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9. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA AID e ADA 

 
9.1. Meio Físico 

 

9.1.1. Metodologia 

 

9.1.1.1. Clima 

 

A caracterização climática das áreas de influência do empreendimento foi elaborada 

a partir de três abordagens complementares. Na primeira, de âmbito regional, foram 

apresentados no diagnóstico da AII e AAR os principais mecanismos e sistemas de 

circulação planetária, que atuam na macroescala e na mesoescala regional. 

Na segunda abordagem apresenta-se a caracterização climática com base nos 

parâmetros registrados na Estação Climatológica do município de Catalão - GO, operada 

pelo INMET, que corresponde à estação mais próxima e com maior representatividade 

geográfica e de dados para o empreendimento. Os dados obtidos permitiram a análise do 

comportamento dos seguintes elementos climáticos: temperatura, precipitação, insolação, 

umidade relativa do ar e capacidade evaporativa do ar. 

Para complementar as demais abordagens foi realizada uma terceira, que consistiu 

na compilação dos dados literários. 

 

9.1.1.2. Geologia, Cavidades Naturais, Hidrogeologia e Sismicidade 

 

A caracterização da geologia partiu da revisão bibliográfica de dados institucionais e 

do amplo acervo existente de estudos técnicos e científicos que abordam as áreas de 

interesse. 

Inicialmente os trabalhos compreenderam a interpretação de dados, mapas 

geológicos e imagens de satélite, além da compilação de informações contidas na 

bibliografia consultada. Em seguida, essas informações foram complementadas por 

conhecimentos prévios sobre a região e inspeções de campo. 

Partindo-se da contextualização, buscou-se compreender a organização dos 

diferentes domínios geológicos, estruturais e morfológicos incluídos nos espaços de 

interesse, bem como a sua interrelação. A partir da diferenciação desses domínios foi 

possível definir os compartimentos geológicos e geomorfológicos das áreas de estudo para 

a organização do relatório. 
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Os caminhamentos com o intuito de se observar a ocorrência ou não de cavidades 

naturais na Área Diretamente Afetada do AHE Davinópolis foram realizados durante as 

campanhas de campo, efetuadas nos meses de fevereiro e março de 2009. A observação 

foi feita por meio de observação direta, com auxílio de binóculos, câmeras digitais, 

equipamento GPS e veículo. Os caminhamentos ocorreram, preferencialmente, em 

encostas ao longo do leito do rio e da área do futuro reservatório da UHE Davinópolis.  

O estudo de cavidades naturais visa preservar e conservar o Patrimônio 

Espeleológico Nacional, de acordo com o disposto na Constituição Federal Art. 20, inciso X, 

Decreto no 99.556, de 01/10/1990, parcialmente alterado pelo Decreto 6.640 de 7/11/2008, 

Resolução CONAMA no 237/97, de 19/12/1997, Resolução CONAMA no 347/04, de 

13/09/2004, Portaria IBAMA no 887/90, de 15/06/1990, que em suma, fomentam 

levantamentos, estudos e pesquisas que possibilitem ampliar o conhecimento sobre as 

cavidades naturais subterrâneas existentes no território brasileiro. 

Os estudos hidrogeológicos e de águas subterrâneas da área do empreendimento 

foram obtidos por meio de estudos elaborados pelo Serviço Geológico do Brasil - CPRM 

com o objetivo de reconhecer as principais características dos aquíferos locais, qualitativa e 

quantitativamente, de forma a permitir uma avaliação conjunta com os demais recursos 

naturais. 

Os estudos de sismicidade basearam-se na relação de dados sísmicos que 

ocorreram na região próxima ao AHE Davinópolis. Os dados foram elaborados pelo 

Observatório Sismológico da Universidade de Brasília. 

 

9.1.1.3. Recursos e Direitos Minerários 

 

Os recursos e direitos minerais foram determinados tendo como base as substâncias 

requeridas para as áreas das Poligonais DNPM, obtidas em 2010 pelo Programa SIGMINE 

junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral. 

 

9.1.1.4. Geomorfologia 

 

A caracterização da geomorfologia partiu da revisão bibliográfica de dados 

institucionais e de estudos técnicos e científicos que abordam as áreas de interesse. 

Os trabalhos compreenderam a interpretação dos dados e mapas geomorfológicos 

da área, além do uso de imagens hipsométricas obtidas no projeto SRTM (Shuttle Radar 

Topography Mission) da NASA/USA. Os mapeamentos tiveram como base o levantamento 
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aerofotogramétrico e as ortofotocartas elaboradas quando da realização dos estudos de 

inventário da bacia do rio Paranaíba a montante do reservatório da UHE Emborcação. 

As ortofotocartas digitais foram geradas a partir das mesmas fotografias aéreas 

utilizadas no processo de restituição. O levantamento aerofotogramétrico do rio Paranaíba 

foi executado na escala 1:10.000, com curvas de nível a cada 5 m.  

 

9.1.1.5. Pedologia 

 

O mapeamento e caracterização pedológica foram elaborados por meio de 

classificação fotointerpretativa e correlação com a geologia, geomorfologia e os processos 

de formação de solos da região.  

Outra importante fonte de informação foram os estudos elaborados pela EMATER 

(Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais) em 1992 e 

atualizados pela CETEC (Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais) e UFV 

(Universidade Federal de Viçoca) em 2005, além do Sistema Brasileiro de Classificação de 

Solos da EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) de 1999. 

As informações foram complementadas por conhecimentos prévios sobre a região e 

inspeções de campo. 

 

9.1.1.6. Áreas Degradadas 

 

As áreas degradadas foram detectadas e pesquisadas utilizando-se de fotografias 

aéreas, imagens de satélite e visita em campo. Inicialmente foram lançados pontos de 

feições de áreas degradadas com base nos seguintes dados: 

 

 fotografias aéreas de 2002, disponíveis na revisão do Inventário Hidrelétrico da bacia 

do Paranaíba, a montante da UHE Emborcação elaborada pela Engecorps em 

fevereiro de 2003; 

 fotos aéreas registradas no ano de 2002, do projeto SP-MG-GO do Instituto 

Brasileiro de Geografia Estatística-IBGE; 

 imagens recentes do satélite CBERS 2B, de outubro de 2008. 

Após a visita de campo, os dados foram processados em escritório com o uso de 

imagem de satélite de alta resolução SPOT 5, de outubro de 2008, e fotografias aéreas 

provenientes de sobrevôos de helicóptero (setembro/2008) e avião (fevereiro/2009). 
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9.1.1.7. Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos 

 

A hidrografia da área do empreendimento foi estudada utilizando-se dos diversos 

recursos disponíveis para o tema. Os estudos tiveram como base:  

 imagens de satélite; 

 base cartográfica oficial do IBGE;  

 fotografias aéreas;  

 dados de monitoramento hidrométrico pertencentes à rede de estações de 

instituições públicas ou privadas, disponibilizados pelos órgãos; 

 pesquisa às propriedades que estão presentes na área do empreendimento; 

 dados dos diversos institutos e órgãos tais como:  

 Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM); 

 Agência Ambiental de Goiás; 

 Agência Nacional das Águas (ANA); 

 Empresa de Pesquisa Energética (EPE); 

 Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL); 

 Operados Nacional do Sistema (ONS); 

 Serviço Geológico do Brasil (CPRM); 

 Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. 

 

9.1.1.8. Qualidade das águas 

 

O presente estudo teve por objetivo realizar o monitoramento sistemático da 

qualidade da água através dos parâmetros mais significativos, de modo a oferecer subsídios 

para o diagnóstico dos possíveis impactos ambientais à qualidade das águas, decorrentes 

da implantação do AHE Davinópolis. 

Para tanto, foram realizadas 05 (cinco) campanhas de amostragem, nos meses de 

março, maio, julho e outubro de 2009 e fevereiro/2012. Essas amostragens foram realizadas 

buscando contemplar as 02 (duas) estações existentes na região: seca (maio e julho e 

outubro) e chuva (março/2009 e fevereiro/2012). 

As amostragens foram realizadas em 10 (dez) pontos, descritos no Quadro 9.1. Cabe 

ressaltar que estes pontos foram escolhidos de acordo com suas características, buscando-

se contemplar a maior diversidade possível. Além disso, também foram consideradas as 

vias de acesso atuais e futuras, uma vez que para outros pontos que seriam interessantes 

para o monitoramento, não conseguimos acesso. Foram amostrados pontos situados a 
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montante e a jusante do futuro reservatório, lagoas marginais, alguns afluentes e os rios 

Paranaíba e Verde, em pontos internos ao futuro reservatório. 

 

Quadro 9.1: Descrição dos pontos de amostragem. 
Identificação 

do Ponto 

Local de Amostragem Coordenada Descrição 

DAVI 01 Rio Paranaíba, próximo 

ao futuro barramento 

233.889 e 

7.984.770 

Localizado no rio Paranaíba, ao lado do rancho 

do “Marcão”. Mata ciliar presente na margem 

direita e em mosaicos. Margem com barranco 

argiloso e com presença de matéria orgânica. 

Substrato do fundo formado por areia e pedras.  

Existência de fazenda de gado e ranchos de 

pesca no entorno. 

DAVI 02 Rio Paranaíba, a 

jusante do futuro 

barramento 

232.658 e 

7.984.129 

Rio Paranaíba, distante cerca, 4 km do início do 

lago de Emborcação. Mata ciliar presente, porém 

alterada. Substrato do fundo formado por areia e 

pedras. Existência de fazenda de gado, rancho 

de pesca e dragas no entorno. 

DAVI 03 Rio Verde, no início do 

reservatório 

256.571 e 

8.005.366 

Margem com barranco argiloso e com pedras 

DAVI 04 Rio Paranaíba, na foz 

do rio Verde 

258.239 e 

8.001.896 

Presença de balsa garimpeira. Mata ciliar 

presente. Pequenas ilhas no meio do rio. 

DAVI 05 Rio Paranaíba, na foz 

do ribeirão do 

Boqueirão 

234.546 e 

7.986.643 

Ribeirão com volume considerável de água e 

fundo aparentemente arenoso. Ranchos e balsas 

DAVI 06 Lagoa Marginal 1 256.591 e 

8.005.725 

Pequena lagoa com fundo argiloso e duro. 

Grande quantidade de matéria orgânica e odor 

característico 

DAVI 07 Lagoa Marginal 2 255.661 e 

8.005.693 

Lagoa com características bastante semelhantes 

à lagoa 1 

DAVI 08 Lagoa Marginal 3 2  56.716 e 

8.005.457 

Lagoa com dimensões ligeiramente maiores que 

as outras duas lagoas 

DAVI 09 Rio Paranaíba, no 

centro do futuro 

reservatório 

243.642 e 

7.992.769 

Lavoura de milho, na margem situada do lado de 

Minas Gerais. 

DAVI 10 Rio Paranaíba, a 

jusante da foz dos 

córregos Santana (MG) 

e Buritis (GO) 

242.962 e 

7.992.326 

Presença de balsa garimpeira 

 

A seguir, fotos apresentando as características dos pontos onde foram realizadas as 

amostragens. 
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Foto 9.1: Ponto DAVI 01. 

 
Foto 9.2: Ponto DAVI 02. 

 
Foto 9.3: Ponto DAVI 03. 

 
Foto 9.4: Ponto DAVI 04. 

 
Foto 9.5: Ponto DAVI 05. 

 
Foto 9.6: Ponto DAVI 06. 

 
Foto 9.7: Ponto DAVI 07. 

 
Foto 9.8: Ponto DAVI 08. 
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Foto 9.9: Ponto DAVI 09. 

 
Foto 9.10: Ponto DAVI 10. 

 

Objetivando analisar as características limnológicas e de qualidade das águas do rio 

Paranaíba, no local onde será formado o reservatório do AHE Davinópolis, foram 

analisados, os seguintes parâmetros: 

 

 pH 

 Carbono total dissolvido 

 Velocidade de correnteza 

 Cor 

 Turbidez 

 Temperatura da água e do ar 

 Dureza total 

 Condutividade elétrica  

 Sólidos totais dissolvidos  

 Sólidos em suspensão 

 Sólidos totais 

 Alcalinidade total em CaCO3  

 Sulfatos  

 Fósforo total 

 Ortofosfato 

 Nitrogênio amoniacal total (em substittuição 

ao parâmetro amônia, uma vez que a 

legislação vigente estabelece padrões para 

este parâmetro e não para a amônia) 

 Nitrato 

 Nitrito 

 Oxigênio dissolvido  

 Demanda bioquímica de oxigênio – DBO 

 Demanda química de oxigênio - DQO 

 Óleos e graxas  

 Ferro dissolvido  

 Manganês total  

 Clorofila a 

 Coliformes totais 

 Coliformes termotolerantes 

 Zoobênton qualitativo e quantitativo  

 Fitoplâncton qualitativo e quantitativo 

 Zooplâncton qualitativo e quantitativo 

 Densidade de cianobactérias (células/mL) 

 

Além da análise dos parâmetros anteriormente citados, foi realizada também, uma 

campanha para a análise dos seguintes parâmetros:  

 

 Alumínio dissolvido 

 Antimônio 

 Arsênio total 

 Bário 

 Berílio 

 Boro 
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 Cádimio 

 Chumbo 

 Cianeto 

 Cobalto 

 Cobre dissolvido 

 Cromo total 

 Lítio 

 Mercúrio total 

 Níquel 

 Prata 

 Selênio 

 Sulfeto 

 Urânio 

 Vanádio 

 Zinco 

 Organoclorados 

 Organofosfarados 

 

Na amostragem realizada em fevereiro/2012, além dos parâmetros apresentados na 

primeira listagem, foram incluídos os seguintes parâmetros: carbono orgânico total, 

nitrogênio total Kjedahl e potencial redox. 

As amostras foram coletadas de acordo com o Manual de Procedimentos de Coleta e 

Metodologias de Análise de Água, elaborado pela equipe técnica da CEMIG GT e com o 

Guia de Coleta e Preservação de Amostras de Água, da CETESB.  

As análises dos parâmetros pH, oxigênio dissolvido, turbidez, condutividade elétrica, 

temperatura do ar e da água foram realizadas in loco, com o auxílio de instrumentação 

adequada. 

Para as coletas dos parâmetros físico-químicos foram utilizados um amostrador de 

fundo e uma caneca. A cada mudança de ponto foi feita a lavagem do material de coleta na 

água do próprio ponto de amostragem.  

As amostras coletadas foram acondicionadas em caixas de isopor com gelo, 

devidamente lacradas, identificadas e, posteriormente, remetidas aos laboratórios 

executores das análises, dentro dos prazos estabelecidos.  

Ressalta-se que os laboratórios executores das análises encontram-se em 

conformidade com o disposto na legislação referente ao cadastramento dos laboratórios de 

medição ambiental. 

A análise dos parâmetros físico-químicos e bacteriológicos selecionados seguiu as 

metodologias apresentadas no Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater, 21ª Ed. (American Public Health Association, Última Edição); MACKERETH 

FJH, HERON S & JF TALLING (1978); GOLTERMAN HL, CLYMO RS & AM OHNSTADM 

(Última Edição) e o Manual de Procedimentos de Coleta e Metodologia de Análise da 

CEMIG. 

Os resultados dos parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos foram comparados 

com os padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA Nº 357/2005.  
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 Metodologias para determinação do estado trófico 

 

- Índice de Estado Trófico (IET) 

 

O estado trófico de um meio aquático é geralmente estabelecido através de limites, 

baseados na evolução do processo de eutrofização. A avaliação desta evolução pode ser 

relacionada a vários fatores. 

De forma geral, são três os estados tróficos da água: 

  Oligotrófico (lagos claros e baixa produtividade); 

  Mesotrófico (lagos com produtividade intermediária); 

  Eutrófico (lagos com elevada produtividade, comparado ao nível natural básico). 

 

Entende-se por produtividade de um corpo d’água, a sua capacidade de propiciar e 

sustentar o desenvolvimento da vida (TOLEDO et al, 1984). 

Na prática, a caracterização do estado trófico é quantificada através de variáveis que 

se relacionam diretamente com o processo de eutrofização, em geral, clorofila a (admitida 

como uma medida da biomassa de algas), as espécies algáceas presentes, a transparência 

das águas e as concentrações de nutrientes e oxigênio dissolvido (TOLEDO et al, 1984; 

HAYDÉE, 1997).Os índices de Estado Trófico (IET) utilizam-se exatamente de algumas das 

variáveis, determinadas através de equações. Entre os principais IET citados por TOLEDO 

et al,1984 estão o da EPA (1974), o de Piwone e Lee (1975), o de Shannon e Brrezonick 

(1972) e o de Carlson (1974). 

Segundo TOLEDO et al, 1984 e DUARTE et al, 1999, o IET de Carlson, pela sua 

simplicidade e objetividade, tem sido um dos mais largamente usados para classificação de 

lagos e reservatórios, embora tenha sido desenvolvido com base em dados de lagos e 

reservatórios de clima temperado. Este índice é fundamentalmente uma transformação 

linear da profundidade de Secchi, tal que cada maior unidade de sua escala tem metade do 

valor da transparência da escala menor seguinte. Além disso, o índice pode ser expresso 

através das concentrações de fósforo total e clorofila-a medidas na superfície da água. As 

expressões matemáticas utilizadas do cálculo do índice são as seguintes: 

 

IET (S) = 10 (6 - ln S / ln 2) 

IET (P) = 10 (6 – ln (65 / P) / ln 2) 

IET (Cl) = 10 (6 – (2,04 – 0,68 ln Cl) / ln 2) 
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Onde: S = profundidade de Secchi em m; 

P = concentração de fósforo total em mg/m
3
; 

Cl = concentração de clorofila-a em mg/m
3
. 

 

O valor do índice de Carlson pode ser calculado separadamente para cada uma das 

variáveis independente, ou como média dos três valores. Naturalmente, em lagos limitados 

pelo fósforo ou de alta turbidez mineral, os valores do índice serão diferentes para cada 

variável. 

Os critérios do estado trófico segundo o índice são apresentados na tabela a seguir: 

 

Tabela 9.1: Classificação, de acordo com o estado trófico 

IET Estado trófico 

< 20 Ultra-oligotrófico 

21-40 Oligotrófico 

41-50 Mesotrófico 

51-60 Eutrófico 

> 61 Hipereutrófico 

Fonte: Toledo et al, 1984 

 

9.1.1.9. Sedimentologia 

 

Para a realização dos estudos relacionados ao transporte de sedimentos foram 

consideradas estações sedimentométricas situadas a montante do futuro eixo da UHE 

Davinópolis. 

O potencial de produção de sedimentos dos terrenos brasileiros foi analisado com 

base em um mapa elaborado pela Agencia Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, tendo 

como finalidade subsidiar a análise de sedimentológica de projetos de usinas hidrelétricas e 

orientar a gestão de empreendimentos hidrelétricos já em operação. 

Durante a realização do estudo de viabilidade do AHE Davinópolis, a estimativa de 

retenção de sedimentos foi realizada através da determinação da porcentagem de retenção 

no reservatório em função da relação entre a capacidade do reservatório e a vazão média 

anual, considerando a curva apresentada por Brune. 

Para a definição dos perfis de profundidade foram definidos 04 (quatro) pontos nos 

rios Paranaíba e Verde, sendo instalados marcos nas 02 (duas) margens. Posteriormente, 

realizou-se a ligação destes marcos com corda. Com auxílio de um barco foi feita a medição 

da profundidade em intervalos regulares através de sonar Fishinder 80 (Garmin). 

Na tabela a seguir encontra-se a localização dos 04 (quatro) marcos instalados. 
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Tabela 9.2: Localização dos marcos instalados. 

Denominação Ponto Coordenadas 

Balsa de Davinópolis 
01 18°10’50,22” S / 47°28’59,87” O 

01 A 18°10’51,92” S / 47°28’57,50” O 

Balsa das Gamelas 
02 18°04’14,79” S / 47°18’00,00” O 

02 A 18°04’15,17” S / 47°18’07,39” O 

Barra do rio Verde com rio Paranaíba 
03 18°03’29,95” S / 47°17’01,69” O 

03 A 18°03’30,28” S / 47°17’00,93” O 

Rio Verde 
04 18°01’45,08” S / 47°17’42,22” O 

04 A 18°01’47,73” S / 47°17’41,22” O 

 

Para o cálculo preliminar de assoreamento utilizam-se as seguintes expressões: 

 

S=  Dst x Er 

ɣ ap 

 

T=   Vres 

S 

Onde: 

S= volume de sedimento retido no reservatório, m
3
/ano 

Dst = deflúvio sólido total médio anual afluente ao reservatório, t/ano 

Er = eficiência de retenção do sedimento afluente ao reservatório, fração 

ɣ ap = peso especifico aparente médio dos depósitos, t/m
3
 

Vres = determinado volume do reservatório, total volume morto ou outro, m
3
 

 

Para a avaliação da composição dos sedimentos, foram realizadas 04 (quatro) 

campanhas de amostragem, nos mesmos pontos onde foram executadas as coletas para 

avaliação da qualidade das águas. 

Foram analisados os parâmetros listados a seguir: 

 

 Granulometria; 

 Nitrogênio orgânico total; 

 Fósforo orgânico total; 

 Carbono orgânico total; 

 Metais (Cu, Zn, Cd, Ni, Pb, Cr, Fe, Mn, Ba, Al e Hg). 

 Agrotóxicos (organoclorados, organofosforados, carbamatos e piretróides).  
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9.1.2. Climatologia 

 

9.1.2.1. Caracterização Climática 

 

A temperatura é um dos principais fatores responsáveis pelas características 

climáticas de uma área. A insolação recebida, à distância a partir de corpos hídricos, o 

relevo, a direção dos ventos e o tipo de superfície (solo exposto, cobertura florestal, 

afloramento rochoso, etc.) são fatores que influenciam a variação da temperatura na 

superfície terrestre. Já a precipitação é um dos principais elementos definidores do clima, 

com seus padrões de distribuição temporal e espacial guardando estreita correlação com as 

características da vegetação e, em conjunto com esta, influenciando a dinâmica de 

ocupação do território. 

A caracterização climática da área do empreendimento foi baseada em informações 

da estação meteorológica de Catalão/GO por apresentar a maior representatividade 

geográfica e de dados para o empreendimento. 

 

Tabela 9.3: Dados climáticos de Catalão – período de 1961 a 2008. 
 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

TMax (Cº) 35,1 33,7 33,7 33,2 31,9 31,2 31,8 35,0 36,2 36,8 35,4 36,8 

TMed (Cº) 23,0 23,0 23,2 22,4 20,6 19,4 19,3 21,2 22,9 23,3 23,0 22,6 

TMin (Cº) 15,8 15,7 14,0 9,9 4,2 6,3 4,0 4,4 10,1 11,8 13,4 13,6 

P-Max (mm) 283,8 226,2 172,3 79,0 24,8 7,2 7,9 7,8 32,6 135,1 186,9 241,2 

Ins (h) 174,4 171,1 200,0 222,4 246,6 247,5 265,1 262,0 196,0 193,0 181,4 154,3 

UR (%) 78,0 77,0 75,0 73,0 68,0 63,0 56,0 52,0 54,0 65,0 74,0 79,0 

CEar 73,5 70,1 78,7 85,3 102,1 110,8 140,4 178,1 177,1 132,9 94,3 71,1 

Legenda: TMax – temperatura máxima; Med – temperatura média; Min – temperatura mínima; P – 

precipitação; Ins – insolação; UR – umidade relativa; CEar – capacidade evaporativa do ar. 

Fonte: Dados históricos – INMET /Catalão. 

 

- Temperaturas – na região as temperaturas médias não sofrem grandes variações em 

função da baixa latitude da região, sendo a temperatura média anual de 23ºC. A 

temperatura máxima média anual oscila entre 26,5 e 30ºC, enquanto que a máxima varia 

entre 31,2 e 36,8ºC. Já as temperaturas mínimas oscilam entre 4ºC e 15,8ºC e a mínima 

média registram entre 13,9ºC e 19,4ºC. As temperaturas médias mais elevadas ocorrem nos 

meses de janeiro/março e outubro/dezembro, enquanto que as mais baixas concentram-se 

entre junho e julho. 
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- Precipitação – é um dos principais elementos definidores do clima, influenciando de forma 

importante a dinâmica de ocupação de uma região. O índice pluviométrico médio anual 

atinge cerca de 1400 mm/ano. Os principais componentes de alteração do índice de 

umidade relativa de uma região é a variação da precipitação e da nebulosidade. A média 

mensal varia em torno de 128 mm. Nesta região ocorrem significativas variações ao longo 

dos anos, característica do clima tropical, com precipitações mal distribuídas ao longo do 

ano, sendo mais elevadas no verão, característica de um regime estacional típico das 

regiões de clima tropical. Em geral, o maior volume de chuva concentra-se entre os meses 

de outubro a março, sendo o inverno excessivamente seco. 

 

- Insolação – considerando os valores mensais de insolação observados, percebe-se que a 

insolação representada pelos números de horas de sol é maior nos meses correspondentes 

ao período seco, mesmo com um número de horas máximo possível mais curto nessa 

época, uma vez que a estabilidade do ar encontra-se associada a baixas taxas de 

nebulosidade. 

 

- Umidade relativa – a umidade relativa do ar varia conforme o ritmo da circulação 

atmosférica: maior umidade quando predomina o sistema de convergência do Atlântico Sul, 

destacada no período de novembro a abril, quando a umidade encontra-se acima dos 75%, 

e expansão do centro anticiclonal do Atlântico Sul no período de estiagem, gerando 

subsidência (dificuldade de formação de nuvens). Esse fato explica em parte a sazonalidade 

marcante da região, e o estado de estabilidade atmosférica, como nos meses de junho a 

setembro, com umidade geralmente abaixo dos 65%. Os maiores índices de umidade 

relativa são registrados nos meses de dezembro e janeiro, com valores médios superiores a 

80%. 

 

- Capacidade evaporativa do ar - a análise das médias mensais da capacidade evaporativa 

do ar indica uma forte correlação com a variação da umidade relativa do ar. O ar mais seco 

entre os meses de maio a agosto, associado aos ventos mais intensos do Anticiclone do 

Atlântico Sul, provocam maior demanda evaporativa da atmosfera junto ao solo.  

 

A rede de observação meteorológica é muito deficiente, o que dificulta a avaliação e 

a variação espacial dos registros. Os principais aspectos referentes a caracterização 

climática estão relacionados a marcante sazonalidade e sua uniformidade de distribuição 

espacial. A grande disponibilidade de água propiciada pelos excedentes de precipitação na 

maior parte do ano, isto é, de outubro a março permite um bom desempenho para a 
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agricultura sem a necessidade de irrigação. Nesse caso, pode-se esperar que o emprego da 

agricultura irrigada só acontecerá nos casos em que houver necessidade de produção ao 

longo de todo o ano, como no caso de hortifrutigranjeiros. Entretanto, incremento ou o 

emprego da irrigação na bacia para cobrir os déficits hídricos pode em alguns casos, 

acarretar conflitos de uso da água. 

 

9.1.2.2. Prognóstico das Alterações Climáticas 

 

A importância de reservatórios ou lagos artificial como tema de pesquisas científicas 

tem sido bastante estudada nos últimos 20-30 anos. Entretanto, os principais aspectos que 

são abordados referem-se à qualidade de água (STRASKRABA & TUNDIZI, 2000); as 

modificações do ciclo hidrológico, principalmente aquelas relativas a vazões à jusante 

(BASSO, 2000). Entretanto, poucos tem sido os trabalhos científicos que procuram avaliar e 

investigar o efeito no microclima local da troca de vegetação, em decorrência da formação 

da lâmina d´água. 

Segundo Dias e colaboradores (1999) o tema “impactos climáticos de reservatórios” 

é inerentemente difícil de ser analisados, por um conjunto de razões: a dificuldade de se 

encontrar registros de dados “antes” e “depois”, da construção de represas, a 

simultaneidade de outros fatos ambientais tais como o desmatamento, que podem também 

produzir efeitos climáticos, a variabilidade climática de período mais longo como aquela 

relacionada ao fenômeno El Niño. Soma-se a isso uma relativa escassez de metodologias 

objetivas para analisar o assunto. 

No Brasil, Grimm (1988) desenvolveu uma série de testes estatísticos em um 

conjunto de elementos climáticos junto à Hidrelétrica de Itaipu analisando dois períodos 

distintos (anterior e posterior a formação da hidrelétrica) para verificar se houve mudança 

nos elementos climáticos em função da formação da lâmina d’água. Os resultados 

mostraram um aumento da temperatura mínima e diminuição da temperatura máxima no 

mês de agosto. A insolação não sofreu mudanças significativas. Contudo ocorreu o aumento 

da evaporação, mas não foram observados alterações significativas com relação a 

precipitação total e máxima mensal. 

Sanches & Fisch (2005), analisaram dados dos períodos de pré-enchimento e pós-

enchimento da UHE de Tucuruí na bacia Amazônica, das análises realizadas e com base 

nos resultados obtidos sobre as possíveis modificações microclimáticas na área da UHE de 

Tucuruí em função da formação de seu lago artificial, pode-se constatar que não ocorreram 

alterações significativas nos regimes e ritmos de precipitação, quer seja com relação aos 

totais mensais de precipitação, número de dias com chuvas, início e final do período 
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chuvoso. Entretanto, há um leve indício de que o mês de outubro, por ser um mês de 

transição entre a estação seca e o período chuvoso, possa estar suscetível a um aumento 

de chuvas fracas e moderadas, como produto do aumento da disponibilidade de umidade 

para evaporação promovida pela formação do lago. 

Decorrência natural das transformações geomorfológicas e hidrológicas, além das 

impostas à vegetação, as alterações climáticas têm a propriedade de provocar reflexos em 

regiões distantes daquela do objeto de intervenção, alterando características como o perfil 

do vento, temperaturas, componentes de balanço hídrico e nebulosidade. É certo que tais 

interferências mantêm relação direta não só com as dimensões do empreendimento, mas 

também com suas características e alternativas de inserção regional. 

A introdução de um empreendimento com as características construtivas e 

operativas como as do AHE Davinópolis, caracterizado pela formação de uma lâmina d’água 

de 42,29 km² (sendo 5,81 km² hoje ocupados pelo leito do rio), não irá causar interferência 

significativas nos parâmetros atuais observados para os diferentes componentes do clima. 

 

9.1.3. Geologia 
 

A região de descrição mais detalhada da geologia corresponde às áreas 

imediatamente adjacentes ao reservatório, ou, mais especificamente, a Área de Influência 

Direta (AID) e a Área Diretamente Afetada (ADA), conforme pode ser observado no Anexo 

W - Mapa de Geológico e Aquíferos Subterrâneos – ADA e AID (Volume 9). 

 

a) Grupo Araxá 

 

As discussões sobre a geologia regional da área de interesse (ADA e AID) do 

Aproveitamento Hidrelétrico de Davinópolis reportam que, historicamente, o Grupo Araxá foi 

considerado como uma sequência de xistos e quartzitos de médio grau de metamorfismo e 

idade do Proterozóico Médio (BARBOSA, 1955; ALMEIDA, 1967), que estaria desvinculada 

do Grupo Ibiá e do Grupo Canastra. 

Trabalhos mais recentes (e.g. PIMENTEL, 1999) oferecem uma interpretação 

alternativa, fundamentada principalmente em dados de química de rochas e isotopia, 

segundo a qual as 03 (três) unidades supracitadas seriam parte de um mesmo ciclo de 

sedimentação e deformação, ocorrida no Proterozóico Superior. 

Independentemente da discussão da idade e origem desses metassedimentos, 

relata-se a seguir os principais tipos litológicos que afloram na região e que tradicionalmente 

são atribuídos ao Grupo Araxá. 
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Utilizando a foliação principal como referência, do topo para a base, foram 

identificados os seguintes tipos litológicos: 

 

a) muscovita-xisto, muscovita-quartzo-xisto e bandas de quartzito (topo); 

b) biotita gnaisse miloníticos; 

c) biotita-muscovita-xisto e muscovita-quartzo-xisto; 

d) biotita-gnaisse; 

e) quartzitos e milonitos (base). 

 

A sequência basal do Grupo Araxá, situado a sudoeste, imediatamente acima da 

zona de cisalhamento que o justapõe ao Grupo Ibiá, corresponde a uma unidade de 

quartzitos e de milonitos. Situam-se em uma faixa de 8 a 9 km de largura, em mapa (MAPA 

GEOLÓGICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – COMIG, 2003), orientada segundo WNW-

ESE. 

Os milonitos são rochas de coloração cinza-clara, granulação fina a média, que 

podem apresentar certo bandeamento composicional, intercalando lâminas de milonito fino 

rico em sericita e biotita e bandas ricas em quartzo. A principal estrutura é a foliação 

milonítica que se apresenta sob a forma de um par de foliação do tipo S-C, com a foliação 

interna (S) orientada segundo N35W 50SW e o plano de cisalhamento (C) orientado 

segundo N40W 30SW, claramente indicando transporte tectônico de Sudoeste para 

Nordeste. 

Os quartzitos são rochas de coloração creme a branca, de granulação muito variada, 

desde grossa a fina, levemente micáceos e feldspáticos. Em geral, são compactos e, como 

são bastante resistentes à alteração, assim se apresentam mesmo quando medianamente 

alterados, principalmente, naqueles termos mais puros. Apresentam uma clara estratificação 

plano-paralela com espessura de bancos de 0,5 a 2,0 m, apresentando também 

intercalações de camadas de quartzito micáceo.  Ainda deve ser mencionada a grande 

quantidade de veios de quartzo de orientações variadas presentes nos quartzitos, com 

espessuras de 3 a 40 cm. 

Os biotita-gnaisse que se sobrepõem às rochas anteriores são bandados, alternam 

bandas de 10 a 15 cm de material essencialmente quartzo-feldspático e bandas de 0,5 m de 

material cinza-escuro, porém ainda leucocrático. Trata-se de rocha de cor cinza, 

leucocrática , inequigranular de granulação média. 

Os xistos do Grupo Araxá aparecem em 02 (duas) faixas e, a despeito dessa 

aparente repetição de camadas, não se observaram estruturas do tipo dobras e/ou falhas 

que justificassem essa repetição, sugerindo, portanto tratar-se de “camadas” distintas. Outro 
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ponto importante refere-se ao fato dessa unidade ser litologicamente semelhante aos xistos 

encontrados entre as 02 (duas) faixas de gnaisse, sendo assim descrita conjuntamente. 

Os xistos são constituídos essencialmente por muscovita e quartzo, sendo a biotita 

subordinada à primeira. São rochas de coloração rosada quando alteradas, formando um 

solo essencialmente silto-arenoso micáceo. A rocha menos alterada apresenta coloração 

cinza-esverdeada. Embora os trabalhos regionais mencionem a presença esporádica de 

granada, estaurolita e cianita, nenhum desses minerais foi observado. O quartzo pode ser 

localizadamente importante, formando bancos de quartzo xistos. 

Os xistos apresentam uma foliação principal que está em forma de dobras tardias 

simétricas, de comprimento de onda métrico e amplitudes menores a um metro, 

frequentemente com o plano axial subvertical. Quando essas dobras são assimétricas, a 

vergência é claramente direcionada para nordeste. 

Finalmente os Gnaisses e granitos do Complexo Goiano, de composição tonalítica a 

granodiorítica e migmatitos diversos, ocorrendo ainda com intercalações de anfibolitos, 

segundo BARBOSA et.al, (1970) orientados WNW-ESE, são o embasamento das rochas do 

Grupo Araxá, estando os gnaisses interpenetrados com os xistos por efeito de deformação, 

causando-lhes “feldspatização incipiente". Na região de Estrela do Sul e Davinópolis, 

ocorrem intrusões granodioríticas nos xistos. As rochas deste complexo são representadas 

petrograficamente por anfibolitos, granada-anfibolitos e metagabros de granulação 

grosseira, e tipicamente com textura milonítica. 

 

 
Foto 9.11: Quartzito com veios de quartzo. 

 
Foto 9.12: Afloramento de quartzito pouco 

alterado. 
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Foto 9.13: Contato entre Grupo Araxá e 

Grupo Ibiá, através de falha contracional. 

 
Foto 9.14: Afloramento de quartzo biotita 
xisto, cortando o leito do rio Paranaíba. 

 
Foto 9.15: Afloramento de quartzo biotita xisto. 

 

 Grupo Ibiá 

 

Os terrenos ocupados pela unidade Ibiá localizam-se na porção central da área em 

estudo. O exame de imagens mostra um forte contraste de relevo com a unidade Canastra 

no encontro do rio Verde com o rio Paranaíba. Acima dessa drenagem, afloram os filitos do 

Grupo Ibiá e, a leste, afloram os metaritmitos do Grupo Canastra. 

Como descrito no item Geologia Regional, a rocha típica dessa unidade corresponde 

a um filito cinza-esverdeado, quando frescos, a cinza-rosado quando mais alterado.  
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Foto 9.16: Filitos frescos de coloração 

cinza-esverdeado da Formação Rio Verde, 
Grupo Ibiá. 

 
Foto 9.17: Filitos alterados de coloração 

cinza-rosado da Formação Rio Verde, 
Grupo Ibiá. 

 
Foto 9.18: Detalhe da foliação e planos de cisalhamento de filitos da Formação Rio Verde, 

Grupo Ibiá. 

 

Contrariamente ao apresentado nos trabalhos de cunho regional, não foi observada a 

presença de minerais de carbonato que justificassem a denominação de calci-filitos. A 

litologia subordinada que aparece com maior frequência sob a forma de lentes ou como 

bandas mais ricas são os quartzitos, como bancos de 1 a 2 m de espessura. 

 

 Grupo Canastra 

 

Situados predominantemente na porção nordeste da área em estudo, regionalmente, 

como apresentado por Campos Neto (1979), essa unidade pode atingir 2.000 m de 

espessura, que se inicia por quartzo-muscovita-xisto, que é sobreposto por um espesso 

pacote de quartzitos finos alternados com finos bancos de clorita-xisto, o que confere um 

caráter rítmico a essas rochas. 

Na área estudada, o Grupo Canastra corresponde a uma sequência rítmica que 

intercala bancos centimétricos de quartzitos impuros e de muscovita-quartzo-filitos, o que 

permite diferenciá-los do Grupo Ibiá. Intercalações métricas de quartzito, com cerca de 5 m 
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de espessura, podem ocorrer ocasionalmente. De forma similar, podem ocorrer bandas 

espessas de metassedimentos finos onde há apenas filitos cinza-prateados microdobrados. 

 

 
Foto 9.19: Paredões de quartzitos 
pertencentes ao Grupo Canastra. 

 
Foto 9.20: Paredões de quartzitos 
pertencentes ao Grupo Canastra. 

 

 Cobertura Detrito-Laterítica 

 

Regionalmente, essa unidade é descrita como correspondente a depósitos 

continentais, arenosos de coloração avermelhada, em função da presença de material 

ferruginoso. Pode conter lentes delgadas de arenitos e conglomerados quartzosos com 

estratificação horizontal. Na região de Brasília, podem atingir espessuras de até 30 m. Nas 

áreas mais visitadas nas proximidades da calha do rio Paranaíba, a cobertura detrito-

laterítica é representada por material arenoso, quase sempre capeado por um manto de 

“seixos” de material laterítico e quartzosos, separados ou não do material subjacente por 

linha de seixos. A matriz é essencialmente silto-arenosa, de coloração vermelha-escura e a 

espessura total observada jamais ultrapassou 2 m. 

 

9.1.3.1. Geologia do Eixo do Futuro Barramento do AHE Davinópolis 

 

O eixo do futuro barramento se encontra sobre as rochas do Grupo Araxá, mais 

especificamente na ombreira do lado de Goiás afloram muscovita-quartzo-xistos e na 

ombreira do lado de Minas Gerais afloram biotita-quartzo-xistos. 

Como descrito anteriormente os micaxistos são constituídos essencialmente por 

muscovita e quartzo, sendo a biotita subordinada à primeira. São rochas de coloração 

rosada quando alteradas, formando um solo essencialmente silto-arenoso micáceo. A rocha 

menos alterada apresenta coloração cinza-esverdeada. Embora os trabalhos regionais 

mencionem a presença esporádica de granada, estaurolita e cianita, nenhum desses 
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minerais foi observado. O quartzo pode estar presente, formando bancos importantes de 

quartzo xistos. 

A seguir são apresentados dados referentes as sondagens a trado realizadas: 

 
Quadro 9.2: Trado ST-01 – Início da Ombreira Esquerda – Minas Gerais. 

Coordenadas: E-233.930 N-7.984.794 Cota:  667,02 m 

Intervalo (m) Descrição 

0,00 a 0,85 

Solo coluvial (ou tálus) argiloso marrom avermelhado, com muitos fragmentos de muscovita-

xisto e gnaisse (ou quartzo xisto), medianamente alterados a quase sãos (principalmente os 

mais quartzosos) com até 4 cm. O solo é bem imaturo, com muitos cristais de muscovita. 

Na ombreira, logo acima do furo, ocorrem vários blocos decimétricos de quartzito e de 

quartzo xisto (ou gnaisse finamente bandado), sobre o solo ou semi enterrados, o que 

reforça a hipótese de que o material seja um tálus. 

Observação: Furo terminado por encontrar bloco de rocha ou topo rochoso, impenetrável ao trado e à alavanca. 

Fonte: Engecorps, 2003 

 

Quadro 9.3: Trado ST-02 – Planície Aluvionar Esquerda – Minas Gerais. 

Coordenadas: E-233.918 N-7.984.780 Cota:  666,0 m 

Intervalo 

(m) 
Descrição 

0,00 a 

1,50 

Aluvião – areia quartzosa fina com alguma argila e silte. Ocorrem cristais de muscovita e de biotita 

alterada com até 4 mm. Cor ocre a marrom amarelada clara quando úmida. Baixa coesão e alguma 

plasticidade. 

1,50 a 

2,05 

Aluvião – material areno-argiloso, areia fina.  Cor marrom amarelada. Ainda ocorrem cristais de 

muscovita e biotita alterada com até 4 mm. Ótimas coesão e plasticidade. 

No fim do trecho (últimos 5 cm)  o material fica um pouco mais arenoso, com areia média e fina. 

2,05 a 

4,05 

Solo saprolítico de rocha foliada (xisto), argiloso com areia fina (ocorrem alguns grãos de quartzo um 

pouco maiores) e mica (muscovita e/ou biotita alterada). Devido à necessidade de utilização de 

alavanca e água para a escavação a foliação estava visível apenas em alguns pequenos “torrões” 

preservados mas extremamente friáveis. O material apresenta coloração marrom amarelada 

(ferruginosa) com porções mais avermelhadas. Ocorrem, principalmente na foliação, raros níveis de 

cor preta, com óxido de Mn. Altas coesão e plasticidade. 

Nos últimos 15 cm de escavação não foi utilizada água, para que se pudesse fazer uma melhor 

classificação do material, que, neste trecho tornou-se mais arenoso, ainda com bastante argila e 

mica, apresentando leve queda na plasticidade. 

Observações: 

- Após os 4 m o material ficou muito difícil de escavar, mesmo com a utilização de água e alavanca, obrigando à 

paralisação do furo. 

- A planície onde foi realizado o furo fica a cerca de 3 m acima N.A. atual do rio, porém ele não foi atingido 

durante a perfuração. 

- Devido à densa cobertura vegetal da área, não foi possível obter as suas coordenadas com o GPS (má 

qualidade de recepção do sinal). 

Fonte: Engecorps, 2003 
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Quadro 9.4: Trado ST-03 – Ombreira direita, terraço aluvial – Goiás. 

Coordenadas: E-233.787 N-7.984.833  Cota:  667,57 

Intervalo (m) Descrição 

0,00 a 2,65 

Solo colúvio-aluvial argiloso com silte e alguma areia fina, cor avermelhada. Material muito 

plástico, coesivo, que ofereceu dificuldades à penetração do trado, tendo sido usadas 

alavanca e água para “amolecer” o solo. Ocorrem raros grãos de quartzo com até 3 mm. 

2,65 a 3,00 

Solo colúvio-aluvial semelhante ao do trecho anterior, cor mais amarelada e com silte e areia 

muito fina. Passam a ocorrer também pequenos nódulos arredondados e com boa 

esfericidade de concreções ferruginosas. 

3,00 a 3,90 

Solo saprolítico de rocha foliada, com minerais não identificáveis. A foliação pode ser 

observada em alguns torrões inteiros (no decorrer de todo o furo foram usadas alavanca e 

água para facilitar a penetração do trado) pela alternância de finas camadas de cor clara com 

camadas de cor avermelhada. Ocorrem porções arredondadas de cor arroxeada (granada 

alterada) 

3,90 – 4,00 

Saprolito de mica xisto – material com cor variegada de marrom avermelhado, ocre, ferrugem 

e branca (porções de feldspato alterado), extremamente argiloso, com silte e pouca areia 

muito fina. Ocorrem alguns grãos arredondados, com até 4 mm, de quartzo, provavelmente 

oriundos de pequenos “boudins”. Alguns grãos escuros, friáveis, bastante esféricos e com até 

4 mm, podem ser granadas alteradas. Cristais muito pequenos de mica, visíveis com lupa. 

Ocorrem películas de óxido de Mn nos planos de foliação e também em pequenas fraturas. 

Observação: Furo paralisado por impenetrável ao trado e à alavanca. 

Fonte: Engecorps, 2003 

 

Quadro 9.5: Trado ST-04  - Ombreira Direita – Góias 

Coordenadas: E-233.581 N-7.984.867 Cota:  681,40 m 

Intervalo (m) Descrição 

0,00 a 1,50 
Solo coluvial argiloso com silte e pouca areia fina, cor marrom avermelhada, muito plástico e 

com boa coesão. 

1,50 a 1,60 

Mesmo material anterior, com aproximadamente 30% de clastos arredondados, com até 3 

cm, de quartzito (ou quartzo xisto) com foliação incipiente dada por biotita, de cor cinza. Os 

clastos possuem borda  de cerca de 3 mm mais alterada e de cor ferruginosa, contrastando 

com a cor cinza escura da rocha sã do interior do clasto. Ocorrem também alguns clastos 

arredondados de quartzo com até 2 cm. 

Observação: Furo paralisado por encontrar bloco maior, impenetrável ao trado e à alavanca. 

Fonte: Engecorps, 2003 

 

Na margem direita ocorre um terraço aluvial pouco extenso. A rocha, constituída de 

camadas alternadas de xistos e quartzitos, encontra-se a uma profundidade de 

aproximadamente 5 m. A ombreira eleva-se em degraus, em cujas bordas concentram-se 

blocos de rocha. 

O leito do rio apresenta afloramentos rochosos. A planície aluvionar da margem 

esquerda é estreita e pouco espessa. Toda a ombreira apresenta-se coberta por vegetação 
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densa e é bastante íngreme, da ordem de 20%. O solo é constituído de fragmentos de 

rocha, indicativo de solo coluvial ou tálus. 

 

 
Foto 9.21: Afloramento de quartzo muscovita 

xistos na ombreira direita – Davinópolis, Goiás. 

 
Foto 9.22: Afloramento de quartzo muscovita 

xistos na ombreira direita – Davinópolis, 
Goiás. 

 
Foto 9.23: Afloramento de quartzo biotita xistos 
na ombreira esquerda – Abadia dos Dourados, 

Minas Gerais. 

 
Foto 9.24: Detalhe de rocha pertencente ao 

grupo Araxá na ombreira esquerda – Abadia 
dos Dourados, Minas Gerais. 

 

9.1.4. Cavidades Naturais 
 

O alagamento total ou parcial de cavidades naturais pode vir a ocorrer durante o 

enchimento de reservatórios. Esta situação pode trazer inúmeros inconvenientes, dentre 

eles os mais preocupantes estão relacionados com a estanqueidade do reservatório, 

geração de sismos induzidos e perda de patrimônio histórico. 

A ocorrência de cavidades naturais pode fazer com que o enchimento do reservatório 

seja dificultado com problemas de estanqueidade, relacionados com a reativação e fuga de 

água por condutos orientados para os aquíferos subterrâneos, nesta situação podem ser 

geradas novas cavidades. 

A carga hidráulica gerada pela coluna de água no reservatório pode causar 

abatimentos de terreno, pois as cavidades nesta situação entram em colapso quando 

submetidas a este novo ambiente, o que pode gerar sismos induzidos. Estes sismos podem 
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comprometer a estrutura da barragem e das edificações existentes na região do 

reservatório. 

Desde a pré-história até os dias de hoje, as cavidades naturais são ambientes que 

sempre estiveram presentes na história da humanidade. O interesse do homem por estes 

ambientes pode ser comprovado pelas inúmeras manifestações que são encontradas nestas 

cavidades, como as pinturas rupestres e os restos de ocupação humana. Estas áreas, 

popularmente conhecidas como cavernas são protegidas por lei específica, de Preservação 

do Patrimônio Histórico e Cultural. 

O estudo de cavidade naturais visa preservar e conservar o Patrimônio 

Espeleológico Nacional, de acordo com o disposto na Constituição Federal Art. 20, inciso X, 

Decreto no 99.556, de 01/10/1990, parcialmente alterado pelo Decreto 6.640 de 7/11/2008, 

Resolução CONAMA no 237/97, de 19/12/1997, Resolução CONAMA no 347/04, de 

13/09/2004, Portaria IBAMA no 887/90, de 15/06/1990, que em suma, fomentam 

levantamentos, estudos e pesquisas que possibilitem ampliar o conhecimento sobre as 

cavidades naturais subterrâneas existentes no território brasileiro. 

Os caminhamentos com o intuito de se observar a ocorrência ou não de cavidades 

naturais na Área Diretamente Afetada do AHE Davinópolis foram realizados durante as 

campanhas de campo, efetuadas nos meses de fevereiro e março de 2009. A observação 

foi feita por meio de observação direta, com auxílio de binóculos, câmeras digitais, 

equipamento GPS e veículo. Os caminhamentos ocorreram, preferencialmente, em 

encostas ao longo do leito do rio e da área do futuro reservatório da UHE Davinópolis.  

Foram realizados 82 (oitenta e dois) caminhamentos, durante 07 (sete) dias, 

percorrendo-se 85 km e totalizando onze horas e vinte e quatro minutos de atividades de 

campo.  

Conforme legislação vigente, na ADA e AID do AHE Davinópolis, não foram 

identificadas áreas que pudessem ser caracterizadas como cavidades naturais. 

O Art. 1º do Decreto 6.640 de 7/11/2008 traz em seu parágrafo único a classificação 

do que vem a ser cavidade natural: “Entende-se por cavidade natural subterrânea todo e 

qualquer espaço subterrâneo acessível pelo ser humano, com ou sem abertura identificada, 

popularmente conhecido como caverna, gruta, lapa, toca, abismo, furna ou buraco, incluindo 

seu ambiente, conteúdo mineral e hídrico, a fauna e a flora ali encontrados e o corpo 

rochoso onde os mesmos se inserem, desde que tenham sido formados por processos 

naturais, independentemente de suas dimensões ou tipo de rocha encaixante.” 

Na Área Diretamente Afetada pelo AHE Davinópolis não foram identificadas áreas 

com cavidades naturais durante os caminhamentos realizados. Este resultado já era 

esperado, visto que a geologia local é predominantemente do Grupo Araxá, e Grupo Ibiá – 
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Formação Rio Verde; e a hidrogeologia local composta por aquíferos granulares e fissurais, 

sendo notada a ausência de aquíferos cársticos. Estes fatores são positivos, pois 

impossibilita a fuga de água do futuro reservatório e também a inexistência de grutas e/ou 

cavernas de valor cênico e histórico significativos, além da minimização da sismicidade 

induzida, devido a ausência de grandes vazios internos aos pacotes rochosos. Nas 

fotografias a seguir, são apresentadas áreas em que ocorreram caminhamentos. 

A formação de cavidades naturais tende a ocorrer em áreas cársticas, e está 

associada às regiões de rochas calcárias, ou seja, regiões de rochas compostas por 

carbonato de cálcio que, em contato com o ácido carbônico proveniente das águas com 

suficiente teor de ácidos, é facilmente dissolvido. Desta forma, a dissolução do calcário faz 

com que a rocha vá também, aos poucos, se dissolvendo. Com a dissolução da rocha, 

abrem-se inúmeras fendas, aberturas estas que vão se ampliando na medida em que a 

água passa a penetrar nelas, gerando um grande vazio, ou seja, uma cavidade. 

 

 
Foto 9.25: Grupo Araxá presente na ADA 
(Catalão), em contato com o leito do rio 

Paranaíba sem a presença de cavidades. 

 
Foto 9.26: Leito do rio a montante do 

barramento em áreas de afloramento rochoso 
sem a presença de cavidades. 

 

Na Área de Influência Direta do AHE Davinópolis foram identificados pequenos 

vazios que podem ser observados no contato entre Grupo Araxá e o Grupo Ibiá. O contato 

entre as formações geológicas ocorre por falha contracional e o cavalgamento do Grupo 

Araxá sobre o Ibiá possibilitou o aparecimento destes pequenos vazios que não oferecem 

nenhum risco ao empreendimento. Devido ao tamanho e a localização, estes servem única 

e exclusivamente para refúgio, abrigo e acasalamento de aves não se caracterizando como 

cavidade natural de acessível pelo homem. A seguir, apresenta-se o registro fotográfico das 

áreas onde ocorrem os pequenos vazios.  
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Foto 9.27: Pequenos vazios originados do 

cavalgamento do Grupo Araxá sobre a 
Formação Rio Verde do Grupo Ibiá. 

 
Foto 9.28: Detalhe dos pequenos vazios no 
contato entre o Grupo Araxá e a Formação 

Rio Verde.  

 
Foto 9.29: Vista geral da área do 

cavalgamento do Grupo Araxá sobre a 
Formação Rio Verde do Grupo Ibiá. 

 
Foto 9.30: Área dos pequenos vazios, que 
servem de refúgio, abrigo e acasalamento 

de aves. 

 
9.1.5. Hidrogeologia 

 

Na Área de Influência Direta (AID) ocorrem os aquíferos granulares e fissurais, sendo 

notada a ausência de aquíferos cársticos o que é um fator positivo, pois, impossibilita a fuga 

de água do futuro reservatório e também a inexistência de grutas e/ou cavernas de valor 

cênico e histórico, significativos, além da minimização da sismicidade induzida, devido à 

ausência de grandes vazios internos aos pacotes rochosos. 

Os aquíferos fissurados estão relacionados às rochas cristalinas pré-cambrianas 

(micaxistos, gnaisses, quartzitos, granitos e granodioritos, dentre outras). Esse conjunto 

litológico é considerado genericamente como aquífero pouco expressivo, em razão de suas 

características impermeáveis e pouco porosas, com importância hidrogeológica 

relativamente pequena. Entretanto, as rochas cristalinas armazenam água nas fraturas em 

volumes variados. Estão quase sempre cobertas por um manto de alteração (ou manto de 

intemperismo) areno-argiloso, variando de poucas espessuras até 4,5 metros em média. 

Esse manto de intemperismo permite a infiltração direta das águas meteóricas, que podem 

originar as fontes e/ou alimentar as fraturas abertas ou pouco abertas das rochas. 
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Em termos hidrogeológicos, os aquíferos fissurados estão condicionados às zonas 

de fraturas ou fissuras oriundas de processos tectônicos antigos, que provocaram a abertura 

de determinadas zonas de maior fraqueza da rocha, mostrando ser a única maneira de lá se 

acumular água. Os aquíferos fissurados são livres e localizados, restritos a essas zonas 

fraturadas, ampliados, em certos trechos, devido à associação com rochas porosas do 

manto de intemperismo. A qualidade química da água é geralmente boa. 

Os elementos de drenagem e de relevo são, em geral, bem marcados, com 

segmentos retilíneos acompanhando linhas de fraturas pré-estabelecidas. 

Pela natureza das rochas cristalinas, esse domínio apresenta, em geral, baixa a 

média favorabilidade para explotação, em função da distribuição e densidade aleatórias das 

fraturas, entretanto na ADA do AHE Davinópolis, as condições locais (presença de fraturas) 

podem ser favoráveis para a exploração de água subterrânea. 

Os aquíferos granulares estão relacionados aos sedimentos cenozóicos 

(Terciário/Quaternário) que ocorrem no topo das chapadas e chapadões (subunidade 

geomorfológica Superfícies Aplainadas), compostos de uma formação laterítica secundada 

por canga de natureza ferrífera. 

As condições topográficas representadas pelos topos aplainados, vertentes 

alongadas e vales fluviais pouco profundos, proporcionam estágios diferentes de 

escoamento. Nos topos aplainados, predomina a percolação, nas vertentes, o escoamento 

superficial pode ser intensificado durante a estação chuvosa, carreando areias e sedimentos 

finos que vão se depositar nos vales. 

As coberturas Detrítico-Lateríticas podem conter aquíferos locais em camadas ou 

lentes arenosas. A permeabilidade das coberturas é considerada média e a qualidade 

química das águas é boa. 

No Item referente às águas subterrâneas são apresentadas, mais detalhadamente, 

as características destes aquíferos. 

 

9.1.6. Sismologia 
 

Segundo a Relação de Dados Sísmicos, elaborada pelo Observatório Sismológico da 

Universidade de Brasília, ocorreram na região próxima ao AHE Davinópolis, centenas de 

eventos sísmicos, todos, porém, com magnitudes baixas, inferiores a 4, e alguns induzidos 

por reservatórios. Trata-se, portanto, de uma atividade sísmica característica de regiões 

intraplaca. 

É notável a concentração de eventos no Noroeste de Goiás e Sudoeste de Minas 

Gerais, sugerindo zonas definidas, como se verá adiante. 
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A bacia hidrográfica do rio Paranaíba, onde será implantado o AHE Davinópolis, 

insere-se integralmente na denominada Província Tocantins, setor Central/Sudeste, 

conforme pode ser verificado no item Geologia. 

Do ponto de vista sismoctetônico, está inserida na denominada Zona Sismogênica 

de Passos. Essa zona sismogênica caracteriza a “instabilidade observada entre a Sutura de 

Alterosa (articulação dos blocos São Paulo e Brasília) e o Cinturão de Transcorrência 

Campo do Meio” (MIOTO, 1993). 

De maior interesse à AHE Davinópolis devem ser destacadas as falhas associadas 

ao Lineamento do Oeste Mineiro, inversas ou de empurrão com direção aproximada NW, 

que, no vale do rio Paranaíba, limitam por contato tectônico, as litologias dos Grupos Araxá, 

Ibiá e Canastra. 

Na AID do AHE Davinópolis existe a possibilidade da ocorrência de sismicidade 

induzida. Desta forma, seu monitoramento deverá ser realizado acompanhando o 

enchimento do lago, prosseguindo por mais um ano após este evento. 

 

9.1.7. Geomorfologia 
 

O estudo geomorfológico, realizado ao longo do rio Paranaíba e áreas adjacentes, 

visou caracterizar os aspectos morfológicos locais da Área de Influência Direta (AID) do 

AHE Davinópolis, permitindo um diagnóstico para subsidiar a avaliação das possíveis 

interferências das feições do relevo no futuro reservatório. 

A AID do Aproveitamento Hidrelétrico Davinópolis está situada dentro da unidade 

geomorfológica Planalto Central Goiano, subunidades Superfícies Aplainadas e Planalto Alto 

Tocantins-Paranaíba, descritas no item anterior deste relatório. 

Estão presentes cinco unidades de relevo: Tabuleiros, Colinas Amplas de Topos 

Abaulados, Colinas Médias de Topos Arredondados, Morros Diversos e Aluviões e Terraços 

Colúvio-Aluvionares. 

Os tabuleiros ou chapadas que constituem as Superfícies Aplainadas apresentam o 

topo capeado por uma cobertura sedimentar terciária- quaternária. As colinas e morros do 

Planalto Alto Araguaia-Paranaíba estendem-se em áreas dissecadas e modeladas em 

rochas Pré-Cambrianas por quase toda a AID. 

No Anexo AA (Volume 10), encontra-se o Mapa de Relevo e Geomorfologia – ADA e 

AID. 

 

9.1.7.1. Unidades de Relevo 
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a) Tabuleiros 

 

Esse tipo de modelado corresponde à subunidade geomorfológica Superfícies 

Aplainadas, sendo caracterizado por um relevo plano, tabular (chapadas), com superfícies 

apresentando declividades até 3% e altitudes em torno de 800 m. Essas superfícies são 

delimitadas por escarpas com declives alcançando 70%. Apresentam coberturas detrítico-

lateríticas com horizontes de concreções ferruginosas e/ou limoníticas e sedimentos 

arenosos e areno-argilosos avermelhados. Essa cobertura encontra-se intemperizada e 

pedogeneizada, originando Latossolos com revestimento de vegetação do tipo cerrado. O 

escoamento das águas pluviais é bastante restrito e quando ocorre em trechos suavemente 

inclinados é superficial difuso, propiciando uma incipiente erosão laminar. 

 

 
Foto 9.31: Área de tabuleiro explorada na 

atividade agrícola. 

 
Foto 9.32: Agricultura – uso característico das 

áreas de tabuleiro (chapadas). 

 

b) Colinas Amplas  

 

Essa unidade apresenta relevo suave-ondulado, com declividades de até 6% e 

altitudes variando entre 650 e 750 m. Os topos das colinas são arredondados, mostrando 

interflúvios abaulados, vertentes convexas, drenagem de média densidade com vales em 

“V”, abertos, com depósitos colúvio-aluviais praticamente ausentes. Os solos são profundos 

e de boa permeabilidade, caracterizando a classe dos Latossolos Vermelho-Amarelo 

associados aos Cambissolos. A erosão laminar é considerada fraca nesse tipo de 

modelado. 
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Foto 9.33: Pastagem instalada em área de 

colina ampla. 

 
Foto 9.34: Colina ampla – nota-se a suavidade 

dos topos arredondados no horizonte. 

 

c) Colinas Médias de Topos Arredondados  

 

As colinas médias apresentam interflúvios menores e densidades de drenagem 

maiores em relação às colinas amplas descritas anteriormente. O relevo é ondulado, com 

declividades variando entre 15 e 20%. Os topos são arredondados, as vertentes são 

convexas e os vales são fechados em forma de “V” com fundos afunilados. Alguns canais 

fluviais estão controlados por falhas e/ou diáclases formando vales ou sulcos estruturais. 

Essa unidade engloba os mesmos solos da unidade anterior, destacando-se os solos menos 

profundos pertencentes à classe dos Cambissolos, onde o relevo é mais acidentado. A 

erosão laminar é fraca a moderada nessa unidade de relevo. 

 

 
Foto 9.35: Colina média com vales 

fechados em forma de “V”. 

 
Foto 9.36: Detalhe do topo arredondado e 
da vertente convexa das colinas médias. 

 

d) Morros Diversos  

 

Os morros diversos representam um relevo forte ondulado, com declividades em 

torno de 40% e altitudes entre 700 e 850 m. Compreendem relevos bastante dissecados por 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.55 

sulcos e vales que dão início às linhas de drenagem, por vezes condicionadas aos 

elementos estruturais (falhas e diáclases). Os topos são arredondados, eventualmente 

angulosos e alongados, constituindo interflúvios angulosos ou cristas indiferenciadas. Os 

vales são alongados, em “V”, com vertentes convexas. Desenvolvem-se solos rasos, de 

textura cascalhenta e que correspondem aos Cambissolos Rasos e Neossolos Litólicos. A 

erosão laminar é considerada moderada a forte nas encostas dos morros dessa unidade. 

 

 
Foto 9.37: Vista da falha da Serra da Bocaina. 

 
Foto 9.38: Dissecação do relevo por sulcos e 

vales, moldando as linhas de drenagem. 

 
Foto 9.39: Ao fundo três formações da 

unidade de relevo morros e serras diversos. 

 
Foto 9.40: Morros e serras diversos. 

 

e) Aluviões e Terraços Colúvio-Aluvionares  

 

Os aluviões e terraços ocorrem principalmente ao longo dos rios Paranaíba, Verde e 

alguns afluentes, formando manchas extensas e estreitas, com relevo dominantemente 

plano, e secundariamente suave ondulado. São constituídos de sedimentos quaternários 

aluvionares e coluvionares, compostos por cascalhos, areias, siltes e argilas. São depósitos 

heterogêneos e localmente selecionados pela ação das águas correntes. A fração 

coluvionar dos depósitos tem sua origem a partir da desagregação e erosão das rochas e 
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solos das partes mais altas situadas em torno dos vales. São definidos como Neossolos 

Flúvicos de textura variada. 

 

 
Foto 9.41: Área aluvionar na margem do rio 

Paranaíba. 

 
Foto 9.42: Jazida de areia e cascalho em área 

aluvionar. 

 
Foto 9.43: Pastagem implantada em área aluviões e terraços colúvio-aluvionares. 

 

9.1.8. Pedologia 
 

O mapeamento e a classificação dos tipos de solos estão diretamente ligados á 

avaliação do potencial da região para agricultura. 

Através da delimitação dos solos, ter-se-á um panorama completo do potencial da 

bacia hidrográfica em termos agrícolas, de irrigação, como base para avaliação da aptidão 

agrícola, da erosão potencial e da qualidade das Áreas Diretamente Afetadas pelo 

empreendimento, permitindo estabelecer parâmetros de hierarquização sob o ponto de vista 

da utilização mais conveniente. 

Na Área de Influência Direta do AHE Davinópolis, os tipos de solo mais 

representativos são Latossolo Vermelho, Latossolo Vermelho-Amarelo, Cambissolo, 

Argissolo Vermelho, Argissolo Vermelho-Amarelo, Nitossolo Vermelho, Neossolo Litólico, 

Neossolo Quartzarênico e Neossolo Flúvico, conforme pode ser observado no Mapa 

Pedológico, apresentado no Anexo AE (Volume 10). 
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A seguir, descrição de cada um desses tipos de solo. 

 

9.1.8.1. Latossolos 
 

Nesta ordem estão compreendidos solos de boa drenagem, minerais, profundos, 

bastante intemperizados, caracterizados por apresentar um horizonte B latossólico sob 

vários tipos de horizontes diagnósticos superficiais, exceto horizonte hístico. Este fato os 

coloca, quando em condições naturais, como solos de razoável resistência à erosão de 

superfície (laminar e sulcos). 

Apresentam textura argilosa ou muito argilosa em sua maioria, estão associados na 

área a superfícies geomórficas das mais antigas da região. 

Trata-se de solos muito intemperizados, com baixíssima capacidade de troca de 

cátions e, portanto, baixa capacidade de retenção de nutrientes. Entretanto, a profundidade 

do solo associada ao relevo suave os torna de boa aptidão agrícola, desde que corrigida a 

fertilidade química, podendo ser utilizados com culturas de inverno e de verão. São aptos 

para irrigação por aspersão (SISCOM, 2005). 

 

 Uso Agrícola 

 

Os latossolos, em geral, possuem ótimas condições físicas que, aliadas ao relevo 

plano ou suavemente ondulado onde ocorrem, favorecem sua utilização com as mais 

diversas culturas adaptadas à região. Esses solos, por serem ácidos e distróficos, ou seja, 

com baixa saturação de bases, requerem sempre correção de acidez e fertilização artificial. 

A ausência de elementos, tanto os considerados macros quanto os micronutrientes, é uma 

constante para os mesmos. 

Com relação à erosão superficial, apresentam boa resistência em condições 

naturais, ou de bom manejo, o que se deve principalmente às suas características físicas 

que condicionam boa permeabilidade e, por conseguinte, pouca formação de enxurradas na 

superfície do solo. 

Entretanto, o uso intensivo a que normalmente são submetidos, gera uma série de 

problemas que tem alterado esta baixa vulnerabilidade natural. A intensiva utilização de 

máquinas pesadas nas diversas fases das lavouras, junto a uma pulverização excessiva da 

camada superficial quando empregado o plantio convencional, são alguns fatores que 

contribuem para isto. 
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No que se refere à erosão em profundidade (voçorocas e ravinas) são muito 

susceptíveis, pelas suas características de estrutura granular, com pouca ou nenhuma força 

(coesão) unindo os grãos estruturais (SISCOM, 2005). 

Foram mapeadas as seguintes subordens de latossolos: 

 

a) Latossolo Vermelho (LV) 

 

Segundo Resende (2002), Latossolos Vermelhos são aqueles cuja cor é igual ou 

mais vermelha que 2,5YR na notação de Munsell. Os Latossolos Vermelhos podem ser 

divididos em Latossolos Vermelhos férricos e não férricos. 

Nos Latossolos Vermelhos não-férricos o teor de óxidos de ferro extraídos pelo 

ataque sulfuríco é menor que 18%, ocupam 19% da área do Cerrado e estão concentrados 

no sudoeste do Brasil (RESENDE, 2002).  

Os Latossolos Vermelhos não-férricos eram anteriormente classificados como 

Latossolos Vermelho-Escuros. Existem Latossolos Vermelhos com todo o tipo de textura, 

desde muito argilosa à média. A forte coloração faz com que seja relativamente difícil 

separar os horizontes somente com base na cor. O material de origem desses solos é bem 

variado desde arenitos até rochas pelíticas, desde que tenham teores razoáveis de ferro. 

 

b) Latossolo Vermelho-Amarelo (LVA) 

 

Segundo Resende (2002), a distinção entre o Latossolos Vermelho-Escuro e o 

Amarelo está apenas relacionada à cor do horizonte B. Neste, as cores são de vermelha à 

amarela, matiz 2,5 YR ou mais amarelada. O nome Latossolos Vermelho-Amarelo (LVA) é 

reservado para os latossolos que possuem cor laranjada, com matriz Munsell entre 2,5YR e 

5YR (RESENDE, 2002). O LVA pode apresentar todo o tipo de textura, desde média até 

muito argilosa. Existem LVA tanto em áreas planas no alto das chapadas (±1.000 m) como 

em áreas suavemente onduladas em altitudes mais baixas. Todos ou praticamente todos os 

LVA do cerrado são bastante ácidos e pobres em nutrientes, contudo, quando corrigidos e 

adubados tornam-se muito produtivos. Em situações semelhantes, os LVA tendem a fixar 

menos fósforo e serem um pouco mais úmidos que os Latossolos Vermelhos. 

 

9.1.8.2. Cambissolo (C) 
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São fortemente a imperfeitamente drenados, profundidade de raso a profundo, com 

cores de bruno ou bruno-amareladas até vermelho-escuras, saturação por base, alumínio e 

atividade química da fração coloidal, muito variáveis. 

São solos jovens que ainda guardam nos seus horizontes vestígios do material de 

origem. Para Resende (2002), cambissolos possuem sequência de horizontes A-Bi-C, onde 

Bi representa o horizonte B incipiente. Solos deste tipo situam-se nos mais variados tipos de 

relevo, desde o suave ondulado até o montanhoso. Sua fertilidade natural é muito variável, 

de baixa a alta. São utilizados principalmente para o plantio de milho, feijão, batatinha, arroz, 

banana, fumo, soja e trigo, para pastagem e reflorestamento. No Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos essa é a classe de solos constituídos por material mineral que tem 

como características diferenciais argila de atividade baixa e horizonte B incipiente (Bi), 

imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte superficial. 

Apresentam uma ou mais das seguintes características: teores elevados em silte, de 

modo que a relação silte/argila seja maior que 0,7 (solos de textura média) ou maior que 0,6 

(solos de textura argilosa); relação molecular SiO2/Al2O3 (Ki) > 2,2, que se reflete em um 

baixo grau de intemperismo; capacidade de troca de cátions, sem correção para carbono ≥ 

17 cmol/kg de argila; 4% ou mais de minerais primários alteráveis ou 6% ou mais de 

muscovita na fração areia total; 5% ou mais do volume do solo constando de fragmentos de 

rocha semi-intemperizadas, saprolitos ou restos de estrutura orientada da rocha que deu 

origem ao solo (SISCOM, 2005). 

 

 Uso Agrícola 

 

De um modo geral, são solos bastante suscetíveis à erosão. As principais limitações 

ao uso agrícola apresentadas por estes solos na área são a pequena profundidade, baixa 

fertilidade natural, pedregosidade e ocorrência em relevo muito declivoso (SISCOM, 2005). 

 

9.1.8.3. Nitossolos 
 

Solos constituídos por material mineral, argilosos, que apresentam horizonte B nítico, 

com argila de atividade baixa, imediatamente abaixo do horizonte A ou dentro dos primeiros 

50 cm do horizonte B. A relação textural é insuficiente para caracterizar horizonte B textural, 

sendo normalmente inferior a 1,5 (SISCOM, 2005). 

Trata-se de solos minerais, bem a acentuadamente drenados, com sequência de 

horizontes do tipo A, Bt e C (SISCOM, 2005). 
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A textura é argilosa e muito argilosa em todo o perfil e não apresentam gradiente 

textural. O horizonte A é dos tipos chernozêmico e moderado, este último quase sempre em 

razão da espessura insuficiente para chernozêmico, devido à atuação dos processos 

erosivos que é bastante agressiva sobre os mesmos. 

Apresentam elevados valores de soma e saturação de bases, ou seja, trata-se de 

solos de elevada fertilidade natural, entretanto predominam argilominerais do tipo 1:1, 

(grupo da caulinita), em sua mineralogia. Estão associados, na área, à ocorrência de rochas 

básicas. Ocorrem, mormente, em condição de relevo forte ondulado; estão ou foram 

cobertos por vegetação de Floresta Tropical Subcaducifólia e são muito usados atualmente 

para pastagens plantadas (SISCOM, 2005). 

 

 Uso Agrícola 

 

Apresenta elevada susceptibilidade à erosão. Sua ocorrência em relevos dissecados 

impossibilita a mecanização das lavouras. Entretanto, a elevada fertilidade natural e as 

excelentes condições físicas para o desenvolvimento dos vegetais, faz com que a sua 

exploração com lavouras, com emprego de sistemas de manejo pouco agressivos (manejo 

primitivo) e em pequenas propriedades, possa ser aventada (SISCOM, 2005). 

De uma maneira geral são bastante suscetíveis à erosão, devido principalmente à 

presença do horizonte B nítico no seu perfil. A simples utilização com pastagens plantadas 

se não for muito bem conduzida já acarreta problemas de erosão. Tal horizonte apresenta 

pequena quantidade de macroporos, quando comparado a Latossolos, por exemplo, e, por 

conseguinte, apresenta lenta permeabilidade interna, o que favorece o escoamento 

superficial e a formação de enxurradas. Este fato quando associado a condições de relevo 

declivoso, multiplica em muito a propensão natural dos mesmos a serem destruídos pelos 

processos erosivos (SISCOM, 2005). 

Na área foi identificada a seguinte subordem: 

 

a) Nitossolo Vermelho (NV) 

 

O Nitossolo Vermelho é um solo mineral, não hidromórfico, com B textural, baixo 

gradiente textural, teor de Fe2O3 superior a 15% e coloração arroxeada. Morfologicamente 

caracteriza-se pela presença de cerosidade desde a base do horizonte A, em profundidade 

inferior a 30 cm. Em geral são argilosos ou muito argilosos, profundos, bem drenados e com 

boa reserva de elementos nutritivos, com exceção do fósforo. Ocorrem predominantemente 
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relacionados a relevo ondulado, podendo ocorrem em relevo suave e forte ondulado, sendo 

neste último caso pouco profundo e pedregoso. 

 

9.1.8.4. Gleissolo (G) 
 

Em meio às planícies fluviais surgem os gleissolos, que incluem as classes Gley 

Pouco Húmico, Gley Húmico e Hidromórfico Cinzento. Esses solos caracterizam-se por 

horizonte A bem desenvolvido e por apresentarem processos de redução do ferro em 

ambientes com elevada atividade de água e baixa drenagem (EMBRAPA, 1999). Na AID do 

empreendimento, ocorrem em torno de drenagens, especialmente as lagoas marginais, e 

estão associados ao afloramento do lençol freático.  

A classe dos Gleissolos pela sua localização em várzeas é a menos suscetível à 

erosão. Os relevos, geralmente de planos a suave ondulados e a vegetação de matas de 

galeria são típicas desse tipo de solo. 

 

 Uso Agrícola 

 

Apresentam sérias limitações ao uso agrícola, principalmente, em relação à 

deficiência de oxigênio (pelo excesso de água), à baixa fertilidade e ao impedimento à 

mecanização (EMBRAPA, 2007). 

Por estarem em locais úmidos, conservadores de água, não se recomenda sua 

utilização para atividades agrícolas, principalmente, nas áreas que ainda estão intactas e 

nas nascentes dos cursos d’água. O ambiente onde se encontram os solos Glei é muito 

importante do ponto de vista conservação do recurso água. A drenagem dessas áreas pode 

comprometer o reservatório hídrico da região, particularmente, nas áreas onde se utiliza 

irrigação de superfície (EMBRAPA, 2007). 

A manutenção das várzeas é de suma importância para a perenização dos cursos 

d’água. Em alguns casos, mormente em pequenas propriedades, onde o uso do solo é 

bastante intensivo devido à escassez de área, é comum a utilização de várzeas, em 

especial, para horticultura, plantio de arroz por inundação e pastagens. Apesar de não 

recomendado, nesses casos, não há outra opção senão seu uso. Cuidados com o 

assoreamento e a poluição dos cursos d água podem ser tomados, mas sempre que 

possível essas áreas devem ser protegidas, procurando-se opções menos agressivas ao 

ambiente (EMBRAPA, 2007). 
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9.1.8.5. Argissolos 
 

Assim são denominados solos constituídos por material mineral, apresentando 

horizonte B textural com argila de atividade baixa, imediatamente abaixo do horizonte A ou 

E, e satisfazendo ainda os seguintes requisitos: 

 horizonte plíntico, se presente, não está acima e nem é coincidente com a parte 

superior do horizonte B textural; 

 horizonte glei, se presente, não está acima e nem é coincidente com a parte superior 

do horizonte B textural; 

O horizonte B textural, na maioria das vezes, apresenta-se bem definido, com 

estrutura de forte desenvolvimento do tipo blocos e presença de cerosidade em quantidade 

e desenvolvimento suficientes para o seu enquadramento como tal (SISCOM, 2005). 

 

 Uso Agrícola 

 

As unidades que apresentam a maior quantidade de limitações à utilização agrícola 

são aquelas de topografia mais movimentada, com declives muito fortes (relevo forte 

ondulado e montanhoso). 

Dentre as limitações mais comuns, pode-se mencionar os efeitos diretos dos relevos 

acidentados sobre a mecanização agrícola e sobre a vulnerabilidade à erosão, além da 

presença de pedras e cascalhos no perfil e na superfície do solo, que também são limitantes 

à mecanização e ao desenvolvimento de raízes (SISCOM, 2005). 

Foi identificada na AID a seguinte subordem: 

 

 Argissolo Vermelho-Amarelos (PVA) 

 

Caracterizam-se por apresentarem gradiente textural, com nítida separação entre 

horizontes quanto à cor, estrutura e textura. Os teores de Fe2O3 normalmente são menores 

que 11%.  

São profundos a pouco profundos, moderadamente a bem drenados, com textura 

muito variável, mas com predomínio de textura média na superfície, e argilosa, em 

subsuperfície, com presença ou não de cascalhos. 

Apresentam porosidade total baixa a média e densidade aparente com valores 

compreendidos entre 1,32 g e 1,63 g/cm3. 
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Quanto à saturação por bases, há uma grande variação, ocorrendo solos eutróficos, 

V>50%, distróficos, V<50%, e também álicos, nos quais a saturação com alumínio trocável é 

maior que 50%.  

Devido à grande diversidade de características que interferem no uso agrícola, além 

da ocorrência nos mais variados relevos, é difícil generalizar, para a classe como um todo, 

suas qualidades e limitações ao uso agrícola. De uma maneira geral, pode-se dizer que os 

Argissolos são muito suscetíveis à erosão, sobretudo quando o gradiente textural é mais 

acentuado, à presença de cascalhos e sob relevo mais movimentado com fortes declives. 

Nesse caso, não são recomendáveis para agricultura, prestando-se para pastagem e 

reflorestamento ou preservação da flora e fauna (SISCOM, 2005). 

Quando localizados em áreas de relevo plano e suavemente ondulado, esses solos 

podem ser usados para diversas culturas, desde que sejam feitas correções da acidez e 

adubação, principalmente quando se tratar de solos distróficos ou álicos (EMBRAPA, 1999). 

 

9.1.8.6. Neossolos 
 

Compreende solos constituídos por material mineral ou orgânico pouco espesso, não 

apresentando qualquer tipo de horizonte B diagnóstico, devido à reduzida atuação dos 

processos pedogenéticos ou por características inerentes ao material originário, ou por 

condicionamento do próprio relevo. 

As características físicas, químicas e morfológicas desses solos são bastante 

diversificadas, havendo geralmente o predomínio das herdadas do material de origem. 

Em síntese esses solos devem atender aos seguintes requisitos: 

 ausência de horizonte glei, exceto no caso de solos com textura areia ou areia 

franca, dentro de 50 cm da superfície do solo, ou entre 50 cm e 120 cm de 

profundidade, se os horizontes sobrejacentes apresentarem mosqueados de redução 

em quantidade abundante; 

 ausência de horizonte vértico imediatamente abaixo de horizonte A;  

 ausência de horizonte plíntico dentro de 40 cm ou dentro de 200 cm da superfície, se 

imediatamente abaixo de horizonte A ou E ou precedidos de horizontes de coloração 

pálida, variegada ou com mosqueados em quantidade abundante, com uma ou mais 

das seguintes cores: 

 matiz 2,5Y ou 5Y; ou 

 matizes 10YR a 7,5YR com cromas baixos, normalmente iguais 

ou inferiores a 4, podendo atingir 6, no caso de matiz 10YR. 
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 ausência de horizonte A chernozêmico, conjugado a horizonte cálcico 

ou C carbonático.  

 

A pequena espessura do solo, a frequente ocorrência de fragmentos de rocha no seu 

perfil (pedregosidade), a grande susceptibilidade à erosão, mormente nas áreas de relevo 

muito acidentado, que são as mais comuns de sua ocorrência, são as limitações mais 

comuns. As áreas de ocorrência desses solos são mais apropriadas para preservação da 

flora e fauna (SISCOM, 2005). 

Foram mapeadas na área as seguintes subordens: 

 

a) Neossolo Litólico (RL) 

 

Os Neossolos Litólicos são solos minerais, pouco desenvolvidos, rasos e muito 

rasos, possuindo apenas um horizonte A assente diretamente sobre a rocha (R) ou sobre 

materiais dessa rocha em grau mais adiantado de intemperização, ou seja, um horizonte C 

com muito material primário e blocos de rochas semi-intemperizadas.  

Os Neossolos Litólicos são altamente suscetíveis à erosão devido à pouca 

profundidade, textura, estrutura e relevo predominantemente forte ondulado e montanhoso 

com declives superiores a 20% onde se situam. 

Constata-se nesses solos, uma sequência de horizontes A-C-R ou AR. Em alguns 

solos, verifica-se o início de formação de um horizonte (B) incipiente (EMBRAPA, 1999). 

Derivados dos mais diversos materiais de origem, substratos de rochas pobres, tais 

como arenitos, quartzitos e siltitos, são comuns nos solos alumínicos e distróficos, enquanto 

calcários e gnaisses constituem materiais de origem predominante nos solos eutróficos; 

ocorrem também, com bastante frequência, ardósias, filitos, granitos e xistos, constituindo 

substratos tanto de solos alumínicos e distróficos, como de eutróficos.  

 

 Uso Agrícola 

 

Possuem limitação física para o enraizamento das plantas em profundidade, além de 

serem erosivos pelo declive acentuado e/ou pela dificuldade da infiltração da água no perfil.  

A susceptibilidade à erosão é altíssima e é determinada basicamente pela ocorrência 

do substrato rochoso em pequena profundidade. Este fato é agravado pela sua ocorrência, 

preferencialmente, em locais declivosos. 
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A principal recomendação para o uso agrícola nos Neossolos Litólicos são as 

pastagens porque são solos rasos, e com limitação para o crescimento radicular em 

profundidade da maioria das plantas (SISCOM, 2005). 

 

b) Neossolo Quartzarêncio (RQ) 

 

Os Neossolos Quartzarênicos ocupam 15% da área do Cerrado. Estes solos eram 

anteriormente chamados de Areias Quartzosas. Ao contrário dos Neossolos Litólicos, os 

Neossolos Quartzarênicos são muito profundos. A característica principal destes solos, no 

entanto, é serem completamente dominados por areia. 

Como o nome já diz, o mineral da fração areia destes solos é o quartzo. A 

diferenciação em relação aos latossolos deve-se simplesmente à textura que, no caso dessa 

classe, é de arenosa a franca arenosa. Na classe das Areias Quartzosas os agregados são 

formados por grãos simples, compostos por quartzo. Em função da fraca estrutura, esses 

solos apresentam grande suscetibilidade à erosão e grande permeabilidade. As espessuras 

são similares às encontradas nos latossolos. Os poucos nutrientes que existem nos RQ 

estão concentrados na matéria orgânica. 

A cor dos RQ é dada por um pouco de hematita (um óxido de ferro) que também está 

presente. RQ são solos muito homogêneos. A única diferença entre os horizontes destes 

solos é devida à presença de matéria orgânica nos primeiros 10 ou 15 cm. O horizonte A é 

seguido diretamente pelo horizonte C, já que o alto teor de areia não permite formação de 

horizonte B.  

São consideradas solos de baixa aptidão agrícola. O uso contínuo de culturas anuais 

pode levá-las rapidamente à degradação. Práticas de manejo que mantenham ou aumentem 

os teores de matéria orgânica podem reduzir esse problema.  

Culturas perenes, plantadas em áreas de Neossolos Quartzarênicos, requerem 

manejo adequado e cuidados intensivos no controle da erosão, da adubação 

(principalmente com N e K) e da irrigação, esta última, visando à economia de água. Caso 

contrário, há o depauperamento da lavoura, acarretando baixas produtividades (EMBRAPA, 

2007). 

 

 Uso Agrícola 

 

Por serem muito arenosos, com baixa capacidade de agregação de partículas, 

condicionada pelos baixos teores de argila e de matéria orgânica, esses solos são muito 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.66 

suscetíveis à erosão. Quando ocupam as cabeceiras de drenagem, em geral, dão origem a 

grandes voçorocas.  

Tendo em vista a grande quantidade de areia, nesses solos, sobretudo naqueles em 

que a areia grossa predomina sobre a fina, há séria limitação quanto à capacidade de 

armazenamento de água disponível.  

Apesar de a adsorção de fósforo ser pequena nesses solos, existem problemas 

sérios quanto à lixiviação de nitrogênio e à decomposição rápida da matéria orgânica. A 

lixiviação de nitratos e de sulfatos é intensa por causa da grande macroporisidade e da 

permeabilidade dos solos de textura arenosa (EMBRAPA, 2007). 

 

c) Neossolo Flúvico (RY) 

 

Solos minerais não hidromórficos, pouco evoluídos, formados em depósitos aluviais 

recentes, nas margens de curso d’água. Apresentam apenas um horizonte A sobre camadas 

estratificadas, sem relação pedogenética entre si. 

Devido à sua origem de fontes as mais diversas, estes solos são muito heterogêneos 

quanto à textura, que pode variar num mesmo perfil entre as diferentes camadas, ou 

também heterogêneos quanto às outras propriedades físicas e, no que diz respeito às 

propriedades químicas, podem ser tanto eutróficos, como distróficos ou álicos. A atividade 

da argila varia de alta a baixa (JACOMINE, 1995). 

 

 Uso Agrícola 

 

Decorrem dos riscos de inundação por cheias periódicas ou de acumulação de água 

de chuvas na época de intensa pluviosidade. De uma maneira geral, os solos aluviais são 

considerados de grande potencialidade agrícola, mesmo os de baixa saturação de bases. 

As áreas de várzeas onde ocorrem são de relevo plano, sem riscos de erosão, favorecendo 

a prática de mecanização agrícola intensiva. Pela própria origem, são solos heterogêneos, 

no que diz respeito às características físicas e químicas, o que certamente vai influenciar 

seu uso. Os solos eutróficos, de textura média, são os mais apropriados para diversas 

culturas. Os mais argilosos são mais usados para pastagens e cultura de cana-de-açúcar. 

São solos que apresentam grande diversificação de características e isto faz com 

que também tenham grande diversificação de erodibilidade. Porém, de uma maneira geral, 

apresentam razoável vulnerabilidade à erosão laminar, por quase sempre apresentarem 

camadas de diferentes permeabilidades internamente. 
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Quanto à erosão em profundidade, via de regra, são muito susceptíveis, em razão de 

se tratarem de alternância de camadas descontínuas e muito distintas entre si (JACOMINE, 

1995). 

Apesar do uso agrícola de cada tipo de solo ter sido apresentada quando de sua 

descrição, o Anexo AG Mapa de Aptidão Agrícola – ADA e AID (Volume 11) ilustra o 

potencial agrícola da área do AHE Davinópolis. 

 

9.1.9. Identificação de Formas Erosivas 
 

Em consequência das características climáticas reinantes na região estudada, 

observa-se um predomínio absoluto do intemperismo químico sobre o físico. O que varia 

muito na região é a intensidade desse intemperismo, em função da ação diversificada de 

dois fatores: a geologia e o relevo. 

Geologicamente, o intemperismo é mais acentuado nas rochas que apresentam 

minerais menos resistentes a decomposição química, como os básicos, carbonatos, 

feldspatos calco-sódicos e a biotita. Por outro lado, as estruturas subverticais propiciam uma 

maior profundidade das águas infiltradas, constituindo-se num dos principais fatores 

influentes no processo de intemperização química. 

A topografia influi também em função das possibilidades de infiltração das águas 

pluviais. Nas chapadas, encontram-se as melhores condições de infiltração, o que permite o 

aprofundamento da intemperização, enquanto nas encostas a forte declividade dificulta a 

infiltração e inibe a intemperização das rochas. 

Do exposto, conclui-se que as condições de maior intensificação do intemperismo 

ocorrem nas chapadas, em cujo substrato predominam as rochas xistosas, com grandes 

quantidades de biotita, sericita, clorita e/ou feldspatos, além das rochas básicas; em 

segundo lugar, o condicionamento da intemperização está relacionado com as encostas 

esculpidas nas rochas supracitadas; e finalmente, as piores condições de intemperismo 

relacionam-se com as rochas quartzíticas, que sempre correspondem a relevos 

acidentados. 

Para o primeiro caso acima referido, os solos formados são espessos e bem 

desenvolvidos, com textura e características químicas variáveis em função da rocha que lhe 

deu origem. Predominam para esse caso, os latossolos com alguns cambissolos e a zona 

de rocha alterada, entre o solo e a rocha sã, podem atingir espessura superior a 30 metros. 

Para o segundo caso, os solos formados raramente ultrapassam os 3 m de 

espessura, sendo também a textura e as características químicas variáveis em função da 
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rocha-mãe. Os solos aí presentes variam entre cambissolos, argissolos e neossolos litólicos. 

A zona de transição entre esses solos e a rocha sã varia entre 5 e 20 metros. 

Finalmente, o terceiro caso propicia a formação de solos rasos a inexistentes, 

essencialmente arenosos, predominando os litossolos e raramente os cambissolos. A zona 

intermediária entre o solo e a rocha sã nunca ultrapassa os 5 metros. 

O processo de erosão está condicionado a vários fatores, embora seja muito 

diversificada a intensidade de cada interferência. 

Na área analisada, os fatores influentes, em termos regionais, são a pluviosidade e a 

declividade. A concentração das chuvas em um período curto do ano sempre induz a 

ocorrência de chuvas torrenciais, com elevado poder erosivo. Por outro lado, as fortes 

declividades, que caracterizam a maior parte das encostas locais, conferem grandes 

gradientes ao escoamento superficial, aumentando-lhe o potencial erosivo. 

Fatores localizados de maior influência no processo erosivo são a natureza do solo e 

a ação antrópica. Os solos arenosos ou siltosos oferecem pouca resistência à erosão, 

principalmente quando tais características são comuns em profundidade.A ação antrópica 

mais importante está relacionada com a retirada da vegetação, que funciona como protetor 

do solo contra a erosão. 

A superposição dos fatores acima descritos pode propiciar a formação de focos de 

erosão importantes, embora tais casos não sejam ainda comuns na área estudada. Ocorre 

que as principais ações antrópicas são desenvolvidas nas chapadas, onde o potencial 

erosivo é bem menor. 

Em consequência, não são elevados os riscos de erosão na ADA e na AID, 

reduzindo também os riscos de um assoreamento muito pronunciado a partir dessa fonte de 

origem. Outra fonte de assoreamento a ser considerada no reservatório a ser formado pelo 

AHE Davinópolis, reside no aporte de material proveniente da mineração desenvolvida nos 

leitos do rio Verde e rio Paranaíba, a montante da área estudada. A extração de diamantes 

por balsas reviram a calha/leito dos rios, já a dragagem de areia e cascalho é benéfica, pois 

promove o desassoreamento, minimizando a quantidade de material que chegará ao 

reservatório do AHE Davinópolis. 

 

9.1.10. Possíveis Locais de Movimentação de Massa 
 

A estabilidade de encostas deve ser abordada separadamente para as 

possibilidades de movimentos de solos ou de rochas. Para movimentos de solos, os fatores 

predisponentes mais importantes atuam de forma contraditória nas encostas que compõem 
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a ADA do AHE Davinópolis. Dessa forma a espessura dos solos favorece a estabilidade 

dessas encostas, enquanto a declividade favorece a sua instabilidade. 

Analisando a integração desses fatores com outros de fundamental importância para 

o processo de instabilidade conclui-se que:  

 

 nos trechos de maior declividade (d>50%) os solos possuem menos de 1,0 m de 

espessura; 

 as fraturas verticais do embasamento rochoso, substrato desses solos, atuam como 

drenos, mantendo seca essa cobertura de solos na maior parte do ano; 

 a densa cobertura vegetal que caracteriza a maior parte dessas encostas atua como 

fixadora do solo. 

 

Face ao exposto, conclui-se que, nas condições atuais, o risco de movimento de 

solos é reduzido. 

Quanto à possibilidade de movimentos de rochas, em princípio, a situação é 

semelhante à analisada para os solos. Os 02 (dois) principais fatores geológicos que 

induzem a movimentação de rochas são favoráveis à estabilidade de encostas na Área 

Diretamente Afetada do empreendimento, ou seja, as descontinuidades que poderiam criar 

planos de ruptura ou cunhas de deslizamento apresentam-se dispostas de forma a dificultar 

a criação de planos instáveis e a intemperização das rochas não atinge grandes 

profundidades. 

Outros processos que podem ocorrer após a formação do reservatório estão 

relacionados ao solapamento e escorregamento. O solapamento é ocasionado pela ação 

das ondas, contribuindo para o carreamento de sedimentos para o interior do reservatório. A 

contenção destes processos pode ser realizada, através da implantação de vegetação ciliar. 

Já o escorregamento caracteriza-se por um processo de instabilização, representado por 

movimento rápido de massas de rocha ou solo, que se desloca para fora e para baixo de um 

talude natural. 

Face ao exposto, pode-se considerar reduzido a nulo o risco de ocorrência de 

movimentos de massa na maior parte da Área Diretamente Afetada, concentrando-se em 

algumas áreas de maior declividade na faixa de depleção as únicas possibilidades de uma 

eventual instabilidade. 

A área a ser inundada é representada por um relevo marcado por vales, escavados 

nos domínios morfológicos das chapadas, em 30% da área total. Tais fatos significam a 

existência de paredões rochosos íngremes completamente estabilizados. É bem verdade 

que muitas escarpas atuais representam planos de escorregamentos antigos que 
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aproveitaram zonas estruturais instáveis (fraturas e falhas). Esse processo é ainda 

visualizado em algumas cabeceiras de talvegues, cuja erosão em formas de anfiteatros 

resultou de ajuntamentos provocados por rupturas do maciço rochoso, alguns 

complementados por corridas de lama e/ou blocos formados pela saturação dos materiais. 

Os levantamentos realizados na ADA e AID do AHE Davinópolis – Geologia, 

Geomorfologia e Pedologia - indicam que a presença de um relevo “agressivo”, ao invés de 

representar um fator de instabilidade frente à implantação e à operação do empreendimento, 

garante maior estabilidade aos terrenos já que, nestas condições topográficas, os fatores 

morfogenéticos superam, significativamente, os pedogenéticos. Áreas mais declivosas, 

representadas no Anexo AC – Mapa de Declividade – ADA e AID (Volume 10), dificultam o 

processo intempérico do maciço rochoso. Tal fato, aliado à própria natureza da rocha (muito 

quartzosa), impede a formação de espessos solos que seria o maior agravante para 

instabilidade nesses relevos agressivos. 

De toda forma, considerando o porte do empreendimento, e em especial a sua área 

de inundação e os aspectos que envolvem sua operação - destacadamente o pequeno 

deplecionamento médio estimado em 5 metros - espera-se que as alterações decorrentes, 

principalmente, da implantação e operação deste empreendimento, não irão causar 

interferências significativas. Entretanto, recomenda-se o monitoramenteo do comportamento 

das encostas que margeiam o reservatório do AHE Davinópolis. 

As investigações técnicas procedidas na área de estudo revelaram um contexto 

geológico e geomorfológico apto a assimilar os efeitos ambientais que poderão advir da 

inundação dos terrenos situados na faixa de deplecionamento do reservatório. De toda 

forma, devido à diversidade geomorfológica constatada na área de enfoque, aliada à 

instabilidade que se adiciona às mesmas em decorrência da diferenciada cobertura vegetal 

e uso do solo, optou-se pelo desenvolvimento de estudos mais criteriosos, fundamentados 

na identificação dos possíveis cenários resultantes da conjugação da diversidade ambiental 

da área. 

 

9.1.11. Áreas Degradadas  
 

As áreas degradadas foram detectadas e pesquisadas utilizando-se de fotografias 

aéreas, imagens de satélite e visita em campo. Inicialmente, foram lançados pontos de 

feições de áreas degradadas com base nos seguintes dados: 
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 fotografias aéreas de 2002, disponíveis na revisão do Inventário Hidrelétrico da bacia 

do Paranaíba, a montante da UHE Emborcação elaborada pela Engecorps em 

fevereiro de 2003; 

 fotos aéreas registradas no ano de 2002, do projeto SP-MG-GO do Instituto 

Brasileiro de Geografia Estatística-IBGE; 

 imagens recentes do satélite CBERS 2B, de outubro de 2008. 

 

Com o lançamento, atualização e confrontação dos dados acima, foi possível 

planejar toda a visita de campo.  

A vistoria em campo ocorreu nos períodos de 09 a 13 e de 16 a 20 de fevereiro e de 

02 a 06 de março de 2009. A campanha de campo foi realizada com navegação em tempo 

real com GPS para mapeamento das trilhas e caminhamentos, os pontos de áreas 

degradadas foram demarcados com coordenadas geográficas e caracterizados com registro 

fotográfico e anotações. 

Após a visita de campo, os dados foram processados em escritório com o uso de 

imagem de satélite de alta resolução SPOT 5, de outubro de 2008, e fotografias aéreas 

provenientes de sobrevôos de helicóptero (setembro/2008) e avião (fevereiro/2009). 

Foram observados 39 (trinta e nove) pontos degradados, que são identificados no 

Quadro 9.7.  

 

Quadro 9.6: Pontos de áreas degradadas identificados na visita de campo. 

NOME ALTITUDE DATA E HORA ZONA X Y 

01 681 11/02/2009 10:27:57 23K 242625,2 7989704,0 

02 685 11/02/2009 11:36:42 23K 245136,5 7992670,1 

03 709 11/02/2009 12:49:38 23K 247272,1 7995542,8 

04 694 11/02/2009 13:38:21 23K 250678,2 7999742,9 

05 696 17/02/2009 09:30:17 23K 250447,4 8000298,2 

06 693 11/02/2009 14:37:10 23K 251745,2 7999666,5 

07 715 17/02/2009 10:53:06 23K 253367,3 8000535,9 

08 722 17/02/2009 12:11:00 23K 254723,9 8001140,7 

09 700 17/02/2009 16:36:29 23K 255804,2 8000649,1 

10 706 17/02/2009 16:31:42 23K 255753,0 8000950,6 

11 703 17/02/2009 13:50:00 23K 256306,8 8001666,9 

12 718 17/02/2009 15:29:00 23K 257304,2 8001666,9 

13 697 17/02/2009 16:06:37 23K 257991,0 8002439,7 

14 698 17/02/2009 16:32:00 23K 258266,8 8003649,8 

15 - - 23K 258022,9 8004098,9 

16 - - 23K 258374,2 8002847,2 

17 696 17/02/2009 18:04:00 23K 257868,3 8001596,6 

18 714 17/02/2009 17:27:00 23K 256374,8 8000913,6 
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NOME ALTITUDE DATA E HORA ZONA X Y 

19 691 04/03/2009 13:45:00 23K 255141,0 8000587,4 

20 698 04/03/2009 12:56:00 23K 254254,8 8000440,2 

21 678 04/03/2009 12:48:00 23K 254040,8 8000171,2 

22 702 04/03/2009 12:10:00 23K 253344,1 7999741,5 

23 691 04/03/2009 11:52:00 23K 252722,4 7999478,6 

24 687 04/03/2009 11:41:00 23K 252037,2 7999142,9 

25 696 04/03/2009 11:13:00 23K 251072,5 7998730,2 

26 702 04/03/2009 10:47:00 23K 250492,7 7997954,0 

27 699 04/03/2009 10:32:00 23K 251183,3 7997662,9 

28 697 03/03/2009 14:05:00 23K 250134,7 7996219,3 

29 703 03/03/2009 11:12:00 23K 248261,9 7994880,1 

30 682 03/03/2009 11:36:00 23K 247794,7 7994545,1 

31 684 19/02/2009 16:34:00 23K 246653,6 7994612,7 

32 697 19/02/2009 13:32:00 23K 245709,8 7993322,8 

33 688 03/03/2009 09:34:00 23K 245228,6 7992271,1 

34 682 03/03/2009 09:17:00 23K 245173,5 7992090,8 

35 680 19/02/2009 10:00:00 23K 243456,5 7992600,9 

36 682 19/02/2009 09:42:00 23K 243189,3 7991981,8 

37 677 19/02/2009 09:22:00 23K 242935,3 7991068,9 

38 686 03/03/2009 08:23:00 23K 243416,8 7989560,8 

39 663 18/02/2009 10:32:00 23K 233849,5 7985962,5 

 

As caracterizações das áreas degradadas foram realizadas com base em 03 (três) 

aspectos:  

 

- Impactos no local (cava abandonada, cascalho e estéril revirado, solo exposto, 

equipamentos abandonados e erosões); 

- Situação atual do impacto (em regeneração natural, com recuperação antrópica, 

avanço da degradação e paralisado); 

- Dimensões do local (área em hectares, abrangência em relação a cota de 

inundação, APP do futuro reservatório e a AID). 

  

A seguir, são descritas as caracterizações utilizadas na ficha de identificação de 

cada ponto.  

 

- Cavas abandonadas - locais onde foram abertas frentes de lavra com mais de 2 metros de 

profundidade para extração mineral; 
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- Estéril e rejeito de beneficiamento – locais com depósito de material retirado das cavas 

e/ou rejeitos. Na área do reservatório do AHE Davinópolis os materiais mais presentes são o 

cascalho diamantífero, cascalho lavado, argila, solo; 

 

- Solo exposto é caracterizado em áreas onde ocorreu a remoção da vegetação ficando sem 

nenhuma cobertura vegetal; 

 

- Equipamentos abandonados são máquinas e implementos utilizados no passado para 

extrair e beneficiar cascalho em busca de diamantes e foram deixados nos locais de 

beneficiamento e extração; 

 

- Erosões foram caracterizadas como áreas potenciais de futuras contribuições de material 

sólido para o assoreamento do futuro reservatório do AHE Davinópolis. 

 

- As áreas caracterizadas em regeneração natural foram aquelas em que o tempo de 

abandono é maior e que ocorreu um crescimento arbóreo no local dando inicio aos estágios 

de sucessão ecológica; 

 

- Com recuperação antrópica, foram aquelas em que houve uma reconformação topográfica 

e também o plantio de espécies arbóreas; 

 

- Avanços da degradação são locais onde existem garimpos ativos e onde a vegetação não 

tem capacidade suporte para regeneração natural; 

 

- Paralisado são locais em que não ocorreram nenhum tipo de redução e/ou aumento do 

processo degradatório. 

 

Quanto às dimensões e abrangências das áreas degradadas, levou-se em conta a 

situação atual do local, suas dimensões e abrangência em relação à cota de inundação 

máxima (700 m), APP e AID. A área de cada ponto foi levantada em hectares, com auxílio 

de programas específicos. 

Foi verificado se a área degradada está dentro da cota 700 m. Também se abrange a 

APP da cota 700 m e, ainda, se ela ultrapassa a AID. 
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Tabela 9.4: Caracterizações de áreas degradadas – AHE Davinópolis – Ponto 01. 

Ponto 01 

Coordenadas Geográficas Datum:  
SAD 69 Brasil 23K 

242625 7989704 Altitude: 681 m Data: 11/02/2009 

Caracterizações 

Impactos no local Situação atual do impacto no local Dimensões do local 

Cava(s) abandonada(s) X Em regeneração natural  Área em hectares 0,66 

Estéril e rejeito de beneficiamento X Com recuperação antrópica  Abrange a cota 700 m SIM 

Solo exposto  Avanço da degradação X Abrange APP Fut. Reservatório NÃO 

Equipamentos abandonados X Paralisado  Esta fora da AID NÃO 

Erosão(ões) X   Unidade Federativa GO 

Observações e comentários:  

 

Além de cavas abandonadas, também foi 

verificado a presença de garimpo ativo que, 

segundo os exploradores, possuíam licenças 

para extração. 

 

 

Figura 9.1: : Imagem Spot outubro 2008 do Ponto 01. 
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Foto 9.44: : Garimpo em atividade, remoção do 

estéril para extração de cascalho. 

 
Foto 9.45: Parte dos equipamentos utilizados 

no beneficiamento do cascalho. 

 
Foto 9.46: Cava em atividade e cascalho de 

rejeito. 

 
Foto 9.47: Bomba de sucção de cascalho 

dentro da cava.  

 
Foto 9.48: Cava em extração. 

 
Foto 9.49: Pátio de rejeitos, rancho e 

equipamentos de beneficiamento. 
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Tabela 9.5: Caracterizações de áreas degradadas – AHE Davinópolis – Ponto 02. 

Ponto 02 

Coordenadas Geográficas Datum:  
SAD 69 Brasil 23K 

245137 7992670 Altitude: 685 m Data: 11/02/2009 

Caracterizações 

Impactos no local Situação atual do impacto no local Dimensões do local 

Cava(s) abandonada(s) X Em regeneração natural X Área em hectares 1,63 

Cascalho e estéril revirado X Com recuperação antrópica  Abrange a cota 700 m SIM 

Solo exposto X Avanço da degradação X Abrange APP Fut. Reservatório NÃO 

Equipamentos abandonados X Paralisado  Esta fora da AID NÃO 

Erosão(ões) X   Unidade Federativa GO 

Observações e comentários:  

 

 

Figura 9.2: Imagem Spot outubro 2008 do Ponto 02. 
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Foto 9.50: Cava onde o estéril foi empurrado 

em direção ao curso d‟água. 

 
Foto 9.51: Instalações e ranchos. 

 
Foto 9.52: Ranchos e cava. 

 
Foto 9.53: Equipamentos e erosão na borda da 

cava.  

 
Foto 9.54: Solo exposto nas bordas da cava. 

 
Foto 9.55: Rejeito em meio à vegetação em 

regeneração. 
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Tabela 9.6: Caracterizações de áreas degradadas – AHE Davinópolis – Ponto 03. 

Ponto 03 

Coordenadas Geográficas Datum:  
SAD 69 Brasil 23K 

247272 7995543 Altitude: 709 Data: 11/02/2009 

Caracterizações 

Impactos no local Situação atual do impacto no local Dimensões do local 

Cava(s) abandonada(s) X Em regeneração natural  Área em hectares 1,66 

Cascalho e estéril revirado X Com recuperação antrópica  Abrange a cota 700 m SIM 

Solo exposto  Avanço da degradação X Abrange APP Fut. Reservatório SIM 

Equipamentos abandonados  Paralisado  Esta fora da AID NÃO 

Erosão(ões)    Unidade Federativa GO 

Observações e comentários:  

 

Não foi autorizada a entrada neste ponto, para a 

visita de campo e caracterizações necessárias. 

A caracterização foi realizada com base nas 

fotos aéreas e comparação com os demais 

pontos observados. 

 

Figura 9.3: Imagem Spot outubro 2008 do Ponto 03. 
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Foto 9.56: Imagem aérea geral do ponto 

degradado. (25/09/2008) 

 
Foto 9.57: Imagem aérea do ponto degradado. 

(25/09/2008) 

 
Foto 9.58: Detalhe do ponto degradado Imagem 

aérea. (25/09/2008) 
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Tabela 9.7: Caracterizações de áreas degradadas – AHE Davinópolis – Ponto 04. 

Ponto 04 

Coordenadas Geográficas Datum:  
SAD 69 Brasil 23K 

250687 7999743 Altitude: 694 m Data: 11/02/2009 

Caracterizações 

Impactos no local Situação atual do impacto no local Dimensões do local 

Cava(s) abandonada(s) X Em regeneração natural  Área em hectares 1,75 

Cascalho e estéril revirado X Com recuperação antrópica  Abrange a cota 700 m SIM 

Solo exposto X Avanço da degradação  Abrange APP Fut. Reservatório NÃO 

Equipamentos abandonados X Paralisado X Esta fora da AID NÃO 

Erosão(ões) X   Unidade Federativa GO 

Observações e comentários:  

 

 

Figura 9.4: Imagem Spot outubro 2008 do Ponto 04. 
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Foto 9.59: Cava abandonada e rejeito 

amontoados.  

 
Foto 9.60: Erosão na borda da cava. 

 
Foto 9.61: Cascalho aflorado em parte 

explorado com solo degradado. 

 
Foto 9.62: Cava, equipamentos e rejeitos. 

 
Foto 9.63: Cava extraída com solo 

degradado. 

 
Foto 9.64: Resto de forno de olaria. 
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Tabela 9.8: Caracterizações de áreas degradadas – AHE Davinópolis – Ponto 05. 

Ponto 05 

Coordenadas Geográficas Datum:  
SAD 69 Brasil 23K 

250447 8000298 Altitude: 696 m Data: 17/02/2009 

Caracterizações 

Impactos no local Situação atual do impacto no local Dimensões do local 

Cava(s) abandonada(s) X Em regeneração natural  Área em hectares 7,46 

Cascalho e estéril revirado X Com recuperação antrópica  Abrange a cota 700 m SIM 

Solo exposto X Avanço da degradação X Abrange APP Fut. Reservatório NÃO 

Equipamentos abandonados  Paralisado  Esta fora da AID NÃO 

Erosão(ões)    Unidade Federativa GO 

Observações e comentários:  

 

 

Figura 9.5: Imagem Spot outubro 2008 do Ponto 05. 
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Foto 9.65: Solo exposto e cava de 

extração de argila. 

 
Foto 9.66: Área extraída e depósito de 

argila. 

 
Foto 9.67: Argila estocada. 

 
Foto 9.68: Cava alagada e bando de 

paturis na margem.  

 
Foto 9.69: Rancho e cava extraída. 

 
Foto 9.70: Área extraída. 
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Tabela 9.9: Caracterizações de áreas degradadas – AHE Davinópolis – Ponto 06. 

Ponto 06 

Coordenadas Geográficas Datum:  
SAD 69 Brasil 23K 

251745 7999667 Altitude: 693 m Data: 11/02/2009 

Caracterizações 

Impactos no local Situação atual do impacto no local Dimensões do local 

Cava(s) abandonada(s) X Em regeneração natural X Área em hectares 10,80 

Cascalho e estéril revirado X Com recuperação antrópica  Abrange a cota 700 m SIM 

Solo exposto X Avanço da degradação  Abrange APP Fut. Reservatório SIM 

Equipamentos abandonados X Paralisado  Esta fora da AID NÃO 

Erosão(ões) X   Unidade Federativa GO 

Observações e comentários:  

 

 

Figura 9.6: Imagem Spot outubro 2008 do Ponto 06. 
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Foto 9.71: Cava abandonada e rejeito com 

vegetação em regeneração. 

 
Foto 9.72: Lagoa onde foi dragado 

cascalho do fundo para as margens. 

 
Foto 9.73: Cava e cascalho extraído e não 

beneficiado. 

 
Foto 9.74: Cascalho não beneficiado e ao 

fundo a regeneração natural. 

 
Foto 9.75: Cava extraída e abandonada. 

 
Foto 9.76: Estéril removido das cavas. 
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Tabela 9.10: Caracterizações de áreas degradadas – AHE Davinópolis – Ponto 07. 

Ponto 07 

Coordenadas Geográficas Datum:  
SAD 69 Brasil 23K 

253367 800536 Altitude: 715 m Data: 17/02/2009 

Caracterizações 

Impactos no local Situação atual do impacto no local Dimensões do local 

Cava(s) abandonada(s) X Em regeneração natural X Área em hectares 43,56 

Cascalho e estéril revirado X Com recuperação antrópica  Abrange a cota 700 m SIM 

Solo exposto X Avanço da degradação  Abrange APP Fut. Reservatório SIM 

Equipamentos abandonados X Paralisado X Esta fora da AID NÃO 

Erosão(ões) X   Unidade Federativa GO 

Observações e comentários:  

 

 

Figura 9.7:  Imagem Spot outubro 2008 do Ponto 07. 
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Foto 9.77: Draga abandonada. 

 
Foto 9.78: Rejeito e vegetação em 

regeneração. 

 
Foto 9.79: Local do beneficiamento. 

 
Foto 9.80: Rejeito. 

 
Foto 9.81: Local extraído. 

 
Foto 9.82: Balsas em atividade no leito do 

rio Paranaíba, próximo ao ponto. 
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Tabela 9.11: Caracterizações de áreas degradadas – AHE Davinópolis – Ponto 08. 

Ponto 08 

Coordenadas Geográficas Datum:  
SAD 69 Brasil 23K 

254724 8001141 Altitude: 722 m Data: 17/02/2009 

Caracterizações 

Impactos no local Situação atual do impacto no local Dimensões do local 

Cava(s) abandonada(s) X Em regeneração natural X Área em hectares 3,30 

Cascalho e estéril revirado X Com recuperação antrópica  Abrange a cota 700 m NÃO 

Solo exposto  Avanço da degradação  Abrange APP Fut. Reservatório SIM 

Equipamentos abandonados  Paralisado X Esta fora da AID NÃO 

Erosão(ões) X   Unidade Federativa GO 

Observações e comentários:  

 

 

Figura 9.8: Imagem Spot outubro 2008 do Ponto 08. 
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Foto 9.83: Cava abandonada. 

 
Foto 9.84: Acumulador de água para 

beneficiamento de cascalho. 

 
Foto 9.85: Vegetação em regeneração em 

meio ao rejeito. 

 
Foto 9.86: Erosão nas bordas da cava. 

 
Foto 9.87: Vegetação em regeneração 

natural. 

 
Foto 9.88: Erosão nas bordas da cava. 
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Tabela 9.12: Caracterizações de áreas degradadas – AHE Davinópolis – Ponto 09. 

Ponto 09 

Coordenadas Geográficas Datum:  
SAD 69 Brasil 23K 

254724 8001141 Altitude: 700 m Data: 17/02/2009 

Caracterizações 

Impactos no local Situação atual do impacto no local Dimensões do local 

Cava(s) abandonada(s) X Em regeneração natural  Área em hectares 43,56 

Cascalho e estéril revirado X Com recuperação antrópica  Abrange a cota 700 m SIM 

Solo exposto X Avanço da degradação X Abrange APP Fut. Reservatório SIM 

Equipamentos abandonados X Paralisado  Esta fora da AID NÃO 

Erosão(ões) X   Unidade Federativa GO 

Observações e comentários:  

 

No local também foram verificadas diversas 

catas garimpeiras manuais, algumas ativas 

com os garimpeiros encontrados no local, 

bem com catas abandonadas. 

Estes garimpeiros manuais são moradores 

próximos a área que exercem a atividade 

como fonte alternativa de renda, de forma 

clandestina. 

 

Figura 9.9: Imagem Spot outubro 2008 do Ponto 09. 
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Foto 9.89: Rejeito. 

 
Foto 9.90: Lavador manual para 

beneficiamento de cascalho. 

 
Foto 9.91: Área de extração com pequenas 

catas garimpeiras manuais. 

 
Foto 9.92: Cata garimpeira manual ativa. 

 
Foto 9.93: Rejeito do beneficiamento.  

 
Foto 9.94: Catas garimpeiras manuais 

abandonadas. 
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Tabela 9.13: Caracterizações de áreas degradadas – AHE Davinópolis – Ponto 10. 

Ponto 10 

Coordenadas Geográficas Datum:  
SAD 69 Brasil 23K 

255753 8000951 Altitude: 706 m Data: 17/02/2009 

Caracterizações 

Impactos no local Situação atual do impacto no local Dimensões do local 

Cava(s) abandonada(s) X Em regeneração natural X Área em hectares 8,52 

Cascalho e estéril revirado X Com recuperação antrópica  Abrange a cota 700 m SIM 

Solo exposto X Avanço da degradação X Abrange APP Fut. Reservatório SIM 

Equipamentos abandonados X Paralisado  Esta fora da AID NÃO 

Erosão(ões)    Unidade Federativa GO 

Observações e comentários:  

 

Além das cavas abandonadas, foram 

verificadas nesta área diversas catas 

garimpeiras manuais, algumas ativas com 

os garimpeiros encontrados no local e 

outras abandonadas. Parte da área 

degradada foi transformada em pastagem. 

 

 

Figura 9.10: Imagem Spot outubro 2008 do Ponto 10. 
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Foto 9.95: Lavador manual para 

beneficiamento de cascalho.  

 
Foto 9.96: Garimpeiro em atividade no 

local. 

 
Foto 9.97: Catas garimpeiras manuais e 

rejeitos. 

 
Foto 9.98: Cata garimpeira manual ativa. 

 
Foto 9.99: Cava com solo exposto e rejeito 

do beneficiamento.  

 
Foto 9.100: Área em regeneração natural. 
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Tabela 9.14: Caracterizações de áreas degradadas – AHE Davinópolis – Ponto 11. 

Ponto 11 

Coordenadas Geográficas Datum:  
SAD 69 Brasil 23K 

256307 8001667 Altitude: 703 m Data: 17/02/2009 

Caracterizações 

Impactos no local Situação atual do impacto no local Dimensões do local 

Cava(s) abandonada(s)  Em regeneração natural X Área em hectares 16,53 

Cascalho e estéril revirado X Com recuperação antrópica  Abrange a cota 700 m SIM 

Solo exposto  Avanço da degradação  Abrange APP Fut. Reservatório SIM 

Equipamentos abandonados X Paralisado X Esta fora da AID NÃO 

Erosão(ões)    Unidade Federativa GO 

Observações e comentários:  

 

As extrações são realizadas nas margens 

do rio Paranaíba em lagoas marginais onde 

a vegetação esta em regeneração natural. 

 

Figura 9.11: Imagem Spot outubro 2008 do Ponto 11. 
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Foto 9.101: Rejeito com vegetação em 

regeneração natural.  

 
Foto 9.102: Equipamento de dragagem na 

lagoa marginal. 

 
Foto 9.103: Instalações. 

 
Foto 9.104: Equipamentos de 

beneficiamento montados. 

 
Foto 9.105: Área de extração com 

vegetação regenerada. 

 
Foto 9.106: Balsa próxima a área em 

funcionamento. 
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Tabela 9.15: Caracterizações de áreas degradadas – AHE Davinópolis – Ponto 12. 

Ponto 12 

Coordenadas Geográficas Datum:  
SAD 69 Brasil 23K 

257304 8001667 Altitude: 718 m Data: 17/02/2009 

Caracterizações 

Impactos no local Situação atual do impacto no local Dimensões do local 

Cava(s) abandonada(s) X Em regeneração natural X Área em hectares 8,16 

Cascalho e estéril revirado X Com recuperação antrópica  Abrange a cota 700 m SIM 

Solo exposto X Avanço da degradação  Abrange APP Fut. Reservatório SIM 

Equipamentos abandonados X Paralisado X Esta fora da AID NÃO 

Erosão(ões) X   Unidade Federativa GO 

Observações e comentários:  

 

 

 

Figura 9.12: Imagem Spot outubro 2008 do Ponto 12. 
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Foto 9.107: Cavas abandonadas, rejeito e 

equipamentos abandonados. 

 
Foto 9.108: Área extraída em regeneração. 

 
Foto 9.109: Cascalho não beneficiado e 

área extraída. 

 
Foto 9.110: Área extraída em regeneração. 

 
Foto 9.111: Área extraída e ponto de 

beneficiamento. 

 
Foto 9.112: Rejeito com vegetação em 

regeneração. 

 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.98 

Tabela 9.16: Caracterizações de áreas degradadas – AHE Davinópolis – Ponto 13. 

Ponto 13 

Coordenadas Geográficas Datum:  
SAD 69 Brasil 23K 

257991 8002440 Altitude: 697 m Data: 17/02/2009 

Caracterizações 

Impactos no local Situação atual do impacto no local Dimensões do local 

Cava(s) abandonada(s) X Em regeneração natural X Área em hectares 1,34 

Cascalho e estéril revirado X Com recuperação antrópica  Abrange a cota 700 m SIM 

Solo exposto  Avanço da degradação  Abrange APP Fut. Reservatório SIM 

Equipamentos abandonados  Paralisado X Esta fora da AID NÃO 

Erosão(ões) X   Unidade Federativa GO 

Observações e comentários:  

 

 

 

Figura 9.13: Imagem Spot outubro 2008 do Ponto 13. 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.99 

 
Foto 9.113: Cava extraída de argila, 

formando lago.  

 
Foto 9.114: Área extraída em regeneração. 

 
Foto 9.115: Parede da cava, com níveis de 

solo, cascalho e filito. 

 
Foto 9.116: Estéril com vegetação em 

regeneração. 

 
Foto 9.117: Área extraída.  

 
Foto 9.118: Rejeito as margens da cava 

alagada. 
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Tabela 9.17: Caracterizações de áreas degradadas – AHE Davinópolis – Ponto 14. 

Ponto 14 

Coordenadas Geográficas Datum:  
SAD 69 Brasil 23K 

258267 8003650 Altitude: 698 m Data: 17/02/2009 

Caracterizações 

Impactos no local Situação atual do impacto no local Dimensões do local 

Cava(s) abandonada(s) X Em regeneração natural X Área em hectares 10,46 

Cascalho e estéril revirado X Com recuperação antrópica  Abrange a cota 700 m SIM 

Solo exposto X Avanço da degradação  Abrange APP Fut. Reservatório SIM 

Equipamentos abandonados X Paralisado X Esta fora da AID NÃO 

Erosão(ões) X   Unidade Federativa GO 

Observações e comentários:  

 

 

 

Figura 9.14: Imagem Spot outubro 2008 do Ponto 14. 
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Foto 9.119: Imagem aérea geral do ponto 

degradado. (25/09/2008) 

 
Foto 9.120: Cava extraída e vegetação em 

regeneração. 

 
Foto 9.121: Equipamentos de 

beneficiamento abandonados e rejeito. 

 
Foto 9.122: Cascalho não beneficiado. 

 
Foto 9.123: Equipamento de combustível e 

lubrificantes abandonado. 

 
Foto 9.124: Grande quantidade de rejeito 

abandonado. 
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Tabela 9.18: Caracterizações de áreas degradadas – AHE Davinópolis – Ponto 15. 

Ponto 15 

Coordenadas Geográficas Datum:  
SAD 69 Brasil 23K 

258023 8004099 Altitude: 705 m Data:  

Caracterizações 

Impactos no local Situação atual do impacto no local Dimensões do local 

Cava(s) abandonada(s) X Em regeneração natural X Área em hectares 6,29 

Cascalho e estéril revirado X Com recuperação antrópica  Abrange a cota 700 m SIM 

Solo exposto X Avanço da degradação X Abrange APP Fut. Reservatório SIM 

Equipamentos abandonados X Paralisado  Esta fora da AID NÃO 

Erosão(ões) X   Unidade Federativa MG 

Observações e comentários:  

 

 

 

Figura 9.15: Imagem Spot outubro 2008 do Ponto 15. 

 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.103 

Tabela 9.19: Caracterizações de áreas degradadas – AHE Davinópolis – Ponto 16. 

Ponto 16 

Coordenadas Geográficas Datum:  
SAD 69 Brasil 23K 

258374 8002847 Altitude: 691 m Data:  

Caracterizações 

Impactos no local Situação atual do impacto no local Dimensões do local 

Cava(s) abandonada(s) X Em regeneração natural  Área em hectares 14,35 

Cascalho e estéril revirado X Com recuperação antrópica  Abrange a cota 700 m SIM 

Solo exposto X Avanço da degradação X Abrange APP Fut. Reservatório SIM 

Equipamentos abandonados X Paralisado  Esta fora da AID NÃO 

Erosão(ões) X   Unidade Federativa MG 

Observações e comentários:  

 

 

 

Figura 9.16: Imagem Spot outubro 2008 do Ponto 16. 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.104 

 
Foto 9.125: Imagem aérea geral do ponto degradado. 

(25/09/2008) 

 
Foto 9.126: Imagem aérea, no centro rejeito abandonado. 

(25/09/2008) 
 
 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.105 

Tabela 9.20: Caracterizações de áreas degradadas – AHE Davinópolis – Ponto 17. 

Ponto 17 

Coordenadas Geográficas Datum:  
SAD 69 Brasil 23K 

257868 8001597 Altitude: 696 m Data: 17/02/2009 

Caracterizações 

Impactos no local Situação atual do impacto no local Dimensões do local 

Cava(s) abandonada(s) X Em regeneração natural X Área em hectares 13,80 

Cascalho e estéril revirado X Com recuperação antrópica X Abrange a cota 700 m SIM 

Solo exposto X Avanço da degradação  Abrange APP Fut. Reservatório SIM 

Equipamentos abandonados X Paralisado X Esta fora da AID NÃO 

Erosão(ões) X   Unidade Federativa MG 

Observações e comentários:  

 

 

 

Figura 9.17: Imagem Spot outubro 2008 do Ponto 17. 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.106 

 
Foto 9.127: Cava com rejeito e vegetação 

em regeneração natural.  

 
Foto 9.128: Grande cava formando lagoa. 

 
Foto 9.129: Área degradada recuperada  

pela empresa SAMSUL. 

 
Foto 9.130: Imagem aérea da cava e rio 

Paranaíba. (25/09/2008)  

 
Foto 9.131: Imagem aérea, detalhe da cava 

extraída. (12/02/2009) 

 
Foto 9.132: Imagem aérea, detalhe do 

ponto acima da cava. (12/02/2009) 

 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.107 

Tabela 9.21: Caracterizações de áreas degradadas – AHE Davinópolis – Ponto 18. 

Ponto 18 

Coordenadas Geográficas Datum:  
SAD 69 Brasil 23K 

256375 8000914 Altitude: 714 m Data: 17/02/2009 

Caracterizações 

Impactos no local Situação atual do impacto no local Dimensões do local 

Cava(s) abandonada(s) X Em regeneração natural  Área em hectares 60,18 

Cascalho e estéril revirado X Com recuperação antrópica  Abrange a cota 700 m SIM 

Solo exposto X Avanço da degradação X Abrange APP Fut. Reservatório SIM 

Equipamentos abandonados X Paralisado  Esta fora da AID NÃO 

Erosão(ões) X   Unidade Federativa MG 

Observações e comentários:  

 

Também foram identificadas diversas catas 

manuais garimpeiras em atividade, a 

maioria fora da APP do futuro reservatório. 

 

Figura 9.18: Imagem Spot outubro 2008 do Ponto 18. 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.108 

 
Foto 9.133: Garimpeiro manual em 

atividade na área.  

 
Foto 9.134: Local de beneficiamento 

manual de cascalho. 

 
Foto 9.135: Cava e cascalho não 

beneficiado. 

 
Foto 9.136: Rejeito e vegetação em 

regeneração. 

 
Foto 9.137: Catas garimpeiras feitas na 

estrada de acesso ao local. 

 
Foto 9.138: Pilha de rejeito abandonado. 

 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.109 

Tabela 9.22: Caracterizações de áreas degradadas – AHE Davinópolis – Ponto 19. 

Ponto 19 

Coordenadas Geográficas Datum:  
SAD 69 Brasil 23K 

255141 800587 Altitude: 691 m Data: 04/03/2009 

Caracterizações 

Impactos no local Situação atual do impacto no local Dimensões do local 

Cava(s) abandonada(s) X Em regeneração natural X Área em hectares 7,68 

Cascalho e estéril revirado X Com recuperação antrópica  Abrange a cota 700 m SIM 

Solo exposto X Avanço da degradação  Abrange APP Fut. Reservatório SIM 

Equipamentos abandonados  Paralisado X Esta fora da AID NÃO 

Erosão(ões) X   Unidade Federativa MG 

Observações e comentários:  

 

 

 

Figura 9.19: Imagem Spot outubro 2008 do Ponto 19. 
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V3.110 

 
Foto 9.139: Área com solo exposto e 
vegetação em regeneração natural.  

 
Foto 9.140: Cava alagada com rejeito nas 

bordas e solo exposto. 

 
Foto 9.141: Cava alagada com rejeito nas 

bordas. 

 
Foto 9.142: Cava alagada com erosões 

nas bordas. 

 
Foto 9.143: Solo exposto. 

 
Foto 9.144: Cava alagada. 

 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.111 

Tabela 9.23: Caracterizações de áreas degradadas – AHE Davinópolis – Ponto 20. 

Ponto 20 

Coordenadas Geográficas Datum:  
SAD 69 Brasil 23K 

254255 8000440 Altitude: 698 m Data: 04/03/2009 

Caracterizações 

Impactos no local Situação atual do impacto no local Dimensões do local 

Cava(s) abandonada(s) X Em regeneração natural X Área em hectares 21,40 

Cascalho e estéril revirado X Com recuperação antrópica  Abrange a cota 700 m SIM 

Solo exposto X Avanço da degradação  Abrange APP Fut. Reservatório SIM 

Equipamentos abandonados X Paralisado X Esta fora da AID NÃO 

Erosão(ões) X   Unidade Federativa MG 

Observações e comentários:  

 

Foi construído um canal na APP do rio 

Paranaíba para levar a água do rio até o 

ponto de beneficiamento.  

 

Figura 9.20: Imagem Spot outubro 2008 do Ponto 20. 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.112 

 
Foto 9.145: Canal de drenagem de água no 

rio Paranaíba para beneficiamento 
mineral. 

 
Foto 9.146: Cava e rejeito.  

 
Foto 9.147: Cava extraída e solo exposto. 

 
Foto 9.148: Estéril das cavas amontoado. 

 
Foto 9.149: Cava e cascalho não 

beneficiado. 

 
Foto 9.150: Cava extraída e vegetação em 

regeneração. 

 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.113 

Tabela 9.24: Caracterizações de áreas degradadas – AHE Davinópolis – Ponto 21. 

Ponto 21 

Coordenadas Geográficas Datum:  
SAD 69 Brasil 23K 

254041 8000171 Altitude: 678 m Data: 04/03/2009 

Caracterizações 

Impactos no local Situação atual do impacto no local Dimensões do local 

Cava(s) abandonada(s) X Em regeneração natural X Área em hectares 0,44 

Cascalho e estéril revirado X Com recuperação antrópica  Abrange a cota 700 m SIM 

Solo exposto  Avanço da degradação  Abrange APP Fut. Reservatório NÃO 

Equipamentos abandonados X Paralisado X Esta fora da AID NÃO 

Erosão(ões) X   Unidade Federativa MG 

Observações e comentários:  

 

 

 

Figura 9.21: Imagem Spot outubro 2008 do Ponto 21. 
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V3.114 

 
Foto 9.151: Cava extraída formando lago.  

 
Foto 9.152: Erosões nas bordas da cava. 

 
Foto 9.153: Cascalho não beneficiado. 

 
Foto 9.154: Rejeito recoberto por 

vegetação de gramíneas.  

 
Foto 9.155: Bordas da cava extraída com 

cascalho não beneficiado. 

 
Foto 9.156: Instalações, alojamento e 

galpão de máquinas. 

 
 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.115 

Tabela 9.25: Caracterizações de áreas degradadas – AHE Davinópolis – Ponto 22. 

Ponto 22 

Coordenadas Geográficas Datum:  
SAD 69 Brasil 23K 

253344 7999741 Altitude: 702 m Data: 04/03/2009 

Caracterizações 

Impactos no local Situação atual do impacto no local Dimensões do local 

Cava(s) abandonada(s) X Em regeneração natural X Área em hectares 16,96 

Cascalho e estéril revirado X Com recuperação antrópica  Abrange a cota 700 m SIM 

Solo exposto  Avanço da degradação  Abrange APP Fut. Reservatório SIM 

Equipamentos abandonados X Paralisado X Esta fora da AID NÃO 

Erosão(ões) X   Unidade Federativa MG 

Observações e comentários:  

 

 

 

Figura 9.22: Imagem Spot outubro 2008 do Ponto 22. 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.116 

 
Foto 9.157: Equipamentos abandonados.  

 
Foto 9.158: Rio Paranaíba ao fundo e 

cavas extraídas em sua margem. 

 
Foto 9.159: Galpão de maquinas e oficina. 

 
Foto 9.160: Cascalho aflorado. 

 

 
Foto 9.161: Alojamento abandonado. 

 

 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.117 

Tabela 9.26: Caracterizações de áreas degradadas – AHE Davinópolis – Ponto 23. 

Ponto 23 

Coordenadas Geográficas Datum:  
SAD 69 Brasil 23K 

252722 7999479 Altitude: 691 m Data: 04/03/2009 

Caracterizações 

Impactos no local Situação atual do impacto no local Dimensões do local 

Cava(s) abandonada(s) X Em regeneração natural X Área em hectares 0,56 

Cascalho e estéril revirado X Com recuperação antrópica  Abrange a cota 700 m SIM 

Solo exposto X Avanço da degradação  Abrange APP Fut. Reservatório SIM 

Equipamentos abandonados  Paralisado  Esta fora da AID NÃO 

Erosão(ões) X   Unidade Federativa MG 

Observações e comentários:  

 

 

 

Figura 9.23: Imagem Spot outubro 2008 do Ponto 23. 
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V3.118 

 
Foto 9.162: Cava extraída com vegetação 

em regeneração natural.  

 
Foto 9.163: Borda da cava com solo 

exposto. 

 
Foto 9.164: Cava extraída e solo exposto. 

 
Foto 9.165: Balsa no leito do rio Paranaíba 

próximo a área. 

 
Foto 9.166: Balsa em atividade no leito do 

rio Paranaíba próximo a área. 

 
Foto 9.167: Vista do rio Paranaíba e da 

balsa de dragagem. 

 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.119 

Tabela 9.27: Caracterizações de áreas degradadas – AHE Davinópolis – Ponto 24. 

Ponto 24 

Coordenadas Geográficas Datum:  
SAD 69 Brasil 23K 

252037 7999143 Altitude: 687 m Data: 04/03/2009 

Caracterizações 

Impactos no local Situação atual do impacto no local Dimensões do local 

Cava(s) abandonada(s) X Em regeneração natural X Área em hectares 0,42 

Cascalho e estéril revirado X Com recuperação antrópica  Abrange a cota 700 m SIM 

Solo exposto X Avanço da degradação  Abrange APP Fut. Reservatório NÃO 

Equipamentos abandonados  Paralisado  Esta fora da AID NÃO 

Erosão(ões)    Unidade Federativa MG 

Observações e comentários:  

 

 

 

Figura 9.24: Imagem Spot outubro 2008 do Ponto 24. 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.120 

 
Foto 9.168: Cascalho não beneficiado e 

com gramíneas.  

 
Foto 9.169: Cava extraída, rejeito e 

vegetação em regeneração. 

 
Foto 9.170: Estéril depositado e solo 

exposto. 

 
Foto 9.171: Cava extraída e solo exposto. 

 
Foto 9.172: Balsa em atividade próxima a 

área. 

 
Foto 9.173: Mucafo, equipamento para 
mover pedras maiores no leito do rio. 

 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.121 

Tabela 9.28: Caracterizações de áreas degradadas – AHE Davinópolis – Ponto 25. 

Ponto 25 

Coordenadas Geográficas Datum:  
SAD 69 Brasil 23K 

251073 7998730 Altitude: 696 m Data: 04/03/2009 

Caracterizações 

Impactos no local Situação atual do impacto no local Dimensões do local 

Cava(s) abandonada(s) X Em regeneração natural X Área em hectares 0,64 

Cascalho e estéril revirado X Com recuperação antrópica  Abrange a cota 700 m SIM 

Solo exposto X Avanço da degradação  Abrange APP Fut. Reservatório NÃO 

Equipamentos abandonados  Paralisado X Esta fora da AID NÃO 

Erosão(ões) X   Unidade Federativa MG 

Observações e comentários:  

 

 

 

Figura 9.25: Imagem Spot outubro 2008 do Ponto 25. 
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V3.122 

 
Foto 9.174: Área extraída em regeneração 

natural.  

 
Foto 9.175: Cava extraída formando uma 

lagoa marginal. 

 
Foto 9.176: Cava extraída com solo 

exposto. 

 
Foto 9.177: Solo exposto e sinais de 

erosão. 

 
Foto 9.178: Borda da cava com vegetação 

em regeneração. 

 
Foto 9.179: Nível de cascalho na borda da 

cava. 

 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.123 

Tabela 9.29: Caracterizações de áreas degradadas – AHE Davinópolis – Ponto 26. 

Ponto 26 

Coordenadas Geográficas Datum:  
SAD 69 Brasil 23K 

250493 7997954 Altitude: 702 m Data: 04/03/2009 

Caracterizações 

Impactos no local Situação atual do impacto no local Dimensões do local 

Cava(s) abandonada(s) X Em regeneração natural X Área em hectares 6,66 

Cascalho e estéril revirado X Com recuperação antrópica  Abrange a cota 700 m SIM 

Solo exposto X Avanço da degradação X Abrange APP Fut. Reservatório SIM 

Equipamentos abandonados  Paralisado  Esta fora da AID NÃO 

Erosão(ões) X   Unidade Federativa MG 

Observações e comentários:  

 

 

 

Figura 9.26: Imagem Spot outubro 2008 do Ponto 26. 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.124 

 
Foto 9.180: Área extraída com solo 

exposto.  

 
Foto 9.181: Cascalho não beneficiado e 

solo exposto. 

 
Foto 9.182: Rejeito e cascalho em meio a 

vegetação em regeneração. 

 
Foto 9.183: Área extraída.  

 
Foto 9.184: Cascalho não beneficiado. 

 
Foto 9.185: Vista geral da área próximo a 

margem do rio Paranaíba. 

 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.125 

Tabela 9.30: Caracterizações de áreas degradadas – AHE Davinópolis – Ponto 27. 

Ponto 27 

Coordenadas Geográficas Datum:  
SAD 69 Brasil 23K 

2511663 7997663 Altitude: 699 m Data: 04/03/2009 

Caracterizações 

Impactos no local Situação atual do impacto no local Dimensões do local 

Cava(s) abandonada(s)  Em regeneração natural X Área em hectares 6,07 

Cascalho e estéril revirado  Com recuperação antrópica  Abrange a cota 700 m SIM 

Solo exposto X Avanço da degradação  Abrange APP Fut. Reservatório SIM 

Equipamentos abandonados  Paralisado  Esta fora da AID NÃO 

Erosão(ões) X   Unidade Federativa MG 

Observações e comentários:  

 

 

 

Figura 9.27: Imagem Spot outubro 2008 do Ponto 27. 
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V3.126 

 
Foto 9.186: Rejeito com vegetação em 

regeneração natural.  

 
Foto 9.187: Cava extraída e sinais de 

erosão. 

 
Foto 9.188: Solo exposto e rejeito. 

 
Foto 9.189: Vista geral da área degradada. 

 
Foto 9.190: Lagoa extraída e 

equipamentos de lavra. 

 
Foto 9.191: Rejeito e equipamentos de 

lavra. 

 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.127 

Tabela 9.31: Caracterizações de áreas degradadas – AHE Davinópolis – Ponto 28. 

Ponto 28 

Coordenadas Geográficas Datum:  
SAD 69 Brasil 23K 

250135 7996219 Altitude: 697 m Data: 03/03/2009 

Caracterizações 

Impactos no local Situação atual do impacto no local Dimensões do local 

Cava(s) abandonada(s) X Em regeneração natural X Área em hectares 0,77 

Cascalho e estéril revirado X Com recuperação antrópica  Abrange a cota 700 m SIM 

Solo exposto X Avanço da degradação X Abrange APP Fut. Reservatório SIM 

Equipamentos abandonados  Paralisado  Esta fora da AID NÃO 

Erosão(ões) X   Unidade Federativa MG 

Observações e comentários:  

 

 

 

Figura 9.28: Imagem Spot outubro 2008 do Ponto 28. 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.128 

 
Foto 9.192: Cava e erosão.  

 
Foto 9.193: Cava extraída e erosão. 

 
Foto 9.194: Local de beneficiamento. 

 
Foto 9.195: Erosão e rejeito. 

 
Foto 9.196: Local utilizado para 

beneficiamento. 

 
Foto 9.197: Rejeito em meio à vegetação 

em regeneração natural. 

 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.129 

Tabela 9.32: Caracterizações de áreas degradadas – AHE Davinópolis – Ponto 29. 

Ponto 29 

Coordenadas Geográficas Datum:  
SAD 69 Brasil 23K 

248262 7994880 Altitude: 703 m Data: 03/03/2009 

Caracterizações 

Impactos no local Situação atual do impacto no local Dimensões do local 

Cava(s) abandonada(s) X Em regeneração natural X Área em hectares 0,93 

Cascalho e estéril revirado X Com recuperação antrópica  Abrange a cota 700 m NÃO 

Solo exposto X Avanço da degradação  Abrange APP Fut. Reservatório SIM 

Equipamentos abandonados  Paralisado X Esta fora da AID NÃO 

Erosão(ões)    Unidade Federativa MG 

Observações e comentários:  

 

 

 

Figura 9.29: Imagem Spot outubro 2008 do Ponto 29. 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.130 

 
Foto 9.198: Cata de garimpo manual.  

 
Foto 9.199: Bolsão para armazenar água 

para beneficiamento. 

 
Foto 9.200: Cata garimpo manual antiga 

com vegetação em regeneração. 

 
Foto 9.201: Cata e rejeito. 

 
Foto 9.202: Cata e solo exposto. 

 
Foto 9.203: Área extraída em regeneração 

natural. 

 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.131 

Tabela 9.33: Caracterizações de áreas degradadas – AHE Davinópolis – Ponto 30. 

Ponto 30 

Coordenadas Geográficas Datum:  
SAD 69 Brasil 23K 

247795 7994545 Altitude: 682 m Data: 03/03/2009 

Caracterizações 

Impactos no local Situação atual do impacto no local Dimensões do local 

Cava(s) abandonada(s) X Em regeneração natural X Área em hectares 0,61 

Cascalho e estéril revirado X Com recuperação antrópica  Abrange a cota 700 m SIM 

Solo exposto X Avanço da degradação  Abrange APP Fut. Reservatório NÃO 

Equipamentos abandonados X Paralisado X Esta fora da AID NÃO 

Erosão(ões) X   Unidade Federativa MG 

Observações e comentários:  

 

 

 

Figura 9.30: Imagem Spot outubro 2008 do Ponto 30. 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.132 

 
Foto 9.204: Rejeito.  

 
Foto 9.205: Cava e erosão. 

 
Foto 9.206: Área extraída e vegetação em 

regeneração. 

 
Foto 9.207: Equipamentos de 

beneficiamento e rancho de garimpeiro. 

 
Foto 9.208: Curso d‟água com sinais de 

assoreamento por erosão.  

 
Foto 9.209: Erosão na área extraída.  



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.133 

Tabela 9.34: Caracterizações de áreas degradadas – AHE Davinópolis – Ponto 31. 

Ponto 31 

Coordenadas Geográficas Datum:  
SAD 69 Brasil 23K 

246654 7994613 Altitude: 684 m Data: 19/02/2009 

Caracterizações 

Impactos no local Situação atual do impacto no local Dimensões do local 

Cava(s) abandonada(s) X Em regeneração natural X Área em hectares 0,26 

Cascalho e estéril revirado X Com recuperação antrópica  Abrange a cota 700 m SIM 

Solo exposto X Avanço da degradação  Abrange APP Fut. Reservatório NÃO 

Equipamentos abandonados  Paralisado X Esta fora da AID NÃO 

Erosão(ões) X   Unidade Federativa MG 

Observações e comentários:  

 

 

 

Figura 9.31: Imagem Spot outubro 2008 do Ponto 31. 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.134 

 
Foto 9.210: Cava com vegetação em 

regeneração natural.  

 
Foto 9.211: Cava extraída e solo exposto. 

 
Foto 9.212: Borda da cava e sinais de 

erosão. 

 
Foto 9.213: Cava e rejeito com 

regeneração natural. 

 
Foto 9.214: Estéril. 

 
Foto 9.215: Borda da cava em 

regeneração.  
 

  



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.135 

Tabela 9.35: Caracterizações de áreas degradadas – AHE Davinópolis – Ponto 32. 

Ponto 32 

Coordenadas Geográficas Datum:  
SAD 69 Brasil 23K 

245710 7993323 Altitude: 697 m Data: 19/02/2009 

Caracterizações 

Impactos no local Situação atual do impacto no local Dimensões do local 

Cava(s) abandonada(s) X Em regeneração natural X Área em hectares 3,65 

Cascalho e estéril revirado X Com recuperação antrópica  Abrange a cota 700 m SIM 

Solo exposto X Avanço da degradação X Abrange APP Fut. Reservatório SIM 

Equipamentos abandonados X Paralisado  Esta fora da AID NÃO 

Erosão(ões) X   Unidade Federativa MG 

Observações e comentários:  

 

 

 

Figura 9.32: Imagem Spot outubro 2008 do Ponto 32. 
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V3.136 

 
Foto 9.216: Cava e rejeito com vegetação 

em regeneração natural.  

 
Foto 9.217: Rejeito com vegetação em 

regeneração. 

 
Foto 9.218: Cava e sinais de erosão. 

 
Foto 9.219: Equipamentos de 

beneficiamento montados. 

 
Foto 9.220: Cascalho não beneficiado no 

pátio da planta de beneficiamento. 

 
Foto 9.221: Vista aérea da área degradada, 

foto. (25/09/2008) 
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Tabela 9.36: Caracterizações de áreas degradadas – AHE Davinópolis – Ponto 33. 

Ponto 33 

Coordenadas Geográficas Datum:  
SAD 69 Brasil 23K 

245229 7992271 Altitude: 688 m Data: 03/03/2009 

Caracterizações 

Impactos no local Situação atual do impacto no local Dimensões do local 

Cava(s) abandonada(s) X Em regeneração natural X Área em hectares 0,93 

Cascalho e estéril revirado X Com recuperação antrópica  Abrange a cota 700 m SIM 

Solo exposto X Avanço da degradação  Abrange APP Fut. Reservatório NÃO 

Equipamentos abandonados  Paralisado X Esta fora da AID NÃO 

Erosão(ões) X   Unidade Federativa MG 

Observações e comentários:  

 

 

 

Figura 9.33: Imagem Spot outubro 2008 do Ponto 33. 
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Foto 9.222: Rejeito com vegetação em 

regeneração natural.  

 
Foto 9.223: Local de beneficiamento 

manual. 

 
Foto 9.224: Cava abandonada com solo 

exposto. 

 
Foto 9.225: Área extraída e com presença 

de gramíneas.  

 
Foto 9.226: Rejeito.  

 
Foto 9.227: Cascalho não beneficiado 
parcialmente coberto por gramíneas.  

 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.139 

Tabela 9.37: Caracterizações de áreas degradadas – AHE Davinópolis – Ponto 34. 

Ponto 34 

Coordenadas Geográficas Datum:  
SAD 69 Brasil 23K 

245174 7992091 Altitude: 682 m Data: 03/03/2009 

Caracterizações 

Impactos no local Situação atual do impacto no local Dimensões do local 

Cava(s) abandonada(s) X Em regeneração natural X Área em hectares 0,91 

Cascalho e estéril revirado X Com recuperação antrópica  Abrange a cota 700 m SIM 

Solo exposto X Avanço da degradação  Abrange APP Fut. Reservatório NÃO 

Equipamentos abandonados X Paralisado X Esta fora da AID NÃO 

Erosão(ões)    Unidade Federativa MG 

Observações e comentários:  

 

 

 

Figura 9.34: Imagem Spot outubro 2008 do Ponto 34. 
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Foto 9.228: Cava abandonada.  

 
Foto 9.229: Estéril retirado da cava. 

 
Foto 9.230: Cascalho não beneficiado. 

 
Foto 9.231: Erosão no estéril ao lado da 

cava. 

 
Foto 9.232: Cava com solo exposto e 

erosão. 

 
Foto 9.233: Vista aérea da área degradada 

e do rio Paranaíba. (25/09/2008) 
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Tabela 9.38: Caracterizações de áreas degradadas – AHE Davinópolis – Ponto 35. 

Ponto 35 

Coordenadas Geográficas Datum:  
SAD 69 Brasil 23K 

243456 7992601 Altitude: 680 m Data: 19/02/2009 

Caracterizações 

Impactos no local Situação atual do impacto no local Dimensões do local 

Cava(s) abandonada(s) X Em regeneração natural X Área em hectares 0,83 

Cascalho e estéril revirado X Com recuperação antrópica  Abrange a cota 700 m SIM 

Solo exposto X Avanço da degradação  Abrange APP Fut. Reservatório NÃO 

Equipamentos abandonados  Paralisado X Esta fora da AID NÃO 

Erosão(ões) X   Unidade Federativa MG 

Observações e comentários:  

 

 

 

Figura 9.35: Imagem Spot outubro 2008 do Ponto 35. 
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Foto 9.234: Cava alagada. 

 
Foto 9.235: Cascalho não beneficiado. 

 
Foto 9.236: Borda da cava e erosão. 

 
Foto 9.237: Estéril com vegetação em regeneração. 
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Tabela 9.39: Caracterizações de áreas degradadas – AHE Davinópolis – Ponto 36. 

Ponto 36 

Coordenadas Geográficas Datum:  
SAD 69 Brasil 23K 

243189 7991982 Altitude: 682 m Data: 19/02/2009 

Caracterizações 

Impactos no local Situação atual do impacto no local Dimensões do local 

Cava(s) abandonada(s) X Em regeneração natural X Área em hectares 10,39 

Cascalho e estéril revirado X Com recuperação antrópica  Abrange a cota 700 m SIM 

Solo exposto X Avanço da degradação  Abrange APP Fut. Reservatório SIM 

Equipamentos abandonados  Paralisado X Esta fora da AID NÃO 

Erosão(ões) X   Unidade Federativa MG 

Observações e comentários:  

 

 

 

Figura 9.36: Imagem Spot outubro 2008 do Ponto 36. 
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Foto 9.238: Cava com vegetação em 

regeneração.  

 
Foto 9.239: Cascalho não beneficiado. 

 
Foto 9.240: Solo exposto e erosão. 

 
Foto 9.241: Rejeito. 

 
Foto 9.242: Área de agricultura ao lado da 

área degradada. 

 
Foto 9.243: Estéril com vegetação em 

regeneração. 
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Tabela 9.40: Caracterizações de áreas degradadas – AHE Davinópolis – Ponto 37. 

Ponto 37 

Coordenadas Geográficas Datum:  
SAD 69 Brasil 23K 

242935 7991069 Altitude: 677 m Data: 19/02/2009 

Caracterizações 

Impactos no local Situação atual do impacto no local Dimensões do local 

Cava(s) abandonada(s) X Em regeneração natural X Área em hectares 2,54 

Cascalho e estéril revirado X Com recuperação antrópica  Abrange a cota 700 m SIM 

Solo exposto  Avanço da degradação  Abrange APP Fut. Reservatório NÃO 

Equipamentos abandonados  Paralisado X Esta fora da AID NÃO 

Erosão(ões)    Unidade Federativa MG 

Observações e comentários:  

 

 

 

Figura 9.37: Imagem Spot outubro 2008 do Ponto 37. 
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Foto 9.244: Cava com vegetação em 

regeneração natural.  

 
Foto 9.245: Vegetação na borda da cava. 

 
Foto 9.246: Vegetação em regeneração na 

borda da cava. 

 
Foto 9.247: Rejeito e estéril na borda da 

cava. 

 
Foto 9.248: Rejeito. 

 
Foto 9.249: Vegetação na borda da cava. 
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Tabela 9.41: Caracterizações de áreas degradadas – AHE Davinópolis – Ponto 38. 

Ponto 38 

Coordenadas Geográficas Datum:  
SAD 69 Brasil 23K 

243417 7989561 Altitude: 686 m Data: 03/03/2009 

Caracterizações 

Impactos no local Situação atual do impacto no local Dimensões do local 

Cava(s) abandonada(s) X Em regeneração natural X Área em hectares 0,15 

Cascalho e estéril revirado X Com recuperação antrópica  Abrange a cota 700 m SIM 

Solo exposto  Avanço da degradação  Abrange APP Fut. Reservatório NÃO 

Equipamentos abandonados  Paralisado X Esta fora da AID NÃO 

Erosão(ões)    Unidade Federativa MG 

Observações e comentários:  

 

 

 

Figura 9.38: Imagem Spot outubro 2008 do Ponto 38. 
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Foto 9.250: Cava alagada.  

 
Foto 9.251: Cava alagada com estéril ao 

lado. 

 
Foto 9.252: Estéril. 

 
Foto 9.253: Estéril com vegetação. 

 

 
Foto 9.254: Vegetação na borda da cava. 
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Tabela 9.42: Caracterizações de áreas degradadas – AHE Davinópolis – Ponto 39. 

Ponto 39 

Coordenadas Geográficas Datum:  
SAD 69 Brasil 23K 

233849 7985962 Altitude: 663 m Data: 18/02/2009 

Caracterizações 

Impactos no local Situação atual do impacto no local Dimensões do local 

Cava(s) abandonada(s) X Em regeneração natural X Área em hectares 0,93 

Cascalho e estéril revirado X Com recuperação antrópica  Abrange a cota 700 m SIM 

Solo exposto  Avanço da degradação  Abrange APP Fut. Reservatório NÃO 

Equipamentos abandonados  Paralisado X Esta fora da AID NÃO 

Erosão(ões)    Unidade Federativa MG 

Observações e comentários:  

 

Local recomendado para jazida de solo e 

areia. 

 

Figura 9.39: Imagem Spot outubro 2008 do Ponto 39. 
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Foto 9.255: Rejeito com vegetação em 

regeneração natural.  

 
Foto 9.256: Cava alagada. 

 
Foto 9.257: Cava e rancho. 

 
Foto 9.258: Horizonte de areia presente no 

solo local. 

 
Foto 9.259: Estéril recoberto por 

gramíneas.  

 
Foto 9.260: Vista da cava e da várzea com 

areia. 

 

 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.151 

9.1.12. Identificação de Locais de Jazidas de Areia, Cascalho, Solos e Rochas 
 

Para a implantação do empreendimento AHE Davinópolis, serão realizadas obras de 

terra, enrocamento e concreto, em conformidade com o arranjo geral do empreendimento. 

Além das escavações obrigatórias, a implantação do AHE Davinópolis deverá 

explotar material pétreo, areia, solos argilosos e cascalho para a construção das estruturas 

de concreto, zonas de transição, sistemas de drenagem e maciços mistos (seções de terra e 

enrocamento) que possam vir a compor a barragem e as ensecadeiras. Serão abertos 

acessos e estradas de serviços tanto às áreas das escavações obrigatórias quanto às 

jazidas que suprirão a obra dos materiais necessários. 

Parte do material proveniente das escavações obrigatórias será utilizada na 

construção do maciço, das estruturas de concreto e das estruturas auxiliares. Os 

excedentes destas escavações e os estéreis provenientes tanto da jazida de material pétreo 

quanto das áreas de empréstimo serão dispostos em depósitos permanentes, denominados 

bota-foras. 

Durante as visitas de campo realizadas foram identificadas 09 (nove) potenciais 

jazidas de areia, argila e cascalho, a montante do futuro barramento do AHE Davinópolis, 

que poderão ser utilizadas durante a construção, ampliando o leque de alternativas de 

fontes para a obtenção de materiais granulares para filtros, transições e para a utilização no 

concreto. A base rochosa do leito do rio Paranaíba também pode ser utilizada, pois se 

apresenta com material pétreo de boa resistência. A figura a seguir traz a localização de 

cada potencial jazida identificada. 
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Figura 9.40: Potenciais jazidas de matéria-prima para construção do barramento do AHE 

Davinópolis. 

 

9.1.12.1. Jazidas localizadas no Estado de Goiás 

 

 Ponto A - fazenda Campo Limpo onde se localiza o eixo do barramento. Há a 

possibilidade de exploração de areia e cascalho nas áreas mais baixas do terreno, 

constituídas de coberturas detríticas. Esta jazida localiza-se dentro do processo 

DNPM 860.766/2005, cujo titular é Leonardo de Deus Ferreira e a fase é de 

autorização de pesquisa para areia, cascalho e diamante. 

 

 

Foto 9.261: Área de deposição de areia.  

 

Foto 9.262- Vista geral do depósito.  

 

 Ponto B - jazida de areia e cascalho de grande porte localizada a aproximadamente 

5 km do eixo da barragem, no ribeirão Boqueirão, na fazenda Porto dos Pereiras. 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.153 

Esta jazida localiza-se dentro do processo DNPM 861.159/2008, cujo titular é 

Catalana Ind. e Com. de Artefatos de Cimento e Construção Ltda. Encontra-se em 

fase de autorização de pesquisa para diamante. 

 

 

Foto 9.263: Detalhe da jazida localizada no 

leito do ribeirão Boqueirão. 

 

Foto 9.264: Vista geral do leito do ribeirão 

Boqueirão, jazida de areia e cascalho. 

 

 Ponto C – jazida de areia localizada em terreno aluvionar às margens do rio 

Paranaíba constituída de neossolo flúvico e jazida de argila localizada na foz do 

ribeirão Boqueirão, ambas na fazenda Corguinho distantes 3 km do eixo do 

barramento. Esta jazida localiza-se dentro do processo DNPM 830.410/2005, cujo 

titular é José Machado Neto. Encontra-se em fase de autorização de pesquisa para 

diamante. 

 

 

Foto 9.265: Jazida de areia na fazenda 

Corguinho.  

 

Foto 9.266 Área de argila próximo a foz do 

ribeirão Boqueirão. 

 

 Ponto D – cascalheira ao lado de estrada vicinal distante 2,5 km do eixo da 

barragem. Esta jazida localiza-se dentro do processo DNPM 862.119/2005, cujo 
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titular é Leonardo de Deus Ferreira. Encontra-se em fase de autorização de pesquisa 

para areia, cascalho e diamante. 

 

 

Foto 9.267: Local de extração de cascalho.  

 

 Ponto E - cascalheira distante 15 km do eixo da barragem. Esta cascalheira está 

fora dos limites de quaisquer processos protocolados junto ao DNPM. 

 

 

Foto 9.268: Jazida de cascalho. 

 

 Ponto F – Área de extração de solo argilo pertencente à Cerâmica Rio Verde. 

Encontra-se em fase de Licenciamento – Processo DNPM 861.085/2002. Trata-se de 

uma área de bom potencial para fornecimento de solo argiloso, mas, dependerá de 

negociação junto ao titular do processo do DNPM para a utilização do material na 

construção do barramento. Outro inconveniente desta área é sua localização a 45 

km do eixo do barramento e a travessia da Serra da Bocaina.  
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Foto 9.269: Pilha de argila na área. 

 

Foto 9.270: Área de extração de argila. 

 

 Ponto G - área promissora para empréstimo de solos, trata-se de extensa baixada 

formada pela alteração dos filitos da Formação Rio Verde, logo abaixo dos paredões 

de xistos e quartzitos no contacto de falha de empurrão que lança estas rochas do 

Grupo Araxá sobre as rochas do Grupo Ibiá. A distância de 32 km do eixo do 

barramento e a necessidade de travessia da Serra da Bocaina são pontos negativos 

para exploração desta área. Esta jazida localiza-se dentro do processo DNPM 

832.418/2001, cujo titular é Nova Mineração Ltda. Encontra-se em fase de 

autorização de pesquisa para diamante. 

 

 

Foto 9.271: Extensa baixada formada pela 

alteração dos filitos da Formação Rio Verde. 

 

Foto 9.272: Área de empréstimo de solo. 

 

 

9.1.12.2. Jazidas localizadas no Estado de Minas Gerais. 

 

 Ponto H – jazida de cascalho localizada em afloramento junto ao eixo do futuro 

barramento. Esta jazida localiza-se dentro do processo DNPM 861.156/2008, cujo 

titular é Leonardo de Deus Ferreira. Encontra-se em fase de requerimento de 

pesquisa para areia, cascalho e diamante.  
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Foto 9.273: Jazida de cascalho do ponto H. 

 

 

Foto 9.274: Detalhe do afloramento de 

cascalho na área. 

 

 Ponto I – jazida de areia e cascalho localizada em terreno aluvionar próximo ao leito 

do rio Paranaíba na fazenda Porto Velho – lugar Mumbuca. Esta jazida localiza-se 

dentro do processo DNPM 860.766/2005, cujo titular é Leonardo de Deus Ferreira e 

a fase é de autorização de pesquisa para areia, cascalho e diamante. 

 

 

Foto 9.275: Areia de boa qualidade. 

 

 

Foto 9.276 Área de terreno aluvionar, 

importante fonte de areia e cascalho. 

 

9.1.13. Recursos Minerais 
 

Os recursos minerais encontrados na AID, durante as visitas de campo e também 

baseado nos dados do DNPM, apontaram como principais minerais o diamante, a argila, a 

areia e o cascalho. 

A ocorrência do diamante, cascalho e areia estão relacionados com a formação dos 

aluviões depositados ao longo de milhares de anos na antiga calha do rio Paranaíba e de 

seus afluentes. Com o decorrer dos tempos o leito destes cursos d’água foi alterado e o 
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estreitamento das calhas formou os aluviões que se localizam às margens do atual leito, 

com características muito peculiares de cada ponto, como granulometria do material e teor 

de diamante contido no cascalho. 

Estes cascalhos são objetos de exploração por garimpeiros desde o final do século 

XVIII, quando a descoberta de pedras preciosas no leito e margens do rio Paranaíba fez 

com que ele passasse a ser alvo de explorações clandestinas sem cuidado para com o meio 

ambiente. Nestes locais as matas ciliares foram suprimidas para a busca pelo diamante. 

Em muitos casos as extrações foram manuais, porém, hoje em dia, utiliza-se de 

maquinários pesados para promover essa extração, causando danos ambientais severos. 

O rio Paranaíba também é fonte de materiais para construção civil em diversas 

regiões. A grande quantidade de areia e cascalho presente e, em alguns pontos, a presença 

de argila utilizada na fabricação de tijolos, telhas e cerâmica, facilitou o desenvolvimento de 

diversas cidades. Na AID, durante as visitas de campo, foi confirmada a existência de areia, 

cascalho e argila. Além disso, também se verificou a presença de garimpeiros, tanto nas 

margens quanto no leito do rio, comprovando, assim, a existência dos bens minerais, 

especialmente o diamante.  

Com base nos dados obtidos junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral 

(DNPM), no portal SIGMINE, e também através da visita de campo, há na área de influência 

direta um total de 40 (quarenta) áreas requeridas ao DNPM. O Quadro 9.8 apresenta os 

processos no DNPM na AID do empreendimento e apresenta o número do processo, área, 

fase, requerente ou titular, evento principal do Cadastro Mineiro e o último evento, as 

substâncias, municípios de abrangência e unidade federativa pertencente. 

Cabe ressaltar que cada cor representa uma situação (fase) de processo. 

 



 
  

 
Quadro 9.7. Áreas Requeridas ao DNPM na Área de Influência Direta do Aproveitamento Hidrelétrico de Davinópolis. 

ID Processo Área (ha) Fase Requerente/Titular Evento Principal Ultimo Evento 

Mineral Municípios UF 

D
ia

m
a
n

te
 

A
re

ia
 

A
rg

il
a
 

C
a
s
c
a
lh

o
 

C
o

ro
m

a
n

d
e

l 

C
a
ta

lã
o

 

D
a
v
in

ó
p

o
li

s
 

A
b

a
d

ia
 d

o
s

 D
. 

G
u

a
rd

a
-M

o
r 

MG GO 

1 830809/1987 579,00 
REQUERIMENTO 

DE LAVRA 
PAULO MOISÉS DE 
SOUSA E CIA LTDA. 

624 - REQ LAV/GUIA 
UTILIZAÇÃO SOLICITADA 

EM 21/06/2006  

362 - REQ 
LAV/PRORROGAÇÃO 
PRAZO EXIGÊNCIA 

SOLICITADO EM 04/08/2008 

x       x X       x x 

2 830810/1987 830,00 
REQUERIMENTO 

DE LAVRA 
PAULO MOISÉS DE 
SOUSA E CIA LTDA. 

624 - REQ LAV/GUIA 
UTILIZAÇÃO SOLICITADA 

EM 16/01/2006  

356 - REQ LAV/DESPACHO 
PUBLICADO EM 02/01/2009 

x       x X       x x 

3 832354/1993 480,52 DISPONIBILIDADE 
SAMSUL MINERAÇÃO 
LTDA 

328 - DISPONIB/ÁREA 
DISPONIVEL ART 26 CM 

PUBLI EM 30/10/2003   

2 - DOCUMENTO DIVERSO 
PROTOCOLIZADO EM 

29/01/2008  
x       x         x   

4 832966/1994 714,54 DISPONIBILIDADE 
CARLOS EUGÊNIO 
GOMES FARIAS 

328 - DISPONIB/ÁREA 
DISPONIVEL ART 26 CM 

PUBLI EM 21/05/2008   

312 - DISPONIB/HABILIT 
EDITAL DISPONIBI P/PESQ 

EM 15/07/2008 
x       x         x   

5 832974/1994 158,42 
AUTORIZAÇÃO DE 

PESQUISA 
CARLOS EUGÊNIO 
GOMES FARIAS 

278 - AUT PESQ/RENUNCIA 
ALVARÁ PESQ 

PROTOCOLIZ EM 
30/06/2000   

243 - AUT PESQ/RECURSO 
APRESENTADO 

PROTOCOLIZA EM 
09/04/2009 

x       x X       x x 
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ID Processo Área (ha) Fase Requerente/Titular Evento Principal Ultimo Evento 

Mineral Municípios UF 

D
ia

m
a
n

te
 

A
re

ia
 

A
rg

il
a
 

C
a
s
c
a
lh

o
 

C
o

ro
m

a
n

d
e

l 

C
a
ta

lã
o

 

D
a
v
in

ó
p

o
li

s
 

A
b

a
d

ia
 d

o
s

 D
. 

G
u

a
rd

a
-M

o
r 

MG GO 

6 830813/2001 669,90 
AUTORIZAÇÃO DE 

PESQUISA 
ABÍLIO PEREIRA DE 
MENDONÇA FILHO 

326 - AUT 
PESQ/PRORROGAÇÃO 

PRAZO 03 ANOS PUB EM 
26/09/2005   

326 - AUT 
PESQ/PRORROGAÇÃO 

PRAZO 03 ANOS PUB EM 
26/09/2005 

x       x x       x x 

7 832418/2001 316.48 
AUTORIZAÇÃO DE 

PESQUISA 
NOVA MINERAÇÃO 
LTDA. 

326 - AUT 
PESQ/PRORROGAÇÃO 

PRAZO 03 ANOS PUB EM 
20/06/2008   

264 - AUT 
PESQ/PAGAMENTO TAH 

EFETUADO EM 31/07/2008 
x       x         x   

8 833128/2002 953,36 DISPONIBILIDADE 
Gamelas Industria & 
Comércio Ltda-ME 

303 - DISPONIB/CONSID 
PRIOR DISP ART 26 CM 

PUB EM 21/09/2007   

316 - DISPONIB/DESPACHO 
PUBLICADO EM 14/04/2009 

x       x x       x x 

9 861085/2002 7,00 LICENCIAMENTO 
CERAMICA RIO 
VERDE LTDA 

1401 - LICEN/LICENÇA 
AMBIENTAL 

PROTOCOLIZADA EM 
02/04/2009   

736 - LICEN/DOCUMENTO 
DIVERSO PROTOCOLIZADO 

EM 07/04/2009 
    x     x         x 

10 832231/2004 383,69 
AUTORIZAÇÃO DE 

PESQUISA 
Carlos Alberto da Silva 
Duarte 

325 - AUT 
PESQ/PRORROGAÇÃO 

PRAZO 02 ANOS PUB EM 
24/11/2008   

264 - AUT 
PESQ/PAGAMENTO TAH 

EFETUADO EM 29/01/2009 
x       x x       x x 
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11 830410/2005 989,00 
AUTORIZAÇÃO DE 

PESQUISA 
JOSÉ MACHADO 
NETO 

794 - AUT 
PESQ/RELATORIO PESQ 

POSITIVO APRESENTADO 
EM 28/04/2008   

236 - AUT 
PESQ/DOCUMENTO 

DIVERSO PROTOCOLIZADO 
EM 29/04/2009 

x       x x   x   x x 

12 830560/2005 699,00 
AUTORIZAÇÃO DE 

PESQUISA 
ROSANGÊLA MARIA 
BORGES FERREIRA 

293 - AUT 
PESQ/RELATORIO PESQ 
PARCIAL APRESENTADO 

EM 16/07/2008   

255 - AUT 
PESQ/CUMPRIMENTO 

EXIGÊNCIA PROTOCOLI EM 
30/04/2009 

x       x         x   

13 831561/2005 101.63 
AUTORIZAÇÃO DE 

PESQUISA 
MÁRCIO ERNANE DA 
COSTA 

323 - AUT PESQ/ALVARÁ 
DE PESQUISA 03 ANOS 

PUBL EM 23/02/2006   

251 - AUT 
PESQ/PRORROGAÇÃO 

PRAZO EXIGÊNCIA 
SOLICITADO EM 22/12/2008 

x       x       x x   

14 860766/2005 400.05 
AUTORIZAÇÃO DE 

PESQUISA 
LEONARDO DE DEUS 
FERREIRA 

794 - AUT 
PESQ/RELATORIO PESQ 

POSITIVO APRESENTADO 
EM 10/06/2008   

261 - AUT PESQ/PEDIDO 
RECONSIDERAÇÃO 

PROTOCOL EM 23/12/2008 
x x   x     X x   x x 

15 861153/2005 1729,59 
AUTORIZAÇÃO DE 

PESQUISA 
D10 Mineração Ltda 

326 - AUT 
PESQ/PRORROGAÇÃO 

PRAZO 03 ANOS PUB EM 
09/07/2008   

665 - PARCELAMENTO 
MULTA DEFERIDO EM 

24/03/2009 
x           X       x 

16 861563/2005 1052,19 DISPONIBILIDADE 
BRABELGO 
MINERAÇÃO LTDA 

650 - AUT PESQ/ALVARÁ 
DE PESQUISA CADUCADO 

-TAH  EM 21/05/2008  

662 - NOTIFICAÇÃO ADM 
PGTO DÉBITO MULTA EM 

16/10/2008 
x       x x       x x 
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17 861898/2005 558,54 
AUTORIZAÇÃO DE 

PESQUISA 
JOSÉ EUSTÁQUIO DE 
SOUSA 

323 - AUT PESQ/ALVARÁ 
DE PESQUISA 03 ANOS 

PUBL EM 28/11/2005   

644 - AUT PESQ/MULTA  
APLICADA-RELATÓRIO 

PESQUISA EM 27/05/2009 
x           X x   x x 

18 862119/2005 449,19 
AUTORIZAÇÃO DE 

PESQUISA 
LEONARDO DE DEUS 
FERREIRA 

676 - LICENÇA AMBIENTAL 
PROTOCOLIZADA EM 

31/10/2006   

264 - AUT 
PESQ/PAGAMENTO TAH 

EFETUADO EM 31/07/2008 
x x   x     X x   x x 

19 830760/2006 662,71 
AUTORIZAÇÃO DE 

PESQUISA 
GERCI NUNES DINIZ 

676 - LICENÇA AMBIENTAL 
PROTOCOLIZADA EM 

02/05/2007   

264 - AUT 
PESQ/PAGAMENTO TAH 

EFETUADO EM 29/01/2009 
x       x         x   

20 831855/2006 514,41 
AUTORIZAÇÃO DE 

PESQUISA 
ABÍLIO PEREIRA DE 
MENDONÇA FILHO 

323 - AUT PESQ/ALVARÁ 
DE PESQUISA 03 ANOS 

PUBL EM 19/07/2007   

641 - AUT PESQ/MULTA  
APLICADA-TAH EM 

03/04/2009 
x       x x       x x 

21 833428/2006 210,85 
AUTORIZAÇÃO DE 

PESQUISA 
GERCI NUNES DINIZ 

323 - AUT PESQ/ALVARÁ 
DE PESQUISA 03 ANOS 

PUBL EM 06/07/2007   

264 - AUT 
PESQ/PAGAMENTO TAH 

EFETUADO EM 29/01/2009 
x       x x       x x 

22 860478/2006 219,50 
AUTORIZAÇÃO DE 

PESQUISA 
JOSÉ EUSTÁQUIO DE 
SOUSA 

322 - AUT PESQ/ALVARÁ 
DE PESQUISA 02 ANOS 

PUBL EM 23/05/2006   

638 - AUT PESQ/AUTO 
INFRAÇÃO MULTA-

RELATÓRIO PESQ EM 
17/11/2008 

  x   x     X       x 
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23 860783/2006 988,40 
AUTORIZAÇÃO DE 

PESQUISA 

CATALANA IND E 
COM DE ARTEFATOS 
DE CIMENTO E 
CONST LTDA 

323 - AUT PESQ/ALVARÁ 
DE PESQUISA 03 ANOS 

PUBL EM 10/10/2006   

667 - PARCELAMENTO 
MULTA QUITADO EM 

30/04/2009 
x x   x   x         x 

24 830116/2007 460,57 
REQUERIMENTO 

DE PESQUISA 
NOVA MINERAÇÃO 
LTDA. 

100 - REQ 
PESQ/REQUERIMENTO 

PESQUISA 
PROTOCOLIZADO EM 

12/01/2007   

136 - REQ 
PESQ/DOCUMENTO 

DIVERSO PROTOCOLIZADO 
EM 20/08/2008 

x       x         x   

25 831417/2007 882,68 
AUTORIZAÇÃO DE 

PESQUISA 
MÁRCIO ERNANE DA 
COSTA 

323 - AUT PESQ/ALVARÁ 
DE PESQUISA 03 ANOS 

PUBL EM 20/11/2007   

264 - AUT 
PESQ/PAGAMENTO TAH 

EFETUADO EM 18/12/2008 
x       x x     x x x 

26 832470/2007 49,92 
AUTORIZAÇÃO DE 

PESQUISA 
MARCOS DELFINO 
ROSA 

323 - AUT PESQ/ALVARÁ 
DE PESQUISA 03 ANOS 

PUBL EM 02/04/2009   

323 - AUT PESQ/ALVARÁ DE 
PESQUISA 03 ANOS PUBL 

EM 02/04/2009 
x       x x       x x 

27 833534/2007 477,00 
AUTORIZAÇÃO DE 

PESQUISA 
MÁRCIO ERNANE DA 
COSTA 

323 - AUT PESQ/ALVARÁ 
DE PESQUISA 03 ANOS 

PUBL EM 04/04/2008   

264 - AUT 
PESQ/PAGAMENTO TAH 

EFETUADO EM 25/07/2008 
x       x x     x x x 

28 834306/2007 953,36 
REQUERIMENTO 

DE PESQUISA 
Carlos Alberto da Silva 
Duarte 

100 - REQ 
PESQ/REQUERIMENTO 

PESQUISA 
PROTOCOLIZADO EM 

31/10/2007  

100 - REQ 
PESQ/REQUERIMENTO 

PESQUISA 
PROTOCOLIZADO EM 

31/10/2007 

x         x         x 
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29 860840/2007 46,04 
AUTORIZAÇÃO DE 

PESQUISA 
CERAMICA RIO 
VERDE LTDA 

323 - AUT PESQ/ALVARÁ 
DE PESQUISA 03 ANOS 

PUBL EM 29/08/2007   

264 - AUT 
PESQ/PAGAMENTO TAH 

EFETUADO EM 29/01/2009 
x   x     x         x 

30 834226/2008 547,10 
REQUERIMENTO 

DE PESQUISA 
Carlos Alberto da Silva 
Duarte 

100 - REQ 
PESQ/REQUERIMENTO 

PESQUISA 
PROTOCOLIZADO EM 

21/10/2008 

100 - REQ 
PESQ/REQUERIMENTO 

PESQUISA 
PROTOCOLIZADO EM 

21/10/2008 

x x   x x x X         

31 860776/2008 79,99 
AUTORIZAÇÃO DE 

PESQUISA 
LEONARDO DE DEUS 
FERREIRA 

323 - AUT PESQ/ALVARÁ 
DE PESQUISA 03 ANOS 

PUBL EM 15/09/2008   

264 - AUT 
PESQ/PAGAMENTO TAH 

EFETUADO EM 22/01/2009 
x x   x x   X x   x x 

32 860927/2008 1,45 
AUTORIZAÇÃO DE 

PESQUISA 
MARCOS ALÉM FELIX 

322 - AUT PESQ/ALVARÁ 
DE PESQUISA 02 ANOS 

PUBL EM 03/10/2008    

264 - AUT 
PESQ/PAGAMENTO TAH 

EFETUADO EM 29/01/2009 
x           X       x 

33 861132/2008 59,73 
AUTORIZAÇÃO DE 

PESQUISA 

LG EXTRAÇÃO E 
COMERCIO DE AREIA 
LTDA 

322 - AUT PESQ/ALVARÁ 
DE PESQUISA 02 ANOS 

PUBL EM 22/06/2009   

322 - AUT PESQ/ALVARÁ DE 
PESQUISA 02 ANOS PUBL 

EM 22/06/2009 
x x   x     X       x 

34 861156/2008 728,1 
REQUERIMENTO 

DE PESQUISA 
LEONARDO DE DEUS 
FERREIRA 

131 - REQ 
PESQ/EXIGÊNCIA 

PUBLICADA EM 03/09/2008   

122 - REQ 
PESQ/INDEFERIMENTO P/ 

NAO CUMPRIMENTO 
EXIGÊNCIA EM 10/02/2009 

x x   x     X x   x x 
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35 861156/2008 0,22 
REQUERIMENTO 

DE PESQUISA 
LEONARDO DE DEUS 
FERREIRA 

131 - REQ 
PESQ/EXIGÊNCIA 

PUBLICADA EM 03/09/2008  

122 - REQ 
PESQ/INDEFERIMENTO P/ 

NAO CUMPRIMENTO 
EXIGÊNCIA EM 10/02/2009 

x x   x     X x   x x 

36 861156/2008 0,87 
REQUERIMENTO 

DE PESQUISA 
LEONARDO DE DEUS 
FERREIRA 

131 - REQ 
PESQ/EXIGÊNCIA 

PUBLICADA EM 03/09/2008  

122 - REQ 
PESQ/INDEFERIMENTO P/ 

NAO CUMPRIMENTO 
EXIGÊNCIA EM 10/02/2009 

x x   x     X x   x x 

37 861159/2008 786,80 
AUTORIZAÇÃO DE 

PESQUISA 

CATALANA IND E 
COM DE ARTEFATOS 
DE CIMENTO E 
CONST LTDA 

323 - AUT PESQ/ALVARÁ 
DE PESQUISA 03 ANOS 

PUBL EM 03/10/2008 

264 - AUT 
PESQ/PAGAMENTO TAH 

EFETUADO EM 20/01/2009 
x           X     x x 

38 862841/2008 528,22 
AUTORIZAÇÃO DE 

PESQUISA 
JOSÉ EUSTÁQUIO DE 
SOUSA 

323 - AUT PESQ/ALVARÁ 
DE PESQUISA 03 ANOS 

PUBL EM 15/06/2009   

323 - AUT PESQ/ALVARÁ DE 
PESQUISA 03 ANOS PUBL 

EM 15/06/2009 
x x   x     X x   x x 

39 830327/2009 1.058,38 
REQUERIMENTO 

DE PESQUISA 
Cezar Pereira de Souza 

100 - REQ 
PESQ/REQUERIMENTO 

PESQUISA 
PROTOCOLIZADO EM 

18/02/2009   

136 - REQ 
PESQ/DOCUMENTO 

DIVERSO PROTOCOLIZADO 
EM 30/03/2009 

x       x x X     x x 
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40 860741/2009 953,53 
REQUERIMENTO 

DE PESQUISA 
CERAMICA RIO 
VERDE LTDA 

100 - REQ 
PESQ/REQUERIMENTO 

PESQUISA 
PROTOCOLIZADO EM 

16/06/2009 

100 - REQ 
PESQ/REQUERIMENTO 

PESQUISA 
PROTOCOLIZADO EM 

16/06/2009 

x   x     x         x 

Fonte: DNPM, JUN 2009. 
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Verifica-se que das 40 (quarenta) áreas requeridas ao DNPM para pesquisa de 

minerais que abrangem a AID, com uma área total de 20.463,77 hectares, o diamante se 

destaca como o mineral mais requerido, em 38 (trinta e oito) áreas. Em alguns casos,  existe 

mais de uma substância requerida na mesma área, conforme Quadro 9.9 e Figura 9.41. 

 

Quadro 9.8: Número de áreas requeridas ao DNPM que abrangem a Área de Influência Direta 
do AHE Davinópolis. 

SUBSTÂNCIA QUANTIDADE REQ. % 

Diamante 26 65,00% 

Diamante e Argila 2 5,00% 

Diamante, Areia e Cascalho 10 25,00% 

Areia e Cascalho 1 2,50% 

Argila 1 2,50% 

TOTAL DE ÁREAS REQ. 40 100% 

 

 
Figura 9.41: Percentual das substâncias requeridas ao DNPM (% do número de áreas 

requeridas). 

 

Das áreas presente na AID, foram solicitados ao DNPM poligonais que alcançam um 

total de 20.643,77 ha para exploração mineral. Entretanto, verifica-se que do total de áreas 

requeridas, 10.738,09 ha (52,47%) são efetivamente localizadas na AID do AHE 

Davinópolis. Se analisarmos a área requerida que se encontra na ADA, este percentual cai 

para 29,21%, totalizando 5.977,43 ha. O Quadro 9.10 e as Figuras 9.42 e 9.43 trazem a 

quantificação e ilustram a intervenção da AID e ADA do AHE Davinópolis nas áreas 

requeridas ao DNPM. 
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Quadro 9.9. Áreas (em hectares) requeridas ao DNPM que abrangem a AID e a ADA do AHE de 
Davinópolis. 

SUBSTÂNCIA 
Área 

DNPM (ha) 

Área na 

AID (ha) 

% AID X 

DNPM 

Área na 

ADA (ha) 

% ADA X 

DNPM 

Diamante 15.855,88 8.787,51 55,42 4.905,08 30,94 

Diamante, Areia e 

Cascalho 
3.381,82 1.324,11 39,15 826,31 24,43 

Diamante e Argila 999,57 602,50 60,28 232,83 23,29 

Areia e Cascalho 219,50 21,97 10,01 12,39 5,65 

Argila 7,00 2,01 28,65 0,82 11,71 

TOTAL  20.463,77 10.738,09 52,47 5.977,43 29,21 

 

Com relação à fase em que se encontram os processos requeridos ao DNPM, das 40 

(quarenta) áreas solicitadas, 62,5% encontram-se na fase de autorização de pesquisa, 20% 

na fase de requerimento de pesquisa, 10% em processo de disponibilidade, 5% na fase de 

requerimento de lavra e 2,5% com licenciamento, conforme Quadro 9.11 e Figura 9.42. 

 

Quadro 9.10. Fases dos processos das áreas requeridas ao DNPM que abrangem a Área de 
Influência Direta do AHE de Davinópolis. 

FASE DO PROCESSO ÁREAS % 

Autorização de pesquisa 25 62,5% 

Disponibilidade 4 10,0% 

Licenciamento 1 2,5% 

Requerimento de lavra 2 5,0% 

Requerimento de pesquisa 8 20,0% 

TOTAL 40 100,0 

 

 
Figura 9.42:  Percentual das fases das áreas requeridas ao DNPM que abrangem a Área de 

Influência Direta do AHE de Davinópolis. 
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Verifica-se que os processos requeridos no DNPM abrangem 05 (cinco) diferentes 

cidades em Minas Gerais e Goiás, sendo que Coromandel apresenta 23 (vinte e três) 

processos dos que abrangem a área de influência direta. Na maioria dos casos, um mesmo 

processo abrange mais de um município, conforme Quadro 9.12 e Figura 9.43. 

 

Quadro 9.11. Municípios abrangidos por processos das áreas requeridas ao DNPM que 
abrangem a Área de Influência Direta do AHE de Davinópolis. 

MUNICÍPIOS 
N° DE 

ABRANGÊNCIAS 
% 

Coromandel - MG 23 34% 

Catalão - GO 20 29% 

Davinópolis – GO 15 22% 

Abadia dos Dourados - MG 9 13% 

Guarda-Mor - MG 1 1% 

TOTAL 68 100,0 

 

 
Figura 9.43: Percentual da abrangência dos processos requeridos ao DNPM, nos municípios 

que abrangem a Área de Influência Direta do AHE de Davinópolis. 

 

Foram verificados locais onde ainda existem garimpeiros que utilizam a atividade 

para complementar a renda familiar. Na maioria dos casos, são pequenos agricultores que 

residem próximos ao rio Paranaíba. 

Quanto ao uso econômico da argila, não foi identificada nenhuma forma de utilização 

em pequena escala pela população da AID. Ao mesmo tempo que, para fins comerciais, foi 

encontrada extração de argila em uma área requerida de 7 (sete) hectares, devidamente 

legalizada junto ao DNPM, e de responsabilidade da Cerâmica Rio Verde. 

Cabe ressaltar, que não existe nenhuma família residindo na área da Cerâmica Rio 

Verde, apresentando apenas alguns funcionários trabalhando neste local. 
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Foto 9.277: Argila, extraída pela Cerâmica Rio 

Verde. 

 
Foto 9.278: Cascalho do aluvião das margens 

do rio Paranaíba, rejeito. 

 
Foto 9.279: Garimpeiro em atividade na região 

da AID. 

 
Foto 9.280: Fração de areia separada no 

processamento do cascalho diamantífero. 

 

A areia é naturalmente conhecida e encontrada no leito e margens do rio Paranaíba, 

porém não foi encontrado nenhum porto de extração durante as visitas. 

O cascalho encontrado no leito e margens tem potencial para a recuperação de 

estradas e utilização em obras civis. Normalmente, parte do cascalho diamantífero após seu 

beneficiamento é utilizado para a manutenção dos acessos às fazendas e aos garimpos. 

Não foi identificado nenhum tipo de utilização comercial por moradores. 

 

9.1.14. Recursos Hídricos 
 

9.1.14.1. Águas Superficiais 

 

Os principais cursos d’ água presentes na AID do AHE Davinópolis são apresentados 

no Quadro 9.13. O rio Paranaíba é o curso hídrico de maior importância e possui 55,40 km 

de extensão na AID do AHE Davinópolis. Como destaque, estão os afluentes do rio 

Paranaíba que possuem uma extensão média abaixo de 250 metros. Estes afluentes são 

cursos d’ água perenes e intermitentes que possuem nascentes próximas ao rio, somando 
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um total de 733 (setecentos e trinta e três) e não possuem nomenclatura. Estes recursos 

hídricos totalizam 204,39 km de extensão.  

 
Quadro 9.12.: Cursos d‟água da AID no AHE Davinópolis. 

Nome Extensão (Km) 

Afl Rio Paranaíba 204,39 

Rio Paranaíba 55,40 

Afl Rib Pirapetinga 26,95 

Afl Rib Boqueirão 24,81 

Rio Verde 20,33 

Afl Rio Verde 18,38 

Afl Corr Santana 16,81 

Afl Cor Grande 15,51 

Afl Cor Buritizinho 12,25 

Rib. Boqueirão 10,40 

Afl. Cor. dos Crioulos 10,18 

Rib. Pirapetinga 9,79 

Córr. Bocaina 8,11 

Afl Cor dos Bois 7,98 

Afl. Cor. Pirapetinga 7,84 

Córr. Santana 7,69 

Afl. Rib. dos Palmitos 7,16 

Córr. dos Bois 5,83 

Córr. Pirapetinga 5,23 

Afl Cor Bocaina 5,08 

Rib. dos Palmitos 5,04 

Rib. dos Pilões 4,81 

Afl Cor Lamarão 4,71 

Córr. Barreiro 4,35 

Córr. das Contendas 3,92 

Córr. do Aterro 3,85 

Córr. Grande 3,78 

Afl Cor da Jesuina 3,70 

Córr. Buritizinho 3,68 

Afl Cor da Estiva 3,66 

Corredeiras 3,47 

Córr. dos Crioulos 3,43 

Afl. Cor. do Aterro 3,05 

Córr. Lamarão 2,92 

Córr. Buriti 2,74 

Afl Rib dos Pilões 2,52 

Córr. da Estiva 2,38 

Afl Cor Buriti 2,37 

Córr. do Ouro 1,91 

Córr. da Jesuina 1,91 

Afl Cor do Ouro 1,81 
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Nome Extensão (Km) 

Córr. da Mambuca 1,35 

Afl Cor da Manbuca 1,20 

Total 552,67 

 
Além dos cursos d’água estão presentes na AID do AHE Davinópolis: 

 214 regiões de cabeceiras/nascentes; 

 124 lagoas marginais que totalizam 26,66 hectares, destacando-se 39 lagoas 

na sub-bacia do rio Verde.  

 61 ilhas que totalizam 23,96 hectares; 

 12 áreas de corredeiras, sendo 11 no rio Paranaíba e 01 no rio Verde. 

 

 Usos da Água na AID do AHE Davinópolis 

 

Os usos da água na AID do AHE Davinópolis foi obtida por meio de questionário 

aplicado à população residente na ADA e AID do empreendimento. A pesquisa censitária 

socioeconômica decorreu no primeiro semestre do ano 2009, abrangendo 102 propriedades. 

O Quadro 9.14 traz o uso d’água das propriedades/populações presentes na AID do 

AHE Davinópolis, conforme pesquisa realizada. 
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Quadro 9.13: Usos da água nas propriedades presentes na AID do AHE Davinópolis. 

Nome Município Proprietário Latitude Longitude Fonte de água Finalidade Observação 

Primar Agropecuária 
Ltda 

Davinópolis José Antônio Rosconi 236104 7988349 
Poço raso ou 

cisterna 
Consumo humano - 

Chácara Renascer Davinópolis 
Leonidas Gomes 

Batista 
237277 7988076 Captação Direta 

Irrigação pomar e 
área de plantio 

Somente na seca 

Chácara Renascer Davinópolis 
Leonidas Gomes 

batista 
237277 7988076 Poço tubular Consumo humano - 

Faz. Araruama 
Abadia dos 
Dourados 

Jair Martins da Silva 237206 7986541 
Poço raso ou 

cisterna 
Consumo humano 

Possui ainda 2 
represas e um açude 

Faz. Árvores 
Abadia dos 
Dourados 

Celmo Machado 
Marcelo 

237794 7987957 Captação Direta Consumo humano   

Faz. Barreirinha 
Abadia dos 
Dourados 

Antônio Pereira 
Assunção 

237054 7984935 Mina d'água Consumo humano   

Faz. Barreiro Catalão 
Aderbal Pereira de 

Almeida 
249184 7998776 Captação Direta Consumo humano   

Faz. Boa Vista Davinópolis Maria Alcina e Outras 236123 7989225 
Poço raso ou 

cisterna 
Consumo humano   

Faz. Bocaína Pirapitinga 
Abadia dos 
Dourados/ 

Coromandel 

Filemon Ferreira 
Sucupira 

242915 7989196 Poço tubular  Consumo humano   

Faz. Bocaína Pirapitinga 
Abadia dos 
Dourados/ 

Coromandel 

Filemon Ferreira 
Sucupira 

242915 7989196 Nascente 
Consumo humano e 
dessedentação de 

animais 
  

Faz. Boqueirão de Baixo Davinópolis 
Nabracial Machado da 

Silveira 
233724 7990322 Captação Direta 

Consumo humano e 
dessedentação de 

animais 
  

Faz. Bucaína Davinópolis 
Marcos Antônio de 

Medeiros 
240477 7994356 Mina d'água 

Consumo humano e 
dessedentação de 

animais 
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Nome Município Proprietário Latitude Longitude Fonte de água Finalidade Observação 

Faz. Buqueirão de Baixo Davinópolis 
Rosemar Machado da 

Silveira 
234765 7991648 Mina d'água 

Consumo humano e 
dessedentação de 

animais 
- 

Faz. Buqueirão de Baixo Davinópolis 
Joaquim Machado da 

Silveira 
234340 7991970 Captação Direta 

Consumo humano e 
dessedentação de 

animais 
  

Faz. Buqueirão de Baixo Davinópolis 
Sebastião Pereira 

Caixeta 
234604 7991639 Não informada - - 

Faz. Campo Limpo 
(Macinha) 

Davinópolis 
Querino Mateus Félix / 

Marcos Alen Félix 
(espólio) 

233929 7988115 
Poço raso ou 

cisterna 

Consumo humano e 
dessedentação de 

animais 
  

Faz. Canal da Criminosa 
Abadia dos 
Dourados 

Joaquim Machado 
Marcelo 

238513 7987853 Mina d'água 
Consumo humano e 
dessedentação de 

animais 
- 

Faz. Capão dos Buracos 
- Porto dos Pereiras 

Davinópolis 
Luiz Carlos David 

Gomes 
233807 7987674 

Poço raso ou 
cisterna 

Consumo humano   

Faz. Capão Grande Davinópolis 
Garcina Gomes 

Caldas 
233805 7988435 Não informada -   

Faz. Capão Verde  Davinópolis 
João Batista Nolasco 
Guimarães e outros 

- - 
Poço raso ou 

cisterna 

Consumo humano e 
dessedentação de 

animais 
  

Faz. Capão Verde  Davinópolis 
Nilson Nolasco 

Guimarães e outros 
- - Captação Direta 

Dessedentação de 
animais 

O gado utiliza 
aguadas 

Faz. Capoeira do Meio Davinópolis Levino 236432 7987459 
Poço raso ou 

cisterna 

Consumo humano e 
dessedentação de 

animais 
  

Faz. Capoeira do Meio Davinópolis Levino 236432 7987459 Poço tubular 

Consumo humano, 
dessedentação de 

animais e 
abastecimento da 

piscicultura 

Possui dois tanques 
de piscicultura 

Faz. Capoeira do Meio Davinópolis 
Hernando Machado 

Batista 
236934 7986912 Captação Direta 

Consumo humano, 
dessedentação de 
animais e irrigação 
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Nome Município Proprietário Latitude Longitude Fonte de água Finalidade Observação 

Faz. Capoeira Grande Davinópolis 
Evandro Edeses da 

Silva 
235265 7987404 Não informada -   

Faz. Contendas - Salto Catalão Dirceu Alves da Silva 253698 8002273 Mina d'água Consumo humano   

Faz. Contendas - 
Barreiro 

Catalão 
Eurico Rocha de 

Almeida 
250473 7996787 

Poço raso ou 
cisterna 

Consumo humano   

Faz. Contendas Catalão 
Elmiro Francisco de 

Almeida 
252386 8000589 

Poço raso ou 
cisterna 

Consumo humano   

Faz. Contendas Catalão 
Gerson Silva de 

Almeida 
250044 8001266 Mina d'água 

Consumo humano e 
dessedentação de 

animais 
  

Faz. Contendas Catalão 
Gilson de Sá 
Guimarães 

249300 7996234 Mina d'água Consumo humano   

Faz. Contendas Catalão 
Paulo Moisés de 

Sousa 
258065 8003443 Mina d'água 

Consumo humano e 
dessedentação de 

animais 
  

Faz. Contendas - 
Taboquinha (Pirapitinga) 

Catalão 
Domingos Francisco 

de Almeida 
252260 8004239 Mina d'água 

Consumo humano e 
dessedentação de 

animais 
  

Faz. Corguinho Davinópolis 
Araquem José 

Salgado 
234574 7986625 

Poço raso ou 
cisterna 

Consumo humano e 
irrigação de 
hortaliças 

  

Faz. Córrego dos 
Pereiras 

Abadia dos 
Dourados 

João de Souza David 240152 7986254 Mina d'água 
Consumo humano e 
dessedentação de 

animais 
  

Faz. das Gamelas Coromandel Maria Abadia Rosa 256807 8000430 
Poço raso ou 

cisterna 
Consumo humano   

Faz. G-12 Davinópolis 
Gilson Bernardes 

Silvério 
250473 7996787 Mina d'água Consumo humano   

Faz. Rio Preto e Santa 
Rita - Lugar João Pedro 

Abadia dos 
Dourados 

José Fernandes Souza 235990 7985724 Mina d'água Consumo humano   
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Nome Município Proprietário Latitude Longitude Fonte de água Finalidade Observação 

Faz. Largo dos Pilões Guarda-Mor José Onofre - - Captação direta Consumo humano   

Faz. Largo dos Pilões Guarda-Mor José Onofre - - 
Poço raso ou 

cisterna 
Consumo humano   

Faz. Larga dos Pilões Guarda-Mor 
Joaquim Teodoro da 

Silva e outro 
- - Captação Direta 

Consumo humano e 
garimpo 

  

Faz. Santana - Mato Feio 
Abadia dos 
Dourados 

Luiz Antônio Resende - - Mina d'água 
Consumo humano e 
dessedentação de 

animais 
  

Faz. Mumbuca 
Abadia dos 
Dourados 

João Nogueira Primo 235951 7984433 Mina d'água Consumo humano   

Faz. Mumbuca 
Abadia dos 
Dourados 

João Nogueira Primo 235951 7984433 Açude 
Dessedentação de 

animais 
  

Faz. Ouro e Santana Coromandel Mauro Stabile 252568 7995228 Mina d'água 
Consumo humano e 
dessedentação de 

animais 
  

Faz. Ouro e Santana Coromandel 
Paulo Moisés de 

Sousa 
253447 7999758 Mina d'água Consumo humano   

Faz. Pequi Davinópolis 
Waldir Florisbelo de 

Aquino 
239213 7991174 Não informada -   

Faz. Perobas - Canavial Coromandel 
Raul Furtuoso 

Sucupira 
246467 7988533 Mina d'água Consumo humano   

Faz. Peroba Coromandel 
Sandoval de Assis 

Araújo 
247343 7991276 Captação Direta 

Consumo humano , 
dessedentação de 

animais e 
abastecimento da 

piscicultura 

O empreendimento 
conta com 2 tanques 

de piscultura 

Faz. Perobas - Lugar 
Santana 

Coromandel José Soares Sucupira 247874 7991441 Mina d'água Consumo humano   

Faz. Peroba, 
denominada Santana 

Coromandel Silvio Furtuoso Soares 245348 7990010 Mina d'água 
Consumo humano e 
dessedentação de 

animais 
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Nome Município Proprietário Latitude Longitude Fonte de água Finalidade Observação 

Faz. Perobas Coromandel Ronaldo Nunes Pena 245142 7990989 
Poço raso ou 

cisterna 
Consumo humano   

Faz. Perobas Coromandel Ronaldo Nunes Pena 245142 7990989 Captação Direta 
Dessedentação de 

animais 
  

Faz. Porto dos Pereiras Davinópolis 
Leandro José 

Fernandes / Anita 
Gomes David 

- - Mina d'água 
Consumo humano e 
dessedentação de 

animais 
  

Faz. Porto dos Pereiras Davinópolis 
Felizarda Bernardes 

Gomes 
235024 7987319 Mina d'água 

Consumo humano e 
dessedentação de 

animais 
  

Faz. Porto dos Pereiras Davinópolis Marli Gomes Neto 235575 7987142 Não informada -   

Faz. Porto dos Pereiras Davinópolis 
José Machado de 

Assunção 
238693 7988564 Mina d'água Consumo humano   

Faz. Porto dos Pereiras Davinópolis Elizabeth Fernandes 237129 7988493 Captação Direta 
Consumo humano e 

outras atividades 
  

Faz. Porto dos Pereiras - 
Lugar Pequi 

Davinópolis 
Gervásio Rodrigues 

Vieira 
238187 7991406 Mina d'água 

Consumo humano e 
dessedentação de 

animais 
  

Faz. Porto dos Pereiras Davinópolis 
Anadir Pereira dos 

Santos 
237152 7991760 

Poço raso ou 
cisterna 

Consumo humano   

Faz. Porto dos Pereiras Davinópolis 
Prefeitura Municipal de 

Davinópolis 
237281 7988122 

Poço raso ou 
cisterna 

Consumo humano   

Faz. Porto dos Pereiras Davinópolis 
Cidinei Ferreira da 

Fonseca 
233959 7990285 Não informada     

Faz. Porto dos Pereiras Davinópolis 
Ciro Ferreira da 

Fonseca 
234000 798759 Captação Direta 

Consumo humano e 
dessedentação de 

animais 

O gado utiliza 
aguadas 

Faz. Porto dos Pereiras Davinópolis 
Ciro Ferreira da 

Fonseca 
234000 798759 Captação Direta 

Dessedentação de 
animais 

O gado utiliza 
aguadas 
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Nome Município Proprietário Latitude Longitude Fonte de água Finalidade Observação 

Faz. Porto dos Pereiras Davinópolis 
Ermógenes Francisco 

de Assunção 
233863 7991283 Captação Direta 

Consumo humano e 
dessedentação de 

animais 
  

Faz. Porto dos Pereiras Davinópolis José Saturnino Borges 237398 7988529 Não informada     

Faz. Porto dos Pereiras Davinópolis José Saturnino Borges 237009 7988381 
Poço raso ou 

cisterna 
Consumo humano   

Faz. Porto dos Pereiras Davinópolis José Saturnino Borges 237009 7988381 Captação Direta 
Dessedentação de 

animais 
  

Faz. Porto dos Pereiras Davinópolis Julia Pereira Caixeta 237733 7988958 Não informada     

Faz. Porto dos Pereiras Davinópolis Luiz Antônio Arruda 239965 7989732 Captação Direta 
Consumo humano e 

irrigação de 
hortaliças/frutas 

  

Faz. Porto dos Pereiras Davinópolis 
Fortunato Martins 

Caixeta 
234430 7991056 

Poço raso ou 
cisterna 

Consumo humano   

Faz. Porto dos Pereiras Davinópolis 
Altina Pereira da Costa 

/ Geraldo José da 
Costa 

239236 7991151 Não informada     

Faz. Porto dos Pereiras  Davinópolis 
Roberto Gonçalves da 
Silva / Luiz Marques 

Brandão 
239563 7989027 Mina d'água 

Consumo humano e 
irrigação de 

hortaliças/frutas 
  

Faz. Porto dos Pereiras Davinópolis 
Valter Pereira dos 

Santos 
236020 7987102 Captação Direta 

Dessedentação de 
animais 

  

Faz. Porto Velho - Lugar 
Mumbuca 

Abadia dos 
Dourados 

Sebastião Geraldo de 
Resende 

234203 7985939 
Poço raso ou 

cisterna 
Consumo humano 

Possui tanques de 
piscicultura 

Faz. Rio Preto e Santa 
Rita - Lugar João Pedro 

Abadia dos 
Dourados 

José Inácio Neto 235381 7985689 
Poço raso ou 

cisterna 

Consumo humano e 
dessedentação de 

animais 
  

Faz. Rio Preto e Santa 
Rita - Lugar João Pedro 

Abadia dos 
Dourados 

José Inácio Neto 235381 7985689 Mina d'água 
Consumo humano e 
dessedentação de 

animais 
  



 

 

 

 
 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.178 

Nome Município Proprietário Latitude Longitude Fonte de água Finalidade Observação 

Faz. Rio Preto 
Abadia dos 
Dourados 

Carlos Batista 
Resende 

235254 7985512 Captação Direta 
Consumo humano e 
dessedentação de 

animais 
  

Faz. Santa Rita dos 
Palmitos 

Abadia dos 
Dourados 

Rubens Lopes Pereira 239016 7985988 
Poço raso ou 

cisterna 
Consumo humano   

Faz. Santa Rita e Rio 
Preto 

Abadia dos 
Dourados 

José Pereira da Rocha 237361 7984329 Açude 
Consumo humano e 
dessedentação de 

animais 
  

Faz. Santa Rita 
Abadia dos 
Dourados 

Anoé Pereira 
Assunção 

237359 798453 Mina d'água Consumo humano   

Faz. Santa Rita 
Abadia dos 
Dourados 

Iraci Batista de Jesus 236797 7984465 
Poço raso ou 

cisterna 
Consumo humano   

Faz. Santa Rita 
Abadia dos 
Dourados 

José Bernardes da 
Assunção 

236495 7986430 Mina d'água Consumo humano   

Faz. Santa Rita 
Abadia dos 
Dourados 

Marlene Rodrigues da 
Silva 

236954 7985119 Captação Direta 
Consumo humano e 
dessedentação de 

animais 
  

Faz. Santa Rita 
Abadia dos 
Dourados 

Olinto Rodrigo da Silva 237159 7985117 Mina d'água 
Consumo humano e 
dessedentação de 

animais 
  

Faz. Santa Rita - Lugar 
Estância Raio de Sol 

Abadia dos 
Dourados 

Nelson Machado 
Marcelo 

238364 7987214 Captação Direta Consumo humano   

Faz. Santa Rita - Lugar 
João Pedro 

Abadia dos 
Dourados 

Wlado Pinto Sobrinho 236817 7985627 Captação Direta 
Consumo humano e 
dessedentação de 

animais 
  

Faz. Santa Rita - Lugar 
Porto dos Marcelos 

Abadia dos 
Dourados 

Anastácio Machado 
Marcelo 

237484 7987717 Captação Direta 
Consumo humano e 
dessedentação de 

animais 
  

Faz. Santa Rita - Lugar 
Sítio do Fotinho 

Abadia dos 
Dourados 

Dineson Marcelo 
Gomes 

239035 7987076 Mina d'água Consumo humano   

Faz. Santa Rita 
Abadia dos 
Dourados 

Ronaldo Marcelo de 
Minas 

238345 7986488 Não informada -   
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Nome Município Proprietário Latitude Longitude Fonte de água Finalidade Observação 

Faz. Santana Coromandel 
Igor Dorna/ 

Arrendatário Diogo 
Tudela Neto 

244676 7988123 Não informada -   

Faz. Santana - Poção 
Baixo 

Coromandel 
Valterson Pereira 

Gomes 
247080 7994545 

Poço raso ou 
cisterna 

Consumo humano   

Faz. Santana Coromandel 
Marcia Helena 

Sucupira Rocha 
247962 7993903 Mina d'água 

Consumo humano e 
dessedentação de 

animais 
  

Rancho Pai Ronam 
Abadia dos 
Dourados 

Galileu Cardoso/ 
Manoel Naves 

Cardoso 
240269 7989876 Mina d'água Consumo humano   

Faz. Santana Poção Coromandel João Bosco Sucupira 248823 7994937 
Poço tubular 

profundo 
(artesiano) 

Consumo humano e 
dessedentação de 

animais 
  

Faz. Santana Coromandel 
Manoel Ambrosio da 

Silva 
246856 7993762 Mina d'água 

Consumo humano e 
dessedentação de 

animais 
  

Faz. Triunfo Catalão Edson Lima 242891 7995522 
Poço raso ou 
cisterna/mina 

d'água 

Consumo humano e 
dessedentação de 

animais 
  

Faz. Triunfo Catalão 
Helio Benicio de Paiva 

Sobrinho 
244484 7993669 Mina d'água 

Consumo humano e 
dessedentação de 

animais 
  

Faz. Triunfo Catalão João Marra da Cunha 248902 7995944 Açude 
Consumo humano e 
dessedentação de 

animais 
  

Faz. Triunfo Catalão - 2441270 7990841 Captação Direta Consumo humano   

Faz. Triunfo Catalão Nei Dias da Silva 246291 7994580 Captação Direta 
Consumo humano e 
dessedentação de 

animais 
  

Faz. Triunfo Davinópolis Rafael Angelo Lote 239732 7993998 
Poço raso ou 

cisterna 

Consumo humano e 
dessedentação de 

animais 
  

Faz. Contendas - 
Garimpeira 

Catalão 
Aurora Sucupira da 

Silva 
255495 8001184 Mina d'água 

Consumo humano e 
dessedentação de 

animais 
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Nome Município Proprietário Latitude Longitude Fonte de água Finalidade Observação 

Faz. Contendas - Maria 
da Rocha 

Catalão 
Maria da Rocha 

Almeida 
254951 8000970 Mina d'água Consumo humano   

Faz. Sr. Esquivaldo Catalão Nei Dias da Silva 246291 7994580 Captação Direta 
Consumo humano e 
dessedentação de 

animais 
  

Sítio Damasco 
Abadia dos 
Dourados 

Ronaldo Lopes Pereira 236848 7986523 Mina d'água 
Consumo humano e 
dessedentação de 

animais 
  

Faz. Porto dos Pereiras - 
Lugar Capoeira Grande 

Davinópolis 
Sebastião Fernandes 

de Souza 
235846 7986538 Não informada -   
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Conforme se verifica no Quadro 9.14, a principal fonte de uso da água advém de 

minas d’ água (34%), ficando a captação direta como segunda opção, o que corresponde a 

aproximadamente 25%. Com relação à finalidade de uso da água, 64% dos entrevistados 

responderam que utilizam a água para consumo humano, 30% para dessedentação animal 

e 3% utilizam para irrigação. 

Cabe ressaltar que não foram realizadas análises específicas para a avaliação da 

qualidade das águas utilizadas pelos proprietários da ADA e AID do empreendimento. No 

entanto, propõe-se na fase seguinte do empreendimento (obtenção da Licença de 

Instalação), a execução do Programa de Cadastramento de Fontes Hídricas e Fontes 

Poluidoras, conforme acordado com o IBAMA, durante reunião realizada em agosto de 

2011. O referido Programa é apresentado no Volume 6 deste EIA. 

Nos Quadros 9.15 e 9.16 são contemplados os dados referentes às portarias de 

outorga de direito de usos da água superficial localizadas na AID do AHE Davinópolis. As 

informações foram extraídas dos bancos de dados do IGAM e ANA, incluindo dados sobre o 

empreendedor, valor de vazão outorgado e finalidade a que se destinam. 
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Quadro 9.14.: Outorgas de Direito de Uso das Águas Superficiais na AID do AHE Davinópolis Constantes no Banco de Dados do IGAM. 

Requerente Município Nº Portaria Curso de Água Vazão (L/s) Finalidade 

Márcio Ernani da Costa Guarda-Mor 02298/2007 Córrego dos Bois 10,0 Mineração 

 

Quadro 9.15.: Outorgas de Direito de Uso das Águas Superficiais na AID do AHE Davinópolis Constantes no Banco de Dados da ANA. 

Requerente Nº Processo Curso de Água Vazão (L/s) Finalidade 

Abílio Pereira de Mendonça Filho 02501.001734/05-11 Rio Paranaíba 2,78 Mineração 

José Machado Neto 02501.001014/01-14 Rio Paranaíba 18,8 Mineração 

Paulo Moises de Souza – Sam Sul América Mineração 02000.004983/00-97 Rio Paranaíba 2,78 Mineração 

Paulo Moises de Souza – Sam Sul América Mineração 02501.000782/01-51 Rio Paranaíba 2,78 Mineração 
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Conforme se pode verificar nos Quadros 9.15 e 9.16, a mineração é a finalidade 

principal da água dos mananciais de superfícies outorgados na AID do AHE Davinópolis. 

 

a) Usos não quantificáveis 

 

A maioria dos entrevistados declarou não utilizar as águas do rio Paranaíba. Outra 

parcela da população, no entanto, utiliza esse manancial raramente para pesca e transporte, 

exclusivamente como atividade de lazer. 

Devido às condições locais de corredeiras e águas turbulentas, atrelada à 

proximidade do reservatório da UHE Emborcação, a região do rio não tem uso significativo 

para fins turísticos, além da população ser atraída para o turismo de Três Ranchos, no 

estado de Goiás. 

Além disso, o uso alternativo de áreas com solos de pior qualidade, de alta 

pedregosidade e em relevo acidentado, que estão sendo convertidas em sítios de lazer, 

estão promovendo o crescimento do turismo regional relacionado ao uso dos recursos 

hídricos. 

Com relação aos usos futuros, acredita-se que não existirá alteração significativa nas 

demandas já descritas. No entanto, na AID do empreendimento, deverão ser acrescentados 

a utilização para geração de energia elétrica e, após a formação do reservatório, a utilização 

para fins de lazer. 

 

9.1.14.1.1. Série de Vazões Médias Mensais 

 

O conhecimento do regime hidrológico da bacia do rio Paranaíba a montante da UHE 

Emborcação, está baseado, fundamentalmente, nas séries históricas de vazões médias 

mensais, correspondentes às estações fluviométricas existentes e relacionadas 

anteriormente. 

As séries SIPOT representam bem as séries de vazões médias mensais naturais nas 

bacias em função das áreas de drenagem. Assim foram calculadas as séries de vazões 

naturais médias mensais nos locais de aproveitamentos a partir das séries SIPOT, por 

correlação direta com as áreas de drenagem dos locais de aproveitamento situados em 

suas proximidades. 

O Quadro 9.17 apresenta a série de vazões médias mensais para o AHE 

Davinópolis. 
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Quadro 9.16: Séries de vazões médias mensais. 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Méd Max Min 

1932 131 339 261 176 123 117 96 72 52 111 113 153 145 339 52 

1933 431 356 257 237 153 119 87 77 70 86 113 257 187 431 70 

1934 243 192 190 149 105 58 47 38 45 85 100 200 121 243 38 

1935 339 411 242 365 222 138 98 86 48 62 54 85 179 411 48 

1936 155 103 303 209 129 84 73 55 48 79 89 149 123 303 48 

1937 251 105 136 160 113 94 67 49 43 49 74 116 105 251 43 

1938 275 190 190 153 91 76 71 44 34 50 121 239 128 275 34 

1939 299 311 136 115 98 81 58 52 38 32 67 201 124 311 32 

1940 209 373 325 163 125 93 70 40 40 42 82 117 140 373 40 

1941 258 169 145 175 88 70 58 44 43 48 151 131 115 258 43 

1942 184 222 370 221 129 193 119 64 57 55 85 161 155 370 55 

1943 488 448 397 221 139 125 100 69 63 55 122 188 201 488 55 

1944 161 258 245 172 131 87 73 56 45 100 173 169 139 258 45 

1945 201 411 459 472 237 151 124 91 53 48 128 138 209 472 48 

1946 483 333 428 270 179 133 121 91 79 92 161 380 229 483 79 

1947 239 296 526 365 189 133 110 91 77 75 104 176 198 526 75 

1948 313 294 343 241 121 127 84 71 60 77 73 205 167 343 60 

1949 282 521 364 210 149 127 97 75 58 60 58 231 186 521 58 

1950 268 273 258 198 125 91 73 55 45 95 91 220 149 273 45 

1951 402 453 351 257 167 117 95 72 55 76 245 245 211 453 55 

1952 227 432 1110 272 166 124 94 71 62 50 52 122 232 1110 50 

1953 129 119 334 283 135 95 71 53 52 59 116 251 141 334 52 

1954 165 332 148 159 132 76 55 38 32 135 133 332 145 332 32 

1955 251 230 170 250 92 70 51 38 28 29 132 189 128 251 28 

1956 299 176 344 149 168 138 92 75 54 69 106 279 162 344 54 

1957 575 457 534 547 283 187 137 110 88 54 196 450 302 575 54 

1958 308 364 241 174 137 104 84 68 60 79 117 307 170 364 60 

1959 249 171 257 129 83 64 50 41 34 81 67 62 107 257 34 

1960 275 370 315 192 128 93 73 54 41 56 119 103 152 370 41 

1961 729 663 457 246 213 137 106 86 60 47 124 322 266 729 47 

1962 401 433 409 191 172 125 95 79 79 51 72 120 186 433 51 

1963 464 340 202 134 98 80 62 53 43 79 105 676 195 676 43 

1964 250 287 152 131 98 65 57 34 21 37 55 53 103 287 21 

1965 416 583 625 296 181 131 101 83 64 77 122 248 244 625 64 

1966 832 615 348 287 179 127 97 75 59 93 195 378 274 832 59 

1967 545 489 362 235 161 122 95 76 64 157 243 452 250 545 64 

1968 371 354 334 187 129 98 80 68 60 59 141 391 189 391 59 

1969 187 186 157 115 82 63 51 43 37 85 97 236 112 236 37 

1970 598 496 307 205 136 106 86 68 71 66 317 340 233 598 66 

1971 70 70 115 72 47 44 35 30 34 85 101 106 67 115 30 

1972 229 248 216 185 109 82 75 58 47 68 116 422 155 422 47 

1973 321 288 294 335 171 124 97 75 63 136 403 247 213 403 63 
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Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Méd Max Min 

1974 214 136 320 286 158 113 87 72 54 109 174 185 159 320 54 

1975 292 243 128 145 87 65 63 47 39 69 53 140 114 292 39 

1976 130 130 134 83 72 52 50 37 53 65 118 126 88 134 37 

1977 410 282 145 144 97 78 60 48 47 52 172 449 165 449 47 

1978 573 261 375 248 168 141 107 83 72 63 130 313 211 573 63 

1979 481 724 399 247 169 139 106 86 88 86 132 480 261 724 86 

1980 528 527 259 244 151 119 96 78 64 72 140 162 203 528 64 

1981 546 272 268 250 147 122 89 73 57 65 126 380 200 546 57 

1982 638 501 665 383 234 167 127 98 79 86 354 472 317 665 79 

1983 631 1062 487 380 245 180 143 110 100 92 82 156 306 1062 82 

1984 309 194 162 165 105 80 67 59 77 176 280 477 179 477 59 

1985 485 461 370 236 152 112 92 77 74 63 79 213 201 485 63 

1986 516 445 293 169 131 99 84 80 63 70 107 232 191 516 63 

1987 268 191 177 220 123 92 73 59 58 60 62 185 131 268 58 

1988 285 354 281 189 121 101 78 64 49 78 99 308 167 354 49 

1989 202 249 208 126 94 78 63 56 56 79 88 197 125 249 56 

1990 270 174 161 108 91 69 67 52 52 62 127 425 138 425 52 

1991 252 377 401 359 174 124 97 77 69 72 69 69 178 401 69 

1992 557 1110 391 266 191 140 113 92 88 85 90 173 275 1110 85 

1993 255 314 242 204 130 110 85 72 58 131 306 338 187 338 58 

1994 487 205 412 221 153 116 92 73 54 66 67 181 177 487 54 

1995 172 451 248 188 153 107 84 65 54 52 97 214 157 451 52 

1996 267 153 150 101 77 59 48 42 40 59 93 182 106 267 40 

1997 494 258 272 253 146 125 91 69 54 39 140 179 177 494 39 

1998 227 298 202 127 118 95 67 62 41 57 69 309 139 309 41 

1999 159 111 340 140 95 73 58 44 40 40 100 133 111 340 40 

2000 281 399 279 188 118 91 73 57 67 42 107 219 160 399 42 

2001 159 97 132 108 65 51 40 32 36 58 89 149 85 159 32 

2002 312 414 280 155 110 83 66 49 47 33 43 99 141 414 33 

2003 457 284 264 234 118 87 67 52 44 52 62 105 152 457 44 

2004 285 501 488 341 187 133 108 83 59 51 64 195 208 501 51 

2005 408 308 355 192 132 104 76 57 47 37 132 521 197 521 37 

2006 318 306 421 299 172 123 97 75 73 133 172 555 229 555 73 

2007 1024 840 352 238 173 130 104 85 62 52 66 107 269 1024 52 

2008 116 366 351 254 147 107 81 62 60 76 125 240 165 366 60 

Média 343,13 345,30 306,09 218,58 140,36 106,79 83,55 65,64 55,97 73,72 128,18 244,64 

 Máx. 832,47 
1.110,3

1 
1.110,3

1 
547,46 282,96 192,74 142,50 109,70 100,47 176,34 402,91 675,62 

Mín. 69,71 69,71 114,82 71,76 47,16 44,08 34,86 29,73 20,50 28,71 52,29 53,31 

 

Conforme se verifica no Quadro 9.17 e na Figura 9.44, o período de cheia 

compreende os meses de dezembro a março, visto que as maiores vazões são observadas 

nesse período, enquanto que o período de estiagem, compreende abril a outubro/novembro, 

verificando-se, principalmente de setembro a novembro, as menores vazões. 
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Figura 9.44: Série de vazões médias mensais – AHE Davinópolis. 

 

A Figura 9.45 apresenta o hidrograma do rio Paranaíba referente aos períodos de 

cheia e estiagem. Este hidrograma tem como base as vazões naturais médias mensais no 

local do AHE Davinópolis. 
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Figura 9.45: Hidrograma do rio Paranaíba.
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9.1.14.1.2. Vazão Extremas 

 

a) Vazões Extremas Máximas 

 
Na estimativa das vazões extremas máximas do Aproveitamento de Davinópolis foi 

adotado o enfoque estatístico, que consiste na avaliação de amostras de máximos anuais de 

vazão média ou máxima diária, às quais são aplicados estudos de freqüência e ajustadas 

distribuições teóricas de probabilidades, que permitem estimar vazões associadas a quaisquer 

tempo de retorno desejado. 

A metodologia regional adotada corresponde ao Index Flood, comumente empregado 

em estudos desse tipo. Embora o método recomende a utilização de amostras com um 

período base comum, não foi considerado no estudo o preenchimento e extensão das 

mesmas, em virtude do período de dados em comum ser insuficiente para análise e as 

correlações obtidas não serem consideradas satisfatórias para permitir homogeneização dos 

dados. 

As amostras médias de máximos anuais de vazão média diária adimensionais, 

estabelecidas a partir das amostras de máximos anuais de vazão média diária, para os 

períodos completo e seco, extraídas de cada uma das estações consideradas, foram 

submetidas ao ajuste de distribuições teóricas de probabilidades. A distribuição Gumbel foi a 

que melhor se ajustou tanto à amostra de período completo, quanto à amostra de período 

seco, tal como indicaram os testes estatísticos empregados (Kolmogorov-Smirnov e X² - 

Qui-Quadrado) e como mostram os gráficos abaixo. 

 
Quadro 9.17: Amostras de Máximos Anuais de Vazão Média Diária das Estações Consideradas. 

Área de Drenagem (km²) 148 2710 3782 7599 10198 

Ano Hidrológico 60005000 60010000 60011000 60012100 60016000 

49-50 - 127 - - - 

50-51 - 232 - - - 

51-52 - 242 - - - 

52-53 - 140 - - - 

53-54 - 181 - - - 

54-55 - 189 - - - 

55-56 - 189 - - - 

56-57 30,2 - - - - 

57-58 30,2 234 - 628 - 

58-59 29,0 - - 451 - 

59-60 28,0 176 - 580 - 

60-61 29,1 234 - - - 

61-62 42,0 229 - - - 
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Área de Drenagem (km²) 148 2710 3782 7599 10198 

Ano Hidrológico 60005000 60010000 60011000 60012100 60016000 

62-63 30,2 - - 882 - 

63-64 - 156 - 457 - 

64-65 24,7 262 - 639 - 

65-66 30,2 276 - 973 - 

66-67 19,6 275 - 957 - 

67-68 27,5 - - 639 - 

68-69 24,1 165 - 361 - 

69-70 25,5 285 - 756 - 

70-71 11,7 60,0 - 219 - 

71-72 26,8 248 - 491 - 

72-73 33,0 234 - 660 - 

73-74 21,1 135 - 426 - 

74-75 23,4 173 - 493 - 

75-76 16,3 71 90,0 249 - 

76-77 39,2 197 228 593 - 

77-78 22,2 - - - - 

78-79 - 251 380 778 - 

79-80 - 196 257 875 - 

80-81 - 237 296 790 - 

81-82 - 371 425 705 - 

82-83 - - - 1033 - 

83-84 - 239 251 - 630 

84-85 - 382 463 842 1020 

85-86 - 255 344 682 874 

86-87 - 232 300 682 754 

87-88 - 172 200 461 574 

88-89 - 142 - - 537 

89-90 - 273 - - 813 

90-91 - 224 281 - 667 

91-92 - 464 660 - 1980 

92-93 - 147 180 - 550 

93-94 - 254 303 - 732 

94-95 - 197 244 - 700 

95-96 - 126 182 - 462 

96-97 - 435 447 - 832 

97-98 - 220 246 - 540 

98-99 - 187 214 - 614 

99-100 - 253 - - 652 

100-101 - 186 207 - 375 

101-102 - 221 281 - 807 

102-103 - 174 206 - 786 

103-104 - 323 331 - 844 

104-105 - 248 260 402 706 

105-106 - 176 266 566 937 

106-107 - 369 463 861 - 
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Área de Drenagem (km²) 148 2710 3782 7599 10198 

Ano Hidrológico 60005000 60010000 60011000 60012100 60016000 

107-108 - 231 - 622 640 

 

 
Figura 9.46: Distribuição Teórica de Probabilidades Gumbel Ajustada à Amostra Média de 

Período Completo de Máximos Anuais de Vazão Média Diária do rio Paranaíba. 

 

 
Figura 9.47: Distribuição Teórica de Probabilidades Gumbel Ajustada à Amostra Média de 

Período Seco de Máximos Anuais de Vazão Média Diária do rio Paranaíba. 
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média das amostras de máximos anuais (index flood) de cada estação e os respectivos 

valores de área de drenagem, tal como mostram as Figuras 9.48 e 9.49, para o período 

completo e para o período seco. 

 

 
Figura 9.48: Curva Regional de Vazão Média Máxima Anual versus Área de Drenagem para a 

Bacia do Rio Paranaíba – Período Completo. 

 

 
Figura 9.49: Curva Regional de Vazão Média Máxima Anual versus Área de Drenagem para a 

Bacia do Rio Paranaíba – Período Seco. 
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Utilizando as referidas curvas regionais estabelecidas para a bacia do rio Paranaíba 

e o valor da área de drenagem do Aproveitamento de Davinópolis, foram obtidos os quantis 

correspondentes aos tempos de retorno notáveis, cujos valores são apresentados no 

Quadro 9.18. No mesmo quadro também são apresentados os quantis de projeto, 

representados pelos valores instantâneos obtidos através da aplicação da fórmula de Füller. 

 

Quadro 9.18: Quantis de Vazão Máxima Referentes ao Período Completo e Seco do Rio 
Paranaíba em Aproveitamento de Davinópolis. 

Tempo de 
Retorno (anos) 

Período Completo Período Seco 

Vazões (m³/s) 

Média Instantânea Média Instantânea 

2 748 872 175 204 

5 980 1143 225 262 

10 1133 1322 258 301 

20 1280 1493 290 338 

25 1327 1548 300 350 

50 1471 1715 332 387 

100 1614 1882 363 423 

200 1756 2048 - - 

1000 2085 2432 - - 

10000 2556 2981 - - 

 

b) Vazões Extremas Mínimas 

 

A estimativa das vazões mínimas observadas no rio Paranaíba está associada à 

determinação da vazão que deve ser liberada no trecho de jusante do barramento durante a 

fase de enchimento do reservatório, visto que não existirá trecho do rio com vazão reduzida 

em outro momento, pois a casa de força será instalada no pé da barragem. 

A bacia do rio Paranaíba abrange os estados de Minas Gerais e Goiás no trecho de 

interesse, portanto, o curso de água principal é considerado um rio federal. No tocante à 

vazão mínima a ser garantida a jusante de um aproveitamento hidrelétrico, a Legislação 

Ambiental Estadual de Minas Gerais regulamenta o valor de 70% da vazão Q7,10, que 

representa a menor média em sete dias consecutivos, com dez anos de tempo de retorno, 

para a vazão remanescente. Já para o estado de Goiás, este valor corresponde a 20% da 

Q95 (vazão média mensal com 95% de permanência no tempo). Considerando a localização 

do Aproveitamento de Davinópolis e a rede de drenagem que contribui para o mesmo, vale 

o caso mais restritivo, ou seja, a vazão igual a 70% da Q7,10. 
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Diante do exposto, foi elaborado um estudo regional que resulta na relação entre a 

vazão mínima média de sete dias de duração (Q7) e a vazão mínima média mensal (QM) 

para o rio em questão, ambas com dez anos de tempo de retorno, apresentada na Figura 

9.50. Os quantis que embasaram a construção da referida curva regional foram obtidos por 

meio da elaboração de um estudo de análise de freqüência tanto para as amostras das QM 

quanto para as amostras das Q7 das estações fluviométricas com disponibilidade de dados 

na bacia, empregando-se o ajuste da distribuição teórica de probabilidades de Weibull. 

 

 
Figura 9.50: Curva Regional de Vazões Mínimas para o Rio Paranaíba. 

 

Para a determinação do quantil de vazão mínima média mensal, associado ao tempo 

de retorno de dez anos, no local do Aproveitamento de Davinópolis, foi empregada à 

amostra extraída de sua série histórica de vazões médias mensais a mesma metodologia, 

anteriormente citada, de análise de frequência. De posse deste valor e da curva 

apresentada na Figura 9.50, foi obtido o valor da vazão mínima média de 7 dias de duração 

e 10 anos de tempo de retorno, válida para o local do eixo do aproveitamento. Por meio 

desse valor obteve-se a vazão residual (70% de Q7,10), estabelecida com base na legislação 

pertinente. Os resultados do estudo de vazões extremas mínimas para o local de 

implantação do Aproveitamento de Davinópolis são sintetizados no Quadro 9.19. 
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Quadro 9.19: Quantis de Vazões Mínimas com 10 Anos de Tempo de Retorno e Vazão Residual 
no Eixo do Aproveitamento de Davinópolis. 

Vazão Mínima Mensal 
QM,10 (m³/s) 

Vazão Mínima de Sete 
Dias - Q7,10 (m³/s) 

Vazão Residual 70% 
Q7,10 (m³/s) 

38,01 32,1 22,4 

 

Como já mencionado, no AHE Davinópolis não haverá trecho ensecado do rio e 

somente durante a fase de enchimento do reservatório que se fará uso da vazão residual. 

Está previsto um dispositivo constituído por uma tomada d’água, localizada na lateral direita 

do vertedouro controlado por comportas, de 1,80 m x 1,80 m. Na sequência, há um tubo 

metálico de DN 1,80 m que irá lançar a água aduzida na bacia de dissipação, mantendo a 

vazão residual de 70% da Q7,10 = 22,49 m3/s no rio Paranaíba. Considerou-se os seguintes 

fatores para a utilização da vazão residual igual a 70% da Q7,10: 

 Localização do eixo do AHE Davinópolis. 

 Proximidade do eixo do AHE Davinópolis com o remanso do reservatório da 

UHE Emborcação e de grandes afluentes do rio Paranaíba, como o rio São 

Marcos. 

 Características físico-biológicas do trecho a jusante do rio Paranaíba até o 

remanso do reservatório da UHE Emborcação. 

 Presença de uma ampla rede de drenagem com a presença de mais de 11 

cursos d’água que deságuam no rio Paranaíba a jusante do eixo do AHE 

Davinópolis até o lago de Emborcação. 

 Enchimento do reservatório estimado em um curto espaço de tempo. 

 Estabelecimento da vazão residual com base na legislação pertinente. 

 

 

9.1.14.1.3. Características Hídricas do Empreendimento 
 

O Quadro 9.20 apresenta as características hídricas do empreendimento. 

 

Quadro 9.20: Características Hídricas do AHE Davinópolis. 

Características Gerais Reservatório 

Vida Útil do Reservatório 98 Anos Profundidade Média 12 m 

Perímetro 700 Km Profundidade Máxima 52,4 m 

Comprimento da Barragem 880,00 m Tempo de Formação 118 dias 

Crista da Barragem 703 m Tempo de Residência 33 dias 

Altura da Barragem 43 m    
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Níveis de Montante Níveis de Jusante 

N.A. MÁX. NORMAL 700 m N.A. NORMAL de JUSANTE 662 m 

N.A. MÁX. MAXIMORUM 701 m N.A. MÁX de JUSANTE 669,8 m 

N.A. MÍN. NORMAL 699 m N.A. MÍN de JUSANTE 660,75 m 

Volumes 

N.A. MÁX. NORMAL 505,96 x10
6
 m³ 

NA. MÍN. NORMAL 491,66 x10
6
 m³ 

ÚTIL 14,3 x10
6
 m³ 

MORTO 37,21 x10
6
 m³ 

Desvio do Rio 

Tipo Adufas Comprimento 33 m 

Vazão (TR = 25 anos) 1.548 m³/s Escavação Comum 62.842 m³ 

Número de Unidades 6 Ensecadeira 20.123 m³ 

Seção 29,7 m²    

Vertedouro 

Tipo Controlado Concreto 75.710 m³ 

Vazão (TR = 10.000 anos) 2.954 m³/s Comportas 

Cota da Soleira 686,5 m Tipo Segmento 

Comprimento Total 44 m Acionamento Cilindro hidráulico 

Número de Vãos 3 Largura 10 m 

Largura do Vão 10 m Altura 14 m 

Escavação Comum 106.630 m³ Estrutura de Dissipação de Energia 

Escavação em Rocha a Céu 
Aberto 

54.340 m³ Tipo 
Bacia de 

dissipação 

Circuito Hidráulico de Geração 

Canal / Túnel de Adução Comportas 

Comprimento 194 m Tipo 
Ensecadeira / 

Vagão 

Largura / Seção 51,75 m Acionamento Hidráulico  

Escavação Comum 116706,88 m³ Largura 5,5 m 

Tomada d‟ Água Altura 6 m 

Tipo Gravidade  Conduto/Túnel Forçado 

Cota 678,00 m Número de Unidades 3  

Comprimento Total 51,75 m Diâmetro Interno 5,3 m 

Número de Vãos 3  Comprimento Médio 47,74 m 
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Escavação Comum 49163 m³ Concreto 5340 m³ 

Escavação em Rocha a Céu 
Aberto 

850 m³ Trecho Blindado 191 t 

Concreto 52960 m³   

 

O arranjo geral do AHE Davinópolis consta essencialmente, ao longo do eixo 

barrável, da margem direita para a margem esquerda, de uma barragem de terra 

homogênea que é transicionada para uma barragem de terra-enrocamento, um muro de 

transição em CCR - concreto compactado a rolo, circuito adutor constituido pela tomada 

d’água / condutos forçados / casa de força, vertedor controlado por comportas de segmento, 

barragem de CCR na calha do rio e parte baixa das 02 (duas) ombreiras, 01 (uma) segunda 

barragem de terra-enrocamento na margem esquerda e 01 (um) dique de terra, “fechando” o 

barramento. 

O comprimento total do barramento é de 880,00 m e sua altura máxima de 45,00 m. 

A crista da barragem, com largura de 7,00 m, encontra-se na elevação 702,00 m para as 

estruturas de concreto e 703,00 m para as estruturas de terra e enrocamento. 

Os níveis d’água principais são: nível máximo normal de montante 700,00 m; nível 

d’água maximo maximorum de montante 701,00 m e nível normal de jusante 662,00 m. 

A barragem de terra da margem direita tem 166,00 m de comprimento, com altura 

máxima de 43,00 m. Seus taludes são: montante (1,0V:2,5H) e jusante (1,0V:2,0H), 

apresentando também uma berma na elevação 693,00 m, com 3,00 m de largura. É 

transicionada para barragem de terra-enrocamento com taludes de 1,0V:1,5H e 

comprimento de 25 metros. 

Segue-se o muro de transição em CCR, com comprimento de 78,58 m e altura 

máxima de 43,00 m, sendo o talude montante vertical e o de jusante, (0,75H) : (1,0V). 

A barragem de CCR da calha do rio ocupa também a parte baixa das duas 

ombreiras; seu comprimento é de 250,00 m e altura máxima de 45,00 m. Os taludes são 

semelhantes aos do muro de transição direito. 

Fechando o barramento na ombreira esquerda, localiza-se uma pequena barragem 

de terra-enrocamento, com 55,00 m de comprimento e altura máxima de 34,00 m; suas 

características são semelhantes às da barragem de terra-enrocamento da margem direita. 

No prolongamento do eixo da barragem na margem esquerda existe uma “sela” que 

é “fechada” por um dique de terra, com comprimento de 136,00 m e altura máxima de 9,00 

m. Seus taludes são: montante (1,0V):(2,50H) e jusante (1,0V):(2,00H). 
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a) Circuito Adutor 

 

A tomada d’água localiza-se junto ao barramento, entre o muro de transição direito e 

o vertedor. A estrutura da tomada d´água é dotada de 6 grades removíveis (5,50 m x 9,00 

m), 1 comporta do tipo ensecadeira e 3 do tipo vagão (5,50 m x 6,00 m).  

Os condutos forçados, em número de três, tem diâmetro de 5,10 m e são 

envelopados em concreto; seu comprimento é de cerca de 40,00 m. Estes condutos 

acionam 03 (três) grupos turbina-geradores, do tipo Francis, eixo vertical, com capacidade 

instalada unitária de 24,67 Mw, operando sob queda líquida de projeto igual a 37,79 m. 

A casa de força está posicionada no pé da barragem e possui 2 comportas 

ensecadeiras (4,25 m x 4,25 m) e 2 grades para proteção de cardumes (4,25 m x 4,70 m) na 

saída de cada tubo de sucção. 

Os dimensionamentos foram realizados considerando as velocidades máximas 

permitidas citadas em Critérios de Projeto (referência citada) e as perdas de carga geradas 

no circuito. As velocidades máximas adotadas para o circuito foram as seguintes, para as 

grades da tomada d’água Vmáx - 1,0 m/s, já para as comportas ensecadeira e vagão da 

tomada d’água considerou-se Vmáx – 2,50 m/s (propiciam menor perda de carga). A 

comporta ensecadeira da casa de força foi dimensionada para Vmáx – 2,50 m/s. 

A perda de carga no circuito adutor incluiu: 

 Tomada d’água – Perda na aproximação, na entrada, nas grades, nas guias 

das comportas e as perdas contínuas ao longo da tomada; 

 Casa de força – Perda na ranhura da comporta ensecadeira, na grade para 

proteção a cardumes e na saída do tubo de sucção; 

 Canal de fuga – Perda por atrito. 

A perda de carga máxima no circuito adutor do AHE Davinópolis foi calculada em 

1,53%. 

O controle da adução d’água para as unidades geradoras será feita por comporta de 

fechamento do tipo vagão. A comporta vagão deverá ser de construção soldada, com chapa 

de paramento e vedação a jusante, com vigas horizontais, vigas enrijecedoras verticais e 

tabuleiro em único elemento. 

A comporta deverá ser dotada de rodas com mancais de rolamento auto 

compensadores de rolos e eixo em aço inoxidável.  

Deverá ser equipada com vedação de borracha tipo nota musical na parte lateral e 

nota musical dupla na parte superior. Na parte inferior deverá ser do tipo plana. As vedações 

serão fixadas por meio de barras chatas em aço carbono, parafusos e porcas em aço 
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inoxidável. Deverá ser equipada com rodas guias laterais e rodas de contra-guia, montadas 

em eixo de aço inoxidável, com buchas auto lubrificantes isentas de grafite e bissulfeto de 

molibdênio. As vedações deverão ser em SBR com teflon ou material similar. 

A comporta deverá ser manobrada por meio de um servomotor hidráulico, com haste 

em aço inoxidável AISI 410H. O acionamento deverá ser conectado à comporta por uma 

haste de ligação. Deverá ser previsto um dispositivo indicador de equilíbrio de pressões para 

autorização de abertura após o cracking. Deverá ser previsto um sistema indicador de 

posição para comporta e fins de curso para as posições de reposição, falha na reposição, 

deriva, manutenção, aberta, fechada e em cracking. 

Deverá ser previsto um dispositivo de calagem da comporta na ranhura para facilitar 

a montagem, desmontagem e manutenção. 

Características Principais: 

 Tipo .............................................................................................................. vagão 

 Numero de vãos ..................................................................................................  3 

 Numero de comportas .......................................................................................... 3 

 Vão livre ................................................................................................  5.500 mm 

 Altura livre .............................................................................................  6.000 mm 

 Elevação soleira ...............................................................................  EL. 678,00 m 

 N.A. normal ......................................................................................  EL. 700,00 m 

 N.A. máx. maximorum ......................................................................  EL. 701,00 m 

 Elevação plataforma operação .........................................................  EL. 702,00 m 

 Norma de projeto ................................................................................... NBR 8883 

 Peso unitário (estimado) .......................................................................  246,00 kN 

 Flecha admissível ....................................................................................... L/1000 

 Numero de tampas para fechamento das ranhuras .............................................. 3 

 

b) Medidor de Nível 

 

Deverá ser previsto um sistema medidor de nível a montante da tomada d’água. Para 

instalação dos instrumentos deverá ser prevista a construção de um poço que deverá ser 

tranquilizador de ondulações decorrentes da turbulência da água. 

Do instrumento sensor instalado no poço, os sinais deverão ser levados para 

instrumentos localizados em um painel da tomada d’água e/ou sala de controle na casa de 

força. Devido a proximidade até a casa de força, será prevista a disponibilidade de uma 

fonte de corrente contínua para o acionamento desse equipamento. 
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O equipamento a ser instalado deverá ser do tipo limnimétrico, com o codificador 

digital. A disponibilidade do equipamento, incluindo a fonte, deverá ser tal que o tempo 

médio entre falhas seja superior a 40.000 horas e o tempo médio para reparo fique abaixo 

de 01 hora. 

 

c) Conduto Forçado 

O arranjo prevê a construção de três condutos forçados cujo diâmetro unitário é de 

5.100 mm. Os condutos forçados iniciam-se na tomada d’água e terminam na entrada da 

caixa espiral da respectiva turbina. 

A tubulação será totalmente revestida em concreto, cujo objetivo é distanciar e 

proteger a tubulação do aterro da barragem de enrocamento, evitando-se o seu desgaste 

por corrosão, uma vez que a referida tubulação se desenvolverá sob a barragem.  

Nos cálculos foram previstos uma sobre-espessura de 2,0 mm para fins de desgaste 

e esta sobre-espessura não foi levada em conta no cálculo estrutural. 

 

Características principais da tubulação: 

 

 N.A. máx. normal de montante ..........................................................  El. 700,00 m 

 N.A máx. maximorum de montante ...................................................  El. 701,00 m 

 Elevação da linha de centro na entrada da turbina ............................. El. 658,60 m 

 Carga máxima estática ..........................................................................  45,00 mca 

 Carga hidrostática de ensaio (+35%)  ...................................................  60,75 mca 

 Vazão máxima nominal tubulação (unitária)  ......................................... 78,68 m3/s 

 Comprimento total (unitário) .....................................................................  40,60 m 

 Diâmetro nominal ................................................................................  5.100 mm 

 Material ................................ aço estrutural ASTM - A-516 Gr.60 ou 70 ou SAR 50 

 Espessura da chapa ....................................................................  (1/2”) 12,50 mm 

 Peso total de chapa, por conduto ...........................................................  63,75 ton 

 Peso total de chapa, três condutos ......................................................  191,25 ton 

 Norma de projeto .................................................... AWWA, NBR 10132 ou CECT 
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d) Vertedouro 

 

O vertedouro do AHE Davinópolis localiza-se na ombreira direita, sendo constituído 

por um canal de aproximação, escavado em solo/rocha, estrutura de controle, calha de 

descarga e bacia de dissipação, ambas escavadas em rocha. 

O vertedouro será do tipo superfície, dotado de 03 (três) comportas de segmento, de 

10,00 m de largura por 14,00 m de altura, tendo o dimensionamento sido efetuado para a 

descarga de cheia máxima de 2.954 m3/s (amortecida), equivalente à tempo de retorno de 

10.000 (dez mil) anos. Apresenta 1,00 m de sobrelevação em relação ao NA máximo normal 

(El. 700,00 m ). Portanto haverá uma borda livre de 1,00 m para o NA máximo maximorum 

(El. 701,00 m) em relação à elevação da ponte sobre o vertedouro (El. 702,00 m).  

A jusante da ogiva do vertedor cuja elevação é 686,50 m, localiza-se uma bacia de 

dissipação com 65,00 m de comprimento. O comprimento longitudinal total do vertedor é de 

124,70 m, incluindo a referida bacia. 

No corpo do vertedor localizam-se as adufas para desvio do rio, em numero de 06 

(seis), com dimensões de (4,50x6,50) m, dimensionadas para escoar a vazão instantânea 

de desvio do rio para período completo, com recorrência de 25 (vinte e cinco) anos, igual a 

1548 m3/s. 

 

e) Dispositivo de Vazão Residual 

 

O arranjo do AHE Davinópolis possui casa de força situada no “pé” da barragem e 

não existe trecho ensecado do rio. Entretanto, para o enchimento do reservatório do AHE 

Davinópolis, previu-se um dispositivo para vazões residuais, constituído por uma tomada 

d’água, localizada na lateral direita do vertedouro controlado por comportas, de 1,80 m x 

1,80 m. Na seqüência, há um tubo metálico de DN 1,80 m que irá lançar a água aduzida na 

bacia de dissipação, mantendo a vazão residual de 70% da Q7,10 = 22,49 m3/s no Rio 

Paranaíba, apenas durante a fase de enchimento do reservatório. 

 

f) Desvio do Rio 

 

Foram previstas 03 (três) etapas de desvio do rio Paranaíba. A primeira será realizada 

com o rio passando na calha natural e com a construção das adufas de desvio, localizadas 

sob o vertedouro. A ensecadeira desta fase foi dimensionada para uma cheia com pico 
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instantâneo de 1548 m3/s, correspondente à vazão de período completo cujo tempo de 

retorno é de 25 (vinte e cinco) anos. 

A segunda etapa acontece com o rio desviado através de 06 (seis) adufas (4,50 m x 

6,50 m) localizadas sob a estrutura do vertedouro. Segundo o cronograma de obras, a 2ª 

etapa de desvio do rio será realizada em 5 (cinco) meses, portanto, poder-se-ia dimensionar 

as estruturas para o período seco de vazões. Por questões de segurança, considerando 

possíveis atrasos no desenvolvimento da obra, as adufas foram, entretanto, dimensionadas 

para uma cheia com pico instantâneo de 1.548 m3/s, correspondente à vazão de período 

completo cujo tempo de retorno é de 25 (vinte e cinco) anos.  

As ensecadeiras da segunda fase interromperão o fluxo no leito natural e desviarão o 

curso do rio para as adufas. Em relação à vazão adotada para dimensionamento dessas 

estruturas, foi utilizada a correspondente ao período seco de vazões. O critério de escolha 

diferente do dimensionamento das adufas esteve relacionado a questões de segurança, em 

caso de eventual atraso nas obras. Neste caso, poder-se-ia ainda elevar a elevação da 

crista das ensecadeiras de 2ª etapa, estando as adufas já dimensionadas para período 

completo. Essa etapa será concluída com o fechamento das adufas e o início do enchimento 

do reservatório. Quando o reservatório ultrapassar a elevação da soleira do vertedouro e 

após a concretagem das adufas, o rio poderá passar sobre a estrutura vertente, 

caracterizando assim a terceira etapa de desvio do AHE Davinópolis.  

Para o cálculo da elevação das ensecadeiras de primeira fase e ensecadeira de 

jusante da segunda fase foi utilizada a curva-chave no eixo do barramento, adotando 1,0 m 

como borda livre mínima. Para o cálculo da elevação da ensecadeira de montante da 

segunda fase foi utilizada borda livre mínima de 1,5 m. 

O emboque das adufas terá estrutura de controle provida de comportas vagão para 

acionamento contra fluxo. Após o fechamento final das adufas, com as referidas comportas, 

estas serão definitivamente fechadas por meio de tampões de concreto. 

Foram previstas ranhuras a jusante das adufas, para permitir a concretagem das 

mesmas em caso da eventualidade remota de retorno da água. Neste caso, seria utilizado 

provisoriamente a comporta ensecadeira definitiva da estrutura do vertedor. 

 

g) Estudos de Amortecimento 

 

Tendo em vista as dimensões do reservatório, aproximadamente 4.304 ha de área e 

volume no NA máximo normal de cerca de 505,9 x 106 m³, é necessário verificar o 

funcionamento das estruturas vertedouras considerando o efeito do amortecimento da onda 
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de cheia pelo reservatório. O estudo de amortecimento da onda de cheia foi feito valendo-se 

do método de Puls. 

Para a execução do método são necessárias as seguintes informações: curva cota x 

área x volume do reservatório; curva de descarga do vertedouro; elevação do NAmxn; 

elevação do NAmaxmax; elevação da crista da barragem e o hidrograma da cheia de 

projeto. 

Para obtenção do hidrograma de projeto afluente ao futuro reservatório da UHE 

Davinópolis, adotou-se o critério do método direto, desenvolvido por Leo Beard, do U.S. 

Army Hydrologic Engineering Center (1975), que consiste basicamente na construção de um 

hidrograma hipotético, de tempo de retorno preestabelecido (adotado igual a 10.000 anos), 

por meio da análise de frequência de amostras de máximos anuais de vazão diária, 

avaliados para diversas durações médias. A duração média é estabelecida em função de 

um hidrograma típico, selecionado a partir da série de registros diários disponíveis em uma 

estação fluviométrica representativa, e que caracteriza a maior cheia (em termos de volume 

e/ou pico) observada no curso de água, conforme apresentado na Figura 9.51. 

 

 
Figura 9.51: Hidrograma da maior cheia observada no rio Paranaíba, em Porto dos Pereiras. 

(60016000) 

 

Os resultados das simulações realizadas são mostrados nas Figuras 9.52 e 9.53, 

que apresentam, respectivamente, os hidrogramas afluente e defluente e os níveis de água 

decorrentes da passagem da onda de cheia pelo reservatório, cujo extravasor é dotado de 
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03 (três) comportas com NAmxm na El. 700,00 m, NAmxmx na El. 701,00 m e cristas da 

barragem nas El. 702,00 m e El.703,00 m. 

 

 
Figura 9.52: Hidrogramas afluente e defluente do reservatório do AHE Davinópolis resultantes 

da passagem da cheia decamilenar. 

 

 
Figura 9.53: Níveis de água no reservatório do AHE Davinópolis resultantes da passagem da 

cheia decamilenar. 
 

Pela análise das Figuras 9.52 e 9.53, pode-se verificar que o reservatório do futuro 
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amortecimento. As ondas da cheia decamilenar provocam elevações até a cota 700,92 m, 

correspondente a uma borda livre em relação à crista da barragem de terra 2,08 m. 

 

h) Estudos de Enchimento 

 

Com base na série de descargas médias mensais, referentes ao período de janeiro 

de 1931 a dezembro de 2008 (78 anos completos) e os dados da curva cota x área x 

volume, foi realizado o estudo de enchimento do reservatório. Foram considerados efeitos 

de precipitação e evaporação representados pelos valores médios mensais correspondentes 

das estações Rocinha e Catalão. 

A simulação de balanço hídrico do reservatório, calculada ano a ano, possibilitou a 

realização de um estudo estatístico considerando o tempo gasto para que o reservatório 

atinja o N.A. normal de operação, igual a El. 700,00 m. Os resultados obtidos são 

apresentados na Tabela 9.43. 

 

Tabela 9.43: Estatísticas do tempo de enchimento do reservatório do AHE Davinópolis. 

Mês de 
Enchimento 

Tempo de Enchimento 

Tempo Médio 
(dias) 

Tempo Máximo 
(dias) 

Tempo Mínimo 
(dias) 

Janeiro 22,79 88,52 5,73 

Fevereiro 23,56 87,90 5,37 

Março 26,90 120,64 7,36 

Abril 43,91 219,46 10,96 

Maio 75,76 205,79 23,07 

Junho 104,48 187,88 34,29 

Julho 118,00 178,82 52,30 

Agosto 112,67 154,84 60,18 

Setembro 93,47 128,55 49,78 

Outubro 70,23 102,16 29,76 

Novembro 47,78 79,44 14,61 

Dezembro 30,93 89,50 8,35 

 

De acordo com os resultados obtidos, pode-se constatar que o reservatório utiliza um 

tempo máximo médio de enchimento, até a cota de 700,00 m, inferior a 04 (quatro) meses, 

independentemente do mês em que se realiza a operação e adotando-se a vazão residual 

igual a 70% da Q7,10. 
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O tempo médio máximo é observado caso o início da operação se dê em julho, para 

o qual o reservatório leva cerca de 118 (cento e dezoito) dias para atingir o N.A. normal de 

operação, enquanto o tempo médio mínimo é observado caso o início da operação se dê em 

janeiro, para o qual o reservatório leva cerca de 22,8 dias para atingir o N.A. normal de 

operação.  

As situações crítica e promissora ocorrem, considerando os registros históricos da 

série estabelecida para o aproveitamento em questão, para tempo máximo e mínimo, 

respectivamente, caso o enchimento do reservatório se inicie em maio (cerca de 205,8 dias) 

e em fevereiro (cerca de 5,4 dias). 

 

i) Estudos de Remanso 

 

Para subsidiar a delimitação da área inundada pelo reservatório do futuro 

Aproveitamento Hidroelétrico Davinópolis e a interferência deste nos níveis d’água dos 

principais cursos d’ água, foi realizado o estudo do remanso provocado pelo barramento. 

Para a simulação do remanso, isto é, avaliação dos perfis de linha de água no rio 

Paranaíba, a montante do barramento, nas situações de calha natural e após a implantação 

do Aproveitamento Hidrelétrico Davinópolis, foi utilizado o programa computacional HEC-

RAS, desenvolvido pelo Hydrologic Engineering Center do U.S. Army Corps of Engineers 

versão 4.0. As Tabelas 9.44 e Figuras a seguir apresentam os resultados, mostrados 

graficamente, que ilustram os perfis de linha de água no rio Paranaíba para a vazão média 

de longo termo Qmlt = 175 m³/s, vazão decamilenar Q10.000 = 2.981 m³/s, e a vazão média das 

máximas anuais Qmedmaxanual = 440,82 m³/s do AHE Davinópolis. Em cada figura são 

mostrados os perfis naturais e aqueles decorrentes da implantação da barragem. Nas 

demais Figuras 9.54, 9.55 e 9.56 são apresentados os perfis de linha de água nos principais 

afluentes do rio Paranaíba no trecho do reservatório, ou seja, no córrego Boqueirão, no 

córrego dos Palmitos e no rio Verde.  

 

Tabela 9.44: Perfis de linha de água relativos à influência do remanso do AHE Davinópolis. 

Seção 

Distância 

ao 

Eixo (m) 

Cota de 

Fundo 

(m) 

Nível de Água (m) 

Qmlt = 175 m³/s Q10.000 = 2.981 m³/s 
Qmedmaxanual = 

440,82 m³/s 

Natural Barragem Natural Barragem Natural Barragem 

STB-21 55.002 704,80 706,07 705,59 711,09 710,68 706,86 706,39 

STB-20 53.064 689,70 695,45 700,13 703,14 703,98 696,66 700,74 

rio Verde S19.3 68.726 698,9 701,48 701,2 705,69 706,46 702,14 702,03 



 

 

 

 
 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.206 

Seção 

Distância 

ao 

Eixo (m) 

Cota de 

Fundo 

(m) 

Nível de Água (m) 

Qmlt = 175 m³/s Q10.000 = 2.981 m³/s 
Qmedmaxanual = 

440,82 m³/s 

Natural Barragem Natural Barragem Natural Barragem 

S19.2 58.868 695,2 696,21 700,05 701,13 703,1 696,98 700,53 

S19.1 51.226 688,1 691,38 700,03 700,6 702,93 692,83 700,49 

STB-19 50.271 682,10 691,35 700,03 699,85 702,64 692,69 700,44 

STB-18 46.497 684,40 690,81 700,02 698,33 702,19 691,99 700,36 

STB-17 38.455 682,00 684,10 700,01 693,13 701,51 685,52 700,25 

STB-16 32.192 671,10 680,17 700,00 690,58 701,33 681,81 700,21 

STB-15 28.051 673,10 679,30 700,00 689,13 701,24 680,85 700,20 

STB-14 21.234 671,80 677,63 700,00 687,21 701,16 679,14 700,18 

STB-13 15.280 668,80 676,24 700,00 685,01 701,08 677,62 700,17 

STB-12 11.798 669,20 673,97 700,00 681,29 701,03 675,12 700,16 

11 – Réguas 
CEMIG 

7.731 664,00 668,74 700,00 676,64 701,02 669,98 700,16 

cor. dos 
Palmitos 

S10.3 13.590 708,9 709,3 709,3 709,7 709,7 709,36 709,36 

S10.2 11.482 693,5 693,6 700 694,1 701,01 700,00 700,19 

S10.1 7.131 673,4 673,7 700 677 701,01 693,68 700,16 

STB-10 3.986 661,00 664,43 700,00 672,60 701,01 665,72 700,16 

cor. 
Boqueirão 

S9.3 14.410 702,6 702,87 702,9 703,92 703,92 703,04 703,06 

S9.2 9.000 681,8 682,53 700 682,96 701 700,56 700,56 

S9.1 3.513 665 665,57 700 672,35 701 682,60 700,16 

STB-9 434 657,80 
662,16 700 670,37 701 663,45 700,16 

STB-8 - EIXO 0 657,10 
661,93 700 669,92 701 663,19 700,16 

 



 

 

 

 
 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.207 

 
Figura 9.54: Perfis de linha de água no rio Paranaíba a montante do AHE Davinópolis para a 

vazão média de longo termo. 

 

 
Figura 9.55: Perfis de linha de água no rio Paranaíba a montante do AHE Davinópolis para a 

vazão associada ao tempo de retorno 10.000 anos. 
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Figura 9.56: Perfis de linha de água no rio Paranaíba a montante do AHE Davinópolis para a 
vazão média das máximas anuais. 

 
Conforme se verifica na Tabela 9.44 e nas Figuras 9.54, 9.55 e 9.56, a influência do 

remanso do reservatório do AHE Davinópolis no rio Paranaíba, para as três vazões 

estudadas, se dissipa a cerca de 54 quilômetros a montante do eixo do barramento entre as 

seções 20 e 21. Abaixo Tabela 9.45 e Figuras 9.57, 9.58 e 9.59 do perfil da linha d’ água 

para o rio Paranaíba e o córrego Boqueirão. 

 

Tabela 9.45: Perfis de linha de água do rio Paranaíba e córrego Boqueirão relativos à influência 

do remanso do AHE Davinópolis. 

Seção 

Distância 

ao 

Eixo (m) 

Cota de 

Fundo 

(m) 

Nível de Água (m) 

Qmlt = 175 m³/s Q10.000 = 2.981 m³/s 
Qmedmaxanual = 

440,82 m³/s 

Natural Barragem Natural Barragem Natural Barragem 

cor. 
Boqueirão 

S9.3 14.410 702,6 702,87 702,9 703,92 703,92 703,04 703,06 

S9.2 9.000 681,8 682,53 700 682,96 701 700,56 700,56 

S9.1 3.513 665 665,57 700 672,35 701 682,60 700,16 

STB-9 434 657,80 
662,16 700 670,37 701 663,45 700,16 

STB-8 - EIXO 0 657,10 
661,93 700 669,92 701 663,19 700,16 
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Figura 9.57: Perfis de linha de água no rio Paranaíba e córrego Boqueirão a montante do AHE 

Davinópolis para a vazão média de longo termo. 
 

 
Figura 9.58: Perfis de linha de água no rio Paranaíba e córrego Boqueirão a montante do AHE 

Davinópolis para a vazão associada ao tempo de retorno 10.000 anos. 
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Figura 9.59: Perfis de linha de água no rio Paranaíba e córrego Boqueirão a montante do AHE 
Davinópolis para a vazão média das máximas anuais. 

 

 

Conforme se verifica na Tabela 9.45 e Figuras 9.57, 9.58 e 9.59, a influência do 

remanso do reservatório do AHE Davinópolis no córrego Boqueirão, para as três vazões 

estudadas, se dissipa a cerca de 14 quilômetros a montante do eixo do barramento, bem 

próximo à seção S9.3. Abaixo Tabela 9.46 e Figuras 9.60, 9.61 e 9.62 do perfil da linha d’ 

água para o rio Paranaíba e o córrego dos Palmitos. 

 

Tabela 9.46: Perfis de linha de água do rio Paranaíba e córrego dos Palmitos relativos à 

influência do remanso do AHE Davinópolis. 

Seção 

Distância 

ao 

Eixo (m) 

Cota de 

Fundo 

(m) 

Nível de Água (m) 

Qmlt = 175 m³/s Q10.000 = 2.981 m³/s 
Qmedmaxanual = 

440,82 m³/s 

Natural Barragem Natural Barragem Natural Barragem 

cor. dos 
Palmitos 

S10.3 13.590 708,9 709,3 709,3 709,7 709,7 709,36 709,36 

S10.2 11.482 693,5 693,6 700 694,1 701,01 700,00 700,19 

S10.1 7.131 673,4 673,7 700 677 701,01 693,68 700,16 

STB-10 3.986 661,00 664,43 700,00 672,60 701,01 665,72 700,16 

cor. 
Boqueirão 

S9.3 14.410 702,6 702,87 702,9 703,92 703,92 703,04 703,06 

S9.2 9.000 681,8 682,53 700 682,96 701 700,56 700,56 

S9.1 3.513 665 665,57 700 672,35 701 682,60 700,16 

STB-9 434 657,80 
662,16 700 670,37 701 663,45 700,16 

STB-8 - EIXO 0 657,10 
661,93 700 669,92 701 663,19 700,16 
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Figura 9.60: Perfis de linha de água no rio Paranaíba e córrego dos Palmitos a montante do 

AHE Davinópolis para a vazão média de longo termo. 

 

Figura 9.61: Perfis de linha de água no rio Paranaíba e córrego dos Palmitos a montante do 
AHE Davinópolis para a vazão associada ao tempo de retorno 10.000 anos. 
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Figura 9.62: Perfis de linha de água no rio Paranaíba e córrego dos Palmitos a montante do 
AHE Davinópolis para a vazão média das máximas anuais. 

 

Conforme se verifica na Tabela 9.46 e Figuras 9.60, 9.61 e 9.62, a influência do 

remanso do reservatório do AHE Davinópolis no córrego dos Palmitos, para as três vazões 

em estudo, se dissipa a cerca de 13 quilômetros a montante do eixo do barramento, entre as 

seções 10.2 e 10.3. Abaixo Tabela 9.47 e Figuras 9.63, 9.64 e 9.65 do perfil da linha d’ água 

para o rio Paranaíba e o rio Verde. 

 

Tabela 9.47: Perfis de linha de água do rio Paranaíba e rio Verde relativos à influência do 

remanso do AHE Davinópolis. 

Seção 

Distância 

ao  

Eixo (m) 

Cota de 

Fundo 

(m) 

Nível de Água (m) 

Qmlt = 175 m³/s Q10.000 = 2.981 m³/s 
Qmedmaxanual = 

440,82 m³/s 

Natural Barragem Natural Barragem Natural Barragem 

rio Verde 

S19.3 68.726 698,9 701,48 701,2 705,69 706,46 702,14 702,03 

S19.2 58.868 695,2 696,21 700,05 701,13 703,1 696,98 700,53 

S19.1 51.226 688,1 691,38 700,03 700,6 702,93 692,83 700,49 

STB-19 50.271 682,10 691,35 700,03 699,85 702,64 692,69 700,44 

STB-18 46.497 684,40 690,81 700,02 698,33 702,19 691,99 700,36 

STB-17 38.455 682,00 684,10 700,01 693,13 701,51 685,52 700,25 

STB-16 32.192 671,10 680,17 700,00 690,58 701,33 681,81 700,21 

STB-15 28.051 673,10 679,30 700,00 689,13 701,24 680,85 700,20 

STB-14 21.234 671,80 677,63 700,00 687,21 701,16 679,14 700,18 

STB-13 15.280 668,80 676,24 700,00 685,01 701,08 677,62 700,17 

STB-12 11.798 669,20 673,97 700,00 681,29 701,03 675,12 700,16 
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Seção 

Distância 

ao  

Eixo (m) 

Cota de 

Fundo 

(m) 

Nível de Água (m) 

Qmlt = 175 m³/s Q10.000 = 2.981 m³/s 
Qmedmaxanual = 

440,82 m³/s 

Natural Barragem Natural Barragem Natural Barragem 

11 – Réguas 
CEMIG 

7.731 664,00 668,74 700,00 676,64 701,02 669,98 700,16 

cor. dos 
Palmitos 

S10.3 13.590 708,9 709,3 709,3 709,7 709,7 709,36 709,36 

S10.2 11.482 693,5 693,6 700 694,1 701,01 700,00 700,19 

S10.1 7.131 673,4 673,7 700 677 701,01 693,68 700,16 

STB-10 3.986 661,00 664,43 700,00 672,60 701,01 665,72 700,16 

cor. 
Boqueirão 

S9.3 14.410 702,6 702,87 702,9 703,92 703,92 703,04 703,06 

S9.2 9.000 681,8 682,53 700 682,96 701 700,56 700,56 

S9.1 3.513 665 665,57 700 672,35 701 682,60 700,16 

STB-9 434 657,80 
662,16 700 670,37 701 663,45 700,16 

STB-8 - EIXO 0 657,10 
661,93 700 669,92 701 663,19 700,16 

 

 
Figura 9.63: Perfis de linha de água no rio Paranaíba e rio Verde a montante do AHE 

Davinópolis para a vazão média de longo termo. 
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Figura 9.64: Perfis de linha de água no rio Paranaíba e rio Verde a montante do AHE 
Davinópolis para a vazão associada ao tempo de retorno 10.000 anos. 

 

 

Figura 9.65: Perfis de linha de água no rio Paranaíba e rio Verde a montante do AHE 
Davinópolis para a vazão média das máximas anuais. 

 

 

Conforme se verifica na Tabela 9.47 e Figuras 9.63, 9.64 e 9.65, a influência do 

remanso do reservatório do AHE Davinópolis no rio Verde, para as três vazões estudadas, 

se dissipa a cerca de 63 quilômetros a montante do eixo do barramento entre as seções 

19.2 e 19.3. 
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j) Curva-Chave de Canal de Fuga e Eixo da Barragem  
 

Diante da necessidade de se conhecer as elevações de nível de água em função das 

vazões liberadas pelo canal de fuga e vertedouro do Aproveitamento Hidroelétrico de 

Davinópolis, para definição dos níveis de água a jusante que interferem nos resultados das 

simulações energéticas e para estimativa da cota de proteção dos equipamentos da casa de 

força, faz-se necessária a elaboração da curva-chave na saída das máquinas no canal de 

fuga. 

Tendo em vista a proximidade do desemboque do canal de fuga do AHE Davinópolis 

com a foz do rio Paranaíba, foi levada em conta e avaliada a possível influência do remanso 

do reservatório da UHE Emborcação nos níveis de água locais. 

Os principais dados de entrada do modelo utilizado foram: 

 A geometria do trecho fluvial de interesse, composta por seções topobatimétricas 

levantadas perpendicularmente à direção do fluxo. Foram consideradas seções no curso 

principal do rio Paranaíba, além de seções nos principais afluentes situados a montante 

do eixo de implantação do AHE Davinópolis Para completar os estudos, algumas seções 

foram estilizadas, com base na restituição aerofotogramétrica disponível; 

 O cadastro das singularidades hidráulicas que poderiam influenciar nos perfis de 

escoamento (pontes, bueiros, etc.);  

 A estimativa dos coeficientes de rugosidade de Manning e de perdas de carga 

localizadas nas contrações e expansões de cada seção, feita por meio de calibração; 

 As vazões de projeto, que variam desde a mínima turbinada até a vazão máxima 

associada ao tempo de retorno de 10.000 anos; e, 

 As condições de contorno do trecho fluvial analisado a montante (profundidade normal 

de escoamento) e a jusante (níveis de água condicionados por aqueles observados em 

UHE Emborcação, associados a porcentagens notáveis de permanência no tempo). 

A Tabela 9.48 e a Figura 9.66, apresentam a superfície-chave representativa das 

elevações de nível de água na seção localizada imediatamente a jusante da saída das 

máquinas no canal de fuga do AHE Davinópolis. 

 

Tabela 9.48: Superfície-Chave Indicadora dos Níveis de Água (m) no Canal de Fuga do AHE 
Davinópolis. 

Vazão no Rio 
Paranaíba (m³/s) 

Elevações Associadas à UHE Emborcação 

Permanência  10% 20% 30% 40% 50% 

661,00 m 660,00 m 659,77 m 658,15 m 656,35 m 653,43 m 651,12 m 

30% 1 Máq.62,5 661,57 661,10 661,03 660,83 660,80 660,80 660,80 
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Vazão no Rio 
Paranaíba (m³/s) 

Elevações Associadas à UHE Emborcação 

Permanência  10% 20% 30% 40% 50% 

661,00 m 660,00 m 659,77 m 658,15 m 656,35 m 653,43 m 651,12 m 

100% 1 Máq. 102,5 661,69 661,26 661,20 661,03 661,00 661,00 661,00 

100% das Máq. 262,5 662,37 662,11 662,07 661,96 661,94 661,95 661,95 

300 662,53 662,29 662,25 662,15 662,13 662,14 662,14 

400 662,92 662,72 662,69 662,60 662,59 662,60 662,60 

500 663,33 663,16 663,14 663,06 663,05 663,06 663,06 

600 663,73 663,59 663,57 663,50 663,50 663,51 663,51 

700 664,09 663,97 663,95 663,89 663,90 663,90 663,90 

800 664,42 664,31 664,29 664,24 664,26 664,26 664,26 

872 664,64 664,54 664,53 664,48 664,50 664,50 664,50 

900 664,72 664,63 664,61 664,57 664,59 664,59 664,59 

1000 665,00 664,91 664,90 664,86 664,89 664,89 664,89 

1143 665,40 665,32 665,31 665,28 665,31 665,31 665,31 

1322 665,92 665,86 665,85 665,84 665,87 665,87 665,87 

1493 666,42 666,37 666,36 666,37 666,40 666,40 666,40 

1528 666,52 666,47 666,47 666,47 666,50 666,50 666,50 

1715 667,02 666,99 666,99 667,01 667,03 667,03 667,03 

1882 667,45 667,43 667,43 667,46 667,46 667,46 667,46 

2267 668,34 668,33 668,33 668,36 668,36 668,36 668,36 

2432 668,70 668,70 668,70 668,73 668,73 668,73 668,73 

2981 669,69 669,69 669,69 669,71 669,71 669,71 669,71 

 

 
Figura 9.66: Superfície-Chave no Local do Canal de Fuga do AHE Davinópolis. 

 

Os resultados do estudo de hidráulica fluvial indicaram que o reservatório da UHE 

Emborcação causa influência no trecho do canal de fuga do AHE Davinópolis a partir de 

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Vazão Afluente (m³/s)

N
ív

e
l 
d

e
 Á

g
u

a
 (

m
)

 El. 661,00 m

 El. 660,00 m

Permanência 10%

Permanência 20%

Permanência 30%

Permanência 40%

Permanência 50%



 

 

 

 
 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.217 

elevações da ordem de 656,35 m (cota com permanência de 30% do tempo). Vale ressaltar 

que, como não se dispõe dos estudos de remanso da UHE Emborcação, assumiu-se que as 

cotas no eixo da barragem eram iguais às cotas no fim do lago, o que não acontece na 

realidade. Assim, deve-se pensar que as cotas consideradas correspondem a elevações um 

pouco inferior no eixo da UHE Emborcação ou, para efeito de projeto no AHE Davinópolis, 

deve-se adicionar um fator de segurança aos resultados obtidos (“borda”). 

Valendo-se do mesmo modelo de simulação hidráulica citado e dos resultados das 

simulações realizadas, foi obtida a curva-chave no eixo do barramento, apresentada na 

tabela e gráfico a seguir. 

 
Tabela 9.49: Superfície-Chave Indicadora dos Níveis de Água (m) no Eixo do AHE Davinópolis. 

Vazão no Rio 
Paranaíba (m³/s) 

Elevações Associadas à UHE Emborcação 

Permanência  10% 20% 30% 40% 50% 

661,00 m 660,00 m 659,77 m 658,15 m 656,35 m 653,43 m 651,12 m 

40 661,43 660,91 660,84 660,65 660,63 660,62 660,62 

100 661,85 661,51 661,46 661,34 661,32 661,32 661,32 

200 662,34 662,11 662,08 662,00 661,99 661,99 661,99 

300 662,83 662,65 662,63 662,56 662,54 662,55 662,55 

400 663,22 663,06 663,04 662,98 662,97 662,98 662,98 

500 663,63 663,50 663,48 663,42 663,42 663,42 663,42 

600 664,04 663,92 663,91 663,85 663,85 663,86 663,86 

700 664,39 664,30 664,28 664,23 664,24 664,24 664,24 

800 664,71 664,62 664,61 664,57 664,58 664,58 664,58 

872 664,93 664,85 664,83 664,80 664,81 664,81 664,81 

900 665,01 664,93 664,91 664,88 664,90 664,90 664,90 

1000 665,27 665,20 665,19 665,16 665,18 665,18 665,18 

1143 665,65 665,59 665,58 665,56 665,58 665,58 665,58 

1200 665,79 665,74 665,73 665,71 665,73 665,73 665,73 

1322 666,17 666,12 666,11 666,10 666,13 666,13 666,13 

1500 666,69 666,65 666,64 666,64 666,67 666,67 666,67 

1548 666,82 666,78 666,78 666,78 666,81 666,81 666,81 

1715 667,27 667,24 667,24 667,25 667,28 667,28 667,28 

1882 667,71 667,69 667,69 667,72 667,72 667,72 667,72 

2000 668,01 668,00 667,99 668,03 668,03 668,03 668,03 

2267 668,61 668,60 668,60 668,63 668,63 668,63 668,63 

2432 668,96 668,96 668,96 668,98 668,98 668,98 668,98 

2500 669,09 669,09 669,09 669,11 669,11 669,11 669,11 

2981 669,91 669,91 669,91 669,92 669,92 669,92 669,92 
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Figura 9.67: Curva-Chave no Local do Eixo do AHE Davinópolis. 

 

 

k) Estudos de Deplecionamento do Reservatório 

 

Em sistemas de geração de energia hidráulica sempre cabe investigar qual o ganho 

energético no sistema de referência considerando a possibilidade de se deplecionar o 

reservatório da usina em estudo. A princípio, a utilização da água armazenada no 

reservatório, poderia proporcionar um ganho energético na usina e na cascata a jusante. 

Tal ganho, entretanto nem sempre é significativo caso a usina não possua uma 

razoável capacidade de armazenamento e consequentemente de regularização da vazão de 

jusante, contribuindo para o aumento da energia firme. A determinação da depleção máxima 

do reservatório também é importante para que se definam as cotas de implantação das 

estruturas de adução e controle de nível do reservatório, já que um deplecionamento maior 

implica em rebaixamento das soleiras das tomadas, o que, dependendo do arranjo adotado 

poderá implicar em aumento dos custos de implantação. 

Embora aumentos na depleção proporcionem, via de regra, ganhos de energia firme, 

no caso de usinas caracterizadas por reservatórios de reduzido volume útil, o contrário pode 

ocorrer, visto que aumentos na capacidade de armazenamento podem proporcionar ganhos 

de energia firme inferiores às perdas oriundas da maior permanência em quedas baixas. Tal 

condição pode ser verificada para o AHE Davinópolis.  

As simulações feitas são apresentadas na tabela abaixo, considerando uma potência 

instalada de 74 MW. 
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Tabela 9.50: Simulação de geração com deplecionamento do reservatório do AHE Davinópolis. 

 
 

Pelos resultados apresentados, verifica-se que os ganhos energéticos ao promover o 

deplecionamento são marginais (e até negativos) e, portanto, do ponto de vista energético, 

não existe vantagem nesta forma de operar o AHE Davinópolis.  

 

l) Operação do Empreendimento 

 

Há a previsão de que o AHE Davinópolis tenha geração diária em ponta, esta 

possibilidade se tornará mais viável quando o mesmo ficar a cargo do ONS (Operador 

Nacional do Sistema Elétrico). 

Para que a usina seja capaz de operar à plena carga no horário de ponta (período de 

três horas entre 17:00h e 20:00h de 2ª a 6ª, exceto feriados), foi considerada a possibilidade 

de se deplecionar o reservatório diariamente (com recuperação de nível nas horas 

subseqüentes) em até 0,50 metros. Este pequeno deplecionamento é suficiente para que a 

ponta seja obtida em cerca de 95% do tempo. 

Devido ao pequeno reservatório, a previsão de regularização diária e o pequeno 

deplecionamento de 0,50m, pode-se considerar que a usina irá operar a fio d’água. 

A operação de ponta no AHE Davinópolis está relacionada com a passagem de uma 

vazão equivalente a 262,5 m³/s, por um período aproximado de três horas, correspondente a 

vazão das unidades geradores à plena carga. 

Caso ocorra a operação de ponta, não são esperadas alterações significativas no 

trecho a jusante, visto que na maior parte do tempo ocorrerá a passagem da vazão normal 

do rio Paranaíba. No caso da operação de ponta, a vazão equivalente a 262,5 m³/s, 

conforme estudo da curva chave no Canal de Fuga do AHE Davinópolis, alterará o nível 

d’água a jusante entre as cotas 661,95 e 662,37, sendo que o N.A. Normal de Jusante é a 

cota 662 metros, destacando-se que o N.A. Mín de Jusante corresponde à cota 660,75 

metros e o N.A. Máx de Jusante corresponde à cota 669,8 metros. 

A operação de ponta geraria um deplecionamento de 0,50 metros no reservatório, 

 Energia 

Média 

FIRME 

 Energia 

Média 

(Período 

completo) 

Energia 

média da 

cascata 

(FIRME) 

 Energia 
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tendo como referência o N.A. Máx Normal de 700,00 metros, a cota do reservatório 

abaixaria para a cota 699,5 metros. A recuperação do nível a montante se daria nas horas 

subseqüentes à geração de ponta. 

 

9.1.14.1.4. Trecho de Vazão Reduzida 
 

O arranjo do AHE Davinópolis, com a casa de força instalada no pé da barragem, 

elimina a existência de trecho ensecado do rio com vazão reduzida e desta forma, a vazão 

residual considerada entre a barragem e o canal de fuga é igual a zero. 

Entretanto, para o enchimento do reservatório do AHE Davinópolis, como já citado, 

previu-se um dispositivo para vazões residuais, constituído por uma tomada d’água, 

localizada na lateral direita do vertedouro controlado por comportas, de 1,80 m x 1,80 m. Na 

seqüência, há um tubo metálico de DN 1,80 m que irá lançar a água aduzida na bacia de 

dissipação, mantendo a vazão residual de 70% da Q7,10 = 22,49 m3/s no Rio Paranaíba, 

apenas durante a fase de enchimento do reservatório. 

 

9.1.14.1.5. Interferências do reservatório sobre as corredeiras e lagoas marginais do rio 
Paranaíba 

 

a) Corredeiras 

 

Foram identificadas na AID do AHE Davinópolis 12 locais de corredeiras, sendo 11 

no rio Paranaíba e uma no rio Verde. Há somente um local de corredeiras presente na AID 

que não será afetado com a construção do barramento e enchimento do reservatório. 

Abaixo, a Figura 9.68 traz a localização destas 11 corredeiras com relação a área do futuro 

reservatório do AHE Davinópolis. 
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Figura 9.68: Localização das corredeiras em relação a área do futuro reservatório do AHE Davinópolis. 
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No trecho do rio Paranaíba onde se localiza o reservatório do AHE Davinópolis as 

corredeiras estão associadas aos locais que possuem afloramentos rochosos e que formam 

barreiras físicas para a água. Abaixo são apresentadas fotografias dos locais com 

corredeiras na área do reservatório. 

Segundo a IN43 do IBAMA de 23 de julho de 2004 art. 2º, é proibida a pesca 200 

metros a jusante e a montante de corredeiras em rios. 

 

 
Foto 9.281: Área de corredeira no rio 

Paranaíba. 

 
Foto 9.282: Área de corredeira no rio 

Paranaíba. 

 

Durante a realização da pesquisa censitária na Área Diretamente Afetada do AHE 

Davinópolis, constatou-se que dentre as 11 áreas de corredeiras identificada, a única que é 

utilizada para lazer é a Corredeira/Cachoeirinha do rio Verde, localizada na Fazenda 

Mancha Velha, nas coordenadas X: 0257655 Y:8003954 , no município de Catalão/GO, 

conforme fotos abaixo. 

De acordo com a informante (residente na propriedade, Faz. Mancha Verde), a 

Cachoeira do rio Verde é ocupada principalmente em finais de semana e feriados, atraindo 

pessoas de localidades próximas e cidades vizinhas. Além da beleza formada pela queda de 

suas águas, forma-se após a cachoeira, um poço que permite atividades de recreação. 

A informante destacou ainda que as pessoas que frenquentam a cachoeira 

normalmente ficam acampadas em barracas ao redor de sua casa, o que gera transtornos. 

 



 

 

 

 
 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.223 

 

Foto 9.283: Cachoeira do rio Verde e lago 
formado. 

 

Foto 9.284: Cachoeira do rio Verde – queda 
d‟água. 

 

Importante ressaltar que, durante o período de seca, o nível de água diminui e 

consequentemente a cachoeira perde parte de sua capacidade.  

 

b) Lagoa Marginal 

 

Foram mapeadas na AID do AHE Davinópolis, 124 lagoas / reservatórios de água, 

entretanto quase a totalidade destas são lagoas formadas a partir de catas abandonadas ou 

barramentos instalados nos afluentes do rio Paranaíba.  

No total de 124 lagoas/reservatórios identificados na AID, somente 21 podem ser 

consideradas e/ou classificadas como lagoas marginas. Considerou-se neste estudo que 

lagoas marginas são as lagoas localizadas às margens dos rios e córregos e que nos 

períodos de cheia recebem água desses cursos d’água. As lagoas marginais têm enorme 

importância no ciclo de vida dos peixes já que uma grande parcela deles as utilizam para 

alimentação, reprodução e refúgio. Como são locais de pequena profundidade e com altas 

temperaturas, favorecem a incubação e o crescimento dos peixes recém-nascidos.  

As 21 lagoas marginais identificadas na AID do AHE Davinópolis estão localizadas 

na sub-bacia do rio Verde, acima da foz do córrego dos Bois e da “Cachoeira do rio Verde”. 

A presença das lagoas marginais somente nesta região do rio Verde se deve ao 

aplainamento da área que favorece o contato do rio com as lagoas durante as cheias. No 

restante da AID do AHE Davinópolis não há presença de lagoas marginais, pois o relevo de 

maior declive não permite o contato com o rio. Abaixo, apresenta-se fotografias das áreas 

de lagoas marginais na AID do AHE Davinópolis. 
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Foto 9.285: Lagoas marginais (seta) e rio 
Verde. 

 

Foto 9.286: Lagoas marginais (seta) utilizadas 
na agropecuária. 

 

Na AID do AHE Davinópolis, as lagoas marginais compreendem áreas reduzidas. 

Outro fator preocupante, como se verifica na foto acima, é que parte das lagoas estão 

perdendo gradativamente suas características, o que reduz a funcionalidade de criatórios de 

peixes. Este fato está relacionado com a redução das inundações, nos últimos anos, 

ocasionados pelo assoreamento e/ou drenagens das lagoas, devido a implantação de 

projetos agropecuários. 

Das 21 lagoas marginais identificadas na AID do AHE Davinópolis, somente 5 serão 

inundadas pelo reservatório. Abaixo apresenta-se Figura 9.69 com a localização das lagoas 

marginais com relação à área do futuro reservatório. 
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Figura 9.69: Localização das lagoas marginais com relação aárea do futuro reservatório do AHE Davinópolis. 
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Com enchimento do reservatório do AHE Davinópolis, ocorrerá a inundação destas 5 

lagoas marginais e a possível interferência do empreendimento nas outras 16 lagoas, 

implicando em alterações físicas, químicas, limnológicas e ambientais. 

 

9.1.14.2. Águas Subterrâneas 
 

A AID e ADA do AHE Davinópolis apresentam duas unidades de aquíferos: o 

Fissurado e o Granular. A localização destes aquíferos está demonstrada no Anexo S - 

Mapa Geológico e Aquíferos Subterrâneos - ADA e AID.  

Há predominância na AID dos aquíferos fissurados devido à presença de rochas na 

maior parte da região (99%), e os aquíferos granulares estão restritos a locais próximos às 

margens do Rio Paranaíba. 

Tal como na AII, vale destacar que o aquífero fissurado associado às rochas 

cristalinas pré-cambrianas é considerado aquífero inferior e que acima deste, existe o 

aquífero poroso, associado aos mantos de intemperismo e alteração das rochas. No 

mapeamento dos aquíferos, todas as áreas com presença das rochas cristalinas pré-

cambrianas foram consideradas como aquífero fissurado, mas vale a ressalva de que na 

mesma área há a presença de aquífero granular (superior), associado ao manto de 

intemperismo das rochas. 

De especial importância para o entendimento do comportamento, potencialidade e 

dinâmica dos aquíferos da área da bacia é o estudo realizado para a delimitação do 

potencial hídrico das águas subterrâneas da região sudoeste do Estado de Goiás - Estudo 

Integrado de Bacias Hidrográficas do Sudoeste Goiano – EIBH. 

Na dinâmica das águas subterrâneas, o citado estudo fundamentou-se nas 

características geológicas das condições de recarga, considerando o grau de porosidade e a 

permeabilidade das unidades litológicas e a vazão dos poços perfurados na região. Além 

disso, foram observadas as informações relacionadas à vazão hidrográfica das estações 

fluviométricas localizadas na região. 

Os resultados desse estudo indicam a existência de 02 (duas) importantes áreas de 

recarga na região. A primeira está associada às coberturas detrítico-lateríticas, de idade 

terciário-quaternária, localizadas nas proximidades das margens do Rio Paranaíba, de baixa 

potencialidade hidrogeológica, associada à aquíferos livres de natureza freática. A segunda 

corresponde ao domínio dos xistos e quartzitos dos Grupos Araxá, Ibiá e Canastra Indiviso, 

que apresentam baixa ou moderada potencialidade hidrogeológica, evidenciando o 

significado da ordem das sequências litoestratigráficas no processo de armazenamento 
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hídrico e na dinâmica subterrânea, o que reflete na elevada vazão dos poços tubulares nas 

imediações do nível de base regional representado pelo rio Paranaíba. 

O estudo se encerra apontando a existência de um padrão regional do fluxo 

subsuperficial, caracterizado pela tendência de um aumento gradativo das descargas de 

leste para oeste, em direção ao eixo do rio Paranaíba, evidenciando o significado do 

armazenamento hídrico em função da disposição litoestratigráfica. 

A seguir são apresentadas as características de cada aquífero identificado na AID do 

AHE Davinópolis. 

 

9.1.14.2.1. Aquíferos Fissurados – Aquífero Inferior 
 

a) Rochas Cristalinas Pré-Cambrianas 

 

O sistema aquífero fissurado na Área de Influência Direta do AHE Davinópolis está 

instalado, preponderantemente, sobre um conjunto de rochas cristalinas pré-cambrianas 

descritas abaixo com suas respectivas litologias: 

 

MPci 

Grupo Canastra Indiviso 

Metarenito, xisto granitoso, sericita xisto, quartzo-muscovita xisto, filito. 

 

Nprv 

Grupo Ibiá 

Formação Rio Verde 

Filiito, quartizito, calcixisto,clorita xisto, sericita xisto 

 

Npaa 

Grupo Araxá 

Unidade A 

Calciclorita xisto, calciclorita biotita xisto, feldspático, quartizito. 

 

NPcb 

Grupo Araxá 

Formação Cubatão 

Metadiamictito e quartizito. 
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Pode-se notar o predomínio de xistos e quartzitos que são rochas que apresentam 

alto grau de metamorfismo, gerando sistemas de dobramentos e fraturamentos intensos, 

fatores geológicos condicionantes de sistemas aquíferos fissurados. 

A unidade aquífera fissurada apresenta a infiltração, o escoamento e a reservação 

das águas subterrâneas ocorrendo através de fraturas, fendas e diáclases nas rochas 

cristalinas regionais. Esta característica traz como reflexo uma distribuição heterogênea das 

zonas de acumulação de água, que variam lateralmente e em profundidade. 

Lateralmente, a variação se deve ao grau de fraturamento sendo maior nos planos 

de fraturas decorrentes da tectônica rúptil. Em profundidade, apresenta uma diminuição 

rápida da permeabilidade em razão do fechamento das fraturas com o aumento da 

profundidade, tornando-se raras ou ausentes abaixo de algumas dezenas de metros. 

O melhor entendimento para a ocorrência de água neste sistema pode ser obtido a 

luz da evolução geotectônica da região. Para a hidrogeologia, o sistema capaz de gerar 

fraturas abertas, portanto com capacidade de armazenar e transmitir água subterrânea, são 

as famílias de fraturas geradas num domínio rúptil devido a esforços de descompressão ou 

alívio. 

Na área de estudo os dados levantados indicam que as zonas de cisalhamento com 

prováveis aberturas abertas estão posicionadas na direção N80E – EW (OLIVEIRA, 1997), 

realizados na bacia hidrográfica contígua (bacia do rio Corumbá). Este mesmo autor cita 

que, em geral, zonas de cisalhamento associadas a intenso fissuramento e com alta 

frequência de fraturas favorecem o escoamento e armazenamento das águas subterrâneas. 

Para o sistema aquífero fissurado não existem dados que permitam estimar as 

profundidades máximas das descontinuidades abertas, nem dados estatísticos que mostram 

o comportamento da vazão em comparação à profundidade. Entretanto, dados 

transportados de outras regiões, com o mesmo tipo litológico e estrutural apontam que os 

poços tubulares não devem penetrar mais do que 150m. 

A recarga do sistema aquífero fissurado é feita pela infiltração das águas pluviais, 

que pode ocorrer de duas formas: 

 Forma indireta - estão relacionadas aos sistemas de drenagens superficiais, 

quando as águas de chuva são captadas pelo manto de alteração, pelas 

coberturas detríticas localizadas na chapadas, passando gradativamente para 

o subleito fendilhado. 

 Forma direta - infiltração direta nas descontinuidades das rochas, 

especialmente em leitos de drenagens naturais. Ocorre em função da 

disposição das sequências litoestratigráficas da área, determinando um 

regime granular/fissural, associado à ocorrência dos xistos e quartzitos. 
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Entretanto, esta ultima situação é menos frequente, em vista que as fissuras 

são localizadas e não possuem conexões hidráulicas de grandes extensões. 

As áreas potenciais de descarga concorrem para o nível de base local, em resposta 

ao padrão de drenagem das bacias hidrográficas, ocorrem em formas de surgências 

pontuais ou difusas, perenes ou sazonais. Estas surgências é que são responsáveis pela 

manutenção das vazões da drenagem superficial durante o período seco do ano hidrológico.  

No que se refere às características hidrodinâmicas das captações no aquífero 

fissurado na AID do AHE Davinópolis, a análise está baseada em poços tubulares, na 

mesma província hidrogeológica, em litologias semelhantes, cadastrados no banco de 

dados da CPRM/SIAGAS, apresentando as características mostradas no Quadro 9.21: 

 

Quadro 9.21: Características dos poços tubulares de aquíferos fissurados. 

 
Profundidade 

(m) 
Nível 

Estático (m) 
Nível 

Dinâmico (m) 
Vazão específica 

m
3
/h/m 

Vazão após 
estabilização m

3
/h 

Mínima 18 0,5 13,0 0,076 0,3 

Média 88,64 1,7 53,62 1,0805 17,2609 

Máxima  151 71 89,9 4,97 88 

Fonte CPRM/SIAGAS 

 

A permeabilidade varia com o grau de fraturamento. Por suas constantes 

descontinuidades, precária homogeneidade e forte anisotropia não apresentam parâmetros 

hidrodinâmicos constantes. Assim, em determinada zona do maciço rochoso, onde não 

ocorra nenhuma fratura, a porosidade e a permeabilidade são praticamente nulas, podendo 

ser relativamente elevadas em outra zona, onde haja concentração de fraturas. 

Pela natureza das rochas cristalinas, esse domínio apresenta, em geral, baixa a 

média favorabilidade para explotação, em função da distribuição e densidade aleatórias das 

fraturas e, também, das ocorrências de rochas não-fraturadas ou pouco fraturadas na 

região, não obstante as condições locais possam ser favoráveis para a exploração de água 

subterrânea. 

 

9.1.14.2.2. Aquíferos Granular – Aquífero Superior 
 

O sistema aquífero granular ou poroso que ocorre na AID do AHE Davinópolis 

apresenta uma ampla distribuição, contornando quase toda a superfície de relevo e os vales 

dos principais cursos de água da região. Em termos litológicos, o aquífero está representado 

pelo manto de intemperismo/alteração das Rochas Cristalinas Pré-Cambrianas, pelos 

depósitos aluvionares do rio Paranaíba e de seus principais afluentes e pelos sedimentos 

que formam as coberturas detrito-lateríticas. 
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A zona de recarga do sistema aquífero granular está localizada nos altos 

topográficos. Já a zona de descarga está posicionada nas drenagens localizadas no nível de 

base regional, no caso o rio Paranaíba. Constitui exceção a esta situação geral a descarga 

que ocorre em nascentes localizadas em meia encosta, no domínio das coberturas detríticas 

e dos mantos de intemperismo, onde as surgências naturais representam o contato de duas 

camadas de permeabilidades diferentes que expõe a superfície piezométrica. 

A grande importância desta unidade na região está ligada a sua enorme capacidade 

de reter águas e alimentar, de forma lenta e constante, o sistema aquífero fraturado durante 

todo o ano, além de colaborar na manutenção das vazões das drenagens superficiais 

regionais. No que se refere ao uso, pode-se afirmar que as águas subterrâneas do aquífero 

poroso são insignificantes. Porém, captações nessa unidade podem atender o suprimento 

de pequenas demandas domésticas da população rural. Neste caso, deve-se optar por 

captações singelas como os poços escavados (cisternas), em áreas onde o nível freático é 

raso, e as caixas coletoras para as surgências de meia encosta nos regolitos, que oferecem 

água de boa qualidade com custo reduzido para a implantação das captações. 

Outra característica dessa unidade é o seu potencial de vulnerabilidade aos efeitos 

dos agentes poluidores, especialmente nas zonas mais superficiais. Essa vulnerabilidade 

será tanto maior quanto mais elevada for a participação de areias em sua composição. Na 

AID do AHE Davinopolis a preocupação quanto ao risco de contaminação está representada 

pela agricultura que utiliza altas cargas de fertilizantes e defensivos e dos resíduos gerados 

na atividade minerária, além da ocupação humana que gera carga de resíduos sólidos e 

líquidos sem tratamento adequado. 

As características particulares de cada unidade aquífera que compõe este sistema 

será descrita a seguir: 

 

a) Manto de Intemperismo / Alteração das Rochas Cristalinas Pré-Cambrianas 

(Regolito) 

 

O sistema aquífero granular instalado nos regolitos apresenta uma ampla distribuição 

regional. No geral, apresenta a composição mineralógica e espessura bastante variáveis, 

mantendo uma íntima relação com a litologia de origem e as condições climáticas atuantes. 

Sob o ponto de vista hidrogeológico, funciona como um aquífero livre, com grande 

capacidade de reservação e uma baixa capacidade de transmissão das águas subterrâneas, 

ou seja, mostra características de um aquitardo, pois é capaz de transmitir as águas que 

nele se infiltram, de forma bem lenta, mas contínua, constituindo na principal fonte de 

recarga rochas fissuradas sotopostas. 
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Nos regolitos localizados na meia encosta dos vales o fluxo subterrâneo é, 

predominantemente, hipodérmico e acompanha aproximadamente as linhas de maior 

declividade do terreno. Outra característica dessa unidade é o seu potencial de 

vulnerabilidade aos efeitos dos agentes poluidores, especialmente nas zonas mais 

superficiais. Essa vulnerabilidade será tanto maior quanto mais elevada for à participação de 

areias em sua composição. As argilas diminuem a permeabilidade e, com isso, aumentam o 

poder de depuração biológica das águas durante o percurso subterrâneo. 

A partir dos trabalhos de campo pôde se observar que o sistema aquífero 

desenvolvido no manto de alteração apresenta características distintas para os termos 

litológicos quartzíticos e filíticos. As porções onde predominam os sedimentos pelíticos 

formam um manto de alteração, predominantemente argiloso, com baixa ou nenhuma 

capacidade de circulação das águas, apresentando um comportamento hidrogeológico que 

pode ser comparado a um aquitardo (condutividade hidráulica entre 10-3 e 10-5 cm/s). Já nas 

áreas onde predominam quartzitos puros, o manto de alteração apresenta maior 

percentagem de sedimentos detríticos. Com isto, aumenta a capacidade de armazenamento 

e transmissão das águas subterrâneas, sem, no entanto, constituírem sistemas aquíferos de 

produtividade relevante. 

 

b) Coberturas Detrítico-Lateríticas 

 

Os aquíferos associados aos sedimentos cenozóicos (Terciário/Quaternário) ocorrem 

no topo das chapadas e chapadões (subunidade geomorfológica Superfícies Aplainadas), 

compostos de uma formação laterítica secundada por carga de natureza ferrífera. 

Essas coberturas são de composição ferrífera, com seixos laterizados em forma de 

amêndoas e, menos frequentemente, formando crosta de cangas ferruginosas. O mineral 

predominante é a goetita, podendo associar-se à hematita. Comumente, as cangas se 

formam onde o “bedrock” é quartzítico. 

As condições topográficas representadas pelos topos aplainados, vertentes 

alongadas e vales fluviais pouco profundos, proporcionam estágios diferentes de 

escoamento. Nos topos aplainados, predomina a percolação, resultando em solos mais 

lixiviados, bem drenados e profundos (Latossolos). Nas vertentes, o escoamento superficial 

pode ser intensificado durante a estação chuvosa, carreando areias e sedimentos finos que 

vão se depositar nos vales. Entretanto, o escoamento superficial é atenuado pela presença 

de sedimentos com porosidade mais acentuada, gerando uma maior permeabilidade do 

meio. 
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O escoamento subsuperficial nessas formações converge para o nível de base 

regional com uma direção de fluxo preferencialmente vertical nas áreas planas das 

chapadas, tornando subhorizontal somente na base do pacote. Esta unidade, como todo o 

sistema poroso alimenta os mananciais, córregos e rios durante os longos períodos de 

estiagem. 

Ainda, as coberturas Detrítico-Lateríticas podem conter aquíferos suspensos quando 

ocorre o contato de camadas porosas (sedimentos detríticos) com camadas pouco 

permeáveis, argilosos. As observações de campo indicam que a condutividade hidráulica é 

baixa a média. 

As fontes que ocorrem nas vertentes íngremes alguns metros abaixo do rebordo das 

escarpas das chapadas, dando origem aos córregos ali existentes, estão condicionadas à 

fragmentação das crostas lateríticas pela erosão desses rebordos. O lençol freático nesses 

locais sofre um rebaixamento com o desmoronamento dos blocos e o recuo da linha de 

escarpa, originando tais fontes. 

Dados hidrogeológicos da bibliografia indicam que a produtividade é média a fraca, 

com poços com capacidade específica entre 1 e 0,13 m³/h/m e vazão entre 2,5 e 3,25 m³/h. 

Os solos coluviais são raros, descontínuos e pouco espessos na AID de Davinópolis, 

não configurando aquíferos expressivos. Neste sistema, as águas subterrâneas circulam na 

posição do fluxo hipodérmico, aumentando o volume nas áreas onde o solo fica mais 

espesso, situação normalmente observada nas partes inferiores das vertentes. As 

coberturas Detrítico-Lateríticas podem conter aquíferos locais em camadas ou lentes 

arenosas, constituídas de sedimentos clásticos, em geral, não consolidados. A 

permeabilidade das coberturas é considerada média e a qualidade química das águas é 

boa. 

 

c) Depósitos Aluvionares 

 

A unidade aquífera desenvolvida em sedimentos aluvionares apresenta uma 

distribuição ao longo do rio Paranaíba. Este sistema aquífero intergranular é constituído 

pelos sedimentos clásticos, com areias finas e médias intercaladas por lentes de cascalho e 

argila. 

Nos aluviões o fluxo subterrâneo pode sofrer alterações em função do seu perfil 

litológico e do período do ano. Durante as épocas de cheias, o rio tende a alimentar a 

aluvião (rio influente), direcionando o fluxo sub-paralelamente às suas margens. Nas secas, 

quando o aquífero alimenta o rio (rio efluente), o fluxo tende a ser perpendicular ao leito do 

rio 
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A espessura média observada em afloramentos na margem do rio é da ordem de 6 a 

10 metros. Quanto às suas características hidrogeológicas, esses aquíferos são de natureza 

livre, descontínuos, apresentando uma permeabilidade média estimada da ordem 10-5 a 10-3 

cm/s. O valor da permeabilidade foi estimado com base na granulometria dos sedimentos 

aluvionares seguindo a proposta de FETTER (1994). 

 

9.1.14.2.3. Influência do Reservatório sobre o Comportamento do Nível do Lençol 
Freático e Dinâmica dos Fluxos Subterrâneos 

 

A elevação do nível das águas, na formação de reservatórios pela construção de 

barragens, promove uma pressão hidrostática considerável sobre as nascentes que afloram 

da superfície potenciométrica. Em consequência, diferentes graus de alteração ocorrem em 

todo o processo natural de alimentação e descarga dos aquíferos. 

Os aquíferos são formados por material rochoso capazes de armazenar e transmitir 

água. Com este conceito os aquíferos granulares ou porosos abrigam porosidade gerada 

durante a formação da rocha (primária) e os aquíferos fissurados ou fraturados são dotados 

de uma porosidade gerada após a formação da rocha, por exemplo, eventos tectônicos, 

(porosidade secundária). 

 

a) Comportamento do Nível do Lençol Freático 

 

Na AID do AHE Davinópolis, considerando-se as características geológicas e 

geomorfológicas da área é possível definir um comportamento hidrogeológico onde existem 

dois sistemas aquíferos: o aquífero superior e o aquífero profundo. 

Os aquíferos profundos são desenvolvidos ao longo das descontinuidades estruturais 

e foram desenvolvidas pela tectônica de empurrão dos Grupos Araxá, Ibiá e Canastra. Essa 

característica torna esse meio hidrogeológico fortemente anisotrópico, e apontam que as 

direções do fluxo subterrâneo são controladas pelas descontinuidades, que normalmente 

estão condicionandas à orientação da rede de drenagem superficial. 

O sistema aquífero superior está instalado no domínio das litologias recentes, as 

coberturas lateríticas, aluviões e regolito. Apresentam o comportamento de um aquífero 

livre, mostram uma grande variação da superfície potenciométrica ao longo do ano 

hidrológico. Os aquíferos livres se constituem na zona saturada de água da subsuperfície, 

abaixo do denominado nível freático. Este nível forma a superfície potenciométrica que é 

controlada em função da pluviosidade, de características do solo, outras formações 

rochosas superficiais, bem como da morfologia do terreno. Por estarem em contacto direto 
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com a superfície, são mais vulneráveis a contaminações e facilmente acessíveis através de 

poços rasos. 

Com o enchimento do reservatório poderá ocorrer interferência na quantidade e 

qualidade das águas subterrâneas. A maior oferta de água aos sistemas aquíferos, fraturado 

e poroso, tanto em volume como em tempo de contato/infiltração, nas faixas de terras a 

serem inundadas, terá pouca importância no incremento da recarga das águas subterrâneas 

locais sob os enfoques de qualidade e quantidade. 

As evidências de campo demonstram que as feições de descontinuidade são pouco 

penetrativas nas sequências de rochas da região do reservatório do AHE Davinópolis. Os 

quartzitos, que têm amplas áreas de ocorrência naquela área não são aquíferos de boa 

favorabilidade hidrogeológica. Neles, as fraturas, diáclases e outros planos de 

descontinuidade, têm uma clara tendência a se tornarem obturados e apresentarem 

dificuldades crescentes à circulação de água com o aumento da profundidade ou mesmo 

nas suas extensões laterais. 

Assim, o impacto da variação do nível d’água do reservatório sobre os aquíferos 

fissurados deverá ser considerado pequeno a desprezível, sempre, com efeito, muito 

localizado. 

No que diz respeito aos sistemas porosos vale dizer, nas coberturas que ficarão 

submersas ou naquelas da borda do reservatório, logo acima da cota do NA máximo e que 

terão incrementados os seus graus de umidade por aporte de água devido a difusão por 

capilaridade. Nesta situação surge uma preocupação sobre os efeitos desta variação do NA 

nos solos localizadas nas margens do futuro lago, onde o alteamento do NA irá fixar as 

águas subterrâneas num nível mais próximo à superfície, favorecendo os efeitos da 

evaporação que por consequência poderá incrementar na taxa de salinização dos terrenos 

sujeitos a variação do NA. 

 

b) Dinâmica dos Fluxos Subterrâneos 

 

Os rios e lagos em condições naturais, quando não são alimentados diretamente por 

precipitações pluviais, são alimentados pela água subterrânea que aflora e verte para a 

superfície. Deste modo, há um fluxo de água subterrânea que vem das partes do terreno 

onde a superfície potenciométrica está mais elevada em direção ao rio, que se constitui no 

nível de base regional. 

Quando ocorre a formação artificial de um lago, como é o caso do reservatório futuro 

do AHE Davinópolis, pelo barramento do rio Paranaíba, o nível de base local se eleva, 
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aumentando a disponibilização de água subterrânea nas eventuais captações existentes na 

região afetada. 

À medida que se eleva o nível do reservatório, a respectiva mudança do nível de 

base gera novos gradientes hidráulicos que repercutem na alteração do nível do lençol 

freático. 

Num primeiro momento, ocorre uma inversão local dos gradientes hidráulicos, 

ocasionando o fluxo de água para dentro do maciço. Posteriormente, o afluxo de água do 

maciço reequilibra os gradientes e o fluxo final será sempre do maciço para o reservatório. 

A obstrução do fluxo subterrâneo provocada pelo reservatório induzirá as elevações 

na superfície freática, de forma a manter os gradientes e os fluxos no sentido do nível de 

base. 

O tempo de equilíbrio para o restabelecimento do fluxo no sentido do nível de base é 

relativamente rápido. Em longo prazo, com a normalização do fluxo no sentido do nível de 

base, não ocorrerá a penetração de poluentes no aquífero. 

A estruturação das rochas mostra que toda a circulação subterrânea da água ficará 

restrita à área da bacia de contribuição do rio Paranaíba, a montante do eixo do barramento, 

com as mesmas direções e sentidos de fluxo atuais, não havendo, portanto, possibilidade de 

fuga da água em qualquer região do reservatório. 

 

9.1.15. Sedimentologia 
 

De acordo com Carvalho et. al (2000), os termos erosão e sedimentação envolvem 

os processos de erosão, transporte e deposição de partículas sólidas, o que é usualmente 

chamado de sedimento. Esses processos têm estado ativos através do tempo geológico e 

têm auxiliado no modelamento do relevo do mundo atual. 

O transporte de sedimentos afeta a qualidade da água e a possibilidade para o 

consumo humano ou seu uso para outras finalidades. Numerosos processos industriais não 

toleram, mesmo em pequenas porções, sedimentos em suspensão na água. Para solucionar 

esse problema, muitas vezes, é necessário enormes gastos públicos. 

Carvalho e colaboradores (2000) afirmam que a construção de barragens tem 

influência na estabilidade do canal natural dos corpos d’água, sendo que essa influência se 

dá principalmente de duas maneiras:  

 

 Retendo o sedimento afluente e  

 Modificando o fluxo natural e o carreamento dos sedimentos para jusante. 
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Desta forma, é necessária a análise do comportamento hidrossedimentológico dos 

corpos d’água, de modo a se estimar as alterações decorrentes da transformação do 

ambiente lótico em lêntico. 

 

9.1.15.1. Postos Sedimentométricos 

 

De acordo com o Estudo do Inventário Hidrelétrico do rio Paranaíba, realizado em 

2003, verificou-se que essa bacia hidrográfica apresentava, na ocasião, 03 (três) postos de 

monitoramento sedimentométricos em operação. Estes postos são apresentados na Tabela 

9.51 e Figura 9.70, que se seguem. 

 

Tabela 9.51: Postos sedimentométricos existentes na bacia do rio Paranaíba. 

Rio Responsável Operadora Código Nome Latitude Longitude 
Altitude 

(m) 

Área de 
drenagem 

(km
2
) 

RIO PARANAÍBA ANEEL CPRM 60011000 
PATOS DE 

MINAS 
(PCD) 

18:36:06 -46:32:22 795 3632 

RIO PARANAÍBA CEMIG CEMIG 60016000 
PORTO DOS 
PEREIRAS 

18:10:57 -47:28:48 - 10254 

RIO SÃO 
MARCOS 

ANEEL FURNAS 60030000 

CAMPO 
ALEGRE 

DE GOIAS 
(PCD) 

17:30:15 -47:33:20 660 9627 

Fonte: ENGECOORPS (2003) 
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Figura 9.70: Postos de controle sedimentológicos.  
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Destes postos, 02 (dois) encontram-se no rio Paranaíba, a montante do eixo do AHE 

Davinópolis, sendo eles Patos de Minas (PCD) e Porto dos Pereiras. Este último posto 

localiza-se bem próximo do eixo da barragem do AHE Davinópolis. 

No entanto, os dados desses 03 (três) postos são escassos e, por esse motivo, 

quando da realização do inventário da bacia do rio Paranaíba (ENGECORPS, 2003), foi 

instalado um posto no Rancho 10 de Agosto. Nesse foram realizadas 02 (duas) medições de 

descarga sólida em suspensão, em 2002, conforme observado na Tabela 9.52: 

 

Tabela 9.52: Resumo das medições de descarga sólida em suspensão no Rancho 10 de 
Agosto. 

Descrição Un. 
Data 

30/06/2002 28/10/2002 

Vazão m³/s 45 15 

Quantidade de Amostras u 6 3 

Concentração 

Mínima mg/L 8 9 

Máxima mg/L 35 10 

Média mg/L 18,7 9,7 

Descarga Sólida t/dia 37 24 

Fonte: ENGECOORPS (2003) 

 
De acordo com a tabela acima, verificou-se que nas medições efetuadas no período 

seco (30/06/2002) foram observados maiores valores para vazão, concentração de sólidos 

máxima, média e descarga sólida, do que naquela realizada no período chuvoso 

(28/10/2002). Porém, com os dados apresentados não foi possível estabelecer 

comparações entre os dois momentos monitorados, visto que a quantidade de amostragem 

foi divergente e também não foi apresentado valores para o índice pluviométrico de cada 

período. 

 

9.1.15.2. Avaliação do Transporte de Sedimentos em Suspensão 

 

O potencial de produção de sedimentos dos terrenos brasileiros é aqui analisado 

com base em um mapa elaborado pela Agencia Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, 

tendo como finalidade subsidiar a análise sedimentológica de projetos de usinas 

hidrelétricas e orientar a gestão de empreendimentos hidrelétricos já em operação. 

O mapa das áreas de produção de sedimentos, representado na Figura 9.71, 

demonstra 5 graus de produção de sedimentos correspondentes a intervalos estimados em 

t.km-2.a-1. As áreas de muito baixa produção de sedimentos (1) geram até 5 t.km-2.a-1 e as de 

baixa, de 5 a 70 t.km-2.a-1. Já as de moderada, geram de 70 a 200 t.km-2.a-1, as de alta ,de 
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200 a 400 t.km-2.a-1, e as de muito alta geram valores superiores a 400 t.km-2.a-1, onde t é 

em toneladas, km é quilômetros e a, em anos (CARVALHO, 2008). 

 

 

Figura 9.71: Áreas de produção de sedimentos.  
FONTE: CARVALHO (2008) 

 

A Figura 9.72 demonstra a produção de sedimentos em suspensão em grandes 

bacias hidrográficas brasileiras. 

 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.240 

 
Figura 9.72: Produção de sedimentos em suspensão em grandes bacias hidrográficas 

brasileiras. (CARVALHO, 2008) 

 
De acordo com a Figura 9.72, não há valores determinados para a concentração de 

sedimentos em suspensão próximo a região de inserção do AHE Davinopólis, porém 

analisando a bacia do Paraná como um todo, foram obtidos baixos valores de sedimentação 

(10,51x106 t.ano-1).  

O Estudo Diagnóstico das Condições Sedimentológicas dos principais rios 

brasileiros, elaborado em 1992 pelo IPH para a ELETROBRAS, permite elaborar uma 

estimativa do transporte de sedimentos nos rios nacionais.  

De acordo com esse estudo, foi constatada a existência de 06 (seis) postos hidro-

sedimentométricos, em operação naquela época, conforme observado na Tabela 9.53.  

 
Tabela 9.53: Postos sedimentométricos e valores de concentrações e produção específica de 

sedimentos em suspensão. 

Código 
do IPH 

Código do 
DNAEE 

Curso 
d´água 

Nome do 
Posto/Localiação 

Entidade 
Situação 
em Set. 

1986 

Área de 
Drenagem 

(km²) 

CMA 
(1) 

(mg/l) 

PEMS (2) 
(t/km²/ano) 

60.6 
60 01 60 

00 
Paranaíba 

Porto dos 
Pereiras – 

Davinopólis 
CEMIG O 10.160 202 166 

60.2 60 12 00 Paranaíba Cachoeira do CEMIG D 22.700 177 127 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.241 

Código 
do IPH 

Código do 
DNAEE 

Curso 
d´água 

Nome do 
Posto/Localiação 

Entidade 
Situação 
em Set. 

1986 

Área de 
Drenagem 

(km²) 

CMA 
(1) 

(mg/l) 

PEMS (2) 
(t/km²/ano) 

00 Sertão 

60.3 
60 36 00 

00 
Araguari 

Capim Branco – 
Araguari 

CEMIG O 18.700 237 203 

60.1 
60 56 90 

00 
Corumbá Ponte São Bento FURNAS D 26.200 319 80 

60.4 
60 62 50 

07 
Paranaíba 

Cachoeira 
Dourada – 
Cachoeira 
Dourada 

CEMIG D 99.700 132 118 

60.5 
60 82 00 

00 
Paranaíba 

Gouveilândia – 
Gouveilândia 

CEMIG D 163.000 85 39 

Fonte: ENGECOORPS (2003) 
Legenda: (1) CMA - Concentração Média Anual do Sedimento em Suspensão 

(2) PEMS - Produção Específica Mínima em Suspensão 
O - Operando em Setembro/86 
D - Desativado em Setembro/86 
 

Conforme evidenciado na Tabela 9.53, verificou-se que a concentração média anual 

de sedimento em suspensão variou de 85 mg/L no posto Gouveilândia a 319 mg/L no posto 

Ponte São Bento.  

Para as estações mais próximas do futuro barramento, a maior concentração média 

anual foi obtida nos postos Capim Branco (Araguari) e Porto dos Pereira (Davinopólis), 

apresentando 237 mg/L e 202 mg/L, respectivamente. Em relação à produção específica 

mínima em suspensão, os maiores valores também foram encontrados para esses dois 

postos, com 203 t/km2.ano e 166 t/km2.ano. 

De acordo com Carvalho (2000), a produção específica de sedimentos é a relação 

entre o deflúvio sólido anual e a área de drenagem da bacia contribuinte. A produção 

específica de sedimentos pode ser referida a um ano, quando monitorada durante esse ano, 

ou a valores médios de vários anos.  

A Figura 9.73 ilustra dados específicos referente a produção de sedimentos na bacia 

do rio Paranaíba. 
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Figura 9.73: Produção específica de sedimentos na bacia do rio Paranaíba.  
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Em relação à produção específica de sedimentos, a região na qual o AHE 

Davinopólis será implantado apresentou valores correspondendo a 200 ton/km2.ano.  

Analisando a composição granulométrica das cargas sólidas e do material de leito, 

observou-se que tanto para o posto Porto dos Pereiras quanto para o Cachoeira do Sertão, 

o silte foi predominante no material em suspensão, enquanto que a areia foi mais 

representativa no fundo, conforme observado na Tabela 9.54. 

 
Tabela 9.54: Composição granulométrica das cargas sólidas e do material de leito - Valores 

calculados a partir das médias mensais. 
Posto 

Dados Porto dos Pereiras Cachoeira do Sertão 

Rio Paranaíba Paranaíba 

Código 60.01.60.00 60.12.00.00 

Tipo Suspensão Fundo Suspensão Fundo 

Cascalho (>2 mm) - 34,6 % - 11,6 % 

Areia (1/16 a 2 mm ou 0,0625 a 2 mm) 7,9 % 64,8 % 15,4 % 86,7 % 

Silte (< 1/16 mm ou < 0,0625 mm) 92,1 % 0,6 % 84,6 % 1,7 % 

Fonte: ENGECOORPS (2003). 
 

Ainda de acordo com o Estudo Diagnóstico das Condições Sedimentológicas dos 

principais rios brasileiros (1992), a maior concentração média do sedimento em suspensão 

foi obtida no posto Ponte de São Pedro (60.1), seguido pelo posto Capim Branco (60.3). Já 

para a estimativa das produções específicas básicas de sedimento calculada sobre a área A 

da bacia elementar foi observado para o posto Capim Branco um valor de 245 t/km2.ano. 

A Tabela 9.55 apresenta os valores estimados para a produção específica pelo uso 

de balanços sedimentométricos.  

 

Tabela 9.55: Estimativa das produções específicas pelo uso de balanços sedimentométricos. 
Região 

Dados 
Espinha Dorsal  

Região 00 
Leste Mineira 

Sul 
S2 Paulista 

N° da Estação 
Sedimentométrica 

60.1 60.2 60.3 60.2 60.4 60.5 

Código do DNAEE 60.56.90.00 60.12.00.00 60.36.00.00 60.12.00.00 60.62.50.07 60.82.00.00 

CMA (mg/l) 319 177 237 177 132 85 

Produção Específica de Sedimentos em Suspensão 

A (km²) 26.200 12.540 14.866 12.540 321.100 63.300 

PSE (t/km
2
/ano) 80 95 245 95 93 (-85) 

A´ (km²) 26.200 22.700 18.700 22.700 99.700 163.000 

P´ SE (t/km²/ano) 80 127 203 127 118 39 

P´´ SE (t/km²/ano) 94 140 203 140 190 70 

Observações     Depósito (?)  

Fonte: ENGECOORPS (2003). 
Legenda: CMA  Concentração Média Anual do sedimento em suspensão. 

A  Área da bacia elementar para a qual é calculada a produção específica de sedimentos. 
A´ Área total interceptada pela estação sedimentométrica. A´ é formada por várias áreas elementares A; A´e A 
são idênticas para as bacias situadas nas cabeceiras. 
PSE Produção específica básica de sedimentos calculada sobre a área A da bacia elementar, de acordo com os 
processos de balanço hídrico rudimentar. 
P´SE  Produção específica global - calculada sobre a área A´interceptada pela estação. É idêntica a PSE nas 
bacias das cabeceiras. 
P´´SE Produção específica global - extrapolada para uma bacia de 15.000 km². 

 Indica a presença de represamento dentro da área A. 
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Diante de todas as informações apresentadas verificou-se que: 

 

 A produção específica de sedimentos no rio Paranaíba é superior nas cabeceiras 

(166 t/km².ano em Porto dos Pereiras e 127 t/km².ano em Cachoeira do Sertão), 

diminuindo em direção a jusante (118 t/km².ano em Cachoeira Dourada e 39 

t/km².ano em Gouveilândia); 

 A redução do transporte de sedimentos entre Cachoeira do Sertão e Cachoeira 

Dourada é muito alta, resultado que indica a possibilidade da existência de 

deposições no trecho; 

 Os valores de concentração de sedimentos obtidos nas campanhas realizadas no 

período de seca de 2002 são inferiores aos valores de CMA apresentados nos 

estudos; 

 O posto de monitoramento denominado Porto dos Pereiras está situado nas 

proximidades do futuro eixo do UHE Davinópolis. Foi adotado para a estimativa de 

neste barramento o valor de produção específica DSS (Descarga Sólida em 

Suspensão) de sedimentos de 166 t/km².ano, valor considerado mediano segundo 

Carvalho (2008). Este mesmo valor foi estendido para os demais aproveitamentos do 

rio Paranaíba. É importante ressaltar que a foz do rio Verde, situa-se a montante da 

estação de Porto dos Pereira, apresentando-se como um dos grandes fornecedores 

de sedimento para o futuro reservatório, devido a grande quantidade de processos 

erosivos que ocorrem as margens e o tipo de solo que é bastante arenoso.  

 

Os processos erosivos apresentam-se como um dos principais fornecedores de 

sedimento e podem ser geralmente considerados como depósitos de curto tempo, enquanto 

que o assoreamento é classificado como um depósito permanente ou quase permanente. 

A Figura 9.74 mostra a rede hidrográfica da bacia do rio Paranaíba. 
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Figura 9.74: Hidrografia da Bacia do rio Paranaíba. 
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9.1.15.3. Avaliação do Transporte de Sedimentos de Fundo 

 

Durante a operação da futura usina hidrelétrica, o empreendedor deverá realizar 

estudos para a avaliação do transporte de sedimentos de fundo e compará-los com as 

informações do MIBH. Com base nas indicações do MIBH, transporte de fundo entre 1 e 

100% do transporte em suspensão, foi adotado para estimativa do valor transportado no 

fundo como igual ao transporte em suspensão, desconsiderando a previsão de aumento por 

atividades antrópicas, ou seja, 166 t/km².ano. 

O deslocamento e o transporte do sedimento dependem da forma, tamanho, peso da 

partícula e forças exercidas pela ação do escoamento. Quando essas forças reduzem até a 

condição de não se moverem, ocorre o processo de deposição. Com a construção do lago, 

este processo poderá ocorrer em afluentes do reservatório que apresentam um grande 

transporte de sedimento. 

Em função da cabeceira do rio Paranaíba ser uma região com índice pluviométrico 

mediano, como pode ser visualizado na Figura 9.75, deve ser levado em consideração a 

existência de grandes extensões de lavoura e ainda que grande parte das matas ciliares já 

foram degradadas, possibilitando, portanto, o maior carreamento de material em suspensão 

no período chuvoso. 

Diversas ações podem ser tomadas para minimizar esta realidade, dentre elas o 

manejo adequado do solo, sobretudo nas atividades agropecuárias, e uma ação mais efetiva 

das polícias ambientais dos estados de Minas Gerais e Goiás, visando garantir o 

cumprimento das leis de proteção as APP. 

Na Figura 9.75 é apresentada a vazão especifica nas sub-bacias do rio Paranaíba. 

Para a região onde será implantada a barragem da UHE Davinopólis os valores para a 

vazão específica oscilam entre 14,1 m3/s e 15,0 m3/s. 
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Figura 9.75: Vazão especifica nas sub-bacias do rio Paranaíba. 
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Os grandes problemas relacionados aos sedimentos ocorrem como parte de um 

processo que se inicia com a presença de erosões, tanto no entorno, como nos próprios 

cursos d’água. A erosão corresponde a separação e remoção da partícula de solo pela ação 

da água, do vento ou por outros efeitos, sendo que o fenômeno causado pelas águas dos 

rios é denominado erosão fluvial. A situação pode ser agravada se a região apresentar altos 

índices pluviométricos. Tais índices podem ser observados na Figura 9.76, onde se visualiza 

o isoetas de precipitação na bacia do rio Paranaíba. 

Os sedimentos podem alterar a qualidade da água e, consequentemente, prejudicar 

as comunidades aquáticas. As águas barrentas dos rios evidenciam a ocorrência de uma 

erosão na bacia contribuinte e que o sedimento esta sendo transportado. Após as chuvas ou 

enchentes, permanece a lama nas áreas planas ou nas várzeas evidenciando o processo 

erosivo e a sedimentação das partículas.  
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Figura 9.76: Isoetas de precipitação na bacia do rio Paranaíba. 
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Nas fotos a seguir são ilustrados alguns destes fenômenos na bacia do rio Paranaíba, 

sendo evidenciados os processos erosivos e o assoreamento do rio Verde, um dos principais 

contribuintes do futuro barramento, e outros pontos de assoreamento no rio principal. 

 
Foto 9.287: Erosão próxima ao rio Paranaíba, 

na AII. 

 
Foto 9.288: Áreas de lavoura na AII. 

 
Foto 9.289: Locais de retirada de solo não 
recuperados. Com as chuvas o processo 

erosivo é intensificado. 

 
Foto 9.290: Barra do rio Verde com Paranaíba. 

Existência de grande acúmulo de material 
sedimentado. 

 
Foto 9.291: Erosão próxima a afluente do rio 

Paranaíba, na AII. 

 
Foto 9.292: Banco de areia e lama no rio Verde, 

a montante da barra com rio Paranaíba. 
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Foto 9.293: Margem erodida e grande 

quantidade de sedimento no rio Verde. 

 
Foto 9.294: “Praia” formada por acúmulo de 

sedimento no rio Verde. 

 
Foto 9.295: Águas barrentas do rio Paranaíba, a 

montante da AID. 

 
Foto 9.296: Grandes áreas de monocultura. 

 
Foto 9.297: Áreas de lavoura na AII. 

 
Foto 9.298: Áreas de lavoura na AII. 

 

9.1.15.4. Retenção de Sedimentos 
 

Durante a realização do estudo de viabilidade do AHE Davinópolis, a estimativa de 

retenção de sedimentos foi realizada através da determinação da porcentagem de retenção no 
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reservatório em função da relação entre a capacidade do reservatório e a vazão média anual, 

considerando a curva apresentada por Brune1. 

As tabelas a seguir apresentam um resumo dos valores para o carreamento de material 

sedimentável, uma comparação entre rio São Marcos e Paranaíba. 

 

Tabela 9.56: Retenção de sedimentos nos reservatórios – Rio São Marcos. 

Características Unidade 
Aproveitamento 

Paulistas Serra do Facão Paraíso 

Área de Drenagem km² 6.667 10.735 10.899 

Descarga Sólida Anual Natural 

Suspensão t/ano 2.200.110 3.542.550 3.596.670 

Fundo t/ano 1.100.055 1.771.275 1.798.335 

Descarga Sólida Anual Afluente 

Suspensão t/ano 2.200.110 1.826.464 127.179 

Fundo t/ano 1.100.055 671.220 27.060 

Volume do Reservatório 

Total hm
3
 211 9.329 45 

Útil hm
3
 100 3.976 22 

Morto hm
3
 111 5.353 24 

Vazão Média de Longo Termo m³/s 109 172 175 

Razão Volume Res./Escoamento Anual % 6,14 171,99 0,82 

Porcentagem de Retenção % 78 96 38 

Sedimentos Retidos 

Suspensão t/ano 1.716.086 1.753.406 48.328 

Fundo t/ano 1.100.055 671.220 27.060 

Volume Retido Anual hm
3
 2,3 2,0 0,1 

Vida Útil Anos 47 2.650 376 

Volume Acumulado em 100 anos hm
3
 235 202 6 

Porcentagem do Volume Morto % 211,2 3,8 26,6 

 

Conforme observado na tabela anterior, quanto analisado a descarga sólida anual 

natural, o Aproveitamento Paraíso mostrou os maiores valores tanto em suspensão quanto 

para o fundo. Já para a descarga sólida anual afluente, os valores mais expressivos foram 

obtidos para o Aproveitamento Paulistas (suspensão e fundo). Em relação ao volume do 

reservatório, o Aproveitamento Serra do Facão apresentou os maiores valores para o volume 

total, volume útil, volume morto, razão volume res./escoamento anual e porcentagem de 

retenção, enquanto que a maior vazão média de longo termo foi observada no Aproveitamento 

Paraíso. 

                                                 
1
 A curva de  Brune apresenta no eixo das ordenas o valor da eficiência de retenção de sedimentos no reservatório, 

em porcentagem ou em fração, e no eixo das abcissas a capacidade de afluência, correspondendo esta ao volume 
do reservatório divido pelo dilúvio médio anual afluente.  
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Quanto aos sedimentos retidos, Serra do Facão apresentou os maiores valores para 

sedimentos em suspensão e vida útil, enquanto que para o Aproveitamento Paulistas foram 

obtidos para sedimentos em fundo e volume retido anual. 

Em relação a retenção de sedimentos nos reservatórios do rio Paranaíba, os valores 

obtidos são apresentados na tabela a seguir. 

 

Tabela 9.57: Retenção de sedimentos nos reservatórios – Rio Paranaíba. 

Características Unidade 
Aproveitamentos 

Escada Grande Gamela Davinópolis 

Área de Drenagem km² 7.631 8.307 10.336 

Descarga Sólida Anual Natural 

Suspensão t/ano 2.518.230 2.741.310 3.410.880 

Fundo t/ano 1.259.115 1.370.655 1.705.440 

Descarga Sólida Anual Afluente 

Suspensão t/ano 2.518.230 777.091 894.926 

Fundo t/ano 1.259.115 111.540 334.785 

Volume do Reservatório 

Total hm
3
 227 188 528 

Útil hm
3
 29 - 187 

Morto hm
3
 198 188 341 

Vazão Média de Longo Termo m
3
/s 127 140 174 

Razão Volume Res./Escoamento Anual % 5,67 4,25 9,62 

Porcentagem de Retenção % 78 71 84 

Sedimentos Retidos 

Suspensão t/ano 1.964.219 551.734 751.738 

Fundo t/ano 1.259.115 111.540 334.785 

Volume Retido Anual hm
3
 2,7 0,6 0,9 

Vida Útil Anos 74 340 377 

Volume Acumulado em 100 anos hm
3
 269 55 91 

Porcentagem do Volume Morto % 135,8 29,4 26,5 

 

Conforme pode ser observado, verificou-se uma maior quantidade de sólidos em 

suspensão e, também de sedimentos retidos, nas áreas estudadas no rio Paranaíba. 

 

 
9.1.15.5. Controle de Sedimentos 

 

O controle de sedimentos apresenta várias implicações nos mais diferentes campos da 

Engenharia como forma de proteger as obras e o patrimônio nelas envolvido. Muitas das 

medidas são de complexa realização uma vez que o sedimento é derivado da erosão em toda 

a área de drenagem no local da barragem, sendo de difícil acesso pela entidade responsável 

pelo aproveitamento. Na maioria das vezes, somente um plano de governo pode estabelecer e 

executar um programa de controle de erosão em toda a bacia hidrográfica.  
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Muitos dos programas de controle de sedimento pelos proprietários dos 

aproveitamentos ficam restritos à sua área de atuação, onde os mesmos buscam proteger as 

margens dos rios e reservatórios para diminuir a entrada dos sedimentos no sistema. 

Programas de prevenção de sedimentação do reservatório são os de maior importância, sendo 

as medidas corretivas efetuadas apenas em casos onde não há outra alternativa.  

Como medida preventiva no controle de sedimentos é indispensável levar em 

consideração ás regiões de cabeceira dos rios, a alta bacia, visto que esta apresenta grande 

contribuição de escoamento, mas pequena proporção de carga sólida. Preservar as florestas 

nessas regiões é de suma importância para que não se tornem responsáveis por grande 

produção de sedimentos. 

Como medidas preventivas do controle de sedimentos e do assoreamento do 

reservatório, deve-se seguir as propostas estabelecidas pela Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL) no Guia de Avaliação de Assoreamento de Reservatório (2000) e 

apresentados no quadro a seguir. 

 

Quadro 9.22: Principais medidas preventivas do controle de sedimentos. 
Medidas Preventivas 

Seleção do local do 
aproveitamento 

Se mais de um local for disponível para a 
barragem e formação do reservatório, 
selecionar aquele que tiver menor aporte de 
sedimentos. 

A escolha do local vai depender dos 
custos financeiros que incluam a 
proteção da área mais desprotegida. 

No projeto do 
reservatório 

Prever o volume morto adequado. Aumento da altura da barragem. 

Prever volume reservado para sedimento. Aumento da altura da barragem. 

Prever descarregador de sedimento com 
comportas (para correntes de densidade e 
para sedimento de leito). 

Usinas afastadas da barragem 
necessitam de desarenador após a 
tomada d’água. 

Controle de erosão na 
bacia (traz benefícios 

diversos, sendo o mais 
eficiente mas de difícil 

aplicação pelo barrageiro; 
necessário pedir apoio de 
outras entidades para o 

gerenciamento de bacia). 

Conservação e manejo do solo na agricultura 
(BERTONI & LOMBARDI NETO, 1990). 

Práticas vegetativas: 
- Florestamento e reflorestamento. 
- Pastagens. 
- Plantas de cobertura. 
- Culturas em faixas. 
- Cordões de vegetação. 

Práticas edáficas: 
- Controle do fogo. 
- Adubação verde. 
- Adubação química. 
- Adubação orgânica. 

Práticas mecânicas: 
- Distribuição racional dos caminhos. 
- Plantio em contorno. 
- Terraceamento. 
- Sulcos e camalhões. 
- Canais escoadouros. 

Controle de sedimento em estradas, em 
cidades, em obras diversas, controle de 
erosão urbana e rural. 

- Contenção ou proteção de talude. 
- Obras de drenagem. 
- Controle de erosão em ravinas e 
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Medidas Preventivas 

voçorocas. 

Controle de erosão nos 
cursos d‟água e 

margens de reservatório 

Controle de erosão nas calhas e 
desbarrancamentos. 

- Proteção com vegetação ciliar. 
- Proteção estrutural (enrocamento, 
espigão, etc.). 

Controle da afluência de 
sedimento já na calha 

Barragens a montante (pode ser submersa, se 
for conveniente). 

Retirada periodicamente o sedimento 
retido. 

Rede de vegetação.  

Canais de derivação by-pass. 
 

- Canal. 
- Conduto. 

Desvio de enchentes para área de inundação. Bacias de decantação. 

Controle de deposição 
de sedimentos 

Descarregador com comporta (operação 
planejada). 

- Correntes de densidade. 
- Sedimento de fundo. 

Depleção do reservatório 
Uma grande depleção do reservatório 
provoca o escorregamento dos 
depósitos para o volume morto. 

Operação planejada do reservatório. 
Existem programas de computador 
para essa operação visando a 
acomodação do sedimento. 

FONTE: Guia de Avaliação de Assoreamento de Reservatório (2000) – ANEEL. 

 

9.1.15.6. Operação do Posto Sedimentométrico 
 

Postos sedimentométricos são posições no curso d’água para medições regulares de 

descargas sólidas, que necessitam de uma operação regular e cuidadosa.  

Para a instalação de postos sedimentométrico, deverão ser escolhidos um ponto o mais 

próximo possível do futuro barramento (preferencialmente em Porto dos Pereiras - Davinópolis) 

e a montante (hoje balsa das Gamelas, barra do rio Verde e rio Verde). Nestes pontos foi 

realizada a secção transversal no curso d’água atual e esta deve ser prolongada até a cota 

máxima do futuro reservatório. Também devem ser instaladas réguas liminimétricas para o 

monitoramento dos limites máximos e mínimos de operação com o acompanhamento da 

retenção de sedimentos.  

Os resultados obtidos no inventário realizado em 2002 indicaram que os reservatórios 

situados mais a montante nas cascatas dos rios São Marcos e Paranaíba são suscetíveis aos 

problemas de assoreamento, tendo nos estudos ora efetuados, vida útil variando entre 50 e 

100 anos.  
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Foto 9.299: Equipamento na estação de 
Monitoramento de Porto dos Pereiras. 

 
Foto 9.300: Equipamento na estação de 
monitoramento de Porto dos Pereiras. 

 

9.1.15.7. Perfis de Profundidade em Alguns Pontos Antes da Instalação do 

Empreendimento na AID e AII 

 

Para a definição dos perfis de profundidade foram definidos 04 (quatro) pontos nos rios 

Paranaíba e Verde, sendo instalados marcos nas 02 (duas) margens. Posteriormente, realizou-

se a ligação destes marcos com corda. Com auxílio de um barco foi feita a medição da 

profundidade em intervalos regulares através de sonar Fishinder 80 (Garmin). 

Na tabela a seguir encontra-se a localização dos 04 (quatro) marcos instalados. 

 

Tabela 9.58: Localização dos marcos instalados. 

Denominação Ponto Coordenadas 

Balsa de Davinópolis 
01 18°10’50,22” S / 47°28’59,87” O 

01 A 18°10’51,92” S / 47°28’57,50” O 

Balsa das Gamelas 
02 18°04’14,79” S / 47°18’00,00” O 

02 A 18°04’15,17” S / 47°18’07,39” O 

Barra do rio Verde com rio Paranaíba 
03 18°03’29,95” S / 47°17’01,69” O 

03 A 18°03’30,28” S / 47°17’00,93” O 

Rio Verde 
04 18°01’45,08” S / 47°17’42,22” O 

04 A 18°01’47,73” S / 47°17’41,22” O 

 

Os Gráficos 9.1 e 9.2 apresentam os perfis das seções transversais realizadas. 
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Gráfico 9.1: Perfil da profundidade nas proximidades da balsa de Davinópolis. 

 

 

Gráfico 9.2: Perfil da profundidade nas proximidades da balsa das Gamelas (abaixo da barra do 

rio Verde). 
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Gráfico 9.3: Perfil da profundidade nas proximidades da barra do rio Verde com o rio Paranaíba. 

 

 

 

Gráfico 9.4: Perfil da profundidade no rio Verde. 

 

De acordo com os resultados obtidos, verificou-se a ocorrência de trechos com pequena 

profundidade (até 6 metros). Além disso, observou-se que o fundo do curso d’água 

apresentava-se irregular, com maiores profundidades apenas em uma pequeno local. 

A seguir, algumas fotografias referente a instalação dos marcos. 
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Foto 9.301: Instalação de marco nas 
proximidades da balsa das Gamelas. 

 
Foto 9.302: Instalação de marco próximo da 

balsa de Davinópolis. 

 
Foto 9.303: Marco instalado nas proximidades 

da barra do rio Verde com o Paranaíba. 

 
Foto 9.304: Ponto de instalação do marco no 

rio Verde. 

 

9.1.15.8. Cálculo da Vida Útil do Reservatório do AHE Davinópolis 
 

A construção de uma barragem e a formação do seu reservatório modifica as condições 

naturais do curso d’água. O assoreamento de reservatórios constitui-se num problema de 

graves consequências hidráulicas e econômicas chegando mesmo a colocar em risco o 

desempenho de obras de geração de energia elétrica, de abastecimento e de navegação 

(KUTNER, 1977).  

Todos os reservatórios, formados através da construção de barragens, são susceptíveis 

ao processo de assoreamento. A construção de uma barragem cria uma barreira ao curso 

d’água fazendo com que a área de seção transversal da corrente aumente e a velocidade do 

fluxo diminua. Com a diminuição dessa velocidade o material em suspensão que está sendo 

carreado tende a se depositar, resultando no assoreamento do reservatório. esta retenção de 

sedimento no reservatório pode trazer benefícios, como a disponibilização de água com a 

menor concentração de sedimento para os seus diversos usos, mas também pode trazer 

consequências indesejáveis na operação do reservatório (MAIA, 2006). 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.260 

Ainda segundo o autor supracitado, os problemas trazidos pela deposição de sedimento 

no reservatório dizem respeito, principalmente, à redução do volume útil do reservatório, que irá 

interferir no uso para o qual o mesmo foi construído, como geração de energia, abastecimento 

público, industrial ou irrigação, contenção de enchentes, dentre outros. Pode-se ainda destacar 

problemas operacionais vinculados a este processo, como: abrasão de componentes, como 

tubulações e pás de turbina; problemas mecânicos nas manobras das eclusas e comportas; 

dificuldades ou impedimento da captação d’água pela estrutura de tomada d’água; afogamento 

dos locais de desova, alimentação e abrigo dos peixes; formação de bancos de areia 

diminuindo o calado para a navegação, além de afetar a segurança da barragem. 

Desta forma, uma vez construída, a barragem e formado o reservatório, ocorrerá 

modificações do regime de vazão do rio, transformações morfológicas na zona do reservatório 

e a jusante, além de significativas mudanças no transporte de sedimentos. 

Segundo Carvalho (2008), 

 

“apesar dessas transformações, a construção de barragens é uma necessidade, 

geralmente trazendo mais benefícios do que problemas. O armazenamento de água 

doce é fundamental para a sociedade, considerando a escassez cada vez maior 

deste recurso e também os diversos usos possíveis. A geração de energia é 

necessária para o crescimento do país, sendo produzida por hidrelétricas, a forma 

mais adequada, mais barata e segura, considerando a grande rede hidrográfica do 

país”. 

 

Desta forma, a importância de um monitoramento planejado da região de estudo, para a 

previsão de assoreamento do reservatório, se dá devido à necessidade de determinação de 

tempo a partir do qual o assoreamento irá interferir nas funções para as quais o reservatório foi 

construído. Com esta informação e com dados de volume de sedimento acumulado em função 

do tempo e sua localização, é possível operar o reservatório de forma a obter o melhor 

aproveitamento possível do volume útil disponível no mesmo. 

Neste sentido, o cálculo da vida útil do reservatório deverá ser levada em consideração, 

principalmente na fase de estudos de previabilidade. 

Para o cálculo preliminar de assoreamento utilizam-se as seguintes expressões: 

S=  Dst x Er 

ɣ ap 

 

T=      Vres 

 S 
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Onde: 

S= volume de sedimento retido no reservatório, m3/ano 

Dst = deflúvio sólido total médio anual afluente ao reservatório, t/ano 

Er = eficiência de retenção do sedimento afluente ao reservatório, fração 

ɣ ap = peso especifico aparente médio dos depósitos, t/m3 

Vres = determinado volume do reservatório, total volume morto ou outro, m3 

 

Assim, tem-se: 

 

S= volume de sedimento retido no reservatório, m3/ano 

Dst = 1,08 x 104  t/ano 

Er = 84% 

ɣ ap = 1,02 t/m3 

Vres = determinado volume morto, m3 

 

S=  1,086 x 104 x 0,84  =  0,91x 106 m3/ano 

           1,02 

 

T=   Vres    = 341 hm3                              

         S         0,91x 106 m3/ano 

 

T= 374 anos 

 

Diante dos cálculos realizados, verificou-se que o sedimento retido no reservatório leva 

aproximadamente 374 (trezentos e setenta e quatro) anos para o preenchimento do volume 

morto do reservatório. 

Os empreendimentos situados a jusante do AHE Davinópolis encontram-se em 

operação há diversos anos e, somente agora iniciaram os estudos do comportamento 

hidrossedimentológico. Além disso, não se sabe ao certo a distribuição longitudinal e 

transversal do assoreamento, fazendo-se necessária a elaboração de estudos que tentem 

mensurar essa distribuição, bem como a conseqüência do aporte de sedimentos para o 

reservatório da UHE Emborcação (Programa de Monitoramento Hidrossedimentológico). 
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9.1.15.9. Análise da Composição dos Sedimentos 

 

Os sedimentos podem ser definidos como uma coleção de partículas minerais e 

orgânicas encontradas no fundo do rio, formando importante componente desse ecossistema 

aquático. Além de fornecerem substrato para uma grande variedade de organismos, eles 

funcionam como um reservatório dos inúmeros contaminantes de baixa solubilidade, 

desempenhando importante papel nos processos de assimilação, transporte e deposição 

desses contaminantes. Dessa forma, os sedimentos constituem-se em fontes de contaminação 

primária para os organismos bentônicos e secundária para a coluna de água. 

O compartimento do sedimento é o sítio integrador de vários processos que ocorrem na 

coluna de água e a determinação de sua qualidade, portanto, torna-se de fundamental 

importância em estudos ambientais. O estudo do sedimento de um rio é, dessa forma, vital 

para a compreensão de uma série de processos. Esse conjunto de informações permite 

encontrar a forma mais responsável, do ponto de vista ambiental, e ao mesmo tempo mais 

benéfica ao ser humano, de manejo desses sistemas aquáticos.  

Para a avaliação da composição dos sedimentos, foram realizadas 04 (quatro) 

campanhas de amostragem, nos mesmos pontos onde foram executadas as coletas para 

avaliação da qualidade das águas. 

Foram analisados os parâmetros listados a seguir: 

 

 Granulometria; 

 Nitrogênio orgânico total; 

 Fósforo orgânico total; 

 Carbono orgânico total; 

 Metais (Cu, Zn, Cd, Ni, Pb, Cr, Fe, Mn, Ba, Al e Hg). 

 Agrotóxicos (organoclorados, organofosforados, carbamatos e piretróides). 

 

9.1.15.9.1. Granulometria 
 

O sedimento é constituído de partículas de diferentes tamanhos: argila, silte, areia, 

cascalhos, calhaus e matacões. No entanto, para a análise granulométrica, utilizam-se apenas 

as porções mais finas, ou seja, areia, silte e argila. A tabela a seguir, apresenta os critérios de 

distribuição granulométrica: 
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Tabela 9.59: Distribuição granulométrica. 

Nome Limite de diâmetro (mm) 

Areia grossa 2 – 0,2 

Areia fina 0,2 – 0,05 

Silte 0,05 – 0,002 

Argila Menor que 0,002 

Fonte: RESENDE et al, 1997. 

 

A análise da granulometria dos sedimentos foi realizada em todos os 10 (dez) pontos de 

amostragem e os resultados obtidos encontram-se representados no Gráfico 9.5: 
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Gráfico 9.5: Granulometria dos pontos de amostragem. 
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Conforme observado no Gráfico 9.5, nos pontos DV-02, DV-03 e DV-05 a areia foi a 

principal fração granulométrica do sedimento, em todas as campanhas de amostragem. Já 

no DV-07 e DV-08, a porção predominante foi formada por silte, enquanto que no DV-06 

verificou-se o predomínio de argila.  

Nos pontos DV-01 e DV-09, nas 03 (três) primeiras campanhas, observou-se que a 

principal fração granulométrica foi a areia, enquanto que na quarta foi o silte. Apenas no DV-

01, durante a última amostragem, evidenciou-se a mesma proporção para silte e areia 

(35%). Para o ponto DV-04 verificou-se uma maior quantidade de silte, exceto na 

amostragem de outubro/2009, onde houve o predomínio de areia. Já no DV-10, em março e 

outubro/2009 a areia foi mais representativa, enquanto que em maio e julho/2009 verificou-

se o predomínio de silte.  

 

9.1.15.9.2. Análise Físico-Química dos Sedimentos 
 

A tabela a seguir apresenta os resultados das análises físico-químicas, obtidos em 

cada um dos pontos de amostragem, por campanha. É importante ressaltar que, para a 

análise da composição dos sedimentos límnicos não existe nenhuma legislação, que 

estabelece limites de referência. 
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Tabela 9.60: Resultado das análises físico-químicas dos sedimentos (continua). 

Parâmetro Unidade 
Limite de 

detecção 

DV-01 DV-02 DV-03 

1ª Camp. 2ª Camp. 3ª Camp. 4ª Camp. 1ª Camp. 2ª Camp. 3ª Camp. 4ª Camp. 1ª Camp. 2ª Camp. 3ª Camp. 4ª Camp. 

Alumínio mg/L 0,00004 5915 7186,165 7895,891 16535 11170 9759,842 10052,94 17640 9060 4742,152 15939,4 7047,5 

Bário mg/L 0,00003 90,798 113,551 115,579 176,575 172,598 163,583 147,002 151,55 51,043 28,66 67,257 32,45 

Cádmio mg/L 0,0002 2,128 2,24 4,921 3,825 2,82 2,966 6,189 3,15 2,262 1,081 5,635 0,2 

Carbamatos µg/L 0,1 <0,10 <0,100 <0,100 <0,100 <0,10 <0,100 <0,100 <0,100 < 0,10 <0,100 <0,100 <0,100 

Carbono orgânico Total % - 1,5 0,6 1,9 3,88 1 0,7 6,4 2,98 1,6 0,6 3,2 2,98 

Cobre mg/L 0,006 40,645 37,783 12,692 30,125 72,55 48,131 16,037 24,55 41,445 15,271 11,56 6,425 

Cromo mg/L 0,0003 49,235 33,2 29,699 39 67,65 38,38 37,762 38,575 36,335 11,74 27,498 13,625 

Chumbo mg/L 0,0015 28,005 <0,0015 <0,0015 20,5 49,175 <0,0015 <0,0015 17,1 33,985 <0,0015 <0,0015 6,275 

Ferro mg/L 0,007 19453,81 28560,75 28720 47817,5 32933,8 36346,86 32620 33259,38 20305 13018,71 26200 15761,25 

Fósforo orgânico Total % - 185,3 88,6 193,9 155,6 116,15 181,7 186,2 116,45 55,62 61,65 95 60,9 

Manganês mg/L 0,002 326,07 503,36 610,287 851,9 725,87 576,117 605,667 435,125 404,82 327,194 400,209 267,175 

Mercúrio mg/Kg 0,0009 < 0,0009 0,021 0,01 0,006 < 0,0009 0,029 0,039 0,009 < 0,0009 0,014 0,015 <0,0002 

Níquel mg/L 0, 001 17,11 21,811 16,657 26,3 30,825 27,753 21,543 22,25 7,02 3,934 9,397 2,65 

Nitrogênio orgânico 

Total 
% - 0,07 0,07 0,12 <0,18 0,03 0,12 0,12 <0,18 0,14 0,07 0,17 <0,18 

Organoclorados µg/L 0,010 <0, 010 <0,010 <0,010 <0,010 <0, 010 <0,010 <0,010 <0,010 < 0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Organofosforados µg/L 0,010 <0, 010 <0,010 <0,010 <0,010 <0, 010 <0,010 <0,010 <0,010 < 0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Peritroídes µg/L 0,1 <0,10 <0,100 <0,100 <0,100 <0,10 <0,100 <0,100 <0,100 <0,10 <0,100 <0,100 <0,100 

Zinco mg/L 0, 0001 19,86 31,106 31,235 43,25 36,2 38,703 36,474 37,65 19,965 12,49 30,507 13,3 
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Tabela 9.60: Resultado das análises físico-químicas dos sedimentos (continuação). 

Parâmetro Unidade Limite de detecção 
DV-04 DV-05 DV-06 

1ª Camp. 2ª Camp. 3ª Camp. 4ª Camp. 1ª Camp. 2ª Camp. 3ª Camp. 4ª Camp. 1ª Camp. 2ª Camp. 3ª Camp. 

Alumínio mg/L 0, 00004 13655 10977,38 16824,8 11893,75 11300 2710,507 3038,472 2172 45850 29361,432 49133,342 

Bário mg/L 0, 00003 104,898 73,054 99,685 56,3 86,898 22,123 17,405 21 117,998 88,853 65,224 

Cádmio mg/L 0, 0002 3,317 2,698 6,561 1,075 3,165 0,713 1,668 <0,001 6,565 5,213 6,247 

Carbamatos µg/L 0,1 <0,10 <0,100 <0,100 <0,100 <0,10 <0,100 <0,100 <0,100 <0,10 <0,100 <0,100 

Carbono orgânico Total % - 2,3 1,8 4,5 2,09 2 <0,200 0,4 0,6 4,1 3,3 4,6 

Cobre mg/L 0, 006 64,7 39,938 14,886 11,15 60,35 11,546 1,522 3,5 97,9 63,95 29,496 

Cromo mg/L 0, 0003 63,5 25,25 28,659 19,825 53,15 11,251 0,0003 10,775 102,95 62,194 62,648 

Chumbo mg/L 0, 0015 45,89 <0,0015 <0,0015 9,825 49,56 <0,0015 <0,0015 4,55 106,65 <0,0015 <0,0015 

Ferro mg/L 0, 007 34358,8 31437,16 33540 21332,5 28808,81 9155,161 8582 8305 46258,8 42034,806 57120 

Fósforo orgânico Total % - 69,45 97,3 162,2 39,9 95 30,29 31,07 19,55 170,85 197,8 253,3 

Manganês mg/L 0, 002 722,87 467,754 690,817 274,675 578,87 151,042 98,035 174,3 251,47 77,47 125,334 

Mercúrio mg/Kg 0,0009 < 0,0009 0,016 0,006 <0,0002 < 0,0009 0,011 <0,0002 <0,0002 < 0,0009 0,028 0,013 

Níquel mg/L 0, 001 15,765 10,404 12,318 4,725 15,685 2,882 3,299 <1,225 22,85 15,469 12,078 

Nitrogênio orgânico Total % - 0,19 0,12 0,2 <0,18 0,12 0,03 0,04 <0,18 0,34 0,27 0,2 

Organoclorados µg/L 0, 010 <0, 010 <0,010 <0,010 <0,010 <0, 010 <0,010 <0,010 <0,010 <0, 010 <0,010 <0,010 

Organofosforados µg/L 0, 010 <0, 010 <0,010 <0,010 <0,010 <0, 010 <0,010 <0,010 <0,010 <0, 010 <0,010 <0,010 

Peritroídes µg/L 0,1 <0,10 <0,100 <0,100 <0,100 <0,10 <0,100 <0,100 <0,100 <0,10 <0,100 <0,100 

Zinco mg/L 0, 0001 34,72 31,338 37,43 20,7 33,275 11,674 11,458 10,325 56,25 47,469 50,834 
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Tabela 9.60: Resultado das análises físico-químicas dos sedimentos (continuação). 

Parâmetro Unidade 
Limite de 

detecção 

DV-07 DV-08 DV-09 DV-10 

1ª 

Camp. 

2ª 

Camp. 

3ª 

Camp. 

1ª 

Camp. 

2ª 

Camp. 

3ª 

Camp. 

4ª 

Camp. 

1ª 

Camp. 

2ª 

Camp. 

3ª 

Camp. 

4ª 

Camp. 

1ª 

Camp. 

2ª 

Camp. 

3ª 

Camp. 

4ª 

Camp. 

Alumínio mg/L 0, 00004 24880 20546,2 29321,6 26205 17848,9 26676,7 28330 10605 7909,15 17306,2 20927,5 8910 14140,8 15428,1 12007,5 

Bário mg/L 0, 00003 131,498 127,973 137,479 113,948 99,972 118,75 104,8 191,448 130,666 224,64 214,65 175,298 309,412 215,18 172,025 

Cádmio mg/L 0, 0002 3,6005 2,783 8,361 3,844 2,487 6,389 2,65 3,208 2,599 8,897 4,325 3,033 5,496 9,098 2,45 

Carbamatos µg/L 0,1 <0,10 <0,100 <0,100 <0,10 <0,100 <0,100 <0,100 <0,10 <0,100 <0,100 <0,100 <0,10 <0,100 <0,100 <0,100 

Carbono orgânico 

Total 
% - 4,2 4,3 5,5 3,7 2,7 6,7 5,37 1,4 0,7 2,4 2,09 1,1 1,5 1,8 5,51 

Cobre mg/L 0, 006 52,04 38,989 19,926 59,4 37,445 21,613 26,775 80,3 45,372 24,386 36,075 70,95 92,693 27,072 21,725 

Cromo mg/L 0, 0003 53,98 39,042 38,899 61,65 36,461 40,448 38,525 78,2 38,884 52,763 48,825 74 51,255 49,058 42,075 

Chumbo mg/L 0, 0015 59,89 <0,0015 <0,0015 76,45 <0,0015 <0,0015 13,325 48,225 <0,0015 <0,0015 22,875 45,34 <0,0015 <0,0015 17,175 

Ferro mg/L 0, 007 18503,8 21354,3 43940 23123,8 21272,7 27840 30825 38013,8 33772,2 49620 52260 31413,8 60169,7 52640 30672,5 

Fósforo orgânico 

Total 
% - 300,95 351 375 134,95 462,5 255,8 104,9 131,35 300,2 241,9 66,8 172,35 420,5 256,4 267,85 

Manganês mg/L 0, 002 160,17 81,41 135,735 240,47 129,974 166,871 209,25 787,37 385,901 940,542 783,175 487,27 
1606,41

1 
975,936 378,675 

Mercúrio mg/Kg 0,0009 < 0,0009 0,03 0,03 < 0,0009 0,017 0,061 0,098 < 0,0009 <0,0002 0,055 0,048 < 0,0009 <0,0002 0,021 0,003 

Níquel mg/L 0, 001 13,85 12,184 12,462 18,51 10,973 11,142 8,55 36,415 25,977 27,456 34,975 30,05 50,122 36,035 26,825 

Nitrogênio 

orgânico Total 
% - 0,35 0,17 0,27 0,27 0,16 0,19 0,26 0,09 0,09 0,14 0,11 0,09 0,11 0,12 0,2 

Organoclorados µg/L 0, 010 <0, 010 <0,010 <0,010 <0, 010 <0,010 <0,010 <0,010 <0, 010 <0,010 <0,010 <0,010 <0, 010 <0,010 <0,010 <0,010 

Organofosforado µg/L 0, 010 <0, 010 <0,010 <0,010 <0, 010 <0,010 <0,010 <0,010 <0, 010 <0,010 <0,010 <0,010 <0, 010 <0,010 <0,010 <0,010 

Peritroídes µg/L 0,1 <0,10 <0,100 <0,100 <0,10 <0,100 <0,100 <0,100 <0,10 <0,100 <0,100 <0,100 <0,10 <0,100 <0,100 <0,010 

Zinco mg/L 0, 0001 38,075 43,328 54,827 42,695 37,305 43,667 38,8 41,465 36,61 57,221 48,925 34,7 72,182 55,227 37,75 
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De acordo com os resultados apresentados, verificou-se que, a presença de 

carbamatos, organoclorados, organofosforados e peritroídes não foi detectada em nenhum 

dos pontos, durante as quatro campanhas do monitoramento. É importante ressaltar que, 

para as análises citadas, foram utilizados os menores limites de detecção existentes para 

esse tipo de material. 

Os parâmetros que apresentaram maior concentração nos sedimentos foram o 

alumínio, bário, ferro, fósforo orgânico total e o manganês. Esses parâmetros também foram 

observados em maior concentração nas análises da águas, conforme será apresentado 

mais adiante. 

Desta forma, pode-se afirmar que a presença destes elementos nas amostras de água 

esteja relacionada com a presença destes nos sedimentos, uma vez que a maioria destes 

parâmetros foi encontrada em alta concentração nos sedimentos, durante todas as 

campanhas realizadas. Cabe ressaltar que as concentrações desses parâmetros foram 

evidenciadas nos pontos em que ocorreu uma maior proporção de partículas com menor 

granulometria (principalmente argila), visto que estes costumam ser encontrados adsorvidos 

ao sedimento. 

 

9.1.16. Qualidade das águas 
 

Dentre os vários estudos necessários para a elaboração do EIA/RIMA, está o 

levantamento limnológico e da qualidade das águas do rio Paranaíba na AII. Este estudo 

subsidiará a tomada de decisões referentes às medidas a serem adotadas para a mitigação 

dos impactos decorrentes da implantação de tal empreendimento. 

Cabe ressaltar que somente foram realizadas amostragens para as águas 

superficiais. Para as águas subterrâneas, foi proposto o Programa de Cadastramento de 

Fontes Hídricas e de Fontes Poluidoras, apresentado no Volume 6, conforme acordo em 

reunião realizada com o IBAMA. 

 

9.1.16.1. Objetivos 

 

O presente estudo teve por objetivo realizar o monitoramento sistemático da 

qualidade da água através dos parâmetros mais significativos, de modo a oferecer subsídios 

para o diagnóstico dos possíveis impactos ambientais à qualidade das águas, decorrentes 

da implantação do AHE Davinópolis. 
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Para tanto, foram realizadas 04 (quatro) campanhas de amostragem, nos meses de 

março (chuva), maio, julho e outubro (seca) de 2009. Essas amostragens foram realizadas 

buscando contemplar as 02 (duas) estações existentes na região: seca e chuva. 

 

9.1.16.2. Resultados 

 

Conforme mencionado, foram realizadas cinco campanhas de amostragem, de modo 

a contemplar a sazonalidade da região. A seguir, tabela apresentando as condições 

observadas durante a realização das coletas. 

 
Tabela 9.61: Condições observadas durante a realização das coletas (continua). 

Mar/09 

Ponto Data Hora Temperatura 

do Ar 

Temperatura 

da água 

Umidade 

do ar 

Observações 

DAVI 01 25/Mar. 14:00 30,2 25,9 70 Presença de água corrente pardacenta 

e barranco argiloso e com matéria em 

decomposição. 

DAVI 02 25/Mar. 14:25 31,9 26 63 Rio apresentando água barrenta e 

barranco argiloso com presença de 

matéria em decomposição. 

DAVI 03 24/Mar. 14:16 31,2 24,6 57 Rio caudaloso. Presença de barranco 

argiloso. 

DAVI 04 24/Mar. 09:25 29,8 24,4 61 Presença de barranco argiloso e balsa 

de garimpo. 

DAVI 05 25/Mar. 13:21 29,9 27,2 65 Ribeirão com grande volume de água, 

fundo aparentemente arenoso. 

Presença de ranchos e balsas nas 

proximidades. 

DAVI 06 24/Mar. 15:35 29,3 29,1 89 Água parda e parada. Presença de 

grande quantidade de matéria orgânica 

e odor característico. 

DAVI 07 24/Mar. 15:05 29,9 27 79 Água parda e parada. Presença de 

grande quantidade de matéria orgânica 

e odor característico. Nível 

aparentemente perene. 

DAVI 08 24/Mar. 13:40 31,2 29,3 51 Água parda e parada com fundo 

argiloso. Presença de grande 

quantidade de matéria orgânica e odor 

característico. Nível aparentemente 

perene. 

DAVI 09 26/Mar. 10:15 30,4 24,7 66 Água corrente, presença de lavouras de 

milho na margem (MG) além de 

barrancos argilosos. 

DAVI 10 26/Mar. 09:03 28,7 24,6 68 Água barrenta e presença de balsa de 

garimpo. 
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Tabela 9.61: Condições observadas durante a realização das coletas (continuação). 
Mai/09 

Ponto Data Hora Temperatura 

do Ar 

Temperatura 

da água 

Umidade 

do ar 

Observações 

DAVI 01 25/Mai. 15:07 31,3 22,7 49 Ensolarado com ventos fracos. 

Presença de mata ciliar. 

DAVI 02 25/Mai. 14:02 29,7 21,8 56 Ensolarado com ventos fracos. 

Presença de mata ciliar e criação de 

gado nas proximidades. 

DAVI 03 26/Mai. 10:10 27,8 20,4 52 Ensolarado 

DAVI 04 26/Mai. 08:55 24 19,8 52 Ensolarado com ventos fracos. Criação 

de gado no entorno e presença de 

draga (garimpo). 

DAVI 05 25/Mai. 13:19 27 23,5 60 Ensolarado com ventos fracos. 

Presença de ranchos e balsas nas 

proximidades. 

DAVI 06 26/Mai. 11:55 32 22,6 59 Ensolarado com ventos fracos 

DAVI 07 26/Mai. 11:37 31,3 20,9 60 Ensolarado com ventos fracos 

DAVI 08 26/Mai. 10:38 30,9 20,5 51 Ensolarado com ventos fracos. 

Presença de mata ciliar. 

DAVI 09 27/Mai. 09:15 22 20,1 73 Ensolarado. Presença de mata ciliar e 

lavoura de milho no entorno. 

DAVI 10 26/Mai. 14:00 24,3 20,4 71 Ensolarado. Presença de balsas de 

garimpo. 

 

Tabela 9.61: Condições observadas durante a realização das coletas (continuação). 
Jul/09 

Ponto Data Hora Temperatura 

do Ar 

Temperatura 

da água 

Umidade 

do ar 

Observações 

DAVI 01 22/Jul. 13:39 30,01 21,1 37 Presença de água corrente pardacenta. 

DAVI 02 22/Jul. 13:25 29,9 21,2 41 Rio apresentando água barrenta e 

barranco argiloso com presença de 

matéria em decomposição. 

DAVI 03 21/Jul. 13:40 29,1 20 33 Presença de correnteza, água com 

aparência barrenta. 

DAVI 04 21/Jul. 10:59 27,7 20,4 36 Presença de barranco argiloso e de 

balsa de garimpo. 

DAVI 05 22/Jul. 14:52 28,3 24,2 30 Ribeirão com grande volume de água, 

com fundo aparentemente arenoso. 

Presença de ranchos e balsas nas 

proximidades. 

DAVI 06 21/Jul. 12:06 29,2 23,4 33 Presença de grande quantidade de 

matéria orgânica e odor característico. 

DAVI 07 21/Jul. 12:36 29,7 22,1 32 Presença de grande quantidade de 

matéria orgânica e odor característico. 

DAVI 08 21/Jul. 13:20 29,2 23 34 Presença de grande quantidade de 

matéria orgânica e odor característico. 
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Jul/09 

Ponto Data Hora Temperatura 

do Ar 

Temperatura 

da água 

Umidade 

do ar 

Observações 

DAVI 09 22/Jul. 10:47 30 20,5 33 Ensolarado. 

DAVI 10 22/Jul. 11:15 28,1 20,5 33 Água barrenta e presença de balsa de 

garimpo. 

 

Tabela 9.61: Condições observadas durante a realização das coletas (continuação). 
Out/09 

Ponto Data Hora Temperatura 

do Ar 

Temperatura 

da água 

Umidade 

do ar 

Observações 

DAVI 01 27/Out. 12:26 28,6 27,1 66 Nublado com ventos fracos. Água turva 

devido à pluviosidade nas cabeceiras do 

rio. Presença de mata ciliar. 

DAVI 02 27/Out. 10:41 25,9 27,6 74 Nublado com ventos fracos. Água turva, 

presença de macrófitas aquáticas 

flutuante. Presença de mata ciliar e 

criação de gado nas proximidades 

DAVI 03 28/Out. 14:40 28,1 27,4 71 Nublado com ventos fracos. Água turva 

e mata ciliar presente. 

DAVI 04 28/Out. 17:00 22,9 25,9 95 Chuvoso. Água turva, mata ciliar 

presente. Criação de gado no entorno e 

garimpo (draga). 

DAVI 05 27/Out. 15:04 28,4 27,8 72 Nublado com ventos fracos. Presença 

de mata ciliar. Água transparente e 

grande quantidade de cascalho. 

DAVI 06 28/Out. 15:00 - - - Lagoa seca. 

DAVI 07 28/Out. 15:15 - - - Lagoa seca. 

DAVI 08 28/Out. 15:22 30,1 31,0 83 Nublado com ventos fracos. Água turva 

com macrófitas aquáticas submersa 

enraizada, emersa com folha flutuante e 

emersa não enraizada. Presença de 

mata ciliar. Sedimento com odor de 

enxofre. 

DAVI 09 28/Out. 12:19 28,4 25,7 72 Nublado com ventos fracos. Água turva, 

presença de macrófitas aquáticas 

flutuante. Presença de mata ciliar e 

grande quantidade de lixo nas 

proximidades. 

DAVI 10 28/Out. 10:40 25,0 26,6 72 Nublado com ventos fracos. Água turva 

com macrófitas aquáticas flutuantes. 

Presença de mata ciliar. 
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Tabela 9.61: Condições observadas durante a realização das coletas (continuação). 
Fev./2012 

Ponto Data Hora Temperatura 

do Ar 

Temperatura 

da água 

Umidade 

do ar 

Observações 

DAVI 01 01/Fev. 9:00 20,6 22,7 68 Nublado com ausência de ventos. Água 

turva em função da ocorrência de 

chuvas e do carreamento de 

sedimentos. Vegetação ciliar 

parcialmente preservada com áreas de 

pastagem próximas às margens 

DAVI 02 31/Jan. 16:00 26,9 25,3 59 Ensolarado e com ausência de ventos. 

Presença de atividade agropecuária nas 

proximidades. Ocorrência de chuvas 

nas últimas 24 horas. 

DAVI 03 03/Fev. 13:05 26,8 23,8 50 Ensolarado e com ventos fracos. Rio 

bastante a cima do seu nível normal. 

DAVI 04 02/Fev. 14:00 26,6 24,3 53 Ensolarado e com ocorrência de ventos 

fracos. Presença de draga na margem 

direita, além de plantação de soja a 

cerca de 200 m do curso d’água. 

DAVI 05 01/Fev. 14:00 27,4 25,2 55 Ensolarado e com a ocorrência de 

ventos fracos. Existências de ranchos 

próximos a esse ponto. Vegetação ciliar 

preservada, em uma pequena faixa 

DAVI 06 03/Fev, 16:00 29,6 29,5 53 Tempo ensolarado e com a ocorrência 

de ventos fracos. Presença de 

macrófitas Eucallis mínima. 

DAVI 07 04/Fev. 9:30 24,5 25,6 60 Tempo ensolarado e com a ocorrência 

de ventos fracos. Presença de 

macrófitas Eucallis mínima. 

DAVI 08 04/Fev. 10:50 28,6 25,9 43 Tempo ensolarado e com a ocorrência 

de ventos fracos. Presença de 

macrófitas Eucallis mínima e Polygonum 

ferruginium. 

DAVI 09 03/Fev. 8:20 21,6 24,2 65 Ensolarado e com ventos ausentes. 

Água com grande quantidade de 

sedimento, com elevada correnteza no 

curso d’água. 

DAVI 10 03/Fev. 11:50 23,9 22,7 63 Ensolarado e com ocorrência de ventos 

fracos. Rio cerca de 4,0 m acima do seu 

nível normal. 
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 Análises físico-químicas 

 

A seguir, são apresentadas tabelas contendo os resultados obtidos nas campanhas 

de amostragem realizadas. Salienta-se que os valores apresentados em destaque referem-

se àqueles cujo resultado foi superior ao valor permitido na legislação vigente (Resolução 

CONAMA 357/2005).  

Cabe ressaltar que, durante a campanha realizada em outubro/2009, não foram 

coletadas amostragens nos pontos DV-06 e DV-07, uma vez que, estas estações 

encontravam-se secas, impossibilitando análise da qualidade das águas e do sedimento. 
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Tabela 9.62: Resultados das análises físico-químicas e microbiológicas da água (continua). 

Parâmetro Unidade Limite de detecção 
DV-01 DV 02 DV03 

Mar./09 Mai./09 Jul./09 Out./09 Fev./12 Mar./09 Mai./09 Jul./09 Out./09 Fev./12 Mar./09 Mai./09 Jul./09 Out./09 Fev./12 

Alcalinidade Total mg/L 1 17,34 26,52 22,4 19,38 19,5 17,34 24,48 26,52 20,4 21 5,1 17,34 5 4,28 7 

Carbono Orgânico total mg/L 2 - - - - < 2,0 - - - - < 2,0 - - - - < 2,0 

Carbono Total Dissolvido mg/L 2 <2 <2 <2,000 <2,0 < 2,0 <2 <2 <2,000 <2,000 < 2,0 <2 <2 <2,000 <2,000 < 2,0 

Clorofila µg/L 0, 010 <0, 010 <0,010 <0,010 <0,010 0,03 <0, 010 <0,010 <0,010 <0,010 < 0,001 < 0, 010 <0,010 <0,010 <0,010 0,02 

Condutividade Elétrica µs/cm 0, 001 23,6 42,67 46,7 41,2 37,2 24 41,94 45,8 42,5 29,2 7,45 16,87 14,95 9,68 11,67 

Cor Verdadeira mgPt/L 2,5 >100 60 40 >100 40 >100 60 40 >100 30 >100 30 20 >100 10 

DBO mg/L 0,1 2,2 1,33 0,4 0,6 3,43 2,4 1,33 1,6 1,4 3,4 2,6 1,9 0,4 1,2 0,49 

DQO mg/L 0,44 7,77 4,16 4,32 7,63 7,8 9,13 4,1 13 4,92 5 9,85 3,82 5,1 8,95 7,8 

Dureza Total mg/L 1 17,6 25,3 27 20 32 18,7 24,2 30 25 25,5 6,6 9,9 8 3 9,5 

Ferro dissolvido mg/L 0,01 1,21 0,81 0,27 0,71 0,586 0,85 0,5 0,17 0,8 0,39 0,47 0,4 0,34 0,33 0,263 

Fósforo Total mg/L 0 010 0,063 0,056 0,056 0,03 0,168 0,07 0,052 <0,010 0,024 0,21 0,042 <0,010 <0,010 <0,010 0,095 

Manganês Total mg/L 0, 056 0,13 <0,056 0,039 0,054 < 0,056 0,15 <0,056 0,021 0,065 < 0,056 0,084 <0,056 0,042 0,017 < 0,1 

Nitrato mg/L 0, 010 0,15 0,4 0,16 0,19 0,105 0,1 0,43 0,12 0,28 0,082 0,23 0,1 0,062 0,35 < 0,01 

Nitrito mg/L 0,17 0,17 0,17 <0,17 0,17 < 0,01 0,17 0,17 <0,17 <0,17 < 0,17 0,17 <0,17 <0,17 0,17 < 0,01 

Nitrogênio Amoniacal Total mg/L 0,01 <0,010 <0,010 0,11 0,076 < 0,01 0,75 0,42 0,09 0,049 < 0,01 0,067 0,019 0,068 0,071 < 0,01 

Nitrogênio total Kjedahl mg/L 0,02 - - - - 1,34 - - - - 1,34 - - - - 1,1 

OD (Oxigênio Dissolvido) mg/L 0,1 5,65 7,82 7,7 8,01 7,12 5,97 7,49 7,28 7,25 6,49 6,08 7,66 7,48 6,31 6,4 

Óleos e Graxas mg/L 1 <1,0 3,5 <1,0 <1,0 < 1,0 <1,0 6,1 <1,0 <1,0 < 1,0 <1,0 7,2 <1,0 <1,0 < 1,0 

Ortofosfato mg/L 0, 010 0,012 0,032 0,025 <0,010 < 0,01 0,048 <0,010 <0,010 <0,010 < 0,001 0, 030 <0,010 <0,010 <0,010 < 0,01 

pH - 0,01 7,34 7,28 6,15 7,17 6,71 7,33 7,26 6,53 7,15 6,6 6,63 6,97 7,34 6,56 6,1 

Potencial Redox mV 10 - - - - 286,5 - - - - 281,2 - - - - 293,3 

Sólidos em Suspensão mg/L 1 250 40 5 64,5 146 157 62 28 45 108,8 65 20 28 32 63 

Sólidos Totais mg/L 1 268 98 16 119 183 176 69 46 100 157 71 24 55 57 135 

Sólidos Totais Dissolvidos mg/L 1 17,91 48 11 55 37 18,41 7 18 55 48,2 6,33 4 27 25 72 

Sulfatos mg/L 1 <1,0 8,04 13,87 <1,0 4,13 <1,0 2,84 10,81 <1,0 2 <1,0 3,29 7,88 <1,0 2,12 

Temperatura da Água °C 0,1 25,9 22,7 21,1 27,1 22,7 26 21,8 21,2 27,6 25,3 24,6 20,4 20° 27,4 23,8 

Temperatura do Ar °C 0,1 30,2 31,3 30,1 28,6 20,6 31,9 29,7 29,9 25,9 26,9 31,2 27,8 29,1° 28,1 26,8 

Turbidez UNT 0, 001 237 26,2 22,2 115 165 193 23,9 12,6 96 149,5 63,6 5,21 5,6 154 44,3 

Velocidade da Correnteza Voltas/min 1 1236 716 522 <1,0 N.D 1266 491 575 419 N.D 1023 707 157 0 N.D 

Coliformes termotolerantes NMP/100mL - N.D. >1600 950 240 350 N.D. 350 46 280 540 3 70 110 350 1600 

Coliformes Totais NMP/100mL - 1 >1600 >1600 >1600 > 1600 N.D. 430 170 <1600 1600 4 170 350 > 1600 > 1600 

  



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3.276 

Tabela 9.62: Resultados das análises físico-químicas e microbiológicas da água (continuação). 

Parâmetro Unidade Limite de detecção 
DV04 DV05 DV06 

Mar./09 Mai./09 Jul./09 Out./09 Fev./12 Mar./09 Mai./09 Jul./09 Out./09 Fev./12 Mar./09 Mai./09 Jul./09 Fev./12 

Alcalinidade Total mg/L 1 3,06 19,38 15 3,57 4,5 19,38 23,46 20 19,38 16 2,04 11,22 9 5,5 

Carbono Orgânico total mg/L 2         < 2,0 - - - - < 2,0 - - - < 2,0 

Carbono Total Dissolvido mg/L 2 <2 <2 <2,000 <2,000 < 2,0 <2 <2 <2,000 <2,000 < 2,0 <2 <2 <2,000 < 2,0 

Clorofila µg/L 0, 010 <0, 010 <0,010 <0,010 <0,010 0,02 <0, 010 <0,010 <0,010 <0,010 < 0,01 <0, 010 <0,010 <0,010 0,04 

Condutividade Elétrica µs/cm 0, 001 8,3 19,51 26,2 9,15 8,72 16,37 36,87 37,7 35 22,6 7,08 9,24 14,61 8,86 

Cor Verdadeira mgPt/L 2,5 >100 40 30 >100 15 >100 10 20 10 50 60 30 80 2,5 

DBO mg/L 0,1 2,4 3,23 0,2 <0,1 1,53 3,4 2,66 1,8 0,2 3,77 5,2 1,9 1,8 1,66 

DQO mg/L 0,44 8,81 4,78 3,53 6,24 7,2 9,02 5,41 35,37 7,71 9,5 12,56 7,63 34,39 8,7 

Dureza Total mg/L 1 7,7 14,3 14 4 6,5 13,2 18,7 25 17 16,5 6,6 4,4 6 9,5 

Ferro dissolvido mg/L 0,01 0,88 0,55 0,65 0,45 0,309 0,46 0,23 0,21 0,23 0,707 0,74 0,61 0,18 0,83 

Fósforo Total mg/L 0 010 0,074 <0,010 0,042 <0,010 0,181 0,021 0,022 0,049 <0,010 0,065 0,036 <0,010 0,036 0,02 

Manganês Total mg/L 0, 056 0,079 <0,056 0,11 <0,011 < 0,056 0,15 <0,056 0,013 0,02 < 0,056 0,27 <0,056 0,075 < 0,1 

Nitrato mg/L 0, 010 0,21 0,16 0,066 0,29 0,038 0,11 0,082 0,024 0,049 0,042 0,2 0,095 0,078 0,031 

Nitrito mg/L 0,17 0,17 <0,17 <0,17 <0,17 < 0,17 0,17 <0,17 <0,17 0,17 < 0,17 0,17 <0,17 <0,17 < 0,17 

Nitrogênio Amoniacal Total mg/L 0,01 0,14 0,019 0,079 0,14 0,235 <0,010 <0,010 0,1 0,02 < 0,01 0,36 0,32 0,12 0,068 

Nitrogênio total Kjedahl mg/L 0,02 - - - - 1,49 - - - - 1,26 - - - 1,12 

OD (Oxigênio Dissolvido) mg/L 0,1 6,67 8,3 8,39 7,26 7,08 5,47 7,77 7,52 8,19 6,75 5,46 4,46 4,54 5,91 

Óleos e Graxas mg/L 1 <1,0 6,8 <1,0 7 < 1,0 2 4 <1,0 3,2 < 1,0 <1,0 8,2 <1,0 < 1,0 

Ortofosfato mg/L 0, 010 0, 047 <0,010 0,019 <0,010 < 0,01 <0, 010 <0,010 0,025 <0,010 < 0,010 <0, 010 <0,010 <0,010 < 0,01 

pH - 0,01 6,77 7,09 7,19 6,48 6,06 7,18 7,41 6,99 7,89 6,36 6,34 5,9 7,94 5,29 

Potencial Redox mV 10 - - - - 284,1 - - - - 283 - - - 295,5 

Sólidos em Suspensão mg/L 1 177 35 70 78 71,6 286 1 27 34 12,8 42 9 27 < 10 

Sólidos Totais mg/L 1 184 40 80 100 104 300 41 43 57 59 48 10 42 44 

Sólidos Totais Dissolvidos mg/L 1 6,8 5 10 22 32,4 14 40 16 23 76 5,74 1 15 44 

Sulfatos mg/L 1 <1,0 1,89 8,41 <1,0 3,85 <1,0 2,45 12,5 3,28 < 2,0 <1,0 6,38 11,04 4,07 

Temperatura da Água °C 0,1 24,4 19,8 20,4 25,9 24,3 27,2 23,5 24,2 27,8 25,2 29,1 22,6 23,4° 29,5 

Temperatura do Ar °C 0,1 29,8 24 27,5 22,9 26,6 29,9 27 28,3 28,4 27,4 29,3 32 29,2° 29,6 

Turbidez UNT 0, 001 58,2 9,51 12,4 104 67,1 181 2,01 1,6 2,6 29,3 11,8 2,06 5,59 3,72 

Velocidade da Correnteza Voltas/min 1 791 503 108 <1,0 N.D 1009 104 419 77 ND 0 Ǿ Ø ND 

Coliformes termotolerantes NMP/100mL - N.D. 33 79 1600 1600 D.N. 170 130 170 920 1 N.D. 8 < 2,0 

Coliformes Totais NMP/100mL - 2 170 130 1600 > 1600 3 430 130 1600 1600 2 350 8 240 
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Tabela 9.62: Resultados das análises físico-químicas e microbiológicas da água (continuação). 

Parâmetro Unidade Limite de detecção 
DV07 DV08 DV09 

Mar./09 Mai./09 Jul./09 Fev./12 Mar./09 Mai./09 Jul./09 Out./09 Fev./12 Mar./09 Mai./09 Jul./09 Out./09 Fev./12 

Alcalinidade Total mg/L 1 2,04 12,24 2 6,5 8,16 15,3 4 3,47 11,5 16,32 28,56 20 18,77 17,5 

Carbono Orgânico total mg/L 2 - - - < 2,0 - - - - < 2,0 - - - - < 2,0 

Carbono Total Dissolvido mg/L 2 <2 <2 <2,000 < 2,0 <2 <2 <2,000 <2,000 < 2,0 <2 <2 <2,000 <2,000 < 2,0 

Clorofila µg/L 0, 010 <0, 010 <0,010 <0,010 < 0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 < 0,01 <0, 010 <0,010 <0,010 <0,010 0,01 

Condutividade Elétrica µs/cm 0, 001 7,69 8,43 10,24 7,42 13,88 14,28 10,6 12 16,05 23,1 30,69 53,8 38,2 25,1 

Cor Verdadeira mgPt/L 2,5 60 40 100 10 >100 >100 80 >100 30 >100 60 30 >100 60 

DBO mg/L 0,1 5,2 2,09 1,8 1,07 5,4 2,66 1,2 <0,1 2,79 3,4 2,09 1,2 0,4 2,22 

DQO mg/L 0,44 9,03 7,25 20,89 10,3 14,02 7,84 27,74 11,38 10,3 5,69 7,14 35,36 10 11,7 

Dureza Total mg/L 1 5,5 7,7 7 6,5 13,2 6,6 8 4 15,5 18,7 26,4 26 20 6,5 

Ferro dissolvido mg/L 0,01 1,14 0,55 0,22 0,651 2,02 1,36 0,91 0,69 3,061 0,85 0,15 0,26 0,3 0,804 

Fósforo Total mg/L 0 010 0,02 <0,010 0,049 0,015 <0,010 <0,010 0,052 <0,010 0,07 0,071 0,1 <0,010 0,013 0,564 

Manganês Total mg/L 0, 056 0,2 <0,056 0,083 < 0,1 0,21 0,079 0,042 0,018 < 0,01 0,15 <0,056 0,018 <0,011 < 0,100 

Nitrato mg/L 0, 010 0,11 0,074 0,033 0,031 0,66 0,1 0,14 0,1 0,042 0,15 0,07 0,12 0,25 < 0,01 

Nitrito mg/L 0,17 0,17 <0,17 <0,17 < 0,17 0,34 <0,17 <0,17 0,17 < 0,17 0,17 <0,17 <0,17 <0,17 0,156 

Nitrogênio Amoniacal Total mg/L 0,01 0,26 0,081 0,17 0,115 0,17 0,16 0,3 0,04 < 0,01 0,58 0,035 0,18 0,035 < 0,01 

Nitrogênio total Kjedahl mg/L 0,02 - - - 1,15 - - - - 1,12 - - - - 1,32 

OD (Oxigênio Dissolvido) mg/L 0,1 5,06 3,73 2,59 4,74 4,26 2,59 4,1 6,15 4,01 6,37 7,71 7,04 7,35 7,03 

Óleos e Graxas mg/L 1 <1,0 4,4 <1,0 < 1,0 <1,0 1,8 <1,0 1,8 < 1,0 <1,0 2,9 <1,0 2,6 < 1,0 

Ortofosfato mg/L 0, 010 <0, 010 <0,010 0,015 < 0,01 <0, 010 <0,010 0,015 <0,010 < 0,01 <0, 010 0,032 <0,010 <0,010 < 0,01 

pH - 0,01 6,01 5,5 8,49 5,2 6,46 6,59 8,43 6,31 5,57 7,01 7,44 6,95 7,25 6,57 

Potencial Redox mV 10 - - - 298,1 - - - - 295,5 - - - - 283,1 

Sólidos em Suspensão mg/L 1 65 8 30 < 10 107 10 55 48 34,8 304 59 29 186 464 

Sólidos Totais mg/L 1 71 11 46 < 10 119 30 58 82 49 322 92 51 206 587 

Sólidos Totais Dissolvidos mg/L 1 6,04 3 16 < 10 11,93 20 3 34 14,8 17,37 28 22 20 123 

Sulfatos mg/L 1 <1,0 4,94 7,11 2,99 3,09 8,8 4,59 7,56 2,65 12,56 <1,0 11,2 <1,0 7,8 

Temperatura da Água °C 0,1 27 20,9 22,1 25,6 29,3 20,5 23° 31 25,9 24,7 20,1 20,5 25,7 24,2 

Temperatura do Ar °C 0,1 29,9 31,3 29,7 24,5 31,2 30,9 29,2° 30,1 28,6 30,4 22 30 25,9 21,6 

Turbidez UNT 0, 001 4,76 2,15 7,1 0,86 7,71 5,77 14,7 7,75 23,8 524 31,7 11,1 229 371 

Velocidade da Correnteza Voltas/min 1 0 Ǿ Ø N.D 0 Ǿ Ø 0 ND 933 790 271 0 N.D 

Coliformes termotolerantes NMP/100mL - N.D. N.D. N.D. 14 N.D 11 7 920 920 2 140 110 170 350 

Coliformes Totais NMP/100mL - N.D. 920 79 170 N.D. 240 49 920 920 10 920 350 920 > 1600 
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Tabela 9.62: Resultados das análises físico-químicas e microbiológicas da água (continuação). 

Parâmetro Unidade Limite de detecção 
DV10 

Mar./09 Mai./09 Jul./09 Out./09 Fev./12 

Alcalinidade Total mg/L 1 16,32 29,58 20 16,7 16,5 

Carbono Orgânico total mg/L 2 - - - - < 2,0 

Carbono Total Dissolvido mg/L 2 <2 <2 <2,000 <2,000 < 2,0 

Clorofila µg/L 0, 010 <0, 010 <0,010 <0,010 <0,010 0,14 

Condutividade Elétrica µs/cm 0, 001 23,7 38,55 53,1 38,3 23,3 

Cor Verdadeira mgPt/L 2,5 >100 80 40 >100 60 

DBO mg/L 0,1 3 0,19 <0,1 1,4 2,3 

DQO mg/L 0,44 6,73 7,77 5,42 9,59 9,7 

Dureza Total mg/L 1 19,8 25,3 30 19 8,5 

Ferro dissolvido mg/L 0,01 0,47 0,61 0,41 0,47 0,797 

Fósforo Total mg/L 0 010 0,074 0,083 <0,010 <0,010 0,491 

Manganês Total mg/L 0, 056 0,079 <0,056 <0,011 <0,011 < 0,1 

Nitrato mg/L 0, 010 0,11 0,26 0,25 0,32 0,156 

Nitrito mg/L 0,17 0,17 <0,17 <0,17 0,17 < 0,17 

Nitrogênio Amoniacal Total mg/L 0,01 <0,010 <0,010 0,16 0,043 < 0,01 

Nitrogênio total Kjedahl mg/L 0,02 - - - - 1,31 

OD (Oxigênio Dissolvido) mg/L 0,1 6,42 7,54 7,07 7,38 6,85 

Óleos e Graxas mg/L 1 <1,0 2,4 <1,0 2,3 < 1,0 

Ortofosfato mg/L 0, 010 0, 048 0,03 <0,010 <0,010 < 0,010 

pH - 0,01 7,06 7,4 6,99 7,36 6,76 

Potencial Redox mV 10 - - - - 290,8 

Sólidos em Suspensão mg/L 1 340 35 34 75 0,724 

Sólidos Totais mg/L 1 358 63 51 103 21 

Sólidos Totais Dissolvidos mg/L 1 18 28 17 28 20 

Sulfatos mg/L 1 <1,0 2,46 12,61 <1,0 6,36 

Temperatura da Água °C 0,1 24,6 20,4 20,5 26,6 22,7 

Temperatura do Ar °C 0,1 28,7 24,3 28,1 25 23,9 

Turbidez UNT 0, 001 459 28,4 11,1 133 505 

Velocidade da Correnteza Voltas/min 1 1316 302 296 0 ND 

Coliformes termotolerantes NMP/100mL - N.D 170 33 350 1600 

Coliformes Totais NMP/100mL - 2 350 130 1600 > 1600 
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Durante as 05 (cinco) campanhas, a maioria dos parâmetros analisados apresentou 

resultados em acordo com a legislação. Nestes períodos, as variações verificadas não foram 

capazes de comprometer a qualidade das águas e estiveram relacionadas principalmente a 

fatores sazonais e, também, ao uso e ocupação do solo na bacia de drenagem. 

A seguir, é apresentado um breve descritivo dos principais parâmetros analisados. 

Cabe ressaltar que, além dos resultados de cada uma das amostragens, é apresentado 

comparativo entre as médias dos valores no período seco (maio, julho e outubro/2009) e 

período chuvoso (março/2009 e fevereiro/2012). 

 

- Alcalinidade Total 

 

Os resultados obtidos para o parâmetro Alcalinidade Total encontram-se 

representados no Gráfico 9.6.  

 

 
Gráfico 9.6: Resultados obtidos para o parâmetro Alcalinidade. 

 

Observando-se o Gráfico 9.6, verificou-se que, na maioria dos pontos de 

amostragem, os menores valores para este parâmetro foram encontrados durante o período 

chuvoso, possivelmente em decorrência do aumento do volume das águas e da 

conseqüente diluição das mesmas. 

Calculando-se a média para o período de amostragem, verificou-se que o valor 

médio apresentou-se bastante próximo dos valores obtidos durante as amostragens 

realizadas no período seco. 

Considerando-se os valores máximos, mínimos, médios e o desvio padrão de cada 

ponto de amostragem, verificou-se que não houve diferença significativa entre os mesmos, 
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demonstrando que as variações encontradas relacionam-se, principalmente, com as 

alterações decorrentes da sazonalidade. 

Quando comparadas as médias obtidas no período seco e no período chuvoso, 

verificou-se que, para a maioria dos pontos de amostragem (exceto ponto DV 08), a 

alcalinidade das águas aumentou no período seco, principalmente em função da diminuição 

do nível das águas. A seguir, Gráfico 9.7 apresenta os resultados obtidos em ambos os 

períodos. 

 

 

Gráfico 9.7: Média da alcalinidade total obtida no período chuvoso e no período seco. 
 

- Carbono total dissolvido 

 

Todos os pontos, em todos as amostragens, apresentaram resultados menores que 

o limite de detecção, ou seja, 2,0 mg/L. 

 

- Carbono orgânico total 

 

A análise desse parâmetro somente foi realizada na amostragem realizada em 

fevereiro/2012. Nessa amostragem, todos os pontos apresentaram resultados menores que 

o limite de detecação da metodologia analítica, ou seja, menores que 2,0 mg/L. 
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- Clorofila a 

 

A análise desse parâmetro foi realizada em todos os pontos de amostragem e, nas 

quatro primeiras amostragens, a presença de clorofila foi detectada e, por esse motivo, os 

resultados foram expressos como menores que 0,01 µg/L. 

Considerando-se os resultados obtidos na amostragem realizada em fevereiro/2012, 

foram obtidas as concentrações demonstradas no Gráfico 9.8: 

 

 

Gráfico 9.8: Resultados obtidos para o parâmetro clorofila a, na amostragem realizada em 
fevereiro/2012. 

 

Como a Resolução CONAMA 357/2005 estabelece uma concentração máxima de 

Clorofila a igual a 30 µg/L, pode-se afirmar que todos esses pontos estiveram em acordo 

com a legislação vigente. 

 

- Condutividade elétrica 

 

Em relação à Condutividade Elétrica, os resultados obtidos encontram-se no Gráfico 

9.9. 
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Gráfico 9.9: Resultados para o parâmetro Condutividade Elétrica, em µS/cm. 

 

De acordo com os dados apresentados no Gráfico 9.9, verificou-se que os maiores 

resultados foram observados na amostragem realizada em julho/2009. Esses resultados 

foram influenciados pelo período seco, no qual se verifica a redução no volume das águas, 

inclusive com formação de poços, e consequentemente o aumento na quantidade de íons. 

Os resultados obtidos variaram entre 7,0 µS/cm e 54,0 µS/cm, corroborando com os 

resultados normalmente encontrados para corpos d’água superficiais da bacia do Rio 

Paranaíba. Os menores resultados foram obtidos para as lagoas marginais (DV-06, DV-07 e 

DV-08). 

Assim como ocorreu para o parâmetro alcalinidade, verificou-se, no período seco, o 

aumento nos valores de condutividade elétrica para a maioria dos pontos amostrais. Esse 

aumento encontra-se relacionado à diminuição do nível das águas e com o conseqüente 

aumento na concentração dos íons dissolvidos. A seguir, Gráfico 9.10 apresentando as 

médias dos resultados obtidos no período chuvoso. 

 

0

10

20

30

40

50

60

0

10

20

30

40

50

60

DV-01 DV-02 DV-03 DV-04 DV-05 DV-06 DV-07 DV-08 DV-09 DV-10

C
o

n
d

u
ti

vi
d

ad
e

 e
lé

tr
ic

a 
(u

S/
cm

) 

Pontos de amostragem 

Mar./09

Mai./09

Jul./09

Out./09

Fev./12

Média



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3. 283 

 

Gráfico 9.10: Condutividade elétrica média obtida para o período seco e para o período 
chuvoso. 

 

- Cor 

 

O parâmetro Cor foi analisado em todas as estações de amostragem, sendo que os 

resultados obtidos encontram-se expostos no Gráfico 9.11. Cabe ressaltar que a linha 

vermelha representada no gráfico estabelece o limite máximo (75 mgPt/L) permitido para as 

águas de Classe 2, conforme Resolução CONAMA 357/2005. 

 

 

Gráfico 9.11: Resultados obtidos para o parâmetro cor. 
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O parâmetro cor apresentou resultados dentro dos limites permitidos, apenas nos 

pontos DV-05 e DV-07, em março/2009 e o DV-05 em outubro/2009. Por outro lado, em 

maio/2009, apenas nos pontos DV-08 e DV-10 e em julho/2009, o DV-06, DV-07 e DV-08, 

foram evidenciados resultados em desacordo com a legislação pertinente. Cabe ressaltar 

que, os pontos DV-06 e DV-07, situados em lagoas marginais, encontravam-se secos 

durante a última campanha. As alterações evidenciadas para este parâmetro estiveram 

relacionadas principalmente com a entrada das águas pluviais, período no qual verifica-se o 

aumento do carreamento de partículas para dentro dos cursos d’água e consequentemente 

eleva-se os resultados para o parâmetro cor.  

Considerando-se todas as amostragens realizadas, observaram-se os menores 

resultados na amostragem realizada em fevereiro/2012. 

O Gráfico 9.12, demonstra a média dos resultados obtidos no período chuvoso e no 

período seco. Através desses resultados, verificou-se a diminuição da cor das águas, no 

período seco, corroborando com as informações anteriormente apresentadas, com exceção 

dos pontos situados nas lagoas marginais (DV-06, DV-07 e DV-08). 

 

 

Gráfico 9.12: Médias obtidas para o parâmetro Cor, nos períodos chuvoso e seco. 
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- Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO 

 

Os resultados verificados na análise da DBO encontram-se descritos no Gráfico 9.13. 

Os valores que não estão representados referem-se àqueles que se mostraram menores 

que o limite de detecção da metodologia analítica, ou seja, inferiores a 0,1 mg/L. além disso, 

a linha vermelha representa o limite máximo permitido pela legislação vigente, ou seja, 5,0 

mg/L. 

 

 

Gráfico 9.13: Resultados obtidos para o parâmetro DBO. 

 

Com relação ao DBO, foi observado resultado superior ao limite estabelecido na 

legislação apenas nos pontos DV-06, DV-07 e DV-08, durante a primeira amostragem. Os 

valores obtidos nesses pontos variaram de 5,2 mg/L a 5,4 mg/L. Como o valor obtido foi 

muito próximo do máximo permitido (5,0 mg/L), acredita-se que esse resultado não seja 

capaz de trazer maiores prejuízos à qualidade dessas águas, uma vez que nas demais 

amostragens os resultados para este parâmetro estiveram em acordo com a legislação 

pertinente.  

Conforme pode ser observado no Gráfico 9.14, as maiores médias para o parâmetro 

DBO estiveram relacionadas ao período chuvoso. 
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Gráfico 9.14: Média dos resultados obtidos para o parâmetro DBO, nos períodos chuvoso e 
seco. 

 

- Demanda Química de Oxigênio - DQO 

 

Para a DQO, não existem padrões de referência estabelecidos na legislação vigente. 

A seguir, são apresentados os resultados obtidos para a análise desse parâmetro. 

 

 

Gráfico 9.15: Resultados obtidos para o parâmetro DBO. 
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Conforme observado no Gráfico 9.15, os maiores resultados foram observados na 

terceira campanha de amostragem (período de estiagens), sendo os maiores resultados 

registrados nas lagoas marginais (DV06, DV07 e DV08), bem como no rio Paranaíba, na foz 

do Ribeirão Boqueirão (DV05) e na foz dos córregos Santana e Buritis (DV09). 

Considerando-se as médias obtidas no período seco e no período chuvoso, verificou-

se que não houve um padrão de distribuição da DQO, conforme a sazonalidade. Alguns 

pontos registraram as maiores médias no período seco, enquanto que para outros, as 

maiores demandas químicas de oxigênio foram registradas no período chuvoso, conforme 

pode ser observado no Gráfico 9.16. 

 

 

Gráfico 9.16: Médias do parâmetro DQO, no período seco e no período chuvoso. 
 

- Dureza total 

 

A análise da dureza total apresentou resultados variando entre 4 mg/L e 32 mg/L, 

conforme apresentado no Gráfico 9.17.  
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Gráfico 9.17: Resultados obtidos para o parâmetro Dureza Total. 

 

Diante dos resultados apresentados, pode-se afirmar que todos os pontos 

apresentaram águas classificadas como brandas, uma vez que todos os resultados foram 

menores que 70 mg/L. 

Verificou-se, no período seco, um aumento nos valores da dureza, quando 

comparadas as médias dos resultados obtidos no período seco e no período chuvoso 

(Gráfico 9.18). 

 

 

Gráfico 9.18: Médias obtidas para o parâmetro dureza total, nos períodos seco e chuvoso. 
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- Ferro dissolvido e manganês total 

 

O ferro é um dos elementos mais abundantes na crosta terrestre, por isso, seus 

compostos são encontrados em todos os corpos d’água, mesmo em concentrações 

reduzidas. Deve ser destacado que as águas de muitas regiões brasileiras, como é o caso 

de Minas Gerais, em função das características geoquímicas da bacia de drenagem, 

apresentam naturalmente teores elevados de ferro e mesmo de manganês, que podem 

inclusive superar os limites de potabilidade (VON SPERLING, 2005). 

Para o parâmetro ferro solúvel, a legislação prevê uma concentração máxima igual a 

0,3 mg/L. Os resultados evidenciados em cada campanha são apresentados no Gráfico 

9.19.  

 

 

Gráfico 9.19: Resultados obtidos para o parâmetro Ferro Dissolvido. 

 

O ferro apresentou resultados acima dos limites estabelecidos em todas as estações 

de amostragem em março/2009, enquanto que em maio/2009 apenas nos pontos DV-05 e 

DV-09 foi observado valores em acordo com a legislação. Já em julho/2009, apenas os 

pontos DV-03, DV-04, DV-08 e DV-10 e em outubro/2009, o DV-01, DV-02, DV-03, DV-04, 

DV-08 e DV-10 apresentaram resultados acima do limite estabelecido. Na amostragem 

realizada em fevereiro/2012, verificou-se que apenas o ponto DV-03 apresentou resultado 

em conformidade com o estabelecido na legislação, ou seja, resultado inferior a 0,3 mg/L. 
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Para todos os demais pontos, as concentrações de ferro encontradas foram maiores que 0,3 

mg/L. 

Analisando-se as médias dos resultados, obtidas tanto para o período seco, quanto 

para o período chuvoso, verificaram-se maiores resultados no período chuvoso. Tal fato era 

esperado uma vez que, nesse período, ocorre o carreamento de partículas do solo para 

dentro dos corpos d’água, aumentando as concentrações desse parâmetro. A seguir, 

Gráfico 9.20 apresenta os resultados obtidos para cada um dos pontos, tanto no período 

chuvoso quanto no período seco. 

 

 

Gráfico 9.20: Médias das concentrações de ferro, no período seco e no período chuvoso. 
 

Para o parâmetro manganês, a Resolução CONAMA 357/2005 estabelece um limite 

máximo de 0,1 mg/L. Os resultados obtidos são apresentados no Gráfico 9.21. No entanto, 

os valores não representados referem-se aqueles que se mostraram menores que o limite 

de detecção da metodologia analítica (<0,056 mg/L). 
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Gráfico 9.21: Resultados obtidos para o parâmetro Manganês. 

 

Conforme pode ser observado no Gráfico 9.21, os resultados que estiveram em 

desacordo com a legislação vigente foram encontrados nas amostragens realizadas no 

período chuvoso (março/2009).Na amostragem realizada em fevereiro/2012, a presença de 

manganês não foi detectada em nenhum dos pontos de amostragem. 

O ferro e o manganês são elementos muito frequentes na superfície da terra. 

Consequentemente, seus compostos são encontrados em todos os corpos d’água, mesmo 

que em concentrações muito reduzidas. Por esse motivo, acredita-se que a origem dos 

resultados observados para estes parâmetros seja a influência dos sedimentos do fundo dos 

corpos d’água e, também, a existência desses elementos na bacia de drenagem. A 

ocorrência de chuvas favorece o carreamento de partículas do solo para dentro dos corpos 

d’água, aumentando, em conseqüência, as concentrações de ferro e manganês. 

O Gráfico 9.22 a seguir demonstra a relação das concentrações do parâmetro 

manganês com o período chuvoso, corroborando com as informações já apresentadas. 
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Gráfico 9.22: Médias para o parâmetro manganês, nos períodos seco e chuvoso. 
 

- Fósforo total e ortofosfato 

 

Na maioria das águas continentais, o fósforo é o principal fator limitante de sua 

produtividade. Além disso, tem sido apontado como o principal responsável pela 

eutrofização artificial destes ecossistemas. 

O fosfato presente em ecossistemas aquáticos continentais tem origem de fontes 

naturais e artificiais. Dentre as fontes naturais, as rochas da bacia de drenagem constituem 

a fonte básica de fosfato para os ecossistemas aquáticos continentais (CETESB, 1994). 

Para as águas doces de Classe 2, a Deliberação Normativa Conjunta 

COPAM/CERH-MG 01/2008 estabelece os seguintes limites: 

 

 Até 0,030 mg/L em ambientes lênticos. 

 Até 0,050 mg/L, em ambientes intermediários, com tempo de residência entre 2 e 40 

dias, e tributários diretos de ambiente lêntico. 

 Até 0,1 mg/L, para ambientes lóticos e tributários de ambientes intermediários. 

 

Os resultados obtidos em cada uma das campanhas são apresentados no Gráfico 

9.23. É importante ressaltar que os valores não representados referem-se aqueles que se 

mostraram menores que o limite de detecção da metodologia analítica, ou seja, inferiores a 

0,010 mg/L. 
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Gráfico 9.23: Resultados obtidos para o parâmetro Fósforo Total. 

 

O fósforo apresentou concentrações acima do limite estabelecido na legislação 

apenas no ponto DV-06 em março/2009 e no DV-06, DV-07 e DV-08 em julho/2009. Nas 

demais campanhas, os resultados estiveram em acordo com a legislação. Na amostragem 

realizada em fevereiro/2012, foram observadas as maiores concentrações para o parâmetro 

fósforo, na maior parte dos pontos de amostragem, apresentando, na maioria das vezes, 

resultados acima do limite máximo recomendado para os ambientes lóticos e para o ponto 

DV-08 (ambiente lêntico). 

Quando comparadas as médias obtidas no período seco e chuvoso, foram 

observados maiores resultados para o período chuvoso, principalmente em função do 

arraste de partículas para dentro dos corpos d’água. A seguir, Gráfico 9.24 apresenta as 

médias dos dois períodos (seco e chuvoso). 
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Gráfico 9.24: Médias para o parâmetro fósforo, no período seco e no período chuvoso. 
 

Para o ortofosfato não existem valores de referência estabelecidos na legislação 

vigente. Os resultados observados encontram-se no Gráfico 9.25. 

 

 

Gráfico 9.25: Resultados obtidos para o parâmetro Ortofosfato. 

 

Para a maioria dos pontos de amostragem, a presença de ortofosfatos não foi 

detectada. Para os pontos onde foram observadas concentrações desse parâmetro, os 

resultados variaram de 0,012 mg/L a 0,048 mg/L, evidenciando a ocorrência de baixas 

concentrações. 
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- Série nitrogenada: nitrato, nitrito, nitrogênio amoniacal e nitrogênio total Kjedahl 

 

O nitrogênio é um dos elementos mais importantes no metabolismo de ecossistemas 

aquáticos. Esta importância deve-se principalmente à sua participação na formação de 

proteínas, um dos componentes básicos da biomassa. 

O nitrogênio amoniacal é uma substância tóxica não persistente e não cumulativa e, 

sua concentração, que normalmente é baixa, não causa nenhum dano fisiológico aos seres 

humanos e animais. Em sua forma gasosa tem sido largamente citado como produto tóxico 

às algas, ao zooplâncton e aos peixes; atuando como inibidora da fotossíntese das algas 

(VON SPERLING, 2005). 

De acordo com a Resolução CONAMA 357/2005, têm-se os seguintes limites 

máximos permitidos para o parâmetro nitrogênio amoniacal, de acordo com o pH das águas: 

 

 3,7 mg/L N, para pH < 7,5 

 2,0 mg/L N, para 7,5 < pH < 8,0 

 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH < 8,5 

 0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 

 

Para os pontos de amostragem que o pH foi inferior a 7,5, o limite máximo de 

nitrogênio amoniacal permitido foi de 3,7 mg/L, enquanto que para aqueles que o pH foi 

menor que 8,5, o limite máximo foi igual a 1,0 mg/L. 

Os resultados obtidos em cada uma das campanhas são apresentados no Gráfico 

9.26. É importante ressaltar que os valores que não estão representados, referem-se 

aqueles que se mostraram menores que o limite de detecção da metodologia analítica. 
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Gráfico 9.26: Resultados obtidos para o parâmetro Nitrogênio Amoniacal. 

 

Diante destes resultados verificou-se que, nas cinco campanhas realizadas, todas as 

amostras apresentaram-se em acordo com a legislação ambiental. Comparando-se as 

médias dos resultados do período seco e do período chuvoso, não foi observado padrão 

relacionado à sazonalidade, conforme apresentado no gráfico abaixo. 

 

 

Gráfico 9.27: Médias para o parâmetro nitrogênio amoniacal, no período seco e chuvoso. 
 

Concentrações de nitratos superiores a 5,0 mg/L demonstram condições sanitárias 

inadequadas, pois a principal fonte de nitrogênio nitrato são dejetos humanos e animais. Os 

nitratos estimulam o desenvolvimento de plantas, sendo que organismos aquáticos, como 

algas, florescem na presença destes. 
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Tanto a Resolução CONAMA 357/2005 quanto a Deliberação Normativa Conjunta 

COPAM/CERH-MG 01/2008 estabelecem um limite máximo de 10 mg/L para a 

concentração de nitratos na água. Os resultados obtidos em cada uma das campanhas são 

visualizados no Gráfico 9.28. 

 

 

Gráfico 9.28: Resultados obtidos para o parâmetro Nitrato. 

 

Todos os pontos apresentaram baixas concentrações de nitrato, sendo que os 

valores obtidos, em todos os pontos e em todas as amostragens, apresentaram resultados 

em conformidade com o estabelecido na legislação vigente. 

 

 

Gráfico 9.29: Médias para a concentração de nitrato, nos períodos seco e chuvoso. 
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O nitrito, por sua vez, é uma forma química do nitrogênio normalmente encontrada 

em quantidades diminutas nas águas superficiais, pois o nitrito é instável na presença do 

oxigênio, ocorrendo como uma forma intermediária. O íon nitrito pode ser utilizado pelas 

plantas como uma fonte de nitrogênio. A presença de nitritos em água indica processos 

biológicos ativos influenciados por poluição orgânica. 

A legislação ambiental (Resolução CONAMA 357/2005) estabelece um limite de 1,0 

mg/L para este parâmetro.Os resultados encontrados para o nitrito são visualizados no 

Gráfico a seguir, ressaltando-se que os valores não representados referem-se aqueles que 

se mostraram menores que o limite de detecçãod a metodologia analítica (<0,17 mg/L). 

 

 

Gráfico 9.30: Resultados obtidos para o parâmetro Nitrito. 

 

Conforme observado, todos os pontos de amostragem apresentaram resultados em 

conformidade com o estabelecido na legislação. 

 

O nitrogênio total de Kjedahl foi analisado apenas na amostragem realizada em 

fevereiro/2012, sendo que os resutlados obtidos encontram-se representados no Gráfico 

9.31: 

 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

N
it

ri
to

 (
m

g/
L)

 

Pontos de amostragem 

Mar./09

Mai./09

Jul./09

Out./09

Fev./12



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3. 299 

 

Gráfico 9.31: Concentrações do parâmetro Nitrogênio de Kjedahl, obtidos em fevereiro/2012. 
 

Conforme observado, as concentrações obtidas para esse parâmetro foram 

consideradas baixas, uma vez que variaram de 1,1 mg/L a 1,49 mg/L. Dessa forma, não 

foram verificadas grandes variações entre os pontos de amostragem. 

 

- Oxigênio dissolvido 

 

Dentre os gases dissolvidos na água, o oxigênio é um dos mais importantes na 

dinâmica e na caracterização de ecossistemas aquáticos. As principais fontes de oxigênio 

para a água são a atmosfera e a fotossíntese. A concentração de oxigênio dissolvido na 

água varia segundo a temperatura e a altitude, sendo a sua introdução condicionada pelo ar 

atmosférico, à fotossíntese e a ação dos aeradores. Por outro lado, as perdas são o 

consumo pela decomposição de matéria orgânica, perdas para a atmosfera, respiração de 

organismos aquáticos e oxidação de íons metálicos como o ferro e o manganês. Sua 

determinação é de fundamental importância para avaliar as condições naturais da água e 

detectar impactos ambientais como eutrofização e poluição orgânica. 

Para que as condições de qualidade dos cursos d’água de Classe 2 sejam mantidas, 

o limite de OD não deve ser inferior a 5 mg/L, em qualquer amostra. Os valores mensurados 

para o oxigênio dissolvido em cada uma das amostragens encontram-se representados no 

Gráfico 9.32. 
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Gráfico 9.32: Resultados obtidos para o parâmetro Oxigênio Dissolvido. 

 

Os pontos DV-06, DV-07, DV-08, em maio/2009, os pontos DV-06 e DV-08 em 

julho/2009 e os pontos DV-07 e DV-08, na amostragem realizada em fevereiro/2012, 

apresentaram resultados em desacordo com a legislação. Como os resultados foram muito 

próximos do limite estabelecido, acredita-se que essas variações não são capazes de alterar 

significativamente a qualidade destas águas.  

Conforme pode ser observado no Gráfico a seguir, verificou-se um aumento na 

concentração de oxigênio dissolvido no período seco, com exceção das lagoas marginais, 

que apresentaram redução significativa na sua quantidade de água, até secarem totalmente. 
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Gráfico 9.33: Médias das concentrações de oxigênio dissolvido, nos períodos seco e chuvoso. 
 

- Óleos e graxas 

 

Os óleos e graxas são substâncias orgânicas de origem mineral, vegetal ou animal. 

Estas substâncias geralmente são hidrocarbonetos, gorduras, ésteres, entre outros. São 

raramente encontrados em águas naturais, normalmente oriundos de despejos e resíduos 

industriais, esgotos domésticos, efluentes de oficinas mecânicas, postos de gasolina, 

estradas e vias públicas. 

A presença de material graxo nos corpos d'água, além de acarretar problemas de 

origem estética, diminui a área de contato entre a superfície da água e o ar atmosférico, 

impedindo, dessa maneira, a transferência do oxigênio da atmosfera para a água. 

Os óleos e graxas em seu processo de decomposição reduzem o oxigênio dissolvido 

elevando a DBO e a DQO, causando alteração no ecossistema aquático. Na legislação 

brasileira não existe limite estabelecido para esse parâmetro; a recomendação é de que os 

óleos e as graxas estejam virtualmente ausentes nas águas de classes 1, 2 e 3.  

Os resultados obtidos em cada campanha são observados no Gráfico 9.34, a seguir. 

Vale ressaltar que os valores que não se encontram representados referem-se aqueles que 

se mostraram menores que o limite de detecção da metodologia analítica (<1,0 mg/L). 
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Gráfico 9.34: Resultados obtidos para o parâmetro Óleos e Graxas. 

 

Para o parâmetro óleos e graxas foi verificada valores em acima do limite permitido 

nas estações de amostragem DV-05 em março/2009, no DV-04, DV-05, DV-06, DV-07, DV-

08, DV-09 e DV-10 em maio/2009 e no DV-04 DV-05, DV-08, DV-09, DV-10 durante a 

campanha de outubro/2009. Na amostragem realizada em fevereiro/2012 não foi detectada 

a presença desse parâmetro em nenhum dos pontos de amostragem.  

Acredita-se que esse parâmetro tenha se originado pela produção de óleos pela 

vegetação existente no entorno desse ponto, uma vez que não foram registrados, quando 

da coleta, indícios de contaminação de fontes externas.  

 

- Potencial hidrogeniônico 

 

O potencial hidrogeniônico (pH) representa a concentração de íons hidrogênio H+ 

(em escala anti-logarítmica), dando uma indicação sobre a condição de acidez, neutralidade 

ou alcalinidade da água.  

A origem natural do pH está associada à dissolução de rochas, absorção de gases 

da atmosfera, oxidação da matéria orgânica e a fotossíntese, enquanto sua origem 

antropogênica está relacionada aos despejos domésticos e industriais. Os organismos 

aquáticos estão geralmente adaptados às condições de neutralidade e, em conseqüência, 
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alterações bruscas do pH de uma água afetam as taxas de crescimento de microorganismos 

e podem resultar no desaparecimento dos organismos presentes na mesma. 

Para que as águas estejam dentro dos padrões estabelecidos pela legislação 

vigente, quanto ao parâmetro pH, o mesmo poderá variar de 6,0 a 9,0. Os resultados 

obtidos são apresentados no Gráfico 9.35. 

 

 

Gráfico 9.35: Resultados obtidos para o parâmetro pH. 

 

Conforme observado no Gráfico 9.35, verificou-se que apenas os pontos DV-06 e 

DV-07, em maio/2009 e os pontos DV-06, DV-07 e DV-08, em fevereiro/2012, apresentaram 

resultados ligeiramente menores que o limite mínimo estabelecido na legislação vigente. 

Esses resultados apresentaram-se bastante próximos desse limite, não sendo capazes de 

trazer alterações significativas às comunidades existentes nesse ponto. 

Observando-se as médias dos valores, nos períodos seco e chuvoso, foram 

verificados os maiores valores no período seco, no entanto, os resultados obtidos foram 

bastante próximos, conforme apresentado no Gráfico 9.36. 
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Gráfico 9.36: Médias para o parâmetro pH, observadas nos períodos seco e chuvoso. 
 

- Potencial Redox 

 

O Potencial Redox é a habilidade de uma molécula, átomo ou íon perder elétrons 

para uma outra molécula, átomo ou íon ganhar elétrons. Redox é uma relação entre 

oxigênio e nutrientes dissolvidos na água. 

Esse parâmetro somente foi analisado na amostragem realizada em fevereiro/2012 e 

os resultados obtidos encontram-se apresentados no Gráfico 9.37: 

 

 

Gráfico 9.37: Potencial Redox. (fev./2012) 
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Conforme observado, não foram observadas diferenças significativas entre os pontos 

de amostragem. 

 

- Sólidos em suspensão 

 

Sólidos em suspensão na água incluem tanto materiais inorgânicos (areia, silte, 

argila e cinzas) quanto frações orgânicas (óleos, graxas, fibras, entre outros). Os sólidos em 

suspensão afetam negativamente a fauna aquática, pois, ao depositarem-se no fundo de 

lagoas e rios, formam uma cobertura de material que destrói a flora que serve de alimento 

para os peixes, além de diminuir o suprimento de oxigênio natural dos lagos, produzindo gás 

sulfídrico, metano e outros gases tóxicos. A turbidez das águas também está relacionada 

com a presença de sólidos em suspensão, que impedem a penetração de luz, prejudicando 

a fotossíntese de vegetais subaquáticos. 

Para esse parâmetro, não existem valores de referência estabelecidos na legislação 

vigente. Os resultados obtidos encontram-se representados no Gráfico 9.38. 

 

 

Gráfico 9.38: Resultados obtidos para o parâmetro Sólidos em Suspensão. 

 

Como já era esperado, verificou-se a maior quantidade de sólidos em suspensão no 

período chuvoso, quando comparadas as médias desse período com o período seco. A 

seguir, Gráfico 9.39 contendo os valores médios de cada um dos períodos. 
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Gráfico 9.39: Médias das concentrações de sólidos em suspensão, nos períodos seco e 
chuvoso. 

 

- Sólidos totais dissolvidos 

 

Os sólidos dissolvidos são os materiais que passam através de um filtro sintetizado 

padrão e que posteriormente são evaporados e secos a uma determinada temperatura por 

um determinado período de tempo. Os sólidos dissolvidos são os principais responsáveis 

pela cor das águas. 

De acordo com a Resolução CONAMA 357/2005, o limite de sólidos dissolvidos nas 

águas de Classe 2 é de 500 mg/L. No Gráfico 9.40, são observados os resultados 

encontrados em cada campanha de amostragem.  
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Gráfico 9.40: Resultados obtidos para o parâmetro sólidos dissolvidos. 

 

Observando-se os resultados obtidos, verificou-se que todos os pontos de 

amostragem apresentaram resultados em conformidade com o estabelecido na legislação 

vigente. 

Considerando-se as médias obtidas nos períodos secos e chuvoso, verificaram-se 

maiores resultadosno período chuvoso, conforme apresentado no Gráfico 9.41. Esses 

resultados corroboram com a maioria dos resultados obtidos no período chuvoso, em função 

do carreamento de partículas de solo para dentro dos corpos d’água. 

 

 

Gráfico 9.41: Médias das concentrações de sólidos dissolvidos, nos períodos seco e chuvoso. 
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- Sulfatos 

 

O enxofre em ecossistemas aquáticos pode apresentar-se sob várias formas, como 

íon sulfato, íon sulfito, íon sulfeto, gás sulfídrico, dióxido de enxofre, ácido sulfúrico, enxofre 

molecular, associado a metais, etc. Dentre as várias formas de enxofre presentes na água, o 

íon sulfato e o gás sulfídrico são as mais freqüentes, sendo que o íon sulfato assume maior 

importância na produtividade do ecossistema, visto que constitui a principal fonte de enxofre 

para os produtores primários. 

As fontes de enxofre para os ambientes aquáticos são principalmente três: 

decomposição de rochas, chuvas (lavagem da atmosfera) e agricultura. A concentração de 

enxofre nos lagos tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. Este aumento tem 

sido observado não somente nos lagos localizados em regiões industrializadas, mas 

também naqueles distantes de centros urbanos e industriais. O transporte de gases e 

material particulado na atmosfera, contendo enxofre e, a sua posterior precipitação com as 

chuvas, tem sido apontado como a principal causa para o aumento na concentração de 

enxofre nos lagos. 

A Resolução CONAMA 357/2005 estabelece um limite máximo igual a 250,0 mg/L 

para este parâmetro. Os resultados obtidos em cada campanha são apresentados no 

Gráfico 9.42. 

 

 

Gráfico 9.42: Resultados obtidos para o parâmetro Sulfatos. 
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Conforme observado, todos os pontos apresentaram resultados menores que 15,0 

mg/L, apresentando, portanto, conformidade com o estabelecido na legislação vigente. 

Verificou-se que os mairoes resultados, para a maioria dos pontos de amostragem, foram 

observados na amostragem realizada em julho/2009, ou seja, no auge do período seco. 

Comparando-se as médias dos resultados obtidos nos períodos seco e chuvoso, 

verificaram-se as maiores médias no período chuvoso, conforme apresentado no Gráfico 

9.43: 

 

 

Gráfico 9.43: Média do parâmetro sulfato, no período seco e chuvoso. 
 

- Turbidez 

 

A turbidez é a medida da dificuldade de um feixe de luz atravessar uma certa 

quantidade de água, conferindo uma aparência turva à mesma. As principais causas da 

turbidez da água são: presença de matérias sólidas em suspensão (silte, argila, sílica, 

colóides), matéria orgânica e inorgânica finamente divididas, organismos microscópicos e 

algas. A origem desses materiais pode ser o solo, a mineração, as indústrias ou o esgoto 

doméstico lançado no manancial sem tratamento. 

A Resolução CONAMA 357/2005 estabelece um limite máximo de 100 UNT para as 

águas doces de Classe 2. Os valores obtidos em cada uma das campanhas são 

evidenciados no Gráfico 9.44. 
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Gráfico 9.44: Resultados obtidos para o parâmetro Turbidez. 

 

Em relação a turbidez, apenas os pontos DV-01, DV-02, DV-04 e DV-10, em 

março/2009 e o DV-01, DV-03, DV-04 e DV-09, em outubro/2009, apresentaram resultados 

acima do limite máximo permitido. Nos demais pontos e amostragem, os valores obtidos 

foram inferiores a 100 UNT.  Na amostragem realizada em fevereiro/2012, verificou-se que 

os pontos DV-01, DV-02, DV-09 e DV-10 apresentaram resultados acima do limite 

estabelecido na legislação vigente. 

As alterações observadas para o parâmetro turbidez provavelmente estão 

relacionadas com a entrada de águas pluviais, visto que neste período intensifica-se o 

carreamento de partículas para dentro dos cursos d’águas e consequentemente eleva-se o 

valor da turbidez. A seguir, Gráfico 9.45 apresentando as médias obtidas nos períodos seco 

e chuvoso. 
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Gráfico 9.45: Média do parâmetro turbidez, nos períodos seco e chuvoso. 
 

 Análises microbiológicas 

 

Para as análises microbiológicas, apenas o DV-01 em maio/2009, o DV-04 em 

outubro/2009 e os pontos DV-03, DV-04 e DV-10, em fevereiro/2012, apresentaram 

quantidade de coliformes termotolerantes superior ao limite máximo permitido, estando em 

desacordo com a legislação vigente. A seguir é apresentado Gráfico 9.46 com o resultado 

obtido. 
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Gráfico 9.46: Resultados obtidos para o parâmetro Coliformes Termotolerantes. 

 

Considerando-se a Resolução CONAMA 274/2000, que estabelece os padrões de 

balneabilidade, ou seja, de recreação de contato primário (natação, ski, dentre outros), 

observa-se a seguinte classificação: 

 

Art. 2º. As águas doces, salobras e salinas destinadas à balneabilidade (recreação 

de contato primário) terão sua condição avaliada nas categorias própria e 

imprópria.  

§ 1º As águas consideradas próprias poderão ser subdivididas nas seguintes 

categorias 

a) Excelente: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em 

cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no 

máximo, 250 coliformes fecais (termotolerantes) ou 200 Escherichia coli ou 25 

enterococos por l00 mililitros; 

b) Muito Boa: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em 

cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no 

máximo, 500 coliformes fecais (termotolerantes) ou 400 Escherichia coli ou 50 

enterococos por 100 mililitros; 

c) Satisfatória: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em 

cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no 

máximo 1.000 coliformes fecais (termotolerantes) ou 800 Escherichia coli ou 100 

enterococos por 100 mililitros. 
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§ 4o As águas serão consideradas impróprias quando no trecho avaliado, for 

verificada uma das seguintes ocorrências: 

a) não atendimento aos critérios estabelecidos para as águas próprias; 

b) valor obtido na última amostragem for superior a 2500 coliformes fecais 

(termotolerantes) ou 2000 Escherichia coli ou 400 enterococos por 100 mililitros; 

c) incidência elevada ou anormal, na Região, de enfermidades transmissíveis por 

via hídrica, indicada pelas autoridades sanitárias ;  

d) presença de resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, inclusive esgotos 

sanitários, óleos, graxas e outras substâncias, capazes de oferecer riscos à saúde 

ou tornar desagradável a recreação; 

e) pH < 6,0 ou pH > 9,0 (águas doces), à exceção das condições naturais; 

f) floração de algas ou outros organismos, até que se comprove que não oferecem 

riscos à saúde humana; 

g) outros fatores que contra-indiquem, temporária ou permanentemente, o 

exercício da recreação de contato primário. 

 

Assim, de acordo com os resultados obtidos, verificou-se que as águas dos pontos 

DV-01, em maio/2009; DV-03, nas amostragem realizada em fevereiro/2012; DV-04, nas 

amostragens realizadas em outubro/2009 e fevereiro/2012 e DV-10, também em 

fevereiro/2012, apresentaram concentrações de coliformes termotolerantes acima de 1000 

NMP/100 mL e, por esse motivo, foram consideradas impróprias para atividades de 

balneabilidade. 

Para os demais pontos, verificou-se que as águas apresentaram concentrações de 

coliformes que permitiram que as águas fossem consideradas próprias para as atividades de 

recreação de contato primário. 

 

 Análises de metais 

 

Durante a amostragem de outubro/2009, foram analisados também alguns metais e 

os resultados observados encontra-se na tabela a seguir. 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3. 314 

Tabela 9.63: Resultados das análises de metais na água. 

Parâmetro Unidade Limite de detecção DV-01 DV-02 DV-03 DV-04 DV-05 DV-08 DV-09 DV-10 

Alumínio dissolvido mg/L 0,0002 0,058 0,033 0,034 0,041 <0,0002 <0,0002 0,050 0,062 

Antimônio mg/L 0,01 <0,010 <0,010 0,186 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Arsênio Total mg/L 0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Bário mg/L 0,0001 0,019 0,026 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,015 0,018 

Berílio mg/L 0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 

Boro mg/L 0,024 0,106 <0,024 <0,024 <0,024 0,992 <0,024 1,035 0,132 

Cádmio mg/L 0,0002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 1,226 <0,001 1,267 <0,001 

Chumbo mg/L 0,007 0,145 <0,007 <0,007 <0,007 1,068 <0,007 1,088 <0,007 

Cianeto mg/L 0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Cobalto mg/L 0,033 0,138 <0,033 0,317 0,217 3,368 <0,033 3,443 <0,033 

Cobre Dissolvido mg/L 0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 

Cromo Total mg/L 0,001 0,438 <0,001 <0,001 <0,001 3,392 <0,001 3,443 <0,001 

Lítio mg/L 0,019 <0,019 <0,019 <0,019 <0,019 <0,019 <0,019 <0,019 <0,019 

Mercúrio Total mg/L 0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 

Níquel mg/L 0,003 0,162 0,045 0,695 0,72 1,16 0,063 1,175 0,018 

Organoclorados µg/L 0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Organofosforados µg/L 0,01 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Prata mg/L 0,002 0,003 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Selênio mg/L 0,047 <0,047 <0,047 <0,047 <0,047 <0,047 <0,047 <0,047 <0,047 

Sulfeto mg/L 0,024 0,152 0,173 0,127 0,128 <0,024 <0,024 0,227 0,284 

Vanádio mg/L 0,002 0,006 0,005 0,004 0,004 <0,002 <0,002 0,004 0,004 

Urânio mg/L 0,04 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 0,014 

Zinco mg/L 0,0003 0,139 0,122 2,162 1,288 1,038 0,148 1,109 0,055 
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Os parâmetros arsênio total, berílio, cianeto, cobre dissolvido, lítio, mercúrio, 

organoclorados, organofosforados e selênio não foram detectados em nenhum dos pontos 

analisados, uma vez que os resultados obtidos foram inferiores ao limite da metodologia 

analítica de cada uma destas análises. 

A presença de antimônio foi evidenciada apenas no ponto DV-03, que apresentou 

resultado igual a 0,186 mg/L. Já a prata foi detectada no DV-01, correspondendo a 0,003 

mg/L, enquanto que o urânio foi encontrado no DV-10, apresentando uma concentração 

igual a 0,014 mg/L. 

O parâmetro cádmio foi detectado nos pontos DV-05 e DV-09, apresentando 1,226 

mg/L e 1,267 mg/L, respectivamente. A presença de chumbo foi verificada apenas nos 

pontos DV-01, DV-05 e DV-09, com resultados variaram de 0,145 mg/L a 1,088 mg/L, sendo 

o maior valor observado no DV-09. 

Para o boro, os resultados variaram de 0,106 mg/L a 1,035 mg/L, sendo detectado 

apenas nos pontos DV-01, DV-05, DV-09 e DV-10 e o maior valor evidenciado no DV-09. Já 

o cobalto não foi observado apenas nos pontos DV-02, DV-08, DV-10. Nos demais, os 

resultados para este parâmetro variaram de 0,138 mg/L a 3,443 mg/L, sendo o maior valor 

verificado no DV-09. 

A presença de bário foi evidenciada nos pontos DV-01, DV-02, DV-09 e DV-10 com 

concentrações variando de 0,026 mg/L a 0,015 mg/L. O cromo foi detectado apenas nos 

pontos DV-01, DV-03 e DV-09, sendo que este último apresentou o maior resultado, 

correspondendo a 3,443 mg/L. 

O alumínio não foi detectado apenas nos pontos DV-05 e DV-08, nas demais 

estações de amostragem, os resultados variaram de 0,033 mg/L no DV-02 a 0,062 mg/L no 

DV-10. 

O parâmetro zinco foi detectado em todas as estações de amostragem e os 

resultados variaram de 0,122 mg/L no ponto DV-02 a 2,162 mg/L no DV-03. O níquel 

também foi evidenciado em todos os pontos, com resultados variando de 0,018 mg/L a 

1,175 mg/L, sendo o maior resultado observado no ponto DV-09. 

Tanto o sulfeto quanto o vanádio não foram observados apenas nos pontos DV-05 e 

DV-08. Nos demais pontos, o sulfeto variou de 0,127 mg/L a 0,284 mg/L, enquanto o 

vanádio oscilou de 0,004 mg/L a 0,006 mg/L. 
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 Classificação das águas de acordo com Portaria 2914/2011, do Ministério da 

Saúde. 

 

A Portaria 2914/2011, do Ministério da Saúde, estabelece os padrãoes de 

potabilidade das águas destinadas ao consumo humano, sendo esta a água potável 

destinada à ingestão, preparação e produção de alimentos e à higiene pessoal, 

independentemente de sua origem. 

Assim, para que as águas possam ser utilizadas para consumo humano, deverão ser 

observados alguns parâmetros, tais como: 

 pH entre 6,0 e 9,5; 

 Ausência de coliformes totais e termotolerantes; 

 Turbidez menor ou igual a 5,0 UNT; 

 Cor de no máximo 15 mgPt/L; 

 Sólidos totais dissolvidos menores ou iguais a 1000 mg/L; 

 Sulfato menor ou igual a 250 mg/L; 

 Ferro menor ou igual a 0,3 mg/L; dentre outros. 

 

Para a maioria dos parâmetros físico-químicos, verificou-se que os resultados 

encontram-se em conformidade com a legislação vigente. No entanto, para os parâmetros 

turbidez, cor e ferro, além dos coliformes totais e termotolerantes, foram encontrados 

resultados maiores que os limites estabelecidos na Portaria 2914/2011. Sendo assim, 

recomenda-se que essas águas somente sejam utilizadas para o consumo humano após 

passarem por algum tipo de processo de tratamento, tal como a cloração. 

 

 Índice da qualidade das águas 

 

Depois de comparados os resultados com os padrões estabelecidos na legislação, 

foi efetuado o cálculo do Índice de Qualidade das Águas – IQA, de acordo com a 

metodologia estabelecida pelo IGAM (2007). Assim, são utilizados nove parâmetros, 

considerados mais representativos: oxigênio dissolvido, coliformes fecais, pH, demanda 

bioquímica de oxigênio, nitrato, fosfato total, temperatura da água, turbidez e sólidos totais. 

A cada parâmetro foi atribuído um peso, listados na Tabela a seguir, de acordo com sua 

importância relativa no cálculo do IQA. 
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Tabela 9.64: Parâmetros utilizados no cálculo do IQA, com seus respectivos pesos. 

 

 

Então o IQA foi calculado pelo produtório ponderado das qualidades de água 

correspondentes aos parâmetros conforme a fórmula: 

 

Onde: 

IQA – índice de qualidade da água, um número de 0 a 100 

qi = qualidade do parâmetro i obtido através da curva média específica de qualidade; 

wi = peso atribuído ao parâmetro, em função de sua importância na qualidade, entre 0 e 1. 

 

Os valores do índice variam entre 0 e 100, conforme especificado a seguir: 

 
Tabela 9.65: Limites do IQA.  

 
(Fonte: IGAM/SEMAD). 

 

Efetuando-se os cálculos, foram obtidos os resultados apresentados na Tabela que 

se segue: 

 

Tabela 9.66: Resultados obtidos para o cálculo do IQA. 

Parâmetro 
Resultados IQA 

Mar./2009 Maio./2009 Jul./2009 Out./2009 Fev./2009 

DV-01 68,81 68,88 67,67 63,43 57,12 

DV-02 70,28 73,98 79,13 68,87 55,1 

DV-03 78 81,02 80,9 59,36 61,9 

DV-04 81,78 82,25 81,86 56,19 59,94 

DV-05 67,67 79,33 80,38 81,62 65,43 
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Parâmetro 
Resultados IQA 

Mar./2009 Maio./2009 Jul./2009 Out./2009 Fev./2009 

DV-06 81,64 76,53 77,74   80,26 

DV-07 78,96 69,49 51,01   70,24 

DV-08 77,97 64,07 73,16 70,9 55,4 

DV-09 66,83 74,97 78,52 63,35 51,27 

DV-10 68,04 76,3 82,98 61,77 52,16 

 

 
Conforme pode ser observado na Figura 9.77, verificou-se que a maior parte dos 

pontos não apresentou diferenças significativas nos valores do IQA. Apenas os pontos DV-

01 e DV-06 apresentaram diferenças significativas (P>0,05). 

 

 

Figura 9.77: Variação dos valores de IQA dospontos de amostragem. 
 

Verificou-se predomínio de valores de IQA que classificaram os pontos como de 

média/boa qualidade. 

Comparando-se os resultados obtidos no período seco com aqueles obtidos no 

período chuvoso, verificaram-se as melhores médias para o período seco, com exceção dos 

pontos DV-06 e DV-07. Espera-se, na maioria das situações que, durante o período 

chuvoso, ocorra um maior arraste de partículas para dentro dos corpos d’água, aumentando 

a DBO, a quantidade de coliformes totais e termotolerantes, a turbidez da água, bem como a 
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quantidade de sólidos dissolvidos. O aumento desses parâmetros promove a redução da 

qualidade da água, resultando em menores valores para o IQA, durante o período chuvoso. 

A seguir, Gráfico 9.47 contendo as médias do IQA obtidas no período seco e no período 

chuvoso. 

 

 

Gráfico 9.47: Médias do IQA, no período seco e no período chuvoso. 

 
 

 Análise multivariada 

 

Para complementação da avaliação da qualidade das águas, foi realizada uma 

análise de componentes principais – PCA. Nessa análise, utilizou-se a média dos resultados 

obtidos nas cinco campanhas de amostragem, para os seguintes parâmetros: condutividade 

elétrica, DBO, OD, pH e IQA. Esses parâmetros foram escolhidos uma vez que foram os 

que apresentaram maior variação, entre os pontos de amostragem. 

A seguir é apresentado o resultado obtido. 
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De acordo com os resultados apresentados, verificou-se que os pontos de 

amostragem foram agrupados em três grupos: 

 Grupo 1: Formado pelas lagoas marginais (DV-06, DV-07 e DV-08); 

 Grupo 2: Pontos DV-03 e DV-04 (situados no rio Verde, no início no reservatório, e 

no rio Paranaíba, na foz do rio Verde) 

 Grupo 3: Demais pontos de amostragem. 

 

 Estado trófico 

 

Considerando-se as quatro primeiras campanhas de amostragem, a presença de 

clorofila a não foi detectada em nenhum dos pontos de amostragem  e, por esse motivo, 

optou-se pela utilização da concentração de fósforo, para caracterização do estado trófico 

dos pontos de amostragem. Na tabela abaixo encontram-se os resultados obtidos em cada 

ponto de amostragem. 

 

Tabela 9.67: Resultados do cálculo do IET, baseado na concentração de fósforo. 
Pontos Valor do IET 

Mar./2009 Maio./2009 Jul./2009 Out./2009 Fev./2012 

DV-01 59,11 59,00 59,00 58,13 56,67 

DV-02 59,20 58,92 * 50,67 57,34 

DV-03 58,67 * * * 54,12 

DV-04 59,24 * 58,67 * 56,91 

DV-05 57,34 57,46 58,86 * 51,41 

DV-06 58,44 * 58,44 - 32,07 

DV-07 57,20 * 58,86 - 22,76 

DV-08 * * 58,92 * 52,02 

 : Componentes Principais(PCA) [Correlação/Centrada] : Escores para linhas
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Pontos Valor do IET 

Mar./2009 Maio./2009 Jul./2009 Out./2009 Fev./2012 

DV-09 59,21 54,41 * 55,70 59,01 

DV-10 59,24 59,32 * * 58,86 

* Valor não calculado, uma vez que a presença de fósforo não foi detectada 

 

De acordo com os resultados, verificou-se o predomínio de ambientes com 

características eutróficas. Essa característica já era esperada em função do lançamento dos 

esgotos sanitários de algumas cidades, como Patos de Minas e, também, cidades do estado 

de Goiás, a montante do ponto de construção do barramento, contribuindo para o aporte de 

nutrientes, como o fósforo. Acredita-se que não haja alteração significativa nessa 

classificação, em função da implantação do empreendimento. 

Observando-se os resultados obtidos nas cinco campanhas de amostragem, 

verificou-se que apenas os pontos DV-06 e DV-07, em fevereiro/2012, apresentaram 

resultados entre 20 e 40, caracterizando-se como pontos oligotróficos. 

Com relação ao ortofosfato, o IET foi calculado apenas para alguns pontos e em 

algumas amostragens. Verificou-se o predomínio de ambientes oligotróficos e eutróficos, 

conforme pode ser observado na tabela que se segue: 

 

Tabela 9.68: IET calculado de acordo com as concentrações de ortofosfato. 

Pontos Mar./09 Mai./09 Jul./09 Out./09 Fev./12 

DAV01 48,18 34,05 37,03 - - 

DAV02 28,18 - - - - 

DAV03 34,96 - - - - 

DAV04 28,48 - 41,55 - - 

DAV05 - - 37,59 - - 

DAV06 - - - - - 

DAV07 - - 44,96 - - 

DAV08 - - 44,96 - - 

DAV09 - 34,03 - - - 

DAV10 28,18 34,96 - - - 

- Presença de ortofosfato não detectada e, por esse motivo, o IET não foi calculado 

 

Em fevereiro/2012, em função da presença de clorofila a, em alguns pontos, utilizou-

se os resultados obtidos para o cálculo do IET, baseado na clorofila. Os resultados obtidos 

encontram-se apresentados no Gráfico 9.48: 
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Gráfico 9.48: IET baseado na concentração de clorofila a (Fevereiro/2012). 

 

As concentrações de clorofila a foram bastante baixas e, por esse motivo, os 

resultados classificaram os pontos de amostragem como ultra-oligotróficos. Cabe ressaltar 

que os resultados não representados no Gráfico 9.48, referem-se aos pontos em que a 

concentração de clorofila a não foi detectada pela metodologia analítica utilizada. 

 

Os fatores limitantes da produção primária (série nitrogenada e fósforo) foram 

encontrados em baixas concentrações, demonstrando que o curso d’água possui elevada 

capacidade de autodepuração, visto que, desde sua nascente até o local de implantação do 

AHE Davinópolis, recebe o lançamento de efluentes domésticos e/ou industriais. De acordo 

com os dados do IGAM, através do Programa Águas de Minas, em Patos de Minas, o rio 

Paranaíba possui águas classificadas como de qualidade ruim e, efetuando-se o cálculo do 

IQA, para os pontos de amostragem, estes foram classificados como de qualidade boa e/ou 

excelente, demonstrando que o curso d’água apresenta condições de se recuperar. Além 

disso, monitoramentos realizados na área de influência da UHE Emborcação também 

demonstram águas de boa qualidade. 

Não foram evidenciadas variações significativas na qualidade das águas, em função 

das variações das concentrações de nutrientes (nitrogênio amoniacal, nitrato, nitrito e 

ortofosfato) que pudessem comprometer e/ou alterar o estado trófico dos corpos d’água 

estudados. 

As alterações registradas para a correnteza da água e para a quantidade de 

coliformes termotolerantes relacionaram-se com o arraste de partículas, em decorrência da 
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sazonalidade da região e, mesmo assim, também não foram registradas alterações 

significativas entre os resultados do IET, ao longo das amostragens. 

 

 Fontes Poluidoras 

 

O aumento da disponibilidade de nutrientes, notadamente o fósforo e o nitrogênio, 

frequentemente provoca a eutrofização em águas epicontinentais (ESTEVES, 1998). A 

eutrofização pode levar à proliferação de cianobactérias, as quais são capazes de produzir 

toxinas com efeitos nocivos para os seres humanos, os animais domésticos, além da vida 

silvestre terrestre e aquática. As principais fontes de fósforo e nitrogênio são os efluentes 

urbanos (fontes pontuais) e os fertilizantes agrícolas (fontes difusas). 

Considerando-se os dados históricos obtidos através do Programa Águas de Minas, 

verifica-se que dentre os parâmetros que representam um indicativo de contaminação dos 

corpos de água por lançamento de esgoto sanitário, os que apresentaram maior número de 

violações no Estado de Minas Gerais, entre 1997 e 2009, foram fósforo total, coliformes 

termotolerantes e coliformes totais com, respectivamente, 57,9%, 51,5% e 46,7% de 

ocorrências acima dos limites legais, condição que vem sendo observada ao longo dos 

anos, inclusive na bacia do rio Paranaíba.  

Dentre as atividades exercidas na bacia do rio Paranaíba, o abastecimento 

doméstico e a dessedentação de animais são os usos prioritários da água desse recurso 

hídrico. Além disso, diversas atividades industriais tem destaque na bacia do Paranaíba, 

como as unidades de beneficiamento de minerais, especialmente concentradas nas cidades 

de Araxá, Patos de Minas e Uberlândia, em MG, e Luziânia, em GO. Outro importante grupo 

fabril é o de produtos alimentícios, com destaque para a indústria de carne bovina. Há, 

ainda, concentração industrial em torno de Goiânia e Anápolis, em Goiás, com 

beneficiamento de minerais não-metálicos, madeira e mobiliário, papel e papelão, produtos 

famacêuticos e ainda as indústrias localizadas em Brasília e no entorno (IBGE, 2005; 

PNRH-BASE, 2005). Muitos desses empreendimentos lançam efluentes no rio Paranaíba, 

fato que contribui significativamente para a alteração na qualidade de suas águas  

A carga orgânica doméstica lançada na bacia do Paranaíba atinge a quantidade de 

362,92 t DBO/dia. Com relação ao saneamento básico, cerca de 78% da população da 

bacia conta com rede de abastecimento de água e 59% da população é atendida por rede 

de esgoto. Do total de esgoto coletado, apenas 21,7% é tratado (ANA, 2002; PNRH-DBR, 

2005). 

A atividade agropecuária desenvolvida na bacia do rio Paranaíba exerce grande 

influência no aporte de nutrientes que chega aos cursos d’água. O uso intensivo da 
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mecanização, irrigação, de defensivos agrícolas, de fertilizantes e corretivos no solo, 

principalmente àqueles a base de fósforo e nitrogênio, quando não executada de forma 

correta são potenciais fontes de poluição dos corpos d’água. Além disso, os excrementos 

animais também são fontes ricas em nutrientes.  

Considerando-se a área diretamente afetada pelo empreendimento, verificou-se que 

80 (oitenta) propriedades (68%) destinam o esgoto sanitário para fossas sumidouros, ou 

seja, fossas negras, demonstrando uma grande possibilidade de contaminação das águas 

subterrâneas e, também, das águas superficiais, quando da formação do reservatório. 

Dessa forma, faz-se necessária a implantação do Programa de Cadastramento das Fontes 

poluidoras, de modo a identificar as fossas que serão realmente atingidas pela formação do 

reservatório e programar a limpeza dessas fontes, para minimizar as alterações à qualidade 

das águas. Além disso, diversas propriedades possuem chiqueiros/pocilgas, onde criam 

poucos suínos (normalmente para subsistência). Estas fontes também deverão ser 

identificadas e desativadas para a implantação do empreendimento. 

 

 Prognóstico das alterações na qualidade das águas 

 

Considerando-se as condições das lagoas marginais, bem como os resultados 

obtidos neste estudo, verifica-se que a qualidade das águas das lagoas marginais não deve 

promover modificações significativas nas águas do reservatório, pois grande parte destas 

lagoas apresentam baixos volumes, uma vez que as mesmas nem sempre recebem águas 

decorrentes de enchentes. 

A qualidade das águas poderá ser afetada pela presença de grandes quantidades de 

vegetação em decomposição, fato que pode ser minimizado pela retirada da vegetação da 

bacia de acúmulo, antes da formação do reservatório. Outro fato importante é que na área 

compreendida pelo projeto não existem grandes áreas com vegetação intensa.  

No Capítulo 12 (Volume 6), serão apresentados todos os impactos ambientais 

previstos para o empreendimento, inclusive os que podem promover alterações na 

qualidade das águas, enquanto que no Volume 6 serão apresentadas as medidas de 

mitigação dos referidos impactos, sob a forma de Programas Ambientais. 

Diante dos resultados obtidos no monitoramento da qualidade das águas superficiais, 

verifica-se que as principais alterações serão decorrentes da alteração do ambiente lótico 

para o ambiente lêntico. Com a diminuição do fluxo d’água, ocorrerá um ligeiro incremento 

nas concentrações de nutrientes (fósforo e série nitrogenada), quando da formação do 

reservatório, no entanto, como as concentrações atuais foram consideradas baixas, o 

ambiente formado deverá apresentar características oligotróficas e/ou mesotróficas. 
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Além disso, o reservatório apresentará profundidade média de 12,0m, sendo a 

profundidade máxima igual a 54,0 m. Aplicando-se técnicas adequadas para a retirada da 

vegetação principalmente de porte arbóreo, ocorrerá uma redução na quantidade de matéria 

orgânica a ser degradada, conservando, assim, concentrações de oxigênio dissolvido 

condizentes com as concentrações necessárias à sobrevivência das comunidades 

aquáticas. 

O período mais crítico para a qualidade das águas está relacionado aos meses de 

enchimento e estabilização do lago, quando a estratificação térmica, valores elevados para 

a turbidez e para a transparência, baixas concentrações de oxigênio dissolvido (incluindo 

anoxia) e os mecanismos responsáveis pela eutrofização estarão mais intensos. No entanto, 

a partir do momento em que ocorrer a liberação da passagem de água pela tomada d’água, 

espera-se um estabilização das condições do reservatório, sendo que esta deverá estar 

completa nos primeiros anos de formação do mesmo. No entanto, é importante ressaltar que 

condições de baixa concentração de oxigênio poderão ser observadas nos primeiros meses 

após a liberação da passagem da água pela tomada d’água.  

O enchimento do reservatório atingirá algumas fontes de captação de água 

superficial utilizadas nas propriedades existentes no entorno do futuro reservatório. No 

entanto, não atingirá nenhuma captação de fornecimento de água municipal. Com o 

reservatório, os empreendedores poderão continuar captando água, porém em pontos 

alternativos. 

Com relação ao rio Paranaíba, a jusante do empreendimento, não são esperados 

impactos significativos, estimando-se que os padrões recomendados na Resolução 

CONAMA 357/2005, para as águas superficiais de Classe 2, continuarão sendo mantidas. 

Além disso, é necessário destacar que o empreendimento será implantado a cerca de 12 km 

do remanso da UHE Emborcação (esta está a jusante), fato que minimizará a intensidade 

dos impactos a jusante. 

Recomenda-se que sejam adotados instrumentos de gestão da qualidade da água 

no futuro reservatório do AHE Davinópolis, incluindo: monitoramento sistemático da 

qualidade da água, condições meteorológicas, balanço hídrico e implantação de modelo 

matemático para apoio à tomada de decisão. Através da adoção desses mecanismos, as 

decisões poderão ser tomadas baseadas nas reais condições que venham ocorrer durante o 

enchimento e a operação do reservatório. 
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9.1.17. Prognóstico da alterações decorrentes da implantação do empreendimento, 
para o Meio Físico 

 

Estudos de influência de empreendimentos hidrelétricos no clima já foram 

desenvolvidos no Brasil, Grimm (1988) analisou as interferências climáticas da UHE de 

Itaipi, e Sanches & Fisch (2005), analisaram da UHE de Tucuruí. Ambos constataram que 

não ocorreram mudanças significativas, na região de Itaipu houve um aumento da 

evaporação que não influenciou na precipitação, enquanto em Tucuruí, há um leve indício 

de aumento de chuvas fracas e moderadas no mês de outubro. 

A introdução de um empreendimento com as características construtivas e 

operativas como as do AHE Davinópolis, caracterizado pela formação de uma lâmina d’água 

de 42,29 km² (sendo 5,81 km² hoje ocupados pelo leito do rio), não irá causar interferência 

significativas nos parâmetros atuais observados para os diferentes componentes do clima. 

Geologicamente, o eixo do futuro barramento se encontra sobre as rochas do Grupo 

Araxá, mais especificamente na ombreira do lado de Goiás afloram muscovita-quartzo-xistos 

e na ombreira do lado de Minas Gerais afloram biotita-quartzo-xistos, indicando que o 

barramento será instalado em um bloco de rochas sólidas, o que garante maior segurança 

ao empreendimento. 

Na ADA do AHE Davinópolis há o predomínio de rochas do Grupo Araxá, e Grupo 

Ibiá – Formação Rio Verde; a hidrogeologia local é composta por aquíferos granulares e 

fissurais, com ausência de aquíferos cársticos. Estes fatores são positivos, pois impossibilita 

a fuga de água do futuro reservatório e também a inexistência de grutas e/ou cavernas de 

valor cênico e histórico significativos, além da minimização da sismicidade induzida, devido 

a ausência de grandes vazios internos aos pacotes rochosos. 

Solos de boa aptidão agrícola estão presentes na ADA e AID do AHE Davinópolis, 

tais como os latossolos e argissolos que se localizam nas áreas de relevo plano a suave 

ondulado, e os neossolos flúvicos situados às margens dos cursos d’água nos terraços 

aluvionares. Com o empreendimento ocorrerá a inundação de parte destas áreas que 

possuem bom potencial agrícola e afetará também a morfogênese dos solos, pois interferirá 

no regime do rio, que é importante para formação e desenvolvimento dos solos. 

O processo de erosão é natural e está condicionado a vários fatores, na ADA e AID 

há que se destacar a pluviosidade, declividade e a natureza do solo como principais fatores 

do processo erosivo natural. A ação antrópica propicia a formação de focos de erosão de 

maior intensidade, entretanto, como as principais ações antrópicas são desenvolvidas nas 

chapadas, em que o potencial erosivo é menor, tais casos não são comuns na área. Em 

consequência, não são elevados os riscos de erosão na ADA e na AID.  
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O risco de ocorrência de movimentos de massa na maior parte da ADA pode-se 

considerar reduzido a nulo, concentrando-se em algumas áreas de maior declividade na 

faixa de depleção as únicas possibilidades de uma eventual instabilidade. 

Considerando o porte do empreendimento, e em especial a sua área de inundação e 

os aspectos que envolvem sua operação - destacadamente o pequeno deplecionamento 

médio estimado em 5 metros, espera-se que as alterações decorrentes, principalmente, da 

implantação e operação deste empreendimento, não irão causar interferências significativas 

para o risco de movimentos de solo e massa.  

Historicamente, o rio Paranaíba se destaca com relação a bens minerais, tanto para 

materiais de construção (areia, cascalho) quanto pedras preciosas (diamante). Foram 

verificados locais onde ainda existem garimpeiros que utilizam a atividade para 

complementar a renda familiar, na maioria dos casos são pequenos agricultores que 

residem próximos ao rio Paranaíba. 

Existem 40 (quarenta) áreas solicitadas para exploração mineral na AID do 

empreendimento, sendo que o empreendimento irá inundar parte de potenciais jazidas se 

encontram na área e que atualmente não podem ser exploradas, pois estão em fase de 

pesquisa. Legalmente, só há 01 área de extração de argila. 

A construção do AHE Davinópolis impactará o regime fluvial do rio Paranaíba, a 

jusante ocorrerá o aumento das vazões durante as estiagens e redução do pico de vazão 

durante as cheias. A montante ocorrerá o aumento da disponibilidade hídrica e a 

regularização do rio na área do reservatório. 

Com o enchimento do reservatório poderá ocorrer interferência na quantidade e 

qualidade das águas subterrâneas. A maior oferta de água aos sistemas aquíferos, fraturado 

e poroso, tanto em volume como em tempo de contato/infiltração, nas faixas de terras a 

serem inundadas, terá pouca importância no incremento da recarga das águas subterrâneas 

locais sob os enfoques de qualidade e quantidade. Assim, a variação do nível d’água do 

reservatório sobre os aquíferos fissurados deverá ser considerado pequeno a desprezível, 

sempre, com efeito, muito localizado. 

 

  



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3. 328 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AB’SABER, A.N. Províncias geológicas e domínios morfoclimáticos no Brasil. 
Geomorfologia 20, 1970. 1-26 p. 
 
ALMEIDA, F.F.M. et al. Províncias estruturais brasileiras. In: Simpósio de Geologia do 
Nordeste. Campina Grande. Atas, Campina Grande: SBG, 1977. 363-391 p. 
 
ANA - AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Fundo Mundial para o Meio Ambiente – GEF, 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA e Organização dos Estados 
Americanos – OEA Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São 
Francisco – PBHSF (2004-2013) – Resumo Executivo. p. 44. 
 
ANEEL - AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Atlas de energia elétrica do 
Brasil. Brasília: ANEEL, 2002. 153 p.: il. 
 
BARBETTA, Pedro Alberto. Estatística aplicada às ciências sociais. 5. ed. rev. 
Florianópolis: Editora da UFSC, 2002. 
 
BLAUSTEIN, A. R. ; WAKE, D. B. , SOUSA, W. P. . Amphibian declines: judging stability, 
persistence and susceptibility of populations to local and global extinctions. Conserv. Biol. 8, 
60-71 (1994). 
 
BEGE, L.A.R.; MARTERER, B.T.P. 1991. Conservação da avifauna na região sul do 
Estado de Santa Catarina - Brasil. FATMA, Florianópolis, 56 pp. 
 
BERTONI, J., LOMBARDI NETO, F. Conservação do solo. 3ª ed. São Paulo: Ícone, 1993. 
 
Brandão, R. A. and A. F. B. Araújo. 2001. A herpetofauna associada às matas de galeria 
no Distrito Federal; p. 201-222 In: J. F. Ribeiro, C. E. L. Fonseca, and J. C. Sousa-Silva 
(ed.). Cerrado: Caracterização e Recuperação de Matas de Galeria. Planaltina, Embrapa 
Cerrados. 
 
BRANDÃO, R. A. and A. F. B. ARAÚJO. 1998. A herpetofauna da Estação Ecológica de 
Águas Emendadas; p. 9-21 In: J. Marinho-Filho, F. Rodrigues, and M. Guimarães (ed.). 
Vertebrados da Estação Ecológica de Águas Emendadas: História Natural e Ecologia de um 
fragmentoFragmento de Cerrado do Brasil Central. Brasília, Secretaria de Ciência e 
Tecnologia do Distrito Federal. 
 
BRITO, F; HORTA, C.G. Minas gerais: crescimento demográfico, migrações e 
distribuição espacial da população. Anais do X Seminário sobre a Economia Mineira, 
Belo Horizonte, 2002. 
 
CAMARANO, A.A.; BELTRÃO, K.I. Distribuição espacial da população brasileira: 
Mudanças na segunda metade deste século. Rio de Janeiro: IPEA, 2000 (Texto para 
Discussão, 766). 
 
COLLI, G. R., R. P. BASTOS, and A. F. B. ARAÚJO. 2002. The Character and Dynamics 
of the Cerrado Herpetofauna; In: P. S. Oliveira and R. J. Marquis (ed.). The Cerrado of 
Brazil: Ecology and Natural History of a Neotropical Savanna. New York, Columbia 
University Press. 
 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3. 329 

COSTA, Marcelo Moreira. Subsídios Técnicos para Zoneamento Ecológico-Econômico 
da Área de Proteção Ambiental Serra do Cabral. Patos de Minas: Água e Terra 
Planejamento Ambiental Ltda, 2006. 
 
DANNEMANN, F.K. Rio Paranaíba. Disponível em http://66.228.120.252/artigos/1047265. 
Acesso em: Março, 2009. 
 
EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Centro Nacional de Pesquisa de 
Solos. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Rio de Janeiro, 1999. 412 p. 
 
EPE - Empresa de Pesquisas Energéticas. AAI dos aproveitamentos hidrelétricos da 
Bacia Hidrográfica do rio Paranaíba. Brasília, 2006. 
 
FAHRIG, L.; MERRIAM, G. 1994. Conservation of fragmented populations. Conservation 
Biology 8: 50-59. 
 
FJP. Migrações internas em Minas Gerais: décadas de 80 e 90. Centro de Estatística e 
Informações, Fundação João Pinheiro. Belo Horizonte, 2001. 
 
FREIRE, O.; GODOY, M.C.T.F. & CARVALHO, W.A. Erodibilidade de alguns solos do 
oeste do Estado de São Paulo. Revista de Geografia. São Paulo, 1992. V11. 77-87 p. 
 
FREITAS, R. L. A. MORAES JÚNIOR, E.A. ; SILVA, J.A.. Tapir Conservation, Estados 
Unidos, v. 12, n. 2, p. 20-22, 2003 
 
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Anuário Estatístico de Minas Gerais, 2000 - 2001. v.9. 
Belo Horizonte, 2002. 
 
GULVE,P..S Distribuition and extinction patterns within a northem metapopulation of 
the pool frogs Rana lessonae. Ecology , Durham , v.75,n.5,p.1357-1367, 1994. 
 
HARRIS, L. D. e G. SILVA-LOPEZ (1992) Forest Fragmentation and the Conservation of 
Biological Diversity. In: Conservation Biology: the theory and practice of nature 
conservation, preservation and management. Fiedler, P. L. e Jain, S. K. (ed.), Chapman e 
Hall, 199-237, 507p. 
 
IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). 2003. 
Lista das espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. Ministério do Meio 
Ambiente, Ibama, Brasília. 
 
IBGE. 1992. Manual técnico da vegetação brasileira. Manuais Técnicos em 
Geociências. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. 92 p. 
 
IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censos 
Demográficos. Disponível em: <http:\\www.ibge.gov.br>. Acesso em mai. 2009. 
 
IPEA - INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Fundação João Pinheiro e 
PNUD. Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil. Disponível em: 
<http:\\www.ipea.gov.br>. Acesso em mai. 2009. 
 
IUCL. International Union for Conservation of Nature - IUCN, 2007. The IUCN red list of 
threatened species. [S.L.]: IUCN. Available from: <http://www.iucnredlist.org>. Access in: 20 
de maio de 2009. 

http://66.228.120.252/artigos/1047265


 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3. 330 

 
LAFER, C. O Plano de Metas, 1980. In. MINDLIN, Betty. Planejamento no Brasil. São 
Paulo: Editora Perspectiva, 2001. 
 
KAPLAN, Bonnie & DUCHON, Dennis. Combining qualitative and quantitative methods 
in information systems research: a case study. MIS Quarterly, 1988. V12, n4, 571-586 p. 
 
KATTAN, GH., ALVAREZ-LOPEZ, H. and GIRALDO, M., 1994. Forest fragmentation and 
bird extinctions: San Antonio eighty years later. Conservation Biology, vol. 8, no. 1, p. 
138-146. 
 
KLINK, C.A.; MOREIRA, A.G. Past and current human occupation, and land use. In: 
OLIVEIRA, P.S.; MARQUIS, R.J. (Ed.). The Cerrados of Brazil. Nova Iorque: Columbia 
University Press, 2002. 69-88 p. 
 
MACHADO, M.C. Biologia comparada de Urbanus acawoios (Williams, 1926) 
(Lepidoptera: Hesperiidae) em Clitoria fairchildiana, Centrosema pubescens, Galactia 
striata (Leguminosae) e alimentação alternada. 2000. 88f. Dissertação (Mestrado em 
Ciências Ambientais e Florestais) – Curso de Pós-graduação em Ciências Ambientais e 
Florestais, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 
 
MADRUGA, P.R.A.; SALBEGO, A, G.; LENSEN, R. E. Espacialização das classes de 
declividade dos municípios integrantes do projeto „Planejamento Ambiental da Quarta 
Colônia‟, 2005. 
 
MAMEDE, S. B. ; ALHO, C.J.R . Response of wild mammals to seasonal shrinking-and-
expansion of habitats due to flooding regime of the Pantanal, Brazil.. Brazilian Journal of 
Biology, v. 66, p. 29-41, 2006. 
 
MARINI, M. A.; CAVALCANTI, R. B. 1998. Frugivory by Elaenia flycatchers. Hornero 
15:47-50. 
 
MARINI, M. A. 2001. Effects of forest fragmentation on birds of the cerrado region, 
Brazil. Bird Conservation International 11:11-23. 
 
MARINI, M.Â.; GARCIA, F.I. 2005. Birds conservation in Brazil. Conservation Biology 19 
(3):665-671. 
 
MATOS, R.E.S. Distribuição espacial da população e tendências recentes de 
desconcentração na rede de cidades de Minas Gerais. FAPEMIG. Belo Horizonte, 1997. 
 
MATOS, R.E.S. A contribuição dos imigrantes em áreas de desconcentração 
demográfica do Brasil contemporâneo. Revista Brasileira de Estudos de População, V19, 
n1, Jan./Jun. 2002. 
 
MCGEOCH, M.A. The selection, testing and application of terrestrial insects as 
bioindicators, 1998. 
 
MMA. Áreas prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição de 
benefícios da biodiversidade brasileira. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, Secretaria 
de Biodiversidade e Florestas, Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da 
Diversidade Biológica Brasileira - PROBIO. Ministério do Meio Ambiente 2003 -340p. 
 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3. 331 

MMA. Biodiversidade brasileira. Avaliação e identificação de áreas e ações prioritárias 
para conservação, utilização sustentável e repartição dos benefícios da 
biodiversidade brasileira. Brasília: Ministério do Meio Ambiente - MMA/SBF, 2002. 404 p. 
 
MMA. Política Nacional de Biodiversidade: roteiro de consulta para a elaboração de 
uma proposta. Brasília: Ministério do Meio Ambiente. 2000. 48 p. 
 
NOGUEIRA, C. & RODRIGUES, M.T. 2006. The genus Stenocercus (Squamata: 
Tropiduridae) in Extra-Amazonian Brazil, with the description of two new species. 
South American Journal of Herpetology, 1:149-165. 
 
PINTO-COELHO, R. M. et al.. Origens e efeitos do aporte externo de nutrientes em um 
reservatório tropical de grande porte: Reservatório de São Simão (MG/GO). In: Ecologia de 
Reservatórios: impactos potenciais, ações de manejo e sistemas de cascata – 2ª Ed. São 
Carlos: RiMa, 2006..  
 
PÁDUA, A. A. S. de. P125m Migração, Expansão Demográfica e Desenvolvimento 
Econômico em Goiás / Andréia Aparecida Silva de Pádua, 2008. 111 f. Dissertação: 
Tese de Mestrado. 
 
Pesq. agropec. bras. vol.43 no.1 Brasília Jan. 2008. 
 
POUGH, F.H.; HEISER, J.B. & McFARLAND, W.N. A Vida dos Vertebrados. Ed. Atheneu, 
São Paulo (SP), 1993. 839 p. 
 
RESENDE, M. et al. Pedologia: base para distinção de ambientes. Viçosa: NEPUT, 2002. 
338 p. 
 
RIBEIRO, J.F.; WALTER, B.M.T. As principais fitofisionomias do Bioma Cerrado. In: 
SANO, S.M.; ALMEIDA, S.P.de.; RIBEIRO, J.F. Cerrado: Ecologia e flora. Planaltina: 
EMBRAPA. CPAC, 2008. 152-212 p. 
 
SANO, E.E.; FERREIRA, L.G.; ASNER, G.P.; STEINKE, E.T. Spatial and temporal 
probabilities of obtaining cloud-free Landsat images over the Brazilian tropical 
savanna. International Journal of Remote Sensing, 2007. V28, 2739-2752 p. 
 
SILVA, M.B. ; MAMEDE, S. B. . Formação de grupos de observadores de aves e 
mamíferos como estratégia de conservação da biodiversidade do Cerrado. In: 
Congresso Brasileiro de Ornitologia, 2005, Belém do Pará. Congresso Brasileiro de 
Ornitologia. Belém do Pará, 2005. 
 
SILVA, J. M. C; SITES Jr., J.W., 1995. Patterrns of diversity of neotropical squamate 
reptile species with emphasis on the Brazilian Amazon and the conservational 
potential of indigenous reserves. Cons Biol. 9. pp. 873-901. 
 
SILVA, J.M.C. 1995. Birds of the Cerrado Region, South America. Steenstrupia 21:69-92. 
 
SOUZA JUNIOR, J.J. Geologia da Bacia Sedimentar do Paraná. In: Projeto 
RADAMBRASIL. Folha SE. 22 Goiânia. Rio de Janeiro. (Levantamento de Recursos 
Naturais, 31), 1983. 
 



 

 

 

 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental - AHE Davinópolis 

V3. 332 

SOUZA, J.M. de; LOCH, C. Estruturação de Dados para a Gestão Ambiental em 
Hidrelétricas: Coleta de Dados. COBRAC 2004. Congresso Brasileiro de Cadastro Técnico 
Multifinalitário · UFSC Florianópolis · 10 a 14 de Outubro 2004. 
 
THOMANZINI, M.J.; THOMANZINI, A.P.B.W. Levantamento de insetos e análise 
entomofaunística em floresta, capoeira e pastagem no Sudeste Acreano. Rio Branco: 
Embrapa Acre, 2002. 
 
TUBELIS, D. P.; R. B. CAVALCANTI. 2000. A comparison of bird communities in natural 
and disturbed non-wetland open habitats in the Cerrado central region, Brazil. Bird 
Conservation International 10:331-350 
 
TUNDISI, J.G. Reservatórios como sistemas complexos: teoria, aplicações e 
perspectivas para usos múltiplos. In: HENRY, R. (ed.). Ecologia de reservatórios: 
estruturas, função e aspectos sociais. Botucatu: FUNDIBIO: FAPESP, 1999. 
 
VANZOLINI, P. E. 1988. Distributional patterns of South American lizards; p. 317-342 in 
P. E. Vanzolini and W. R. Heyer (ed.). Proceedings of a Workshop on Neotropical 
Distribution. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Ciências. 
 
VANZOLINI, P.E. 1963. Problemas faunísticos do cerrado. In: Simpósio sobre o Cerrado. 
EDUSP, São Paulo. p. 305-321. 
 
_________________________. Minas Gerais e Suas Regiões de Planejamento: 
Crescimento Populacional e Distribuição Espacial. Informativo CEI - Demografia. Belo 
Horizonte, 2002. Disponível em: <http:\\www.fjp.gov.br>. Acesso em jan. 2008. 
 
 

 


