estabelecimento dos fragmentos e fitofisionomias a serem visitadas, 

que melhor representam a cobertura vegetal original, uma vez que a região se mostra bastante 

antropizada. 

A coleta de propágulos se dá principalmente pelo germoplasma semente, devido à 

possibilidade de direcionar as atividades na obtenção de espécies de interesse, para tanto, 

algumas ações devem ser adotadas, como seguem abaixo: 

− Obtenção de registros fotográficos de todas as espécies avaliadas e descrição das 

características e estágio de maturação dos frutos. Estes procedimentos se fazem 

necessários para formar um banco de dados e auxiliar no planejamento, determinando 

a frequência e momento adequado das futuras campanhas de campo, garantindo a 

coleta dos propágulos no momento adequado; 

− Anteriormente a coleta dos propágulos, a equipe coletora realizará uma avaliação nas 

sementes, cortando-as para verificar o endosperma e embrião, observando a 

coloração típica para cada espécie e consistência, o que auxiliará no diagnóstico do 

estágio de maturação adequado para coleta das sementes, e 

− As coletas dos frutos e sementes serão realizadas diretamente no solo após a queda 

espontânea ou pela indução da queda dos mesmos, através da movimentação dos 

galhos, estendendo se uma manta plástica abaixo da copa da árvore proporcionando 

o recolhimento dos frutos e sementes com maior eficiência. O podão e a escada serão 

empregados em árvores de maior porte, possibilitando o acesso dos frutos que se 

encontrarem mais elevados. 

Como mais uma forma de resgatar o material genético das formações atingidas, deverá 

ser realizada a coleta de amostras do material acumulado sobre o solo (manta orgânica ou 

serrapilheira) na vegetação a sere suprimida. 
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Finalizados os trabalhos de roçada e supressão dos indivíduos arbóreos, deverá ser retirada 

uma camada de serrapilheira, que poderá ser reintroduzido nas áreas de plantio do Programa 

de Reflorestamento da APP do reservatório. 

Para tanto, é fundamental que a serrapilheira fique pouco tempo estocado, devendo ser 

disposto preferencialmente no início do período chuvoso. 

8.6.3. Instalação do Material Resgatado 

Todo o material resgatado durante a execução do Programa de Resgate da Flora deverá 

ser encaminhado ao viveiro para plantio ou armazenamento, de acordo com o estado de 

maturação e características dos frutos e sementes. 

8.7. Metodologia do Reflorestamento da APP do Reservatório 

Os projetos de recuperação florestal podem ser planejados de formas distintas, mas sempre 

deverão iniciar-se com uma avaliação das condições da área degradada, uma de suas 

principais fases. A partir daí será possível identificar as dificuldades e estabelecer as estratégias 

que serão empregadas. Portanto, antes de definir o sistema que será adotado para o 

reflorestamento, deve-se proceder à avaliação dos fatores de degradação e do potencial auto 

regenerativo das áreas, obtido pelo histórico de uso e proximidade da fonte de propágulos 

(RODRIGUES & GANDOLFI, 2002; RODRIGUES, 2002). 

Diagnosticar as condições ambientais é um procedimento de suma importância para 

tomadas de decisões relacionadas a intervenção em ambientes naturais. O detalhamento das 

áreas de APP a serem reflorestadas, permitirá traçar o perfil de cada uma para o 

estabelecimento das medidas e modelos a serem implantados. As informações obtidas nesta 

análise, juntamente com os dados obtidos nos levantamentos florísticos e fitossociológicos, 

subsidiarão o projeto final de recuperação da APP. De acordo com as situações de campo 

poderão ser adotados distintos sistemas, separadamente ou associados, afim de otimizar o 

processo de reestabelecimento da vegetação natural, a seguir descritos. 

8.7.1. Sistema de Recuperação Natural 

Destina-se às áreas pouco perturbadas que mantém as características bióticas pouco 

alteradas ou com capacidade de resiliência acelerada. Este sistema consiste em isolar as áreas 

contra os fatores de perturbação com a construção de cercas e aceiros, além de ações 

sequenciais de manejo que potencializam a auto recuperação. 

Uma das principais medidas a serem tomadas para promover a regeneração natural é o 

controle e erradicação das gramíneas exóticas bem como o controle de plantas nativas 

oportunistas que tendem a se estabelecerem em ambientes antropizados. 

Gramíneas invasoras, usadas como forrageiras que por alelopatia inibem o crescimento de 

outras espécies, apresentam-se como um dos principais problemas de competição com a 

vegetação nativa (KISSMANN, 1997). 

A alelopatia pode ser definida como o efeito prejudicial ou benéfico entre plantas ou 

microrganismos por meio de substâncias químicas, chamadas de aleloquímicos. As interações 

alelopáticas podem interferir na germinação de sementes e/ou estabelecimento e 

desenvolvimento de indivíduos vizinhos (Gatt et al., 2007). 

Na área da APP essas condições encontram-se especialmente na área de Capoeira e em 

pequenos trechos de área de pastagem em contato com a vegetação nativa. 
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8.7.2. Sistema de Implantação 

O sistema de implantação é designado para áreas totalmente descaracterizadas 

predominando gramíneas exóticas e solo compactado com ausência ou regeneração natural 

incipiente, e ainda distante de remanescentes florestais potencialmente fornecedores de 

propágulos, através da chuva de sementes. Destina-se as áreas cultivadas intensamente por 

vários anos seguidos. 

O sistema de implantação através do método o Plantio de Mudas é o mais indicado para 

as caraterísticas locais. Há ainda a Semeadura Direta de Sementes, comumente denominado 

de Muvuca, entretanto, esse método, devido as características de pedologia local e ao período 

de estiagem na região, necessita de uma melhor avaliação para sua utilização no local. 

Inicialmente deve-se atentar para o cuidado da composição das espécies a serem 

utilizadas, devendo os propágulos ser advindos preferencialmente da mesma bacia de 

implantação do empreendimento. 

8.7.2.1. Sistema Plantio de Mudas 

Em reflorestamentos, o plantio de mudas é o método mais utilizado, principalmente por 

permitir a obtenção de um povoamento com densidade inicial bastante uniforme. O método 

convencional de plantio de mudas, em um primeiro momento, estabelece um plantio maciço 

com boa diversidade de espécies. Este modelo é realizado em maior parte de forma manual e 

semimecanizada. No plantio convencional há uma padronização de espaçamentos entre linhas 

de plantio e plantas, isto é adotado para que no decorrer do tempo, parte da manutenção do 

plantio possa ser realizada de forma mecanizada, como por exemplo, roçada com implemento 

conectado a um trator agrícola entre as linhas de plantio, como pode ser observado na Figura 

8-10. 

 
Fonte: Embrapa Cerrados 

Figura 8-10: Distribuição das mudas no campo seguindo espaçamento de 3 x 3 metros  

No estabelecimento das linhas de plantio deve atentar-se, dentre outros, para a 

combinação de grupos de espécies com exigências complementares, principalmente quanto à 

necessidade de luz, de forma que as espécies de estágios iniciais (pioneiras) sejam sombreadoras 

das espécies de estágios finais (secundárias e climáxicas), recobrindo rapidamente a área, 

tutorando o crescimento da vegetação e atraindo a fauna. Serão estabelecidas, portanto, linhas 

de plantio intercalando espécies pioneiras e secundárias iniciais, com crescimento mais rápido 

e mais tolerantes ao sol (“linhas de preenchimento”) e espécies melhor adaptadas a ambientes 

sombreados com menor taxa de crescimento (“linhas de diversidade”). 

Na Tabela 8-4 estão apresentadas as etapas estabelecidas para o plantio convencional 

de mudas.  
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Tabela 8-4: Sequência de atividades do plantio convencional 

Etapa Atividade 

01 Cercamento das áreas de APP 

02 Limpeza da área 

03 Roçada 

04 Aplicação de herbicida 

05 Implantação dos aceiros 

06 Coroamento 

07 Abertura de covas 

08 Adubação e calagem 

09 Plantio das mudas 

10 Controle de formigas 

11 Replantio 

12 Manutenção de plantio 

13 Manutenção de cercas 

14 Adubação de cobertura 

Indica-se realizar análises químicas de solo nas áreas destinados ao plantio das mudas com 

objetivo de adequações do sítio de plantio às mudas. Deve ser adotado no plantio um 

espaçamento mínimo de 3 x 3m e ser realizado o preparo do solo. 

A lista de espécies indicadas para o plantio será baseada nas espécies identificadas 

durante o diagnóstico da vegetação e inventário fitossociológico, entretanto, outras espécies 

nativas típicas poderão ser utilizadas dependendo da sua disponibilidade em viveiros. Sugere-se 

utilizar o maior número possível de espécies e realizar o plantio nos meses de novembro a janeiro 

(estação chuvosa). O combate a formigas deve ser priorizado entre os meses de julho e setembro 

(estação seca). Todas as áreas reflorestadas deverão ser cercadas, evitando-se a entrada de 

animais (gado e cavalo) que podem danificar as plantas e prejudicar o sucesso dos plantios. 

Além destas medidas é importante limpar ao redor de todas as mudas plantadas, 

mantendo uma faixa de 0,5m com a finalidade de livrá-las de espécies concorrentes 

(coroamento). Para a manutenção desta deverá der realizada a capina das plantas 

indesejáveis pelo menos quatro vezes ao ano, ou mais intensamente, se for necessário. 

O acompanhamento do pegamento das mudas deve ser feito com objetivo de replantar 

falhas (mortas) e para que o tutoramento das mesmas seja feito, se necessário. O tutoramento 

das mudas deve ser realizado com estacas de madeira para evitar a ocorrência de 

perfilhamento precoce da muda ou o tombamento das plantas. 

O controle das plantas competidoras e de formigas também deve ser feito periodicamente 

a fim de favorecer o desenvolvimento inicial das mudas. Durante o período pós-plantio, o qual é 

decisivo para o bom estabelecimento das mudas, e durante os primeiros anos de plantio. Após 

esse período, e de acordo com o estabelecimento do reflorestamento, considera-se que a 

comunidade vegetal plantada tem condições de seguir o processo de dinâmica florestal. 

Estima-se que os tratos silviculturais (capina de coroamento, reposição de mudas, 

adubação de cobertura, tutoramento, reposição de mudas e controle de formigas) deverão ser 

mantidos por cinco anos. 
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8.7.2.2. Sistema Semeadura Direta de Sementes 

O plantio por sementes ou semeadura direta é uma técnica que supera uma das primeiras 

barreiras à regeneração natural, isto é, a ausência de sementes. Nesta técnica as sementes são 

lançadas diretamente no local a ser restaurado. O sucesso no emprego da semeadura depende 

de condições mínimas para que ocorra a germinação das sementes e, posteriormente, 

possibilitem que as mudas cresçam e se estabeleçam (Cury, 2011). 

São plantadas aproximadamente 30 sementes de árvores por metro quadrado, além de 

sementes agrícolas e nativas de ciclo de vida mais curto. Após três anos restam entre uma e três 

árvores por metro quadrado. A quebra de 30 para uma ou três pode parecer muito, mas não é. 

Na verdade a densidade da floresta madura é de aproximadamente uma árvore a cada oito 

metros quadrados. Pode parecer desperdício de sementes, mas é só a alta densidade de uma 

diversidade de plantas que proporciona o equilíbrio ecológico necessário para formar floresta 

(Malta & Beh, 2014). 

Neste contexto, o plantio pelo método “muvuca” consiste na semeadura direta de um 

coquetel de sementes de espécies florestais cuja prática requer um preparo da área a ser 

recuperada. Todo o processo de recuperação se dá, em sua maior parte, de forma mecanizada, 

empregando equipamentos agrícolas que são adequados para a técnica em questão. 

Na Tabela 8-5 estão apresentadas as etapas a serem realizadas pelo método de plantio 

direto de sementes florestais comumente chamado de “muvuca”. 

Tabela 8-5: Sequência de atividades do plantio pelo método “muvuca” 

Etapa Atividade 

01 Cercamento das áreas de APP 

02 Limpeza da área 

03 Aplicação de herbicida 

04 Implantação dos aceiros 

05 Primeira gradagem do solo 

06 Reaplicação de herbicida 

07 Segunda gradagem 

08 Plantio das sementes 

09 Nivelamento do solo 

10 Controle de formigas 

11 Operação de rescaldo 

12 Manutenção cercas 

8.7.3. Sistema Enriquecimento 

Reservado para as áreas em estágio inicial de regeneração natural, com a possibilidade 

de intervenções no sentido de aumentar a diversidade e densidade de espécies desejáveis da 

flora, proporcionando, futuramente, que o ambiente apresente características florísticas similares 

àquela perdida. Pode ser usado ainda em áreas vegetação secundária em estágio 

intermediário de sucessão, comumente denominada de Capoeira, seja através do plantio de 

mudas e/ou por aporte de propágulos, principalmente sementes. 

As áreas de Capoeira geralmente surgem após o abandono de áreas na agricultura ou 

pecuária, estas áreas, apesar de apresentarem distintos estágios de reestabelecimento, podem 
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oferecer alimento à fauna, fonte de propágulos através de indivíduos arbóreos remanescentes 

da formação primária, colaborando com regeneração de áreas circunvizinhas. 

Do ponto de vista ambiental, o crescimento das capoeiras contribui para a absorção de 

carbono da atmosfera, restabelecimento das funções hidrológicas das florestas primárias, 

recuperação da biodiversidade, redução das perdas potenciais de nutrientes pela erosão e 

lixiviação e redução da inflamabilidade da paisagem (Nepstad et al., 2001 apud Pereira & Vieira, 

2001). 

Nas situações em que o impacto foi um pouco mais intenso ou persistiu por tempo mais 

longo, é comum encontrarmos plantas de cerrado em regeneração, mas com baixa densidade 

ou com a presença de um número muito restrito de espécies. Nesses casos é recomendável o 

plantio de enriquecimento, para acelerar a recobertura do terreno e aumentar a diversidade 

(Durigan et al,2011). 

O sistema de enriquecimento deverá optar por práticas utilizadas no sistema convencional 

e ainda com a transposição de serrapilheira, ambos através de nucleação, em clareiras e 

porções que apresentam baixa capacidade de regeneração natural. 

A serrapilheira florestal é constituída por material vegetal depositado na superfície do solo, 

como folhas, cascas, ramos, flores, inflorescências, frutos, sementes e fragmentos vegetais não 

identificáveis (CIANCIARUSO et al., 2006). Além de conter sementes de espécies de diferentes 

formas de vida, a serrapilheira fornece nutrientes, matéria orgânica e microrganismos essenciais 

para a recuperação da fertilidade e da atividade biológica do solo (RODRIGUES et al., 2010). A 

serrapilheira ainda produz sombra e retém umidade, criando condições microclimáticas que 

favorecem a germinação de sementes e o estabelecimento de plântulas (MORAES et al., 1998 

apud Silva et al., 2015). 

Estabelecendo-se cuidadosamente os critérios de áreas a serem recuperadas, obtenção, 

avaliação do banco de sementes (densidade e diversidade) e transferência de serrapilheira, 

pode se tornar uma alternativa de recuperação viável em termos ecológicos e financeiros. 

Muitos autores enfatizam ainda que a serrapilheira não disponibiliza apenas sementes, mas ainda 

outras formas de propágulos, micro, meso e macro-organismos aptos a otimizar a regeneração 

natural. 

8.7.4. Monitoramento das Áreas Recuperadas 

Estas ações deverão ser avaliadas e monitoradas anualmente, de maneira a sustentar a 

decisões posteriores que podem implicar na necessidade ou não de se fazerem ações de 

preenchimento (nos trechos que por algum motivo os regenerantes não se desenvolveram) e 

enriquecimento (introdução de novas espécies visando o aumento da diversidade florística e 

genética) da área em processo de recuperação, usando mudas, serrapilheira ou mesmo 

sementes. 

Para este item foi utilizado os parâmetros e orientação da Resolução da Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente de São Paulo (SMA) nº 32, de 03 de abril de 2014 e a Portaria da 

Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais (CBRN) 01/2015 da SMA-SP, que é uma 

referência no País em relação a restauração ecológica e principalmente sobre os critérios de 

avaliação do sucesso dos Projetos. Inclusive para as fisionomias do Bioma Cerrado. No Estado de 

Goiás ainda não há parâmetros legais para referência. 

Para tanto, será usado os seguintes indicadores ecológicos para aferição e atestar o 

sucesso da condução da regeneração natural e do plantio total: 

(1) cobertura do solo com vegetação nativa;  

(2) densidade de indivíduos nativos regenerantes; e  

(3) número de espécies nativas regenerantes. 
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Para a aferição desses indicadores deve-se inicialmente ser definido o método de 

amostragem desses dados. Recomenda-se a instalação de parcelas que podem ser fixas 

(permanentes) ou variáveis (Portaria CBRN 01/2015). 

A quantidade mínima de parcelas recomendadas na área é de 20 parcelas, que deverão 

ser espalhadas nas áreas de condução da regeneração natural e de plantio total. Cada parcela 

deve ter o tamanho fixo de 100 m2, com 25 m de comprimento e 4 m de largura. Para montagem 

da parcela, recomenda-se que primeiramente seja definida com uma trena a linha amostral, e 

na sequência a largura da parcela seja fixada em 2 metros para cada lado da linha amostral. A 

Figura 8-11 ilustra a vista aérea da parcela amostral, onde a linha amostral é visualizada ao 

centro (Portaria CBRN 01/2015). 

 

Figura 8-11: Vista aérea da parcela amostral 

8.7.4.1. Método de Levantamento de Dados para a Cobertura do Solo com Vegetação Nativa 

Este indicador é medido por meio da porcentagem (%) de solo coberto por espécies 

nativas.  Deverá ser obtido por meio da soma das medidas dos trechos da linha amostral (linha 

central da Figura 8-12) cobertos por vegetação nativa, em metros, em relação ao comprimento 

da linha (25 m), conforme demonstrado na Figura 8-13 a Figura 8-15. 

Não deve entrar nesta contagem a cobertura com espécies exóticas, salvo nos casos em 

que é permitido o plantio intercalado de espécies nativas com exóticas, que, para a medição 

de cobertura, deverão observar os prazos e limites percentuais de exóticas previstos em lei e 

regulamentações específicas. 

Para os casos em que a medição incluir a presença de árvores caducifólias (que perdem 

as folhas total ou parcialmente na estação seca), estas deverão ser consideradas no 

levantamento, medindo-se a extensão da linha coberta pela projeção dos troncos e galhos da 

árvore. A Figura 8-12 apresenta o esquema de como utilizar a projeção dos troncos e galhos de 

árvores caducifólias para medição de cobertura. 
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Figura 8-12: Esquema de medição da projeção dos troncos e galhos de árvores caducifólias 

Para o levantamento dos dados, devem ser medidos com uma trena os trechos cobertos 

pela vegetação nativa. A somatória dos trechos em relação ao comprimento total da parcela 

(25 m) deve ser usada para calcular a porcentagem (%) de cobertura, conforme fórmula: 

Cobertura em cada parcela (%) = {(trecho1+trecho2+…trecho n)} x 100 / 25  

O valor do indicador “Cobertura do solo com vegetação nativa” será a cobertura média 

considerando todas as parcelas, que será calculada por: 

Indicador cobertura (%) = (cobertura parcela 1+ cob.parc.2+ …cob.parc.N) / N 

A Figura 8-13 apresenta o exemplo da avaliação do indicador “cobertura do solo com 

vegetação nativa” para FES, em uma parcela com presença de clareira e espécies exóticas. 

 

Figura 8-13: Avaliação da “cobertura do solo com vegetação nativa” para FE 
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A cobertura do solo é a área do solo coberta pela copa das espécies nativas. Neste 

exemplo, a cobertura do solo por espécies nativas na parcela é de 14,5 metros, ou seja, 58%. O 

exemplo pode ser utilizado para as áreas de Floresta Ciliar/Galeria a serem formadas. 

 

Figura 8-14: Avaliação do indicador “cobertura do solo com vegetação nativa” para FES 

A cobertura do solo é a área do solo coberta pela copa das espécies nativas. Neste 

exemplo, a cobertura do solo por espécies nativas na parcela é de 23 metros, ou seja, 92%. 

 

Figura 8-15: Avaliação do indicador “cobertura do solo com vegetação nativa” para Cerrado 
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A área de solo coberta com quaisquer formas de vida vegetal, desde que nativas, deve 

ser contabilizada. Neste exemplo, a cobertura do solo por vegetação nativa na parcela é de 

25m, ou seja, 100%. 

8.7.4.2. Método para Levantamento de Dados da Densidade de Indivíduos Nativos 

Regenerantes  

Este indicador mede a quantidade de indivíduos nativos regenerantes de espécies 

lenhosas (arbustivas ou arbóreas) nativas, por hectare. Devem entrar na contagem apenas os 

indivíduos com altura igual ou maior que 50 cm e com circunferência à altura do peito, menor 

que 15 cm ou inexistente (H ≥ 50 cm e CAP < 15 cm), não havendo a necessidade de se anotar 

a medida exata da altura de cada indivíduo amostrado. A Figura 8-16 ilustra a representação 

de parcela com 13 (treze) indivíduos nativos regenerantes (indicados com as setas). 

 

Figura 8-16: Representação de parcela com 13 (treze) indivíduos nativos regenerantes 

Devem ser contados todos os exemplares lenhosos nativos que estão dentro da parcela, e 

este número deve ser convertido para número de indivíduos por hectare (ind./ha), dividindo-se 

o número de indivíduos na parcela pela área da parcela em hectares, da seguinte maneira:  

Densidade na parcela (ind./ha) = n° de indivíduos encontrados na parcela / 0,01  

O valor deste indicador será a média das parcelas, calculado por:  

Indicador densidade (ind./ha) = (dens.parc.1+ dens.parc.2+... dens.parc.N) / N  

8.7.4.3. Método para Levantamento de Dados do Número de Espécies Nativas Regenerantes  

Este indicador mede a quantidade total de espécies lenhosas (arbustivas ou arbóreas) de 

regenerantes nativos encontrados nas parcelas. 

 

Figura 8-17: Representação de parcela com 6 (seis) espécies nativas regenerantes 
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Devem entrar na contagem apenas os indivíduos com altura igual ou maior a 50 cm e com 

circunferência à altura do peito, menor que 15 cm ou inexistente (H ≥ 50 cm e CAP < 15 cm), não 

havendo a necessidade de se anotar a medida exata da altura de cada indivíduo amostrado. 

Neste caso, uma mesma espécie não deve ser contada mais de uma vez na mesma 

unidade de monitoramento, mesmo que ela ocorra em várias parcelas. Ou seja, o levantamento 

das espécies será realizado na forma de uma lista única, e não de uma lista para cada parcela 

de monitoramento. Assim, cada espécie é contabilizada apenas uma vez, no momento em que 

esta é verificada em uma das parcelas amostrais. 

Como exemplo, é possível observar na Figura 8-17 que os 13 indivíduos nativos 

regenerantes, nesta parcela, pertencem a 6 espécies nativas diferentes (A,B,C,D,E e F). Logo, se 

nas outras parcelas de monitoramento não forem encontradas outras espécies além destas, o 

valor para o indicador “número de espécies nativas regenerantes” será 6. 

A Tabela 8-6 apresenta os valores intermediários de referência para monitoramento dos 

projetos de restauração ecológica, para Floresta Ciliar (Floresta de Galeria) em região de 

Cerrado (Resolução SMA-SP 32/2014) e a Tabela 8-7, os valores de referência utilizados para 

atestar a recomposição (Resolução SMA-SP 32/2014). 
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Tabela 8-6: Valores intermediários de referência para monitoramento dos projetos de restauração ecológica 

Valores 

Indicador  
Cobertura do solo com vegetação 

nativa (%)*  

Densidade de indivíduos nativos 

regenerantes (ind./ha) ***  

No. de espécies nativas regenerantes 

(n° ssp.) ***  

Nível de 

adequação 

(anos)  

Crítico  Mínimo  Adequado  Crítico  Mínimo  Adequado  Crítico  Mínimo  Adequado  

Intermediários de 

referência  

3 0 a 15  15 a 80  > 80  -  0 a 200  > 200  -  0 a 3  > 3 

5 0 a 30  30 a 80  > 80  0 a 200  200 a 1000  > 1000  0 a 3  3 a 10  > 10  

10 0 a 50  50 a 80  > 80  0 a 1000  1000 a 2000  > 2000  0 a 10  10 a 20  > 20  

15 0 a 70  70 a 80  > 80  0 a 2000  2000 a 2500  > 2500  0 a 20  20 a 25  > 25  

Utilizados para 

atestar 

recomposição 

20 0 a 80  -  > 80  0 a 3000  -  > 3000  0 a 30 - > 30 

Legenda: 

Crítico: Não foram atingidos os valores mínimos esperados no prazo determinado e será exigida a readequação do projeto por meio de ações corretivas.  

Mínimo: Os valores estão dentro da margem de tolerância para o prazo determinado e cumprem as exigências mínimas, porém os valores são inferiores ao esperado, o 

que indica a necessidade da realização de ações corretivas para não comprometer os resultados futuros.  

Adequado: Foram atingidos os valores esperados para o prazo determinado. 

Tabela 8-7: Valores de referência utilizados para atestar a recomposição 

Tipo de vegetação  
Cobertura do solo com vegetação 

nativa (%)*  

Densidade de indivíduos nativos 

regenerantes (ind./ha)***  

No. de espécies nativas 

regenerantes (n° ssp.) ***  

Floresta Ciliar em região de 

Cerrado**  
> 80  > 3.000  > 30  

Cerradão ou Cerrado stricto sensu  > 80  > 2.000  > 25  

*Para os casos em que é permitido o plantio intercalado de espécies nativas com exóticas, ambas poderão ser computadas no indicador de "cobertura do solo com vegetação 

nativa", desde que respeitados os prazos e limites percentuais de exóticas previstos em lei e regulamentações específicas.  

** Tipos de vegetação necessariamente com formação de copa.  

*** critério de inclusão dos regenerantes: altura (h) >50cm e circunferência medida à altura do peito (CAP) <15cm 



ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PCH SÃO BENTO 

 

 
 

 

José Aloísio da Silva 
CREA nº 6087/D-GO 

62 

 

8.8. Profissionais Responsáveis pela Execução do Programa 

O programa deverá ser executado por meio de empresa especializada com supervisão 

de engenheiros florestais e/ou biólogos com experiência comprovada em coleta de propágulos 

vegetativos, reprodução em viveiro e ações de recuperação e reflorestamento. 

8.9. Cronograma 

O período de execução irá contemplar as fases de construção e operação do 

empreendimento, observando-se o desenvolvimento do resgate da flora que gerará subsídios 

para a boa execução do programa. Estima-se que deverá se estender por 60 meses após 

iniciadas as ações de reflorestamento, em função das atividades de manutenção e 

monitoramento que garantirão o sucesso do reflorestamento da APP e recuperação de áreas 

degradadas. 

Cabe destacar, como dito anteriormente, a princípio, o sistema de implantação através 

do método o Plantio de Mudas é o mais adequado para as caraterísticas de pedologia local e 

ao período de estiagem na região, para a utilização do método de Semeadura Direta de 

Sementes será necessária uma melhor avaliação das áreas a serem reflorestadas. Portanto, para 

a elaboração do cronograma das atividades a serem desenvolvidas, foi apenas considerado o 

método de Plantio de Mudas, o Sistema de Enriquecimento e de Recuperação Natural. 
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Tabela 8-8: Cronograma do Programa de Resgate da Flora e Reflorestamento da APP do Reservatório 

Programa de Resgate da Flora e Reflorestamento da APP do Reservatório 

Atividades 

Ano 

01 02 03 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Planejamento do resgate da flora                                     

Seleção das espécies prioritárias                                     

Coleta de material                                     

Planejamento do reflorestamento                                     

Produção de mudas                                     

Cercamento da APP                                     

Reflorestamento da APP                                     

Monitoramento do reflorestamento                                     
As obras de implantação da PCH ocorrerão nos anos 01 e 02 e a entrada em operação no início do ano 03 

Programa de Resgate da Flora e Reflorestamento da APP do Reservatório 

Atividades 

Ano 

04 05 06 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Planejamento do resgate da flora                                     

Seleção dos locais de coleta e espécies                                      

Coleta de material                                     

Planejamento do reflorestamento                                     

Produção de mudas                                     

Cercamento da APP                                     

Reflorestamento da APP                                     

Monitoramento do reflorestamento                                     
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9. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas é indispensável a todo e qualquer 

empreendimento que promova alterações de natureza ambiental. No caso específico, os 

impactos decorrentes das obras de implantação do aproveitamento hidrelétrico, relacionados 

principalmente à movimentação de solo e rocha, exigem a adoção de medidas de 

recuperação e recomposição de áreas, considerando a remoção da cobertura vegetal, 

terraplanagem, escavações, edificações, cortes e aterros, construção de ensecadeiras, 

obtenção de materiais naturais, disposição de bota-foras e execução dos aterros das barragens. 

Representa uma tentativa do restabelecimento do ambiente natural, não da forma original, mas 

como um ambiente capaz de propiciar interações ecológicas, sustentando parte da 

comunidade biótica pretérita, e prevenir a instalação de processos erosivos e assoreamentos. 

A adoção de medidas indicadas no Programa durante a implantação do aproveitamento 

hidrelétrico subsidiará as ações de recuperação das áreas degradadas e restauração das Áreas 

de Preservação Permanente (APP), respeitando as características de cada ambiente, tais como 

estrutura de solo, relevo e fitofisionomia original. Todos os levantamentos florísticos e 

fitossociológicos auxiliarão nos trabalhos de recomposição destas áreas. As técnicas 

recomendadas poderão ser ajustadas para cada situação de campo e, quando necessário, 

serão agregadas técnicas alternativas visando integrar as áreas a paisagem local, recobrando 

sua função ecológica. 

9.1. Impactos Mitigados/Potencializados 

− Instabilidade de encostas; 

− Perda da Cobertura Vegetal; 

− Perda de espécies da flora, de recursos úteis para a fauna e interferência nos processos 

de dispersão; 

− Modificação da paisagem local; 

− Surgimento de processos erosivos e assoreamento do reservatório; 

− Alterações da qualidade da água em função das ações construtivas. 

9.2. Objetivo 

A execução das atividades previstas no Programa de Recuperação de Áreas Degradas é 

direcionada para o monitoramento e recuperação das áreas que forem degradadas na fase 

de implantação do empreendimento (acessos, praças de serviço, taludes, áreas de empréstimo 

de material, bota-fora, jazidas) com o intuito de restabelecer a função ambiental local, por meio 

do uso de técnicas de bioengenharia. 

O objetivo do Programa é assegurar a recuperação das áreas degradadas, devendo essas 

áreas serem devidamente reconformadas topograficamente e revegetadas, favorecendo a 

reintegração da área às características da paisagem original. 

9.3. Metas 

As metas estabelecidas para o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas são as 

seguintes: 

− Cadastrar e delimitar 100% das áreas degradadas em base cartográfica compatível na 

área diretamente afetada; 
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− Reconstituir 100% das áreas destinadas à construção de estruturas de apoio (canteiro 

de obras), bem como bota-foras e áreas de empréstimo logo após 

desativação/exploração; 

− Realizar a manutenção dos acessos durante toda a duração dos trabalhos atribuída à 

implantação de sistemas de drenagem e conservação do leito e das margens das 

estradas; 

− Garantir o desenvolvimento das mudas introduzidas para fins de recuperação das áreas 

degradadas e, caso seja necessário, realizar o replantio em até 90 dias após introdução; 

− Garantir o estabelecimento de 100% das áreas que deverão ser revegetadas com 

gramíneas. Caso sejam constatadas falhas por déficit hídrico ou definhamento, deve-

se replantar imediatamente após a constatação; 

− Realizar o monitoramento das áreas que sofrerão interferências para recuperação de 

áreas que, porventura, tenham sofrido algum processo de degradação, e 

− Interface com o Programa de Resgate da Flora no sentido de máximo aproveitamento 

de material reprodutivo coletado nas atividades de recuperação. 

9.4. Indicadores de Avaliação de Resultados 

São recomendados os seguintes indicadores para serem monitorados para fins de 

avaliação dos resultados e aferição da eficácia das medidas tomadas: 

− Mapeamento, caracterização e divulgação das áreas recuperadas/reabilitadas, e 

− Acompanhamento e divulgação da efetividade do processo de recuperação e 

reabilitação funcional de áreas degradadas por meio de indicadores ambientais, tais 

como: taxa de desenvolvimento/mortandade, cobertura do solo, densidade de 

indivíduos, processos erosivos, entre outros, que possam ser avaliados em conformidade 

com as técnicas aplicadas para cada área degradada. 

9.5. Público-Alvo 

Este Programa é direcionado: 

− Ao empreendedor que construirá o aproveitamento hidrelétrico; 

− À construtora contratada para execução das obras de implantação do 

empreendimento, desde os diretores aos operários braçais responsáveis pelas ações 

diretas e indiretas das atividades construtivas e de recuperação; 

− À população dos municípios diretamente afetados pelo empreendimento em face da 

criação de novas oportunidades de trabalho; 

− Aos proprietários das terras contempladas com as atividades do presente Programa, e 

− À SEMAD (Secretaria de Meio Ambiente ne Desenvolvimento Sustentável, e 

− Demais entidades estaduais e municipais relacionadas com o meio ambiente e a 

gestão dos recursos hídricos. 

9.6. Metodologia 

Em relação às áreas degradadas pela implantação do empreendimento, a restauração 

será definida para cada área específica levando-se em consideração aspectos como a 

presença de processo erosivo, compactação e exposição do solo, declividade do terreno, 

presença de cobertura vegetal e fitofisionomia original. 



ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PCH SÃO BENTO 

 

 
 

 

José Aloísio da Silva 
CREA nº 6087/D-GO 

66 

 

A escolha do sistema será com base nas situações identificadas em campo, após a 

desmobilização das estruturas que compõem as obras e, com auxílio de equipamentos para 

georreferenciamento, serão reproduzidas em mapa, numa escala compatível, onde as áreas 

ficarão explicitadas para cada situação específica, de modo que não sejam cometidos 

enganos ou subestimações, podendo ser empregadas técnicas de bioengenharia nas medidas 

adotadas para a recuperação das situações levantadas. 

O levantamento pormenorizado do Passivo Ambiental da obra, permitirá a adoção de 

várias medidas de recuperação conforme cada situação encontrada nos diferentes ambientes. 

O diagnóstico permite ainda corrigir possíveis distorções em relação as medidas propostas. 

Os passos consistem basicamente na readequação geométrica ou readaptação 

morfológica de taludes (retaludamento de cortes, aterros, reconformação de áreas de 

empréstimo, reafeiçoamento de bota-fora), obras de drenagem (sistema de drenagem 

superficial, construção de drenos horizontais profundos) e obras de proteção superficial 

(revestimento vegetal). As atividades têm por finalidade atenuar os seguintes impactos: 

− Assoreamento de cursos de água: verificação da eficiência dos diques de contenção 

e/ou outros dispositivos para evitar o assoreamento; 

− Áreas de empréstimo: verificação da recuperação e harmonização com o meio 

ambiente das áreas onde estão sendo ou foram retirados materiais; 

− Bota-foras: verificação da recuperação de áreas onde estão sendo ou foram 

depositados materiais; 

− Tratamento de taludes de aterros: verificação da estabilidade dos taludes dos aterros, 

dos dispositivos de drenagem e da revegetação, no que tange a deslizamentos, erosões 

e recuperação paisagística dos locais; 

− Rede hidrográfica: verificação da natureza da qualidade das águas e da eficiência das 

obras de arte comuns e especiais na manutenção de uma velocidade de escoamento 

que não prejudique o equilíbrio vigente, e 

− Exploração de jazidas: verificação do progresso da exploração das jazidas no que 

tange à harmonização paisagística e o enquadramento ao meio ambiente local. 

Salienta-se que após a implantação de obras de recuperação e recomposição da 

paisagem, torna-se imprescindível o acompanhamento e monitoramento das mesmas, no 

sentido de se verificar a eficácia das medidas adotadas, além de evitar eventuais retomadas de 

processos de degradação. 

9.7. Profissionais Responsáveis pela Execução do Programa 

O Programa deverá ser executado por meio de empresa especializada com supervisão de 

Engenheiros Florestais, Engenheiros Ambientais, Biólogos com experiência comprovada em 

recuperação de áreas degradadas em obras de empreendimentos deste porte e natureza. 

9.8. Cronograma 

O Programa deverá ser iniciado durante as obras de implantação quando será elaborado 

o diagnóstico das áreas degradadas conforme as ações construtivas forem sendo finalizadas, 

devendo ser estendido por um período de 2 anos após a conclusão das obras com o intuito de 

proceder-se ao monitoramento, correções e manutenções necessárias. 
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Tabela 9-1: Cronograma do Programa Recuperação de Áreas Degradadas 

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 

Atividades 

Ano 

01 02 03 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Recuperação de áreas degradadas                                     

Monitoramento das áreas                                     
As obras de implantação da PCH ocorrerão nos anos 01 e 02 e a entrada em operação no início do ano 03 

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 

Atividades 

Ano 

04 05 06 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Recuperação de áreas degradadas                                     

Monitoramento das áreas                                     
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10. PROGRAMA DE PROTEÇÃO E MONITORAMENTO DA FAUNA 

O Programa de Proteção e Monitoramento da Fauna tem como principais objetivos 

promover ações preventivas e emergenciais à proteção da fauna diante das interferências nos 

ambientes primários nas diferentes fases de implantação da PCH São Bento, bem como realizar 

o monitoramento de populações e espécies-chaves e alvo de conservação no âmbito da Área 

de Influência Direta do empreendimento. 

As respostas das assembleias faunísticas são medidas a partir da comparação de 

parâmetros ecológicos a médio prazo que respondem de forma distinta à nova realidade 

ambiental. Os resultados obtidos nos levantamentos prévios (EIA), nas campanhas durante a fase 

de construção e nos dois primeiros anos de funcionamento subsidiarão eventual necessidade de 

tomada de decisão para o estabelecimento de ações de conservação específicas e 

direcionadas às espécies-alvo. Diante disso, as atividades de manejo propostas e estabelecidas 

pelo Programa de Proteção e Monitoramento da Fauna, além de proporcionar o aumento do 

conhecimento da fauna local e a sua interação, permite avaliar os possíveis impactos advindos 

das modificações da paisagem decorrentes da implantação da PCH São Bento. 

10.1. Impactos Mitigados/Potencializados 

− Perda da cobertura vegetal (refúgio e alimentação de fauna); 

− Redução 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 espécimes 

peçonhentos; 

− Contribuição técnico-científico para o conhecimento da biota, e 

− Modificação da paisagem local. 

10.2. Objetivo 

O Programa de Proteção e Monitoramento da Fauna tem como objetivo promover a 

proteção da fauna local por meio do monitoramento durante o período das atividades 

interventivas necessárias à implantação da PCH São Bento; de resgate durante a supressão de 

habitats (que inclui o enchimento do reservatório) e do acompanhamento da fauna na Área de 

Influência Direta, nas diferentes fases do empreendimento (Construção e Operação). 

10.3. Metas 

São metas estabelecidas para o Programa: 

− Obtenção de dados que subsidiem ações de manejo específicas para espécies 

potencialmente impactadas pela implantação do empreendimento; 

− Obtenção de dados que aumente o conhecimento local e subsidiem ações de manejo 

específicas às espécies objetos de conservação no âmbito do Estado de Goiás e do 

Cerrado; 

− Obtenção de dados que permitam um incremento no conhecimento faunístico 

regional; 

− Aproveitamento científico dos dados obtidos; 

− Diminuição do índice de mortalidade de espécimes, e 



ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PCH SÃO BENTO 

 

 
 

 

José Aloísio da Silva 
CREA nº 6087/D-GO 

69 

 

− Conscientização dos operários e população local sobre a importância da preservação 

da fauna. 

10.4. Indicadores de Avaliação de Resultados 

Dentre os indicadores, citam-se: 

− Baixo índice de mortalidade de espécimes durante as atividades de implantação do 

empreendimento; 

− Conscientização ambiental por parte do corpo operário e população lindeira; 

− Índices sobre a estrutura das assembleias faunísticas locais; 

− Registro de ocorrência na área das espécies adotadas como indicadoras de qualidade 

ambiental; 

− Incremento do registro de ocorrência na área das espécies alvo para a conservação 

no âmbito do Estado de Goiás e do Cerrado; 

− Registro de ocorrência na área de espécies peçonhentas; 

− Registro do número e temporalidade de campanhas de monitoramento realizadas 

durante as fases do empreendimento; 

− Apresentação de relatórios das comparações dos resultados dos parâmetros 

ecológicos avaliadas nos sítios de amostragem, e 

− Listagem consolidada de dados secundários e primários, incluindo os novos registros 

identificados para as áreas de estudo. 

10.5. Público-Alvo 

− Quadro de operários envolvidos na implantação do empreendimento; 

− População lindeira; 

− Comunidade científica; 

− Instituições de pesquisa, e 

− Órgãos ambientais. 

10.6. Metodologia 

O Programa de Proteção e Monitoramento da Fauna da PCH São Bento será realizado em 

duas etapas: 

− Acompanhamento das Atividades de Supressão de Habitat, e 

− Monitoramento da Fauna. 

10.6.1. Acompanhamento das Atividades de Supressão de Habitat 

Durante a supressão de habitats para a instalação de estruturas físicas e aberturas de 

acessos será necessária a presença de um especialista, vistoriando e acompanhando, de forma 

a prevenir incidentes com espécies da fauna. No transcorrer da obra o Gerente Ambiental será 

o responsável pelo acompanhamento em toda e qualquer atividade que interfira na vegetação 

ou nas águas, e, avaliando os riscos à fauna, convocará a equipe de especialistas. Medidas para 

evitar, minimizar ou mitigar interferências na fauna deverão ser empreendidas. Os principais alvos 

desse acompanhamento são as espécies da fauna de vertebrados terrestres (anfíbios, répteis, 

aves e mamíferos). 
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Durante a supressão de vegetação na área do canteiro de obras, acessos, bota-fora e 

área do reservatório, as atividades deverão ser gerenciadas de forma a promover a 

transmigração passiva da fauna para áreas adjacentes; sendo toda operação acompanhada 

por um especialista que estará avaliando todo o trabalho e contando com apoio da equipe 

para implementação de ações de manejo. A tomada de decisão deverá ser do Gerente 

Ambiental, sendo que, as ações de manejo devem considerar o planejamento e a execução 

das atividades nas frentes de desmatamento. 

Primeiramente, mediante a análise do cronograma físico do desmatamento, as áreas a 

serem desmatadas deverão ser vistoriadas pelo Gerente Ambiental. Nesta primeira vistoria, serão 

levantados indícios da presença de espécimes como abrigos, nidificações ou qualquer indício 

de ocupação da fauna com potencialidade de ser afetada mediante avanço da frente de 

desmatamento. Em se constatando a presença de nidificações com ovos e/ou ninhos; estes 

deverão ser monitorados até o abandono do ninho. Em casos onde o desenvolvimento se 

encontra em estágios primários, estes deverão ser translocados e monitorados. Caso seja 

constatada a presença de espécimes na área a ser suprimida, os esforços devem ser 

direcionados primariamente ao afugentamento do espécime para áreas contíguas. Em caso de 

presença de espécimes de baixa mobilidade ou mobilidade comprometida, as mesmas 

deverão ser translocadas. A característica da paisagem e a proximidade com corredores de 

fauna entre os fragmentos são determinantes na tomada de decisões. 

Considerando a etapa de enchimento do reservatório, deverão ser implementadas ações 

direcionadas ao salvamento de espécimes que não se deslocarem. Equipes embarcadas 

deverão vistoriar toda a área do reservatório em formação, com o objetivo de resgatar 

espécimes expostas sob risco de afogamento. O dimensionamento da atividade e o número de 

equipes dependerá de uma avaliação técnica com base no porte do reservatório e nos 

resultados obtidos no monitoramento da fauna, no período pre-enchimento. As equipes deverão 

ser compostas por biólogos com experiência em manejo de fauna. Previamente as atividades 

de resgate de fauna, deverá ser feito contato com instituições científicas, avaliando interesse em 

receber material biológico de vertebrados e invertebrados, por considerar que a atividade 

proporciona uma oportunidade ímpar na coleta de material científico. 

O empreendedor deverá disponibilizar estrutura física para compor um Centro de Triagem 

de Fauna, onde deve ser montada toda a estrutura necessária ao atendimento e 

acondicionamento temporário de espécimes resgatados. O dimensionamento do Centro de 

Triagem de Fauna será compatível ao previsto para o resgate, cuja avaliação deverá ser da 

equipe técnica especializada com a anuência do órgão ambiental fiscalizador. A destinação 

dos espécimes resgatados deve priorizar o aproveitamento científico. A soltura de espécimes 

deverá ser avaliada pela equipe técnica. Todos os profissionais envolvidos deverão utilizar 

equipamentos de proteção individual (EPIs) durante todas as etapas do trabalho. 

10.6.2. Monitoramento da Fauna  

Para as campanhas de monitoramento da fauna na Área de Influência Direta da PCH São 

Bento deverá ser utilizada a metodologia de captura-marcação-recaptura de espécies-chave 

(áreas de monitoramento, de controle e de soltura). As espécies-chaves são aquelas que 

tendem a mostrar uma rápida resposta frente à nova realidade ambiental estabelecida. Neste 

quesito, destacam-se as espécies generalistas que aumentarão sua abundância com a 

implantação do empreendimento e as espécies especialistas que tendem a diminuir sua 

abundância com a redução de habitats, bem como espécies, foco de conservação. 

Os sítios de amostragem para o monitoramento da fauna na fase prévia (EIA) foram 

definidos por critérios técnico-científico: tipo de vegetação, grau de preservação, tamanho, 

conectividade e posição dos fragmentos no contexto da paisagem e a influência do 

empreendimento. Portanto, os sítios de monitoramento na fase de construção e operação 

(Tabela 10-1) deverão ser os mesmos da fase preliminar, com exceção daqueles alocados onde 
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haverá intervenção das estruturas e reservatório. Nos sítios definidos como controle não deverão 

ser realizadas solturas de animais, para que não haja interferência nas análises. 

Tabela 10-1: Sítios amostrais de Monitoramento da Fauna 

Sítio Fitofisionomia 
Coordenada UTM 23K 

Elevação 
X Y 

01 CT/MC 220.325 7.993.065 745 

02 MG/MC/CT 220.765 7.992.870 768 

03 CT/MC 221.280 7.993.776 745 

04 CT 222.792 7.995.148 775 

05 MG/MC/CT 223.064 7.996.908 771 

Legenda: CT: Cerrado Típico, MC: Mata Ciliar, MG: Mata de Galeria. 

 

Figura 10-1: Sítios de Monitoramento da Fauna 



ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PCH SÃO BENTO 

 

 
 

 

José Aloísio da Silva 
CREA nº 6087/D-GO 

72 

 

Os grupos faunísticos que deverão ser monitorados são: 

− Herpetofauna (anfíbios e répteis); 

− Avifauna (aves), e 

− Mastofauna (mamíferos terrestres e quirópteros). 

As campanhas deverão ser realizadas semestralmente para todos os grupos, 

contemplando assim 2 (duas) campanhas anuais, período chuvoso e período seco, sendo o 

esforço e estratégia amostral específica para cada grupo. Caso algum grupo da fauna 

apresente anomalia ou anormalidade este deverá ter acompanhamento específico. Ao final de 

cada campanha deverá ser apresentado um relatório, de acordo com as diretrizes da Instrução 

Normativa Nº 146, de 10 de janeiro de 2007 do IBAMA. Após o término da obra o Programa de 

Proteção e Monitoramento da Fauna deverá ser realizado por um período de 2 (dois) anos, 

podendo se estender por um período maior, caso necessário. 

As metodologias empregadas para o monitoramento devem ser complementares, 

contemplando a particularidade de cada grupo. O Programa de Proteção e Monitoramento da 

Fauna deverá interagir com o Programa de Educação Ambiental da PCH São Bento. Ou seja, os 

resultados obtidos serão apresentados no escopo do Programa de Educação Ambiental com as 

temáticas principais: 

− Diversidade faunística da região; 

− Preservação da fauna; 

− Prevenção de acidentes com animais peçonhentos; 

− Coibição das atividades cinegéticas e de xerimbabo. 

10.7. Profissionais Responsáveis pela Execução do Programa 

A equipe técnica responsável pelo Programa de Proteção e Monitoramento da Fauna 

deverá ser composta por um coordenador (biólogo sênior) com experiência em monitoramento 

e gerenciamento ambiental, sendo que a equipe deverá ser composta por biólogos com 

experiência nos diferentes grupos a serem estudados, ou seja: 

− Gerente Ambiental, biólogo especialista em meio ambiente com experiência em 

manejo de fauna; 

− Médico veterinário; 

− Herpetólogo; 

− Ornitólogo; 

− Mastozoólogo (mamíferos terrestres não voadores), e 

− Mastozoólogo (quirópteros) com experiência comprovada. 

10.8. Cronograma 

O cronograma de execução do Programa de Proteção e Monitoramento de Fauna 

deverá ser ajustado ao cronograma de início das atividades de intervenção no sítio do 

empreendimento com atenção para que contemple também a sazonalidade. O marco 

referencial poderá ser a Licença de Supressão de Vegetação e a LI. Portanto, as campanhas de 

monitoramento deverão se iniciar junto com as obras de construção, prosseguindo, por dois anos 

na fase de operação do empreendimento, podendo ser estendido, caso necessário. 
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Tabela 10-2: Cronograma do Programa de Proteção e Monitoramento da Fauna 

Programa de Proteção e Monitoramento da Fauna 

Atividades 

Ano 

01 02 03 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Vistoria das áreas do futuro canteiro de obras                                     

Acompanhamento instalação do canteiro                                     

Vistoria da área de supressão vegetal                                     

Acompanhamento da supressão vegetal                                     

Salvamento de espécimes no enchimento                                     

Monitoramento da Fauna                                     
As obras de implantação da PCH ocorrerão nos anos 01 e 02 e a entrada em operação no início do ano 03 

Programa de Proteção e Monitoramento da Fauna 

Atividades 

Ano 

04 05 06 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Vistoria das áreas do futuro canteiro de obras                                     

Acompanhamento instalação do canteiro                                     

Vistoria da área de supressão vegetal                                     

Acompanhamento da supressão vegetal                                     

Salvamento de espécimes no enchimento                                     

Monitoramento da Fauna                                     
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11. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA ENTOMOFAUNA VETORA E BIOINDICADORA 

O Programa de Monitoramento da Entomofauna Vetora e Bioindicadora estabelece 

ações de monitoramento que busca a avaliação de padrões de ocorrência de insetos vetores 

e bioindicadores, na Área de Influência Direta do empreendimento, sendo um aliado à saúde 

pública no âmbito local e a qualidade do ambiente. 

É dado pela importância da integração de ações e procedimentos a fim de monitorar 

possíveis impactos biológicos que poderão refletir diretamente na saúde de uma determinada 

comunidade, uma vez que, as modificações ambientais ocasionadas pela PCH São Bento 

podem alterar a dinâmica populacional de grupos com potencial capacidade na transmissão 

de agentes patogênicos, caso estes sejam presentes na área. 

Quanto à Entomofauna Bioindicadora deverão ser monitorados os himenópteros pois são 

de grande importância ecológica e econômica para o homem; destacando-se as abelhas na 

polinização de plantas e produção de mel, as formigas como predadores e dispersores de 

sementes e os parasitoides (vespas sem ferrão) e predadores (vespas com ferrão) no controle 

biológico de insetos daninhos (Prezoto 1999, Martins & Pinto 2000, Gallo et al. 2002). Esta Ordem 

de grande diversidade de insetos é uma das mais adequadas como bioindicadora de 

alterações ambientais provocadas pelo homem. 

11.1. Impactos Mitigados/Potencializados 

− Modificação na paisagem local, e 

− Proliferação de insetos vetores e bioindicadores. 

11.2. Objetivo 

O Programa de Monitoramento da Entomofauna Vetora e Bioindicadora objetiva 

monitorar as populações de insetos vetores e bioindicadores de caráter silvestre na Área de 

Influência Direta da PCH São Bento e o grau de qualidade do ambiente, obter dados que 

permitam um incremento no conhecimento faunístico regional e contribuir com o sistema de 

saúde dos municípios envolvidos com as informações levantadas sobre a Entomofauna vetora. 

11.3. Metas 

São metas estabelecidas para o Programa: 

− Ampliar o conhecimento da comunidade da entomofauna vetora e bioindicadora na 

Área de Influência Direta do empreendimento; 

− Promover conscientização ambiental por parte do corpo operário e população lindeira; 

− Contribuir com dados para o sistema de saúde dos municípios limítrofes com as 

informações levantadas sobre a entomofauna vetora. 

11.4. Indicadores de Avaliação de Resultados 

Dentre os indicadores, menciona-se: 

− Parâmetros ecológicos sobre a estrutura das assembleias locais; 

− Parâmetros ecológicos sobre a qualidade do ambiente; 

− Registro de ocorrência na área das espécies vetoras e bioindicadoras de interesse, e 

− Avaliação dos dados regionais do Sistema de Saúde dos municípios envolvidos. 
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11.5. Público-Alvo 

Quadro de operários envolvidos na implantação do empreendimento, população lindeira, 

secretarias municipais de saúde, comunidade científica e órgãos ambientais. 

11.6. Metodologia 

O monitoramento dos insetos vetores e bioindicadores na Área de Influência Direta da PCH 

São Bento deverá abranger as áreas de possível ocorrência das espécies consideradas de maior 

importância para a saúde pública e qualidade do ambiente, e áreas onde há possibilidades de 

contato entre o ambiente silvestre e seres humanos (Tabela 11-1 e Figura 11-1). As áreas 

inventariadas que resultaram nos dados do Estudo de Impacto Ambiental deverão ser 

contempladas no monitoramento. 

Os grupos faunísticos que deverão ser monitorados são: 

− Grupo dos himenópteros (abelhas, formigas e vespas); 

− Entomofauna Vetora (insetos); 

Tabela 11-1: Sítios amostrais de Monitoramento da entomofauna vetora e bioindicadora 

Sítio 
Coordenadas (UTM Zona 23k) 

Fitofisionomia 
X Y 

01 220.349 7.991.533 Cerrado Típico/Mata Ciliar 

02 220.706 7.992.909 Mata Galeria/Mata Ciliar/Cerrado Típico 

03 221.107 7.993.865 Cerrado Típico/Mata Ciliar 

04 222.861 7.995.162 Cerrado Típico 

05 223.064 7.996.908 Mata Galeria/Mata Ciliar/Cerrado Típico 



ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PCH SÃO BENTO 

 

 
 

 

José Aloísio da Silva 
CREA nº 6087/D-GO 

76 

 

 

Figura 11-1: Áreas sugeridas para o monitoramento da entomofauna vetora e bioindicadora 

As campanhas de monitoramento deverão contemplar os períodos de seca e chuva, para 

uma maior qualidade e assertividade dos dados. 

Além das campanhas de campo, deverão ser obtidas as informações epidemiológicas 

através de visitações na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) dos municípios envolvidos. Os 

esforços amostrais serão realizados com o objetivo de identificar os insetos vetores e 

bioindicadores presentes na Área de Influência Direta e avaliar parâmetros como densidade, 

riqueza e frequência das espécies a fim de se traçar um perfil da entomofauna vetora e 

bioindicadora local e relacioná-la a transmissão de doenças ao longo do tempo e qualidade 

do ambiente. 

Desta forma, serão estabelecidas três fases de coleta abrangendo os horários de maior 

atividade hematofágica (período matutino, vespertino e noturno). As coletas serão efetuadas 

com a utilização de equipamentos específicos, apropriados às características dos microhabitat 

presentes. 



ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PCH SÃO BENTO 

 

 
 

 

José Aloísio da Silva 
CREA nº 6087/D-GO 

77 

 

Por fim, o Programa de Monitoramento da Entomofauna Vetora e Bioindicadora deverá 

ter integração ao Programa de Educação Ambiental e ao Programa de Saúde e Segurança do 

Trabalhador da PCH São Bento. Os resultados obtidos no Programa deverão ser apresentados e 

tratados no escopo do Programa de Educação Ambiental com as temáticas principais: aspectos 

de saúde pública, vetores de zoonoses, preservação da fauna e qualidade do ambiente. 

11.7. Profissionais Responsáveis pela Execução do Programa 

O Programa de Monitoramento da Entomofauna Vetora e Bioindicadora deverá ser 

coordenado por biólogo sênior, sendo este um profissional com experiência em monitoramento 

e gerenciamento ambiental, e executado por um biólogo (Entomólogo). 

11.8. Cronograma 

As campanhas para execução do Programa de Monitoramento da Entomofauna Vetora 

e Bioindicadora na Área de Influência Direta da PCH São Bento deverão ocorrer no início de 

implantação da obra, prosseguindo por dois anos após o término das obras (operação do 

empreendimento), podendo esse prazo ser estendido, caso necessário. 

Para uma maior qualidade e melhor conhecimento das áreas a serem monitoradas, no 

período de obras serão realizadas campanhas trimestrais, passando a serem semestrais a partir 

do início da operação do empreendimento. 
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Tabela 11-2: Cronograma do Programa de Monitoramento da Entomofauna Vetora e Bioindicadora 

Programa de Monitoramento da Entomofauna Vetora e Bioindicadora 

Atividades 

Ano 

01 02 03 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Planejamento da execução dos serviços                                     

Monitoramento da Entomofauna                                     
As obras de implantação da PCH ocorrerão nos anos 01 e 02 e a entrada em operação no início do ano 03 

Programa de Monitoramento da Entomofauna Vetora e Bioindicadora 

Atividades 

Ano 

04 05 06 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Planejamento da execução dos serviços                                     

Monitoramento da Entomofauna                                     
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12. PROGRAMA DE MONITORAMENTO, TRANSPOSIÇÃO E SALVAMENTO DA ICTIOFAUNA 

O Programa de Monitoramento, Transposição e Salvamento da Ictiofauna justifica-se pela 

necessidade de levantar dados numa escala temporal que subsidie a avaliação dos efeitos 

deletérios às assembleias de peixes associados à instalação do empreendimento. Reitera-se que 

o conhecimento da dinâmica do reservatório formado e da ecologia das espécies de peixes 

diretamente afetadas é imprescindível para tal avaliação, além da necessidade de mitigar e 

compensar os efeitos negativos da instalação do empreendimento, que deverão ocasionar a 

alteração do regime hídrico do rio São Bento, ocasionando a formação de barreiras ao trânsito 

de peixes. 

No caso da transposição manual, essa metodologia tem sido considerada o método mais 

adequado que possibilita a manutenção de espécies viáveis nos trechos de montante do 

barramento, e assim evitando uma perda maior da diversidade biológica. As atividades de 

manejo direcionadas à transposição deve ter o acompanhamento dos dados de salvamento e 

monitoramento da Ictiofauna durante a fase de operação, além de proporcionar o aumento do 

conhecimento da fauna local residente e sua interação, permitindo avaliar as ações de 

transposição manual. 

No que diz respeito ao salvamento da Ictiofauna, a mesma deverá agir como medida 

emergencial reduzindo assim a possibilidade de mortandade de peixes, durante a fase de 

construção com o desvio do rio São Bento, durante a fase de enchimento do reservatório 

quando o nível da água de jusante fica baixo e durante a fase de operação, quando forem 

realizadas as manutenções nas turbinas. 

12.1. Impactos Mitigados/Potencializados 

As atividades de manejo direcionadas para o Programa de Monitoramento, Transposição 

e Salvamento da Ictiofauna nas diferentes fases (construção, enchimento e operação) permite 

acompanhar os processos de adaptação da ictiofauna ao novo ambiente semilêntico que será 

criado com a formação do reservatório, mitigando os impactos: 

− Pressão Negativa sobre as Assembleias de Peixes nas Fases de Desvio e Enchimento do 

Reservatório; 

− Alteração na Composição das Assembleias de Peixes à Montante; 

− Alteração na Composição das Assembleias de Peixes à Jusante. e 

− Aprisionamento de Peixes durante Procedimentos de Manutenção das Turbinas e Canal 

de Adução. 

12.2. Objetivo 

O Programa de Monitoramento, Transposição e Salvamento da Ictiofauna tem como 

objetivo, gerar conhecimento sobre a ictiofauna residente, assim como sua interação avaliando-

se os reais impactos decorrentes da implantação da PCH São Bento. Este Programa objetiva 

também transpor espécimes de peixes migradores e reofílicos, de forma a acrescentar às 

comunidades de montante, espécimes com o pool gênico diferente das que estão confinadas 

nos trechos superiores ao barramento, bem como resgatar os peixes que ficam aprisionados as 

poças formadas, quando o nível da água a jusante ficará baixo, e durante a manutenção das 

turbinas e canal de adução. 
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12.3. Metas 

− Obtenção de dados que subsidiem ações específicas para espécies potencialmente 

impactadas pela implantação do empreendimento; 

− Obter dados para melhor conhecimento de como se distribui a assembleia de peixes 

na região; 

− Manutenção da diversidade genética, a montante do barramento, da assembleia de 

peixes; 

− Manutenção do estoque pesqueiro a montante do futuro barramento; 

− Evitar a mortandade de peixes aprisionados nas poças formadas à jusante; 

− Evitar o aprisionamento e mortandade de peixes durante a manutenção das máquinas 

e canal de adução, e 

− Identificar e contabilizar a quantidade de peixes resgatados durante o programa de 

salvamento. 

12.4. Indicadores de Avaliação de Resultados 

Ao desmembrar as atividades do Programa de Monitoramento, Transposição e Salvamento 

da Ictiofauna, têm-se um emaranhado de informações que subsidiarão as incumbências 

propostas. Através dos resultados obtidos pelo monitoramento da Ictiofauna será possível indicar 

quais espécies deverão ser transpostas, para que possa existir equilíbrio na distribuição das 

espécies a montante. 

Outro indicador será a marcação dos peixes que serão transpostos, com a possibilidade 

de os mesmos serem recapturados durante o monitoramento, que permitirá a realização de 

análises morfológicas, fornecendo informações sobre a eficiência do sistema de transposição, às 

assembleias de peixes. 

A baixa taxa de mortandade de indivíduos durante o fechamento das comportas é o 

principal indicador positivo para esse tipo de ação. A adição de novas espécies à lista não 

identificadas durante os monitoramentos antes do enchimento do reservatório, também 

ocorrerá durante o salvamento da ictiofauna. 

Outras questões também contribuem para a avaliação dos resultados, como: 

− Conscientização ambiental por parte do corpo operário, população lindeira e 

pescadores da região; 

− Índices sobre a estrutura das assembleias de peixes; 

− Registros de espécies de peixes com importância comercial e migradoras; 

− Registros de locais de desova; 

− Registro do número e temporalidade de campanhas de monitoramento realizadas 

durante as fases do empreendimento; 

− Apresentação de relatórios consolidados com análises comparativas dos resultados 

obtidos através da aplicação dos parâmetros ecológicos de avaliação dos sítios 

amostrais, e 

− Lista de ocorrência das espécies na Área de Influência Direta do empreendimento. 
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12.5. Público-Alvo 

− Profissionais envolvidos na operação do empreendimento; 

− Quadro de operários envolvidos na implantação do empreendimento; 

− Instituições envolvidas e comunidade científica (Instituições Científicas); 

− Órgãos ambientais, e 

− População lindeira. 

12.6. Metodologia 

12.6.1. Monitoramento da Ictiofauna 

A metodologia a ser empregada deverá contemplar estratégias amostrais específicas e 

complementares e seguir as diretrizes estabelecidas na Instrução Normativa Nº 146 de 10 de 

janeiro de 2007 do IBAMA. O monitoramento da Ictiofauna deverá ser executado em etapas 

distintas contemplando o acompanhamento das intervenções na obra, monitoramento das 

assembleias ictíicas, principalmente os grupos de espécies migratórias em trechos específicos no 

período pré e pós-enchimento e resgate da ictiofauna. 

As campanhas de monitoramento deverão ser realizadas trimestralmente, devendo 

começar na mobilização das obras para a implantação do empreendimento até o primeiro ano 

de operação. A partir do segundo ano e até o quarto ano de operação do empreendimento 

as campanhas de monitoramento passarão a ser semestrais, podendo seu período ser estendido, 

caso necessário. 

Serão utilizados diferentes métodos de coletas em cada ponto a fim de possibilitar a 

captura de espécies normalmente não capturadas nos métodos tradicionais de coleta (redes 

de espera). Nos pontos localizados no interior do reservatório, após seu enchimento, deverá ser 

aplicada a mesma metodologia utilizada nos demais pontos amostrais e deverão permanecer 

em água durante o mesmo tempo para efeitos comparativos. 

Os pontos de coleta de peixes foram caracterizados quanto ao tipo de habitat, 

profundidade, distância da margem, tipo de vegetação marginal. O monitoramento da água 

deverá ocorrer juntamente com as amostragens de peixes, através de medidor multiparâmetro 

de qualidade de água, facilitando a compreensão dos fatores que atuam na distribuição das 

espécies de peixes. Para melhor caraterização da qualidade da água e das comunidades 

aquáticas, os pontos amostrais definidos no Programa de Monitoramento Limnológico e 

Qualidade da Água são coincidentes com os da Ictiofauna, bem como o seu cronograma de 

atividades. 

A localização dos pontos de coleta (Tabela 12-1 e Figura 12-1) deverá permanecer 

constante ao longo das diferentes fases do empreendimento, acompanhando, durante a fase 

de enchimento do reservatório, o avanço das margens. 

Tabela 12-1: Pontos de Monitoramento da Ictiofauna 

Ponto Localização Coordenadas (UTM) 23K 

01 Remanso da UHE Emborcação 219.395 7.989.723 

02 Casa de força 220.517 7.991.530 

03 Área do futuro reservatório 221.166 7.993.752 

04 A montante do futuro reservatório 222.742 7.996.954 
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Figura 12-1: Pontos de Monitoramento da Ictiofauna 

Em resumo este programa deverá contemplar o monitoramento na Área de Influência 

Direta do empreendimento com interação com os demais programas ambientais a serem 

executados. 

12.6.2. Transposição da Ictiofauna 

Para o Programa de Transposição da Ictiofauna será utilizada a metodologia de 

transposição manual, pois tem sido considerada o método mais adequado que possibilita a 

manutenção de espécies viáveis nos trechos de montante do barramento, e assim evitando uma 

perda maior da diversidade biológica. 

As ações de captura e transposição deverão ser realizadas no período onde as espécies 

migratórias de longa distância estão em plena atividade e venham a se acumular na saída da 

casa de força. As capturas e solturas deverão ocorrer em três ações que serão indicadas quando 
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houver vários cardumes acumulados nos trechos indicados. Espécies migratórias representam o 

foco para a transposição, no entanto, não a limitam. 

Quanto à transposição da Ictiofauna será desenvolvido através de duas principais 

atividades: 

− Captura de peixes à jusante da casa de força no período de migração das espécies 

migratórias de longa distância que se acumulam nas proximidades da saída d´água da 

casa de força e vertedouro; 

− Transporte e soltura dos peixes para ambientes à montante da barragem. 

Os pontos de captura, no período da piracema, serão no trecho de corredeiras entre o 

vertedouro/barragem e a casa de força (TVR), O ponto de soltura da ictiofauna será a montante 

do reservatório, próximo à BR 352. 

O Programa de Transposição terá início após o enchimento do reservatório, e será 

realizado em campanhas de cinco dias nos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, 

ou quando houver significativo acúmulo de peixes a jusante das estruturas com risco de 

mortandade, monitoramento a ser realizado pelos operadores da usina. 

12.6.3. Salvamento da Ictiofauna 

Para a execução do salvamento da ictiofauna será realizada a drenagem de eventuais 

poças d’águas formadas durante o desvio do rio, pela diminuição do nível d’água no trecho 

ensecado, o enchimento do reservatório e a manutenção das turbinas. Será realizado com o 

auxílio de motobombas para facilitar o salvamento dos peixes que ficarem aprisionados nos 

locais ensecados, utilizando-se de petrechos como puçás, tarrafas e redes de arrastos de 

variados tamanhos. 

Após o resgate dos peixes, eles serão transportados rapidamente para recipientes com 

água e encaminhados para o leito do rio, onde será realizada a soltura. As informações de 

biomassa (comprimento padrão, comprimento total e peso), espécie e o número de indivíduos 

deverão ser registradas. 

12.7. Profissionais Responsáveis pela Execução do Programa 

O Programa de Monitoramento, Transposição e Salvamento da Ictiofauna deverá ser 

coordenado por um biólogo sênior com experiência em ecologia de peixes e manejo da fauna 

ictíica, executado por biólogo especialista em ictiofauna e técnicos auxiliares com experiência 

em manejo da ictiofauna. 

12.8. Cronograma 

As campanhas de monitoramento deverão ser realizadas trimestralmente, devendo 

começar na mobilização das obras para a implantação do empreendimento até o primeiro ano 

de operação. A partir do segundo ano e até o quarto ano de operação do empreendimento 

as campanhas de monitoramento passarão a ser semestrais, garantindo as estações chuvosa e 

seca, podendo seu período ser estendido, caso necessário. 

O Programa de Transposição terá início após o enchimento do reservatório, e será 

realizado em campanhas de cinco dias nos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, 

ou quando houver significativo acúmulo de peixes a jusante das estruturas com risco de 

mortandade, monitoramento a ser realizado pelos operadores da usina. 

O salvamento da ictiofauna deverá ser realizado durante o desvio do rio no trecho que 

ficará ensecado, no processo de enchimento do reservatório e nas manutenções periódicas das 

turbinas. 
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Tabela 12-2: Cronograma do Programa de Monitoramento, Transposição e Salvamento da Ictiofauna 

Programa de Monitoramento, Transposição e Salvamento da Ictiofauna 

Atividades 

Ano 

01 02 03 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Planejamento                                     

Monitoramento da ictiofauna                                     

Transposição da ictiofauna                                     

Salvamento da ictiofauna                                     
As obras de implantação da PCH ocorrerão nos anos 01 e 02 e a entrada em operação no início do ano 03 

Programa de Monitoramento, Transposição e Salvamento da Ictiofauna 

Atividades 

Ano 

04 05 06 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Planejamento                                     

Monitoramento da ictiofauna                                     

Transposição da ictiofauna                                     

Salvamento da ictiofauna                                     
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13. PROGRAMA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E 

MONITORAMENTO DOS INDICADORES SOCIOECONÔMICOS 

O diagnóstico realizado no âmbito do EIA identificou a possibilidade de ocorrência de 

impactos ambientais de natureza benéfica e adversa nos municípios de Davinópolis e Catalão. 

As modificações significativas de natureza adversa, cuja ocorrência se limitará à fase de 

construção do empreendimento, estão relacionadas, principalmente, à imigração temporária 

de trabalhadores para execução das obras civis e a possível elevação da demanda por 

moradias e infraestrutura de serviços e equipamentos públicos, qualificação para mercado de 

trabalho, saúde, assistência social, segurança pública e lazer, que poderão ser agravadas pelos 

passivos socioambientais já existentes nos municípios. 

Portanto, o exercício da Responsabilidade Socioambiental coloca-se no centro da esfera 

da gestão organizacional, aliando racionalidade econômica, preservação ambiental e 

cidadania, considerados elementos fundamentais que, juntamente com as instituições atuantes 

nos municípios podem melhorar a qualidade ambiental e, consequentemente, a qualidade de 

vida dos moradores. 

Embora a pressão esperada na infraestrutura dos municípios de Davinópolis e Catalão seja 

muito baixa, esse programa se justifica pela necessária articulação entre os setores público e 

privado que objetivem a capacitação e seleção de trabalhadores para o empreendimento. O 

poder público pode se responsabilizar em fiscalizar o efetivo aumento de postos de trabalho, 

bem como, garantir a divulgação das vagas e articulação da população junto às instituições 

sociais. 

Em consonância com essas premissas, este Programa tem a finalidade de conjugar uma 

diversidade de ações, direcionadas a estabelecer a integração do empreendimento com a 

sociedade local e, de envidar esforços concretos para garantir sua sustentabilidade, com 

destaque para o respeito à dignidade humana das populações residentes na Área de Influência 

Indireta do Meio Socioeconômico do empreendimento. 

13.1. Impactos Mitigados/Potencializados 

Os seguintes impactos serão mitigados por meio das ações propostas neste PBA: 

− Oferta de mão de obra na região; 

− Desmobilização de mão de obra e desaquecimento de atividade econômica; 

− Interferência no cotidiano da população residente nas propriedades afetadas pelo 

reservatório; 

− Geração de conhecimento dos municípios em estudo; 

− Sobrecarga na infraestrutura municipal e equipamentos públicos e inflação imobiliária 

em Davinópolis; 

− Aumento de conflitos, brigas em bares da cidade; 

− Aumento na ocorrência de DSTs / Aids, ocorrência de gravidez precoce e exploração 

sexual; 

− Aumento na arrecadação de tributos públicos. 
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13.2. Objetivo 

O objetivo deste Programa é monitorar de modo sistemático ações de responsabilidade 

socioambiental na fase de instalação do empreendimento, direcionadas a apoiar o poder 

público local e demais segmentos organizados, com medidas para mitigação ou eliminação de 

passivos socioambientais existentes e aqueles que poderão surgir ou se acentuar em decorrência 

da instalação do empreendimento. Este Programa deverá selecionar e acompanhar um 

conjunto de indicadores socioeconômicos que traduzam as possíveis alterações do ambiente 

social, econômico e cultural, eventualmente provocadas pela implantação da PCH São Bento. 

Busca-se antecipar problemas, permitindo a implantação de medidas emergenciais e 

intensificação ou alteração de ações em andamento. 

É objetivo do programa ainda a articulação com as ações do Plano de Emergência e 

Estratégia Operacional, e a potencialização, sempre que possível, do consumo de produtos e 

mercadorias dos estabelecimentos localizados na Área de Influência Indireta do Meio 

Socioeconômico do empreendimento. 

13.3. Metas 

− Firmar parcerias institucionais com secretarias municipais em Davinópolis e Catalão para 

mitigar ou otimizar os impactos elencados; 

− Disponibilizar para órgãos de planejamento municipal materiais com os conhecimentos 

gerados na elaboração dos estudos ambientais, e 

− Realizar seminários e reuniões para esclarecimento da população sobre o 

empreendimento e informações sobre as parcerias institucionais firmadas. 

13.4. Indicadores de Avaliação de Resultados 

Dentre os indicadores deste PBA mencionam-se: 

− Quantidade de projetos e atividades executadas em parcerias com os municípios; 

− Disponibilização dos resultados para os municípios, e 

− Quantidade de seminários e reuniões de esclarecimento realizadas com a população. 

13.5. Público-Alvo 

As ações deste programa abrangerão o núcleo urbano do município de Davinópolis e, 

eventualmente, de Catalão. 

13.6. Metodologia 

A estruturação deste Programa prevê atividades em três fases: execução, monitoramento 

e avaliação das ações. Sua execução deverá ter como ponto de partida o diagnóstico 

realizado no âmbito do EIA, como também outros estudos efetuados, com vistas à mitigação e 

prevenção de impactos adversos e otimização dos favoráveis nas áreas de assistência social, 

emprego e renda, infraestrutura e serviços de saúde, saneamento, educação, cultura, lazer e 

segurança pública. 

Preconiza-se que o empreendimento deve atuar de modo solidário e compartilhado com 

as secretarias municipais com em suas ações, proporcionando maior eficiência e eficácia, enfim, 

maiores ganhos para a comunidade. As estratégias metodológicas da implantação do 

Programa poderão ser melhor alcançadas a partir de parcerias com o poder público local, 

organizações afins ao seu escopo. 
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Quanto ao monitoramento dos indicadores socioeconômicos as repartições públicas 

deverão ser visitadas periodicamente para obtenção de dados primários, que deverão ser 

confrontados com os dados obtidos na fase de planejamento (diagnóstico do EIA), para 

inferência de alterações que representem consequências diretas da implantação da PCH São 

Bento no município de Davinópolis. Esse monitoramento é importante para que ações 

específicas sejam tomadas diante às eventuais alterações identificadas. Outra ação a ser 

realizada é a execução de oficinas com a população local, verificando se as articulações entre 

empreendedor e gestores públicos estão, de fato, refletindo em melhorias para a população. 

O monitoramento e a avaliação têm por objetivo o acompanhamento do processo de 

execução das ações empreendidas, com vistas a se realizar possíveis ajustes ao Programa. Por 

fim, seu êxito, em especial no que se refere às iniciativas que deverão ser empreendidas junto às 

comunidades impactadas, associa-se a ações de Articulação Institucional, pelo qual se deve 

garantir participação e transparência entre os atores sociais em todas as fases, desde a 

execução à avaliação dos resultados. 

13.7. Profissionais Responsáveis pela Execução do Programa 

Caberá ao empreendedor desenvolver ações de implantação deste Programa, que 

deverá manter na equipe executora. São sugeridos ainda que a equipe contenha profissionais 

com curso superior na área de Serviço Social e/ou Geografia, prioritariamente com experiência 

e especialização em Políticas Públicas e/ou Dinâmicas Socioespaciais. 

13.8. Cronograma 

O Programa deverá ser implementado juntamente com a mobilização das obras, para se 

efetivar as parcerias, por toda a fase de construção (instalação) do empreendimento e deverá 

permanecer até o início (mínimo três meses) na fase de operação. 
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Tabela 13-1: Cronograma do Programa de Articulação Institucional, Responsabilidade Socioambiental e Monitoramento dos Indicadores 

Socioeconômicos 

Programa de Articulação Institucional, Responsabilidade Socioambiental e Monitoramento dos Indicadores Socioeconômicos 

Atividades 

Ano 

01 02 03 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Planejamento                                     

Convênios contratação mão de obra local                                     

Seminários e reuniões de esclarecimentos                                     

Monitoramento ações de responsabilidade 

socioambiental 
                                    

Monitoramento indicadores 

socioeconômicos 
                                    

As obras de implantação da PCH ocorrerão nos anos 01 e 02 e a entrada em operação no início do ano 03 
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14. PROGRAMA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 

Este Programa é destinado aos trabalhadores do empreendimento, que durante a 

execução das obras ficarão expostos a vários tipos de riscos. Alguns decorrem da execução de 

tarefas inerentes ao desenvolvimento das obras, que implicam na utilização de equipamentos, 

máquinas e veículos, assim como manuseio e transporte de combustíveis e explosivos. Outros são 

provocados pelo convívio próximo, principalmente no refeitório, alojamento e nas frentes de 

obra, entre trabalhadores de várias origens e procedências, podendo gerar disseminação de 

doenças. 

O Programa de Saúde e Segurança do Trabalhador se justifica pela constante necessidade 

e responsabilidade social das empresas com seus funcionários. Foi observado que o 

desenvolvimento desse tipo de programa, se bem articulado com a infraestrutura de saúde dos 

municípios, por meio da realização de oficinas, palestras e principalmente o deslocamento de 

uma base com profissionais da área da saúde especialistas em atendimento do trabalhador 

para as proximidades de onde as obras são realizadas, têm diminuído significativamente os 

acidentes. 

14.1. Impactos Mitigados/Potencializados 

O impacto Risco de Acidentes de Trabalho Durante as Obras será mitigado por meio das 

ações propostas neste PBA. 

14.2. Objetivo 

Acompanhar e exigir a implementação de medidas que assegurem um ambiente 

saudável e seguro aos trabalhadores no canteiro de obras em todo o período de construção do 

empreendimento. 

14.3. Metas 

− Firmar parcerias com as secretarias municipais de saúde e apoio ao trabalhador (ou 

órgão equivalente) dos municípios de Davinópolis e Catalão; 

− Elaborar palestras específicas sobre Segurança do Trabalhador com profissionais 

capacitados e conhecedores de empreendimentos de energia antes e durante as 

obras, e 

− Realizar oficinas práticas objetivando minimizar significativamente acidentes de 

trabalho. 

14.4. Indicadores de Avaliação de Resultados 

Dentre os indicadores cita-se: 

− Quantidade de parcerias firmadas nos municípios da AII do meio socioeconômico; 

− Quantidade de projetos e atividades executadas em parceria com as secretarias 

municipais e/ou outras instituições dos municípios; 

− Quantidade de palestras e oficinas ministradas aos operários da obra; 

− Quantidade de acidentes e/ou queixas relacionadas à saúde registradas por parte dos 

operários, e 

− Percentual de queixas respondidas/ atendidas. 
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14.5. Público-Alvo 

− Trabalhadores e prestadores de serviço envolvidos na obra. 

14.6. Metodologia  

Prevê a elaboração e execução pelo empreendedor de um “Plano de Atuação em 

Segurança e Medicina do Trabalho”, onde esteja definida a sua política de atuação quanto aos 

procedimentos de saúde e segurança nas obras. Esse Plano deverá ser estruturado com base no 

“Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT)”, atendendo à NR-4. 

Distribuição de kits com Equipamentos de Proteção Individual (EPI), bem como realização 

de palestras, oficinas e materiais de comunicação de caráter preventivo, objetivando a 

diminuição do risco de acidentes em obras. 

Articulação e busca de parcerias entre o empreendedor e as infraestruturas de saúde do 

município, buscando, sempre que possível, o deslocamento ou até mesmo ampliação do 

quadro de funcionários de atendimento à saúde focados nos trabalhadores do 

empreendimento. 

14.7. Profissionais Responsáveis pela Execução do Programa 

Caberá ao empreendedor desenvolver ações de implantação deste Programa contando 

com equipe executora composta por profissionais com curso superior na área de Serviço Social 

e/ou Geografia, com foco em segurança do trabalho. 

14.8. Cronograma 

As ações do Programa voltadas à obtenção de parcerias deverão ser implementadas na 

mobilização das obras do empreendimento e deverá se estender durante toda a fase 

construtiva. 
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Tabela 14-1: Cronograma do Programa de Saúde e Segurança do Trabalhador 

Programa de Saúde e Segurança do Trabalhador 

Atividades 

Ano 

01 02 03 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Plano de Segurança e Medicina do Trabalho                                     

Parcerias com as secretarias municipais                                     

Oficinas e palestras segurança do trabalho                                     

Monitoramento de indicadores de segurança 

e medicina do trabalho 
                                    

As obras de implantação da PCH ocorrerão nos anos 01 e 02 e a entrada em operação no início do ano 03 
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15. PROGRAMA DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA 

O impacto positivo de geração de emprego e renda poderá ser otimizado com a 

implantação do Programa de Treinamento e Qualificação da Mão de Obra e dinamização da 

economia local, uma vez que, além de reduzir a importação de trabalhadores de outras 

localidades, causando ônus aos municípios, eleva a empregabilidade, de modo a se garantir o 

maior número possível de vagas aos trabalhadores principalmente nos municípios da Área de 

Influência Indireta do Meio Socioeconômico da PCH São Bento. As ações desenvolvidas para o 

aproveitamento da mão de obra da região contribuirão para a valorização da comunidade e 

pode repercutir significativamente a dinamização da economia dos municípios de Catalão e, 

principalmente, de Davinópolis. 

15.1. Impactos Mitigados/Potencializados 

Os seguintes impactos serão otimizados/mitigados por meio das ações propostas neste 

PBA: 

− Geração de Empregos; 

− Dinamização da economia de Davinópolis; 

− Sobrecarga na infraestrutura municipal e equipamentos públicos; 

− Inflação imobiliária, e 

− Desmobilização de mão de obra e desaquecimento de atividade econômica. 

15.2. Objetivo 

Elevar a empregabilidade e qualificação profissional no mercado de trabalho local e evitar 

grande importação de trabalhadores de outras regiões, valorizando a população, 

principalmente de Davinópolis e melhorar as possibilidades de desenvolvimento regional por 

meio do aquecimento e aumento no poder econômico e social local. 

15.3. Metas 

− Empregar e qualificar mão de obra residente na Área de Influência Indireta do Meio 

Socioeconômico do empreendimento, e 

− Fazer parcerias com os setores públicos e privados de Davinópolis e, eventualmente de 

Catalão, objetivando-se qualificar a mão de obra local. 

15.4. Indicadores de Avaliação de Resultados 

Como indicadores, mencionam-se: 

− Número de admissões/demissões na obra por tipo de contratação e endereço do 

contratado, com monitoramento mensal; 

− Percentual de contratação de mão de obra local; 

− Número e tipos de cargos necessários para a construção PCH; 

− Cursos e capacitação oferecidos nas instituições dos municípios (SESI/SENAI) que 

podem ser aproveitados para o empreendimento, e 

− Número de contratados vinculados por meio da capacitação recebida. 
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15.5. Público-Alvo 

− Trabalhadores de Davinópolis e região. 

15.6. Metodologia 

O apoio à contratação de mão de obra local está baseado nas ações de capacitação e 

qualificação que serão desenvolvidos pelo empreendedor no município. Deverá ser monitorada 

mensalmente a contratação e demissão dos trabalhadores. 

O empreendedor deverá prever a realização de parcerias com instituições educacionais 

da região para a promoção de cursos de capacitação profissionalizantes, focando as fases de 

construção e operação do empreendimento. O empreendedor deve estar atento ainda, em 

garantir boas condições de trabalhos e salários compatíveis com as funções, uma vez que a 

questão da renda dos trabalhadores pode influenciar diretamente a economia local. 

Além dos projetos de capacitação e profissionalização, é previsto também o projeto de 

cadastramento da mão de obra. Este consiste na formulação de um banco de dados contendo: 

perfil dos trabalhadores (sexo, idade, grau de escolaridade), contato (endereço, e-mail, 

telefone), atividade profissional (experiência), perspectiva (área de atuação preferencial, 

pretensão salarial), que tenham a intenção de atuar tanto na fase de construção como de 

operação do empreendimento. 

15.7. Profissionais Responsáveis pela Execução do Programa 

Para coordenação deste programa sugere-se um profissional da área de Administração, 

especialista em Recursos Humanos e/ou um Psicólogo Organizacional. Profissionais da área de 

Serviço Social são indicados para auxílio na execução das ações propostas. 

15.8. Cronograma 

O início das atividades deste Programa deve anteceder à mobilização das obras, para o 

cadastramento da mão de obra disponível nos municípios interessados nos postos de trabalho 

da obra, para a realização do treinamento e qualificação da mão de obra. 
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Tabela 15-1: Cronograma do Programa de Treinamento e Qualificação da Mão de Obra 

Programa de Treinamento e Qualificação da Mão de Obra 

Atividades 

Ano 

01 02 03 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Planejamento                                     

Parcerias com os setores públicos e privados                                     

Cursos e capacitação                                     

Monitoramento de indicadores                                     
As obras de implantação da PCH ocorrerão nos anos 01 e 02 e a entrada em operação no início do ano 03 
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16. PROGRAMA DE COMBATE A DST/AIDS, EXPLORAÇÃO SEXUAL E GRAVIDEZ 

INDESEJADA 

Este programa se justifica pela necessidade em propor ações voltadas à saúde dos 

moradores diretamente impactados pela construção da PCH São Bento. Portanto, volta-se 

principalmente aos residentes na Área de Influência Direta e sede municipal de Davinópolis, 

como também aos trabalhadores vinculados às obras. 

De acordo com o Ministério da Saúde, as doenças sexualmente transmissíveis ou DSTs são 

um dos principais problemas de saúde pública tanto no Brasil como em outros países - A 

Organização Mundial de Saúde estima que ocorram 340 milhões de casos de DSTs por ano no 

mundo. Entre as DSTs as mais recorrentes no Brasil são a sífilis, gonorreia, clamídia, o herpes genital 

e o HPV (Human Papillomavirus), além da Aids. Outras doenças como as hepatites virais e as 

infecções pélvicas causadas por bactérias, também podem ser transmitidas pela relação sexual. 

A elevação da população masculina pode alterar a dinâmica social local e até reverberar 

em questões de saúde pública. Por esse motivo, algumas ações relativamente simples junto às 

Secretarias de Saúde podem auxiliar na mitigação de impactos como proliferação de DSTs, 

exploração sexual e gravidez indesejada. 

16.1. Impactos Mitigados/Potencializados 

Os seguintes impactos serão mitigados por meio das ações propostas neste PBA: 

− Aumento na ocorrência de DSTs / Aids; 

− Ocorrência de gravidez precoce, e 

− Exploração sexual. 

16.2. Objetivo 

Implantar medidas de conscientização sobre gravidez precoce, exploração sexual e o 

risco de contaminação pelo vírus da Aids e demais DSTs e promover ações que evitem sua 

proliferação. As ações devem se voltar tanto para os trabalhadores(as) contratados(as) quanto 

para a comunidade geral, sobretudo as que residem na Área de Influência Direta. É objetivo 

ainda promover oficinas junto à Secretaria de Saúde e Educação sobre o empoderamento 

feminino. 

16.3. Metas 

− Firmar parcerias com as secretarias de educação e saúde (ou órgão competente) do 

município de Davinópolis para ações conjuntas e mais eficazes; 

− Ministrar palestras dialogadas e oficinas práticas sobre DSTs, exploração sexual e 

gravidez indesejada em escolas públicas municipais e no canteiro de obras antes e 

durante a construção do empreendimento, e 

− Imprimir materiais educativos e autoexplicativos objetivando atingir públicos 

diversificados, principalmente no município de Davinópolis. 
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16.4. Indicadores de Avaliação de Resultados 

Dentre os indicadores citam-se: 

− Número de parcerias firmadas com as secretarias dos municípios; 

− Quantidade de atividades e projetos desenvolvidos em parceria com os municípios, e 

− Quantidade de palestras ministradas por público-alvo. 

16.5. Público-Alvo 

Trabalhadores envolvidos diretamente e indiretamente na obra, Secretaria de Saúde e 

Secretaria de Educação de Davinópolis e Catalão, além da comunidade local. 

16.6. Metodologia 

São propostas a execução de ações diferenciadas para cada realidade de gênero e 

idade dos públicos-alvo. Primeiramente deverá ser estabelecida uma articulação institucional 

entre o empreendedor e os órgãos públicos dos municípios de Davinópolis e Catalão, sobretudo 

as secretarias de saúde e educação.  

A partir dessas parcerias, devem ser elaborados planos de ações para detalhamento das 

atividades a serem executadas junto aos trabalhadores contratados para atuar no 

empreendimento e para a comunidade geral. Deverão ser pré-definidas escolas para que 

sirvam de pontos de apoio para diálogos e ações. 

É sugerido ainda que, além da elaboração de folders, exibição de pequenos vídeos e 

documentários sobre as temáticas de saúde e educação sexual, sejam oferecidas algumas 

oficinas práticas junto com a equipe de saúde do município, visando explicitar métodos e formas 

de prevenção de gravidez indesejada bem como Aids e outras DSTs. 

Para garantir a eficácia do programa, deve ser feito ainda um acompanhamento das 

ações, verificando por meio de diálogos próximos à comunidade a eficácia do que tem sido 

desenvolvido. Deverá ser instalado no município um Disque Denúncia (0800), que deverá ser 

divulgado a população. 

16.7. Profissionais Responsáveis pela Execução do Programa 

Caberá ao empreendedor desenvolver ações de implantação deste Programa, contando 

com assistentes sociais e profissionais com experiência em educação sexual, além de 

psicólogos(as) e/ou enfermeiros(as), por parte das secretarias municipais e professores 

capacitados com a temática. 

16.8. Cronograma 

As ações do programa voltadas à obtenção de parcerias deverão ser implementadas na 

mobilização das obras do empreendimento, e as ações mais contundentes devem ocorrer 

durante toda a fase construtiva e ações de acompanhamento no início da fase de operação. 
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Tabela 16-1: Cronograma do Programa de Combate a DST/AIDS, Exploração Sexual e Gravidez Indesejada 

Programa de Combate a DST/AIDS, Exploração Sexual e Gravidez Indesejada 

Atividades 

Ano 

01 02 03 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Planejamento                                     

Articulação com órgãos públicos                                     

Palestras no canteiro de obras                                     

Palestras e oficinas em escolas                                     
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17. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Ao elaborar o diagnóstico do Meio Socioeconômico para o empreendimento PCH São 

Bento, foi identificado dentre os impactos que as obras podem causar, a intranquilidade e 

dúvidas da população em relação ao projeto, indicando constante necessidade de um diálogo 

aberto e claro com a população local, principalmente às diretamente impactadas pelo 

empreendimento. 

Dessa forma, o Programa de Comunicação Social se justifica como uma espécie de 

programa transversal, importante para o esclarecimento de dúvidas da população e também 

de apoio a outros Programas Básicos Ambientais (PBAs), por se tratar de um canal aberto entre 

o empreendedor e a comunidade envolvida. 

Esse programa se justifica ainda pela necessidade de se estabelecer uma relação de 

confiança entre as partes interessadas – tanto para a melhoria da comunicação dos moradores 

dos municípios com a gestão pública, quanto do empreendedor com os moradores - 

possibilitando que os mesmos exijam melhorias para suas cidades e possam se expressar e 

esclarecer dúvidas em relação ao empreendimento em todas as etapas de planejamento, 

construção e operação da PCH São Bento. 

17.1. Impactos Mitigados/Potencializados 

Os seguintes impactos socioeconômicos serão mitigados por meio das ações propostas 

neste PBA: 

− Intranquilidade da população ante a incerteza de implantação do projeto; 

− Geração de emprego; 

− Dinamização da economia local; 

− Aumento na arrecadação de tributos públicos; 

− Interferência no cotidiano da população residente nas propriedades afetadas pelos 

reservatórios; 

− Interferência em benfeitorias e negociação de terras, e 

− Geração de conhecimento do município em estudo. 

Como o Programa de Comunicação Social é responsável por manter o público-alvo 

atualizado durante a fase de obras, esclarecendo as fases construtivas e os demais PBAs que 

estarão em execução, o presente Programa acaba por potencializar a mitigação de todos os 

impactos prognosticados no EIA da PCH São Bento. 

17.2. Objetivo 

Estabelecimento de um relacionamento positivo e construtivo entre os trabalhadores(as), 

população local, gestores públicos e a empresas contratadas para construção do 

empreendimento. É objetivo ainda repassar aos interessados informações e conhecimentos 

gerados acerca do empreendimento, do processo construtivo e possibilidades de aumentar a 

arrecadação de tributos, dos programas ambientais e, principalmente, sobre os quesitos 

referentes à segurança e consequências do mesmo no modo de vida local. 
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17.3. Metas 

− Oferecer materiais didáticos acerca do empreendimento bem como seus 

desdobramentos na população diretamente afetada e residentes na AID; 

− Promover eventos junto à população objetivando esclarecer dúvidas e receber críticas 

e/ou sugestões da população sobre o empreendimento, e 

− Promover oficinas e qualificar o contato do empreendedor por meio de ações de 

comunicação com a população diretamente afetada. 

17.4. Indicadores de Avaliação de Resultados 

Dentre os indicadores, citam-se: 

− Registro e quantidade de material informativo distribuído; 

− Plano de mídia realizado; 

− Número de propriedades e de visitas realizadas na área diretamente afetada; 

− Número de palestras realizadas e de participantes por atividade; 

− Quantidade de registros de demandas recebidas, e 

− Percentual de questionamentos e queixas respondidas / atendidas. 

17.5. Público-Alvo 

O público-alvo deste Programa engloba trabalhadores, representantes do Poder Público 

do município de Davinópolis, proprietários e moradores da área diretamente interferida, 

lideranças comunitárias, diretores e professores de instituições de ensino e representantes dos 

principais meios de comunicação locais. 

17.6. Metodologia  

Experiências anteriores mostram que o respeito aos compromissos assumidos perante a 

comunidade e a adequada abordagem das questões sociais traduzem-se em uma significativa 

redução da resistência da população frente à implantação de empreendimentos que implicam 

em modificações relevantes de uma dada região. 

Para a implantação do Programa de Comunicação Social da PCH São Bento, as ações 

abaixo descritas deverão ser seguidas nas principais etapas do empreendimento, considerando-

se inclusive a fase de preparativos para a obtenção da Licença de Instalação, a fase de 

construção do empreendimento, perdurando por alguns meses na fase de operação. Deverão 

ser elaborados relatórios trimestrais para monitorar os resultados de implantação do Programa, 

bem como, para obter e sistematizar as informações devidas ao órgão ambiental. 

O empreendedor deverá montar em uma primeira etapa, um escritório como base de 

operações do empreendimento para dar suporte e acompanhar a implantação dos diversos 

programas ambientais destacados no EIA/RIMA e elaborados no PBA, como é o caso do 

Programa de Comunicação Social. É importante que esta estrutura permaneça durante a obra 

até sua completa finalização, pois isto permitirá um fortalecimento nas relações entre o 

empreendedor e os diversos seguimentos sociais nas áreas de influência direta do 

empreendimento. 

A produção de materiais específicos e didáticos está diretamente relacionada à eficácia 

deste Programa, com a criação de folhetos e outras formas de identificação do 

empreendimento, dentre eles: produção de materiais audiovisuais sobre a obra e seus 

programas; criação, manutenção, atualização do site do empreendimento e o 
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acompanhamento fotográfico e de filmagens da região antes, durante e após a implantação 

do empreendimento, principalmente da evolução da obra, que resultem na produção de kits 

com painéis fotográficos, faixas, banners, folders e vídeos. 

Deverá ser constituída uma comissão de representantes da sociedade, composta pelo 

Secretário de Meio Ambiente e mais cinco lideranças do município de Davinópolis para que 

façam uma visita à obra a cada dois meses, quando será realizada uma palestra expondo o 

andamento da obra e as ações de meio ambiente realizadas. 

17.7. Profissionais Responsáveis pela Execução do Programa 

Caberá ao empreendedor desenvolver ações de execução deste Programa, com um 

corpo técnico formado por profissionais gabaritados, principalmente advindos de cursos de 

Comunicação Social, Serviço Social, Geografia e/ou áreas afins com especialização e/ou 

experiência em Meio Ambiente. 

17.8. Cronograma 

O programa deverá após a obtenção da Licença de Instalação do empreendimento e 

permanecer por ao menos até dois meses após o início da fase de operação. 
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Tabela 17-1: Cronograma do Programa de Comunicação Social 

Programa de Comunicação Social 

Atividades 

Ano 

01 02 03 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Planejamento *                                     

Escritório base de operações*                                     

Visita Comissão de representantes sociedade                                     

Palestra Secretaria Ação Social                                     
As obras de implantação da PCH ocorrerão nos anos 01 e 02 e a entrada em operação no início do ano 03 

(*) O planejamento e o início de operação do escritório base se dará antes do período de mobilização 
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18. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

O Programa de Educação Ambiental tem foco na comunidade local e também nos 

trabalhadores do empreendimento PCH São Bento, estejam eles envolvidos diretamente ou 

indiretamente com as construções. Adotou-se como estratégia de ampliar a eficácia do 

programa, a implantação de mais ações quando mais próximas as pessoas se localizam ou 

frequentam a região onde o empreendimento está sendo construído. 

O Programa justifica-se devido aos impactos ao meio físico-natural e sociocultural, 

advindos da construção e operação do empreendimento. Para minimizar os impactos gerados, 

faz-se necessária a conscientização de todos os envolvidos com o empreendimento, incluindo a 

comunidade local e os trabalhadores(as) que executarão a obra. Além da necessidade de 

discutir e dialogar com a população local acerca das concepções de ambiente, contando 

para isso com parcerias com escolas municipais e estaduais, bem como com os órgãos públicos 

e empresas privadas. 

É sabido que compreender noções preliminares sobre ambiente e educação ambiental 

poderá otimizar os resultados do programa e da necessidade da conservação ambiental e 

mitigação dos impactos ambientais ocasionados pelas atividades potencialmente poluidoras. 

Apesar das temáticas ambientais terem ganho maior visibilidade recentemente, sobretudo 

por conta da crise de recursos naturais, energético e de alimentos, sua origem se vincula ao final 

do século XVIII, com o advento da Revolução Industrial e com a ciência moderna, como estudou 

os pesquisadores Fonseca, Braga e Cicciliani (2007). O diálogo e as ações do Programa de 

Educação Ambiental, pauta o conceito de “meio ambiente” e de “natureza” à luz das 

discussões realizadas por Casseti (1993, 1995), ou seja, na compreensão da natureza na 

perspectiva dialética das relações de produção. 

Dessa forma, dialogar com a população local e despertar o interesse crítico dos habitantes 

em relação ao empreendimento e às possibilidades de sugestão de políticas públicas ou 

investimentos nos municípios com o dinheiro arrecadado por meio dos impostos, também faz 

sentido dentro dessa perspectiva de Educação Ambiental. 

No âmbito do ensino de temáticas físico-naturais, tal concepção ganhou forças na 

dissertação de Morais (2000), quando a autora verificou que a concepção de natureza 

unanimemente utilizada pela população é a da natureza externalizada, constituída 

exclusivamente pelos elementos naturais como a vegetação, as rochas, a hidrografia, o verde, 

entre outros. 

Por meio das ações, pretende-se ampliar a percepção e concepção de natureza e 

ambiente da população residente no município impactado pela construção do 

empreendimento, com a finalidade de evitar o que Morais (2000) entende como “naturalização 

dos problemas sociais”, decorrentes da separação entre o natural e o social. 

18.1. Impactos Mitigados/Potencializados 

Os seguintes impactos serão mitigados por meio das ações propostas neste PBA: 

− Geração de conhecimento do município em estudo; 

− Impactos relacionados à erosão, assoreamento e qualidade da água; 

− Afugentamento da fauna, aumento potencial das atividades de caça, xerimbabo, da 

pressão sobre espécies mistificadas e do número de atropelamentos; 

− Ampliação e valorização do conhecimento sobre proteção e recuperação de recursos 

hídricos e APPs. 

− Insulamento da fauna e risco de encontro oportuno com espécimes peçonhentos, e 
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− Aumento na ocorrência de DST/AIDS, gravidez precoce e exploração sexual. 

18.2. Público-Alvo 

O Programa subdivide para três públicos: os trabalhadores da obra, os moradores da área 

diretamente afetada e professores e alunos de escolas públicas, preferencialmente matriculados 

no ensino fundamental. 

18.3. Objetivo 

Colaborar para a convivência adequada e harmônica da população com as alterações 

associadas à implantação da PCH São Bento e disponibilizar conhecimentos gerados com os 

estudos para a população impactada, por meio de ações de preservação e conscientização 

ambiental de âmbito local visando a capacitação para o desenvolvimento de ações por parte 

da comunidade local, por meio de promoções culturais, incentivos, oficinas, cursos e 

acompanhamento de ações de Educação Ambiental. 

18.4. Metas 

− Promover oficinas pedagógico-ambientais junto às secretarias de meio ambiente e 

educação (ou órgão compatíveis) na AID; 

− Ministrar palestras de Educação Ambiental voltadas à família, à escola e aos 

trabalhadores (localizados na AID); 

− Envolver a comunidade escolar nas campanhas educativas; 

− Produzir material didático sobre educação ambiental, e 

− Realizar seminários e reuniões objetivando diálogo e coleta de expectativas da 

população em relação ao empreendimento e as ações de educação ambiental. 

18.5. Indicadores de Avaliação de Resultados 

Como indicadores, indicam-se: 

− Quantidade de encontros (oficinas e palestras) realizadas por público-alvo; 

− Quantidade de escolas e alunos envolvidos nas atividades de oficinas e palestras; 

− Quantidade de operários envolvidos nas oficinas e palestras; 

− Quantidade de visitas aos proprietários rurais; 

− Número de parcerias com instituições nos municípios que possam contribuir com as 

atividades propostas; 

− Quantidade de material produzido x material utilizado; 

− Porcentagem de cumprimento dos objetivos específicos propostos no Programa, e 

− Porcentagem de avaliação positiva e negativa das atividades do Programa, conforme 

feedback do público-alvo por meio dos formulários de avaliação. 
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18.6. Metodologia 

Para a efetivação dos objetivos propostos neste programa, serão realizadas dinâmicas, 

oficinas, palestras e capacitação de agentes multiplicadores, algumas ações pontuais e de 

curta duração, outras prolongadas e de maior duração e impacto. Enquanto recurso 

metodológico dos materiais didáticos utilizados, pretende-se adequar a linguagem e ações para 

diferentes faixas etárias e realidades socioeconômicas, visando ampliar o público-alvo atingido, 

bem como a eficácia do programa de forma geral. 

O Programa de Educação Ambiental pretende implantar ações de via dupla – valorizando 

o caráter processual, crítico, participativo e dialógico, considerando os conhecimentos e cultura 

da população local. Entendendo que, para uma aprendizagem significativa deve-se considerar 

o que os envolvidos já aprenderam sobre as temáticas, conforme pontua Moreira (1982), 

alertando também a necessidade de conhecimento prévio relevante e material didático 

significativo compatível com a capacidade humana de aprender. 

Essa mesma linha de atuação, é embasada também por ideias do psicólogo que levou 

em consideração aportes históricos e sociais Vygotsky (1993), sobretudo nas discussões sobre 

construção de conhecimentos, dialogando que, de acordo com as zonas de desenvolvimento, 

apesar de ser fundamental e necessário incorporar os conhecimentos prévios, existem momentos 

e tipos de conhecimentos que necessitam de intervenção de um educador mediador, no caso 

deste programa, o educador ampliará a aprendizagem sobre educação ambiental. 

Nesse sentido, para se cumprir com os objetivos propostos, enquanto metodologia, poderá 

buscar parcerias com os programas ambientais locais, por meio de estratégias de articulação e 

estabelecimento de parcerias também com Universidades, Organizações Governamentais e 

Não Governamentais. 

18.7. Profissionais Responsáveis pela Execução do Programa 

O Programa de Educação Ambiental deverá ser implementado pelo empreendedor, cuja 

equipe executora deve conter profissionais alinhados com as questões ambientais da 

atualidade, como profissionais da área de Geografia, Biologia, Assistência Social, Técnicos 

Ambientais e áreas afins. 

18.8. Cronograma 

O Programa de Educação Ambiental deverá ser implementado na fase de construção, 

com frequência trimestral, perdurando por alguns meses na fase de operação da PCH São 

Bento. 
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Tabela 18-1: Cronograma do Programa de Educação Ambiental 

Programa de Educação Ambiental 

Atividades 

Ano 

01 02 03 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Planejamento                                     

Palestra para operários                                     

Palestra em escolas                                     

Palestra para comunidade                                     

Visita a propriedades rurais                                     
As obras de implantação da PCH ocorrerão nos anos 01 e 02 e a entrada em operação no início do ano 03 
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19. PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO DE TERRAS E INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS 

A relação entre empreendedor e proprietários das áreas necessárias para a construção 

do empreendimento deve ser desenvolvida com base em negociações prévias que evitem 

conflitos de interesses. 

No caso da PCH São Bento existem 7 propriedades rurais com parcelas de terras alagadas 

para formação do reservatório e estruturas temporárias e permanentes da PCH. 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. Não haverá nenhuma benfeitoria atingida, bem como, 

qualquer relocação de população. 

Faz parte ainda deste programa a garantia de contratação de equipes profissionais 

específicas e afim de serem coerentes com a realidade local, atuando nos casos de 

intranquilidade da população quanto à implantação do empreendimento. 

19.1. Impactos Mitigados/Potencializados 

Os seguintes impactos serão mitigados por meio das ações propostas neste PBA: 

− Intranquilidade da população ante a incerteza de implantação do projeto; 

− Interferência no cotidiano da população residente nas propriedades afetadas pelas 

estruturas, reservatório e APP, e 

− Negociação de terras. 

19.2. Objetivo 

Estabelecer procedimentos para negociação e aquisição (quando necessário) de áreas 

impactadas pela implementação da PCH São Bento, promovendo um diálogo coerente e 

honesto com os proprietários locais. Faz parte dos objetivos ainda promover medidas para 

amenizar a intranquilidade da população e minimizar as interferências locais que as construções 

possam causar. 

19.3. Metas 

− Negociar e indenizar de forma justa e com o mínimo de inconveniente e dano possível 

as terras necessárias a implantação do empreendimento, e 

− Envolver equipe específica e com experiência em negociação de terras. 

19.4. Indicadores de Avaliação de Resultados 

Os indicadores buscados podem ser assim resumidos de forma objetiva: 

− Quantidade de proprietários contatados previamente, para exposição sobre o 

empreendimento, esclarecimento de dúvidas e explicações quanto aos procedimentos 

de indenização; 

− Cadastro socioeconômico e fundiário em 100% das propriedades atingidas; 

− Quantidade de casos com êxito em negociação amigável encaminhados para registro 

ao cartório de imóveis, e 

− Quantidade de casos judiciais com emissão de posse realizada. 
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19.5. Público-Alvo 

A negociação das terras e benfeitorias envolve os proprietários atingidos localizados na 

área diretamente afetada, onde incluem o canteiro de obras, barramento, canal de adução, 

casa de força, vertedouro, reservatório e a Área de Preservação Permanente (APP). 

19.6. Metodologia 

Deverá ser indicado representante(s) do empreendedor para iniciar os contatos e 

desenvolver as ações necessárias às diversas fases do processo de negociação e aquisição de 

terras, sendo necessário o levantamento topográfico das terras afetadas, o cadastramento, 

avaliação e os procedimentos em cartório. As negociações deverão ocorrer individualmente 

para que prevaleça o direito dos proprietários evitando prejuízos aos mesmos. A avaliação de 

mercado deve balizar o preço das terras. 

19.7. Profissionais Responsáveis pela Execução do Programa 

O empreendedor é o responsável direto pela execução do programa, podendo contratar 

empresas especializadas na negociação de terras, cuja equipe deve possuir profissionais 

habilitados e com experiência para valoração dos imóveis e terras, como advogados e outros 

profissionais com atuação social. 

19.8. Cronograma 

O programa deverá ser iniciado antes do início da construção do empreendimento. 
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Tabela 19-1: Cronograma do Programa de Negociação de Terras e Indenização de Benfeitorias 

Programa de Negociação de Terras e Indenização de Benfeitorias 

Atividades 

Ano 

01 02 03 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Planejamento                                     

Levantamento topográfico das áreas                                     

Aquisição de terras                                     
As obras de implantação da PCH ocorrerão nos anos 01 e 02 e a entrada em operação no início do ano 03 
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20. PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO 

ARTIFICIAL 

Os reservatórios artificiais constituem um grande atrativo para o desenvolvimento de 

atividades humanas em qualquer local do planeta. Esses sistemas provêm suprimento de água, 

proporcionam diversos serviços, tais como energia, alimentação e recreação, e são 

fundamentais como mantenedores dos ciclos hidrológicos e de nutrientes. O gerenciamento 

consistente e efetivo destes sistemas deve ser dirigido de tal forma a manter o desenvolvimento 

e torná-lo responsável pela sua sustentabilidade. 

Devido a isto, o Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial 

(PACUERA) tem como finalidade definir o Zoneamento da Faixa de Proteção do reservatório da 

PCH São Bento incorporando a configuração do futuro reservatório às ações adequadas das 

atividades e usos das áreas adjacentes ao mesmo. 

20.1. Impactos Mitigados/Potencializados 

Os seguintes impactos serão mitigados por meio das ações propostas neste PBA: 

− Degradação do entorno do reservatório; 

− Recuperação de áreas degradadas, e 

− Uso público e recreativo do reservatório. 

20.2. Objetivo 

Tem-se como objetivo a indicação de um conjunto de diretrizes com a finalidade de 

disciplinar a conservação, a recuperação, o uso e ocupação do entorno do reservatório artificial 

a ser formado pela PCH São Bento, respeitando os parâmetros estabelecidos pela resolução 

302/2002 CONAMA e Termo de Referência emitido pelo órgão ambiental. 

20.3. Metas 

O PACUERA tem como meta fazer valer as áreas de zoneamento do entorno do 

reservatório, conforme as diretrizes do Termo de Referência expedido pelo órgão ambiental, em 

consonância com a Resolução CONAMA 302/02. Assim, também tem como meta cumprir as 

exigências legais para a área da APP, e sua recuperação nas áreas indicadas no mapa de 

zoneamento, e reunião com a prefeitura e secretarias do município de Davinópolis. 

20.4. Indicadores de Avaliação de Resultados 

A aprovação do Plano Ambiental de Conservação do Uso do Entorno do Reservatório 

Artificial da PCH São Bento, será precedida por uma consulta pública, conforme estabelece a 

Resolução 11/87 e 302/02 – CONAMA e manutenção de contatos institucionais. 

20.5. Público-Alvo 

Este plano tem como público-alvo as instituições envolvidas: 

− Órgão ambiental; 

− Empreendedor; 

− Associações de moradores; 

− Entidades; 
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− ONG’s, e 

− A Municipalidade, que representará a população nos eventos participativos do 

município de Davinópolis. 

20.6. Metodologia 

O Plano será realizado em duas fases: a primeira, com três frentes de atuações 

complementares, e a segunda, subsequente, na qual se procederá à redação final e aprovação 

do plano. 

− Diagnóstico da área do entorno do reservatório; 

− Articulação sociopolítica; 

− Compatibilização de Diretrizes; 

− Elaboração do Zoneamento, e 

− Aprovação do Plano. 

20.7. Profissionais Responsáveis pela Execução do Programa 

O Plano é de responsabilidade do empreendedor, com a participação do poder público 

municipal e supervisão da SEMAD. 

20.8. Cronograma 

O Plano será desenvolvido apenas a partir de reuniões públicas para avaliação, aceitação 

e apoio das diretrizes pela população e organizações envolvidas no processo de elaboração, 

instituições de interesse na gestão dos recursos hídricos e o poder público local. 

O Plano terá início no primeiro ano de obra sendo que, o Zoneamento deverá ser concluído 

após o enchimento do reservatório. Fica a cargo do órgão ambiental a coordenação da 

Reunião Pública e a aprovação do Plano. 
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Tabela 20-1: Cronograma do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial 

Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial 

Atividades 

Ano 

01 02 03 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Diagnóstico do entorno do reservatório                                     

Articulação sociopolítica                                     

Compatibilização de diretrizes                                     

Elaboração do Zoneamento                                     

Reunião Pública                                     

Aprovação do Plano                                     
As obras de implantação da PCH ocorrerão nos anos 01 e 02 e a entrada em operação no início do ano 03 
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21. CRONOGRAMA GERAL DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS 

A seguir apresentamos o cronograma geral sintético dos Programas Ambientais da PCH 

São Bento. 
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Tabela 21-1: Cronograma Geral dos Programas Ambientais 

Programa 
Ano 01 Ano 02 Ano 03 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Principais marcos das obras civis                                     

Programas Gerenciais 

Gerenciamento Ambiental                                     

Ambiental para Construção                                     

Emergência e Estratégia Operacional                                     

Programas do Meio Físico 

Prevenção de Processos Erosivos                                     

Monitoramento da Qualidade da Água                                     

Programas do Meio Biótico 

Supressão da Vegetação                                     

Resgate da Flora e Reflorestamento APP                                     

Recuperação de Áreas Degradadas                                     

Proteção e Monitoramento da Fauna                                     

Monitoramento da Entomofauna                                     

Monitoramento e Transposição da Ictiofauna                                     

Programas do Meio Socioeconômico 

Articulação Institucional                                     

Saúde e Segurança do Trabalhador                                     

Treinamento e Qualificação da Mão de Obra                                     

Programa de Combate a DST/AIDS                                     

Comunicação Social                                     

Educação Ambiental                                     

Negociação de Terras                                     

PACUERA                                     
As obras de implantação da PCH ocorrerão nos anos 01 e 02 e a entrada em operação no início do ano 03. 

Marcos: 1 – Início das obras; 2 – Desvio do rio; 3 – Início do enchimento; 4 – Início da operação comercial. 

2 3 4 1 
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Programa 
04 05 06 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Programas Gerenciais 

Gerenciamento Ambiental                                     

Ambiental para Construção                                     

Emergência e Estratégia Operacional                                     

Programas do Meio Físico 

Prevenção de Processos Erosivos                                     

Monitoramento da Qualidade da Água                                     

Programas do Meio Biótico 

Supressão da Vegetação                                     

Resgate da Flora e Reflorestamento APP                                     

Recuperação de Áreas Degradadas                                     

Proteção e Monitoramento da Fauna                                     

Monitoramento da Entomofauna                                     

Monitoramento e Transposição da Ictiofauna                                     

Programas do Meio Socioeconômico 

Articulação Institucional                                     

Saúde e Segurança do Trabalhador                                     

Treinamento e Qualificação da Mão de Obra                                     

Programa de Combate a DST/AIDS                                     

Comunicação Social                                     

Educação Ambiental                                     

Negociação de Terras                                     

PACUERA                                     
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22. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

22.1. Volume 2 – Tomo I: Caracterização do Empreendimento – Estudos de Engenharia 

 

22.2. Volume 2 – Tomo II: Diagnóstico do Meio Físico 

 

22.3. Volume 2 – Tomo III: Diagnóstico do Meio Biótico 

 

22.4. Volume 2 – Tomo IV: Diagnóstico do Meio Socioeconômico 

 

22.5. Volume 2 – Tomo V: Avaliação de Impactos Ambientais – AIA 

 

22.6. Volume 2 – Tomo VI: Planos e Programas Ambientais Propostos 
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22.7. 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 
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Ilustração e Descrição 

92. Sítios de Amostragem de Mamíferos de Pequeno Porte não Voadores da Área de Influência Indireta 

93. Sítios de Amostragem de Mamíferos de Pequeno Porte não Voadores da Área de Influência Direta 

94. Sítios de Amostragem de Mamíferos de Médio e Grande Porte da Área de Influência Indireta 

95. Sítios de Amostragem de Mamíferos de Médio e Grande Porte da Área de Influência Direta 

96. Sítios de Amostragem da Mastofauna Alada – Quirópteros da Área de Influência Indireta 

97. Sítios de Amostragem da Mastofauna Alada – Quirópteros da Área de Influência Direta 

98. Sítios de Amostragem da Entomofauna Vetora da Área de Influência Indireta 

99. Sítios de Amostragem da Entomofauna Vetora da Área de Influência Direta 

100. Sítios de Amostragem da Ictiofauna na Área de Influência Indireta 

101. Sítios de Amostragem da Ictiofauna na Área de Influência Direta 

102. Sítios de Amostragem de Ictioplâncton na Área de Influência Indireta 

103. Sítios de Amostragem de Ictioplâncton na Área de Influência Direta 

Diagnóstico do Meio Socioeconômico 

104. Infraestrutura de Geração e Transmissão de Energia 

105. Pontos de Captação de Água Superficial para Abastecimento Público 

106. Uso do Solo dos Municípios da Área de Influência Indireta 

107. Uso do Solo das Propriedades Diretamente Afetadas 

108. Localização dos Poços Tubulares 
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22.8. 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 
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