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Esta publicação apresenta o Relatório de Impacto 
Ambiental - RIMA, parte integrante do processo 
de licenciamento da Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) São Bento, que tem seu projeto no rio São 
Bento, no município goiano de Davinópolis.

O RIMA é um documento que analisa e avalia as 
consequências ambientais de um projeto, isto é, 
as possíveis mudanças no meio ambiente que ele 
pode causar.

Consultoria, Estudos e Projetos
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1. Apresentação

Esta publicação apresenta o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, parte integrante do processo de licenciamento da Pequena 
Central Hidrelétrica (PCH) São Bento, que tem seu projeto no rio São Bento, município goiano de Davinópolis. 

Todas as fases do estudo, as avaliações e análises exigidas para 
a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental da PCH São Ben-
to foram realizadas por uma equipe de técnicos e especialistas 
em diversas áreas do conhecimento, em conformidade com a 
legislação ambiental vigente. Os estudos buscaram identificar 
os possíveis impactos que poderão ocorrer em todas as fases de 
desenvolvimento do projeto e reconhecer quais ações devem ser 
tomadas para evitar danos ao meio ambiente, assim como na vida 
dos animais, plantas e das pessoas residentes próximas à área de 
implantação da PCH.

1.1 As empresas envolvidas

As empresas empreendedoras são a FR Incorporadora Ltda., com 
CNPJ: 04.222.898/0001-01 e endereço à Rua João de Abreu, 116 – 
18º andar, Setor Oeste, cidade de Goiânia, estado do Goiás e Pros-
pecto Participações e Negócios Ltda, com CNPJ n° 11.150.024/0001-
43 e endereço à SBS Qd. 02 Bl. E nº. 12, sala 1201/1202 – Ed. Prime 
Business Convenience – Asa Sul, Brasília - DF.

A empresa responsável pela elaboração dos estudos ambientais 
é a Ambiental - Consultoria, Estudos e Projetos Ltda, com CNPJ: 
06.696.411/0001-40, localizada na Rua 88 A, nº 32, QD F37, Lote 
02, Setor Sul, Goiânia – GO.

1.2. Conhecendo a PCH São Bento

Considerando todas as fontes de energia, grande parte da ener-
gia elétrica que é gerada e consumida pela população brasileira 
é proveniente de Hidrelétricas, usinas que utilizam a força da 
água de um rio para a geração da energia. É um processo que, 
além de beneficiar a população, não polui o meio ambiente com 
a emissão de poluentes.

O conjunto de obras e de equipamentos que serão implantados 
tem o objetivo de produzir energia elétrica através do aproveita-
mento do potencial hidráulico (energia da água) existente no rio 
São Bento, que deságua no reservatório da UHE Emborcação, 
no rio Paranaíba.

FIQUE POR DENTRO

O RIMA é um documento que analisa e avalia as consequências ambientais de um projeto, isto é, as possíveis mudanças 
no meio ambiente que ele pode causar. O RIMA por exigência da lei deve ser escrito em linguagem de fácil entendimento, 
possibilitando a participação da população em geral. 

O RIMA resume todos os estudos ambientais realizados e que compõem o documento técnico denominado EIA – Estudo de 
Impacto Ambiental, versão completa e detalhada das informações e que pode ser consultado junto à Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD.
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GERAÇÃO

TRANSMISSÃO

DISTRIBUIÇÃO

CONSUMO

Neste documento que você está lendo, o RIMA, você vai conhecer as principais informações sobre o projeto de implantação da Pe-
quena Central Hidrelétrica São Bento. Além de conhecer informações técnicas e características da obra, você vai entrar em contato 
com os programas para diminuir os possíveis impactos que poderão ocorrer com a implantação das obras e operação da usina.

Circuito de Geração > Transmissão > Distribuição de energia hidrelétrica
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A ilustração abaixo apresenta as principais estruturas que fazem parte da Pequena Central Hidrelétrica São Bento:
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LAGO: é o reservatório artificial formado pela barragem.

BARRAGEM: barreira artificial no leito natural do rio São Bento que formará o lago.

VERTEDOURO: estrutura por onde a água passará quando existir mais água do que o necessário para a geração da energia  
(no período das cheias)

CANAL DE ADUÇÃO: canal que levará até os condutos de água.

CONDUTO FORÇADO: tubulação que levará as águas para a casa de máquinas.

CASA DE FORÇA: conhecida também como casa de máquinas, é o local onde ficam as turbinas geradoras de energia.

CANAL DE FUGA: local onde é devolvida a água ao rio São Bento depois de já ter passado pelas turbinas e gerado a energia.
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Potência:
12 MW

Vertedouro:
Soleira vertente

Área inundada:
0,15 km² ou 15 ha

Turbinas:
3 turbinas tipo 

Francis

Barragem:
Será feita 
de terra e 

enrocamento

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
da PCH São Bento 

Note que:

A PCH São Bento possui um Trecho de Vazão Reduzida, entre a 
barragem e a casa de máquinas. Conforme a legislação ambiental 
vigente será garantida uma vazão mínima para manter as condi-
ções ecológicas nesse trecho do rio.

FIQUE POR DENTRO

Trecho de Vazão Reduzida (TVR) é uma porção do rio que 
apresentará uma quantidade de água menor que a co-
nhecida para os dias atuais, porque a água será desviada 
para a geração de energia. Isso acontece porque a casa 
de máquinas não está localizada no “pé” da barragem, 
e sim distante dela. Após a casa de máquinas as águas 
turbinadas são devolvidas ao rio que continua com suas 
vazões normais.

1.3. Localização da PCH São Bento

A PCH São Bento está planejada para ser implantada no rio São 
Bento, no município de Davinópolis, no Estado de Goiás, cerca de 
4 km a montante do reservatório da UHE Emborcação.

Localização da PCH São Bento

1.4. Construção da PCH São Bento

Para o pico das obras estão previstos um total de 250 trabalhadores 
(empregos diretos) para a construção do aproveitamento, que 
deverá acontecer num período aproximado de 2 anos (24 meses). 
Está previsto a geração de mais 450 empregos indiretos, para as 
atividades de apoio, alimentação, hospedagem, transporte e de-
mais atividades desenvolvidas em função da execução das obras.
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1.5. Operação da PCH São Bento

Depois de formado o lago, a água do rio São Bento continuará 
escoando normalmente, passando pelas turbinas e/ou vertedouro 
sem que haja retenção ou retirada de água do rio. Este sistema é 
chamado de operação a “fio d´água”, ou seja, toda água do rio que 
chega ao reservatório passará pela casa de força e seu excedente 
passará pelo vertedouro, mantendo o reservatório com o nível de 
água constante, ou seja, toda a água que chega ao reservatório é 
devolvida ao rio São Bento após gerar a energia.

A PCH São Bento irá gerar 56.500 MWh/ano, o suficiente 
para atender todo o consumo da cidade de Davinópolis 
somado ao consumo rural, do poder e serviço público e 

de iluminação pública de Catalão.

2. Áreas de Influência
A área de influência é o espaço geográfico onde ocorrerão os 
impactos diretos e indiretos causados pela instalação e operação 
do empreendimento. Para este estudo foram definidas 2 áreas 
de influência, denominadas como Área de Influência Indireta 
(AII) e Área de Influência Direta (AID) para os diferentes temas 
estudados, quais sejam:

Meio  
Socioeconômico:

estudo das populações 
e suas relações, como 

qualidade de vida, 
usos do espaço e 

infraestrutura

Meio Físico:
estudo dos 

solos, rochas, 
relevo, clima e 

água

Meio  
Biótico:

estudo dos 
animais e 

plantas

ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII)

Para os meios físico e biótico considerou-se a totalidade da bacia 
hidrográfica do rio São Bento, desde suas nascentes até a conflu-
ência com reservatório da UHE Emborcação. Para o meio socioe-
conômico indica-se os limites municipais de Davinópolis, por ser o 
município com parcelas de terra afetadas pelo estabelecimento do 
reservatório, e Catalão, por ser o município polarizador regional.

AII do Meio Físico e Biótico
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AII do Meio Socioeconômico
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AID do Meio Físico e Biótico

ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID)

Para os meios físico e biótico delimitou-se uma microbacia, con-
siderando a área de contribuição ao reservatório, incluindo tam-
bém os acessos locais e os ecossistemas terrestres e aquáticos 
do entorno do empreendimento, além das estruturas da usina, 
circuito de adução, casa de força e reservatório, sendo este último 
acrescido da sua faixa de proteção permanente (APP), áreas de 
canteiro de obras e bota-fora. Para a Socioeconomia, além das 

áreas de estruturas e acessos, acrescenta-se as sedes urbanas de 
Catalão e Davinópolis, assim como os acessos principais à essas 
sedes, as propriedades com parcelas de terras inundadas e as 
afetadas pelas demais estruturas temporárias e permanentes da 
usina e as estradas de acesso que serão utilizadas considerando 
todas as fases do projeto.
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AID do Meio Socioeconômico
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3. Alternativa Decorrente do 
Diagnóstico Socioambiental

O processo de definição do arranjo e das estruturas de uma usi-
na consiste em encontrar as soluções que melhor se adaptem 
às características físicas do local em estudo, segundo critérios 
compatíveis com a maior eficiência na geração de energia, maior 
segurança e maior viabilidade econômica. Portanto, os locais com 
maior potencial de geração de energia hidráulica foram definidos 
pela natureza, mas ao homem cabe, através das técnicas de en-
genharia, extrair de cada local o seu maior potencial de geração 
de energia elétrica. 

A partir das últimas décadas, entretanto, a sustentabilidade am-
biental passou a ser um importante componente desse processo. 
Por este motivo, os fatores socioambientais assumiram significati-
va relevância no desenvolvimento dos projetos de geração hídrica 
e passaram a compor importante fator decisório, especialmente 
quando o projeto é analisado holisticamente durante a execução 
dos Estudos Ambientais. 

Ao se exercitar o prognóstico das interferências do empreendi-
mento na natureza, os técnicos têm como desafio a busca pelo 
equilíbrio entre os usos dos recursos naturais, o crescimento 
econômico e o desenvolvimento social. Nesse sentido visa-se, 
preponderantemente, encontrar alternativas que possam ser 
adotadas para minimizar os impactos negativos ao meio ambiente, 
mas mantendo os impactos positivos. 

O equilíbrio entre os usos dos recursos naturais, o cresci-
mento econômico e o desenvolvimento social são busca-

dos durante a elaboração do projeto.

Durante a realização dos estudos para o EIA/RIMA da PCH São Bento 
a equipe técnica efetuou diversos levantamentos, analisando sobre-
tudo as interferências do empreendimento nos meios físico, biótico 

e socioeconômico. Embora se tratando de um empreendimento de 
relativo pequeno porte, verificou-se que o sítio poderia ser melhor 
aproveitado considerando-se todos os aspectos, não apenas a ge-
ração de energia. Vislumbrou-se que uma eventual otimização do 
projeto poderia redundar em ampla minimização das interferências. 

Um olhar holístico sob esse enfoque motivou os técnicos a emiti-
rem ponderações voltadas a possibilidade de evitar ou minimizar 
a interferência em 16 propriedades, 28 benfeitorias, além da relo-
cação de 13 habitantes. Sob outro ângulo, os técnicos dos meios 
físico e biótico manifestaram a importância de se reduzir o trecho 
de rio afetado, mantendo maior extensão lótica e diminuindo a 
supressão de vegetação, abrigos de fauna silvestre.  

As etapas técnicas do Projeto já haviam sido superadas, inclusive 
com definição da Alternativa Tecnológica Locacional e Projeto Básico 
aprovado pela ANEEL, mas à vista desses relevantes questionamen-
tos ponderou-se a possibilidade de alteração do Projeto da PCH. O 
objetivo seria manter sua viabilidade econômica, mas reduzindo 
drasticamente os impactos gerados com o estudo de redução da 
cota de inundação e com a diminuição da área total inundada. 

Atendendo às ponderações dos consultores ambientais, o empre-
endedor decidiu revisitar o projeto convocando os projetistas a 
estudarem alternativas de rebaixamento da cota do reservatório, 
em conjunto com os consultores ambientais, sem que houvesse 
perda significativa na geração de energia. 

O Projeto original previa a barragem na cota 740,0 m; com os 
novos estudos de engenharia realizados foi possível estabelecer a 
barragem na cota 737,0 m, eliminando ou restringindo as interfe-
rências nas propriedades, nas benfeitorias e sobretudo evitando 
relocação de pessoas. Do ponto de vista dos meios físico e biótico 
a redução do trecho de rio afetado foi de grande relevância.



Reservatório 
de 49 ha para 15 ha
 redução de 70%

Terras inundadas
de 37,4 ha para 6,9 ha 
redução de 80%

PCH
São Bento

Redução do impacto 
socioambiental

Deixamos de suprimir 
20,4 ha e vamos reflorestar 77,9 ha

Reduzimos em 100% a interferên-
cia em benfeitorias. Evitamos a 
relocação de 13 habitantes.

Área de Preservação Permanente

Reservatório São Bento

Rio São Bento

Cota 737

Projeto 
Proposto
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4. Meio Físico
O Meio Físico estuda o clima, as rochas, o solo e a água

O conhecimento da realidade físico-ambiental da área onde se 
pretende implantar a PCH São Bento é de grande importância pois, 
constitui o alicerce básico que acomodará as estruturas físicas e 
o reservatório. Portanto, este estudo visa dar maior precisão às 
medidas preventivas e corretivas para o uso e ocupação do sítio 
do empreendimento, reduzindo os impactos e garantindo a sus-
tentabilidade ambiental. Assim, o estudo procurou descrever as 
principais características do clima, da geologia, do relevo, do solo 
e dos recursos hídricos das áreas de influência da PCH São Bento, 
buscando a integração dos temas do meio físico, o que confere 
maior subsídio técnico para descrever os impactos que podem 
ocorrer e as melhores alternativas para minimizá-los. 

O estudo foi realizado inicialmente a partir de pesquisas em ban-
cos de dados eletrônicos, bibliografias relevantes, especialmente 
sobre estudos já realizados na região. Foram importantes fontes 
de informações os mapas físicos e a imagem de satélite da bacia 
do rio São Bento. Após essas consultas prévias realizou-se a ex-
ploração de campo, em agosto de 2018, quando toda a bacia foi 
percorrida e o sítio da PCH foi detalhadamente observado. Os 
levantamentos em campo possibilitaram, além do conhecimento 
da realidade física local, subsídios para a elaboração dos mapas 
temáticos da Área de Influência Direta e Indireta, os quais deta-
lharam as rochas, os solos e o relevo.

4.1. Clima

O estudo do clima analisa as chuvas e a temperatura

O estudo do clima foi feito com base nas informações da estação 
meteorológica em Catalão onde se registra, ao longo dos anos, a 
temperatura, as precipitações (chuvas), a pressão atmosférica, a 
umidade do ar e o intensidade e direção dos ventos. Esses fatores 
meteorológicos, observados por vários anos é que possibilitam 
caracterizar o clima de uma região.

Assim como em praticamente toda a região centro-oeste, a prin-
cipal característica do clima que prevalece na bacia do rio São 
Bento é a marcante sazonalidade, ou seja, um período chuvoso 
e outro extremamente seco. Essa situação é atribuída a dois fa-
tores principais, o comportamento das grandes massas de ar e 
a alta continentalidade, ou seja, a região da bacia do São Bento 
está muito distante dos oceanos, que é onde ocorre quase toda 
a evaporação da água que cai no continente em forma de chuva. 

O período das chuvas ocorre, em geral, entre o final do mês de 
setembro e o início do mês de abril. Nesse período chove em mé-
dia 1.500mm. Em dezembro e janeiro, que são os mais chuvosos, 
chove mais de 220mm em cada mês. O período seco, normalmen-
te, situa-se entre maio e meados de setembro. Nesse período 
raramente cai uma chuva rápida. 
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Precipitação Pluviométrica Média

Precipitação Pluviométrica na bacia do rio São Bento.

A umidade do ar é maior entre outubro e maio. A partir de junho 
a umidade do ar cai bastante podendo atingir níveis muito baixos 
em agosto, correspondendo a índices de regiões desérticas. 
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As temperaturas são mais elevadas durante o verão, com a má-
xima podendo atingir 37º. Coincidindo com o inverno ocorrem 
as temperaturas mais baixas. Durante o ano a tendência é de 
temperaturas mais altas durante o dia e mais amenas à noite. 

4.2. As Rochas, os Solos e o Relevo

As rochas na região do empreendimento são bastante resisten-
tes, em sua maioria granitos. É importante que sejam rochas de 

Granito Ipameri

Evidência das rochas no leito e margens do rio São Bento. Blocos de rocha sã e solo residual

boa resistência pois, elas que darão suporte à implantação das 
estruturas da barragem e casa de força. Na bacia ocorrem ro-
chas quartzosas, micaxistos e granitos. Na parte alta da bacia, 
até o meio ocorrem coberturas detrito-lateríticas, concreções 
ferruginosas e quartzitos. Da porção central para a parte baixa os 
quartzitos ocorrem junto a rochas xistosas, e no final da bacia, 
próximo ao reservatório da UHE Emborcação predominam os 
granitos. Na área de implantação da usina as rochas granitoides 
darão sustentação as estruturas. 

Solo residual

Rocha sã
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Os solos são pouco profundos, pouco férteis e com alto teor de 
areia. Em sua composição os altos teores de alumínio afetam o 
desenvolvimento das raízes das plantas, a fertilidade e a dispo-
nibilidade hídrica. Junto ao leito do rio São Bento ocorrem solos 
de aluvião, constituídos por areia, cascalho e argila. Aparecem 
em forma de terraços nos segmentos mais sinuosos do canal. Os 
solos coluvionares (argila arenosa de cor cinza claro) ocorrem por 
toda a bacia, sendo mais desenvolvidos no sopé das elevações. 
Os solos residuais, resultantes da desagregação das rochas estão 
presentes nos relevos declivosos constituídos por areia fina, pouco 
argilosa de cor cinza claro.

Aluvião arenoso

O relevo na bacia do rio São Bento pode ser entendido em dois 
compartimentos distintos. O compartimento que se estende das 
nascentes até o meio da bacia, com altitudes entre 900 e 1.110 me-
tros, apresenta formas planas a suave ondulada. O compartimento 
entre o meio da bacia e sua parte baixa é mais movimentado, com 
reentrâncias e dissecação forte, evidenciando o entalhamento das 
drenagens. Apresenta altitudes entre 800 e 660 metros. Na área 
onde será construída a PCH o relevo está entre plano a ondulado, 
com declividades variando entre 0 a 40%. 
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Mapa Geomorfológico da AII da PCH São Bento.
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4.3. Recursos Hídricos

A água é recurso fundamental para todos: animais, 
vegetais e os homens

Os recursos hídricos são as águas superficiais e subterrâneas. A 
água é o mineral mais importante e precioso para todos os seres 
que habitam o planeta. Precisa ser bem cuidada pois, sem água 
não há vida.

A água doce da Terra está confinada percolando as estruturas 
rochosas e, em razão das diferentes porosidades que as rochas 
apresentam mantém grandes reservatórios subterrâneos e por 
vezes expõem essa água que é vertida nas nascentes formando 
rios e lagos naturais.

O rio São Bento nasce na Chapada dos Pilões, em altitudes supe-
riores a 900 m, e escoa com direção aproximada de nordeste para 
sudeste, até encontrar o reservatório de Emborcação. As vazões 
do rio São Bento variam bastante durante o ano revelando depen-
dência ao regime de chuvas. Assim, as maiores vazões ocorrem 
no pico das chuvas em fevereiro (cerca de 85 m³/s) e as menores 
ocorrendo em outubro (cerca de 1,3 m³/s). As vazões médias no 
ano ficam em torno de 15 m³/s, no local da PCH. O principal uso 
consuntivo das águas do rio São Bento destina-se à irrigação de 
lavouras. Não há uso para abastecimento público com suas águas; 
lembrando que o uso para geração de energia na PCH São Bento 
não será consuntivo, a mesma quantidade de água que entra 
no reservatório é devolvida ao rio após movimentar as turbinas. 

VAZÕES MÉDIAS MENSAIS
no local da PCH São Bento (em m³/s)

15,54
médio

84,90
máx

1,27
mín

4.4. Qualidade das Águas

O que acontecerá com as águas quando for formado o 
reservatório? Será boa ou ruim?

A avaliação da qualidade das águas do rio São Bento foi importante 
porque vai se formar um lago artificial, ou seja, em um trecho do 
rio as águas vão fluir mais lentamente. Essa mudança na veloci-
dade das águas pode facilitar alguns processos que interferem 
em sua qualidade. Por isso foi importante realizar duas coletas 
em quatro pontos do rio São Bento, no trecho de implantação da 
PCH (AID) e em dois outros pontos na parte alta da bacia (AII). As 
coletas na Área de Influência Direta (AID) foram realizadas em dois 
momentos, uma no período chuvoso (março) e outra no período 
seco (junho). As coletas na parte alta da bacia Área de Influência 
Indireta (AII) foram feitas em agosto. Após as coletas, as amostras 
da água foram encaminhadas ao laboratório em Goiânia, onde fo-
ram analisadas seguindo uma metodologia científica consagrada.

Pontos de amostragem da qualidade da água
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Rio São Bento, local de coleta para análise da água superficial

Ao final constatou-se que as águas do rio têm qualidade muito 
boa, elevados níveis de oxigênio, pH tendendo ao neutro, ausên-
cia de metais pesados, pequenas concentrações de nutrientes e 
pequenas densidades de coliformes, o que é normal em água de 
rio. Observou-se pequena alteração entre os resultados das duas 
campanhas, revelando claramente a influência do período chuvoso, 
quando a água precipitada nas encostas, após escoar por terrenos 
de usos diferentes chega até o rio, misturando-se às suas águas. 
Naturalmente as águas se revelaram com maior turbidez e com 
a presença de maior densidade coliformes, contudo, dentro do 
esperado para o período.

Dois fatores se revelaram importantes em relação a qualidade das 
águas do rio São Bento, o primeiro é que as matas ciliares ainda 
protegem o canal e o outro é que não havendo núcleo urbano em 
suas margens, não há lançamentos de esgotos em suas águas.

Avaliou-se também as águas subterrâneas através da análise em 
quatro poços artesianos situados em propriedades particulares 
próximas ao sítio da PCH. Coletou-se as águas extraídas desses 
poços e, igualmente enviou-se ao laboratório para análise. Os 
resultados foram plenamente satisfatórios revelando boa qua-
lidade da água.

Foram avaliados parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos 
e todos os resultados, tanto das águas superficiais, quanto das 
águas subterrâneas estiveram em conformidade com o que re-
comenda a legislação brasileira para a avaliação da qualidade 
desse precioso mineral.

Poço artesiano onde a água foi avaliada
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5. Meio Biótico

5.1. Flora

Estudo da vegetação (flora)

O estudo sobre a vegetação foi realizado em duas campanhas 
de campo, executadas entre os dias 20 e 24 de março de 2018, 
contemplando o período chuvoso e a outra entre os dias 03 e 06 
de julho de 2018 no período seco.

Para conhecer e estudar os tipos de vegetação que ocorrem na 
bacia do rio São Bento, especialmente na área de implantação da 

foi feito um inventário 
florestal totalizando 19.800 m²

Mensuração da altura dos indivíduos 
arbóreos através do hipsômetro.

Mensuração da circunferência do tronco 
das árvores com fita métrica.

PCH foi feito um inventário florestal contemplando 26 parcelas, 
cada uma medindo 300 m² (10 m × 30 m), que totalizaram 19.800 
m² (1,98ha). Além disso foram realizados 12 transectos (caminha-
mento registrando as espécies), cada um medindo 1.000 m² (10 m 
× 100 m). Essas unidades amostrais foram estabelecidas dentro 
dos principais fragmentos de vegetação nativa existentes próximos 
ao rio, dentro da área de influência da futura PCH. Procurou-se 
abranger todos os tipos de vegetação efetuando-se a avaliação 
das condições de conservação, a composição florística, a estru-
tura horizontal e vertical, a densidade e a frequência em que as 
espécies ocorriam, além da biomassa lenhosa.
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VEGETAÇÃO DA REGIÃO

A PCH São Bento localiza-se nos domínios do Cerrado. Na área 
de influência indireta ocorrem os seguintes tipos de vegetação 
natural: Campo Sujo, Cerrado, Cerradão, Floresta Estacional Se-
midecidual, Floresta Ciliar e Floresta de Galeria. Também foram 
identificados usos antrópicos, como: pastagem, agricultura, pi-

ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA
Uso do solo (94.198 ha):

Floresta Ciliar 
(1,43%)

1.344,63 ha

Represas (0,23%)
220,54 ha

Floresta de Galeria 
(3,25%)

3.062,31 ha

Eucaliptos/Pinus 
(8,33%)

7.845,76 ha

Estradas/Rodovias  
(0,07%)
67,16 ha

Agricultura (47,82%)
45.049,65 ha

Campo Sujo 
(10,09%)

9.503,37 ha

Hidrografia (0,19%)
179,21 ha

Área Urbana (0,13%)
124,38 ha

Pastagem (11,10%)
10.459,21 ha

Pivô (3,72%)
3.503,08 ha

Cerrado / Cerradão 
(13,52%)

12.733,06 ha

Floresta Estacional 
Semidecidual (0,11%)

105,62 ha

vôs, reflorestamentos com eucalipto e pinus, estradas, rodovias, 
represas e área urbana.

Na bacia, área de influência indireta, ocorrem as seguintes ocu-
pações:
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Uso do solo e Cobertura Vegetal da AID
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Cerrado mesclando com a Floresta Ciliar.

Cerrado Rupestre nas áreas mais altas e declivosas.

Nas áreas de Cerrado Rupestre ocorrem espécies como: Lixeira, Capitão-do-campo, Pau-terra-vermelho, Pau-doce, Goia-
binha-do-campo, Lixinha, Bananeira-do-campo entre outras. 
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A faixa de Floresta Ciliar é estreita e baixa (entre 3 e 17 m) e mescla com o Cerrado. As espécies que mais ocorrem são 
o Tingui, Capitão-do-campo, Gonçalo-Alves, Pimenta-de-macaco, Sessenta-galha, Bosta-de-rato, Seca-ligeiro, Pixirica. 
Observou-se também espécies como: Sobre, Bicuíba, Pau-d’óleo, Marmelada-preta, Açoita-cavalo, Ingá-mirim, Pororoca, 
Embaúba, entre outras.

Floresta Ciliar do rio São Bento, em melhor estado de conservação.

Floresta Ciliar com características secundárias.
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Os fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual estão mesclados com a Floresta Ciliar e ocorrem sobre manchas 
de solos profundos de boa fertilidade natural, sobre as rampas compreendidas entre a porção mais entalhada do rio 
e a superfície plana do alto. Apresentam uma comunidade arbórea bem desenvolvida, já em fase reprodutiva, porém 
de baixa diversidade e alta densidade de espécimes. Há marcas de cortes de madeira, principalmente de aroeiras. Os 
troncos têm, em geral, diâmetros medianos a finos; raro encontrar um maior que 80 cm. Destacaram-se as espécies 
Garapa, Guatambu, Monjoleiro, Gonçalo-alves, Rapadura, Maria-pobre e Louro-pardo.

Troncos das árvores na Floresta Estacional Semidecidual.



32 • Relatório de Impacto Ambiental – PCH São Bento

Capoeira mesclando com áreas de pastagem.

A capoeira propriamente dita mescla com a pastagem ou com as formações originais como a Floresta e o Cerrado. Den-
tre as espécies que ocorrem na capoeira estão: Açoita-cavalo, Saca-rolha, Pimenta-de-macaco, Aroeirinha, Candeia e o 
Cipó-malicia. Há também grande quantidade de indivíduos mortos.

A vegetação natural que compõe a área de Influência Direta to-
taliza 1.731,91 ha, no entanto, as áreas antropizadas abrangem 
área muito superior, 2.928,31ha, com o predomínio de pastagens 
plantadas.

Situação diferente ocorre na área diretamente afetada pelo re-
servatório, em que a vegetação natural ocupa cerca de 18,87 ha, 

enquanto as áreas antrópicas ocupam 1,53 ha, predominando 
também as áreas de pastagens.

A cobertura vegetal e a ocupação do solo nas áreas destinadas 
ao reservatório e estruturas permanentes e provisórias da PCH 
São Bento (Área Total 20,41ha) são distribuídas conforme apre-
sentado a seguir.
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VEGETAÇÃO E OCUPAÇÃO DO SOLO
nas áreas destinadas ao reservatório e estruturas permanentes e provisórias da PCH São Bento

(Área Total 20,41ha)

Floresta ciliar/  
Floresta de galeria (55,76%)

11,380 ha

Estradas (0,27%)
0,054 ha

Capoeira (2,48%)
0,507 ha

Edificações/Solo exposto 
(0,25%)
0,050 ha

Pastagem (7%)
1,429 ha

Cerrado (34,04%)
6,948 ha

Árvores Esparsas (0,20%)
0,041 ha

Floresta ciliar/ 
Floresta de galeriaCerrado

Pastagem

Capoeira – 2%

34%

7%

Outros – 1%

56%
Estradas – 0,27%
Edificações/solo exposto – 0,25%
Árvores esparsas – 0,20%.

*Outros:
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Característica da pastagem plantada na Área de Influência Direta.

A área da PCH São Bento não interfere com Unidades de Conser-
vação e nem com Corredores Ecológicos legalmente instituídos.

Não foi registrada espécie endêmica (que ocorre só nessa região), 
todas as árvores são de ocorrência generalizada para o Cerra-
do. Onze espécies, entretanto, possuem alguma classificação de 
proteção legal como:  aroeira, garapa, flor-do-baile, baru, pequi, 
ipê-caraíba, Ipê-do-brejo, Ipê-do-cerrado, ipê-branco, gonçalo-
-alves e angico-vermelho. Entre essas plantas algumas ocorrem 
na área do futuro reservatório e estruturas como: gonçalo-alves, 
aroeira, garapa, ipê-caraíba, ipê-do-cerrado e angico-vermelho.

Considerando uma área de supressão de vegetação natural de 
18,877 ha, e um rendimento de material lenhoso calculado de 
78,46 m³/ha para o Cerrado e 264,73 m³/ha para a Floresta, é 
esperado um total de material lenhoso de 3.600,84 m³ para as 
formações presentes nas áreas do reservatório, eixo do barra-
mento e demais estruturas permanentes, com aproveitamento 
voltado predominantemente para lenha, sendo pouco significa-

tivo o volume voltado ao aproveitamento para serraria. Esse fato 
pode estar associado à exploração seletiva em alguns fragmentos 
e também pela característica de formação secundária, tanto do 
Cerrado como da Florestas.

Quanto aos fatores de pressão ou de degradação das Florestas 
e outras formas de vegetação natural da beira do rio São Bento, 
verificou-se que as atividades econômicas praticadas atualmen-
te (pecuária e agricultura) representam os maiores fatores de 
pressão sobre os ambientes naturais. A exploração de atividade 
agrícola se estabeleceu, quase sempre, sobre áreas anteriormente 
ocupadas pelas pastagens, sobretudo na porção média alta da 
bacia. A pecuária por sua vez, exerce maior pressão na porção 
baixa da bacia, coincidindo com terrenos de superfícies planas, 
porém, onde predominam solos de textura arenosa, até então 
menos atrativo à produção agrícola. As pastagens ocupam ainda 
os terrenos de maior declividade ou descaídos nas imediações 
do rio São Bento, como observado no local onde foi projetado 
o reservatório.
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5.2. Fauna (Animais)

ANIMAIS SILVESTRES

Um dos temas mais estudados antes da implantação de empre-
endimentos hidrelétricos é o relativo aos animais silvestres. O 
conhecimento da fauna é importante para que se analise as pos-
síveis interferências sobre esses animais. Os empreendimentos 
que necessitam suprimir parcelas de vegetação, fatalmente afe-
tam os animais silvestres, pois a maioria deles se refugiam e se 
alimentam nas matas.

O levantamento da fauna para o estudo de implantação da PCH 
São Bento foi realizado por vários técnicos, biólogos especialis-
tas nos diversos grupos de animais silvestres. Foram estudados 
os mamíferos terrestres (grandes, médios e de pequeno porte), 
as aves, os peixes, os répteis e anfíbios, os morcegos e também 
os insetos. Para cada grupo de animais foi necessário o uso de 
método de captura ou de investigação específico.

Mamíferos de médio e grande porte

Os mamíferos de médio e grande portes não foram capturados, 
apenas registrados através de estratégias como: visualização direta 
do animal; registro por câmeras fotográficas de disparo automáti-
co, mesmo durante a noite; identificação das fezes e pegadas nas 
matas e estradas da região. Outra contribuição ao conhecimento 
dos animais silvestres foi obtida através das conversas com os 
moradores das fazendas e chácaras, os quais falaram sobre os 
bichos que, em geral, aparecem nas suas propriedades.

A coleta de dados e investigação possibilitaram o registro 
de 24 espécies de animais como: lobo-guará, veado-catin-
gueiro, tamanduá-bandeira, onça-parda, raposinha-do-
-campo, quati, cachorro-do-mato, mão-pelada, capivara, 
tatus, entre outros.

Registro de pegadas 

Tamanduá-bandeira jovem 

Instalação de câmera com sensor automático

Raposinha-do-campo registrada pela câ-
mera de disparo automático
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Mamíferos de pequeno porte

Para o levantamento dos mamíferos de pequeno porte foram 
usadas estratégias de captura com armadilhas de arame, com 
uso de iscas de atração dentro delas, colocadas no interior das 
matas, em pontos de maior trânsito desses animais. Os animais 
capturados foram registrados, identificados, fotografados e em 
seguida soltos nos mesmos locais das coletas.

Entre esses pequenos animais registrados estão: gambá, 
cuíca, diversos tipos de ratos como o rato-da-árvore, ra-
to-da-água, rato de espinho e rato do mato.

Instalação de armadilha de captura  

Rato da árvore

Identificação de animal em campo

Soltura de espécie de gambá  

Entrevista com moradores

Cuíca 
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Foram registradas 24 espécies na região, sendo 6 na área 
próxima ao local da PCH São Bento, entre elas o morcego 
fruteiro, o morcego-beija-flor e o morcego-vampiro. 

Instalação de rede de captura

Morcego-fruteiro 

Morcego

Morcego-beija-flor 

Mastofauna alada (morcegos)

Os pequenos mamíferos voadores, os morcegos, foram capturados 
através de metodologias que usam redes praticamente impercep-
tíveis em meio as matas. Esses animais foram também identifica-
dos através de vistorias em ocos de árvores, abrigos embaixo de 
pontes e em taperas abandonadas. A principal preocupação na 
proteção a esses animais é que eles são muito importantes para a 
dispersão de sementes de plantas e controle de insetos, dos quais 
também se alimentam. Um só morcego é capaz de comer mais de 
dois mil insetos por noite. O acompanhamento desses pequenos 
animais voadores é também importante para o controle da espécie 
transmissora da raiva. Na região, conforme a AGRODEFESA e as 
entrevistas com os moradores da zona rural, não se constatou 
nenhuma ocorrência da raiva animal.
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Avifauna

A identificação das aves foi realizada através de várias metodo-
logias de registros como: avistamentos com o uso de binóculo, 
registro através do canto e captura com o uso de redes de neblina.  
Foram registradas 130 espécies de aves, pertencentes a 50 famílias. 
Entre estas, 4 são consideradas endêmicas, ou seja, vivem apenas 
no Cerrado. Foram identificadas espécies de aves insetívoras 
(se alimentam de insetos); frugívoras (se alimentam de frutos); 
granívoras (se alimentam de grãos); nectarívoros (se alimentam 
do néctar das flores); onívoros (têm alimentação diversificada, 
comem grãos, frutos, insetos); carnívoras (se alimentam de carne); 
piscívoras (se alimentam de peixes); e detritívoros (se alimentam 

Das

espécies registradas são endêmicas
130 4

de animais mortos). Várias das espécies de aves existentes na 
região são objeto de caça e da captura para criação em cativeiro, 
prática que é proibida por Lei. Nenhuma das aves registradas está 
sob ameaça de extinção, de acordo com o Ministério do Meio Am-
biente e o IUCN, órgão internacional de conservação da natureza.

Observação de aves no rio São Bento com auxílio de binóculo.
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Captura com o uso de rede de neblina

Trinca-ferro, visado por criadores de pássaros em gaiola

 Fogo-apagou, espécie onívora

Soldadinho, frugívoro, endêmica do Cerrado

Retirada de medidas da ave

Papagaio-galego, objeto de caça por criadores da região

Chorozinho-de-bico-comprido, insetívora 

Beija-flor, nectarívoro
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Herpetofauna (répteis e anfíbios)

Os répteis (cobras e os lagartos) e anfíbios (sapos e as rãs) também 
foram estudados. Os anfíbios são animais dependentes de am-
bientes aquáticos para a sua reprodução, enquanto que os répteis 
não têm dependência de ambientes úmidos para procriarem. 
Diversas características biológicas e ecológicas dos anfíbios, fazem 
deles seres mais sensíveis aos efeitos da degradação ambiental 
do que a maioria dos outros animais silvestres. Para a captura dos 
animais foram instaladas armadilhas, que consistem em baldes 
enterrados à altura do solo. Com o auxílio de cercas guias se induz 
os bichos a caírem dentro dos baldes. Foram realizadas também 
procuras em ambientes úmidos, como nas margens do rio São 
Bento, córregos e represas. Foram registradas 16 espécies de an-
fíbios e 6 espécies de répteis, evidenciando uma baixa ocorrência 
para essa região do Cerrado.

Os animais desses grupos que ocorrem na região são 
comuns em praticamente todo o país. Nenhuma das espé-

cies está sob ameaça de extinção.

Armadilha, captura de répteis e anfíbios

Biólogo realizando procura por animais 

Perereca-araponga, comum em áreas abertas

Jararaca, espécie peçonhenta
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Existem 56 espécies de insetos na região, alguns podem 
se tornar transmissores das doenças citadas.

Instalação de barraca de atração

Aspirador tipo frasco

Identificação ao microscópio

Mosquito Aedes

Entomofauna (Insetos)

Os insetos também foram capturados e estudados na região da 
futura PCH. O conhecimento dos mosquitos é importante, pois, 
vários deles podem transmitir doenças aos animais e às pessoas. 
Para a captura dos insetos foram empregadas várias estratégias, 
como o uso de puçá (cone de tecido preso a um aro); barraca 
iluminada para atrair os insetos; aspirador bucal (com mangueira 
de plástico transparente e tela na extremidade), além do uso de 
armadilha de captura automática, movida a bateria. Cada uma 
dessas estratégias teve um horário específico de captura definido.  
Os principais mosquitos alvos das pesquisas foram aqueles que 
podem transmitir enfermidades como a dengue, chikungunya, 
zika vírus, malária, febre amarela e filariose. Ao final das duas 
campanhas (seca e chuva), levantamentos de dados de outros 
estudos na região e consulta aos órgãos de vigilância sanitária, 
concluiu-se que:
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Ictiofauna (Peixes)

O estudo dos peixes no rio São Bento foi completo, envolvendo 
também o levantamento de ovos e larvas. A coleta de ovos e larvas 
com o uso de apetrechos específicos foi realizada na época da 
piracema, período em que os peixes sobem o rio para desovarem. 
Esse estudo é importante para identificar e proteger os locais 
preferenciais onde os peixes põem os ovos. Após as coletas o ma-
terial foi analisado em laboratório. As coletas revelaram pequena 
quantidade de ovos e larvas demostrando que o rio São Bento 
apresenta baixa atividade de reprodução de peixes.

Os peixes foram coletados para identificação em duas campanhas, 
em 10 locais diferentes do rio São Bento; uma campanha na seca 
(junho) e outra no período de chuva (março). Nessas coletas os Foram identificadas 31 espécies de peixes.

Pesca com rede

biólogos usaram vários apetrechos, como redes, tarrafas e puçás. 
Os peixes foram medidos, pesados e identificados em campo e, 
posteriormente soltos no mesmo local do rio. Alguns espécimes 
foram abatidos e abertos para se verificar o conteúdo o sistema 
reprodutivo (gônadas). Foram identificadas 31 espécies de peixes, 
entre as quais 9 que realizam migração em curtas distâncias e 3 
(mandi, curimatá e tabarana) em longas distâncias. Os peixes 
mais abundantes foram os lambaris e a branquinha. Ocorreram 
em menor quantidade, peixes como: o piau, o cascudo, o bagre, 
o pacu, a pirapitinga e a piranha. Em geral, o rio São Bento não é 
um rio dos mais piscosos.  
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Pesca com tarrafa Branquinha

Medição e pesagem do peixe Lambari

Exame do sistema reprodutivo Piau flamengo
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Os registros científicos dos estudos realizados na região são impor-
tantes para ampliar o conhecimento sobre os animais silvestres e, 
objetivamente direcionar as medidas de proteção e conservação 
dessa fauna durante e após a etapa de construção da PCH. 

Comunidades aquáticas

Quando se fala em Comunidades Aquáticas não se refere apenas 
aos peixes, mas também aos minúsculos animais, as vezes invisí-
veis aos nossos olhos, chamados de plâncton. A microfauna co-
nhecida como zooplâncton, juntamente com os micro-organismos 
chamados de fitoplâncton são importantes pois, participam de 
vários processos que ocorrem nas águas. O fitoplâncton por exem-
plo participa da fotossíntese e serve de alimento ao zooplâncton 
e a vários tipos de peixes. Esses organismos encontrados no rio 
São Bento são típicos de ambientes de águas rápidas. Não foram 
identificadas espécies que prejudicam a qualidade das águas. 
Também não foram encontrados moluscos invasores (caracóis 
e caramujos).

Não foram identificadas espécies que prejudicam a quali-
dade das águas

Quanto às plantas aquáticas, foram identificadas duas espécies 
que ocorrem em praticamente todo o território brasileiro, uma 
do gênero Luziola sp, planta anfíbia, vive bem dentro d'água, mas 
sobrevive por algum período livre da inundação.  Outro gênero en-
contrado foi Eleocharis sp, espécie cosmopolita, plantas pequenas 
que vivem em ambiente inundado, submersa, ou parcialmente 
encharcado, habitando lagos, rios e brejos formando manchas 
como um tapete.

Essas plantas estão bem adaptadas aos ambientes do 
rio São Bento e não representam risco de proliferação 

acentuada

Eleocharis sp, planta aquática

Luziola sp , planta aquática
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6. Meio Socioeconômico

A área de implantação da PCH São Bento situa-se integralmente 
no município de Davinópolis, entretanto, o estudo da socioecono-
mia considerou também o município de Catalão, uma vez que as 
interferências de sua construção terão reflexos positivos nos dois 
municípios, em razão principalmente da geração de empregos e 
do suprimento de produtos para a obra.

Catalão é uma cidade com mais de 100.000 habitantes. É um polo 
econômico regional com um parque industrial importante, com 
unidades de grande porte e um comércio vigoroso. A extração e 
transformação de minérios são a base para a instalação de outras 
indústrias e geração de receitas. Seu aeródromo, bem equipado 
recebe aeronaves médias e pequenas. Possui boa infraestrutura de 

Aeródromo de Catalão

Industria de grande porte em Catalão
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Praça da Matriz em Davinópolis

educação, inclusive universidades; de saúde com vários hospitais 
e de lazer, com clubes, lagos e áreas de recreação.

Davinópolis, município que abrigará a usina, tem 2.145 habitantes 
(2018), sendo que cerca de 1/3 dessa população ainda vive no 
campo. Possui ruas pavimentadas, mas sua infraestrutura, em 
geral, é modesta, dependendo muito da estrutura econômica e de 
saúde de Catalão, tanto que ainda não possui agência bancária. 
Apenas 11,2% da população tem ocupação formal. A população 
tem acesso a água tratada, mas não dispõe ainda de coleta de 
esgoto. A prefeitura mantém coleta de lixo em cerca de 70% das 
residências, o qual é destinado a um aterro controlado. A cidade 
não tem hospital, contando apenas com uma Unidade Básica 
de Saúde.
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Catalão Davinópolis

População dos municípios
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O setor da economia de Davinópolis com o maior valor agregado 
é a indústria, vindo na sequência a produção agropecuária e, em 
terceiro o setor de serviços. Na agropecuária a criação de aves 

Imagem da área urbana de Davinópolis.

e o rebanho bovino são mais significativos para a economia do 
município.
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Propriedades Diretamente Afetadas

A implantação das estruturas da usina PCH São Bento e o seu re-
servatório ocuparão uma área de 20,41 ha, atingindo parte de 07 
propriedades rurais às margens do rio. Três dessas propriedades 
pertencem a Construtora CCB e foram adquiridas visando a cons-
trução do empreendimento. Portanto, apenas 04 propriedades de 
particulares não estão ainda comprometidas com a construção 
da usina, devendo negociar as faixas de terras que interessam ao 

empreendimento. Essas parcelas, por estarem próximas ao rio, em 
sua grande parte, compõem as áreas de proteção permanentes, 
com algumas áreas de pastagens. Todas as propriedades foram 
visitadas e os proprietários informados detalhadamente sobre o 
projeto e o cronograma de implantação. A aceitação e a expec-
tativa pela implantação do empreendimento são muito boas.

Área remanescente da 
propriedade

Área afetada 
pela APP

Área afetada 
pelo reservatório

Área afetada pela Casa de 
Força ou Canal

01D - Lemes
48,5939 ha

01E - Cerradão
18,0348 ha

02D - São Bento
40,8907 ha

02E - São Bento
80,3195 ha

03D - Sítio Manga
41,3271 ha

03E - São Bento
75,6101 ha

04D - Sítio Manga
24,2761 ha

78,34%

21,74%

90,27%

84,66%

70,02%

84,26%

40,89% 50,91% 4,10%4,10%

9,73%

15,34%

87,59% 12,41%

15,57% 0,17%

8,24%

2,79% 0,71%

% de área atingida na propriedade – Margem Direita
Área total das propriedades: 155,0878 ha

% de área atingida na propriedade – Margem Esquerda
Área total das propriedades: 173,9644 ha

Legenda:
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Propriedades Diretamente Afetadas pelo Empreendimento
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As propriedades atingidas possuem uma área total de 329,0522 
ha, sendo que o reservatório afetará apenas 6,889 ha (2,09 % do 
total), a APP 77,922 ha. (23,68%) e o canal de adução e casa de 
força. 13,521 ha (4,11%). No total, as fazendas serão afetadas em 
98,332 ha, equivalente a 29,88% das propriedades.

Área total atingida nas propriedades

Área remanescente das propriedades

Área afetada pela APP

Área afetada pelo reservatório

Legenda:

74%

24%

2%

Mais de 90% dessa área está ainda coberta por vegetação natural, 
enquanto que no restante predominam as pastagens. Nenhuma 
benfeitoria será afetada. As propriedades são de pequeno porte 
e têm a criação de gado como principal atividade. 
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Árvores Esparsas (1,773)
MD - 0,327 | ME - 1,446

USO DO SOLO NA FUTURA APP DO RESERVATÓRIO (em ha)
Vegetação Natural

Área Produtiva

Outros

Floresta ciliar (31,792)
MD - 19,827 | ME - 11,964

Capoeira (0,476)
MD - 0,476

Cerrado (7,793)
MD - 7,198 | ME - 0,595

Pastagem (34,979)
MD - 11,152 | ME - 23,827

Acesso (0,199)
MD - 0,199

Área Alagada (0,353)
ME - 0,353

Edificações (0,006)
MD - 0,006

Resumo do Uso do Solo diretamente afetado pelo reservatório e estruturas

Uso do solo
Canal e Casa de 

Força
Reservatório

Canal, Casa de Força e 
Reservatório Total

MD ME MD ME MD ME

Vegetação natural

Árvores Esparsas 0,039 0,002 0,039 0,002 0,041
Capoeira Florestada 0,507 0,507 0,507
Cerrado 6,948 6,948 6,948
Floresta Ciliar 5,508 2,815 2,816 2,815 8,324 11,139
Floresta de Galeria 0,241 2,854 2,819 0,241 0,241
Subtotal 13,204 0,933 0,283 2,854 16,022 18,877

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

Outros
Acesso 0,054 0,054 0,054
Solo exposto 0,050 0,050 0,050
Subtotal 0,105 0,105 0,105

Total 13,521 3,787 3,102 3,787 16,623 20,410
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Uso do Solo nas Propriedades Diretamente Afetadas
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7. Programas Básicos Ambien-
tais, Impactos Ambientais e 
Medidas de Gestão

Impactos são as interferências causadas pelo empreendi-
mento nos meios físico, biótico e socioeconômico.

Para a identificação e a avaliação dos impactos considerou-se as 
diferentes atividades e fases do empreendimento: 

planejamento  implantação  operação.

Os programas básicos ambientais reúnem todas as medidas 
mitigadoras e compensatórias e servem para potencializar os 
impactos positivos; diminuir, controlar ou mesmo impedir im-
pactos ambientais negativos e compensar os que não possuem 
possibilidades de mitigação.

FIQUE POR DENTRO

Medidas mitigadoras são ações que visam a diminuição 
dos impactos no meio ambiente e estabelecidas antes da 
instalação do empreendimento.

Medidas compensatórias são ações destinadas a repor 
bens socioambientais perdidos em decorrência das ações 
diretas e indiretas do empreendimento.

7.1. Programa de Gerenciamento 
Ambiental
As obras relacionadas à implantação de empreendimentos hi-
drelétricos causam uma diversidade de interferências que ne-
cessitam ser devidamente monitoradas para que os impactos 
por elas gerados sejam minimizados. Dessa forma, o Programa 
de Gerenciamento Ambiental consiste em uma ferramenta de ge-

renciamento das atividades corriqueiras relacionadas à qualidade 
ambiental da fase de construção e operação da PCH São Bento.

AÇÕES:

Gerente Ambiental residente na obra.

Acompanhamento de todas as fases construtivas.

Atenção aos prazos junto ao Órgão Ambiental.

Esse programa reduz todos os impactos negativos e 
otimiza os positivos.

7.2. Programa Ambiental para Construção

As obras de escavação poderão provocar vibrações nas imediações 
da PCH São Bento, podendo aumentar os níveis locais de ruídos e 
também a dispersão de partículas e gases. Além disso, é necessário 
executar as obras no sentido de conduzir adequadamente as águas 
pluviais, dispor corretamente os resíduos e promover o tratamento 
da água e dos efluentes sanitários, como também a contenção/
reciclagem de óleos e graxas. Para tanto, as proposições apresen-
tadas nas medidas, que refletem na identificação de relevantes 
impactos, justificam a necessidade de implantação deste programa.

Esse Plano mitiga quase todos os impactos, com destaque para 
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, xerimbabo, da pressão 
sobre espécies mistificadas e do número de atropelamentos; 
Alteração no transporte de sedimentos e no nível de remanso do 
reservatório; Alterações microclimáticas; Risco de Acidentes de 
Trabalho Durante as Obras; Supressão da Vegetação; e, Possíveis 
interferências em patrimônio arqueológico.



Programas Básicos Ambientais, Impactos Ambientais e Medidas de Gestão • 55

AÇÕES:

AÇÕES:

AÇÕES:

Conduzir adequadamente as águas pluviais.

Conter/reciclar óleos e graxas.

Dispor corretamente os resíduos e promover o tratamento 
da água e dos efluentes sanitários e industriais.

Minimizar a emissão de gases poluentes, poeira e de ruídos.

O plano apresentará ações específicas, voltadas para as 
providências imediatas nos diversos casos de sinistros 
que possam ocorrer, em especial, acidentes que envol-
vam rompimento ou vazamentos da barragem.

Ações de conscientização de moradores e produtores da 
região quanto ao correto uso e manejo do solo.

Monitoramento e manutenção das estruturas de conser-
vação.

Monitoramento da alteração no transporte de sedimentos.

Mapeamento e caracterização das áreas com potencial a 
desenvolver erosão.

Monitoramento do nível de remanso do reservatório.

Recuperação de áreas que não serão utilizadas novamente 
pelas obras.

Esse programa reduz quase todos os impactos negativos.

7.3. Plano de Emergência e Estratégia 
Operacional

Ainda que a possibilidade de acidentes, como o rompimento da 
barragem, apresente probabilidade de ocorrência muito baixa, 
é obrigação do empreendedor prever um Plano de Emergên-
cia e Estratégia Operacional, que reúna as ações e a sequência 
operacional das estratégias a serem prontamente executadas 
na eventualidade de ocorrer acidentes relacionados a PCH São 
Bento, após a conclusão da obra.

Esse plano é de caráter preventivo para 
eventuais ocorrências de acidentes

Esse programa reduz os impactos de instabilidade 
de encostas, erosão, assoreamento, alterações 

na qualidade da água, entre outros.

7.4. Plano de Avaliação das Obras 
Destinadas à Contenção de Encostas e 
Drenagem Pluvial e de Desenvolvimento 
de Processos Erosivos

Devido às obras de terraplenagem, abertura e aumento de fluxo 
em estradas e supressão da vegetação e construção do canteiro de 
obras, o Plano de avaliação das obras destinadas à contenção de 
encostas e drenagem pluvial e de desenvolvimento de processos 
erosivos prevê a execução, durante a fase de construção.

Esse Plano mitiga os impactos de Instabilidade de encostas; Sur-
gimento de processos erosivos e assoreamento do reservatório; 
Alterações da qualidade da água em função das ações construtivas; 
Perda de estanqueidade do reservatório, e Alteração no transporte 
de sedimentos e no nível de remanso do reservatório.
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7.5. Programa de Monitoramento 
Limnológico e Qualidade da Água

A implantação de um reservatório provoca alterações na qualidade 
da água e nas comunidades aquáticas, desde a fase de construção, 
onde as obras podem influenciar a 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. Assim, 
as águas do rio São Bento deverão ser monitoradas para minimizar 
e/ou evitar alterações indesejáveis na qualidade da água.

Esse Programa mitiga os impactos de Alteração da qualidade da 
água por lançamento de efluentes e resíduos; alterações da quali-
dade da água em função das ações construtivas e da supressão de 
vegetação; alterações na qualidade da água subterrânea; alteração 
da qualidade da água devido à formação do reservatório; alterações 
da qualidade da água decorrente da inundação de componentes 
orgânicos; aumento da diversidade das comunidades planctônicas; 
proliferação de macrófitas aquáticas, cianobactérias e moluscos.

AÇÕES:

Monitoramento dos parâmetros físico-químicos e microbio-
lógicos das águas no rio São Bento.

Monitoramento das comunidades aquáticas, a fim de veri-
ficar a presença de espécies invasoras, como o Mexilhão-
-dourado.

Esse programa monitora eventuais alterações 
da qualidade da água do rio, do reservatório e 
subterrânea, das comunidades aquáticas e a 

alteração no transporte de sedimentos.

7.7. Programa de Resgate da Flora e 
Reflorestamento da APP do Reservatório

Ele será executado para reduzir e compensar o efeito negativo 
do empreendimento pela supressão da vegetação local e será 
executado por profissionais que possuem experiência e conhecem 
a vegetação do Cerrado.

Para o estabelecimento do reservatório será necessária a supres-
são da vegetação natural ali existente, incluindo a atual vegetação 
marginal do rio São Bento. Para reduzir esse impacto, além da 
perda de espécies da flora, será executado o Programa de Reflo-
restamento da Área de Preservação Permanente.

AÇÕES:

Orientação de profissionais habilitados para que o desmata-
mento ocorra somente nas áreas estritamente necessárias.

Desmatamento de acordo com as diretrizes e requisitos 
dispostos no Programa e nas Licenças Ambientais.

Disponibilização da madeira resultante da supressão ao 
proprietário da terra.

Esse programa reduz o impacto de alterações na 
qualidade da água, modificação da paisagem local 

e interferência nos processos de dispersão.

7.6. Programa de Supressão da Vegetação

Para que se instale as estruturas da PCH e se estabeleça o lago 
será necessária a retirada da vegetação natural presente nesses 
locais e para que isso ocorra de forma responsável será executado 
o Programa de Supressão da Vegetação.
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AÇÕES:

Coleta de sementes das plantas que existem na área que será 
desmatada e no entorno.

Uso das sementes na fase de restauração da Área de Preser-
vação Permanente.

Utilização das sementes para reprodução em viveiro.

Plantio de espécies nativas da região no entorno do reser-
vatório.

Plantio e/ou isolamento de áreas para que a vegetação seja 
recomposta na APP do reservatório formando corredores 
com uma nova conexão com APP do rio.

Esse programa reduz o impacto de perda da diversidade 
de espécies da e de seus recursos importantes para 

a fauna, surgimento de processos erosivos e de 
assoreamento do reservatório, modificação da paisagem 

local e interferência nos processos de dispersão.

AÇÕES:

Promoção da restauração e recomposição das áreas de 
obras por meio da realização de ações para evitar erosões 
e assoreamento.

Recomposição da vegetação nativa no local.

Esse programa reduz o impacto de perda do aspecto da 
vegetação e diversidade de espécies na área diretamente 
afetada, Alterações da qualidade da água, modificação da 
paisagem local e interferência nos processos de dispersão.

7.8. Programa de Recuperação de Áreas 
Degradadas

Geralmente para a construção de PCHs são necessárias interven-
ções em algumas áreas que não serão permanentes da usina, 
como canteiro de obras, áreas de bota-fora e de empréstimo, e 
ao concluir tais obras temporárias, essas áreas precisam ser recu-
peradas, ao final da atividade executada. Para tanto, o Programa 
de Recuperação de Áreas Degradadas definirá todas as diretrizes 
a serem cumpridas.

7.9. Programa de Proteção e 
Monitoramento da Fauna

A execução das atividades construtivas pode assustar e afastar 
a fauna existente no local das obras, assim como o enchimento 
do lago pode causar afogamento de espécies que são mais len-
tas e não conseguem fugir para outras áreas, ficando ilhadas ou 
morrendo afogadas. O programa também executará o monitora-
mento da fauna face às modificações da paisagem decorrentes 
da implantação da PCH São Bento.

AÇÕES:

Afastamento de animais dos locais de obra, por biólogos e 
demais profissionais com experiência.

Coleta de animais ilhados e “desorientados” e soltura em 
fragmentos próximos.

Monitoramento da fauna após a implantação do empreen-
dimento.
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AÇÕES:

AÇÕES:

Acompanhamento e monitoramento da população de 
insetos vetores para contribuir com o sistema de saúde do 
município envolvido.

Coleta das espécies de peixes dentro do reservatório, acima 
e abaixo dele, para avaliar as possíveis alterações na ocor-
rência de espécies nesses locais e a adaptação das espécies 
de peixes após a barragem.

Possibilitar que os peixes migradores alcancem a porção alta 
da bacia nos períodos de piracema, por sistema de transpo-
sição manual.

Coleta dos peixes que ficarem aprisionados em “poças” nas 
fases de desvio do rio, e durante procedimentos de manu-
tenção das turbinas e canal de adução.

Esse programa reduz o impacto eventuais perdas de espécies 
da fauna, na área diretamente afetada, em função do risco de 
afogamento de animais, da modificação da paisagem local 
e interferência nos processos de dispersão e de acidentes 

com animais peçonhentos.

Esse programa busca reduz o impacto de um eventual 
aumento de proliferação de vetores de doenças.

Esse programa reduz os impactos de sobrecarga na infraestru-
tura municipal, inflação imobiliária, aumento na ocorrência 
de DSTs, gravidez precoce, exploração sexual, desmobilização 
de mão de obra e desaquecimento de atividade econômica e 
potencializa os impactos de geração de emprego, dinamiza-
ção da economia local, aumento na arrecadação de tributos 

públicos e a capacitação de trabalhadores.

7.10. Programa de Monitoramento da 
Entomofauna Vetora e Bioindicadora

A modificação que ocorrerá no ambiente pode refletir em alteração 
na dinâmica populacional da entomofauna vetora e bioindicadora 
existente na área de influência direta. Como a entomofauna ve-
tora apresenta importância para a saúde pública, pois pode vir 
a ser vetora de doenças que podem acometer o homem, serão 
monitorados possíveis impactos biológicos que poderão refletir 
diretamente na saúde da comunidade. Quanto à entomofauna 
bioindicadora, deverão ser monitoradas as vespas, abelhas e for-
migas (himenópteros), pois são de grande importância ecológica 
e econômica para o homem.

7.11. Programa de Monitoramento, 
Transposição e Salvamento da Ictiofauna

O barramento do rio São Bento e a formação do lago representa 
alteração da dinâmica do rio naquele trecho, impedindo o livre 
trânsito dos peixes e podendo alterar quais peixes permanece-

7.12. Programa de Articulação 
Institucional, Responsabilidade 
Socioambiental e Monitoramento dos 
Indicadores Socioeconômicos

A chegada das obras nos municípios e importação de mão de 
obra podem acarretar em impactos positivos e negativos para 
os municípios.

rão nas águas semilênticas do reservatório. O empreendedor 
executará o programa buscando mitigar os impactos de pressão 
negativa sobre as assembleias de peixes nas fases de desvio e 
enchimento do reservatório e aprisionamento de peixes durante 
procedimentos de manutenção das turbinas e canal de adução.
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AÇÕES:

AÇÕES:

Ações em parceria com os municípios de Catalão e Davinó-
polis, como reuniões, palestras e distribuição de material 
informativo.

Visitas regulares às secretarias e órgãos vinculados para 
monitoramento dos indicadores socioeconômicos, para 
avaliar se possíveis alterações estão vinculadas às obras.

Ações para a capacitação e seleção de trabalhadores para 
o empreendimento.

Distribuição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
aos operários.

Realização de palestras, oficinas e materiais de comunicação 
de caráter preventivo, objetivando a diminuição do risco de 
acidentes em obras. 

Realização de parcerias com a Secretaria de Saúde dos mu-
nicípios.

Esse programa reduz os impactos de geração de emprego e 
dinamização da economia local, sobrecarga na infraestrutura 
municipal, inflação imobiliária, aumento na ocorrência 
de DSTs, gravidez precoce, exploração sexual, aumento 
na arrecadação de tributos públicos, a capacitação e 
seleção de trabalhadores, desmobilização de mão de obra 
e desaquecimento de atividade econômica e geração de 

conhecimento.

Esse programa reduz os impactos de Risco de Acidentes de 
Trabalho Durante as Obras.

Os impactos a serem mitigados ou otimizados são: o aumento 
da oferta de energia, maior estabilidade ao sistema nacional e 
inserção de fonte renovável na matriz de energia do Brasil; a ca-
pacitação e seleção de trabalhadores para o empreendimento; a 
Desmobilização de mão de obra e desaquecimento de atividade 
econômica; a Interferência no cotidiano da população residente 
nas propriedades afetadas pelo reservatório; a Geração de conhe-
cimento dos municípios em estudo; a Sobrecarga na infraestru-
tura municipal e equipamentos públicos e inflação imobiliária; 
o Aumento na ocorrência de DSTs / Aids, ocorrência de gravidez 
precoce e exploração sexual, e o Aumento na arrecadação de 
tributos públicos.

7.13. Programa de Saúde e Segurança do 
Trabalhador

A construção de uma PCH reúne vários operários e exige a mani-
pulação de maquinários, ferramentas e execução de atividades 
construtivas que podem causar acidentes de trabalho.

AÇÕES:

Parcerias com instituições educacionais da região para a 
promoção de cursos de capacitação profissionalizantes 

Parcerias com os municípios para viabilizar a formação de um 
banco de dados com o cadastro da mão de obra disponível 

7.14. Programa de Treinamento e 
Qualificação da Mão de Obra

Para a construção da PCH São Bento haverá necessidade de 
contratação de mão de obra e, é possível reduzir a importação 
de trabalhadores com a valorização da mão de obra local e sua 
qualificação.
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Esse programa reduz praticamente todos os impactos, em 
especial os sociais, em relação à incerteza de implantação 
do projeto, geração de emprego, dinamização da economia 
local e interferência no cotidiano da população, entre outros.

AÇÕES:

Estabelecimento de um relacionamento positivo e cons-
trutivo entre os trabalhadores(as), população local, gesto-
res públicos e a empresas contratadas para a construção 
do empreendimento.

Divulgação das etapas da obra e das ações e atividades 
executadas pelos demais PBAs.

Palestras e reuniões para estreitar o relacionamento que 
é mantido com a população diretamente afetada, por 
meio de visitas regulares para esclarecimento e coleta de 
eventuais reclamações, críticas e sugestões.

Esse programa previne o aumento na ocorrência de DSTs / 
Aids, ocorrência de gravidez precoce e exploração sexual.

7.16. Programa de Comunicação Social

A simples notícia de construção de uma PCH gera muitas incer-
tezas, especulações e dúvidas diversas na população local, prin-
cipalmente na área direta em que as estruturas e o lago da usina 
serão construídos.

Esse Programa mitiga praticamente todo os impactos, no entanto, 
destaca-se os impactos sociais de Intranquilidade da população 
ante a incerteza de implantação do projeto; geração de emprego, 
dinamização da economia local; aumento na arrecadação de tri-
butos públicos; interferência no cotidiano da população residente 
nas propriedades afetadas pelo reservatório; interferência em 
benfeitorias e negociação de terras; e geração de conhecimento 
dos municípios em estudo.

AÇÕES:

Ações junto aos trabalhadores(as) contratados(as) e com 
a comunidade geral, sobretudo as que residem na área de 
influência direta.

Realização de palestras de conscientização sobre gravidez 
precoce e indesejada, exploração sexual e o risco de conta-
minação pelo vírus da Aids e DSTs.

Distribuição de preservativos aos operários da obra.

Parcerias com a Secretaria de Saúde do município.

nos municípios, com perfil do trabalhador, experiências pro-
fissionais e perspectiva de atuação nos postos de trabalho 
disponíveis na obra.

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

A elevação da população masculina pode alterar a dinâmica social 
local e até reverberar em questões de saúde pública, devido à 
possibilidade de envolvimento dos trabalhadores da obra com a 
população local, podendo resultar em encontros efêmeros e sem 
a devida prevenção, aumentando a possibilidade de gestações 
não planejadas e índices locais de DSTs.

Esse programa previne o impacto de Sobrecarga na 
infraestrutura municipal e equipamentos públicos e 
inflação imobiliária; Desmobilização da mão de obra 
e desaquecimento da atividade econômica, com a 

potencialização da contratação de mão de obra local.
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Esse programa reduz os impactos de Intranquilidade da 
população ante a incerteza de implantação do projeto; 
Interferência no cotidiano da população residente nas 
propriedades afetadas pelos reservatórios; e Interferência 

em benfeitorias e negociação de terras.

AÇÕES:

Disciplinar as ações de negociação e aquisição (quando 
necessário).

Promover um diálogo coerente e honesto com a população 
local.

Indenizar de forma justa as terras de algumas propriedades 
que serão afetadas.

7.18. Programa de Negociação de Terras

O estabelecimento do reservatório, sua APP e das estruturas per-
manentes da PCH São Bento requerem a aquisição de parcelas de 
terras de propriedades rurais em Davinópolis. Não haverá ben-
feitoria afetada na alternativa apresentada para o licenciamento.

Esse programa previne vários impactos, como alterações na 
qualidade da água, proliferação de vetores, interferência 
no cotidiano da população, aumento na ocorrência de DST/
AIDS, gravidez precoce e exploração sexual, entre outros.

AÇÕES:

Realização de seminários e palestras com temáticas dire-
tamente relacionadas ao empreendimento, como exemplo 
água, solo, resíduos sólidos e sustentabilidade, objetivando 
ampliar a percepção e concepção de natureza e ambiente 
da população e trabalhadores.

7.17. Programa de Educação Ambiental

A execução das ações construtivas altera o ambiente em suas 
características físicas, bióticas e sociais, e a Educação Ambiental 
junto aos operários e moradores locais é importante para cons-
cientização dessa temática.

Esse Programa mitiga vários impactos, com ênfase em surgimento 
de processos erosivos e assoreamento do reservatório; alteração 
da qualidade do ar e contaminação do solo; alterações na qualida-
de da água por lançamento de efluentes e resíduos, perda fitofisio-
nômica e da diversidade das espécies da flora na área diretamente 
afetada, pressão negativa sobre as espécies faunísticas; risco de 
afogamento de espécies da fauna e de acidentes com animais 
peçonhentos; favorecimento à proliferação de vetores; pressão 
negativa sobre as Assembleias de Peixes nas fases de desvio e 
enchimento do reservatório e aprisionamento de Peixes durante 
procedimentos de manutenção das turbinas e canal de adução; 
interferência no cotidiano da população residente nas proprie-
dades afetadas pelos reservatórios; e possibilidade de aumento 
na ocorrência de DST/AIDS, gravidez precoce e exploração sexual.

7.19. 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 pla-
neta. 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 sis-
temas deve ser dirigido de tal forma a manter o desenvolvimento 
e torná-lo responsável pela sua sustentabilidade.
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O Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservató-
rio Artificial (PACUERA) tem como finalidade definir o Zoneamento 
da Faixa de Proteção do reservatório da PCH São Bento incorpo-
rando a configuração do futuro reservatório às ações adequadas 
das atividades e usos das áreas adjacente ao mesmo.

AÇÕES:

Realização de vários estudos que resultarão em um 
zoneamento dos usos do reservatório, com o objetivo de 
indicar um conjunto de diretrizes para disciplinar a con-
servação, a recuperação, o uso e ocupação do entorno do 
reservatório artificial a ser formado.

Esse programa, além de ser uma exigência legal, busca 
minimizar os impactos da perda de terras agricultáveis 
buscando novas oportunidades de investimento em 

decorrência da formação do reservatório.

8. Considerações Finais

O desenvolvimento é importante e ocorre principalmente através 
da apropriação dos recursos da natureza. Entretanto, é fundamen-
tal que haja respeito a natureza e equilíbrio entre o desenvolvi-
mento econômico e o meio ambiente. Por essas razões o Estudo 
de Impacto Ambiental (EIA) é tão importante e realizado antes da 
implantação de empreendimentos que exigem obras de médio 
e grande portes.

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) da Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) São Bento seguiu rigorosamente a legislação e 
atendeu as exigências do órgão ambiental de Goiás, o qual apro-
vou, previamente um Termo de Referência. O Estudo foi executado 
por uma equipe de técnicos, especialistas em diversos temas 
que fizeram um diagnóstico dos aspectos físicos (clima, rochas, 

solos, relevo e água); dos aspectos biológicos (animais silvestres 
e vegetação) e, dos aspectos sociais e econômicos (população, 
saúde, educação, lazer, atividades produtivas e comerciais). Com 
o conhecimento detalhado (diagnóstico) da região foi possível 
aos técnicos prognosticar a inserção da PCH, com todas as suas 
estruturas, especialmente o lago, e avaliar as interferências ou 
impactos que ela (a PCH) poderá causar no ambiente.

Na sequência do Estudo os técnicos propuseram ou projetaram as 
medidas que deverão ser executadas para se evitar ou minimizar 
os impactos. Essas medidas foram detalhadas na forma de Pla-
nos e Programas Ambientais, contemplando ações e atividades 
mitigadoras ou otimizadores para os impactos físicos, biológicos 
e sociais. Todos esses cuidados e esforços visam a que o empre-
endimento possa ser implantado de forma equilibrada, de modo 
a causar a menor interferência possível.

Os empreendimentos de geração de energia são considerados de 
utilidade pública, uma vez que favorecem para toda uma comu-
nidade, possibilitando desenvolvimento econômico, geração de 
empregos, conforto, segurança, entre outros benefícios impor-
tantes. Portanto, a construção da PCH São Bento proporcionará 
uma série de benefícios à região, especialmente ao município de 
Davinópolis. Entre outros, a implantação da PCH gerará empregos 
e tributos na fase de construção, que refletirão diretamente na 
melhoria da renda das famílias, na dinamização do comércio e 
dos serviços na cidade.

Na fase de funcionamento a geração de 12 MW de energia propor-
cionará maior estabilidade ao sistema de fornecimento da região, 
possibilitando novos investimentos que dependem da energia, 
como indústrias, que geram muitos empregos e impostos públi-
cos que acabam refletindo em sequência, em outros aspectos 
sociais positivos que melhoram a qualidade de vida das pessoas. 
Portanto, em se atendendo ao que o Estudo Ambiental propõe, 
a construção da usina poderá ser feita de forma equilibrada e 
ambientalmente viável, proporcionando os grandes benefícios 
já experimentados por outros municípios goianos que possuem 
usinas em seus territórios.
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9. Equipe Técnica

EMPRESA RESPONSÁVEL
Ambiental Consultoria, Estudos e Projetos

EQUIPE TÉCNICA - EIA/RIMA DA PCH SÃO BENTO

José Aloísio da Silva
CREA nº 6087/D-GO
Coordenação Geral

Meios Físico, Biótico e Antrópico

Heloísa Improta Dias
Geóloga CREA nº 2612920218/D
Meio Físico

Gabriela Duarte Vilela
Engenheira Florestal CREA nº 11258/4-D
Flora

Gustavo Ribeiro Aloísio
Biólogo CRBio nº 030565/04-D
Coordenação Meio Biótico

Sheila Pereira de Andrade
Bióloga CRBio nº 70957/04D
Herpetofauna

Denison Sampaio Ribeiro
Biólogo CRBio nº 076617/04-D
Avifauna

Uinny Marques Dias
Bióloga CRBio nº 098773/04-D
Mastofauna Terrestre e Alada

Rodrigo Santana de Oliveira
Biólogo CRBio: 112692/04-D
Entomofauna

Rhuana Thayna Barros Nascimento
Bióloga CRBio nº 70710/04D
Macrófitas Aquáticas

Marianny Aparecida de Oliveira Feliciano
Biólogo CRBio nº 104279/04-D
Ictiofauna e Ictioplâncton

Juliana Machado do Couto Curti
Bióloga CRBio nº 030921/04-D
Limnologia Geral e Qualidade das Águas

Carla Simone da Silva
Assistente Social CRESS nº 2231
Socioeconomia

Lorena Alves e Silva
Tecnóloga em geoprocessamento CREA 16.652/D-GO
Elaboração de Mapas e Figuras
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DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA
Avocado Design Ltda

RESPONSÁVEL TÉCNICO (RT)
José Aloísio da Silva 
CREA nº 6087/D-GO
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Esta publicação apresenta o Relatório de Impacto 
Ambiental - RIMA, parte integrante do processo 
de licenciamento da Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) São Bento, que tem seu projeto no rio São 
Bento, no município goiano de Davinópolis.

O RIMA é um documento que analisa e avalia as 
consequências ambientais de um projeto, isto é, 
as possíveis mudanças no meio ambiente que ele 
pode causar.

Consultoria, Estudos e Projetos


