
 

PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO 
RESERVATÓRIO ARTIFICIAL  

PACUERA UHE CACONDE 

VOLUME I 
 

 

 

MRS Estudos Ambientais Ltda. 
www.mrsambiental.com.br 

222 

 

enquanto que para CAC 4 aponta-se a Hypostomus regani (detritívora), Hypostomus heraldoi 

(detritívora [Figura 106]) e Shizodon nasutus (herbívora) como sendo as dominantes. 

 
Figura 105 – Geophagus brasilienses (corró) 

Espécie Insetívora Abundantemente Observada 
Durante o Monitoramento na UHE Caconde 

 
Figura 106 – Hypostomus heraldoi (cascudo) 

Espécie Insetívora Abundantemente Observada 
Durante Monitoramento da UHE Caconde 

Nos trechos externos, ou seja, ambientes lóticos (CAC 4 e CAC 1) as espécies detritívoras 

foram mais abundantes. O ponto CAC 4 foi o único onde houve presença de herbívoros e o 

CAC 1 foi o único com peixes de hábitos bentívoros, ressaltando assim a importância da 

preservação destes trechos. 

Espécies de Relevante Interesse (Migratórias e/ou Ameaçadas) 

Com relação às espécies migratórias as mesmas foram encontradas em todos os locais 

amostrados em monitoramento recente (CAC 1, CAC 2, CAC 3 e CAC 4) da AES Tietê (2016 

a 2017). As espécies migratórias são alvos relevantes para conservação, principalmente em 

áreas impactadas por empreendimentos hidrelétricos.  

Sendo assim, o CAC 1, CAC 2, CAC 3 e CAC 4 são importantes à conservação de espécies 

migratórias devido a ocorrência da Leporinus obtusidens (piapara [Figura 107]), da Piaractus 

mesopotamicus (pacu-guaçu [Figura 108]), da Pimelodus maculatus (mandi), da Prochilodus 

lineatus (curimbatá ou grumatão [Figura 98]) e da Salminus hilarii (tabarana), 

respectivamente. 
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Figura 107 – Leporinus obtusidens (piapara) 

Espécie Migratória Observada Durante 
Monitoramento da UHE Caconde 

 
Figura 108 – Piaractus mesopotamicus (pacu-

guaçu) Espécie Migratória e Ameaçada 
Observada Durante Monitoramento da UHE 

Caconde 

 

 
Figura 109 – Prochilodus lineatus (curimbatá) 

Espécie Migratória Observada Durante 
Monitoramento da UHE Caconde 

 
Figura 110 – Piaractus mesopotamicus (pacu-
guaçu) Espécie Migratória Observada Durante 

Monitoramento da UHE Caconde 

Para os peixes que apresentam algum grau de vulnerabilidade, destaca-se que a espécie 

Piaractus mesopotamicus (pacu-guaçu [Figura 108]), classificada como Criticamente 

Ameaçada (CR) de acordo com a Lista de Espécies Ameaçadas São Paulo (2009), e que foi 

registrada recentemente no trecho CAC 2, que é considerado um ambiente lêntico, denotando 

uso destes ambientes por estas espécies de relevante interesse, de acordo com a AES Tietê 

(dados de 2016 a 2017). 

Além disto, de acordo com o Plano Nacional para Conservação das Espécies Ameaçadas da 

Fauna Aquática do Ecossistema Mogi Pardo e Grande, a redução das áreas com fragmentos 

florestais implica na diminuição da oferta de alimento para esta mesma espécie (Pacu), porque 

tal espécie se alimenta principalmente de frutos e insetos disponíveis na vegetação ciliar, e 

também devido ao assoreamento ou aumento da insolação direta e consequente aumento da 

temperatura da água provocada pela ausência destas áreas bem preservadas. 



 

PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO 
RESERVATÓRIO ARTIFICIAL  

PACUERA UHE CACONDE 

VOLUME I 
 

 

 

MRS Estudos Ambientais Ltda. 
www.mrsambiental.com.br 

224 

 

Desta forma, como área de interesse e uso das espécies migratórias e/ou ameaçadas, 

propõe-se o delineamento nos trechos CAC 1, CAC 2, CAC 3, CAC 4 e em todas as áreas 

adjacentes a fragmentos florestais (Sítio 4). 

Local de maior repleção estomacal das espécies (Sítio 5) 

De modo geral, os recentes dados primários acerca de repleção estomacal da ictiofauna em 

trechos do reservatório da UHE Caconde observado nos últimos monitoramentos pela AES 

Tietê (dados de 2014 a 2017), denotam um comportamento singular com relação às áreas de 

alimentação deste grupo faunístico. As evidências denotam que há presença de indivíduos 

com estômago parcialmente cheio e cheio em todos os pontos do reservatório em diversos 

meses analisados, conforme apresentado na Figura 111. 
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Figura 111 – Distribuição do Número de Exemplares de Peixes Agrupados Segundo o Grau de Repleção 
Estomacal, nos Locais de Amostragem da UHE Caconde – AES Tietê (Dados de 2014 a 2017) 

Tais dados evidenciados anteriormente podem estar indicando que há disponibilidade de 

alimento ao longo de todo o reservatório, independentemente da época do ano e 

características ambientais, podendo este efeito ser reflexo da presença de cultivos de peixes 

em tanques-rede; e assim sendo, para este critério propõe-se a seleção dos trechos CAC 1, 

CAC 2, CAC 3, CAC 4 e áreas adjacentes a fragmentos florestais, devido a presença de 

espécies herbívoras e insetívoras (Sítio 5). 

Outros fatores (Sítio 6) 

A presença de peixes herbívoros apenas no trecho CAC 4, de acordo com os dados do 

monitoramento mais recente da AES Tietê (2016 a 2017), pode estar indicando que este 

ambiente é o que mais preservado, uma vez que espécies herbívoras são àquelas que se 

alimentam essencialmente de parte de vegetais superiores, como folhas, sementes, frutos e 

plantas aquáticas e terrestres. Desta forma, propõe-se que todas as áreas adjacentes a 

fragmentos florestais ao longo de reservatório sejam indicadas como área de alimentação, 

devido a sua potencialidade para tal. Um outro fator importante com relação às áreas de 

alimentação da ictiofauna de um reservatório é que a saída de rios tributários pode apresentar 

elevada riqueza de espécies, pois zonas de deságues de rios são áreas ricas em nutrientes 

e apresentam maior disponibilidade de alimentos, de tal modo que devem ser preservadas a 

fim de garantir a presença e manutenção das espécies. Desta forma os locais com presença 

de fragmentos florestais e rios tributários também foram selecionados como trechos 

relevantes a alimentação, adicionalmente para complementação das informações propõe-se 

uma complementação deste mapeamento de áreas de alimentação por meio do uso da base 

cartográfica de áreas prioritárias do Ministério do Meio Ambiente (Sítio 6). 

Soma dos Critérios para Proposta de Definição de Áreas de Alimentação da Ictiofauna da 

UHE Caconde 

Com os dados levantados mostrados na Tabela 44, e vinculando-se à base cartográfica de 

áreas prioritárias, pôde-se elaborar o Mapa 23 , contendo indicações possíveis de sítios de 

alimentação de peixes do reservatório amostrado. 
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Tabela 44 - Sítios de Alimentação Propostos para Preservação da Ictiofauna do Reservatório da UHE 
Caconde com Base nos Critérios Estabelecidos 

Identificação 
do Sítio 

Critério de 
Escolha 

Justificativa Indicação de Localização dos Sítios 
Nome da 

Espécie a ser 
Preservada 

Sítio 1 

Maior número 
de espécies 
(riqueza) da 
ictiofauna 

local; 

Maior número 
de espécies 
diferentes 
(riqueza); 

CAC 4 - 

Sítio 2 

Presença de 
atividades de 
aquicultura 

(tanques-rede) 

Tanques-
rede 

promovem 
novas áreas 

de 
alimentação 

para a 
ictiofauna 

Pontos indicados na Tabela 30 - 

Sítio 3 

Considerações 
da 

comunidade 
pesqueira 

local 

Percepção 
empírica dos 
pescadores 
profissionais 
e amadores 
acerca da 

presença dos 
peixes 

Ilha Grande e Ilha Pequena 

Ribeirão Pirapetinga 

Rio Lambari 

Junto as gaiolas de Piscicultura 
(Tanques-rede) 

Em frente ao reservatório 

Todas as 
espécies, em 

especial 
tilápias, pacu, 

tucunaré e 
lambaris 

Sítio 4 

Presença das 
espécies 

dominantes e 
de relevante 

interesse 
(migratórias 

e/ou 
ameaçadas) 

Presença de 
espécies 

dominantes 

CAC 1 

CAC 2 

CAC 3 

CAC 4 e áreas adjacentes a 
fragmentos florestais 

Pimelodus 
maculatus 
(onívoro), 

Cyphocharax 
modestus 

(detritívoro), 

Astyanax 
fasciatus 

(insetívoro), 

Hypostomus 
regani e 

Hypostomus 
heraldoi 

(detritívoros) 

  
Presença de espécie migratória e/ou 
ameaçada, em especial a Piaractus 

mesopotamicus 

Megaleporinus 
obtusidens 
(migratória) 

Piaractus 
mesopotamicus 

(migratória e 
ameaçada) 

Salminus hilarii 
(migratória) 

Prochilodus 
lineatus 

(migratória) 

Pimelodus 
maculatus 

(migratória) 

Sítio 5 

Local de maior 
repleção 

estomacal das 
espécies 

Locais que as 
espécies 

apresentaram 
estômago 

CAC 1 

CAC 2 

CAC 3 

Todas as 
espécies 
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Identificação 
do Sítio 

Critério de 
Escolha 

Justificativa Indicação de Localização dos Sítios 
Nome da 

Espécie a ser 
Preservada 

parcialmente 
cheio e cheio 

CAC 4 e áreas adjacentes a 
fragmentos florestais. 

Sítio 6 Outros fatores 

Nota-se que 
ao longo do 
reservatório 

não há 
presença de 

espécies 
herbívoras, 

com exceção 
ao trecho 

CAC 4 

Aporte de 
nutrientes 

oriundos dos 
rios 

promovem 
áreas 

potenciais de 
alimentação 
da ictiofauna 

Bases 
cartográficas 

de áreas 
prioritárias 

podem 
indicar 

ambientes a 
serem 

preservados 

CAC 4, áreas adjacentes aos 
fragmentos florestais e rios tributários 

Todas as 
espécies, em 
especial as 
herbívoras 
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6.3.5.2.1.4 Sítios de Reprodução e Berçário da Ictiofauna 

Com relação ao mapeamento de áreas de reprodução e berçário de peixes que ocorrem no 

reservatório, foram levadas em consideração algumas particularidades diagnosticadas no 

último relatório da AES Tietê (dados de 2016 a 2017) por serem dados mais recentes que 

podem reportar com maior precisão a realidade local atual.  

As áreas que serão sugeridas como áreas de reprodução e berçário foram validadas a partir 

do conhecimento da comunidade que realiza atividades relacionadas a captura de pescado, 

ou seja, membros atuantes na pesca profissional, pesca amadora e também os donos de 

pisciculturas, que por meio de questionários e mapas, apontaram áreas possivelmente 

utilizadas como sítios de reprodução e berçário dos peixes deste reservatório. 

Desta forma, o mapeamento das áreas foi realizado com base em 04 critérios:  

1. Maior número de espécies em maturação sexual; 

2. Local de presença de indivíduos com tamanho inferior a primeira maturação; 

3. Considerações da comunidade pesqueira local acerca dos berçários e;  

4. Sítios de reprodução. 

Maior Número de Espécies em Maturação Sexual (Sítio 1) 

Para indicação dos sítios de reprodução e berçário, tal quais aos sítios de alimentação, foram 

realizados levantamentos a partir dos dados recentes da AES Tietê (dados de 2016 a 2017), 

da consulta à comunidade pesqueira local e a partir de dados secundários. Para utilização 

dos dados dos monitoramentos da AES Tietê, foram utilizadas em especial, as informações 

acerca do grau de maturação sexual (repouso, preparação, maduro e esgotado) e presença 

de indivíduos juvenis nos trechos CAC 1, CAC 2, CAC 3 e CAC 4 do reservatório da UHE 

Caconde (dados de 2016 a 2017). 

Segundo tais dados recentes da AES Tietê, quanto à maturação gonadal, nota-se que em 

todos os trechos amostrados do reservatório, são registrados peixes preparados para a 

reprodução, e/ou em fase reprodutiva, tendo sido reportado como mais representativos 

àqueles encontrados nos trechos CAC 1 e CAC 2. Enquanto o trecho CAC 4 foi o que 

apresentou um número de espécies diferentes com gônadas maturas. 

As espécies que mais apresentaram gônadas maturas no reservatório, avaliando-se todos os 

trechos foram a Cyphocharax modestus e a Astyanax fasciatus, e por isto convêm detalhar 

melhor suas características reprodutivas. 

De acordo estudo em uma represa do estado de São Paulo, a Cyphocharax modestus 

(saguiru) apresenta período reprodutivo relativamente longo, geralmente nos períodos de 

maior pluviosidade e temperaturas mais altas. As condições adequadas à sua desova estão 

associadas aos habitats lóticos com presença de afluentes e vegetação ripária, ou seja, locais 
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de melhor qualidade ambiental (PEREZ, 2014), sendo assim, indica-se como áreas 

reprodutivas para esta espécie àquelas próximas a fragmentos florestais, em saídas de 

tributários e ambientes mais preservados. 

O lambari-de-rabo-vermelho é uma espécie encontrada em diversos trechos do reservatório, 

tanto em ambientes lênticos, como lóticos. Menciona-se que os lambaris, de modo geral, são 

capazes de se reproduzir no primeiro ano de vida e apresenta elevada fecundidade, o que 

pode conferir a espécie elevada velocidade de ocupação de ambientes represados, entretanto 

sabe-se que outras características, tais como maior capacidade competitiva, também podem 

atuar nestes ambientes, evitando com que haja dominância desta espécie (BAILLY, et al.; 

AGOSTINHO et al., 2007). 

Portanto, entende-se que as áreas mais relevantes quanto a este critério compreendem o 

trecho CAC 1, CAC 2 e CAC 4 onde ocorreram espécies com gônadas maturas, incluindo 

também as áreas reprodutivas para a espécie Cyphocharax modestus, que são àquelas 

próximas a fragmentos florestais, em saídas de tributários e ambientes mais preservados 

(Sítio 1). 

Local de Presença de Indivíduos com Tamanho Inferior a Primeira Maturação (Sítio 2) 

Com relação ao tamanho das espécies, com base nos dados mais atuais da AES Tietê (de 

2016 a 2017), pode se observar que a espécie Cyphocharax modestus, citada anteriormente 

como sendo uma das que mais apresentam gônadas maturas, ocorreu em todos os trechos 

do reservatório com tamanho superior ao da primeira maturação, confirmando o observado 

anteriormente, onde tal espécie utiliza vários ambientes do reservatório para fins reprodutivos. 

Entretanto a espécie Astyanax fasciatus, também dominante neste reservatório (lambari-do-

rabo-vermelho) apresentou tamanho inferior ao da primeira maturação, o que denota que a 

espécie utiliza todos os trechos do reservatório como berçário, ou seja, local vinculado à 

condições propícias ao táxon que ainda não atingiu maturação sexual. 

Outrossim, os gráficos apresentados a seguir denotam que todos os trechos do reservatório 

podem estar sendo utilizados tanto para reprodução (presença de espécies com tamanho 

superior ao da primeira maturação – C. modestus) e também como berçário (presença de 

espécies de tamanho inferior ao da maturação sexual – A. fasciatus) da ictiofauna (Figura 

112). 
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Figura 112 – Box-plot da Variação do Tamanho da Cyphocharax modestus (saguirú) e da Astyanax 

fasciatus (lambari-do-rabo-vermelho) nos Trechos de Amostragens da UHE Caconde – *(__) tamanho de 

primeira maturação – AES Tietê (dados de 2016 a 2017). 

Portanto, entende-se que os trechos CAC 1, CAC 2, CAC 3 e CAC 4 são importantes para as 

espécies ainda em desenvolvimento, sendo estes escolhidos para a preservação, sobretudo, 

da espécie Astyanax fasciatus (Sítio 2). 

Considerações da Comunidade Local Acerca dos Berçários e Sítios de Reprodução (Sítio 3) 

Com relação aos sítios de reprodução e berçário de peixes, em levantamento de campo junto 

à comunidade local (pescadores profissionais e pescadores amadores), foram apontados 

alguns trechos do reservatório conhecidos por tais características. 

Os questionários aplicados in loco seguem no APÊNDICE II, e foram aplicados para 

complementação dos critérios estabelecidos para a proposta de mapeamento das áreas de 

reprodução e berçário. Junto ao questionário, disponibilizou-se um mapa ampliado do 

reservatório para que os pescadores pudessem apontar as áreas as quais se referiam durante 

a entrevista. 

Avaliando as áreas apontadas pela comunidade local com relação a locais onde os peixes 

possam estar se reproduzindo e/ou quando a presença de peixes pequenos em recrutamento, 

quatro locais foram os mais citados pelos entrevistados, são estes: 

• Áreas preservadas; 

• Rio adjacente ao Ribeirão Pirapetinga; 

• Rio Lambari; 

• Bico adjacente o rio Lambari; 

Os entrevistados comentaram que há presença de peixes pequenos, e/ou em período 

reprodutivo em áreas bem preservadas, entretanto não coube o apontamento destas em 

mapas, por serem informações mais pontuais. 

Com isto, seguem indicados na Tabela 45 os locais indicados pela comunidade local como 

sendo pontos/áreas de reprodução e berçário para a ictiofauna do reservatório da UHE 

Caconde. 

Tabela 45 – Coordenadas de referência para delimitação de áreas de alimentação de peixes de acordo 
com a comunidade local. 

Áreas de 
alimentação/concentração 
de peixes no reservatório 

da UHE Caconde 

Localização de Referência 

Coordenada de Referência 23K 

X Y 

Rio adjacente ao Ribeirão 
Parapetinga 

Próximo ao município de 
Palmeiral/SP 

342122 7600904 

Rio Lambari 
Rio onde fica localizado a UHE do 

Padre Carlos (Rolador) 
337910 7604003 

Bico adjacente ao rio 
Lambari 

- 339329 7603287 
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Desta forma, o Sítio 3 foi definido de acordo com o conhecimento dos pescadores da 

comunidade e será utilizado para a proposta de mapeamento de áreas de reprodução e 

berçário para a ictiofauna do reservatório da UHE Caconde. 

Soma dos Critérios para Proposta de Definição de Áreas de Reprodução e Berçário da 

Ictiofauna do UHE Caconde 

Com os dados levantados mostrados na Tabela 46, e cruzando-se a base cartográfica de 

áreas prioritárias, pôde-se elaborar o (Mapa 24), contendo indicações possíveis de sítios de 

reprodução e berçário de peixes do reservatório de Caconde. 

 

Tabela 46 - Sítios de reprodução e berçário propostos para preservação da ictiofauna do reservatório da 
UHE Caconde. 

Identificação 
do Sítio 

Critério de escolha Justificativa 
Indicação de 

Sítios 
Berçário Reprodução 

Sítio 1 
Maior número de 

espécies em 
maturação sexual 

As espécies que 
apareceram em 

maior quantidade 
com gônadas 
maturas foram 
Cyphocharax 
modestus e 

Astyanax fasciatus 

CAC 1, CAC 2, e 
CAC 4 e áreas 

próximas a 
fragmentos 

florestais, em 
saídas de 

tributários e 
ambientes mais 

preservados 

- 

Cyphocharax 
modestus  

Astyanax 
fasciatus 

Sítio 2 

Local de presença de 
indivíduos com 

tamanho inferior a 
primeira maturação; 

Todos os trechos do 
reservatório podem 

estar sendo 
utilizados tanto para 

reprodução e 
também como 

berçário da ictiofauna 

CAC 1 

CAC 2 

CAC 3 

CAC 4 

Astyanax 
fasciatus 

Cyphocharax 
modestus  

Sítio 3 

Considerações da 
comunidade 

pesqueira local 
acerca dos berçários 

e sítios de 
reprodução 

Percepção empírica 
dos pescadores 
profissionais e 

amadores acerca da 
presença dos peixes 

em recrutamento 

Rio adjacente ao 
Ribeirão 

Pirapetinga 

Rio Lambari 

Bico adjacente 
ao rio Lambari 

Todas as 
espécies 

Todas as 
espécies 
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6.3.5.2.1.5 Espécies da Ictiofauna de Maior Valor Comercial para a Região e seu Grau de 

Exploração 

Agostinho et al. (2007), em sua compilação de dados da UHE Caconde, destaca a presença 

de 14 espécies, e dessas, 03 são dominantes. Por sua vez, em dados recentes da AES Tietê 

veio a ser observada uma riqueza composta por 54 espécies (AES Tietê, 2001; AES Tietê, 

2012, e dados dos monitoramentos de 2014 a 2017). 

Para o levantamento de captura por unidade de esforço por número (CPUEn) e por unidade 

de biomassa (CPUEb), foram utilizadas informações de monitoramento da AES Tietê (dados 

de maio/agosto/novembro – 2016 e fevereiro – 2017), a fim de se estimar a abundância das 

espécies. Dessa forma, conforme observa-se abaixo, a abundância numérica foi de 

aproximadamente 326 indivíduos. Os resultados mais expressivos foram obtidos na CAC 1 

(com 147,8, representando quase que 50% de toda a amostragem), sendo seguido pela 

CAC4, CAC 3 e CAC2 (Figura 113).  

 

Figura 113 – CPUEn dos Pontos de Monitoramento da AES Tietê - Dados de Maio/Agosto/Novembro 
-2016 e Fevereiro/2017 

 

Assim como designado acima, em virtude de maior abundância, novamente replica-se que 

em termos de Biomassa, o CAC 1 se sobressaiu dentre os demais (Figura 114). 
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Figura 114 – CPUEb dos Pontos de Monitoramento da AES Tietê - Dados de Maio/Agosto/Novembro 
-2016 e Fevereiro/2017. 

 

 

Conforme já referido, os resultados evidenciam uma maior abundância numérica e de 

biomassa de peixes no CAC 1 e CAC 4; contudo, quanto às espécies nota-se a presença 

majoritária da espada, mandi, lambari-de-rabo-amarelo, cascudo, traíra, tilápia, carpa-comum 

e outros (Figura 115). 

 

Figura 115 – Captura por Unidade de Esforço por Número (CPUn) Quanto às Espécies Capturadas 

Entretanto, de acordo com a Figura 116, há agora maior ressalta ao cascudo, mandi, traíra e 

tilápia. 
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Figura 116 – Captura por Unidade de Esforço por Biomassa (CPUb) Quanto as Espécies Capturadas 

Entretanto para entender o grau de exploração das espécies ictiícas neste reservatório 

artificial foram consultados pescadores profissionais, pescadores amadores e os donos dos 

cultivos em rede tanque. Com isto, obteve-se um diagnóstico pesqueiro acerca da pesca 

exploratória (pescadores profissionais e amadores) e também sobre a pesca de cultivo (redes-

tanque), o qual têm-se descrito para uma avaliação crítica acerca das espécies de maior valor 

comercial e das demais exploradas.  

Comunidade Pesqueira (Pescadores Profissionais e Amadores) 

No presente diagnóstico de pesca foram levantadas informações importantes em atividades 

de campo da MRS Estudos Ambientais, a fim de se obter um norteamento acerca do grau de 

exploração das espécies ictiícas presentes no reservatório.  

Com este levantamento verificou-se que a pesca realizada na UHE Caconde tem 

características específicas, sendo comum a pesca profissional, que é realizada por cerca de 

40 pessoas e estes utilizam embarcações e artefatos de pesca (redes, redes de arrasto, 

tarrafas, etc.).  

Destaca-se ainda que há também a pesca amadora, local e popularmente conhecida como 

pesca de barranco; onde o pescador realiza a captura individual de pescado, utilizando varas 

de pescar, caniços de bambu, linhas, anzóis de diversos tamanhos e/ou outros artefatos mais 

simples. 

Perpetra-se que as duas modalidades de pesca que ocorrem no reservatório forneceram 

informações relevantes frente à avaliação do grau de exploração das espécies; e dentre as 

entrevistas aplicadas (APÊNDICE II), buscou-se efetuar uma ponderação por espécie acerca 

das mais capturadas, tal como observado na Tabela 47 e Figura 117.  

Com isto, menciona-se que podem ser consideradas como alvo da pesca prioritariamente 14 

taxa; sendo todos descritos pelos pescadores profissionais e amadores. Destacando que 
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embora o tucunaré (gênero Cichla) seja uma espécie alvo da pesca, a sua captura não é 

regularmente registrada. Em todos os casos, a exótica tilápia, tem sido a mais comumente 

pescada chegando a estima de mais de 365 kg/pescador/mês (Tabela 47 e Figura 117). 

Tabela 47 – Captura por Unidade de Esforço Para o Reservatório da UHE Caconde de Acordo com a 
Comunidade Pesqueira. 

Número da Espécie 
Espécies Mais 

Pescadas – Nome 
Popular 

Kg/Mês Pescador Kg/Dia Pescador 

1 carpa 8,33 0,28 

2 curimatã 7,83 0,26 

3 dourado 7,50 0,25 

4 lambari 8,33 0,28 

5 mandi 39,00 1,30 

6 pacu 8,33 0,28 

7 piau 6,67 0,22 

8 pintado 6,67 0,22 

9 saguiru 6,67 0,22 

10 tabarana 6,67 0,22 

11 tambaqui 8,33 0,28 

12 tilápia 368,17 12,27 

13 traíra 10,67 0,36 

14 tucunaré 0,00 0,00 

 

 

Figura 117 – Média de Pescado Capturado por Dia/Pescador 

Os dados apresentados acerca da captura de pescado denotam que há equivalência entre as 

espécies apresentadas como sendo de maior abundância numérica e biomassa, com as que 

são alvo de captura dentro do reservatório (e. g.: mandi, traíra, tilápia, carpa-comum, dentre 

outros). Tal informação é relevante para constatação da relação disponibilidade x captura.  

Já com relação às espécies que possam apresentar maior valor comercial, observa-se que 

para a pesca profissional bem como para a pesca amadora, os valores de pescado 
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apresentam-se descritos na Figura 118, onde o pintado segue como o de maior valor 

agregado, sendo sequenciado pelo dourado. 

 

Figura 118 – Valor Comercial das Espécies Pescadas no Reservatório da UHE Caconde de Acordo com 
Pescadores Profissionais e Amadores (Kg) 

Atividade de Piscicultura 

O cultivo de peixes em tanques-rede neste reservatório da Uhe caconde foi indicado como 

uma atividade econômica para a região na caracterização ambiental do meio socioeconômico 

do presente PACUERA. esta atividade é bastante comum em reservatórios (brabo et al., 

2014), embora possa trazer uma série de impactos ao meio ambiente, tais como interferências 

na qualidade da água, alterações nas comunidades bentônicas, planctônicas e ictiícas (ramos 

et al., 2015). Sendo assim, por meio de levantamento em campo com questionários junto aos 

proprietários dos cultivos (ANEXO I), foram obtidas informações relevantes acerca destas 

pisciculturas, contendo o valor comercial das espécies cultivadas (tilápia e pintado [Figura 119 

e tabela 7]) e grau de exploração das mesmas de acordo com a produção anual desses 

animais. 

 

Figura 119 – Valor Comercial dos Peixes Utilizados nos Tanques-Rede de Peixes no Reservatório da UHE 
Caconde 



 

PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO 
RESERVATÓRIO ARTIFICIAL  

PACUERA UHE CACONDE 

VOLUME I 
 

 

 

MRS Estudos Ambientais Ltda. 
www.mrsambiental.com.br 

239 

 

Destaca-se que os cultivos são em sua maioria de tilápias, tendo sido apenas reportado um 

que havia presença de pintado; e o mesmo não tinha informações sobre sua produção anual 

desta espécie. 

Diante do observado, à pesca profissional, amadora e cultivos de piscicultura, nota-se o 

elevado potencial de venda de espécimes de tilápia na região do reservatório da UHE 

Caconde, tal espécie aparece como a mais pescadas e também como sendo uma espécie de 

elevado CPUEb.  

Tabela 48 – Produção Anual de Peixes dos Tanques-Rede no Reservatório da UHE Caconde 

 Espécie Alvo da 
Piscicultura 

Produção (Ton/Ano) Peso Médio de Venda 
(G) 

1 Tilápia 157,5 875 

2 Pintado - - 

6.3.5.2.1.6 Espécies da Ictiofauna Não Descritas pela Ciência 

Com relação a espécies não descritas pela ciência, convêm mencionar que deve ser dada 

uma atenção especial ao Leporinus friderici (piau-três-pintas), que foi coletado pela primeira 

vez no monitoramento da AES Tietê (dados 2014 – 2017) no ponto de amostragem CAC 4. 

Esta espécie, embora já tenha sido reportada na literatura como ocorrente em trechos do rio 

Pardo (CASTAGNOLLI, 2008), têm sua distribuição relacionada ao Suriname, bacia 

Amazônica e Argentina (Fishbase.org), mostrando que mais estudos precisam ser realizados 

para caracterização de suas populações em outros locais do Brasil. 

6.3.5.2.1.7 Espécies Exóticas da Ictiofauna 

Com a realização de monitoramentos e estudos acerca da ictiofauna em diversos pontos do 

reservatório UHE Caconde pela AES Tietê (dados de 2014 a 2017), destaca-se que foram 

registradas para o local a presença 06 espécies exóticas (Tabela 49) dentre as 54 já 

registradas para todo reservatório. Essas espécies corresponderam a aproximadamente 10% 

de toda essa fauna ictiíca. 

Tabela 49 – Tabela de Espécies Exóticas/Invasoras Registradas na UHE Caconde – AES Tietê (Dados de 
2014 – 2017) e AES Tietê (2001; 2012), Tendo Estas Sido Classificadas de Acordo com Listagem de 

Sampaio e Schmidt (2013) e fishbase.org 

Espécies Exóticas ou Alóctones 
Registradas no Reservatório da UHE 

Caconde 
Nome Científico 

Ano Inicial/ Final de 
Registro 

1 tilápia Coptodon rendalli 2014-2017 

2 carpa Cyprinus carpio 2009-2017 

3 tucunaré Cichla kelberi 2009-2017 

4 pescada Plagioscium squamosissimus 2009-2012 

5 tilápia-do-nilo Oreochromis nilocutis 2009-2017 

6 trairão Hoplias lacerdae 2009-2012 

Por sua vez, dentre esses taxa exóticos e/ou alóctones da ictiofauna observada para este 

reservatório, menciona-se que alguns desses são enquadrados entre os 100 piores da EEI – 



 

PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO 
RESERVATÓRIO ARTIFICIAL  

PACUERA UHE CACONDE 

VOLUME I 
 

 

 

MRS Estudos Ambientais Ltda. 
www.mrsambiental.com.br 

240 

 

Espécies Exóticas Invasoras do Mundo (SAMPAIO e SCHMIDT, 2013), tais como a Cyprinus 

carpio (carpa-comum) e a Oreochromis niloticus (tilápia-do-nilo). Portanto cita-se: Coptodon 

rendalli (Figura 121): 

A Coptodon rendalli (tilápia ou tilápia-do-congo) é uma espécie considerada exótica, pois sua 

população natural é oriunda da África e sua ocorrência no Brasil está possivelmente vinculada 

à ações de introdução antrópica. Uma das características desta espécie, que faz com que ela 

seja bem sucedida é sua capacidade de sobreviver a ambientes eutrofizados, devido a seus 

hábitos microfágicos, podendo fazer desta espécie a potencial dominante em determinados 

ambientes (VELLUDO, 2011). 

Cyprinus carpio: 

Em consulta a banco de dados acerca de diversas espécies de peixes, verifica-se que a carpa 

é uma espécie considera como introduzida em todo mundo. Suas populações naturais têm 

origem nas regiões do mar Negro, Cáspio e Árabe, mostrando desta forma que a presença 

da mesma pelo mundo foi objeto de introdução desta espécie alóctone (Fishbase.org). Para 

o reservatório da UHE Caconde, tal espécie apareceu nos últimos monitoramentos da AES 

Tietê (dados de 2014-2017) revelando sua constante presença neste reservatório. A carpa-

comum, assim como outras espécies de peixes introduzidas em território nacional, apresenta 

determinadas características reprodutivas, tal como precocidade e elevada fecundidade, as 

quais favorecem sua permanência em um ambiente não natural a esta (PIEDRAS, et al., 

2006). 

Plagioscium squamosissimus (Figura 123) e Cichla kelberi (Figura 120): 

Em trabalhos disponíveis na literatura, observa-se a presença de espécies como a 

Plagioscium squamosissimus (corvina) e a Cichla kelberi (tucunaré) em diversos reservatórios 

brasileiros. Segundo SANTOS et al. (1994), estas duas espécies têm capacidade de dominar 

toda a comunidade ictiíca, tal como o observado nos reservatórios de Furnas e Marimbondo. 

Menciona-se ainda que o tucunaré (Cichla kelberi) é uma espécie endêmica do Brasil, tendo 

como localidade típica o estado do Pará (BUCKUP et al., 2007), evidenciando o seu caráter 

alóctone. No reservatório da UHE Caconde esta espécie apresenta registro pela AES Tietê 

de 2014 a 2017, e mostra importância, em especial devido às atividades de pesca esportiva 

realizadas neste reservatório. 

Oreochromis nilocutis (Figura 122): 

De acordo com Agostinho et al. (2007) a presença de animais exóticos em um ambiente 

natural pode acarretar em uma série de danos ao meio ambiente, a Oreochromis nilocutis 

(tilápia-do-nilo), por exemplo, é conhecida por se alimentar do zooplâncton herbívoro 

(consumidores de algas). Desta forma, sua predação sobre o zooplâncton acarreta em uma 

proliferação massiva de algas, ocasionando impactos severamente negativos sobre a 

qualidade da água local, tornando-a imprópria e/ou de difícil tratamento para o consumo 

humano. 
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Hoplias lacerdae (Figura 125): 

A Hoplias lacerdae (trairão) é uma espécie conhecida pelo elevado potencial na piscicultura, 

e no passado foi introduzida em diversas bacias hidrográficas, sem preocupação quando as 

consequências ambientais. Sua presença em diversos locais se deve em especial devido a 

soltura por órgãos de governo e particulares do Brasil. Tendo sido reportado diversos impactos 

com relação à presença desta em ambientes não naturais, sobretudo por ampla reprodução 

(ALMEIDA, 2010). 

 
Figura 120 – Cichla kelberi (tucunaré) Espécie 

Alóctone Observada Durante Monitoramento da 
UHE Caconde 

 
Figura 121 – Coptodon rendalli (tilápia ou tilápia-
do-congo) Espécie Exótica Observada Durante 

Monitoramento da UHE Caconde 

 

 
Figura 122 – Hoplias lacerdae (trairão) Espécie 
Exótica Observada Durante Monitoramento da 

UHE Caconde 

 
Figura 123 – Plagioscium squamosissimus 

(corvina) Espécie Alóctone Observada Durante 
Monitoramento da UHE Caconde 

Todas as espécies citadas como exóticas apresentam características reprodutivas, 

estratégicas e adaptativas que fazem com que tenham potencial de promover o desequilíbrio 

ecológico do ambiente. Desta forma, deve-se atentar a presença destas no reservatório da 

UHE Caconde, a fim de que estas possam ser acompanhadas periodicamente quanto a sua 

ocorrência e aumento populacional, a fim de prevenir ou mitigar possíveis impactos que 

possam vir a ser gerado pela sua presença. 
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6.3.5.2.1.8 Espécies Ameaçadas da Ictiofauna  

Dentre as espécies encontradas na área do reservatório (ao longo dos anos de monitoramento 

da AES Tietê [dados de 2014 – 2017]) e seus estudos AES Tietê, 2001; AES Tietê, 2012; cita-

se que 09 estão classificadas como Pouco Preocupante (LC), 41 como Não Definido (DD), 02 

como Quase Ameaçadas (NT), 01 como Vulnerável (VU) e 02 como Criticamente em Perigo 

(CR), conforme ilustra a Figura 124 a seguir. 

 
 

Figura 124 - Classificação das espécies de peixes de acordo com a maior vulnerabilidade apresentada 
nas seguintes referências: 1 Livro Vermelho (São Paulo, 2009); 2 Decreto N°60.133/2014 (São Paulo, 2014); 
3  Deliberação Normativa Copam N° 147/2010 (Minas Gerais, 2010); 4 Portaria Ministério do Meio Ambiente 

N°445/2014 (2014); 5 The IUCN Red List of Threatened Species. Onde: VU= Vulnerável; EN = Em Perigo; 
CR= Criticamente em Perigo; NT= Quase Ameaçado; DD= Dados Insuficientes; LC= Pouco Preocupante; 

ND= Não Definido. 

Assim sendo, dentre as espécies que apresentaram algum grau de vulnerabilidade, citam- se 

a Geophagus brasiliensis, Cyprinus carpio, Hypostomus regani, Prochilodus lineatus, 

Bryconamericus stramineus, Astyanax altiparanae, Pimelodus maculatus, Piaractus 

mesopotamicus, Steindachnerina insculpta, Salminus hilarii, Hoplias malabaricus (Figura 

126), Hoplias lacerdae (Figura 125) e Shizodon nasutus. 

 
Figura 125 – Hoplias lacerdae (trairão) Espécie 

Alóctone e de Vulnerabilidade Observada Durante 
Monitoramento da UHE Caconde 

 
Figura 126 – Hoplias malabaricus (traíra) Espécie 

de Vulnerabilidade Observada Durante 
Monitoramento da UHE Caconde 
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Das que apresentam maior vulnerabilidade, convêm citar a Piaractus mesopotamicus (pacu-

guaçu), que é uma espécie considerada como Criticamente Ameaçada (CR) de acordo com 

listagem de São Paulo (2009). Tal espécie de peixe também é classificada como migratória 

(AGOSTINHO et al. 2007, FREATO et al. 2005) e apresenta dependência destas migrações 

para reprodução (piracema). Com isso menciona-se que a interposição de 

barreiras/construção de barragens ao longo de sua distribuição pode implicar em 

agravamentos com relação a preservação da espécie (MMA, 2008). 

No entanto, os pacus têm se mostrado presente no reservatório da UHE Caconde segundo 

dados dos monitoramentos das AES Tietê (de 2014 a 2017), e para esta espécie houve 

amostragem de exemplares juvenis, com tamanhos inferiores a 15 cm, denotando que a 

espécie se reproduz e/ou passa por período de recrutamento neste reservatório. 

Outra espécie considerada como Criticamente Ameaçada (CR) de acordo com as listas do 

estado de São Paulo (2014) e que apresenta ocorrência no reservatório da UHE Caconde é 

a Hoplias lacerdae (trairão). O trairão é uma espécie também considerada como alóctone, e 

apesar de ter presença neste reservatório de acordo com relatórios da AES Tietê (AES Tietê, 

2001; AES Tietê, 2012), nos últimos monitoramentos (de 2014 a 2017) esta espécie não vem 

sendo encontrada. 

Além dos impactos negativos devido a presença de barramentos das usinas hidrelétricas para 

a preservação das espécies ameaçadas de extinção, existem outros fatores, tais como 

poluição, alteração de habitat, disponibilidade de alimento e introdução de espécies invasoras, 

que podem atenuar a pressão sobre espécies ictiícas.  

Por fim, com relação ao que vem sendo observado ao longo dos anos, há registro de 41 

espécies que não apresentam classificação quanto a sua vulnerabilidade, contra 14 espécies 

que apresentam algum grau de vulnerabilidade; podendo-se concluir que as listas estaduais, 

nacionais e internacionais são ferramentas eficientes na detecção do panorama das espécies 

de um determinado ambiente.  

Também se torna evidente a necessidade de mapeamento de áreas prioritárias à conservação 

nas imediações do reservatório da UHE Caconde, sendo que estas áreas devem seguir 

critérios que considerem os hábitos alimentares, ciclos reprodutivos e áreas de desovas, em 

especial destas espécies que apresentam grau mais elevado de vulnerabilidade tais como a 

Piaractus mesopotamicus (pacu-guaçu [Figura 108]) e a Hoplias lacerdae (trairão [Figura 

125]).  

Sendo assim, todos os demais dados sobre o grau de vulnerabilidade de todas essas espécies 

da ictiofauna ocorrente no reservatório da UHE Caconde seguem apresentados na Tabela 50, 

a seguir; levando em consideração listagens estaduais, nacional e internacional. 
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Tabela 50 - Grau de Ameaça das Espécies da Ictiofauna Observadas na UHE Caconde.  

Onde: VU= Vulnerável; LC= Pouco Preocupante; EN = Em Perigo; CR= Criticamente em Perigo; NT= Quase Ameaçado; DD= Dados Insuficientes; ND= Não Definido. 

Nome Científico Migratória Exótica/Invasora 

Espécies Ameaçadas 

SP (2009) SP (2014) MG (2010) MMA (2014)  IUCN 

1 
Apareiodon 
piracicabae  

- - ND ND ND ND ND 

2 
Astyanax 

altiparanae 
- - 

LC 
ND ND ND ND 

3 
Astyanax 

bimaculatus 
- - ND ND ND ND ND 

4 
Astyanax 

bockmanni 
- - ND ND ND ND ND 

5 Astyanax fasciatus - - ND ND ND ND ND 

6 Astyanax lacustris - - ND ND ND ND ND 

7 
Bryconamericus 

stramineus 
- - 

LC 
ND ND ND ND 

8 
Cichla kelberi - 

EXÓTICA (AES, 
2009-2012) 

ND ND ND ND ND 

9 Cichlasoma sp - - ND ND ND ND ND 

10 
Coptodon rendalli - 

EXÓTICA (AES, 
2015-2016) 

ND ND ND ND ND 

11 

Cyphocharax 
modestus 

- - ND ND ND ND ND 

12 

Cyprinus carpio - 

EXÓTICA 
(Sampaio & 

Schmidt, 2013 - 
AES 2009-2012) 

ND ND ND ND 

VU 

13 Eigenmannia sp. - - ND ND ND ND ND 

14 
Eigenmannia 

virescens 
- - ND ND ND ND ND 
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Nome Científico Migratória Exótica/Invasora 

Espécies Ameaçadas 

SP (2009) SP (2014) MG (2010) MMA (2014)  IUCN 

15 

Geophagus 
brasiliensis 

- - 
LC 

ND ND ND ND 

16 
Geophagus sp. - - ND ND ND ND ND 

17 
Gymnotus carapo - - ND ND ND ND ND 

18 Gymnotus sp. - - ND ND ND ND ND 

19 Gymnotus sylvius - - ND ND ND ND ND 

20 
Hoplias lacerdae - 

EXÓTICA (AES, 
2009-2012) VU CR 

ND ND ND 

21 
Hoplias 

malabaricus 
- - 

LC 
ND ND ND ND 

22 
Hoplosternum 

littorale 
- - ND ND ND ND ND 

23 
Hypostomus 
ancistroides 

- - ND ND ND ND ND 

24 
Hypostomus 

heraldoi 
- - ND ND ND ND ND 

25 
Hypostomus 
margaritifer 

- - ND ND ND ND ND 

26 
Hypostomus 

nigromaculatus 
- - ND ND ND ND ND 

27 Hypostomus sp14 - - ND ND ND ND ND 

28 
Hypostomus 
strigaticeps  

- - ND ND ND ND ND 

29 
Hypostomus 
ancistroides  

- - ND ND ND ND ND 
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Nome Científico Migratória Exótica/Invasora 

Espécies Ameaçadas 

SP (2009) SP (2014) MG (2010) MMA (2014)  IUCN 

30 
Hypostomus 

fluviatilis  
- - ND ND ND ND ND 

31 Hypostomus regani - - LC ND ND ND ND 

32 Hypostomus sp15 - - ND ND ND ND ND 

33 
Iheringichthys 

labrosus 
- - ND ND ND ND ND 

34 
Leporinus 

amblyrhynchus 
- - ND ND ND ND ND 

35 Leporinus friderici  - - ND ND ND ND ND 

36 
Leporinus 
obtusidens 

Piracema/Migratória 
(AES 2009-2012) 

- ND ND ND ND ND 

37 
Leporinus 

octofasciatus 
- - ND ND ND ND ND 

38 
Megaleporinus 

obtusidens  
Migratória (AES 

2016 -2017) 
- ND ND ND ND ND 

39 Oligosarcus sp. - - ND ND ND ND ND 

40 

Oreochromis 
niloticus 

- 

EXÓTICA 
(Sampaio & 

Schmidt, 2013 - 
AES 2009-2012) 

ND ND ND ND ND 

41 Parodon nasus  - - ND ND ND ND ND 

42 
Piaractus 

mesopotamicus 
Piracema/Migratória 

(AES 2009-2012) 
- 

CR NT 
ND 

NT 
ND 

43 Pimelodella sp - - ND ND ND ND ND 

44 

Pimelodus 
maculatus 

Piracema/Migratória 
(AES 2009-2012; 
AES 2016-2017) 

- LC ND ND ND ND 
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Nome Científico Migratória Exótica/Invasora 

Espécies Ameaçadas 

SP (2009) SP (2014) MG (2010) MMA (2014)  IUCN 

45 
Pimelodus 

microstoma  
- - ND ND ND ND ND 

46 

Plagioscium 
squamosissimus 

- 

EXÓTICA 
(Agostinho et al., 
2007; AES 2009-

2012) 

ND ND ND ND ND 

47 

Prochilodus 
lineatus 

Piracema/Migratória 
(AES 2009-2012; 
AES 2016-2017) 

- LC ND ND ND ND 

48 Rhamdia quelen - - ND ND ND ND ND 

49 Rhamdia sp - - ND ND ND ND ND 

50 
Salminus hilarii 

Piracema/Migratória 
(AES 2009-2012; 
AES 2016 -2017) 

- NT ND ND ND ND 

51 
Satanoperca 
pappaterra 

- - ND ND ND ND ND 

52 Schizodon nasutus - - LC ND ND ND ND 

53 
Serrasalmus 
maculatus 

- - ND ND ND ND ND 

54 
Steindachnerina 

insculpta 
- - LC ND ND ND ND 



 

PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO 
RESERVATÓRIO ARTIFICIAL  

PACUERA UHE CACONDE 

VOLUME I 
 

 

 

MRS Estudos Ambientais Ltda. 
www.mrsambiental.com.br 

248 

 

6.3.5.2.2 Plâncton e Bentos  

6.3.5.2.2.1 Composição do Plâncton 

Fitoplâncton 

No Brasil existem registros de 4.747 espécies de algas diferentes, quando considerado todo 

território nacional (MENEZES et al., 2015). Especificamente com relação às cianobactérias 

são contabilizadas 800 espécies, sendo que a maioria é também reportada em lagos e 

reservatórios do estado de São Paulo (500 espécies) (LEWINSOHN, 2006). O fitoplâncton 

assume papel relevante nos ecossistemas, atingindo também importância socioambiental, isto 

porque sua distribuição e abundância podem comprometer a qualidade das águas, inclusive 

aquelas utilizadas para consumo humano. 

Por sua vez, ao reservatório da UHE Caconde, houve levantamento realizado para 

acompanhar a ocorrência do fitoplâncton presente neste corpo d’água e em tal levantamento 

recente da AES Tietê (dados de 2016) foram registradas as classes Cryptophyceae, 

Dinophyceae, Chrysophyceae, Bacillariophyceae, Euglenophyceae, Zygnematophyceae, 

Chlorophyceae, Cyanophyceae para este reservatório. Essas classes amostradas 

compreendem um total de 47 espécies do fitoplâncton, e dentre essas, 12 são consideradas 

cianobactérias, havendo 04 delas com potencial de toxicidade. 

Zooplâncton 

O zooplâncton se caracteriza como sendo organismos animais do plâncton que apresentem 

tamanhos variáveis de 40 mm a 2,5 cm ou mais (TUNDISI, 1997). Sua presença no estado 

de São Paulo registra existência de 183 espécies de Rotifera, 40 espécies de Cladocera e 34 

espécies de Copepoda, totalizando 257 espécies zooplânctônicas (TUNISI, 1997).  

Especificamente para o reservatório da UHE Caconde observa-se na literatura a identificação 

de 15 espécies (TUNISI, 1997). Conquanto, em dados recentes levantados pela AES Tietê 

(dados de 2016), foi verificada a presença de representantes dos grupos: Meroplâncton, 

Protozoa, Rotifera, Copepoda e Cladocera. Dentre as espécies classificadas dentro destes 

grupos, identifica-se para este reservatório a presença de 46 espécies, sendo também 

observados náuplios (estágio larval), copepoditos (estágio juvenil) e ostracoda (crustáceos 

pequenos) nas amostragens da AES Tietê (dados de 2016). 

Composição do Bentos 

Macroinvertebrados bentônicos são amplamente utilizados como bioindicadores da qualidade 

do ambiente, elevando assim o grau de importância quanto ao monitoramento destes 

organismos em reservatórios artificiais. Especificamente com relação aos ambientes 

dulcícolas, existem alguns dados que apontam que embora macroinvertebrados bentônicos 

sejam amplamente utilizados nas avaliações ambientais, sua biodiversidade é baixa nestes 

ambientes, tendo como organismos principais destes ecossistemas os moluscos.  
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De acordo com dados da literatura (CETESB, 2015) a região profundal do reservatório de 

Graminha (UHE Caconde) não reúne condições para a ocorrência de organismos bentônicos, 

apresentando assim uma condição azóica. 

Já em levantamento da macrofauna bêntica realizado pela AES Tietê (dados de 2016) no 

reservatório da UHE Caconde, também não puderam ser registrados taxa para a comunidade 

bentônica. Desta forma, o presente levantamento irá se embasar em dados disponíveis na 

literatura e também em informações obtidas em campo como embasamento para diagnóstico 

deste grupo.  

Espécies de Plâncton e Bentos Indicadoras da Qualidade da Água do Reservatório 

• Espécies de Plâncton Indicadoras da Qualidade da Água 

O fitoplâncton é composto por organismos autotróficos, e dentre estes se encontram as 

cianobactérias. Tais algas, diferentemente de outros grupos, têm diversas vantagens 

adaptativas, o que faz delas o grupo mais bem-sucedido do fitoplâncton. Entretanto, cita-se 

que há algumas espécies que apresentam potencial de toxicidade podendo comprometer o 

ambiente e a saúde das pessoas (NASCIMENTO, 2010).  

De acordo com CASTRO e MOSER (2012) dentre as mais de 5.000 espécies do fitoplâncton 

conhecidas, somente cerca de 6% podem ser nocivas e menos de 2% produzem algum tipo 

de toxina. Adicionalmente, sabe-se que a presença de cianobactérias pode ser utilizada como 

indicadora de poluição, tanto pela sua resistência a altas taxas de nitrogênio e de fósforo total, 

quanto pela sua elevada taxa reprodutiva que promove as florações, eventos estes que 

elevam a contaminação dos ambientes hídricos, prejudicando diversas espécies presentes e 

a saúde das pessoas (NASCIMENTO, 2010; SIQUEIRA e OLIVEIRA-FILHO, 2005). 

Devido à tolerância a poluentes e potencial de toxicidade apresentado por algumas 

cianobactérias, são realizados monitoramentos acerca das cianobactérias no reservatório da 

UHE Caconde pela AES Tietê e durante este monitoramento (dados de 2016) pôde-se 

identificar 12 tipos de cianobactérias, dentre as quais, 04 apresentam potencial tóxico. 

Destas 04 espécies encontradas no reservatório e que apresentam potencial tóxico, convêm 

citar que a Microcystis aeruginosa é uma espécie que já foi responsável por diversas florações 

ao longo da costa brasileira, enquanto Aphanocapsa delicatissima é uma espécie conhecida 

pela produção de toxinas (microcistinas) que podem causar danos hepáticos e 

Cylindrospermopsi sp. e Planktothrix sp. podem apresentar produção das toxinas Anatoxina-

a e Homoanatoxina-a, que tem potencial de causar danos no nervo simpático (TUCCI et al., 

2006; CASTRO e MOSER, 2012; CETESB, 2013). 

Ainda de acordo com a AES Tietê (dados de 2016), a densidade de cianobactérias presentes 

no reservatório variou entre as médias de 8.190 cel.mL-1 e 1.109 cel.mL-1, tendo sido 

reportados valores mínimos de 26 cel.mL-1 e máximo de 19.185 cel.mL-1, tais valores de 

acordo com a Resolução Conama N° 357/05 classifica as águas deste reservatório como 

Classe 1 por ter valor inferior a 20.000 cel/mL, demonstrando desta forma que as 
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cianobactérias podem ser utilizadas como espécies bioindicadoras da qualidade da água, e 

que as 4 (quatro) espécies com potencial de toxicidade (Microcystis aeruginosa, Aphanocapsa 

delicatissima, Cylindrospermopsi sp e Planktothrix sp.) devem ser constantemente 

observadas quanto a sua densidade, a fim de evitar danos ao meio ambiente e à saúde das 

pessoas. 

• Espécies de Bentos Indicadoras da Qualidade da Água 

Existem organismos que apresentam maior e menor sensibilidade a presença de poluentes 

de origem antrópica, e isto faz com estes sejam utilizados como indicadores biológicos da 

qualidade da água e sedimento de um determinado ambiente. Os organismos bentônicos, em 

particular, são amplamente utilizados como bioindicadores ambientais porque conseguem 

responder rapidamente às variações do ambiente quanto ao stress ambiental e presença de 

poluentes (QUEIROZ et al., 2008). 

Desta forma, para utilização de macroinvertebrados como bioindicadores da qualidade da 

água, alguns índices podem ser adotados, tal como o Índice da Comunidade Bentônica - ICB, 

desenvolvido pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB 

(http://aguasinteriores.cetesb.sp.gov.br/informacoes-basicas/indices-de-qualidade-das-

aguas/), que por meio do levantamento de algumas variáveis tais como riqueza, índice de 

diversidade, índice de comparação sequencial, razão Tanytarsini/Chironomidae, riqueza de 

taxa sensíveis e dominância de grupos tolerantes, podem responder acerca do panorama do 

ambiente analisado com relação à qualidade da água.  

Foram realizadas campanhas de coletas de sedimento para avaliação dos organismos 

bentônicos, no entanto, não houve presença destes organismos nas amostras. Desta forma, 

comenta-se que a avaliação de bentos não poderá atuar como ferramenta de indicação da 

qualidade da água; e dessa forma, sugere-se que para este reservatório a qualidade da água 

seja avaliada, quando necessário, por meio da avaliação do Índice da Qualidade da Água 

(IQA) e Índice de Estado Trófico (IET), além das espécies ictiícas e planctônicas indicadas 

anteriormente. 

6.3.5.2.2.2 Mapeamento das Espécies Bentônicas de Interesse Médico Sanitário 

Existem algumas espécies de moluscos que apresentam interesse médico sanitário porque 

podem funcionar como hospedeiros de parasitos transmissores de doenças. Entretanto, 

devido à dificuldade de amostragem deste grupo no UHE Caconde devido a condição azóica 

do ambiente, serão elencadas informações acerca das espécies de interesse médico sanitário 

a partir da literatura. 

É possível observar que em alguns reservatórios do estado de São Paulo verifica-se a 

ocorrência de um gastrópode de interesse médico sanitário, o Biomphalaria spp., o qual pode 

atuar como organismo vetor da esquistossomose (FRANÇA et al., 2007). Tendo em vista este 

aspecto, convêm salientar que a esquistossomose mansônica é uma doença de veiculação 

hídrica, e sua transmissão ocorre porque caramujos deste gênero (Biomphalaria) são 
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contaminados por larvas do Schistosoma mansoni. A contaminação do vetor ocorre quando 

pessoas infectadas lançam seus dejetos com ovos do trematódeo em ambientes aquáticos 

habitados moluscos Biomphalaria (LOYO e BARBOSA, 2016, ABÍLIO et al., 2007). 

Embora este molusco não tenha aparecido diretamente em monitoramento da AES Tietê, 

convém ressaltar o interesse médico sanitário desta espécie, tal qual de organismos das 

famílias Thiriade, Planorbidae e Ancylidae, que foram famílias já amostradas para 

reservatórios do estado de São Paulo, e que também apresentam grande potencial para 

atuarem como hospedeiros intermediários de trematódeos (CETESB, 2013, DRUGG-HANN, 

2007, PAZ et al., 1995). 

A espécie Melanoides tuberculata, que aparece na amostragem de FRANÇA et al. (2007), é 

uma espécie que merece atenção especial, isto porque se trata de uma espécie invasora, que 

em outros países foi inserida no ambiente como forma de controle biológico da Biomphalaria, 

entretanto, na China, Japão e Coréia ela atua como hospedeiro de outras parasitoses (PAZ 

et al., 1995). 

Conclusivamente, devido ao modo de contágio dos moluscos Biomphalaria por larvas do 

Schistosoma mansoni (esquistossomose), pode-se indicar que as potenciais áreas de 

interesse médico-sanitário especificamente do reservatório UHE Caconde seriam aquelas de 

aporte de efluentes urbanos. Contudo, cabe mencionar que como em monitoramento 

realizado pela AES Tietê não foi verificada a presença deste molusco para este reservatório, 

nem em dados presentes na literatura. Desta forma, convenientemente o mapeamento de 

áreas de interesse médico sanitário deverão ser delineadas à partir do momento que se der 

a ocorrência de registros de Biomphalaria e/ou de organismos das famílias Thiriade, 

Planorbidae e Ancylidae, especificamente para o reservatório da UHE Caconde. 

Apesar de tudo, uma atenção especial deve ser dada a um ponto deste reservatório, onde a 

AES Tietê registrou a presença de um aporte de esgoto a céu aberto. As coordenadas deste 

local seguem apresentadas na Tabela 29. 

Tabela 51 – Tipo de Ocupação Identificada como de Aporte de Esgoto ao Reservatório da UHE Caconde 

Tipo de Ocupação 
Município 
Adjacente 

Reservatório Coordenada X Coordenada Y 

Esgoto a céu aberto 
Palmeiral, distrito 
de Botelhos/MG 

Caconde 342692 7606369 

6.3.5.2.2.3 Espécies de plâncton e bentos de maior valor comercial para a região e seu grau 

de exploração 

Durante o levantamento da Caracterização Ambiental do Meio Socioeconômico, realizado 

pela MRS Estudos Ambientais no mês de julho de 2017, foi constatado junto à comunidade 

do entorno do reservatório que não há qualquer utilização de recursos planctônicos e/ou 

bentônicos do reservatório da UHE Caconde para consumo e/ou fins de comercialização, 

ficando os esforços apenas restritos a captura de pescados para consumo e venda. Tal 

constatação também pode ser observada consultando dados da literatura, que abordam 

apenas aspectos relacionados à atividade comercial de captura de peixes. 
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6.3.5.2.2.4 Espécies invasoras do plâncton e bentos 

Para o levantamento de espécies invasoras foram utilizadas listas oficiais e registros em 

trabalhos específicos para verificar quanto a presença destas no reservatório Caconde, foram 

consultadas as bases de dados em CETESB, 2013, SAMPAIO e SCHMIDT, 2013, MANSUR 

et al., 2012, Invasives Information Network - I3N e MMA, 2006. Entretanto convêm ressaltar 

quanto à ausência de listagem oficial específica para ambientes dulcícolas para plâncton, 

tendo sido consultada para que os dados do Ministério do Meio Ambiente que reportam a 

existência de 66 espécies exóticas invasoras no meio marinho dentre estas 03 do subgrupo 

fitoplâncton, 10 macroalgas e 10 zooplâncton (MMA, 2009). 

Espécies invasoras do plâncton 

Em consulta a dados disponíveis na literatura e em relatório de levantamento recente 

realizado pela AES Tietê (dados de 2016) não foram observados registros de espécies 

invasoras de fitoplâncton e zooplâncton que ocorrem para o reservatório da UHE Caconde e 

estado de São Paulo, desta forma, embora a introdução de espécies exóticas e invasoras seja 

um grande problema para a diversidade, não foi observado registro destes organismos 

planctônicos no referido reservatório. 

Espécies invasoras do bentos 

Quanto à presença de macroinvertebrados bentônicos, foi observada na literatura a 

ocorrência de diversas espécies invasoras em reservatórios de São Paulo (Tabela 52). Destas 

espécies ocorrentes no estado, citam-se algumas características das mesmas. A espécie 

Melanoides tuberculata (caramujo-trombeta [Figura 127], por exemplo, é um molusco exótico 

originário da África, Ásia, China e Ilhas do Pacífico, sendo reportado no Brasil nos estados de 

São Paulo e Paraíba, onde sua presença está associada à manipulação inadequada por 

aquaristas que utilizam algas para alimentação em peixamentos (PAZ et al., 1995; CETESB, 

2012). 

Observa-se também para o estado de São Paulo quanto a presença da Limnoperna fortunei 

(mexilhão-dourado [Figura 128]) que é um molusco invasor de origem asiática, apresenta 

tamanhos entre 02 e 03 cm e características típicas da família dos mexilhões marinhos 

(Mytilidae), entretanto este ocorre especificamente em água doce (MANSUR et al., 2012, 

MMA, 2008). Um grande impacto atrelado à presença deste bivalve em corpos de água é que 

estes formam grandes aglomerações que causam a obstrução de encanamentos, redução do 

diâmetro de tubulações, entupimentos de filtros, bombas, grades etrocadores de calor, 

principalmente em usinas geradoras de energia (MANSUR et al., 2012).  

Tabela 52 – Espécies Invasoras no Estado de São Paulo 

Espécies de 
Moluscos 
Invasores 

Nome 
Comum 

Cetesb(2013) 
Mansur et 
al. (2012) 

Sampaio e 
Schmdit (2013) 

França et 
al. (2007) 

I3N 

Corbicula fluminea Berbigão X X X X  

Helisoma sp. - X   X  
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Espécies de 
Moluscos 
Invasores 

Nome 
Comum 

Cetesb(2013) 
Mansur et 
al. (2012) 

Sampaio e 
Schmdit (2013) 

França et 
al. (2007) 

I3N 

Limnoperna fortunei 
Mexilhão-
dourado 

X X X  X 

Melanoides 
tuberculata 

Caramujo-
trombeta 

X X  X  

 

 

Figura 127- Melanoides tuberculata (caramujo-
trombeta) 

 

Figura 128- Limnoperna fortunei (mexilhão-
dourado) 

Alude-se que uma das características das espécies invasoras é seu potencial de competição 

direta com outros organismos e dominância em ambientes, e de acordo com a CETESB 

(2013) existe presença de 04 moluscos exóticos em pelo menos 07 reservatórios avaliados, 

sendo eles o mexilhão dourado (Limnoperna fortunei), o berbigão (Corbicula fluminea), o 

caramujo-trombeta (Melanoides tuberculata) e a Helisoma sp., tais espécies se mostraram 

dominantes em alguns reservatórios, com densidades superiores a de moluscos nativos, 

indicando desta forma a pressão das espécies invasoras sob as espécies nativas. 

Adicionalmente, de acordo com o Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, 

espécies exóticas vêm causando impacto direto sobre outras espécies. O marisco-

barrigudinho (Diplodon iheringi), por exemplo, é uma espécie de molusco que apesar de não 

ser encontrada especificamente neste reservatório, é uma espécie nativa e ameaçada de 

extinção, que tem como uma das causas da ameaça a morte por sufocamento ocasionado 

pelo mexilhão-dourado (Limnoperna fortunei), e por competição por espaço com o berbigão 

(Corbicula fluminea), ambas espécies exóticas registradas para o estado de São Paulo. 

Denotando desta forma, que populações ameaçadas de extinção podem vir a desaparecer 

devido à presença destas espécies exóticas dominantes (MMA, 2008). 

6.3.5.2.2.5 Espécies de plâncton e bentos Ameaçadas de Extinção 

De acordo com levantamento realizado pela AES Tietê (dados de 2016), as espécies 

identificadas não são consideradas ameaçadas de extinção, nem apresentam qualquer grau 

de vulnerabilidade. Já concernente aos bentos, devido à ausência de organismos capturados 

durante a coleta da AES Tietê, abstém-se quanto a indicação de espécies ameaçadas para 

este reservatório. 
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6.3.5.3 Conclusões dos Ecossistemas Aquáticos 

A definição das áreas de alimentação, reprodução e berçário da ictiofauna foram realizadas 

de acordo com o estabelecimento de critérios, utilizando-se para isto os dados constantes na 

literatura, localização de atividades de piscicultura e também através de diagnóstico em 

campo realizado com pescadores profissionais e amadores.  

Para o plâncton e bentofauna foram observadas informações acerca da ocorrência das 

espécies no reservatório Caconde tomando-se como base dados coletados pela AES Tietê 

(dados de 2016) e pela consulta a outras informações disponíveis no Brasil. Deste modo, 

elencou-se informações relevantes para estas comunidades e também demonstrou-se 

favorabilidade quanto à presença de organismos indicadores da qualidade da água, de 

interesse médico-sanitário, espécies invasoras e ameaçadas de extinção. Sugere-se ainda 

que haja a continuidade do monitoramento dos organismos planctônicos a fim de prevenir 

impactos causados pela degradação de habitats e ocorrência de aflorações de cianobactérias. 

Ademais, este diagnóstico pôde apontar as espécies exóticas/invasoras, ameaçadas de 

extinção, endêmicas, bioindicadoras da qualidade da água, as mais capturadas na pesca e 

as de maior valor comercial presentes no ecossistema aquático; e assim sendo, a indicação 

de áreas de relevante importância e as informações específicas da ictiofauna, plâncton e 

bentofauna do reservatório da UHE Caconde são ferramentas importantes quanto à gestão 

das áreas do entorno do reservatório, indicando prioridades com relação à preservação de 

algumas áreas de seu entorno. 

6.4 CARACTERIZAÇÃO DO MEIO SOCIOECONÔMICO 

A caracterização do Meio Socioeconômico foi realizada em atendimento às premissas do 

Termo de Referência emitido pelo Núcleo de Licenciamento Ambiental – SP/ Ibama, que 

definiu o escopo dos estudos de caracterização ambiental a serem desenvolvidos para fins 

de elaboração do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial 

(PACUERA) – UHE Caconde, localizada no Rio Pardo, com abrangência dos municípios de 

Caconde e Divinolândia, no Estado de São Paulo, Botelhos e Poços de Caldas, no Estado de 

Minas Gerais.  

O presente documento é composto por dados de diversas bases, tendo como referência as 

informações e documentos disponibilizados por instituições federais, estaduais e municipais, 

assim como por levantamento bibliográfico e estudo in loco – pesquisa de campo -, seguido 

do processo de análise dos mesmos. Fundamenta-se nos itens previstos no art. 6º da 

Resolução CONAMA Nº 001, de 23 de janeiro de 1986, para que se compreenda aspectos 

socioeconômicos da região de inserção da UHE Caconde. 

A caracterização do Meio Socioeconômico foi dividida em cinco tópicos e respectivos 

subtópicos, em conformidade com o referido Termo de Referência, a saber: 

1. Contexto Regional e Políticas Públicas 
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✓ Caracterização do Contexto Regional da Área de Estudo e as Políticas 

Públicas atuantes na região da área de estudo; 

✓ Identificação Político-Institucional de atores e entidades locais; 

2. Diagnóstico Socioterritorial – Infraestrutura 

✓ Acessos Existentes e Áreas de Potencial Acesso à Área de Abrangência 

em Função do Uso Múltiplo do Recurso Hídrico; 

✓ Situação Fundiária dos Loteamentos; 

✓ Condições de Infraestrutura dos Municípios; 

✓ Destinações e Formas de Transporte de Pessoas a Insumos resultados 

das Atividades Produtivas da região (Agropecuária, Extrativismo Vegetal e 

Exploração Mineral); 

✓ Condições de Infraestrutura da Área do Entorno do Reservatório; 

3. Diagnóstico Socioterritorial - Atividades Socioeconômicas 

✓ Caracterização das Atividades Econômicas desenvolvidas na área de 

abrangência e Potencialidades; 

✓ Organização Territorial e Caracterização do Perfil Socioeconômico dos 

Núcleos Inseridos no Entorno do Reservatório; 

✓ Identificação de Indústrias Poluidoras; 

✓ Identificação de possíveis interações entre área de estudo e 

empreendimentos previstos na região; 

✓ Comunidades Tradicionais, Grupos Étnicos ou Populações Vulneráveis, 

Cultural e Economicamente Dependentes dos Recursos da Área; 

4. Diagnóstico Socioterritorial - Aspectos Culturais 

✓ Bens Acautelados; 

✓ Caracterização Cultural da região de estudo; 

5. Diagnóstico Socioterritorial - Uso e Ocupação do Solo 

✓ Caracterização de Uso e Ocupação do Solo, entre áreas urbanas, de 

expansão urbana e rurais; 

✓ Regime de Posse e Uso da Terra e Nível Tecnológico de Exploração; 

✓ Grau de Concentração Fundiária, principais usos e conflitos relacionados; 

✓ Avaliação dos Planos Diretores Municipais; 

✓ Avaliação dos Planos de Bacia Hidrográficas. 
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6.4.1 METODOLOGIA 

A seguir serão apresentados os procedimentos metodológicos adotados no levantamento de 

dados secundários, coletados a partir de registros de fontes oficiais, e nos levantamentos de 

dados e informações obtidas de fontes primárias, coletadas in loco, por ocasião da pesquisa 

de campo realizada durante o período de 17 a 21 de julho de 2017. 

6.4.1.1 Levantamento de Dados Secundários 

6.4.1.1.1 Caracterização Socioeconômica 

Para a elaboração do presente estudo foi realizada pesquisa, sistematização e análise de 

dados relativos ao meio antrópico, a partir de fontes e indicadores divulgados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, por meio das bases dos Censos Demográficos 

e Agropecuário e da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar – PNAD; estudos do Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, mais especificamente dados do Atlas 

do Desenvolvimento Humano do Brasil (PNUD/IPEA) e do Acompanhamento Municipal dos 

Objetivos do Milênio – ODM, além de estatísticas do Ministério do Trabalho (PDET/RAIS) e 

de informações obtidas mediante consulta ao acervo das Prefeituras e Secretarias Municipais, 

em especial de Planos Diretores dos município interceptado pelo empreendimento, quando 

disponível. 

Como subsídio na caracterização da Área do Entorno e na identificação das áreas urbanas e 

de expansão urbana foram utilizados os setores censitários interceptados pelo reservatório. 

Por setor censitário entende-se “a menor unidade territorial, formada por área contínua, 

integralmente contida em área urbana ou rural, com dimensão adequada à operação de 

pesquisas e cujo conjunto esgota a totalidade do território nacional, o que permite assegurar 

a plena cobertura do país” (IBGE, 2011). 

Com esses dados formou-se uma caracterização extrapolada da Área do Entorno, que conta, 

além da população lindeira, com a totalidade do setor censitário a qual pertence. As 

informações dos setores permitem uma contextualização territorial objetiva e real da área 

abrangida pela população residente no entorno do reservatório. Foram levantadas 

informações demográficas e de infraestrutura básica. Os setores censitários que integram e 

contornam a Área do Entorno do reservatório a partir de um buffer de 50 metros totalizam em 

16 setores, entre urbanos e rurais, apresentados no Quadro 29. 

A coluna Código do Setor, do Quadro 29, indica o código numérico completo do setor 

censitário. Possui 15 dígitos divididos da seguinte forma: UFMMMMMDDSDSSSS, onde:  

• UF – Unidade da Federação;  

• MMMMM – Município;  

• DD – Distrito;  

• SD – Subdistrito;  
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• SSSS – Setor. 

A coluna “Situação” apresenta a área de localização do setor e sua classificação em situação 

urbana ou rural. Em situação urbana, consideram-se as áreas urbanizadas ou não, internas 

ao perímetro urbano das cidades (sedes municipais) ou vilas (sedes distritais) ou as áreas 

urbanas isoladas. A situação rural abrange todas as áreas situadas fora desses limites. Os 

códigos definidos pelo IBGE são: 

✓ Situação Urbana: códigos 1, 2 ou 3. 

1. Área urbanizada ou vila; 

2. Área não-urbanizada de cidade ou vila; 

3. Área urbana isolada. 

✓ Situação Rural: códigos 4,5,6,7 ou 8 

4. Aglomerado rural de extensão urbana; 

5. Aglomerado rural isolado – povoado; 

6. Aglomerando rural isolado – núcleo; 

7. Aglomerado rural isolado – outros aglomerados; 

8. Zona rural, exclusive aglomerado rural. 

Quadro 29 – Setores censitários que integram a Área do Entorno do reservatório da UHE Caconde. 

 Código do Setor Tipo Município Situação Área (ha) 

1 310840405000017 Rural Botelhos/MG Zona rural, exclusive aglomerado rural 2.451,20 

2 310840405000018 Rural Botelhos/MG Zona rural, exclusive aglomerado rural 2.797,03 

3 310840410000001 Urbano Botelhos/MG Área urbanizada ou vila 16,99 

4 310840410000002 Urbano Botelhos/MG Área urbanizada ou vila 27,30 

5 310840410000003 Urbano Botelhos/MG -  

5 310840410000004 Urbano Botelhos/MG Área não-urbanizada de cidade ou vila 72,06 

6 310840410000005 Rural Botelhos/MG Zona rural, exclusive aglomerado rural 1.715,69 

7 310840410000006 Rural Botelhos/MG Zona rural, exclusive aglomerado rural 1.670,87 

8 315180005000179 Rural 
Poços de 

Caldas/MG 
Zona rural, exclusive aglomerado rural 2.907,57 

9 315180005000180 Rural 
Poços de 

Caldas/MG 
Zona rural, exclusive aglomerado rural 2.967,88 

10 315180005000181 Rural 
Poços de 

Caldas/MG 
Zona rural, exclusive aglomerado rural 2.336,65 

11 350870205000017 Rural Caconde/SP Zona rural, exclusive aglomerado rural 4.340,53 

12 350870205000018 Rural Caconde/SP Zona rural, exclusive aglomerado rural 2.765,68 

13 350870205000019 Rural Caconde/SP Zona rural, exclusive aglomerado rural 3.484,22 

14 350870205000020 Rural Caconde/SP Zona rural, exclusive aglomerado rural 2.594,92 

15 351390005000016 Rural Divinolândia/SP Zona rural, exclusive aglomerado rural 2.332,10 

Fonte: IBGE, Agregados por setores censitários dos resultados de universo, 2010. 
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O Mapa 25 ilustra os setores censitários que distam até 50 metros do Entorno do Reservatório 

da UHE Caconde e adjacentes que façam parte do contexto local1. Já o Mapa 26 ilustra os 

setores censitários, por situação. 

                                                           

 

 

1 O setor 310840410000003, localizado em Botelhos, está além da distância de 50 metros contudo integra a área 
urbana de Palmeiral, único núcleo urbano ao longo do entorno do reservatório. 
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6.4.1.1.2 Levantamento de Dados Referente ao Patrimônio Arqueológico 

Para realização da identificação e descrição do perfil dos bens e imóveis de interesse 

histórico, arqueológico e cultural foram consultados os bancos de dados oficiais do IPHAN, 

relatórios referentes às pesquisas arqueológicas já realizadas na região em estudo, além de 

listagens do patrimônio histórico estadual fornecidas pelos órgãos de gestão patrimonial do 

estado de São Paulo e Minas Gerais. 

O levantamento do patrimônio arqueológico presente na região foi realizado a partir de fontes 

diversas. 

Inicialmente, foi realizado um levantamento de dados secundários relativos à Arqueologia da 

Região Sudeste, de modo a contextualizar regionalmente a ocupação humana na área da 

UHE. Posteriormente, foram realizadas consultas nos bancos de dados do IPHAN disponíveis 

através do website do Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos - CNSA2. 

Para a descrição do perfil dos bens de interesse arqueológico localizados nas margens da 

UHE Caconde, foram utilizados dados referentes aos trabalhos arqueológicos realizados no 

âmbito do Projeto de Manejo Arqueológico – Aproveitamentos Hidrelétricos da AES Tietê S/A 

– SP/MG, os quais estão apresentados nos relatórios de atendimento e nos relatórios do 

Subprogramas de Investigação e Resgate do Patrimônio na Orla do Reservatório. 

O levantamento dos demais bens patrimoniais (Tombados, Valorados e Registrados) foi 

realizado a partir de fontes diversas. 

A consulta aos bens materiais tombados a nível federal foi realizada por meio do website do 

Arquivo Noronha Santos3. Os bens valorados foram consultados a partir da relação oficial de 

Bens do Patrimônio Cultural Ferroviário4. Os bens imateriais registrados, por sua vez, foram 

investigados no banco de dados disponibilizado pelo IPHAN5. 

Para consulta aos bens tombados e registrados a nível estadual e municipal, foram obtidas 

listagens junto ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – 

IEPHA e ao Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico 

do estado de São Paulo – CONDEPHAAT. As informações sobre os tombamentos e 

inventários dos patrimônios municipais foram atualizadas de acordo com os dados 

                                                           

 

 

2 http://portal.iphan.gov.br/sgpa/?consulta=cnsa. Acessado em: 07/08/2017 
3 http://www.iphan.gov.br/ans/inicial.htm. Acessado em: 07/08/2017 
4 http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/503. Acessado em: 07/08/2017 
5 http://portal.iphan.gov.br/bcrE/pages/indexE.jsf. Acessado em: 07/08/2017 
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apresentados nos sites das prefeituras de Caconde6/SP, Divinolândia/SP7, Botelhos/MG8, e 

Poços de Caldas9/MG. 

Ademais, também foram utilizados dados referentes aos levantamentos patrimoniais 

apresentados no Relatórios de Atendimento 1, 2, 3 e 4 – Fase 2 e nos Relatórios do 

Subprograma de Investigação e Resgate do Patrimônio Arqueológico na Orla do Reservatório, 

produzidos pela DOCUMENTO Antropologia e Arqueologia Ltda., dentro do âmbito do 

“Programa de Manejo Arqueológico - Aproveitamentos Hidrelétricos da AES Tietê S/A, São 

Paulo / Minas Gerais”. 

6.4.1.2 Levantamento de Dados Primários 

Os procedimentos de levantamento em fontes primárias valeram-se de entrevistas com a 

população residente na Área de Estudo relativa ao meio socioeconômico com a utilização de 

questionários estruturados e padronizados, específicos para cada público: população 

residente (APÊNDICE I). Foram percorridas as bordas do reservatório onde está localizada a 

UHE Caconde e sua área de entorno. Com este procedimento buscou-se quantificar a 

ocorrência de situações ou caracterizar os públicos de interesse para a pesquisa, bem como 

mediar a resposta destes públicos, em termos de opinião e posicionamentos frente à UHE 

Caconde e o PACUERA. 

Os instrumentos de pesquisa contaram com registro de respostas para alternativas 

previamente definidas (questões fechadas) e respostas espontâneas de questões abertas. Os 

questionários foram preenchidos com mediação de um entrevistador que selecionou, 

qualificou e formulou os questionamentos ao entrevistado, de forma padronizada, seguindo a 

mesma ordem e com os mesmos cuidados metodológicos para todos os entrevistados.  

Para alcançar maior homogeneidade na coleta de dados, a entrevista populacional teve como 

público de interesse a população residente no entorno do reservatório. A amostragem foi 

selecionada previamente em escritório via imagens de satélite com marcação dos pontos com 

presença de edificações. Em campo, esses pontos foram verificados e as entrevistas foram 

realizadas de acordo com a disponibilidade dos entrevistados. 

O foco do questionário semiestruturado foi ajustado conforme perfil do entrevistado. Ao todo, 

foram realizadas 24 entrevistas com a população residente (Tabela 53) e uma com um 

assentado do Projeto Agroecológico Hugo Mazzilli; além de sete entrevistas realizadas com 

pescadores locais e em estabelecimentos comerciais instalados nas margens do reservatório. 

Os resultados das entrevistas foram tabulados no formato de tabelas de frequência, sendo 

                                                           

 

 

6 http://www.caconde.sp.gov.br/. Acessado em: 07/08/2017 
7 http://www.divinolandia.sp.gov.br. Acessadpo em: 20/12/2017 
8 http://botelhos.mg.gov.br/images/banners/inventario2016.pdf. Acessado em: 07/08/2017 
9 www.pocosdecaldas.mg.gov.br/site/wp-content/uploads/2016/08/IPAC-PC-atualizado-em-ago-2016.pdf. 
Acessado em: 07/08/2017 
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realizados, quando necessário, alguns cruzamentos de respostas, cálculo de médias e 

variáveis (por exemplo, pessoas residentes, renda, idade), dentre outros que se mostraram 

úteis à análise.  

Não foram realizadas entrevistas em Divinolândia/SP, pois não foram localizados moradores 

próximos ao reservatório.  

Tabela 53 - Entrevistas realizadas em residências em campo. 

Entrevista Município X Y 
Zona 
UTM* 

1 Caconde 337898,050486 7604182,04974 23 

2 Botelhos 342716,503864 7606610,67228 23 

3 Botelhos 342492,039278 7605505,25638 23 

4 Botelhos 342753,370047 7606355,2691 23 

5 Botelhos 342685,593043 7606553,57036 23 

6 Caconde 338116,307151 7610438,96461 23 

7 Caconde 338575,258679 7612833,38845 23 

8 Caconde 333448,045675 7612008,49715 23 

9 Caconde 333774,996644 7612548,99499 23 

10 Caconde 332893,727419 7612745,05717 23 

11 Caconde 337674,5329 7604043,60267 23 

12 Caconde 337734,727435 7604170,98894 23 

13 Caconde 337930,135149 7605526,32802 23 

14 Botelhos 342362,4098 7605571,968 23 

15 Botelhos 342708,751196 7606376,75521 23 

16 Botelhos 342674,308989 7606405,53763 23 

17 Caconde 337599,13648 7610691,852 23 

18 Caconde 337847,232385 7610712,73126 23 

19 Poços de Caldas 336488.94 7599723.08 23 

20 Botelhos 342700,058294 7606577,51675 23 

21 Botelhos 334289,844589 7612564,70311 23 

22 Caconde 337925,96315 7610451,99783 23 

23 Caconde 332328,09948 7613698,0614 23 

24 Caconde 333207,793818 7612688,85016 23 

Fonte: MRS, 2017.  

*Os dados estão em Sistema de Projeção UTM, Datum SIRGAS2000, zona 23K. 

Complementarmente às entrevistas, foram também realizados registros de campo, tanto em 

imagens, como em observações e anotações as quais, após análise da sua relevância, 

contribuíram para a identificação de padrões de comportamento, locais de interesse e 

descrição emblemática de situações decorrentes e comuns à Área de Estudo e ao uso do 

reservatório. 

Quanto aos materiais e equipamentos utilizados no levantamento de campo destacam-se os 

seguintes: formulários de questionários para registro de respostas; registro de localização 

(GPS); registro de imagem (equipamento digital de fotografia). 
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Da Figura 129 a Figura 132 podem ser observados alguns momentos da atividade de campo 

e no Mapa 21 os locais onde foram realizadas entrevistas em residências. 

 

 
Figura 129 – Entrevista realizada na localidade 

Quebra Machado, Caconde, SP. 

 
Figura 130 – Entrevista realizada na Cachoeira d 

Lafayete, Caconde, SP. 

 

 
Figura 131 - Entrevista realizada na localidade de 

Palmeiral, Botelhos, MG. 

 
Figura 132 - Entrevista realizada na Fazenda 

Rolador, Poços de Caldas, MG. 
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6.4.1.2.1 Procedimentos Relativos às Comunidades Tradicionais, Quilombolas e Indígenas 

No que concerne às comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas, a referência utilizada 

para inclusão neste estudo são os parâmetros definidos na Portaria Interministerial nº 060, de 

24 de março de 2015, que indica a necessidade de estudos específicos referentes à 

interferência da atividade ou empreendimento em terra indígena, quilombola, em bens 

culturais acautelados e em municípios pertencentes às áreas de risco ou endêmicas para 

malária. 

Quadro 30 - Distância em quilômetros por tipo de empreendimento. 

Tipologia 
Distância (km) 

Amazônia Legal Demais Regiões 

Empreendimentos Lineares (exceto rodovias) 

Ferrovias 10 km 5 km 

Dutos 5 km 3 km 

Linhas de transmissão 8 km 5 km 

Rodovias 

Rodovias 40 km 10 km 

Empreendimentos pontuais 

Empreendimentos Pontuais (portos, mineração e 
termoelétricas): 

10 km 8 km 

Aproveitamentos Hidrelétricos (UHEs e PCHs): 

40 km 15 km 

Ou Área de contribuição 
direta ou reservatório 
acrescido de 20 km a 

jusante 

Ou Área de contribuição 
direta ou reservatório 
acrescido de 20 km a 

jusante 

Fonte: Anexo I da Portaria Interministerial nº 060, de 24 de março de 2015. 

Conforme orientações da referida Portaria, são consideradas Terras Indígenas as áreas 

ocupadas por povos indígenas, cujo relatório circunstanciado de identificação e delimitação 

tenha sido aprovado por portaria da FUNAI, publicada no Diário Oficial da União, ou áreas 

que sejam objeto de portaria de interdição expedida pela FUNAI em razão da localização de 

índios isolados. 

Como Território Quilombola, são consideradas as áreas ocupadas por remanescentes das 

comunidades dos quilombos, que tenham sido reconhecidas pelo Relatório Técnico de 

Identificação e Delimitação-RTID, devidamente publicado. 

Em consulta às bases de dados da FUNAI e do INCRA constatou-se que as Terras Indígenas 

e Territórios Quilombolas existentes nos estados de São Paulo e Minas Gerais extrapolam as 

distâncias previstas na Portaria Interministerial.  

6.4.2 CONTEXTO REGIONAL E POLÍTICAS PÚBLICAS 

6.4.2.1 Caracterização do Contexto Regional da Área de Estudo 

A caracterização do contexto regional da área de estudo tem por objetivo ampliar e aprofundar 

o conhecimento sobre a população lindeira ao reservatório. Esta análise foi dividida em quatro 
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partes, a saber: histórico da ocupação do território municipal; caracterização populacional; 

caracterização das políticas públicas atuantes e identificação político institucional de atores e 

entidades locais. 

6.4.2.2 Histórico da Ocupação do Território Municipal 

O reservatório da UHE Caconde está situado dentro do território de três municípios, quais 

sejam: Caconde, no Estado de São Paulo, Botelhos e Poços de Caldas, no Estado de Minas 

Gerais. A seguir, são apresentados, de modo breve, o histórico de formação dos referidos 

municípios, iniciando-se pelos situados no Estado de Minas Gerais. 

6.4.2.2.1 Botelhos/MG 

A localidade, originada a partir de um pequeno povoado chamado São José de Botelhos situado 

no entrecruzamento das estradas que interligavam as cidades de Cabo Verde, Caldas e 

Campestres, foi elevada à condição de Freguesia em 1873 e à condição de distrito, com a 

denominação de São José de Botelhos, em 1891. Por meio da Lei estadual nº. 556, de 1911, esse 

distrito elevou-se à Município de São José de Botelhos, o qual passou a se chamar apenas 

Botelhos, em 1915. Após 10 anos, devido ao seu crescimento e desenvolvimento, Botelhos foi 

elevado a condição de cidade, por meio da Lei estadual nº 893.  

Desde 1916, houve fornecimento de energia elétrica nessa localidade, resultante de eletrificação 

particular instalada em Poços de Caldas. No entanto, melhorias efetivas nesse serviço dar-se-iam 

apenas a partir da década de 1960, com a presença da Companhia Energética de Minas Gerais – 

CEMIG. No que se refere ao abastecimento de água, registra-se a importância do Reservatório 

Jaboticabal, cujo serviço de captação passou para a responsabilidade da Companhia de Água e 

Esgoto – COMAG, em 1972, e para a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, 

no ano seguinte.  

O Município de Botelhos tem como limítrofes os municípios de Cabo Verde a norte, Divisa Nova a 

nordeste, Campestre a leste, Bandeira do Sul a sudeste, Poços de Caldas a sudoeste e Caconde 

(SP) a oeste. Ele faz parte da chamada Mesorregião Sul e Sudoeste de Minas, formada por um 

conjunto de 146 municípios, os quais, juntamente com outros pertencentes às Mesorregiões Zona 

da Mata e Triângulo Mineiro/Alto Parnaíba, caracterizam-se economicamente pela prevalência da 

cafeicultura, em região de influência da Serra da Mantiqueira. 

A cultura do café, no Brasil, foi uma das primeiras a se desenvolver, já no século XVI. O tipo 

arábica prevalece entre outras espécies cultivadas. A década de 1960 registra o ápice da produção 

cafeicultora, tornando-se uma das principais commodities da economia brasileira, com registro de 

redução em sua produção a partir da primeira metade da década de 1990, devido a políticas 

federais de controle de estoque (VALE, 2014). O Estado de Minas Gerais e, especificamente a 

Mesorregião Sul/Sudoeste, lidera a produção o grão. 

Atualmente, o município é constituído pelo distrito sede e outros dois, Palmeiral e São Gonçalo de 

Botelhos, com área territorial com superfície de aproximadamente 334 km² e população estimada 

em 15.322 pessoas, no ano de 2017. 
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6.4.2.2.2 Poços de Caldas/MG 

A qualidade benéfica das águas sulfurosas dessa localidade é conhecida pelo menos desde 

o século XVIII. Registra-se a existência de uma casa de banhos, em 1886, destinada para 

tratamento de doenças cutâneas. Outros estabelecimentos com a mesma finalidade surgiram 

com o passar do tempo, formando-se ali um balneário. Nessa época, a localidade recebeu a 

visita do Imperador Dom Pedro II e da Imperatriz Tereza Cristina.  

Em 1872, é datada a criação da cidade, denominada Nossa Senhora das Águas de Caldas 

em 1879, cujo nome fazia relação com um antigo balneário português, frequentado pela 

família real. A área da cidade se constituiu a partir de desapropriações e doações de 

particulares, dada sua utilidade pública. Em 1888, a localidade alcançou a condição de vila, 

denominada Poços de Caldas, e em 1915 eleva-se à condição de cidade.  

Segundo dados disponibilizados pela Prefeitura de Poços de Caldas, a economia local teria 

sido impactada por avanços na área da medicina, diante da criação de antibióticos, na década 

de 1940, com recuperação nas décadas seguintes, impulsionada pela implantação de 

indústrias. No setor agropecuário, o município apresenta como principais atividades a 

produção leiteira e a cafeicultura.  

O município é constituído apenas do distrito sede, com uma área territorial total com superfície 

de aproximadamente 546 km² e população estimada em 166.085 pessoas, no ano de 2017. 

6.4.2.2.3 Caconde/SP 

Segundo informação disponibilizada pela Prefeitura de Caconde, a localidade teria surgido 

em função da exploração do ouro, com primeiros registros indicando o ano de 1765. A partir 

da construção de uma capela dedicada à Nossa Senhora da Conceição, o povoado foi elevado 

à categoria de freguesia, com o nome de Caconde. O termo tem origem africana e faria alusão 

à presença de escravos africanos, os quais teriam fugidos para essa região anteriormente ao 

ciclo do ouro. 

A exploração do ouro teria iniciado à beira do Ribeirão São Mateus, com atividades 

intermitentes em outras localidades, à medida que as jazidas iam se exaurindo. O 

repovoamento do núcleo urbano somente foi efetivado em 1822, com a doação da área 

ocupada. A economia local se fortaleceu com a pecuária, substituída pela cafeicultura, em 

meados do século XIX. 

O Distrito de Caconde foi criado em 1775, no Município de Mogi-Mirim. O povoado foi elevado 

a vila em 1864, quando foi desmembrado do Município de Casa Branca, tendo se tornado 

distrito sede. Em 1883, alcançou o status de cidade. Já em 1911, como Município de Caconde, 

dividiu-se em dois distritos, Caconde e Tapiratiba, no entanto, esse último seria desmembrado 

algum tempo depois.  

O território do município, hoje, compreende os distritos de Caconde e Barrânia, numa área 

territorial com superfície de aproximadamente 468 km² e população estimada em 19.025 

pessoas, no ano de 2017. 
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6.4.2.2.4 Divinolândia/SP 

O município de Divinolândia surgiu em meados de século XIX, a partir de uma hospedagem 

para tropeiros, às margens do rio do Peixe, afluente do rio Pardo. Houve um incêndio que 

destruiu tal edificação e ao ser construído novo espaço, esse ficou conhecido como Pouso do 

Sapecado. Uma capela foi erguida para o Divino Espírito Santo, conseguindo, posteriormente, 

duas doações para incorporar terras ao seu território. Diante disso, a localidade passou a ser 

conhecida por freguesia do Divino Espírito Santo do Rio do Peixe, no município de Caconde. 

No final do século XIX, a região foi transferida para o município de São José do Rio Preto. 

No ano de 1938, o distrito passou a ser chamado de Sapecado. Em 1953, quando foi 

emancipado e se tornou município, passou a ser conhecido como Divinolândia. 

O território do município, hoje, compreende os distritos de Divinolândia e Campestrinha, numa 

área territorial com superfície de aproximadamente 223 km² e população estimada em 11.384 

pessoas, no ano de 2017. 

6.4.2.3 Caracterização Populacional 

O perfil da população da Área de Estudo é analisado por meio de um conjunto de indicadores 

capazes de dimensionar a população, evidenciar as variações geográficas e populacionais, 

além de apresentar as tendências demográficas ao longo dos últimos trinta anos. Foram 

utilizados os seguintes indicadores: 

• População total; 

• População relativa; 

• Grau de urbanização; 

• Estrutura etária; 

• Razão de sexo; 

• Índice de Desenvolvimento Humano Municipal- IDHM.  

Nos itens a seguir estão apresentados os resultados obtidos a partir da análise de cada um 

dos indicadores selecionados. 

6.4.2.3.1 População Total 

O conjunto de municípios da Área de Estudo encontra-se nos dois estados mais populosos 

do país, Minas Gerais e São Paulo que, juntos, abrigavam 31,90% da população brasileira, 

em 2010 (Tabela 54). Registra-se o contingente populacional total de 197.101 pessoas, em 

2010 (Tabela 55), nos quatro municípios em estudo.  
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Tabela 54 - População residente e sua distribuição proporcional, por ano, segundo Estados da Área de Estudo. 

Unidade 
Territorial 

1991 1996 2000 2007 2010 

N % N % N % N % N % 

Minas Gerais 15.743.152 10,72 16.567.989 10,62 17.891.494 10,54 19.273.506 10,48 19.597.330 10,27 

São Paulo 31.588.925 21,51 33.844.339 21,69 37.032.403 21,81 39.827.570 21,65 41.262.199 21,63 

Brasil 146.825.475 100 156.032.944 100 169.799.170 100 183.987.291 100 190.755.799 100 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 1991, Contagem Populacional 1996, Censo Demográfico 2000, Contagem Populacional 2007 e Censo Demográfico 2010. 
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Na Área de Estudo, no ano de 2010, o município mais populoso é Poços de Caldas/MG, 

apresentando 97% de sua população concentrada na área urbana. Trata-se de um município 

de grande porte, enquanto os municípios de Botelhos/MG e Caconde e Divinolândia/SP são 

de pequeno porte. Em função disso, os resultados totais da Área em Estudo apresentam um 

desvio importante. Uma compreensão mais acurada sobre a caracterização populacional da 

Área de Estudo pode ser alcançada pela análise dos dados de Botelhos/MG e Caconde e 

Divinolândia/SP. 

Considerando os dados do IBGE, relativamente à população total em 1950, ou seja, de 51,9 

milhões de pessoas, e considerando os últimos três censos demográficos realizados (1999, 

2000 e 2010), percebe-se um acentuado crescimento demográfico no território brasileiro, com 

o crescimento de 23,03%, entre 1991 e 2010, saltando de 146,8 milhões para 190,7 milhões 

de pessoas. Em termos da Área de Estudo, o aumento da população se deu com 22,14%, 

entre 1991 e 2010. Destaca-se o crescimento populacional do município de Poços de 

Caldas/MG, de 27,76%. Retirando-se esse indicador do cálculo sobre a Área de Estudo, 

vemos o crescimento modesto dos dois municípios de pequeno porte, equivalente a 2,97%, 

no período entre 1991 e 2010. Vale observar a ocorrência de um decréscimo populacional em 

Botelhos/MG, no período entre 2000 e 2007, com leve retomada em 2010. O município de 

Divinolândia/SP apresenta decréscimo populacional entre nos anos de 1996, 2007 e 2010, 

conforme Tabela 55.  

Tabela 55 - População residente e sua distribuição proporcional, por ano, segundo os municípios da Área 
de Estudo. 

Unidade 
Territorial 

1991 1996 2000 2007 2010 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Botelhos/MG 14.247 9,28 14.728 8,89 15.101 8,34 14.853 7,85 14.920 7,57 

Poços de 
Caldas/MG 

110.123 71,76 121.831 73,51 135.627 74,88 144.420 76,36 152.435 77,34 

Caconde/SP 17.283 11,26 17.845 10,77 18.378 10,15 18.620 9,84 18.538 9,41 

Divinolândia/SP 11.811 7,70 11.328 6,84 12.016 6,63 11.246 5,95 11.208 5,69 

Área de 
Estudo 

153.464 100,00 165.732 100,00 181.122 100,00 189.139 100,00 197.101 100,00 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 1991, Contagem Populacional 1996, Censo Demográfico 2000, 
Contagem Populacional 2007 e Censo Demográfico 2010. 

6.4.2.3.2 População Relativa 

Os três municípios que compõem a Área de Estudo abrangem uma área que corresponde 

aproximadamente a 1.575 km2, que equivale a 0,0185% do território nacional. Os municípios 

de Botelhos/MG e de Caconde/SP apresentam baixa densidade demográfica, com maior 

concentração da população em área urbana, como poderá ser visto no item 6.4.2.3.3.  

No comparativo, o município de Poços de Caldas/MG concentra 77,34% da população da 

Área em Estudo, destacando-se relativamente à densidade demográfica. Acrescente-se que 

97% da população do referido município está situada em área urbana e na sede municipal, 

de acordo com o Censo Demográfico de 2010.  
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Tabela 56 – Área e Densidade demográfica dos municípios da Área de Estudo (2010). 

Município Área da unidade territorial (km²) Densidade demográfica (hab./km²) 

Botelhos/MG 334,1 44,66 

Poços de Caldas/MG 547,3 278,54 

Caconde/SP 470 39,44 

Divinolândia/SP 223,7 50,46 

Total 1.575,1 125,14 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010. 

 
Figura 133 - Densidade demográfica dos municípios da Área de Estudo (2010) 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010. 

6.4.2.3.3 Grau de urbanização 

O processo de urbanização no Brasil contou com forte impulso no início no século XX, mas 

ainda em 1950, o país era predominantemente rural (Figura 134). A intensificação da 

industrialização, com o maior desenvolvimento das áreas urbanas, mas também do campo, 

com a concentração fundiária de imóveis e produção massiva de commodities (soja, milho, 

cana de açúcar, entre outros, além da pecuária), foram fatores para o deslocamento 

populacional das áreas rurais em direção às cidades, notadamente a partir de 1960. O grau 

de urbanização consiste no percentual da população residente em áreas urbanas, em 

determinado espaço geográfico. Para o cálculo desse indicador, multiplica-se por 100 a razão 

entre a população urbana e a população total. 
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Figura 134 - Proporção da população brasileira residente em áreas urbanas e rurais (%), por ano 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 1950-2010. 

Como pode ser visto na Tabela 57, os municípios da Área de Estudo, semelhante aos estados 

de Minas Gerais e São Paulo, seguem a tendência do país, pois em cada um é possível 

verificar que a população se concentra nas cidades, o que mostra o processo de diminuição 

da população rural como um todo.  

O grau de urbanização da Área de Estudo é alto, de 89,49%, para o qual deve ser considerado 

a porcentagem atribuída a Poços de Caldas, de 97,10%, que sozinho supera o índice estadual 

e nacional. Analisando os municípios de Botelhos/MG, Caconde/SP e Divinolândia/SP, temos 

o grau de urbanização (média) de 63,85%.  

Tabela 57 - Grau de urbanização segundo os municípios da Área de Estudo e Unidades da Federação 
selecionadas, em 2010. 

Unidade Territorial População total População urbana Grau de urbanização (%) 

Botelhos/MG 14.920 9.245 61,96 

Poços de Caldas/MG 152.435 148.017 97,10 

Caconde/SP 18.538 11.615 62,66 

Divinolândia/SP 11.208 7.500 66,92 

Área de Estudo 197.101 176.377 89,49 

Minas Gerais 19.597.330 16.715.216 85,29 

São Paulo 41.262.199 39.585.251 95,94 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010. 

6.4.2.3.4 Razão de sexo 

A razão de sexo consiste no número de homens para cada grupo de 100 mulheres na 

população residente. O indicador expressa a relação quantitativa entre os sexos, ou seja, se 
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igual a 100, o número de homens e de mulheres se equivalem; acima de 100, há 

predominância de homens e, abaixo, predominância de mulheres. O indicador é influenciado 

por taxas de migração e de mortalidade diferenciadas por sexo e idade. 

Antes de tudo é preciso observar que os homens eram maioria da população brasileira até a 

década de 1930 (Figura 135). O processo de transição da razão de sexo ocorreu a partir da 

década de 1940, quando o sexo feminino se tornou maioria e, progressivamente, tem 

aumentado o saldo de mulheres no país. 

 
Figura 135 - Razão de sexo, por ano, no Brasil (2010). 

Fonte: IBGE. Estatísticas do Século XX e Censo Demográfico 2010. 

A Área em Estudo se caracteriza por apresentar uma população equilibrada, relativamente à 

ração de sexo, considerando os municípios Botelhos/MG e Caconde/SP, ambas com 100,3. 

No município de Poços de Caldas/MG e Divinolândia/SP, há maioria de pessoas do sexo 

feminino, na razão de 93,6 e 99,4, respectivamente. A proporção de mulheres supera a de 

homens possivelmente em virtude da economia local, que pode concentrar serviços 

relacionados à Administração Pública, comércio, infraestrutura turística, entre outros.  

Tabela 58 - Razão de sexo, por ano, segundo Municípios da Área de Estudo. 

Unidade Territorial Razão de sexo Homens  Mulheres Total 

Botelhos/MG 100,3 7.472 7.448 14.920 

Poços de Caldas/MG 93,6 73.680 78.755 152.435 

Caconde/SP 100,3 9.285 9.253 18.538 

Divinolândia/SP 99,4 5.587 5.621 11.208 

Área de Estudo 95,00 96.024 101.077 197.101 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 1980-2010. 
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6.4.2.3.5 Estrutura etária 

Para melhor representar a realidade demográfica da Área de Estudo, utilizou-se a 

representação gráfica da composição da população em função da idade e sexo, 

conceitualmente denominada pirâmide etária. Basicamente a pirâmide etária deve ser 

interpretada a partir de três níveis: a base (população jovem), o corpo (população adulta) e o 

cume (população de idade mais avançada). 

A Figura 136 demonstra a pirâmide etária da Área de Estudo, cuja população total é de 

197.101 habitantes, sendo 96.024 do sexo masculino e 101.077 do sexo feminino. A maior 

parte da população total encontra-se na faixa dos 30 a 39 anos (15,51%) e a menor parte na 

faixa de 0 a 4 anos e mais (5,93%). A pirâmide mostra ainda que a população da Área de 

Estudo é majoritariamente feminina, situada no intervalo etário de 30 a 49 anos.  

 
Figura 136 - Pirâmide Etária da Área de Estudo. 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010. 

Se fizermos a análise da pirâmide etária dos municípios de Botelhos/MG, Caconde e 

Divinolândia/SP (Figura 137), que apresentam semelhanças na área territorial, na população 

total e razão por sexo, como visto anteriormente, teremos uma população total de 44.666 

pessoas, dividido de modo equilibrado entre 22.344 homens e 22.322 mulheres. A maior parte 

da população está situada na faixa de 30 a 39 anos (14,23%) e a menor parte da população 

na faixa de 0 a 4 anos (5,94%). 
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Figura 137 - Pirâmide Etária da Área de Estudo com três municípios. 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010. 

6.4.2.3.5.1 Proporção de Menores de Cinco Anos de Idade na População 

A proporção de menores de cinco anos de idade na população indica a participação relativa 

desse segmento populacional no total da população. Esse indicador está associado aos níveis 

de fecundidade e natalidade, que repercutem na estrutura etária da população. Regiões com 

reduzidas taxas de fecundidade apresentam menor proporção de crianças abaixo de cinco 

anos de idade. 

O progressivo declínio da proporção de menores de cinco anos de idade, em todos os 

municípios da Área de Estudo, reflete a redução dos níveis de fecundidade, conforme 

apresentado na Tabela 59. Em 2010, registrou-se a proporção de crianças menores de cinco 

anos numa porcentagem que se aproxima da metade registrada em 1991. Observa-se assim 

que a Área de Estudo e as unidades da federação selecionadas tendem a acompanhar o 

processo de transição demográfica do país, com pequenas variações.  

Na Área de Estudo, o município de Divinolândia/SP apresenta menor proporção de pessoas 

menores de 5 anos de idade, ou seja, 4,94% da população total. O município de Caconde/SP 

apresentou maior amplitude na diminuição dessa população, no período entre 1991 e 2010. 

Tabela 59 - Proporção de menores de 5 anos de idade na população (%), por ano, segundo Municípios da 
Área de Estudo, Unidades da Federação selecionadas e Brasil. 

Lugar 1991 2000 2010 

Botelhos/MG 9,60 8,70 6,14 

Poços de Caldas/MG 9,18 7,93 5,97 

Caconde/SP 11,19 9,82 6,45 

Divinolândia/SP 9,90 7,35 4,94 

Minas Gerais 10,86 9,03 6,52 

São Paulo 9,85 8,62 6,48 
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Lugar 1991 2000 2010 

Brasil 11,25 9,64 7,23 

Fonte: IBGE. Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010. 

6.4.2.3.5.2 Proporção de Idosos na População 

A proporção de idosos na população consiste na participação relativa de pessoas com 65 

anos ou mais de idade. De modo geral, o crescimento da participação deste segmento 

populacional está associado à redução das taxas de fecundidade e de natalidade e ao 

aumento da esperança de vida.  

A exemplo do país como um todo, a proporção de idosos na população total na Área de Estudo 

apresenta tendência crescente de envelhecimento, bem como nos estados de Minas Gerais 

e São Paulo (Tabela 60). Botelhos/MG apresenta a população com tendência maior de 

envelhecimento na Área de Estudo, havendo registrado entre 1991 e 2000 a diminuição do 

número de pessoas na faixa acima de 65 anos. 

Tabela 60 - Proporção de idosos (pessoas com 65 anos ou mais de idade) na população (%), por ano, 
segundo Municípios da Área de Estudo, Unidades da Federação selecionadas e Brasil. 

Lugar 1991 2000 2010 

Botelhos/MG 9,00 8,35 10,48 

Poços de Caldas/MG 5,64 6,99 9,03 

Caconde/SP 6,81 7,69 9,93 

Divinolândia/SP 5,93 6,47 8,65 

Minas Gerais 4,97 6,20 8,12 

São Paulo 4,97 6,11 7,82 

Brasil 4,83 5,83 7,36 

Fonte: IBGE. Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010. 

6.4.2.3.6 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal- IDHM 

O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil disponibiliza os índices do IDHM brasileiro 

considerando as mesmas três dimensões do IDH Global – longevidade, educação e renda, 

porém de maneira mais adequada para avaliar o contexto dos municípios e regiões 

metropolitanas do país. 

O IDH foi criado em 1990, para o Relatório de Desenvolvimento Humano do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), por Mahbub ul Haq, do Paquistão, e pelo 

economista indiano Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1998, que 

defendiam a perspectiva de que as pessoas são a verdadeira “riqueza das nações”, criando 

uma alternativa às avaliações puramente econômicas de progresso nacional, como o 

crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). 

O IDH populariza o conceito de desenvolvimento centrado nas pessoas, e não a visão de que 

desenvolvimento se limita a crescimento econômico. O fator inovador do IDH foi a criação de 

um índice sintético com o objetivo de servir como uma referência para o nível de 

desenvolvimento humano de uma determinada localidade. O índice varia entre 0 (valor 
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mínimo) e 1 (valor máximo), quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano de 

um município (Figura 138). Além de ser um contraponto ao PIB, o IDH permite sintetizar uma 

realidade complexa em um único número, bem como estimular formuladores e 

implementadores de políticas públicas a priorizar a melhoria da vida das pessoas em suas 

ações e decisões. 

 
Figura 138 - Faixas de Desenvolvimento Humano Municipal. 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2015. 

A Figura 139 apresenta a evolução do IDH para cada município da Área de Estudo do 

PACUERA da UHE Caconde e a Tabela 61, os valores para os componentes do IDH ao longo 

dos últimos 20 anos, que são as dimensões Renda, Longevidade e Educação. Verifica-se que 

o IDHM de todos os municípios, com exceção de Poços de Caldas/MG acompanharam os 

indicadores nacionais nos períodos analisados, situado numa faixa de desenvolvimento 

humano muito baixo, em 1991, e alcançando a faixa de alto desenvolvimento em 2010. O 

município de Poços de Caldas já apresentava alto desenvolvimento humano em 2000. 

Conclui-se que o quadro geral da Área de Estudo é de alto desenvolvimento humano.  

 
Figura 139 - IDHM – 1991, 2000 e 2010 dos municípios da Área de Estudo. 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2016. 

A Tabela 61 mostra que os municípios que compõem a Área de Estudo estão situados na 

faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799), em 2010, destacando-se 

Poços de Caldas/SP, que possui IDHM 0,779, superando o indicador referente ao Estado de 

São Paulo. Vale destacar que esse município apresentava tendência à um melhoramento no 

IDHM desde 1991, à semelhança do Estado de São Paulo, diferentemente dos outros dois 

municípios, que seguem a tendência do índice nacional. Em termos de Educação, o Município 
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Botelhos/MG apresenta o índice mais baixo (0,568), compensado pelo índice relativo a 

Longevidade (0,868).  

Tabela 61 - IDHM Renda, Longevidade e Educação – 1991, 2000 e 2010 da Área de Estudo. 

Lugar / Ano 
IDHM IDHM Renda IDHM Longevidade IDHM Educação 

1991 2000 2010 1991 2000 2010 1991 2000 2010 1991 2000 2010 

Botelhos/MG 0,456 0,602 0,702 0,608 0,714 0,702 0,737 0,824 0,868 0,211 0,371 0,568 

Poços de 
Caldas/MG 

0,581 0,716 0,779 0,689 0,753 0,768 0,775 0,850 0,872 0,367 0,574 0,706 

Caconde/SP 0,456 0,619 0,72 0,583 0,662 0,701 0,727 0,8 0,858 0,223 0,447 0,620 

Divinolândia/SP 0464 0,630 0,734 0,631 0,655 0,720 0,728 0,802 0,850 0,217 0,477 0,645 

Minas Gerais 0,478 0,624 0,731 0,618 0,68 0,73 0,689 0,759 0,838 0,257 0,470 0,638 

São Paulo 0,578 0,702 0,783 0,729 0,756 0,789 0,73 0,786 0,845 0,363 0,581 0,719 

Brasil 0,493 0,612 0,727 0,647 0,692 0,739 0,662 0,727 0,816 0,279 0,456 0,637 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2017. 

6.4.2.4 Caracterização das Políticas Públicas Atuantes e Identificação Político-

Institucional de Atores e Entidades Locais 

A seguir são apresentadas informações sobre Políticas Públicas atuantes em cada município 

da Área de Estudo. 

6.4.2.4.1 Plano Brasil sem Miséria 

Lançado em junho de 2011, o Plano Brasil Sem Miséria (BSM), coordenado pelo Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, apresentou como objetivo superar a extrema 

pobreza no país. Seu público prioritário é da população que possui renda familiar mensal 

inferior a R$ 77 por pessoa (Tabela 62). Tendo em vista que o fator Pobreza não se resume 

a renda, o BSM se organiza em três eixos:  

✓ Garantia de renda, para alívio imediato da situação de pobreza; 

✓ Acesso a serviços públicos, para melhorar as condições de educação, 

saúde e cidadania das famílias; 

✓ Inclusão produtiva, para aumentar as capacidades e as oportunidades de 

trabalho e geração de renda entre as famílias mais pobres do campo e da 

cidade. 

O pleno funcionamento do BSM exige envolvimento dos municípios a partir do registro das 

famílias no Cadastro Único. Para monitoramento da distribuição da renda ao público 

beneficiário, o Ministério do Desenvolvimento Social utiliza as informações do Cadastro Único, 

que provê dados individualizados atualizados no máximo a cada dois anos, sobre os 

brasileiros com renda familiar de até meio salário mínimo per capita, permitindo saber quem 

são, onde moram, o perfil de cada um dos membros das famílias e as características dos seus 

domicílios. 
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No Brasil, mais de 13,9 milhões de famílias são atendidas pelo Bolsa Família, um programa 

de transferência direta de renda, direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema 

pobreza em todo o País10, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade e 

pobreza. Ao entrar no Bolsa Família, a família assume alguns compromissos como garantir 

que as crianças e jovens devem frequentar a escola; que as crianças sejam vacinadas e 

acompanhadas por nutricionistas e que as gestantes realizarão pré-natal. 

Tipos de benefícios do Bolsa Família 

• Benefício Básico: concedido às famílias em situação de extrema pobreza. O 

auxílio é de R$ 77,00 mensais. 

• Benefício Variável: para famílias pobres e extremamente pobres, que tenham em 

sua composição gestantes, nutrizes (mães que amamentam), crianças e 

adolescentes de 0 a 16 anos incompletos. O valor de cada benefício é de R$ 

35,00 e cada família pode acumular até 5 benefícios por mês, chegando a R$ 

175,00. 

• Benefício Variável à Gestante: destinado às famílias que tenham em sua 

composição gestante. Podem ser pagas até nove parcelas consecutivas a contar 

da data do início do pagamento do benefício, desde que a gestação tenha sido 

identificada até o nono mês. O valor do benefício é de R$ 35,00. 

• Benefício Variável Nutriz: destinado às famílias que tenham em sua composição 

crianças com idade entre 0 e 6 meses. Podem ser pagas até seis parcelas 

mensais consecutivas a contar da data do início do pagamento do benefício, 

desde que a criança tenha sido identificada no Cadastro Único até o sexto mês 

de vida. O valor do benefício é de R$ 35,00. 

• Benefício Variável Jovem: destinado às famílias que se encontrem em situação 

de pobreza ou extrema pobreza e que tenham em sua composição adolescentes 

entre 16 e 17 anos. O valor do benefício é de R$ 42,00 por mês e cada família 

pode acumular até dois benefícios, ou seja, R$ 84,00.  

De acordo com os registros de novembro de 2017, do Ministério do Desenvolvimento Social, 

o Programa Bolsa Família e do Cadastro Único, a Área de Estudo apresentou, em 2017, um 

total de 21.840 famílias registradas no Cadastro Único. Dessas, 5.041 famílias foram 

beneficiadas pelo Bolsa Família, representando o investimento total de R$ 822.042,00. No 

município de Caconde/SP, a população beneficiada pelo Bolsa Família representa 18,97% do 

                                                           

 

 

10 As famílias extremamente pobres são aquelas que têm renda mensal de até R$ 77,00 por pessoa. As famílias 
pobres são aquelas que têm renda mensal entre R$ 77,01 e R$ 154,00 por pessoa. As famílias pobres participam 
do programa, desde que tenham em sua composição gestantes e crianças ou adolescentes entre 0 e 17 anos. 
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total. A maior quantidade de famílias beneficiadas está no município de Poços de Caldas/MG, 

onde também há o maior aporte de recursos federais, no total de R$ 398.431,00 (4,49%). 

Entre as famílias beneficiadas pelo PBF, estão as que, sem o programa, estariam em condição 

de extrema pobreza. Na área de estudo, segundo dados do MDS, são 1.761 ao todo, conforme 

Tabela 62.  

Tabela 62 - CadÚnico e Bolsa Família na Área de Estudo 

Município 

População 
total 

(2010) 

Famílias 
inseridas 

no 
Cadastro 

Único 

Famílias 
beneficiárias 

do PBF 

Famílias 
em 

condição 
de 

extrema 
pobreza 

% da 
população 
beneficiada 

pelo PBF 

Valor 
médio do 
benefício 

(R$) 

Valor 
transferido 
no mês de 

novembro de 
2017 aos 

beneficiários 
(R$) 

Botelhos/MG 14.920 2.015 559 155 9,55 154,95 86.618,00 

Poços de 
Caldas/MG 

152.435 16.145 2.694 737 4,49% 147,90 398.431,00 

Caconde/SP 18.538 2.567 1.295 569 18,97% 189,05 244.814,00 

Divinolândia/SP 11.208 1.113 493 300 10,87% 186,98 92.179,00 

AE 197.101 21.840,00 5.041 1.761 9,89 169,72 822.042,00 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social, novembro de 2017. 

6.4.2.4.2 Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 

A rede do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) tem atuação integrada com o Plano 

Brasil Sem Miséria através das secretarias municipais de assistência social e as secretarias 

de trabalho, educação, saúde e outras que estejam envolvidas na estratégia de superação da 

extrema pobreza. A rede é composta pelos seguintes serviços: 

• Proteção Social Básica: 

✓ Centros de Referência de Assistência Social (CRAS); 

✓ Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF); 

✓ Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 

✓ PROJOVEM. 

• Proteção Social Especial de Média Complexidade: 

✓ PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; 

✓ CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social. 

• Proteção Social Especial de Alta Complexidade: 

✓ Serviço de Acolhimento Institucional; 

✓ Serviço de Acolhimento em República; 
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✓ Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; 

✓ Serviço de Proteção em situações de Calamidades Públicas e de 

Emergências. 

Em todos os municípios da Área de Estudo há presença de pelo menos um CRAS. No 

Município de Poços de Caldas há quatro CRAS e um CREAS, conforme o Boletim BSM de 

maio/2016. 

6.4.2.4.2.1 Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

O Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) foi instituído pela 

Constituição Federal de 1988 sendo um benefício individual, não vitalício e intransferível que 

garante a transferência de 1 (um) salário mínimo à pessoa idosa, com 65 anos ou mais, e à 

pessoa com deficiência de qualquer idade, que comprovem não possuir meios de se sustentar 

ou de ser sustentado pela família. 

O BPC é um benefício que integra a Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência 

Social (Suas). Para ter direito ao benefício, o solicitante precisa comprovar que a renda 

mensal por pessoa da família é inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo.  

Na Área de Estudo, 4.188 pessoas no total recebem BPC, conforme Tabela 63.  

6.4.2.4.3 Brasil Carinhoso 

A Ação Brasil Carinhoso tem o objetivo de incentivar o aumento das vagas para as crianças 

de 0 a 48 meses beneficiárias do Bolsa Família nas creches públicas ou conveniadas com o 

poder público. São 50% a mais de recursos para cada vaga ocupada por criança do Bolsa 

Família.  

Em 2016, o Governo Federal repassou aos municípios de Botelhos/MG e de Caconde e 

Divinolândia/SP o total de R$ 187.168,04, destinado a atender creches no âmbito do 

Programa Brasil Carinhoso, conforme Tabela 63. Não houve repasse para Poços de 

Caldas/MG relatado no Boletim BSM de maio/2016. O último repasse para Divinolândia foi no 

ano de 2014, no valor de R$ 12.570,64. 

6.4.2.4.4 Escola em Tempo Integral 

O Mais Educação é um Programa que estimula a ampliação da jornada nas escolas públicas 

para, no mínimo, sete horas diárias. O repasse de recursos é uma estratégia para as escolas 

terem condições de ofertarem educação em tempo integral. Na Área de Estudo, apenas 13 

escolas oferecem educação em tempo integral. O Município de Divinolândia/SP não fez a 

adesão para oferecer educação em tempo integral em sua rede de ensino, conforme Tabela 

63. 

6.4.2.4.5 Pronatec 
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O Pronatec Brasil Sem Miséria oferece gratuitamente cursos de qualificação profissional com 

duração mínima de 160 horas para pessoas com mais de 16 anos de idade, prioritariamente 

aqueles que estejam inscritos no Cadastro Único com o objetivo de aumentar as 

possibilidades de inserção de pessoas de baixa renda nas oportunidades de trabalho 

disponíveis. Municípios de qualquer porte populacional podem aderir, sem a necessidade de 

celebração de convênio com a União ou de pagamento de contrapartida por parte do poder 

público municipal. Trimestralmente as prefeituras podem renegociar com as escolas a oferta 

de cursos do Pronatec Brasil Sem Miséria no seu município. 

Em 2014, foram ocupadas 804 vagas do Pronatec nos municípios da Área de Estudo. Dessas, 

594 foram no município de Poços de Caldas/MG. Não foram encontrados registros para os 

municípios de Botelhos/MG e Divinolândia/SP, conforme Tabela 63.  

6.4.2.4.6 Seguro Defeso 

O seguro-defeso ou seguro desemprego do pescador artesanal é uma assistência financeira 

temporária concedida ao Pescador Profissional Artesanal, que durante o período de defeso, 

são obrigados a paralisar a sua atividade pesqueira para a preservação da espécie, conforme 

disposto na Lei n.º 10.779/2003. Para ter direito o pescador deve comprovar que exerce a 

pesca de maneira ininterrupta, seja sozinho ou em regime de economia familiar. Os principais 

requisitos para estar habilitado a receber tal benefício são:  

• Exercer a pesca de forma ininterrupta, sozinho ou em regime de economia 

familiar; 

• Estar impedido de pescar, em função de período de defeso da espécie que 

captura; 

• Ter cadastro ativo no Registro Geral de Pesca (RGP) há pelo menos um ano, 

como pescador profissional artesanal; 

• Ser segurado especial da Previdência Social, na condição de pescador artesanal; 

• Comercializar a sua produção a pessoa física ou jurídica, comprovando a 

contribuição previdenciária, nos últimos 12 meses imediatamente anteriores ao 

requerimento do benefício ou desde o último período de defeso até o início do 

período atual, o que for menor; 

• Não estar em gozo de nenhum benefício de prestação continuada da Assistência 

Social ou da Previdência Social, exceto auxílio-acidente e pensão por morte; e 

• Não ter vínculo de emprego ou outra relação de trabalho ou fonte de renda 

diversa da decorrente da atividade pesqueira. 

De acordo com o Portal da Transparência, nos municípios em estudo, há a presença de 

pescadores profissionais artesanais que receberam o benefício no início do ano de 2017, 

como pode ser visto na Tabela 63. 

Tabela 63 - Políticas Públicas atuantes nos municípios da Área de Estudo 2016-2017 
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Municípios 

Benefício 
de 

Prestação 
Continuada 
(pessoas) 

Assistência Social 

Brasil 
Carinhoso 
- Creches 

(saldo 
total, em 
R$, em 
2016) 

Escola 
em 

Tempo 
Integral 

(em 
2013) 

Pronatec (nº de vagas 

em 2014) 

Nº de 
Pescadores 

Profissionais 
beneficiados 
pelo Seguro-

defeso 

Botelhos/MG 386 1 CRAS 0 CREAS. 109.323,52 3 - 16 

Poços de Caldas/MG 3.121 4 CRAS, 1 CREAS. - 9 594 84 

Caconde/SP11 396 
1 CRAS e 0 

CREAS 
77.844,52 1 210 32 

Divinolândia/SP 285 
1 CRAS e 0 

CREAS 
- 0 - 44 

Fonte: Boletim BSM. MDS, maio/2016 e Portal da Transparência – 2017. 

6.4.2.5 Políticas Nacionais de Habitação 

A política nacional de habitação que afetou a região foi o Programa Minha Casa, Minha Vida, 

que trouxe uma série de conjuntos habitacionais para os municípios em estudo. No que tange 

a avaliação devida a esse estudo, pôde se considerar que a maior parte dessas moradias 

foram implantadas nas áreas urbanas ou previstas para a sua expansão, ou seja, próximas à 

sede municipal, não interferindo diretamente na dinâmica do reservatório. O que se registra é 

que há uma intenção que a faixa próxima à represa seja destinada à implantação de áreas 

turísticas, casas de temporada (ranchos) e lazer.  

O levantamento realizado não identificou conjuntos habitacionais ao longo das margens do 

reservatório de Caconde. 

6.4.2.5.1 Déficit habitacional 

A Fundação João Pinheiro – FJP - realiza estudos sobre déficit habitacional no Brasil desde 

1995. De acordo com a mesma, “o conceito de déficit indica a necessidade de construção de 

novas moradias para atender à demanda habitacional da população em dado momento” 

(2018: 13). Contudo, a instituição destaca que a construção de unidades habitacionais como 

política para resolver questões de moradia não é suficiente para fornecer qualidade de vida 

aos atendidos, por isso também analisa a inadequação dos domicílios, fatores que indicam 

ou não a precariedade dos mesmos.  

A Tabela 64 apresenta o déficit populacional nos estados de Minas Gerais e São Paulo, assim 

como o do Brasil, que corresponde a 6,940 milhão de domicílios, o que representa 12,1% dos 

                                                           

 

 

11 O Município Caconde conta com serviço de educação não formal, por meio da Assistência Técnica e Extensão 
Rural (ATER), com vistas a auxiliar no melhoramento das atividades produtivas nas unidades familiares. Entre 
2011 e 2015, 22 famílias desse município tiveram acesso a serviços de ATER. Para a implantação de projetos 
estruturador no âmbito dessa assistência técnica, é feito pagamento de até R$2.400,00, divididos em até três 
parcelas, no âmbito do Programa de Fomento a Atividades Produtivas Rurais. Entre 2012 e 2016, quatro famílias 
receberam esse auxílio.  
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domicílios particulares permanentes e improvisados. Nos casos de MG e SP, 9,2 e 11,6 

respectivamente, ambos ainda abaixo da média nacional. 

Tabela 64 - Déficit Habitacional por situação do domicílio e Déficit Habitacional relativo aos domicílios 
particulares permanentes e improvisados, segundo unidades da federação em estudo e Brasil – 2010 

Local Total  Urbana  Rural Total relativo 

Minas Gerais 557.371  507.756 49.615 9,2  

São Paulo 1.495.542  1.464.295 31.248 11,6  

Brasil 6.940.691  5.885.528 1.055.163 12,1 

A Tabela 65 e a Figura 140 apresenta o déficit habitacional nos municípios em estudo. Poços 

de Caldas se destaca por ter o maior déficit relativo dentre os municípios. O segundo 

município com maior déficit é Divinolândia. Ambos os municípios, como será visto em seguida, 

vêm sendo atendidos pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, a partir de 2009. 

Tabela 65 - Déficit habitacional total e relativo, por situação de domicílio, segundo os municípios da área 
de estudo, em 2010. 

Unidade Territorial Déficit Habitacional Total 
Déficit Habitacional Total 

Relativo 

Caconde/SP 376,87 6,62 

Divinolândia/SP 249,09 6,96 

Botelhos/MG 236,52 4,79 

Poços de Caldas/MG 5.464,37 10,83 

 

 
Figura 140 – Déficit habitacional relativo da área de estudo. 
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6.4.2.5.2 Programa Minha Casa, Minha Vida 

O Programa Minha Casa, Minha Vida, do Ministério das Cidades, foi lançado em 2009 para 

atender a demanda por moradia no país, além de contribuir com o mercado da construção 

civil. Ele beneficia principalmente famílias com renda de até R$1.800,00 (nas regras atuais), 

incluídas na Faixa 1, recebem melhores condições de crédito, com taxas de juros mais baixas. 

Há ainda as faixas: 1,5, com renda mensal até R$2.600,00; faixa 2, com rendimento de até 

R$4.000,00 ao mês; e a faixa 3, para famílias com renda mensal de até R$9.000,00, com 

taxas de juros mais elevadas.  

Nos municípios em estudo, Poços de Caldas é responsável por receber o maior número de 

unidades habitacionais do programa pois se trata de um município de maior porte e mais 

populoso, como pode ser analisado na Tabela 66 e Figura 141, seguido por Botelhos. 

Tabela 66 – Programa Minha Casa, Minha Vida, dados totais entre 2009 e 2018.  

Municípios 
Nº Unidades 

Habitacionais 
Contratadas  

Nº Unidades 
Habitacionais 
Concluídas  

Nº Unidades 
Habitacionais Entregues  

Caconde/SP 77 77 77 

Divinolândia/SP 27 27 27 

Botelhos/MG 298 298 298 

Poços de Caldas/MG 5.073 4.149 3.377 

Total 5.475  4.551  3.779  

Fonte: Secretaria Nacional de Habitação, Ministério das Cidades, 2018. 

 

 
Figura 141 - Taxa (%) de unidades habitacionais entregues no Programa MCMV entre os municípios em 

estudo. 

Quando comparados os números de unidades habitacionais contratadas e o déficit 

habitacional, pode se observar que há municípios que conseguiram atendera demanda da 

população e outros não, conforme Tabela 67. Entretanto faz-se importante destacar que o 

MCMV não atende somente a população do município onde será implantado. 
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Tabela 67 - Comparação entre o Programa Minha Casa, Minha Vida e o Déficit Habitacional 

Municípios 
Nº Unidades Habitacionais 

Entregues 
Déficit Habitacional 

Total 
% 

Saldo 
(referência 

déficit 
habitacional) 

Caconde/SP 77 376,87 20,43 - 

Divinolândia/SP 27 249,09 10,84 - 

Botelhos/MG 298 236,52 125,99 + 

Poços de 
Caldas/MG 

3.377 5.464,37 61,80 - 

6.4.2.1 Regiões de Influência das Cidades – REGIC 

O estudo das regiões de influência do IBGE pretende entender as formas de relacionamento 

entre as cidades brasileiras, desta forma avalia como os bens e serviços circulam entre elas, 

com o objetivo de compreender as múltiplas maneiras de organização espacial da sociedade. 

Segundo Regic (2007), as capitais regionais possuem capacidade de gestão no nível 

imediatamente inferior ao das metrópoles, tendo área de influência de âmbito regional, sendo 

referidas como destino para um conjunto de atividades, por grande número de municípios. 

Subdividem-se em três níveis, no primeiro nível institui as capitais estaduais, o segundo e o 

terceiro, além da diferenciação do porte, têm padrão de localização regionalizado, conforme 

o Quadro 31. 
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Quadro 31 - Definição da hierarquia dos Centros Urbanos, de acordo com os municípios em estudo 

 

Grande Metrópole 
Nacional 

Primeiro nível da gestão territorial: São Paulo, o maior 
conjunto urbano do país. 

Metrópole 
Segundo nível da gestão territorial: capitais com grande 
população, como Belo Horizonte. 

Capital Regional B Constituída por cidades medianas, de 435 mil habitantes 

Capital Regional C Constituída por cidades medianas, de 250 mil habitantes 

Centro Sub-regional B 
Tem área de atuação mais reduzida, e seus 
relacionamentos com centros externos à sua própria rede 
dão-se, em geral, apenas com as três metrópoles nacionais. 

Centro de Zona A 

Cidades de menor porte e com atuação restrita à sua área 
imediata; exercem funções de gestão elementares. 

Centro de Zona B 

Centro Local 

Cidades cuja centralidade e atuação não extrapolam os 
limites do seu município, servindo apenas aos seus 
habitantes, têm população dominantemente inferior a 10 mil 
habitantes 

Fonte: Regic, IBGE, 2007. 

Neste sentido, verificou-se que os dois municípios paulistas, Caconde e Divinolândia mantêm 

relações com o Centro de Zona A, São José do Rio Pardo, que mantém relação com 

Campinas, Capital Regional A; Botelhos (MG) mantém relação com Poços de Caldas (MG), 

classificado como Centro SubRegional A, que se liga diretamente a São Paulo, Grande 

Metrópole Nacional.  

Com exceção de Poços de Caldas, os três municípios são muito pequenos e as relações com 

outras regiões são escassas. Contudo, Caconde exporta café para diversos países no mundo, 

sua produção é encaminhada para portos visando o escoamento. 

As ligações apresentadas acima podem ser visualizadas nas Figura 142 e no Mapa 27. 
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Figura 142 - Índice de ligação dos municípios em estudo 
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6.4.3 DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL - INFRAESTRUTURA 

6.4.3.1 Acessos Existentes e Áreas de Potencial Acesso à Área de Abrangência em 

Função do Uso Múltiplo do Recurso Hídrico 

Os acessos existentes foram mapeados e estão apresentados no VOLUME II: Atlas Temático 

do Uso e Ocupação do Solo da Área de Estudo da UHE Caconde, parte integrante deste 

estudo.  

Além dos acessos, no referido Mapa 18, demonstrou-se os tipos de uso do entorno do 

reservatório, sendo classificados conforme às seguintes classes (Tabela 68): 

Tabela 68 – Situação Fundiária do entorno do Reservatório 

Tipo de Situação Fundiária Quantidade 

Agricultura 5 

Agropecuária 19 

Captação de Água 3 

Clube 2 

Comércio 4 

Condomínio 1 

Embarcadouro 3 

Extração de Argila 1 

Hotel 28 

Lazer 242 

Moradia 07 

Pesca 04 

Piscicultura 26 

Porto de Areia 4 

Praia Pública 1 

6.4.3.2 Situação Fundiária dos Loteamentos 

Desde 2013, a AES vem atualizando o cadastro fundiário no entorno do reservatório da UHE 

Caconde. Segundo os dados da própria AES, o entorno do reservatório conta com, 

aproximadamente, 319 propriedades, havendo, no ano de 2016, a ocorrência de 14 novas 

ocupações irregulares identificadas nas bordas do reservatório. 

Em campo, verificou-se, a partir das entrevistas realizadas com a população residente, que 

as propriedades são vendidas a partir de contratos firmados entre as duas partes – o vendedor 

e o comprador da terra. Raros são os proprietários que possuem escrituras fundiárias. Os 

condomínios e loteamentos seguem o padrão da venda por contrato e os terrenos são 

irregulares, ou seja, não foi observado um padrão na área total dos imóveis. 

 

 



 

PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO 
RESERVATÓRIO ARTIFICIAL  

PACUERA UHE CACONDE 

VOLUME I 
 

 

 

MRS Estudos Ambientais Ltda. 
www.mrsambiental.com.br 

291 

 

6.4.3.2.1 Perfil dos Bens e Imóveis 

Com o levantamento de campo verificou-se que a maior parte do entorno do reservatório 

caracteriza-se por propriedades rurais, destinadas ao plantio de lavouras e pastagens; áreas 

de ranchos e sítios, caracterizadas como pequenas propriedades que servem para o lazer 

dos proprietários nos finais de semana; um condomínio de casas; a prainha pública; 

restaurantes e hotéis para lazer e pesca esportiva. 

Nestas áreas foram verificados comércios (restaurantes, hotéis, pesque-pague, clubes, entre 

outros). Todas as casas observadas eram de alvenaria e possuíam instalações sanitárias. 

Ademais, verificou-se a presença de um condomínio construído para atender a demanda de 

moradores de Poços de Caldas, principalmente, que buscam o local por temporadas.  

A seguir, serão apresentados alguns empreendimentos de destaque localizados nas bordas 

do reservatório. 

6.4.3.2.1.1 Condomínio Píer 22 Resort 

O Condomínio Píer 22 Resort está localizado às margens do reservatório, em Caconde, 

conforme Figura 143 e Figura 144. Ele possui 72 unidades habitacionais, com tamanhos que 

variam entre 60 e 90m². Somente um morador utiliza seu imóvel como domicílio permanente. 

A maioria dos proprietários é de Poços de Caldas (MG), contudo há também de Campinas e 

São José do Rio Pardo (SP).  

Entre as estruturas que o condomínio dispõe, estão: duas marinas com 60 barcos, piscina, 

sauna, pista de cooper, quadra de tênis, pomar, churrasqueira e salão de festas.  

Alguns proprietários alugam seus imóveis para temporada.  

 
Figura 143 - Condomínio Píer 22 Resort, 

Caconde/SP (23K; 331410.00 m E; 7610511.00 m 
S). 

 
Figura 144 - Condomínio Píer 22 Resort, 

Caconde/SP. 

6.4.3.2.1.2 Acqua Aquática Parque Náutico 

O parque foi construído em 1995, passou alguns anos fechado, voltando as suas atividades 

em 2011. Atualmente, possui uma marina com 45 vagas para grandes embarcações, mas 
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abriga 62 embarcações de variados tipos. A maioria dos proprietários são de Poços de Caldas, 

São José do Rio Pardo e Ribeirão Preto.  

Além disso, ele conta com estruturas de bares e restaurantes, piscinas, churrasqueiras e 

hospedagem, com 13 quartos disponíveis, conforme as figuras entre a Figura 145 e Figura 

148.  

Em um dia de verão, o estabelecimento chega a receber cerca de 1.200 pessoas, ao custo 

de R$20,00 para a entrada.  

 
Figura 145 – Acqua Aquática Parque Náutico, 

Caconde/SP (23 K; 332285.00 m E; 7612074.00 m 
S). 

 
Figura 146 - Acqua Aquática Parque Náutico, 

Caconde/SP. 

 
Figura 147 - Acqua Aquática Parque Náutico, 

Caconde/SP. 

 
Figura 148 - Acqua Aquática Parque Náutico, 

Caconde/SP. 

6.4.3.2.1.3 Marina e Bar Canto da Graminha 

O empreendimento é localizado em Caconde, ainda está em construção, mas já conta com 

uma marina para 50 embarcações e bar em funcionamento desde fevereiro (da Figura 149 a 

Figura 152). O projeto prevê o aumento do atendimento a embarcações, pousada, centro de 

eventos e outras instalações.  

No verão, aos finais de semana, o estabelecimento atende cerca de 150 pessoas por dia.  

O proprietário do empreendimento espera poder explorar melhor a prática da pesca esportiva 

no reservatório, já que o mesmo é muito limpo, o potencial para isso é grande. 
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Figura 149 – Marina e Bar Canto da Graminha, 

Caconde/SP (23 K; 331287.41 m E; 7611928.78 m 
S). 

 
Figura 150 - Marina e Bar Canto da Graminha, 

Caconde/SP. 

 
Figura 151 - Marina e Bar Canto da Graminha, 

Caconde/SP. 

 
Figura 152 - Marina e Bar Canto da Graminha, 

Caconde/SP. 

6.4.3.2.1.4 Pousada e Restaurante Talismã 

A Pousada e Restaurante Talismã está localizada às margens do reservatório, Município de 

Caconde. A hospedagem conta com seis quartos com capacidade para seis pessoas cada. A 

frequência de público, nos finais de semana, varia de 150 pessoas por dia (inverno), até 500 

pessoas (verão). Há serviço de piscina, aluguel de barcos, área exclusiva para pesca 

esportiva, rampa para embarque e desembarque de barcos. 

 
Figura 153 – Pousada Restaurante Talismã, 

Caconde/SP (23 K 331545.63m E/7611190.51m S). 

 
Figura 154 - Pousada e Restaurante Talismã, 

Caconde/SP. 



 

PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO 
RESERVATÓRIO ARTIFICIAL  

PACUERA UHE CACONDE 

VOLUME I 
 

 

 

MRS Estudos Ambientais Ltda. 
www.mrsambiental.com.br 

294 

 

 
Figura 155 - Pousada e Restaurante Talismã, 

Caconde/SP. 

 
Figura 156 - Pousada e Restaurante Talismã, 

Caconde/SP. 

6.4.3.2.1.5 Piscicultura e Pesqueiro Rei da Tilápia 

O estabelecimento está localizado, em Caconde, às margens do reservatório. O mesmo 

engloba a criação de tilápia, um pesque-pague, pesca esportiva e restaurante para atender 

aos frequentadores. Da Figura 157 a Figura 160 ilustram as estruturas do local.  

 
Figura 157 – Piscicultura e Pesqueiro Rei da 
Tilápia, Caconde/SP (23 K; 331937.11 m E; 

7611642.70 m S). 

 
Figura 158 - Piscicultura e Pesqueiro Rei da 

Tilápia, Caconde/SP. 

 
Figura 159 -  Piscicultura e Pesqueiro Rei da 

Tilápia, Caconde/SP. 

 
Figura 160 - Piscicultura e Pesqueiro Rei da 

Tilápia, Caconde/SP. 
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6.4.3.3 Condições de Infraestrutura dos Municípios 

Este item apresenta a caracterização da infraestrutura básica e de serviços nos municípios 

da Área de Estudo. Conforme o Termo de Referência, os aspectos a serem abordados 

referem-se às informações sobre habitação, rede de abastecimento de água, rede de 

esgotamento sanitário ou pluvial e o serviço de coleta de resíduos sólidos. 

6.4.3.3.1 Habitação 

Os dados sobre habitação referem-se à população residente, que é constituída pelos 

moradores do domicílio na data de referência. O domicílio, por sua vez, é o local 

estruturalmente separado e independente que se destina a servir de habitação a uma ou mais 

pessoas, ou que esteja sendo utilizado como tal. Segundo o IBGE, os critérios essenciais para 

definir a existência de mais de um domicílio em uma mesma propriedade ou terreno são os 

de separação e independência, que devem ser atendidos simultaneamente. Entende-se por 

separação quando o local de habitação for limitado por paredes, muros ou cercas e coberto 

por um teto, permitindo a uma ou mais pessoas, que nele habitam, isolar-se das demais, com 

a finalidade de dormir, preparar e/ou consumir seus alimentos e proteger-se do meio 

ambiente, arcando, total ou parcialmente, com suas despesas de alimentação ou moradia. 

Por independência, entende-se quando o local de habitação tem acesso direto, permitindo a 

seus moradores entrar e sair sem necessidade de passar por locais de moradia de outras 

pessoas.  

O domicílio particular permanente é aquele que foi construído a fim de servir exclusivamente 

para habitação e, na data de referência, tinha a finalidade de servir de moradia a uma ou mais 

pessoas. A Tabela 69 informa sobre as características dos domicílios particulares 

permanentes da Área de Estudo com base nos dados do Censo Demográfico 2010.  

 

Tabela 69 - Características dos domicílios da população da Área de Estudo. 

Unidade 
Territorial 

Nº de 
domicílios 

particulares 
permanentes 

Tipo de habitação Condição de ocupação 

Casa 
Casa de 

vila ou em 
condomínio 

Apart. Próprio Alugado Cedido Outro 

Botelhos/MG 4.944 4.842 4 98 3.219 826 876 23 

Poços de 
Caldas/MG 

50.482 43.032 153 7.253 30.393 15.759 4.280 50 

Caconde/SP 5.691 5.628 5 53 3.496 929 1.134 132 

Divinolândia/SP 3.583 3.582 - 1 2.359 689 581 33 

Área de 
Estudo 

64.700 57.084 162 7.405 39.467 18.203 6.871 238 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010. 

A Área de Estudo é composta por 64.700 domicílios particulares permanentes, sendo Poços 

de Caldas o município com maior número de habitações e Botelhos com o menor número. Do 

total, 88,23% de habitações são casas e 61% são próprias. 
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6.4.3.3.2 Saneamento Básico 

A Constituição de 1988 promoveu uma redefinição do papel do estado a partir da ênfase na 

descentralização e privatização e no fortalecimento da responsabilidade do poder local em 

desenvolver políticas públicas. No que se refere aos serviços de saneamento básico, o 

processo de municipalização encontrou vários desafios, entre eles, a capacidade desigual dos 

municípios em atender às demandas na implantação e/ou no aprimoramento dos serviços 

prestados (BRASIL, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, 2000).  

Considerando-se as diferenças existentes no desenvolvimento socioeconômico entre as 

regiões e municípios do País, a caracterização desenvolvida nesse estudo visa avaliar as 

condições de saneamento básico, abrangência do abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e coleta de lixo dos municípios da Área de Estudo. 

6.4.3.3.2.1 Rede de Abastecimento de Água 

A prestação de serviço de abastecimento de água por rede geral está associada aos riscos 

que sua ausência ou seu fornecimento inadequado podem causar à saúde pública. A 

universalização deste serviço é a grande meta para os países em desenvolvimento.  

A Figura 161 indica a proporção da população que vive em domicílios particulares 

permanentes com água canalizada para um ou mais cômodos. A água pode ser proveniente 

de rede geral, de poço, de nascente ou de reservatório abastecido por água das chuvas ou 

carro-pipa. No período analisado (1991/2010), nota-se aumento da proporção de pessoas 

residentes em domicílios com cobertura de rede geral de abastecimento de água nas 

unidades territoriais selecionadas. Verifica-se que os estados de Minas Gerais e São Paulo 

têm índices de cobertura superiores aos do país. 

 
Figura 161 - Proporção (%) de moradores em domicílios particulares permanentes urbanos com água 

encanada, segundo Unidades da Federação selecionadas e Brasil. 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 1991-2010. 



 

PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO 
RESERVATÓRIO ARTIFICIAL  

PACUERA UHE CACONDE 

VOLUME I 
 

 

 

MRS Estudos Ambientais Ltda. 
www.mrsambiental.com.br 

297 

 

A Tabela 70 mostra que a expansão da rede de água na Área de Estudo oscilou o seu 

crescimento no período 1991/2010. Em 2010, todos os municípios apresentaram uma 

diminuição na porcentagem da população atendida por água encanada. 

Tabela 70 - Proporção (%) de moradores em domicílios particulares permanentes urbanos com água 
encanada, segundo municípios da Área de Estudo. 

Unidade Territorial  1991 2000 2010 

Botelhos/MG 89,84 98,05 93,14 

Poços de Caldas/MG 96,55 99,34 99,06 

Caconde/SP 91,06 97,58 92,22 

Divinolândia/SP 87,64 97,61 94,47 

Área de Estudo 91,27 98,15 94,72 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 1991-2010. 

Em todos os municípios da Área de Estudo há predominância do abastecimento de água por 

rede geral, seguido de poço ou nascente na propriedade e de poço ou nascente fora da 

propriedade (Tabela 71).  

Tabela 71 – Tipo de abastecimento de água, segundo os municípios da Área de Estudo (2010). 
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Botelhos/MG 3.795 855 290 0 2 - - - - 2 

Poços de Caldas/MG 49.037 977 413 3 16 0 6 - - 30 

Caconde/SP 3.900 1.351 418 3 3 - 5 - - 11 

Divinolândia/SP 2.488 899 190 - 2 - 1 - - 3 

Área de Estudo 59.220 4.082 1.311 6 23 - 12 - - 46 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010. 

6.4.3.3.2.2 Rede de Esgotamento Sanitário ou Pluvial 

A disposição adequada dos esgotos é essencial para a proteção da saúde pública. Sua falta 

pode contribuir para a proliferação de inúmeras doenças parasitárias e infecciosas além da 

degradação dos recursos hídricos. Diversos tipos de infecções podem ser transmitidos de 

uma pessoa doente para uma sadia por diferentes caminhos, incluindo a excreção humana. 

As informações da Figura 162 e da Tabela 72 apresentam a proporção da população que vive 

em domicílios particulares permanentes com água encanada em pelo menos um de seus 

cômodos e com banheiro exclusivo, que é definido como cômodo que dispõe de chuveiro ou 

banheira e aparelho sanitário. Os dados mostram que o país e as UF selecionadas estão no 

caminho rumo à universalização do acesso a domicílios com banheiro e água encanada. 

Verifica-se que em 2010, 87,16% dos brasileiros vivem em domicílios com banheiro e água 

encanada. A situação de Minas Gerais e São Paulo é ainda melhor, onde a proporção alcança 

94,91% e 97,12%, respectivamente. 
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Figura 162 - Proporção (%) de moradores em domicílios particulares permanentes urbanos com banheiro 

e água encanada, segundo Unidades da Federação selecionadas e Brasil. 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 1991-2010. 

Nos municípios da Área de Estudo, mais de 98,25% da população mora em domicílios com 

banheiro e água encanada, conforme pode ser visto na Tabela 72. 

Tabela 72 - Proporção (%) de moradores em domicílios particulares permanentes urbanos com banheiro 
e água encanada, segundo municípios da Área de Estudo. 

Unidade Territorial 1991 2000 2010 

Botelhos/MG 87,19 98,02 95,83 

Poços de Caldas/MG 95,28 99,43 98,57 

Caconde/SP 88,12 97,53 99,11 

Divinolândia/SP 86,28 98,23 99,50 

Área de Estudo 89,22 98,30 98,25 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 1991-2010. 

A Área de Estudo é composta por 64.700 domicílios particulares permanentes. Desses, 

99,79% tinham banheiro de uso exclusivo do domicílio em 2010. De modo geral, há consenso 

entre os especialistas da área sanitária brasileira de que soluções coletivas — principalmente 

rede — para o esgoto são as mais adequadas. Entretanto, dadas as condições físicas e 

econômicas dos municípios, nem sempre é possível ampliar a rede para as áreas rurais. Desta 

forma, nas áreas rurais, quando a rede não está disponível, entre as soluções individuais, a 

fossa séptica é apontada como a melhor alternativa.  

Na Área de Estudo, quando se trata de fossas, a séptica não é a mais usual, pois 3,23% dos 

domicílios utilizam fossas rudimentares (sem tratamento ou decantação) e apenas 1,92% 

utiliza a fossa séptica. Em todos os municípios da Área de Estudo a proporção de pessoas 

que utilizam rede geral é superior aos que utilizam os demais tipos de esgotamento sanitário, 

representando 90,80% do total (Tabela 73). 
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Tabela 73 - Tipo de esgotamento sanitário de banheiro de uso exclusivo do domicílio, segundo os 
municípios da Área de Estudo (2010). 

Unidade Territorial 
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Botelhos/MG 4.931 3.817 138 362 33 570 11 

Poços de Caldas/MG 50.400 48.966 561 431 79 340 23 

Caconde/SP 5.657 3.600 279 1.002 184 581 11 

Divinolândia/SP 3.575 2.242 259 292 151 549 82 

Área de Estudo 64.563 58.625 1.237 2.087 447 2.040 127 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010. 

6.4.3.3.2.3 Serviço de Coleta de Resíduos Sólidos 

O destino dos resíduos sólidos proveniente do domicílio particular permanente pode ser 

classificado como adequado, quando coletado diretamente por serviço de limpeza ou em 

caçamba de serviço de limpeza. O serviço de coleta de resíduos sólidos é um dos indicadores 

de saneamento básico.  

A proporção de pessoas com este serviço no Brasil passou de 77,93% em 1991 para 97,03% 

em 2010. Em Minas Gerais passou de 71,34% para 97,85% e em São Paulo passou de 

95,72% para 99,62%. Assim, este serviço é o que está mais próximo da universalização no 

país e nos estados selecionados (Figura 163). 

 
Figura 163 - Proporção (%) de moradores em domicílios particulares permanentes urbanos com coleta de 

lixo, segundo Unidades da Federação selecionadas e Brasil. 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 1991-2010. 

Na área de estudo, 99,83% dos domicílios são atendidos pela coleta de lixo. O município de 

Divinolândia/SP atende 100% da população e o município com o menor índice é Caconde, 

com 99,58% (Tabela 74). 
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Tabela 74 - Proporção (%) de moradores em domicílios particulares permanentes urbanos com coleta de 
lixo, segundo municípios da Área de Estudo 

Unidade Territorial 1991 2000 2010 

Botelhos/MG 86,56 98,85 99,85 

Poços de Caldas/MG 96,2 99,48 99,89 

Caconde/SP 96,22 98 99,58 

Divinolândia/SP 99,91 99,34 100,00 

Área de Estudo 94,72 98,92 99,83 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 1991-2010. 

De acordo com a Tabela 75, 95,89% do lixo produzido pelos domicílios particulares 

permanentes dos municípios da Área de Estudo era coletado, em 2010. Desses, 97,18% era 

coletado por serviço de limpeza, o que demonstra o alcance do serviço na região. Apenas 

3,48% do lixo era queimado na propriedade.  

Tabela 75 – Destino do lixo, segundo os municípios da Área de Estudo (2010). 
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Botelhos/MG 4.498 4.037 461 361 20 19 - 46 

Poços de Caldas/MG 50.005 49.500 505 350 43 12 - 72 

Caconde/SP 4.766 4.006 760 819 55 29 5 17 

Divinolândia/SP 2.773 2.751 22 721 17 14 1 57 

Área de Estudo  62.042   60.294   1.748   2.251   135   74   6   192  

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010. 

6.4.3.3.3 Energia Elétrica 

De acordo com a Tabela 76, a população da Área de Estudo possui acesso amplo à energia 

elétrica. Todos os municípios apresentam a proporção da população em domicílios com esse 

serviço superior à proporção brasileira, que é de 98,58%. 

Tabela 76 - Proporção (%) de moradores em domicílios particulares permanentes urbanos com energia 
elétrica, segundo municípios da Área de Estudo 

Unidade Territorial 1991 2000 2010 

Botelhos/MG 94,83 99,7 99,94 

Poços de Caldas/MG 99,49 99,93 99,92 

Caconde/SP 96,16 98,4 99,86 

Divinolândia/SP 97,71 99,85 99,77 

Área de Estudo 97,05 99,47 99,87 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 1991-2010. 

No país, 1,42% da população brasileira não possui energia elétrica, o que caracteriza uma 

situação de vulnerabilidade social. Em Minas Gerais esse índice é de 0,65% e em São Paulo 
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de 0,09%. Em relação à população dos municípios da Área de Estudo que não tem energia 

elétrica em seus domicílios, Divinolândia/SP apresenta o pior índice em relação ao acesso a 

esse serviço, com 0,23%. 

6.4.3.3.4 Transporte 

Este item apresenta dados estatísticos sobre a frota de veículos automotores nas unidades 

territoriais selecionadas, com ênfase na sua evolução e, particularmente sobre a densidade 

de automóveis por habitantes. Além disso, apresenta-se a relação dos serviços de transporte 

de passageiros existentes nos municípios da Área de Estudo. 

Atualmente, o Brasil possui uma frota de aproximadamente de 91,1 milhões de veículos 

automotores. Há 16 anos, entretanto, o país contava com uma frota bem mais modesta, da 

ordem de 29,7 milhões de veículos. No mesmo período a frota de veículos cresceu 206,8% e 

a população brasileira 7,2%. 

A Tabela 77, mostra que o automóvel é o principal veículo automotor da frota da Área de 

Estudo. Atualmente, os automóveis representam mais da metade (65,86%) da frota de 77.150 

veículos. Em Poços de Caldas estão registrados 56,40% dos automóveis da Área de Estudo 

e em Caconde 5,21%. O segundo veículo com presença mais significativa na Área de Estudo 

é a motocicleta, representando 15,04% da frota.  

Tabela 77 - Frota de veículos, por tipo12, segundo os municípios da Área de Estudo 
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Total 

Botelhos/MG 4.971 256 12 823 194 93 1.308 66 49 1 28 7.801 

Poços de 
Caldas/MG 

66.079 2.903 893 7.872 3.726 628 14.931 1.845 471 24 646 100.018 

                                                           

 

 

12 Neste estudo, considera-se os seguintes termos e definições: Automóvel: veículo automotor destinado ao 
transporte de passageiros, com capacidade para até oito pessoas, exclusive o condutor; Caminhão: veículo 
automotor destinado ao transporte de carga, com carroçaria, e peso bruto total superior a 3500 Kg; Caminhão-
trator: veículo automotor destinado a tracionar ou arrastar outro; Caminhonete: veículo automotor destinado ao 
transporte de carga, com peso bruto total de até 3500 Kg; Camioneta: veículo automotor, misto, com quatro rodas, 
com carroçaria, destinado ao transporte simultâneo ou alternativo de pessoas e carga no mesmo compartimento; 
Ciclomotor: veículo de duas ou três rodas, provido de um motor de combustão interna cuja cilindrada não exceda 
a 50 cm3(3,05 polegadas cúbicas) e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda; Micro-ônibus: veículo 
automotor de transporte coletivo com capacidade para até 20 passageiros; Motocicleta: veículo automotor de duas 
rodas, com ou sem side-car, dirigido em posição montada; Motoneta: veículo auto-motor de duas rodas, dirigido 
por condutor em posição sentada; Ônibus: veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para mais de 
20 passageiros, ainda que, em virtude de adaptações com vista à maior comodidade destes, transporte número; 
Reboque: veículo destinado a ser engatado atrás de um veículo automotor; Semi-reboque: veículo de um ou mais 
eixos que se apóia na sua unidade tratora ou é a ela ligado por meio de articulação.  
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Total 

Caconde/SP 6.100 269 10 1.025 287 62 1.386 79 85 1 28 9.332 

Divinolândia/SP 4.496 474 29 1.060 217 29 1.056 75 59 - 47 7.648 

Área de Estudo 81.646 3.902 944 10.780 4.424 812 18.681 2.065 664 26 749 124.799 

Fonte: DENATRAN. Frota Nacional 2016. 

A malha rodoviária dos municípios da Área de Estudo está apresentada no Quadro 32 e no 

Mapa 28.  

Quadro 32 – Principal malha rodoviária dos municípios da Área de Estudo 

Código Trecho Jurisdição 

SP-253 Estadual 

BR-146 Federal 

BR-146/267 Federal 

BR-267 Federal 
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6.4.3.4 Condições de Infraestrutura da Área do Entorno do Reservatório 

A caracterização das condições básicas de infraestrutura das comunidades do entorno do 

reservatório da UHE Caconde foi realizada a partir das informações dos setores censitários 

interceptados pela faixa de 50 metros a partir da maximorum e do levantamento realizado em 

campo com aplicação de questionários junto à população. 

6.4.3.4.1 Infraestrutura da Área do Entorno do Reservatório 

Para atender às exigências do Termo de Referência, a caracterização das condições de 

infraestrutura da área do entorno do reservatório foi realizada analisando-se as capacidades 

de suporte das redes de abastecimento de água, coleta de esgoto, energia elétrica e 

transportes. 

Com base em observações de campo e resultados da amostra populacional realizada por 24 

entrevistas no entorno do reservatório, verificou-se como principal forma de utilização o uso 

residencial para finais de semana e temporadas de férias, sendo significativo, entretanto, o 

percentual de imóveis que apresentam uso misto, residencial e agropecuário para consumo 

próprio e venda.  

De acordo com os setores censitários do entorno imediato do reservatório da UHE Caconde, 

o tipo de domicílio predominante na área do entorno é casa (99,67%) e 53,42% são próprios 

e quitados, 26,55% cedidos por empregadores e 5,86% alugados. 

O abastecimento de água por meio de poço ou nascente na propriedade foi verificado em 

55,37% dos domicílios. Já o fornecido por rede geral foi verificado em 29,42% dos domicílios, 

considerando o total de 1.842 domicílios. Outras formas de abastecimento registraram 15,09% 

e água da chuva armazenada em cisterna, em 0,11% dos domicílios. 

O esgotamento sanitário via rede geral abrange 28,81% dos domicílios, enquanto despejado 

em rio, lago ou mar compreende 28,65%. A fossa rudimentar engloba 26,14%, a fossa séptica 

somente 8,33% e lançado em vala soma 8,01%. 

O lixo é coletado pelo serviço de limpeza ou pela caçamba do serviço de limpeza em 67,43% 

dos domicílios e queimado em 30,40% das propriedades. Em relação à energia elétrica, 

99,51% dos domicílios da área do entorno têm acesso a esse serviço, sendo 99,40% via 

companhia distribuidora e 0,11% de outras fontes. 0,49% não possuem energia elétrica.  

A pesquisa de campo revelou deficiência na área do entorno no que diz respeito aos serviços 

de comunicação, como celular e internet, e de transporte, pois não há paradas de ônibus nas 

proximidades do reservatório. Dos 24 entrevistados, 20 disseram possuir automóvel moto e/ou 

barco, sendo esse o seu principal meio de transporte. Em relação aos serviços de saúde e 

educação, a população do entorno tem sua demanda atendida pelos postos e escolas das 

sedes municipais ou distritos próximos. 

De modo geral, a forma de acesso à terra foi a compra (58,33%), 41,67% declararam outras 

formas, que envolvem a herança, posse e arrendamento. Cerca de 60% dos entrevistados 
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informou que a situação jurídica dos imóveis é regular. Contudo, ainda é possível afirmar que 

a venda de lotes seja realizada via contrato de compra e venda.  

6.4.3.4.2 Condições Geotécnicas e Riscos socioambientais 

Processos erosivos constituem os processos de desagregação e remoção do solo ou 

fragmentos e partículas de rochas, pela ação combinada da gravidade com água e vento. A 

erosão se encontra entre os mais sérios problemas da atualidade, principalmente pelo 

aumento constante e progressivo das áreas atingidas, sejam urbanas ou rurais, além das 

alterações nos recursos hídricos. 

Por esse motivo torna-se fundamental o acompanhamento e controle dos processos erosivos. 

A AES tem realizado monitoramento dos processos erosivos na área de entorno do 

reservatório de Caconde (AES, 2017). O que se observou durante o monitoramento foi a 

presença de processos erosivos do tipo “Onda” ou associada com outros tipos ocorrências, 

por exemplo: “Solapamento” e “Ravinamento”. A energia dissipada pelas ondas do 

reservatório provoca tanto a desagregação como o transporte do material. Segundo ELÇI et 

al (2007), a remoção do material das margens tem como efeitos a contribuição de sedimentos 

para o reservatório e recuo das margens oferecendo perigo às edificações e patrimônio 

arqueológico pela descaracterização de sítios eventualmente existentes. 

O resultado do monitoramento indicou processos de regeneração/cobertura vegetal em vários 

pontos, aumentando assim a resistência do mesmo a fatores erosivos, como escoamento 

superficial, vento e ondas. No entanto, a análise das fichas de monitoramento e fotos 

indicaram também que, dos 157 pontos, 150 se encontram ativos, contudo com estágio 

considerado estável e em processo de recuperação espontânea.  

O risco à infraestrutura ocorre quando o avanço da erosão provoca rachaduras ou outros 

danos às estruturas próximas, contudo não foram identificados pontos que oferecessem riscos 

à população. 

6.4.4 DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL - ATIVIDADES SOCIOECONÔMICAS 

Neste tópico, são apresentadas as taxas de atividades, de desocupação e os indicadores 

setoriais das atividades econômicas da Área de Estudo, além de breves considerações acerca 

do desempenho econômico da região no período recente. 

6.4.4.1 Caracterização das Atividades Econômicas 

A caracterização das atividades econômicas da Área de Estudo é abordada utilizando o 

Produto Interno Bruto, onde serão analisados os seus resultados recentes e sua distribuição 

setorial, incluindo a produção agropecuária na região. Em seguida, são analisados os dados 

sobre rendimento e potencial turístico dos municípios.  
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6.4.4.1.1 Produto Interno Bruto (PIB) 

O Produto Interno Bruto (PIB) é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelas 

unidades produtoras residentes destinados ao consumo final sendo, portanto, equivalente à 

soma dos valores adicionados pelas diversas atividades econômicas, acrescida dos impostos 

e os líquidos de subsídios sobre produtos (IBGE, 2012).  

Em resumo, o PIB é um importante indicador para medir a riqueza produzida em um 

determinado território, seja ele um país, unidade da federação ou município. Calculado sob 

metodologia uniforme para todas as Unidades da Federação, é integrado, conceitualmente, 

aos procedimentos adotados nos Sistemas de Contas Nacionais e Regionais do Brasil. Dessa 

maneira, seus resultados são coerentes e comparáveis entre si e com os resultados nacional 

e regional. O cálculo do PIB dos Municípios baseia-se na distribuição, pelos municípios, do 

valor adicionado bruto, a preços básicos, em valores correntes das atividades econômicas, 

obtido pelas Contas Regionais do Brasil. 

A Área de Estudo registrou, em 2015, um PIB municipal a preços de mercado de 

aproximadamente R$ 7.289 bilhões, dos quais 89,21% (aprox. R$ 6.503 bilhões) são gerados 

apenas no município de Poços de Caldas/MG. Os municípios de Botelhos/MG, 

Divinolândia/SP e Caconde/SP contribuem com o total referente à Área em Estudo por meio 

de PIBs municipais semelhantes.  

O setor de Serviços é responsável pela maior parcela do PIB, representando 49%, com 

destaque para o Município de Divinolândia/SP. Em seguida, vem o setor de Indústria, 

conforme demonstra a Tabela 78. 

Tabela 78 - PIB da Área de Estudo. 

Unidade 
Territorial 

PIB (em mil 
R$)* 

Agropecuária 
(%) 

Indústria 
(%) 

Serviços 
(%) 

Administração 
(%) 

Impostos 
(%) 

Botelhos/MG 241.680 22,60 6,78 43,93 21,90 4,78 

Poços de 
Caldas/MG 

6.503.681 0,97 23,58 49,25 10,53 15,66 

Divinolândia/SP 258.471 14,91 4,71 60,29 15,86 4,21 

Caconde/SP 286.045 17,94 19,31 37,46 22,95 2,32 

Área de Estudo 7.289.877 2,85 22,19 49,00 11,58 14,37 

*Nota: Dados do ano de 2015, série revisada com base em 2010,de acordo com as Contas Nacionais. 

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e 
Superintendência da Zona Franca de Manaus-SUFRAMA. 

Analisando em conjunto os municípios de Pequeno Porte que constituem a Área em Estudo, 

temos um PIB municipal total de aproximadamente R$ 786 milhões. Nesse recorte, a maior 

contribuição gerada se mantém com o setor de Serviços (46,96%). Os setores de 

Administração e Agropecuária contribuem de modo semelhante. É de se destacar a 

porcentagem correspondente ao setor de Indústria, no Município de Caconde/SP, 

comparativamente aos outros dois municípios (Tabela 79). 
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Tabela 79 - PIB nos municípios de Pequeno Porte da Área de Estudo. 

Unidade Territorial 
PIB (em mil 

R$)* 
Agropecuária (%) Indústria (%) 

Serviços 
(%) 

Administração 
(%) 

Impostos 
(%) 

Botelhos/MG 241.680 22,60 6,78 43,93 21,90 4,78 

Divinolândia/SP 258.471 14,91 4,71 60,29 15,86 4,21 

Caconde/SP 286.045 17,94 19,31 37,46 22,95 2,32 

Área de Estudo 786.196 18,38 10,66 46,96 20,29 3,70 

Nota: Dados do ano de 2015, série revisada com base em 2010,de acordo com as Contas Nacionais. 

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e 
Superintendência da Zona Franca de Manaus-SUFRAMA.  

A Tabela 80 apresenta o número de empregos ativos por setor da economia em 31 de 

dezembro de 2016, para cada município da Área de Estudo. Entre os municípios de pequeno 

porte, há maior oferta de emprego entre os setores do Comércio e Serviços. No Município de 

Botelhos/MG, há maior oferta no setor da Agropecuária. 

Tabela 80 - Número de empregos formais por setor da economia, na Área de Estudo, 2016. 
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Botelhos/MG - 155 - 22 435 561 447 776 

Poços de Caldas/MG 151 9.130 655 2.580 10.995 19.014 6.122 957 

Divinópolis/SP - 205 13 16 678 861 371 158 

Caconde/SP 8 79 10 20 429 549 506 487 

Fonte: MTE. RAIS, 2017. 

6.4.4.1.2 Produção Agropecuária 

As atividades econômicas mais facilmente identificadas no entorno do reservatório da UHE 

Caconde referem-se à produção agropecuária, tendo em vista haver maior proporção situada 

no município homônimo.  

6.4.4.1.2.1 Agricultura 

Segundo o IBGE, as áreas dos estabelecimentos são divididas segundo a sua utilização como 

lavouras permanentes ou temporárias. As lavouras permanentes compreendem áreas 

plantadas ou em preparo para o plantio de culturas de longa duração, que após a colheita não 

necessitam de novo plantio, produzindo por vários anos sucessivos. Estão incluídas nesta 

categoria as áreas ocupadas por viveiros de mudas de culturas permanentes. As lavouras 

temporárias abrangem as áreas plantadas ou em preparo para o plantio de culturas de curta 

duração (via de regra, menor que um ano) e que necessitam, geralmente, de novo plantio 

após cada colheita, incluíram-se também nesta categoria as áreas das plantas forrageiras 

destinadas ao corte. 
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De acordo com os dados do IBGE relativamente a Produção Agrícola Municipal de Lavoura 

Temporária, de 2016, entre os municípios da Área de Estudo há em comum as culturas de 

batata inglesa, feijão, mandioca, milho, tomate, cana de açúcar e soja, havendo a cultura da 

cebola apenas em Divinolândia/SP, somando uma quantidade total produzida de 

aproximadamente 106.957 toneladas (Tabela 81).  

Tabela 81 – Lavouras Temporárias em Toneladas, na Área de Estudo, 2016. 

Lavouras 

Produção em Toneladas 

Botelhos/MG 
Poços de 

Caldas/MG Divinolândia/SP Caconde/SP 

Batata Inglesa 2.000 17.260 20.500 2.475 

Feijão 168 258 225 172 

Mandioca 180 360 - 625 

Milho 10.080 10.500 9.000 8.160 

Tomate 200 300 - - 

Cana 600 - 4.000 8.000 

Soja 1.080 - - 114 

Cebola - - 10.700 - 

Total 14.308 28.678 44.425 19.546 

Fonte: Ibge Cidades, 2017. 

A produção de batata inglesa e milho representam, respectivamente, 39,48% e 35,28% da 

quantidade produzida em toneladas. Divinolândia/SP se destaca na Área em Estudo como 

maior produtor na categoria lavoura temporária, em termos de tonelagem. Relativamente à 

produtividade e rendimento da produção por hectares, destacam-se as lavouras de milho, 

cana de açúcar e batata doce (Tabela 82).  

Em relação às lavouras permanentes (Tabela 83), existem as culturas de café do tipo arábica, 

banana, laranja, tangerina, limão, maracujá, uva e pêssego, resultando o total produzido de 

37.056 toneladas. O principal produto é o café, representando 83,19% da produção na Área 

em Estudo, cultivada em 24.500 hectares (98,45% do total de área cultivada). O Município de 

Botelhos/MG lidera essa produção, com 35,897% do total, numa área de 9 mil hectares.  

A banana é o segundo produto mais produzido, ausente apenas no Município de 

Divinolândia/SP, registrando um total de 2.910 toneladas, em 2016. O limão segue em terceiro 

lugar, em termos de quantidade, com produção presente apenas no Município Botelhos/MG, 

com 2.400 toneladas. 

O município de Caconde/SP apresenta uma produção diversificada em suas lavouras 

permanentes, com presença de culturas de laranja, tangerina e uva, além da banana e o café. 

A produção total desse município é de 10.487 toneladas, numa área cultivada de 7.844 

hectares. Ainda há produção de pêssego, no Município Poços de Caldas/MG. 
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Tabela 82 - Produção Agrícola Municipal de Lavoura Temporária, na Área de Estudo, em 2016. 

Unidade Territorial 

Milho Cana de Açúcar Batata Inglesa 

Quantidade 
produzida 

(ton.) 

Valor da 
produção 
(mil reais) 

Área 
plantada 

(ha) 

Rendimento 
médio (kg 

por ha) 

Quantidade 
produzida 

(ton.) 

Valor da 
produção 

(mil 
reais) 

Área 
plantada 

(ha) 

Rendimento 
médio (kg 

por ha) 

Quantidade 
produzida 

(ton.) 

Valor da 
produção 

(mil 
reais) 

Área 
plantada 

(ha) 

Rendimento 
médio (kg 

por ha) 

Botelhos/MG 10.080 7.056 1.400 7.200 600 48 10 60.000 2.000 3.200 80 25.000 

Poços de Caldas/MG 10.500 7.560 1.500 7.000 - - - - 17.260 27.568 720 23.972 

Divinolândia/SP 9.000 3.870 1.500 6.000 4.000 220 50 80.000 25.500 41.723 800 25.625 

Caconde/SP 8.160 3.795 1.700 4.800 8.000 440 100 80.000 2.475 3.876 120 20.625 

Totais Área de Estudo  37.740 22.281 6.100 25.000 12.600 708 160 220.000 47.235 76.367 1.720 95.222 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2016. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. 

 

Tabela 83 - Produção Agrícola Municipal de Lavoura Permanente, na Área de Estudo, em 2016. 

Unidade Territorial 

Café Banana Limão 

Quantidade 
produzida 

(ton.) 

Valor da 
produção 
(mil reais) 

Área 
plantada 

(ha) 

Rendimento 
médio (kg 

por ha) 

Quantidade 
produzida 

(ton.) 

Valor da 
produção 

(mil 
reais) 

Área 
plantada 

(ha) 

Rendimento 
médio (kg 

por ha) 

Quantidade 
produzida 

(ton.) 

Valor da 
produção 

(mil 
reais) 

Área 
plantada 

(ha) 

Rendimento 
médio (kg 

por ha) 

Botelhos/MG 10.800 86.400 9.000 1.200 2.400 3.912 120 20.000 2.400 2.400 200 12.000 

Poços de Caldas/MG 6.240 49.920 4.000 1.560 210 210 15 14.000 - - - - 

Divinolândia/SP 4.440 34.188 3.700 1.200 - - - - - - - - 

Caconde/SP 9.350 71.995 7.800 1.199 300 204 15 20.000 - - - - 

Totais 30.830 242.503 24.500 5.159 2.910 4.326 150 54.000 2.400 2.400 200 12.000 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2015. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. 
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6.4.4.1.2.2 Usinas Sucroalcooleiras 

O estado de São Paulo possui um total de 172 usinas de açúcar e álcool e o estado de Minas 

Gerais possui 42. Na Área de Estudo não há instalações de usinas de açúcar e álcool, contudo 

pode indicar influência da Unidade Mococa da Ipiranga Agroindustrial, situada no município 

Mococa/SP, limítrofe com Caconde, por exemplo. 

6.4.4.1.2.3 Pecuária e Aquicultura 

Os dados da Produção da Pecuária Municipal de 2016, do IBGE, foram analisados a fim de 

dimensionar o efetivo animal dos principais tipos de rebanhos em cada um dos quatro 

municípios da Área de Estudo. Registrou-se em porcentagem (Tabela 84) as categorias 

“grande porte”, onde estão inclusos os bovinos, bubalinos e equinos, e “médio porte”, com 

suínos, caprinos e ovinos. A categoria “pequeno porte” conta apenas a criação de galináceos, 

cujos com totais estão elencados numericamente. 

A produção pecuária de animais de grande porte apresenta maior efetivo com o rebanho 

bovino, prevalecendo os percentuais acima de 95% em todos os municípios da Área em 

Estudo.  

Em termos numéricos, Divinolândia/SP apresenta o maior rebanho, com 39.000 cabeças de 

gado. Esse total representa 0,35% da pecuária bovina do Estado de São Paulo. Relativamente 

aos animais de médio porte, prevalece a criação de suínos, destacando-se o Município de 

Botelhos/MG, com um rebanho de 7.500 cabeças, o equivalente a 0,14% da produção do 

Estado de Minas Gerais. O Município de Caconde/SP registra a maior criação de galináceos. 

Tabela 84 – Proporção do efetivo animal da produção pecuária, na Área de Estudo, em 2016 (%). 

Unidade Territorial  Bovino Equinos Bubalinos Suínos Ovinos Caprinos Galináceos 

Botelhos/MG 96,35 3,38 0,26 96,46 2,89 0,64 13.000 

Poços de Caldas/MG 95,60 4,36 0,02 79,32 5,03 15,63 12.200 

Divinolândia/SP 99,67 0,29 0,02 83,87 12,11 4,00 80.000 

Caconde/SP 98,89 0,97 0,13 90,24 7,86 1,89 135.500 

Minas Gerais 23.637.803 762.006 60.192 5.103.547 209.942 81.306 120.820.651 

São Paulo 11.031.408 367.599 98.174 1.367.491 377.245 64.309 197.562.326 

Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2016. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. 

Relativamente à produção leitura, registra-se, em 2016, o total de 24.347 mil litros de leite de 

vaca na Área em Estudo. A produção mais significativa se refere ao Município de Botelhos/MG 

(35,73%), seguido de Poços de Caldas (28,75%).  

Em relação à aquicultura, trata-se de cultura presente apenas na economia do Município de 

Caconde/SP. Em 2016, foi produzido o total de 2 mil toneladas de tilápia. 
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6.4.4.1.3 Rendimento 

O conceito de rendimento está relacionado ao termo Renda, que se refere a ganhos gerados 

por qualquer atividade, de pessoa física, jurídica, pública, privada, etc. Tratamos aqui do 

rendimento mensal total domiciliar per capita nominal, nos municípios da Área de Estudo, que 

resultam dos registros censitários feitos em domicílios, nos três quartis de 2010, tratando-se 

então do total da renda domiciliar (Figura 164).  

O rendimento médio brasileiro, em 2010, foi de R$ 668,00, abaixo do rendimento médio 

registrado no Estado de São Paulo, de R$ 887,00. A média do rendimento no Estado de Minas 

Gerais se aproxima do valor nacional, registrado em 2010 no patamar de R$ 641,00 (Tabela 

85). 

O Município de Poços de Caldas/MG apresenta a maior média de rendimento mensal, R$ 

820,00, em 2010, superando o valor médio atribuído aos municípios com população de 

100.001 a 5.000.000 habitantes, que é de R$ 695,00, com maior proximidade da média 

estadual. Os municípios Botelhos/MG, Divinolândia/SP e Caconde/SP, com população de 

10.001 a 20.000 habitantes, apresentaram média de rendimento, respectivamente, de R$ 

531,00, R$ 703,45 e R$ 512,00, superando também a média para os municípios com esse 

porte (R$ 387,00). 

  

Figura 164 - Rendimento médio domiciliar per capita nominal da Área de Estudo. 

 
Fonte: Datasus, 2017. 

Os valores relativos a salário tratam do montante pago à pessoa física diretamente pelo 

empregador. Conforme o artigo 457, da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, o salário 

está compreendido na remuneração, juntamente com outros benefícios a pagar. Em 2010, o 

valor do salário mínimo era de R$ 510,00. Em 2017, o salário mínimo é de 937,00, pelo 

Decreto nº. 8.948, de 29/12/16, tendo sofrido um reajuste menor em relação aos dois últimos 

anos, R$ 880,00 (2016) e R$ 788,00 (2015).  
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Nos municípios da Área em Estudo, a porcentagem da população recebendo rendimento 

mensal per capta de até ½ salário mínimo (Tabela 85), em 2010, é maior em Caconde/SP, 

34,3%, superando os demais municípios de menor porte e também Poços de Caldas/MG (29% 

da população). 

Tabela 85 – Síntese dos Rendimentos e População com Baixa Renda (2010). 

Unidade Federativa 
Rendimento médio domiciliar 

per capita nominal (2010), em R$ 

População recebendo 
rendimento mensal per capta de 
até ½ salário mínimo, em 2010 

(%) 

Brasil 668,00 34,67 

São Paulo 887,00 19,36 

Minas Gerais 641,00 30,29 

Poços de Caldas/MG 820,00 29,0 

Botelhos/MG 531,00 31,3 

Divinolândia/SP 703,45 23,24 

Caconde/SP 512,00 34,3 

Área de Estudo 621,00 31,53 

Fonte: Datasus, 2017. 

6.4.4.1.4 Potencial Turístico 

Neste tópico buscou-se levantar indicadores relacionados ao turismo na Área de Estudo com 

base nos dados extraídos do Sistema de Informação sobre o Mercado de Trabalho do Setor 

Turismo – SIMT, desenvolvido pela Assessoria Técnica do Ipea – ASTEC, e das Estatísticas 

Básicas de Turismo (Ministério do Turismo, 2014), disponibilizadas em dezembro de 2015.  

As estimativas trazem dados sobre a dimensão do emprego no turismo e referem-se a oito 

Atividades Características do Turismo – ACTs, que contemplam a maior parte dos gastos dos 

turistas: alojamento, alimentação, transporte terrestre, transporte aéreo, transporte 

aquaviário, aluguel de transporte, agência de viagem e cultura e lazer.  

A partir de dados disponibilizados pelas prefeituras dos municípios da Área em Estudo, 

complementados com informações obtidas em campo, foram identificadas localidades com 

potencial turístico, num conjunto que abrange desde elementos característicos das áreas 

urbanas (fontes, praças, igrejas parques, jardins, teleféricos) até cenários naturais e casarios 

antigos, situados no entorno dos centros urbanos e em áreas interioranas e rurais. O Mapa 

29 identifica os pontos turísticos da região arrolados na Tabela 86. 

Tabela 86 - Pontos turísticos da Área de Estudo. 

Ponto Turístico Município Endereço 
Coordenadas 

Lat. Long. 

Minas Gerais 

Basílica Nossa 
Senhora da Saúde Poços de 

Caldas 

Praça 
Monsenhor 

Faria de 
Castro 

-21.792067° 
-

46.565849° 

Balneário Dr. Mário 
Mourão 

Praça Dos 
Macacos 

-21.789967° 
-

46.564515° 
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Ponto Turístico Município Endereço 
Coordenadas 

Lat. Long. 

Fonte dos Amores 
Rua Piauí N. 
1, Poços de 

Caldas 
-21.779459° 

-
46.570162° 

Fonte do Monjolinho 
Praça 

Tiradentes 
-21.793907° 

-
46.556381° 

Parque José Afonso 
Junqueira 

Pça. José 
Affonso 

Junqueira 
-21.787934° -46. 

Palace Casino 
Parque Dr. 

Affonso 
Junqueira 

-21.785596° 
-

46.570167° 

Museu Histórico e 
Geográfico 

Praça 
Martinho de 

Freitas 
Mourão, s/n 

-21.785002° 
-

46.572680° 

Espaço Cultural da 
Urca 

Praça 
Getúlio 

Vargas, s/n 
-21.785307° 

-
46.572165° 

Feira de Artes e 
Artesanato 

Praça Pedro 
II s/n – 
Centro  

-21.790117° 
-

46.564792° 

Fonte Luminosa 

Parque Dr. 
José 

Affonso 
Junqueira 

-21.786198° 
-

46.569432° 

Cristo Redentor  
Estrada do 

Cristo 
-21.772563° 

-
46.568809° 

Rampa de 
Parapente 

Estrada do 
Cristo 

-21.770771° 
-

46.575268° 

Pedra Balão 
Estrada 

Pedra Balão 
-21.767626° 

-
46.561091° 

Cachoeira Véu das 
Noivas 

Av. Joao 
Pinheiro, 

4448  
-21.778616° 

-
46.611600° 

Cascata das Antas 
Av. Sílvio 
Monteiro 

dos Santos 
-21.766099° 

-
46.602615° 

Teleférico da Serra 
São Domingos 

Praça José 
Affonso 

Junqueira 
-21.785190° 

-
46.570234° 

Recanto Japonês Rua Amapá -21.775786° 
-

46.556579° 

Santuário Mãe e 
Rainha de 

Schoenstatt 

Estrada 
Vicinal 

Padre José 
Kentenich, 

Km 4 

-21.857667° 
-

46.531963° 

Museu do Café 
(Figura 165) 

Botelhos 

Centro – 
Distrito 
Sede 

-21.649198° 
-

46.395355° 

Escola Estadual 
Ernesto Santiago 

Rua Ulisses 
Silva, 385 – 

-21.654192° 
-

46.395047° 
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Ponto Turístico Município Endereço 
Coordenadas 

Lat. Long. 

Distrito 
Sede 

Igreja de Nossa 
Senhora Aparecida 

(Figura 166) 

Praça 
Nossa 

Senhora 
Aparecida, 
s/n. Centro 

-21.655004° 
-

46.395044° 

Barragem da 
Graminha 

Distrito 
Palmeiral 

-21.658662° 
-

46.493926° 

Igreja de São 
Gonçalo 

Praça 
Nesmy Vitor 

Franco 
Distrito de 

São 
Gonçalo 

-21.597720° 
-

46.320869° 

São Paulo 

Basílica Santuário 
Nossa Senhora da 
Conceição do Bom 

Sucesso (Figura 
167) 

Caconde 

Praça 
Doutor 
Ranieri 
Mazzilli 

-21.530539° 
-

46.644485° 

Aquário Municipal 
Rodovia 

Dom Tomás 
Vaqueiro 

-21.572679° 
-

46.622697° 

Parque Prainha 
Caconde (Figura 

168) 

Estrada 
Manuel 

Lorca Km 
293 

-21.569404° 
-

46.607702° 

Acqua Aquática 
Parque Náutico 

Rodovia SP 
Km 344 

290/Rodovia 
Caconde - 

Divinolândia 

-21.586773° 
-

46.620060° 

Café Bazilli 

Fazenda 
São Pedro 
Emei, s/n - 

Centro 

-21.528570° 
-

46.644082° 

Mirante 
Rodovia 

Dom Tomas 
Vaqueiro s/n 

-21.599149° 
-

46.638744° 

Capela do Pontal 
Bacia do Rio 

Pardo 
-21.590494° 

-
46.712258° 

Cachoeira Santa 
Quitéria 

Bacia do Rio 
Pardo 

-21.653121° 
-

46.609177° 

Igreja Matriz de 
Nossa Senhora da 

Glória 
Divinolândia Centro -21.662123° 

-
46.739248° 
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Figura 165 - Museu do Café, Botelhos, MG. 

 
Figura 166 – Praça Nossa Senhora Aparecida, 

Botelhos, MG. 

 
Figura 167 - Basílica Santuário Nossa Senhora 
da Conceição do Bom Sucesso, Caconde, SP. 

 
Figura 168 - Parque Prainha Caconde. 
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O conjunto das Atividades Características do Turismo – ACTs envolve diferentes categorias 

de serviços: alojamento, alimentação, transporte aéreo, transporte terrestre, transporte 

aquaviário, agências de viagem, aluguel de transporte e cultura e lazer. A Tabela 87 contém 

o número de ocupações de natureza formal no conjunto das ACTs, para cada município da 

Área de Estudo, relativamente ao acumulado mensal dos anos 2013, 2014 e 2015, por meio 

do qual fica expresso o incremento no número de ocupações no conjunto das ACTs nos 

municípios, com exceção de Poços de Caldas.  

Tabela 87 - Ocupações no conjunto das ACTs para os municípios da Área de Estudo – 2013-2015. 

Unidade Territorial 2013 2014 2015 

Botelhos/MG 183 294 377 

Poços de Caldas/MG 43.326 42.058 42.842 

Divinolândia/SP 31 41 45 

Caconde/SP 856 901 963 

Fonte: Sistema de Informações sobre o Mercado de Trabalho no Setor Turismo – SIMT. Ipea, 2016.  

O Município de Poços de Caldas/MG apresenta grande desenvolvimento em termos de 

turismo (Tabela 88), dado seu porte e o histórico de exploração econômica de recursos 

naturais. Destacam-se as ocupações “alojamento” e “alimentação” como principais atividades, 

havendo algum decrescimento nessa última ocupação, no período em análise. Em 

contrapartida, é notável o decréscimo na ocupação Cultura e Lazer, acompanhado também 

por Transporte Terrestre.  

Relativamente aos municípios de pequeno porte, a atividade de alimentação é a mais 

representativa, em termos de número de ocupações, havendo pouca ou nenhuma 

infraestrutura destinada a transporte. 

Tabela 88 - Ocupações por ACT para os municípios da Área de Estudo – 2013 a 2015 

Unidade 
Territorial 

Ano 

ACTs 

Alojamento Alimentação 
Transporte 
Terrestre 

Aluguel de 
Transporte 

Agência 
de 

Viagem 

Cultura e 
Lazer 

Botelhos/MG 

2013 6 12 1 - - - 

2014 7 16 6 - - - 

2015 8 19 5 - - - 

Poços de 
Caldas/MG 

2013 1.307 1.732 253 8 42 162 

2014 1.374 1.760 250 7 43 96 

2015 1.410 1.714 225 6 49 102 

Divinolândia/SP 

2013 3 27 - - 1 - 

2014 3 38 - - - - 

2015 3 41 2 - 1 - 

Caconde/SP 

2013 4 55 11 5 - - 

2014 5 61 1 5 - 2 

2015 7 53 15 6 - 1 

Fonte: Sistema de Informações sobre o Mercado de Trabalho no Setor Turismo – SIMT. Ipea, 2017.   
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6.4.4.1.4.1 Turismo nos municípios da Área de Estudo 

Município de Poços de Caldas/MG 

O município de Poços de Caldas é eminentemente turístico por seu histórico de exploração 

de atividades relacionadas ao termalismo, cuja estrutura urbana arquitetônica acrescenta 

outros valores a esse sítio, como pela presença de projetos neoclássicos que marcaram a 

década de 1930, período de modernização da cidade, entre outros. Também conta com 

atividades culturais de relevo, no campo museológico, pela presença de acervos bibliográficos 

e documentais, assim como em salas para exposição de linguagens artísticas modernas 

(fotografia, cinema, música).  

As águas termais de Poços de Caldas são conhecidas desde o final do século XVIII. Em 1786, 

esse recurso já era usado no tratamento da lepra, doença que atingia uma grande parcela de 

pessoas naquele período. A partir do século XIX, o conhecimento sobre essas fontes de águas 

termais foi incrementado a partir de estudos científicos, no campo da Física e da Química, 

confirmando o lugar como rota de pessoas interessada no tratamento da saúde. O período de 

permanência dessas levas era, em geral, de 21 a 30 dias, preferencialmente, nos meses de 

março, abril e maio, chamada “estação das águas”, ou entre os meses de agosto, setembro e 

outubro. 

A visita do Imperador Dom Pedro II e a Imperatriz Dona Tereza Cristina se deu em 1886, 

quando foi inaugurado o primeiro balneário da cidade, o Pedro Botelho, momento da 

inauguração do ramal de caldas da Estrada de Ferro da Mogyana. Na década seguinte, foi 

inaugurado o segundo balneário da cidade, chamado Balneário dos Macacos, na Praça Dom 

Pedro II. Em 1919, passou a funcionar o terceiro balneário de Poços de Caldas, chamado de 

Thermas. Na década de 1930, diante do processo de modernização urbanística, a cidade se 

tornou a primeira cidade balneária da América Latina com uso de águas termais.  

Os atrativos turísticos de Poços de Caldas se espraiam para além da estrutura urbanística 

voltada para o termalismo.  As festas populares, como o Carnaval ou a Festa de São Benedito, 

reúnem milhares de pessoas em torno de apresentações de manifestações culturais e de rua, 

na cidade e em localidades rurais. Expressões populares, como o congo, procissões e 

quermesses para os devotos, assim como as Folias de Reis, são marcantes na região. 

Os atrativos naturais também oferecem importante oportunidade para o turismo em Poços de 

Caldas. O sítio se localiza na região da Serra da Mantiqueira, no sul de Minas Gerais, 

apresentando clima de montanha, ameno durante todo o ano. No inverno, as temperaturas 

baixam até 0° C nos dias mais frios. Na região são encontradas várias cachoeiras e cascatas, 

o que pode estimular o aumento de outras modalidades turísticas vinculadas ao esporte. 

Nesse sentido, destaca-se a pista de decolagem de parapente, situada próximo ao mirante 

do Cristo.  

O acesso à cidade pode ser feito por meio de estradas ou por via aérea, pois ela conta com 

um aeroporto para aeronaves de pequeno e médio porte. Entre os principais serviços consta 
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o da Alimentação, marcadamente, aqueles voltados para a culinária mineira e derivados da 

produção leiteira (doce de leite e queijos).  

Município de Botelhos/MG 

No município de Botelhos/MG, antigos casarios, capelas e igrejas situados na sede municipal 

e nas localidades mais distantes, nos distritos que compõem esse município, contam a história 

dos moradores, sua cultura e economia, indicando o potencial dessa região para o chamado 

turismo rural.  

Em 2016, o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural da Prefeitura de Botelhos apresentou 

um Inventário de Bens Materiais e Imateriais, com dezenas de edificações, sítios naturais, 

festas e práticas (rezas, romarias, receitas culinárias) representativas da cultura local. A Igreja 

de São Gonçalo, situado no Distrito de São Gonçalo, por exemplo, é um dos marcos de 

referência para a história do desenvolvimento local. 

Há muitas localidades e edificações relacionadas à produção do café, identificadas e 

valorizadas como patrimônio cultural municipal, as quais, juntamente com práticas locais, 

podem representar uma via para o incremento da economia municipal, pelo incentivo à 

visitação e turismo. 

Município de Caconde/SP 

No município de Caconde/SP, a represa da UHE Caconde reúne alguns atrativos para o lazer 

da população, com bom potencial turístico, entre parques temáticos, praias e, ainda, um 

aquário público. Em termos de cultura local, a economia cafeeira é um elemento significativo. 

A Fazenda São Pedro, por exemplo, oferece estrutura comercial para consumo do café e 

visitação turística e informativa aos sítios, onde é possível observar as etapas de cultivo e 

preparação do grão de café para consumo.  

Além disso, a região de Caconde apresenta vestígios da presença de quilombolas, que, no 

passado, antes mesmo do período de exploração aurífera, teriam fugido para as matas desse 

lugar. Trilhas que perpassam localidades com antigas casas e edificações indicam que vem 

ocorrendo a valorização dessas histórias. Soma-se a isso o fato de Caconde/SP levar o título 

de Estância Climática, juntamente com outras 67 cidades do Estado de São Paulo. Em virtude 

dessa titulação, Caconde tem acesso a recursos do Fundo de Melhoria das Estâncias, no 

âmbito do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos – 

DADETUR do Governo do Estado de São Paulo, regulado pela Lei estadual n° 7.862/1992, 

com a finalidade de realizar obras e programas voltados para o desenvolvimento do turismo.  

Assim, a Bacia do Rio Pardo torna-se fonte de recursos não apenas hídricos, mas meio para 

o desenvolvimento do turismo, como o de aventura ou o rural, considerando que muitas 

fazendas, localidades antigas e cachoeiras estão situadas ao longo de seus rios tributários, 

como a Capela do Pontal e a Cachoeira de Santa Quitéria, embora ainda haja pouca 

informação disponibilizada pela Prefeitura, nesse sentido.  
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Município de Divinolândia/SP 

Ações para o fomento da atividade turística no Município de Divinolândia/SP ainda são 

incipientes, conforme as informações apresentadas no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal. 

Sua localização em região de influência da Serra da Mantiqueira pode propiciar condições 

para o desenvolvimento de atividades na área dos esportes, mas é o turismo rural que parece 

alcançar mais proeminência.  

A questão ambiental tem se tornado via para o desenvolvimento turístico da região, dado que 

o município registra o avanço de 158 posições no Programa Município Verde Azul, por meio 

do qual recebe incentivos do Governo do Estado de São Paulo para a valorização de sua 

agenda ambiental. 

6.4.4.1.5 Potencial Pesqueiro 

A pesca é uma atividade popular na região. Tanto a pesca quanto a aquicultura têm 

representatividade entre as atividades desenvolvidas ao se considerar os pontos de vista 

econômico, social e ambiental. 

Foram realizadas nove entrevistas com pescadores locais, além disso, foram realizadas três 

entrevistas realizadas com aquicultores locais. Soube-se, em campo, que há criatórios 

somente no município paulista de Caconde, pois a variação do nível da água nos outros 

municípios impossibilita que a atividade seja realizada, pois faz-se necessário um longo 

deslocamento das gaiolas durante o período de estiagem.  

6.4.4.1.5.1 Pesca 

De acordo com as entrevistas realizadas, foi possível considerar três tipos de pescarias no 

reservatório da UHE Caconde:  

9. Pesca de Subsistência: praticada pela população residente no entorno do 

reservatório, geralmente, realizada com varas de pesca nas margens da represa, 

chamada de “pesca de barranco”;  

A pesca feita para o autoconsumo, muito relevante na região e para muitos se constitui como 

garantia de lazer, saúde e de segurança alimentar e nutricional, além das questões 

econômicas que envolvem sua prática (Figura 171 e Figura 172). 
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Figura 169 – Pesca de barranco, Prainha, 

Caconde, SP. 

 
Figura 170 - Pesca de barranco em pesque-pague, 

Caconde, SP. 

10. Pesca Comercial: praticada em tempo integral ou parcial, destinada à 

comercialização do pescado.  

De acordo com os pescadores artesanais profissionais, atualmente a cerca de 40 pescadores 

que vivem da pesca na região, conforme Figura 171 e Figura 172.  

O Quadro 33 e a Tabela 89 apresentam dados levantados em campo junto aos pescadores 

artesanais profissionais identificados. A tilápia é a espécie com maior abundância e alto valor 

comercial quando vendido filetado (em filés).  

Quadro 33 – Dados da Pesca Artesanal Profissional realizada no reservatório da UHE Caconde 

Dados de pesca 

Tipos de Embarcações Barco com motor 

Técnicas e Equipamentos Rede de espera, principalmente. 

Principais Espécies 
Carpa, Curimatá, Dourado, Lambari, Mandi, Pacu, Piau, Pintado, 

Saguiru, Tabarana, Tambaqui, Tilápia, Traíra e Tucunaré. 

Áreas preferenciais de pesca 
Nas proximidades das Ilhas Pequena e Grande; próximo à Represa; 

entre outros. 

Destinação Autoconsumo; mercado local 

 

Tabela 89 - Dados sobre o Recurso Pesqueiro. 

Principais 
Espécies 

Preço médio do 
peixe limpo 

Preço médio do 
filé do peixe 

Quantidade média 
pescada por Mês 

(kg) - Período mais 
frio 

Quantidade média 
pescada por mês 

(kg) - Período mais 
quente 

Carpa R$ 7,50 - 10 10 

Curimatá R$ 7,33 - 6 2 

Dourado R$ 20,00 - 0 10 

Lambari R$ 14,00 - 10 10 

Mandi R$ 6,60 - 29 48 

Pacu R$ 17,50 - 10 10 

Piau R$ 15,00 - 0 0 

Pintado R$ 25,00 - 0 0 

Saguiru R$ 3,33 - 0 0 

Tabarana R$ 10,00 - 0 0 

Tambaqui R$ 35,00 - 10 10 
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Principais 
Espécies 

Preço médio do 
peixe limpo 

Preço médio do 
filé do peixe 

Quantidade média 
pescada por Mês 

(kg) - Período mais 
frio 

Quantidade média 
pescada por mês 

(kg) - Período mais 
quente 

Tilápia R$ 8,00 R$ 19,75 160 577 

Traíra R$ 15,50 R$ 21,00 38 5 

Tucunaré R$ 20,00 - 0 0 

 

 
Figura 171 – Pesca com rede no reservatório, 

Caconde, SP. 

 
Figura 172 – Pescador artesanal profissional, 

Caconde, SP. 

11. Pesca Esportiva: geralmente exercida por turistas que provêm dos centros 

urbanos da região  

A pesca esportiva é atualmente uma das maiores indústrias turísticas cuja espécie alvo 

principal é o tucunaré. As Figura 173 e Figura 174 ilustram os embarcadouros das marinas 

utilizadas para as saídas das pescas esportivas. 

 
Figura 173 – Embarcadouro no reservatório, 

Caconde, Marina Canto da Graminha, SP. 

 
Figura 174 – Embarcadouro no reservatório, 

Marina Acqua Aquática Parque Náutica, Caconde, 
SP. 

De acordo com os pescadores locais, a pesca no reservatório ainda é uma forma possível de 

manter a família. Os entrevistados afirmaram que muitos pescadores praticam a pesca 

predatória intensiva e desenfreada, o que pode acarretar em diminuição do estoque pesqueiro 

no reservatório. 

Em estudos sobre potencial pesqueiro, o que se apresenta como questão é que os recurso 

pesqueiros podem ter uma variação de disponibilidade grande entre um ano e outro. Outras 
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causas podem diminuir o potencial pesqueiro, tais como o desmatamento, a mineração, a 

pecuária, construção de novos empreendimentos hidrelétricos. Distúrbios ambientais de 

maneira geral podem afetar o grau de exploração do recurso pesqueiro.  

6.4.4.1.5.2 Aquicultura 

A piscicultura é realizada na modalidade de tanques-rede, para muitos ainda há muito o que 

se explorar para atingir todo seu potencial. Foram mapeados 22 pesqueiros no reservatório 

(Figura 175). A espécie utilizada é a tilápia nilótica quase que exclusivamente, há a tentativa 

de inserção de novas espécies, contudo ainda está em fase de observação. A tilápia é muito 

bem recebida no mercado regional e adaptada ao reservatório, mesmo no inverno quando a 

água está mais fria.  

De acordo com as entrevistas realizadas, a região tem muita vocação para a aquicultura 

sustentável, assim como para a pesca esportiva. Muitos entrevistados informaram que se 

preocupam com a atuação da pesca ostensivamente predatória realizada por alguns 

indivíduos na represa, prejudicando pescadores que vivem da pesca na região e o 

investimento em pesca esportiva.  

A aquicultura no reservatório é praticada como atividade alternativa ou está vinculada a outras 

atividades, como pesque-pague, restaurantes ou empregos formais. Contudo, há quem 

mantenha a aquicultura como renda principal. 

  

  

Figura 175 - Pesqueiros no Reservatório da UHE Caconde. 
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6.4.4.2 Organização Territorial e Perfil Socioeconômico dos Núcleos Inseridos no 

Entorno do Reservatório 

6.4.4.2.1 Organização territorial 

Conforme descrito na metodologia, a Área de Estudo do reservatório da UHE Caconde é 

formada pela área de entorno do reservatório, de propriedade da AES, e uma área adjacente 

a esta, delimitada por buffer de aproximadamente 50 metros. Utilizando-se dos setores 

censitários do IBGE, verificou-se que a Área do Entorno para o PACUERA abrange zonas 

rurais, com 99,5%, áreas urbanizadas das cidades ou das vilas dos municípios (0,05%). Os 

setores censitários que integram e contornam a Área do Entorno do reservatório a partir de 

um buffer de 50 metros totalizam em 15 setores, entre urbanos e rurais, apresentados no 

Quadro 29 

Foram identificados 15 setores censitários, sendo 12 classificados como rurais e três urbanos 

(Mapa 25). As áreas totais dos setores são: 

✓ Setores Interceptados pelo buffer de 50 m: 324,81km2. 

Deste modo, pode-se afirmar que a Área do Entorno da UHE Caconde é formada por: 

• Zonas rurais, exclusive aglomerados rurais, que são agrupamento de população 

considerado a partir de um conjunto de edificações adjacentes (50m ou menos 

de distância entre si) e com características de permanência, situado em área 

legalmente definida como rural; 

• Áreas urbanizadas das cidades ou das vilas dos municípios, que são áreas 

legalmente definidas como urbanas e caracterizadas por construções, 

arruamentos e intensa ocupação humana; áreas afetadas por transformações 

decorrentes do desenvolvimento urbano e aquelas reservadas à expansão 

urbana; 

• Área não-urbanizada de cidade ou vila, áreas legalmente definidas como 

urbanas, mas caracterizadas por ocupação predominantemente de caráter rural. 

Os tipos de áreas abrangidas pela Área de Estudo, segundo municípios interceptados, estão 

apresentados no Quadro 34. 
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Quadro 34 - Classificação das áreas que formam a Área do Entorno do reservatório da UHE Caconde. 

Município 
Classificação das 

áreas 
Fotos 

Botelhos, MG 

Zona rural, exclusive 
aglomerado rural 

 
Figura 176 – Ranchos (23 K 342165.00 m E 7604969.00 m S) 

Área urbanizada ou 
vila 

 
Figura 177 – Residência em Palmeiral. 

Poços de 
Caldas, MG 

Zona rural, exclusive 
aglomerado rural 

 
Figura 178 – Bar localizado na Fazenda Rolador.  

Caconde, SP 
Zona rural, exclusive 

aglomerado rural 

 
Figura 179 – Fazenda. 
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Município 
Classificação das 

áreas 
Fotos 

Caconde, SP 

Zona rural, exclusive 
aglomerado rural 

 
Figura 180 – Condomínio. 

Zona rural, exclusive 
aglomerado rural 

 
Figura 181 - Prainha Municipal 

Em campo, observou-se que a área do entorno é composta por residências destinadas ao 

lazer dos finais de semana de pessoas que moram nas cidades mais próximas, como Poços 

de Caldas/SP, São José do Rio Pardo/SP, Campinas/SP, entre outras. Os proprietários 

dessas residências as denominam de ranchos. Nelas não há produção agrícola e nem criação 

de animais. Os proprietários dos ranchos também costumam alugar as casas para os turistas 

de temporadas que praticam a pesca esportiva. Também foram verificados diversos ranchos 

e/ou condomínios, (Figura 182 e Figura 183).  

 
Figura 182 - Entrada para um condomínio em 

Caconde/SP. 

 
Figura 183 - Casa para aluguel de final de semana 

e temporadas no Complexo Turístico de 
Caconde/SP. 

As entrevistas foram realizadas, em sua maioria, com os caseiros das fazendas e dos 

condomínios, que foram morar na região pelo trabalho. Nesses condomínios, muitas casas 

ainda estavam em construção, sugerindo que essa é uma área de intenso crescimento e 
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urbanização. Verificou-se ainda a presença de muitos moradores aposentados na região, que 

indicaram ter ido buscar tranquilidade. Esses moradores mantêm pequenas hortas e criam 

alguns animais (porcos e galinhas) para consumo próprio, além de praticarem a pesca como 

atividade de lazer. 

6.4.4.2.2 Caracterização Populacional 

Neste tópico concentraram-se esforços para a caracterização populacional das comunidades 

do entorno do reservatório da UHE Caconde, a partir das informações dos setores censitários 

interceptados e do levantamento realizado em campo com as entrevistas junto à população. 

Conforme explicitado no item, os dados dos setores censitários permitem caracterização 

extrapolada a partir de um buffer de 50 metros da Área do Entorno, que abrange área total de 

324,81km². Representando aproximadamente 24,08% da área total ocupada pelos municípios 

interceptados pelo reservatório, que é de 1.348,97km². 

A somatória da população dos setores censitários agrega 5.978 habitantes, acomodados em 

1.914 domicílios particulares e coletivos, sendo 72,15% em área rural e 27,85% em área 

urbana. Conforme apresentado na Tabela 90, dentre a população verificada, 47,44% são 

homens e 52,56% são mulheres. 

Tabela 90 - População e domicílios particulares permanentes localizados no entorno imediato do 
reservatório da UHE Caconde, a partir dos setores censitários interceptados pelo reservatório. 

Município Domicílios População Residente Homens Mulheres 

Caconde /SP 553 1.761 793 968 

Divinolândia/SP 115 370 178 192 

Botelhos/MG 988 2.957 1.450 1.507 

Poços de Caldas/MG 258 890 415 475 

Total 1914 5.978 2.836 3.142 

Fonte: IBGE, Agregados por setores censitários dos resultados de universo, 2010. 

Todos os municípios são predominantemente habitados por pessoas do sexo feminino. O 

município que demonstra maior diferença entre os sexos é Caconde, com 54,97% de 

mulheres e 45,03% de homens. 

A partir da análise da Figura 184, que apresenta o rendimento mensal per capita dos 

domicílios particulares da Área de Estudo, observa-se que a faixa de rendimento 

predominante na região corresponde à faixa de 1/2 a 1 salário mínimo (39,59%), seguida da 

faixa de 1/4 a 1/2 salário mínimo (22,99%), da faixa até 1 a 2 de salários mínimos (19,58%), 

da faixa de 1/8 a 1/4 salário mínimo (7,75%), a faixa com os maiores rendimentos (mais de 

cinco salários mínimos) coincide com a faixa de nenhum rendimento, ambas representando 

1,25% dos domicílios. 
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Figura 184 - Rendimento mensal domiciliar per capita por proporção de domicílios particulares. Fonte: 
IBGE, Agregados por setores censitários dos resultados de universo, 2010. 

A pesquisa de campo revelou que a população residente no entorno imediato do reservatório 

é masculina, casada, católica e com nível de escolaridade baixo. Dos 24 entrevistados, 

83,33% são casados. Em relação à escolaridade, 42% dos entrevistados possuem ensino 

fundamental incompleto, 21% possuem nível fundamental ou médio completos e 4% não 

completaram o Ensino Médio ou o superior ou têm o superior completo ou é analfabeto. 

Durante a entrevista, foi questionada a participação em grupos sociais como sindicatos de 

trabalhadores, partidos políticos, cooperativas, movimentos sociais e associações 

comunitárias e, então, verificou-se que apenas três entrevistados mencionaram participar de 

organizações sociais e políticas. 

Quanto à atividade econômica mais realizada, o setor de serviços e comércio foi o mais citado 

(58%), seguido da pesca e atividades agropecuárias (33%). A renda mensal média é de 

R$1.660,33 entre os entrevistados. Cabe destacar que uma parcela dos entrevistados está 

ocupada atualmente como caseiros de condomínios e fazendas e moram em residências 

cedidas pelos empregadores. 

A religião que predomina entre a população do entorno imediato do reservatório é a católica 

e, em segundo lugar, a evangélica. Ademais, constatou-se que visitas a familiares e amigos 

é a principal fonte de lazer da população. 

6.4.4.2.3 Percepção em Relação ao Empreendimento 

As entrevistas realizadas com a população residente no entorno imediato do reservatório da 

UHE Caconde contavam com questões que buscavam avaliar a percepção e o conhecimento 

desta população acerca do empreendimento. Estas questões estavam voltadas a identificar a 

relação dos entrevistados frente à UHE e à utilização do reservatório. 
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Os entrevistados afirmaram conhecer um pouco sobre o funcionamento da Usina, no entanto, 

pois se baseiam no nível da água. Os mesmos se manifestaram favoráveis à presença da 

Usina pela existência do reservatório que possibilita o uso do mesmo para turismo e lazer, 

incluindo a pesca. 

Os entrevistados também foram questionados quanto a aspectos positivos e negativos que a 

presença da UHE traz para a região. Quanto aos aspectos positivos, foram citados o próprio 

reservatório, o turismo, a pesca e a beleza proporcionada pelo lago. 

Em relação aos aspectos negativos indicados pelos entrevistados, foram mencionadas 

preocupações relativas a pouca fiscalização sobre os pescadores que pescam com grandes 

redes), que prejudicam a pesca para outros pescadores e a reprodução dos peixes. O 

esvaziamento do lago também foi citado como um aspecto negativo, principalmente na porção 

mineira do lago. 

6.4.4.3 Identificação de Presença de Indústrias Poluidoras 

Durante as entrevistas com pescadores na parte mineira do reservatório, foi declarado que o 

Frigorífico Nossa Senhora da Saúde – FRIGONOSSA, localizado em Poços de Caldas, às 

margens do Rio Lambari, pode influenciar na qualidade da água do reservatório. Os mesmos 

se baseiam no comportamento dos peixes que sobem o rio para se alimentarem.  

De acordo com o trabalho de campo e identificação por técnicas de sensoriamento remoto, 

foi possível detectar cerca de 23 tanques-rede de cultivo de tilápia no reservatório, que podem 

impactar na qualidade da água da represa. 

Além disso, há processos minerários na região que podem influenciar na qualidade da água 

e vida da população do entorno. Entre os requerimentos de lavra, estão: areia, cascalho, 

bauxita, migmatito, argila refratária, granito e minério de alumínio, como pode ser observado 

na Figura 185.  
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Figura 185 - Processos minerários em licenciamento próximos ao reservatório da UHE Caconde. 
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6.4.4.4 Interação com Área de Estudo e outros Empreendimentos na Região 

Tendo por base o Mapa 30, pode-se observar os empreendimentos existentes nos municípios 

que englobam o reservatório da UHE Caconde. 

Como pode ser observado no Quadro 35, dos 19 empreendimentos identificados: 14 estão 

em operação; um com DRO; dois com DRS – PCH; um com eixo disponível e um com outorga 

revogada. Ainda entre os 20: oito são Usinas Termelétricas – UTE, cujo combustível é óleo 

diesel (com exceção de uma que utiliza gás natural); há seis Pequenas Centrais Hidrelétricas 

– PCH; são três Usinas Hidrelétricas – UHE; e duas Centrais Geradoras Hidrelétricas – CGH.  

Quadro 35 – Situação dos empreendimentos energéticos dos municípios afetados 

Nome Município UF 
Potência 

(KW) 
Proprietário Rio Estágio 

Usina Termelétrica - UTE 

Grupamento de 
Navegação Aérea de 

Poços de Caldas 

Poços de 
Caldas 

MG 65 
Empresa Brasileira 
de Infraestrutura 

Aeroportuária 
- Operação 

FGWilson 150KVA 
P1501(W) 

Poços de 
Caldas 

MG 120 
Mineração 

Curimbaba Ltda. 
Matriz 

- Operação 

300KVA Scania 
Poços de 
Caldas 

MG 240 
Mineração 

Curimbaba Ltda. 
- Operação 

Cencosud Bretas 534 
Poços de 
Caldas 

MG 508 
Cencosud Brasil 
Comercial Ltda. 

- Operação 

Caterpillar 2500KVA 3412 
Unidade Campo do Meio 

Poços de 
Caldas 

MG 2000 
Mineração 

Curimbaba Ltda. 
- Operação 

Cencosud Bretas 553 
Poços de 
Caldas 

MG 320 
Cencosud Brasil 
Comercial Ltda. 

- Operação 

Poços de Caldas 
Poços de 
Caldas 

MG 160.000 Tradener Ltda. - DRO* 

Caterpillar 125KVA 
Unidade Campo do Meio 

Poços de 
Caldas 

MG 100 
Mineração 

Curimbaba - Matriz 
Ltda. 

- Operação 

Scania 300kva 
Poços de 
Caldas 

MG 240 
Mineração 

Curimbaba Ltda. 
- Operação 

Central Geradora Hidrelétrica - CGH 

José Togni 
Poços de 
Caldas 

MG 607,75 
DME Distribuição 

S.A. 
Rio das Antas Operação 

Ubirajara Machado Moraes 
Poços de 
Caldas 

MG 656 
DME Distribuição 

S.A. 
Ribeirão das 

Antas 
Operação 

Usina Hidrelétrica - UHE 

Pedro Affonso Junqueira 
(Antiga Antas I) 

Poços de 
Caldas 

MG 8.780 
DME Energética 

S.A 
Rio das Antas Operação 

Walter Rossi (Antiga Antas 
II) 

Poços de 
Caldas 

MG 16.500 
DME Distribuição 

S.A. 
Rio Lambari Operação 

Pequena Central Hidrelétrica - PCH 

Boa Vista 
Poços de 
Caldas 

MG 16.000 
DME Energética 

S.A. - DMEE 
Rio Pardo DRS – PCH** 

Padre Carlos (Antiga 
Rolador) 

Poços de 
Caldas 

MG 7.800 
DME Energética 

S.A. 
Rio das Antas Operação 

João Baptista de Lima 
Figueiredo 

Caconde SP 3.500 
Itaiquara Alimentos 

S.A. 
Rio Pardo Operação 
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Nome Município UF 
Potência 

(KW) 
Proprietário Rio Estágio 

João Nery Botelhos MG 6.370 
DME Energética 

S.A. - DMEE 
Rio Pardo 

Eixo 
Disponível*** 

Marambaia 
Poços de 
Caldas 

MG 8.500 
DME Energética 

S.A. - DMEE 
Rio Pardo DRS - PCH 

Carrapatos Caconde SP 21.600 AES Tietê S/A Rio Pardo Revogado**** 

Fonte: Aneel, 2017. 

* Despachos de Registro de Recebimento de Requerimento de Outorga; 

** Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário Executivo; 

*** São empreendimentos, identificados em um inventário hidrelétrico, que estão disponíveis para qualquer 
interessado realizar o seu aprimoramento (Projeto Básico); 

**** Outorga Revogada. 
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6.4.4.5 Comunidades Tradicionais, Grupos Étnicos ou Populações Vulneráveis, 

Cultural e Economicamente Dependentes dos Recursos da Área 

O Decreto nº 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, conceitua as comunidades e povos 

tradicionais como grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais. Entre 

as comunidades tradicionais, destacam-se: povos indígenas, quilombolas, seringueiros, 

ribeirinhos, pescadores artesanais, quebradeiras de coco babaçu, castanheiros, faxinalenses, 

geraizeiros, piaçabeiros, ciganos, povos de terreiro, dentre outras.  

Não foram identificadas tais comunidades na área do entorno do reservatório tendo como 

referência a Portaria Interministerial nº 60/2015, que “estabelece procedimentos 

administrativos que disciplinam a atuação dos órgãos entidades da administração pública 

federal em processos de licenciamento ambiental”. 

Ao se utilizar um buffer de 5 km a partir do reservatório, foi possível identificar o Projeto 

Agroecológico Hugo Mazzilli, localizado no município de Caconde/SP.  

6.4.4.5.1 Projeto Agroecológico Hugo Mazzilli 

De acordo com a base digital do INCRA, foi identificado o Projeto Agroecológico Hugo Mazzilli 

(Figura 186), com 135.536 hectares, com capacidade para 22 famílias, mas apenas com 20 

assentadas. O mesmo foi criado em 2008. 
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Figura 186 - Localização do Projeto Agroecológico Hugo Mazzilli, Caconde, SP. 

Durante o trabalho de campo, o local foi visitado e, por meio de entrevistas, foi constado que 

somente dez famílias residem nos lotes distribuídos pelo Incra. De acordo com os 

entrevistados, há somente 18 famílias assentadas e quatro que estão aguardando receber o 

lote.  

Atualmente, a reclamação dos agricultores é a falta de apoio do Incra em regularizar a 

situação do PDS e fornecer melhor estrutura para a produção. Entre as atividades 

agropecuárias desenvolvidas estão: café, milho, gado, galinhas e hortas. Alguns estão 

apostando no cultivo do café para terem retorno financeiro, pois acreditam que seja um 

mercado confiável.  
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Figura 187 – Residências localizadas no PDS. 

 
Figura 188 – Criação de gado no Projeto. 

 
Figura 189 – Área para o cultivo de milho e, ao 

fundo, o plantio de café. 

 
Figura 190 – Casa com o plantio de banana.  

6.4.5 DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL - ASPECTOS CULTURAIS 

6.4.5.1 Bens Acautelados 

A preservação e proteção do patrimônio arqueológico brasileiro estão previstas na legislação 

nacional desde a década de 1930 quando o Decreto-Lei n° 25 de 30 de novembro de 1937, 

promulgado pelo então Presidente da República, Getúlio Vargas, insere este componente 

cultural no quadro jurídico nacional, sendo sua proteção e divulgação de responsabilidade do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, autarquia federal vinculada ao 

Ministério da Cultura – MinC. 

O escopo desta proteção foi aumentado através da publicação de legislações essenciais, 

dentre as quais a Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961, a qual dispõe especificamente sobre 

os monumentos arqueológicos e pré-históricos, categorizando como crime contra o 

Patrimônio Nacional a destruição ou mutilação dos mesmos (Artigo 5º). 

Segundo a Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA nº 001, de 23 de 

janeiro de 1986, os estudos de impacto ambiental devem discorrer sobre “o meio 

socioeconômico: o uso e ocupação do solo, os usos da água e a sócio economia, destacando 

os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de 

dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura 

desses recursos”. 
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No ano seguinte à publicação da Resolução, a promulgação da Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 1988, veio a confirmar e reforçar a necessidade de preservação e 

proteção do patrimônio cultural nacional, sacramentando como bens da União Federal os 

sítios arqueológicos (BASTOS & SOUZA, 2010). 

Estas legislações fixam os requisitos mínimos e os aspectos indispensáveis relacionados à 

avaliação dos impactos sobre os bens culturais acautelados, em âmbito federal, a partir da 

identificação e caracterização dos referidos bens em áreas de influência direta da atividade 

ou do empreendimento. Tais medidas visam à proposição, no que couber, de medidas de 

controle, mitigação e compensação dos danos causados a esses bens. 

Os bens culturais acautelados em âmbito federal, de natureza imaterial ou material, 

subdividem-se em quatro categorias: 

I. bens imateriais registrados nos termos do Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000; 

II. bens materiais tombados nos termos do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 

1937; 

III. bens materiais protegidos nos termos da Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961; e  

IV. bens materiais valorados nos termos da Lei nº 11.483, de 31 de maio de 2007. 

Abaixo, cita-se algumas legislações vigentes observadas para a realização do presente 

Diagnóstico: 

• Lei Federal n° 3.924, de 26 de 1961, que dispõe sobre os monumentos 

arqueológicos e pré-históricos; 

• Portaria IPHAN n° 07, de 01 de dezembro de 1988, que regulamenta os pedidos 

de permissão, autorização e comunicação prévia quando do desenvolvimento de 

pesquisa de campo e escavações arqueológicas; 

• Decreto lei n° 28, de 31 de janeiro de 2003, que versa sobre a exigência de 

pesquisas arqueológicas na faixa de depleção de usinas hidrelétricas que foram 

construídas sem pesquisa arqueológica prévia. 

6.4.5.1.1 Caracterização Regional 

As primeiras pesquisas arqueológicas na região desenvolveram-se a partir de meados do 

século XIX, tendo sido iniciadas com os estudos de Peter Wilhelm Lund (1801-1880) em 

Lagoa Santa, Minas Gerais. Em 1833 este naturalista dinamarquês encontrou na gruta do 

Sumidouro um depósito de ossadas humanas associado a restos de megafauna pleistocênica 

e, a partir das diferenças morfológicas que observou entre os crânios encontrados e 

espécimes modernos, levantou pela primeira vez a possibilidade da presença de seres 

humanos nas Américas em período muito anterior ao que se acreditava na época (PROUS, 

1992; GOVERNO DE MINAS GERAIS, 2017). 

A partir da metade do século XX, equipes brasileiro-americanas e missões franco-brasileiras 

também atuaram na região. Entre estes, destaca-se a participação da arqueóloga francesa 

Annette Laming-Emperaire, que dirigiu as escavações na Lapa Vermelha, onde foi encontrado 
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o crânio de indivíduo que apresentaria traços similares às populações da Austrália e da África, 

o qual foi batizada de Luzia, datado de 11.000 anos AP (PROUS, 1992). Nesta época o estado 

também foi alvo de investigações no âmbito do PRONAPA e, posteriormente, do 

PROPEVALE – Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do São Francisco, este último 

desenvolvido a partir de 1970 por pesquisadores do IAB – Instituto de Arqueologia Brasileira 

coordenados por Ondemar Dias (XAVIER, 2007; COSTA, 2009). Entre os trabalhos de 

repercussão nacional, feitos por pesquisadores brasileiros, se destaca ainda as pesquisas 

realizadas por Maria Beltrão (MORAES, 1999-2000). 

No estado paulista foi a partir da década de 1950, com a criação da Comissão de Pré-História 

e posteriormente do Instituto de Pré-História, que os estudos arqueológicos passam a avançar 

a partir do desenvolvimento de várias pesquisas acadêmicas incentivadas por Paulo Duarte. 

No território mineiro, a partir de 1975, com a criação do Setor de Arqueologia da UFMG, foi 

possível a realização de estudos mais intensivos, em especial no vale do alto-médio São 

Francisco no norte de Minas Gerais (PROUS, 1992). 

Assim como no restante do país, houve expressivo aumento na quantidade de pesquisas 

realizadas em Minas Gerais e em São Paulo a partir de meados da década de 1980, em 

função da exigência de estudos arqueológicos no âmbito do licenciamento ambiental de 

empreendimentos de infraestrutura. 

Dentre os primeiros trabalhos de arqueologia preventiva, podemos citar os realizados em 

função da construção da Usina Hidrelétrica de Nova Ponte, em Minas Gerais, e da Hidrelétrica 

de Ilha Solteira, no estado paulista. Nos municípios abrangidos pelo empreendimento, 

trabalhos relativos à arqueologia preventiva começam a ser realizados a partir de 1997, 

conforme Quadro 36.13 

                                                           

 

 

13 Em consulta aos bancos de dados disponíveis no site do Instituto do Patrimônio Histórico e Artísitico Nacional 

– IPHAN, não foram encontrados Bens culturais acautelados (sítios arqueológicos, bens materiais tombados, bens 
imateriais registrados) relativos ao Município de Divinolândia/SP. 
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Quadro 36 - Projetos de arqueologia desenvolvidos nos municípios abrangidos pelo empreendimento. 
Dados do Banco de Portarias do IPHAN. 

Ano  Projeto Portaria Municípios 

2013 
Diagnóstico e Prospecção Arqueológica 
Polígonos DNPM 6109/62 e 994/40/MG 

029/13 Poços de Caldas/MG 

2010 
Programa de Diagnóstico Arqueológico da 
PCH Cabo Verde 

023/10 Botelho/MG 

2007 

Projeto de Salvamento Arqueológico, 
Monitoramento Arqueológico e Educação 
Patrimonial da Área Abrangida Pelas Linhas 
de Transmissão 500kV Ribeirão Preto - 
Poços de Caldas e Ribeirão Preto - Estreito - 
Jaraguá 

302/07 

Itobi/SP, Patrocínio Paulista/SP, Ribeirão 
Preto/SP, Rifaina/SP, Franca/SP, 

Sacramento/MG, Ibiraci/MG, Serrana/SP, 
São Simão/SP, Cravinhos/SP, Poços de 
Caldas/MG, Brodowski/SP, Batatais/SP, 

Serra Azul/SP, Santa Rosa do Viterbo/SP, 
Tambaú/SP, Casa Branca/SP, São 

Sebastião da Grama/SP, Claraval/MG 

2007 

Projeto de Prospecção Arqueológica da Área 
Abrangida Pela Linha de Transmissão 500kV 
Ribeirão Preto - Poços de Caldas e Ribeirão 
Preto - Estreito - Jaguará 

292/07 

Itobi/SP, Patrocínio Paulista/SP, Ribeirão 
Preto/SP, Rifaina/SP, Franca/SP, 

Sacramento/MG, Ibiraci/MG, Serrana/SP, 
São Simão/SP, Cravinhos/SP, Poços De 
Caldas/MG, Brodowski/SP, Batatais/SP, 

Serra Azul/SP, Santa Rosa Do Viterbo/SP, 
Tambaú/SP, Casa Branca/SP, São 

Sebastião da Grama/SP, Claraval/MG 

2007 
Programa de Resgate Arqueológico da UHE 
Caconde, Municípios de Caconde, Poços de 
Caldas e Botelho/ SP e MG 

262/07 
Caconde/SP, Poços de Caldas/ MG e 

Botelho/ MG 

2006 
Programa de Resgate Arqueológico UHE 
Caconde / Municípios de Caconde (SP), 

Poços de Caldas e Botelhos (MG) 
318/06 Caconde, Poços de Caldas e Botelho 

2002 

Levantamento Arqueológico na Área 
Diretamente Afetada da Pequena Central 

Hidrelétrica de Carrapatos no Município de 
Caconde, estado de São Paulo 

070/02 Caconde/SP 

Os estudos mencionados, realizados no âmbito do licenciamento ambiental, resultaram em 

descobertas que permitem o estabelecimento de um cenário arqueológico regional preliminar, 

o qual deverá ser cumulativamente ampliado por meio da realização de novos projetos. 

Atualmente, segundo dados do CNSA/IPHAN14, existem cadastrados para a região 3.493 

sítios arqueológicos, estando registrados 2.103 sítios arqueológicos em Minas Gerais e 1.390 

no estado de São Paulo. Apesar dos projetos realizados na área, em consulta ao 

CNSA/IPHAN, os municípios abrangidos pelo empreendimento não apresentaram nenhum 

sítio cadastrado em sua área. Os sítios cujo os cadastros são provenientes dos trabalhos 

desenvolvidos na UHE em questão serão apresentados no item 6.4.5.1.2. 

Dentre os sítios estudados no estado de Minas Gerais e São Paulo que possuem datações 

mais antigas para a ocupação humana nas américas figura o Alice Böer, localizado no 

município de Rio Claro - SP, descoberto e escavado a partir de 1964 pela arqueóloga Maria 

Beltrão. Esse sítio arqueológico, por meio de análise de amostras de carvão, forneceu datas 

                                                           

 

 

14 Disponível em: < http://portal.iphan.gov.br/sgpa/?consulta=cnsa >. Acesso em: 08 de agosto de 2017. 
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que vão de 14.200 até 30.000 anos AP. Apesar de tal sítio apresentar datações de tamanha 

antiguidade, à época da descoberta, e ainda hoje, tais datações foram pouco aceitas pela 

comunidade científica. 

Deste modo, a ocupação humana nesses estados é bem datada para o período de transição 

do Pleistoceno para o Holoceno, entre 12.000 e 10.000 anos AP. Segundo Prous & Fogaça 

(1999) e Morais (1999-2000), há datações confiáveis para sítios em diferentes áreas da região 

que atestam a ocupação humana neste período, como pode ser visto no Quadro 37 a seguir: 

Quadro 37 - Relação das datações mais antigas já obtidas para sítios arqueológicos de Minas Gerais e 

São Paulo. Adaptado de Prous & Foçaga, 1999 e Morais, 1999-2000. 

Datação AP Sítio Município Vestígios 

12.000 ± 300 

Lapa do Boquete Januária, MG 
Indústria lítica, instrumentos de osso, 

fogueiras, vestígios alimentares e 
pigmento vermelho 

9.870 ± 260 

9.350 ± 80 

11.960 Santana do Riacho 
Santana do 
Riacho, MG 

Carvão e lascas simples de cristal de 
rocha 

11.680 ± 500 
Lapa Vermelha IV Confins, MG Ossos humanos 

10.200 ± 220 

11.000 ± 300 
Lapa do Dragão Montalvânia, MG 

Indústria lítica de sílex e arenito, com 
alguns instrumentos de quartzito com 

retoque unifacial 10.000 ± 255 

10.378 ± 122 
Cerca Grande Matozinhos, MG 

Sepultamentos humanos, lascas de 
quartzo e machados polidos 9.720 ± 128 

10.190 ± 120 
Lapa do Gentio II Unaí, MG Enterramentos secundários 

8.620 ± 110 

14.200 

Sítio Alice Böer Rio Claro, SP Industrias líticas em sílex 10.970 

10.950 

Os sítios datados não apenas da transição Pleistoceno - Holoceno, mas também do Holoceno 

inicial, até cerca de 7.000 anos AP, são comuns em todo o território brasileiro. No entanto, 

durante o Holoceno médio, nota-se no registro arqueológico de grande parte do Brasil Central 

um fenômeno de abandono dos sítios arqueológicos que Araújo et al. (2005, 2006) chamam 

de “hiato do Arcaico”. 

Este hiato refere-se ao fato de que há pouquíssimos sítios datados deste período no centro 

do Brasil, enquanto nas regiões periféricas do país o registro arqueológico é homogêneo e 

não apresenta esta fase de desocupação em massa. Algumas pesquisas recentes (RACZA, 

2009) indicam que este fenômeno pode ser explicado pelas bruscas variações climáticas 

ocorridas no Holoceno médio na região do Brasil Central, o qual teria sido marcado por 

períodos de chuvas fortes alternados com grandes secas, de maneira irregular. 

Segundo Freire & Ceccantini (2005), durante o Holoceno médio, há cerca de 5.000 anos AP, 

grandes eventos de seca ocorreram principalmente no centro e sudeste do país e causaram 

a regressão de formações florestais. Uma vez que as populações que habitavam esta região 
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neste período eram mais dependentes da coleta vegetal do que da caça animal em suas 

dietas, a instabilidade climática do Holoceno médio teria afastado estes grupos destas áreas. 

Assim, de maneira geral, dois períodos distintos de ocupação são nitidamente perceptíveis no 

contexto arqueológico pré-histórico: o primeiro, anterior ao Holoceno médio e ao hiato do 

Arcaico, refere-se a ocupações associadas a grupos caçadores-coletores; enquanto o 

segundo, posterior ao Holoceno médio e ao fim do hiato, está relacionado a grupos 

ceramistas. 

A seguir será realizada uma breve caracterização dos sítios e vestígios arqueológicos 

encontrados na região Sudeste do Brasil, mais precisamente, no estado de São Paulo e Minas 

Gerais. Tal caracterização se utilizará das tradições arqueológicas (líticas e cerâmicas), as 

quais correspondem aos conjuntos de recorrências de códigos ou repertórios que podem 

expressar as normas pelas quais agem as culturas ou grupos culturais e que orientam a 

produção material indicando continuidade cultural partilhados por grupos separados no 

espaço, no tempo ou em ambos (RIBEIRO, 2006). 

Ocupações de grupos Caçadores-Coletores 

As ocupações mais antigas registradas na área em estudo são associadas a grupos 

caçadores-coletores que chegaram à região a partir de 14.000 anos AP. Os vestígios de 

ocupação humana deste período costumam ser encontrados em abrigos sob rocha. Os sítios 

de abrigo são bastante encontrados por todo o estado de Minas Gerais e São Paulo, e 

costumam ser estudados principalmente por meio da análise de seus vestígios líticos, a 

categoria de material mais preservada relacionada a ocupações de maior antiguidade 

(PROUS & FOGAÇA, 1999).  

Considerando dados levantados na região central de Minas Gerais, que apresenta restos de 

esqueletos com elementos morfológicos comuns que indicam que a região era ocupada por 

uma população muito homogênea, representada por indivíduos de constituição mediana, 

baixa estatura, crânio ovoide, fronte larga e abaulada e face muito curta e larga com 

acentuada ou moderada protrusão (ALVIM, 1977), podemos pensar na ocupação da Região 

Central do Brasil por populações que não apresentam feições mongoloides mais semelhantes 

às dos indígenas atuais. 

Segundo Prous & Fogaça (1999) os vestígios alimentares associados a este período, 

preservados principalmente em abrigos da região, indicam que a subsistência das populações 

pré-históricas da região a partir de 10.000 anos AP era baseada na caça não especializada 

de animais de pequeno e médio porte como veados, tatus, lagartos e roedores. 

A coleta, em especial, tinha um papel de destaque e o consumo de gastrópodes aquáticos e 

terrestres como mexilhões e lesmas gigantes (gênero Megalobulimus) era uma importante 

complementação proteica ao regime destes grupos. A importância dos alimentos vegetais na 

dieta é atestada pelo alto nível de desgaste dental e grande incidência de cáries observadas 

em esqueletos de Lagoa Santa. Frutos de palmeiras diversas (Acrocomia, Astrocaryum, 

Cocos coronata, Syagrius) além de pequi e de jatobá foram encontrados em sítios nessa 

região. Jacobus também indica diversas espécies vegetais que poderiam ter sido consumidas 
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(JACOBUS 1991, 1999 apud NOELLI, 1999-2000; OLIVEIRA, 2005). Nos estados de Minas 

Gerais e São Paulo estão bem registradas as seguintes tradições líticas: Itaparica, Umbu e 

Humaitá (PROUS, 1992; MORAIS, 1999-2000), conforme Figura 191. 

 

Figura 191 - Ocorrência de tradições arqueológicas líticas na região sudeste. Morais (1999-2000). 

Tradição Itaparica 

A tradição Itaparica foi primeiramente identificada no sítio Gruta do Padre, no Pernambuco, 

por Valentín Calderón em 1969. Durante suas escavações, Calderón observou a existência 

de um nível de ocupação inferior, denominado por ele de Fase Itaparica, e um superior, 

denominado Fase São Francisco, ambos compostos por uma indústria lítica caracterizada 

pela ocorrência de instrumentos unifaciais robustos (FOGAÇA & LOURDEAU, 2008). Essa 

tradição, por agrupar diversas industrias líticas com raspadores e técnica de retoque unifacial, 

é considerada por demasiado genérica por alguns pesquisadores. Apesar de tal consideração, 

ela é ainda bastante utilizada uma vez que o conhecimento sobre as culturas líticas não 

permitiu uma melhor definição das tradições dessas regiões. 

Em Minas Gerais, expressões da tradição Itaparica foram encontradas no norte, noroeste, 

oeste e sudoeste do estado (XAVIER, 2007), concentradas na porção do estado que 

corresponde ao bioma Cerrado, onde ela também ocorre no restante do Brasil Central. 

A cultura material é caracterizada pela presença de um fóssil-guia, comumente chamado de 

“lesma” ou raspador plano-convexo, instrumento lítico unifacial geralmente produzido em 

matéria-prima de boa qualidade como, por exemplo, o arenito silicificado. O material lítico 

encontrado em sítios dessa tradição representados por lâminas, raspadores circulares, 

semicirculares e em forma de leque. Os artefatos de material ósseo resumem-se aos 

encontrados na forma de espátulas em ossos de cervídeos e outros mamíferos (MARTIN, 

1997). 
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Também é característica desta tradição a quase completa ausência de pontas de projéteis, 

instrumentos que são comumente encontrados nas indústrias líticas meridionais como da 

tradição Umbu. Apesar de não haverem outras tradições líticas bem estabelecidas para o 

território mineiro, nem todos os sítios associados a grupos caçadores-coletores no estado 

encaixam-se no contexto da tradição Itaparica. 

Além do material lítico, instrumentos confeccionados em ossos foram identificados em alguns 

abrigos associados a ocupações de caçadores-coletores. Esta indústria óssea também é 

diferente nas áreas relacionadas à tradição Itaparica e na região central mineira. Enquanto na 

primeira ela é pobre e representada basicamente por espátulas feitas em ossos de veados, 

no centro do estado foram encontradas pontas, espátulas e um possível fragmento de anzol, 

sendo que estas peças foram confeccionadas em ossos de pássaros e chifres e ossos de 

veado (PROUS, 1992; PROUS & FOGAÇA, 1999). 

Tradição Umbu 

Há registros da distribuição de elementos materiais Umbu no sul de São Paulo, nos mais 

distintos ecossistemas ambientais, estando, geralmente, os sítios localizados próximos a 

arroios, rios, banhados ou lagoas em ambientes campestres (NOELLI, 1999-200; OLIVEIRA, 

2005; PARELLADA, 2005). 

As pontas de projétil e as lascas retocadas são objetos diagnósticos dessa tradição e o fator 

marcante é a longa persistência de padrões tecnológicos nos diversos tipos de artefatos e 

resíduos de lascamento. Outros artefatos líticos característicos são pontas de projétil 

pedunculadas (rabo de peixe), triangulares, foliáceas, de formas e dimensões variadas, 

lascas, raspadores, furadores, percutores, aparecendo ainda talhadores, buris, grandes 

bifaces, lâminas machado polido, polidores e picões (PROUS, 1992; SCHMITZ, 1984 apud 

PARELLADA, 2005). Os vestígios presentes nas coleções relativas a esse conjunto 

apresentam uma padronização tecnológica parecida com artefatos confeccionados com 

técnicas similares e, basicamente, com as mesmas matérias-primas, desde pelo menos 

11000 AP (NOELLI, 1999-2000). 

Os sítios do tipo “habitação” são geralmente encontrados nos terraços do Planalto Meridional 

e abrigos rochosos. Há registros também da existência de sítios multifuncionais com 

reocupação relativamente frequente, sendo alguns, somente habitados na estação de caça 

(SCHMITZ, 1991 apud PARELLADA, 2005). 

De acordo com Noelli (1999-2000), as populações da Tradição Umbu constituíam 

basicamente três tipos de habitação: a) a céu aberto; b) em abrigos-sob-rocha; e c) cerritos - 

nos dois últimos milênios. Os cerritos se caracterizam por constituir estruturas monticulares, 

aterros artificiais instalados em áreas alagadiças, com um formato geralmente circular com 

30-40 m de diâmetro médio, alcançando 3m de altura em média havendo exemplares com até 

100 m de diâmetro. Há registro de tais estruturas na planície costeira, escudo sul-rio-

grandense e campanha do Rio Grande do Sul e nas terras contíguas do Uruguai. 

Tradição Humaitá 
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Datados desde o período do Ótimo Climático (seis mil anos AP), os sítios Humaitá, de maneira 

geral, concentram-se em vales de rios, com cobertura de floresta tropical e subtropical 

(florestas de araucária). Tais sítios são descritos como localizados a céu-aberto sendo mais 

rara sua localização em abrigos (PARELLADA, 2005). 

Os sítios Humaitá persistiram por cerca de seis mil anos, sendo identificados nas cercanias 

do baixo Ivaí, em Guaporema/PR, e junto ao eixo da barragem e reservatório da UHE Itaipu, 

sendo registrados até o município de Guaíra (OLIVEIRA, 2005; LAMING-EMPERAIRE1968 

apud PARELLADA, 2005; CHMYZ, 1983 apud PARELLADA, 2013). 

Diferentemente da Tradição Umbu, a Tradição Humaitá é representada por sítios pré-

cerâmicos desprovidos de pontas de projétil líticas, sendo caracterizada por instrumentos de 

grande proporção produzidos sobre bloco destacando-se bifaces, talhadores, enxós, 

raspadores e furadores, associados a muitas lascas. Os machados bifaciais são o “fóssil-

diretor” da tradição. Os sítios-acampamento e multifuncionais são habitações características 

(PROUS, 1992; OLIVEIRA, 2005; PARELLADA, 2013). 

De acordo com Noelli (1999-2000) essa tradição em pouco se difere da Tradição Umbu, sendo 

que alguns pesquisadores chegam a sugerir que as diferenças representem somente 

variações em termos de funcionalidade dos sítios, ao invés de representarem populações 

distintas. Seguindo-se tal linha de interpretação, cogita-se que os artefatos de ambas as 

tradições tenham sido produzidos pela mesma população. Conforme tal hipótese, as 

diferenças entre as duas indústrias seria então resultado das modificações realizadas para 

sua adaptação às necessidades de cada região, como, por exemplo, os machados bifaciais 

para cortar madeira da floresta (Tradição Humaitá) e as pontas bifaciais para áreas abertas 

do Pampa (Tradição Umbu) (OLIVEIRA, 2005). 

Ocupações de grupos ceramistas 

O estado de Minas Gerais apresenta uma das maiores profundidades temporais no que se 

refere à produção cerâmica no Brasil, com datações que chegam a até 3.800 anos AP em 

sítios relacionados à tradição Una (PROUS, 1992). 

Conforme pode ser visto na Figura 192, enquanto o norte e o litoral da região Sudeste do 

Brasil são marcados pela incidência de sítios da tradição Una, a porção central e sul da região 

apresenta um amplo quadro de ocupação por grupos ceramistas da tradição Aratu-Sapucaí e 

Tupiguarani, outros componentes importantes da pré-história local (PROUS, 1992; MORAIS, 

1999-2000). 
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Figura 192 - Ocorrência de tradições arqueológicas ceramistas na região sudeste. Morais (1999-2000). 

Tradição Una 

A Tradição Una apresenta manifestações ao longo de um grande território que abrange os 

estados de Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Os sítios a ela 

associados são encontrados geralmente em abrigos e apresentam datações que indicam uma 

indústria cerâmica extremamente antiga para os padrões brasileiros, de até 3.800 anos AP, 

associada desde seus primórdios à agricultura, em especial do milho (PROUS, 1992). Deste 

modo, os sítios desta tradição podem representar aspectos da transição de grupos caçadores-

coletores para os horticultores-ceramistas. 

Estas ocupações se davam principalmente em áreas naturalmente abrigadas e algumas 

cavernas, onde foram identificados fusos cerâmicos, fragmentos de vasilhames enegrecidos 

e de pequenas dimensões e machados e pedra polida (HENRIQUES, 2006). Acredita-se 

ainda que o surgimento precoce desta cerâmica esteja diretamente relacionado ao 

desenvolvimento da agricultura e de sua maior representatividade econômica entre estes 

grupos (PROUS, 1992; HENRIQUES, 2006). 

Os sítios Una caracterizam-se, em geral, pela localização quase sempre no bioma do Cerrado, 

em abrigos e grutas que podem apresentar pinturas e/ou gravuras rupestres. Em relação às 

características dos ambientes ocupados, eles apresentam relevo acidentado, especialmente 

em áreas de cerrado, onde ocuparam as camadas mais superficiais de grutas e abrigos 

rochosos, assim como de áreas abertas. As pesquisas em sítios no sudoeste de Goiás 

indicam o cultivo de diversas plantas como milho, cucurbitáceas e amendoim, entre outros, 

que seriam produzidas em escala considerável, complementando seu esquema de 

subsistência, juntamente com a coleta de vegetais, caça e consumo de moluscos (OLIVEIRA 

E VIANA, 2000).  
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A base da alimentação destes grupos parece ter sido o milho, presente em abundância em 

diversos sítios, associado a demais cultivos como cabaça, amendoim, jatobá e coquinhos, e 

a recursos provenientes de caça e coleta, sendo o consumo de caramujos gigantes da família 

Strophocheilidae uma importante fonte de proteínas (PROUS, 1992). 

Nas coleções cerâmicas dessa tradição são encontrados recipientes pequenos e de contorno 

simples ou infletidos, como pratos, tigelas e pequenas panelas que apresentam cor escura, 

podendo ter engobo branco ou vermelho. As decorações são raras e quando aparecem, são 

do tipo inciso e ponteado. O uso de antiplástico mineral é predominante (WÜST E SCHMITZ 

1975 apud OLIVEIRA E VIANA, 2000). Nos sítios mais antigos desta tradição, localizados no 

município de Unaí em Minas Gerais, as excepcionais condições ambientais dos abrigos 

permitiram a preservação também de vestígios vegetais como fios e faixas de tecidos e 

objetos de cabaça, além de arte plumária (PROUS, 1992). 

Tradição Aratu-Sapucaí 

A tradição Aratu, conhecida como Aratu-Sapucaí em Minas Gerais, foi estabelecida pelo 

arqueólogo espanhol Valentin Calderón a partir da análise do material cerâmico por ele 

escavado em 24 sítios na Bahia, Sergipe e Pernambuco (MARTIN, 1997), no âmbito do 

Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas – PRONAPA, durante a década de 1960 

(FERNANDES, 2001). 

Apesar de ter sido identificada inicialmente no Nordeste, ela encontra-se amplamente 

distribuída mesmo no interior do Brasil: 

“da Bahia ao sudeste do Piauí, percorrendo faixas próximas ao litoral 
nordestino, bem como áreas nos Estados de Minas Gerais e São Paulo. 
Considera-se atualmente que a tradição Aratu estende-se por um grande 
território: de São Paulo ao Mato Grosso e do litoral baiano até o sudeste de 
Goiás. ” (CARVALHO, 2003, pp. 107). 

No entanto, para Martin (1998), a importância desta tradição não se baseia somente em sua 

abrangência territorial, mas também se deve ao fato de que esta é caracterizada como uma 

cultura de agricultores ceramistas que formavam aldeias a céu aberto com populações densas 

e longas ocupações, conforme indicado pela profundidade dos sedimentos arqueológicos de 

seus sítios, que variam entre 40 e 90 cm de profundidade. 

Suas ocupações setentrionais são conhecidas em ambientes diversos, como encostas de 

pequenos morros até imediações de mangues no Recôncavo Baiano, onde apresentam as 

datações mais recuadas e acredita-se que tenha sido sua região de origem (ETCHEVARNE, 

2000). Localizam-se preferencialmente em regiões de cerrado e suas áreas de contato com 

outros biomas, chadões e vales encaixados entre os mesmos (COMERLATO et al., 2007). 

Estas populações praticavam a agricultura, mas não dependiam tanto do cultivo da mandioca 

como os povos Tupi-guarani, diversificando sua alimentação através da manutenção de roças 

de milho, amendoim e feijão (MARTIN, 1998). Conheciam também a técnica da fiação do 

algodão e do plantio de fumo, sendo encontrado entre seus vestígios cachimbos e rodelas de 

fuso de cerâmica e rocha (SILVA, 2001). 



 

PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO 
ENTORNO DO RESERVATÓRIO ARTIFICIAL  

PACUERA UHE CACONDE 

VOLUME I 
 

 

 

MRS Estudos Ambientais Ltda. 
www.mrsambiental.com.br 

347 

 

São características da cerâmica Aratu a técnica de manufatura roletada e a produção de 

vasilhames sem decoração, apenas com acabamento superficial alisado e, em alguns casos, 

engobo em grafite. As formas são globulares e hemisféricas, com bordas inclinadas interna 

ou externamente, e lábios arredondados, biselados ou apontados. As decorações quando 

ocorrem são predominantemente corrugadas. Esta tradição também apresenta, em seus 

conjuntos, formas pouco comuns em outros contextos arqueológicos, como vasos geminados 

e vasilhames de bordas onduladas (FERNANDES, 2001).  

O principal elemento diagnóstico desta tradição são suas grandes urnas funerárias, que 

apresentam formato piriforme ou globular e comumente são encontradas em conjunto com 

vasilhames menores que serviriam como suas tampas. Os enterramentos eram geralmente 

feitos com o corpo em posição fletida, com os braços entre as pernas. Há a ocorrência de 

rodelas de fusos, pequenas tigelas, adornos e instrumentos líticos e ósseos como 

acompanhamento funerário de adultos, enquanto as crianças eram enterradas com colares 

de contas ou dentes de animais (ETCHEVARNE, 2000). 

A indústria lítica Aratu é constituída quase exclusivamente de instrumentos polidos, como 

lâminas de machado e quebra-cocos. O pouco lítico lascado é composto por lascas, que 

podem apresentar ou não retoques. Entre as matérias-primas utilizadas, observa-se a 

preferência de rochas ígneas para a confecção de ferramentas polidas e de rochas silicosas 

para as peças lascadas (FERNANDES, 2001). 

As ocupações desta tradição estão registradas na faixa temporal de 1.100 a 400 anos AP, 

estendendo-se assim ao período histórico. Foram observadas correlações entre as 

disposições espaciais identificadas para alguns sítios Aratu, que apresentam fundos de 

cabana em alinhamento circular ou semicircular, e as formas das aldeias de grupos Macro-

Jê, como os Kayapó e os Bororo (PROUS, 1992). 

Tradição Tupiguarani 

A tradição arqueológica Tupiguarani (grafia sem hífen), conforme inicialmente definida, refere-

se a conjuntos arqueológicos caracterizados principalmente por “cerâmica policrômica [...], 

corrugada e escovada, por enterramentos secundários em urnas, machados de pedra polida, 

e, pelo uso de tembetás” (CHMYZ, 1976, pp. 146). Com base nesta definição, vários sítios 

arqueológicos foram inclusos nesta tradição, que apresenta uma ampla distribuição no Brasil, 

ocorrendo em todas as regiões do país. 

Seus vestígios arqueológicos são normalmente associados a grupos denominados proto-tupis 

ou proto-guaranis, isto é, populações que deram origem aos indígenas tupis e guaranis 

presentes no território brasileiro quando da chegada dos portugueses, falantes de línguas da 

família Tupi-guarani (grafia com hífen). Esta associação é feita com base na comparação de 

dados etnográficos e arqueológicos, que revelam semelhanças entre as áreas historicamente 

ocupadas por estas populações Tupi-guarani e as áreas que apresentam materiais 

arqueológicos da tradição Tupiguarani (PROUS, 1992; MORAES, 2007). 

Os resquícios de suas aldeias são os sítios arqueológicos mais comumente associados a esta 

tradição, embora também tenham sido encontrados sítios de ocupação sazonal. Nas maiores 
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aldeias, que podem apresentar vários níveis de ocupação, é comum a ocorrência de manchas 

escuras no solo, que são frequentemente associadas a fundos de cabana por apresentarem 

grande densidade de refugos antrópicos. Observando-se a disposição destas manchas é 

possível vislumbrar a organização espacial destes sítios, que costumam apresentar unidades 

residenciais dispostas de maneira circular ou semicircular em volta de uma praça central 

(PROUS, 1992). 

Os sítios da tradição Tupiguarani são tradicionalmente encontrados em áreas de florestas 

tropicais, ocorrendo nos estados nordestinos geralmente no bioma da Mata Atlântica. 

Tratando-se de grupos guerreiros e canoeiros, preferiam se estabelecer em áreas de baixa 

altitude e próximas a rios navegáveis, que eles utilizavam em suas constantes expansões 

(SILVA, 2001). No entanto, sítios desta tradição estão registrados também em áreas de Zona 

da Mata e, no sertão semiárido, em áreas de mangue e restingas, sendo que estas 

ocorrências estão associadas às condições climáticas e ao solo favorável ao cultivo da 

mandioca (PROUS, 1992). 

Com relação a seus vasilhames, Martin (1997) comenta que a cerâmica tupiguarani é 

confeccionada na técnica acordelada e possui paredes grossas em relação ao tamanho do 

vasilhame. A queima é redutora ou incompleta, e os aditivos utilizados são o caco moído, 

areia fina ou grossa e grânulos de argila. O elemento mais marcante desta tradição é a rica 

decoração observada em diversos fragmentos, que podem apresentar pintura policrômica, em 

geral com traços lineares e motivos geométricos sobre engobo, ou decoração plástica, como 

o corrugado, ponteado, inciso, entre outras. 

Quanto à sua morfologia, observa-se a predominância de vasos esferoides e tigelas, além de 

uma série de formas de ocorrência regional. É notável também a presença de grandes urnas 

funerárias em vários sítios tupiguaranis, as quais podem apresentar todos os tipos de 

decoração e formatos variados, havendo a preferência por urnas com paredes carenadas e 

mais largas do que altas nas áreas associadas aos grupos proto-guaranis e por recipientes 

de formato oval ou quadrangular com decoração policrômica nas áreas proto-tupis (PROUS, 

1992). 

A indústria lítica associada aos sítios tupiguaranis é diminuta, principalmente quanto ao 

material lascado. O material lítico predominante são as lascas, lâminas de machado polido, 

tembetás, percutores e polidores, mas nota-se que a maioria do material utilizado é modificada 

pelo fogo (PROUS, 1992). 

Sua economia alimentar incluía o intenso consumo da mandioca, além da prática da caça, 

pesca e da coleta de frutas, raízes e sementes (COMERLATO et al., 2007). Dados 

etnográficos e arqueológicos indicam maior dependência da pesca do que da caça para 

obtenção de proteínas, que era complementada com a coleta de moluscos. A agricultura era 

praticada através da coivara, método no qual a vegetação local é queimada e posteriormente 

derrubada para dar lugar às roças. Entre os principais alimentos cultivados há a mandioca 

brava ou amarga, mandioca doce ou aipim e milho, e eram plantados também a batata-doce, 

o feijão e o amendoim (PROUS, 1992). 
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Há abundantes datações que registram a ocorrência de sítios tupiguaranis em vários pontos 

do território brasileiro a partir de 1500 AP, e alguns casos de sítios ainda mais antigos no 

Paraná e Piauí. 

6.4.5.1.2 Caracterização do Patrimônio Arqueológico da Área de Estudo da UHE Caconde 

Quando da implantação da UHE Caconde, na década de 1960, essa não foi objeto de 

pesquisas arqueológicas, uma vez que a realização desse tipo de pesquisa não era prática 

na época. Assim, a realização dos estudos arqueológicos realizados nesse empreendimento 

advém da necessidade de pesquisa arqueológica apresentada para renovação da Licença de 

Operação apontada pela Portaria IPHAN n° 28/2003. Deste modo, em 2004, nas margens da 

UHE foram realizados levantamentos arqueológicos pela empresa Scientia Consultoria 

Científica Ltda. O levantamento realizado na área resultou na identificação de 07 sítios 

arqueológicos: 03 sítios no estado de São Paulo, na margem esquerda; e 04 no estado de 

Minas Gerais, na margem direita (Tabela e Mapa 31). 

Tabela 91 – Localizaçao sítios arqueológicos. 

Sítio Tipo Coordenadas UTM Estado 

Caconde 1 Lítico 23K 333297/7611739 São Paulo 

Caconde 2 Lito-cerâmico 23K 335394/7610755 São Paulo 

Caconde 3 Histórico 23K 340549/7605686 Minas Gerais 

Caconde 4 Lítico 23K 340276/7604918 Minas Gerais 

Caconde 5 Lito-cerâmico 23K 340313/7605092 Minas Gerais 

Caconde 6 Lítico 23K 343185/7602923 Minas Gerais 

Caconde 7 Histórico 23K 336468/7606671 São Paulo 
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Os sítios localizados na área podem ser caracterizados da forma apresentada abaixo, 

conforme Relatório de Atendimento 2 – Anexo 8: 

• O Sítio Caconde 1 localiza-se na margem direita de um tributário da margem 

direita do rio Pardo. O material pedológico é marrom alaranjado com textura 

argilosa-arenosa predominante e tendência gradual a maior quantidade de areia 

em profundidade (DOCUMENTO, 2012). 

• O Sítio Caconde 2 localiza-se na margem esquerda do reservatório de Caconde, 

ocupando a alta vertente e topo convexo e em colo de uma colina alongada. Na 

área foi registrada a localização de lascas e artefatos de sílex e arenito silicificado 

e fragmentos cerâmicos. Na área há formação de concreções ferruginosas em 

subsuperfície, ravinamento generalizada no setor oeste e retirada quase que total 

dos solos do setor leste sendo frequentes os afloramentos rochosos. Nessa área 

há um predomínio de gramíneas baixas e pouco densas e de áreas de superfície 

do solo exposto; ocorrências de gramíneas altas e de matas restritas aos topos 

altos convexos (DOCUMENTO, 2012). 

• Caconde 3 é se apresenta como um sítio multicomponencial (predominantemente 

histórico com ocorrências de material pré-histórico), com fragmentos de cerâmica 

(Figura 193), de louças, de metais e ocorrência restrita de material lítico. Há uma 

estrutura construtiva associada. Há formação de concreções ferruginosas em 

subsuperfície, ravinamento generalizado no setor sudoeste sendo frequentes os 

afloramentos dos blocos e cascalhos subsuperficiais. O solo da área se apresenta 

exposto com uma ampla área a noroeste com gramíneas baixas moderadamente 

densas associadas à erva-cidreira, além de manchas restritas de gramas baixas 

e setores sendo reflorestados no limite da propriedade da AES Tietê com as 

pastagens particulares (DOCUMENTO, 2012). 

  
Figura 193 – Fragmentos de cerâmica com manufatura em rolete. Fonte: Museu Virtual AES Tiete – UHE 

Caconde15. 

• O Sítio Caconde 4 se localiza próximo ao antigo leito do Rio Pardo, em sua 

margem esquerda. Nesse sítio foram registrados materiais líticos lascados. O 

                                                           

 

 

15 http://museuvirtualaestiete.weebly.com/uhe-caconde.html  Acessado em: 07/08/2017 
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solo do local apresenta textura argilosa predominante e areno – argiloso no topo; 

linhas de cascalhos e seixos perceptível em meio ao material vermelho – 

amarelo, argilo – cascalhento, sendo cada vez mais rasas a sua ocorrência em 

direção jusante da vertente. Aflorando num setor bem marcado na baixa vertente 

(cascalheira); possível horizonte orgânico superficial já retirado pela erosão e 

incipiente desenvolvimento do horizonte Bl (B latossólico). Material pedológico 

associado a sedimentos aluviais de terraço fluvial, predomínio das gramíneas 

baixas e moderadamente densas associadas a esparsos arbustos de “erva-

cidreira”. Restritas manchas de solo exposto e gramas verdes – claras, médias e 

densas no setor mais alto da área (DOCUMENTO, 2012). 

• O Sítio Caconde 5 localiza-se na margem esquerda do reservatório de Caconde, 

ocupando a baixa vertente relacionada a um terraço fluvial. De tamanho 

indeterminado, e de significância baixa a média. Posição relativa na faixa de 

depleção entre os setores médios e baixos, com ocorrência restrita no setor 

superior (DOCUMENTO, 2012). 

• O sítio Caconde 6 apresenta lascas e artefatos em quartzo (Figura 194), sílex e 

arenito silicificado. Esse sítio se localiza nas margens de um pequeno tributário 

do antigo leito do rio Pardo em sua margem direita. Ocorre uma variada gama de 

feições morfológicas, predominando as convexas-convexas. Esse sítio é 

caracterizado pela presença de gramíneas de baixa a moderadas densidades 

associadas a esparsos arbustos de “erva-cidreira”, vegetação de várzea, solo 

arado e arbustos nos trechos mais afastados do sítio (DOCUMENTO, 2012). 

  

Figura 194 – Vestígios líticos encontrados no Sítio Caconde 6. 

• O Sítio Caconde 7 localiza- se na margem esquerda do reservatório de Caconde 

ocupando parte da área de terraço aluvia e apresenta significância baixa. O sítio, 

do tipo lítico, apresenta posição relativa na faixa de depleção entre os setores 

médios e baixos (DOCUMENTO, 2012). 

No que se refere ao acervo arqueológico dos sete sítios, este é composto por 212 peças 

localizadas no Laboratório de Arqueologia do NEPAM/UNICAMP, instituição definida pela 

Portaria IPHAN como responsável pela guarda do acervo. 
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Em meados dos anos 2000, em atendimento a demanda do IPHAN e do MP, foi desenvolvido 

um Programa de Resgate com ações nos sete sítios cadastrados, o qual foi integrado ao 

Programa de Manejo do Patrimônio Arqueológico / Aproveitamento Hidrelétricos AES Tietê, 

São Paulo. Os resultados destas ações de resgate foram apresentados em relatórios 

específicos e encaminhados ao IPHAN em 2007 e 2008, sendo aprovados pela autarquia. 

O Programa de Resgate foi desenvolvido em consonância com a perspectiva de preservação 

e criação de reservas arqueológicas definida pelo Programa de Manejo. Assim, o Resgate foi 

desenvolvido de modo a obter como resultado conhecimentos acerca das ocupações 

humanas ocorridas na área por meio de intervenções pontuais, garantindo assim a 

preservação da matriz arqueológica presente nas margens da hidrelétrica. 

Em 2009, prosseguiram as pesquisas realizadas na UHE Caconde por meio das diretrizes 

gerais do Programa de Manejo, o qual ampliou as prospecções de borda e passou a monitorar 

os sítios localizados nas margens da UHE. 

Conforme proposta apresentada no Programa de Manejo, esse está dividido em 02 Etapas. 

Em sua Etapa 1 (2008 e 2009) foram realizadas pesquisas de natureza diagnóstica, 

envolvendo levantamentos arqueológicos nas bordas do reservatório, bem como, 

levantamentos voltados ao Patrimônio Histórico e Cultural presente nos municípios 

envolvidos. 

A Etapa 2, iniciada em 2010 e planejada para seis anos, foi finalizada, contudo, ainda não 

houve manifestação do IPHAN referente a finalização do Programa e emissão de parecer com 

indicações de próximos passos. A Etapa 2 teve como meta a implantação e monitoramento 

de Reservas Arqueológicas nas bordas dos empreendimentos (integrados aos Programas 

Ambientais da AES Tietê), bem como, a Gestão do Conhecimento em Plataformas Eletrônicas 

de Coworking e ações em Educação Patrimonial. 

No início da pesquisa, dos sete sítios arqueológicos identificados, foram selecionados cinco 

para realização de levantamentos detalhados (Sítios Caconde 2,3,4,5 e 6), os quais abarcam 

características geoarqueológicas e micromapeamento. Para a escolha desses sítios foi levado 

em consideração o grau de preservação e a implantação do sítio na paisagem, sendo eleitos 

aqueles mais preservados e que se localizavam em diferentes compartimentos 

geomorfológicos, conforme Relatório de Atendimento 1 – Anexo 8 – UHE Caconde (2010). 

Apesar das definições iniciais, os sítios Caconde 1 e Caconde 7 também passaram por 

monitoramento e pesquisas mais detalhadas de micromapeamento a partir de 2011.  

O objetivo do monitoramento dos sítios da UHE Caconde foi investigar o estágio de impactos 

naturais (por intemperismo e erosão) e antrópicos incidentes nos sítios arqueológicos, 

comparando-os com os registrados no ano anterior de monitoramento. Segundo o Projeto, 

essa avaliação é fundamental para valorar a relevância dos sítios em questão e as ações de 

conservação que devem ser planejadas adiante. 

A abordagem do Programa desenvolvido é proceder ao manejo do patrimônio arqueológico 

existente na borda dos reservatórios, a partir de três eixos básicos de atuação: 
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• Preservação do patrimônio envolvido, através da criação de Reservas Arqueológicas; 

• Utilização de valores científicos e culturais, através da implantação de programas 

interpretativos (pesquisas científicas); 

• Educação patrimonial, através da participação efetiva de representantes da 

comunidade durante todo o andamento do Programa (incluindo órgãos 

governamentais e não governamentais), além de ações voltadas à educação 

patrimonial, à valorização e à preservação do patrimônio envolvido. 

6.4.5.1.2.1 Proposta de criação das reservas arqueológicas 

Conforme apresentado nos relatórios do Programa de Manejo, foram considerados como 

sítios a constituírem reservas arqueológicas aqueles localizados nas áreas marginais dos 

reservatórios, sob concessão da AES Tietê (cota máxima maximorum). 

O critério de indicação dos sítios para constituir reservas arqueológicas considerou a presença 

de vestígios materiais (peças arqueológicas) na área de entorno do reservatório. Foram 

considerados também na categoria de reserva arqueológica os sítios total ou parcialmente 

localizados dentro dos reservatórios, em situação aquática. 

Há ainda indicações nos relatórios resultantes do Programa e nos Programas Ambientais da 

UHE Caconde de ações que deverão ser desenvolvidas em caso de aparecimento de novos 

sítios ou áreas de ocorrência. Se propõem nos textos que o local seja estudado e 

caracterizado, de modo a fornecer subsídios para elaboração de um futuro Programa de 

Resgate Arqueológico ou Monitoramento (dos sítios já registrados ou de novos), caso 

necessário. 

No Subprograma de Investigação e Resgate do Patrimônio Arqueológico na Orla do 

Reservatório, período abril de 2015 a abril de 2016, estas áreas de reservas arqueológicas 

foram indicadas, sendo para elas propostas ações de continuidade. Assim, conforme indicado 

no Subprograma, serão apresentadas para a composição do Zoneamento as áreas dos 07 

sítios arqueológicos. Tais áreas deverão ser entendidas como áreas de proteção legal, não 

devendo ser permitidos o desenvolvimento de quaisquer atividades na área que venham a 

impactar e destruir os sítios. 

6.4.5.2 Patrimônio Histórico 

O presente item tem por objetivo descrever o perfil dos bens históricos e culturais, materiais 

e imateriais, identificados na área dos municípios abrangidos pelo reservatório artificial da 

UHE Caconde, os quais compõe a área de influência do empreendimento em tela: Caconde 

e Divinolândia, no estado de São Paulo; e Botelhos e Poços de Caldas, no estado de Minas 

Gerais. 
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A consulta aos bens materiais tombados a nível federal foi realizada por meio do website do 

Arquivo Noronha Santos16. Os bens valorados foram consultados a partir da relação oficial de 

Bens do Patrimônio Cultural Ferroviário17. Os bens imateriais registrados, por sua vez, foram 

investigados no banco de dados disponibilizado pelo IPHAN18.  

Para consulta aos bens tombados e registrados a nível estadual, foram obtidas listagens junto 

ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA e ao 

Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de 

São Paulo – CONDEPHAAT. 

Para a realização de consulta ao patrimônio cultural inventariado nos municípios, foram 

obtidas listagens junto aos sites das prefeituras. Para o levantamento dos bens de Poços de 

Caldas, foi realizada consulta ao Inventário de Proteção do Acervo Cultural (IPAC).19 Na 

cidade de Botelhos/ MG, foi realizado o levantamento dos dados apresentados pelo Inventário 

do Patrimônio Cultural presente no Município – 201620. Nas pesquisas realizadas sobre o 

patrimônio cultural do município de Caconde/SP e Divinolândia/SP, não foram levantados 

nenhuma relação ou inventário realizado pela prefeitura. 

Ademais, também foram utilizados dados contidos nos Relatórios de Atendimento 1, 2, 3 e 4 

– Fase 1 e 2, ambos produzidos pela DOCUMENTO Antropologia e Arqueologia Ltda., dentro 

do âmbito do Programa de Manejo Arqueológico - Aproveitamentos Hidrelétricos da AES Tietê 

S/A, São Paulo / Minas Gerais. 

Considerando a existência de poucos bens protegidos por legislação federal, além do número 

reduzido de bens sob salvaguarda municipal ou estadual, nos municípios que compõem a 

área de estudo, também foram levantados dados acerca de bens culturais, materiais e 

imateriais, cuja importância histórica e social seja de algum modo relevante para as 

populações locais.  

6.4.5.2.1 Caracterização histórica da região 

6.4.5.2.1.1 Ocupações Históricas – Entradas e Caminhos 

A colonização e ocupação dos territórios interioranos localizados entre o atual estado de 

Minas Gerais e São Paulo iniciou-se por volta do século XVI, com as primeiras tentativas de 

desbravamento da área através das Entradas e Bandeiras, expedições empreendidas à 

                                                           

 

 

16 < http://portal.iphan.gov.br/ans/ > Acessado em: 07/08/2017 
17 < http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/127 > Acessado em: 07/08/2017 
18 < http://portal.iphan.gov.br/bcrE/pages/indexE.jsf > Acessado em: 07/08/2017 
19 http://www.pocosdecaldas.mg.gov.br/site/?page_id=10116 Acessado em: 07/08/2017 
20 < http://www.botelhos.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1088:jurisdicao-e-
competencias&catid=50:acesso-a-informacao > Acessado em: 07/08/2017 
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região visando desde a exploração e conhecimento do território até a busca de riquezas 

minerais e a captura de escravos indígenas. 

Até a primeira metade do século XVII, houveram diversas expedições saídas de São Paulo 

rumo ao oeste de Minas, até os sertões de Goiás, tais como a de Manoel de Campos Bicudo, 

André de Leão, Willhem Glimmer, Lourenço Castanho Tanques e Bartolomeu Bueno Dias – 

“o Anhanguera” (Figura 195). No entanto, foi no fim deste século que tiveram início as 

descobertas de ouro e pedras preciosas na região central do atual estado de Minas Gerais, 

levando um grande número de imigrantes portugueses, europeus e africanos escravos à 

região. 

 

Figura 195 - Algumas das principais expedições empreendidas na região do Alto São Francisco nos 
séculos XVI e XVII. Fonte: Henriques, 2006. 

Na segunda metade do século XVII, Minas Gerais era o destino de expedições que vinham 

do sul e do leste do Estado. De Taubaté, vila paulista onde se concentrava uma série desses 

desbravadores pioneiros, o bandeirante Antônio Delgado da Veiga seguiu em direção ao Sul 

de Minas, criando um acampamento que viria a se tornar a cidade de Pouso Alto. 

A bandeira de Delgado ainda explorou Boa Vista, Caxambu e Baependi, até a nascente, em 

Alto Mirantão, do Rio Grande, curso d’água que serviu como cenário para muitas lutas 

travadas por paulistas e mineiros pela posse das minas. 

As primeiras rotas estabelecidas pelos colonizadores do planalto paulista tiveram como 

objetivo ligar a vila de São Paulo aos sertões onde capturavam os indígenas. A atividade 

bandeirante seguiu o roteiro estabelecido pelos padres da Companhia de Jesus, que se 

internaram muito precocemente nos sertões com fins catequizadores. 
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Posteriormente, com a expansão das áreas mineradoras, na primeira metade do século XVIII, 

as relações de mercado entre essas regiões e os núcleos de população mais antiga 

intensificaram-se de uma forma nunca antes presenciada no cenário colonial, de maneira que 

antigas trilhas indígenas e sertanistas ganharam importância e se sedimentaram. 

Vários negociantes, tropeiros e sertanistas, bem como simples viajantes, passaram a circular 

nestes caminhos com uma frequência cada vez maior, contribuindo dessa forma para que as 

áreas adjacentes fossem ocupadas por roceiros, rancheiros e donos de estabelecimentos 

como estalagens e pousos. 

A proliferação da notícia sobre a descoberta de ouro em Goiás acelerou a ocupação das áreas 

situadas no Caminho de Goiás. Em decorrência do aumento da circulação de tropas e 

contingentes populacionais diversos nessa rota, as administrações locais e metropolitana 

determinaram algumas medidas voltadas para uma ocupação da região que atendesse, na 

medida do possível, tanto aos interesses dos colonos como os da Coroa Portuguesa. Assim, 

as estradas e caminhos para as minas tornaram-se os principais eixos de ocupação das áreas 

dos chamados "sertões" por meio do estabelecimento de pousos e arraiais. 

No século XIX, os caminhos fluviais e terrestres foram sendo substituídos pelas estradas de 

ferro, atendendo à demanda de um crescente mercado da cultura cafeeira. Se, por um lado, 

a malha ferroviária tornou mais rápida a interligação entre a cidade de São Paulo, o Porto de 

Santos e as localidades próximas à capital da Província, por outro lado ampliou as vias de 

comunicação e as áreas de povoamento de territórios, além de reduzir o frete dos transportes 

das mercadorias. Tendo como marco fundador a implantação da Estrada de Ferro Santos-

Jundiaí (1867), a malha ferroviária de São Paulo atingiu o Nordeste Paulista com a Estrada 

de Ferro Mogiana, fundada em março de 1872. Em 1875, a estrada se alastrou para Mogi 

Mirim e Amparo, seguindo para Campinas; três anos depois, a estrada já havia atingido Casa 

Branca. A estabilização da lavoura cafeeira e a implementação da Mogiana consolidaram 

definitivamente a ocupação do Nordeste Paulista, que deixou de ser encarado como um 

"sertão" a ser desbravado. 

6.4.5.2.1.2 Paisagens Culturais – A Bacia Hidrográfica 

A bacia hidrográfica do Rio Grande possui características muito diversificadas regionalmente, 

da mesma forma que abrange diferentes modos de vida e aspectos históricos e culturais. Ao 

longo dos séculos, o avanço da ocupação e das atividades humanas trouxe a necessidade de 

proteção e recuperação de suas águas, tão caras à vida.  

O rio Grande, principal formador do rio Paraná, tem suas cabeceiras na vertente continental 

da Serrada Mantiqueira, próxima do município de Bocaina de Minas, estado de Minas Gerais. 

A fertilidade da terra acompanhou o curso dos rios, propiciou aos municípios banhados por 

suas águas o desenvolvimento de várias atividades econômicas, estreitando a relação 

existente entre as paisagens e a ocupação humana, refletida por várias gerações. Os povos 

indígenas iniciaram, já pelo menos 9.000 anos atrás, o manejo deste ambiente.  
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Enquanto área de ligação entre o Planalto Meridional (ao sul), o Planalto Central (a oeste) e 

os campos gerais (ao norte), a bacia do rio Grande traz vestígios de ocupações ceramistas 

diversificadas, inseridas pelos arqueólogos nas tradições Tupiguarani, Itararé e Aratu. Esta 

área teria sido densamente ocupada quando da chegada do colonizador europeu, que ali 

ocorreu entre os séculos XVII e XVIII. 

Muitos dos mais antigos municípios do estado de São Paulo e Minas Gerais cresceram 

banhados pelas águas do rio Grande. Estas serviram, gerações após gerações, ao 

crescimento das aldeias, dos povoados, das vilas e, finalmente, das cidades, sem jamais 

perder sua importância e encanto. 

6.4.5.2.1.3 Patrimônio Material Identificado 

Em consulta aos bancos de dados do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de 

Minas Gerais – IEPHA, com nível de proteção estadual, foram levantados dois patrimônios 

tombados na cidade de Poços de Caldas-MG, são eles: 

Serra de São Domingos 

Paisagem que caracteriza o município de Poços de Caldas, a Serra de São Domingos (Figura 

196) se configura como um dos diques anelares da caldeira de Poços de Caldas e está 

inserida no planalto de Poços de Caldas. Esse planalto possui altitude média de 1.300 metros, 

sendo que nas áreas adjacentes não ultrapassa a 800 metros. Na serra a altitude é de 1.686 

metros. O tombamento estadual da Serra de São Domingos e a sua declaração como 

monumento natural foram instituídos em 1989. 

Complexo Hidrotermal e Hoteleiro 

O conjunto Hidrotermal e Hoteleiro de Poços de Caldas (Figura 197) é composto por três 

edificações principais: Palace Hotel, Palace Cassino e Termas Presidente Antônio Carlos. O 

Complexo Hidrotermal e Hoteleiro de Poços de Caldas foi tombado em 1989 pela Constituição 

do Estado de Minas Gerais. 

  

Figura 196 - Serra de São Domingos, Poços de Caldas. Foto: Site IEPHA. 
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Figura 197 - Complexo Hidrotermal e Hoteleiro. Foto: Site IEPHA. 

Em consulta aos bancos de dados do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 

Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo – CONDEPHAAT, com nível de 

proteção estadual, foi levantado um patrimônio tombados na cidade de Caconde-SP, a saber: 

Grupo Escolar Dr. Candido Lobo 

Processo: 24929/86 

Uma das 126 escolas públicas construídas pelo Governo do Estado de São Paulo entre 1890 

e 1930, o edifício do Grupo Escolar Dr. Candido Lobo (Figura 198), projetado por Arthur 

Castagnoli, começou a ser construído em 1912. Em 25 de agosto de 1915 a escola foi 

instalada. 

Essas edificações centenárias compartilham significados cultural, histórico e arquitetônico e 

expressam o caráter inovador e modelar das políticas públicas educacionais que, durante a 

Primeira República, reconheceram como inerente ao papel do Estado para a promoção do 

ensino básico, dito primário, e a formação de professores bem preparados para tal função.  

 

  

Figura 198 - Grupo Escolar Dr. Candido Lobo. 

Conforme já apresentado, para a realização de consulta aos inventariados nos municípios, 

foram obtidas listagens junto aos sites das prefeituras.  

Para o levantamento dos bens de Poços de Caldas, foi realizada consulta ao Inventário de 

Proteção do Acervo Cultural (IPAC) - 2016. Na cidade de Botelhos/ MG, foi realizado o 
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levantamento dos dados apresentados pelo Inventário do Patrimônio Cultural presente no 

Município – 2016. Nesses inventários, com relação aos bens materiais, foi levantada além da 

presença de bens protegidos, como os bens tombados (Quadro 38), patrimônios aos quais 

não se aplicam nenhum nível de proteção, mas que apresentam alguma importância histórica 

e cultural para os municípios. Assim, foram relacionadas também as estruturas arquitetônicas 

e urbanísticas (Quadro 39), bens móveis e integrados (Quadro 40), e acervos (Quadro 41). 

Quadro 38 – Relação dos bens tombados 

Bem Município 
Nível de 

Proteção Legal 
Descrição 

Parque José Affonso Junqueira e 
Praça Pedro Sanches 

Poços de 
Caldas 

Municipal  

Coreto da Praça Pedro Sanches 
Poços de 
Caldas 

Municipal  

Antiga Biblioteca Municipal 
Centenário, atual Café Concerto 

Poços de 
Caldas 

Municipal  

Fonte Pedro Botelho (arquitetura) 
e Conjunto Termal - Fontes 

Poços de 
Caldas 

Municipal  

Estação Ferroviária - Complexo 
Ferroviário da Antiga Mogyana, 

incluindo Casas funcionais, 
galpões e demais edificações. 

Poços de 
Caldas 

Municipal 

O ramal de Caldas foi inaugurado em 
1886, para trazer mercadorias da 

região de São João da Boa Vista e de 
Poços de Caldas (na época 

conhecida como Caldas), já em 
território mineiro. 

Cassino da Urca – Espaço 
Cultural da URCA 

Poços de 
Caldas 

Municipal  

Villa Junqueira – Museu Histórico 
Geográfico de Poços de Caldas 

Poços de 
Caldas 

Municipal  

Antiga Igreja Bom Jesus da Cana 
Verde - Igreja Santo Antônio 

Poços de 
Caldas 

Municipal  

Capela Santa Cruz 
Poços de 
Caldas 

Municipal  

Igreja Dom Bosco 
Poços de 
Caldas 

Municipal  

Basílica N. SRA. da Saúde - 
Matriz 

Poços de 
Caldas 

Municipal  

Aeroporto Municipal – Casa de 
Passageiros 

Poços de 
Caldas 

Municipal  

Igreja de São Sebastião 
Poços de 
Caldas 

Municipal  

Fontes termais - dos Macacos e 
Conjunto da Praça D. Pedro II 

Poços de 
Caldas 

Municipal  

Antigo Chalé Honório Dias – 
Colégio Integral 

Poços de 
Caldas 

Municipal  

Prefeitura Municipal 
Poços de 
Caldas 

Municipal  

Conjunto arquitetônico e 
paisagístico do Country Club 

Poços de 
Caldas 

Municipal  

Fonte dos Amores  
Poços de 
Caldas 

Municipal  

Complexo Véu das Noivas 
Poços de 
Caldas 

Municipal  
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Bem Município 
Nível de 

Proteção Legal 
Descrição 

Museu 

Histórico e do Café 
Botelhos Municipal 

É uma das poucas edificações 
restantes do final do século XIX. 

Casa de Cultura Botelhos Municipal  

Residência Botelhos Municipal  

Cruzeiro Botelhos Municipal  

 

Quadro 39 – Relação das estruturas arquitetônicas e urbanísticas. 

Bem Município 
Nível de 
Proteção 

Legal 
Descrição 

Chalé Cristiano 
Osório - Casa da 

Cultura 
Poços de Caldas N/A 

Construído em 1894, o chalé foi uma das 
primeiras residências de Poços de Caldas. Em 

1989, o chalé foi adquirido pelo Instituto Moreira 
Sales e restaurado para sediar a Casa da Cultura 

de Poços de Caldas, inaugurada em 1992. 

Coreto e Banda 
Maestro Azevedo 

  

Localizado na Praça Pedro Sanches, o Coreto foi 
construído em 1921 e tem o formato de uma 

pequena cúpula. Nas noites dos finais de semana, 
tocam os músicos da Banda Maestro Azevedo 

Casa de Cultura Botelhos Municipal  

Escola Estadual 
Ernesto Santiago 

Botelhos N/A  

Consultório Médico 
do Dr. Álvaro Pinto 

de Aguiar 
Botelhos N/A  

Residência Botelhos N/A 
Praça Gabriel Botelho, 5 esquina com Av. Major 

Antônio Alberto Fernandes 

Clínica André 
Francisco dos Reis 

Botelhos N/A  

Residência e 
Escritório de 
Advocacia 

Botelhos N/A 
Avenida Major Antônio Alberto Fernandes, 17 - 

Centro 

Residência Botelhos N/A 
Avenida Major Antônio Alberto Fernandes, 53 - 

Centro 

Folha Agrosul e 
Taberna 54 

Botelhos N/A Av. Major Antônio Alberto Fernandes, 54 

Residência Botelhos N/A Av. Major Antônio Alberto Fernandes, 241 - Centro 

Residência Botelhos N/A Av. Major Antônio Alberto Fernandes, 331 - Centro 

Comércio – Monteiro 
Modas 

Botelhos N/A Av. Major Antônio Alberto Fernandes, 443 

Fórum Botelhos N/A  

Igreja de Nossa 
Senhora Aparecida 

Botelhos N/A  

Escola Estadual São 
José 

Botelhos N/A  

Comércio – 
Papelaria Brasil 

Botelhos N/A  

Residência Botelhos N/A Av. Major Antônio Alberto Fernandes, 384 - Centro 

Residência Botelhos N/A Av. Major Antônio Alberto Fernandes, 80 - Centro 

Fachada da 
Residência 

Botelhos N/A Av. Major Antônio Alberto Fernandes, 162 - Centro 
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Bem Município 
Nível de 
Proteção 

Legal 
Descrição 

Comércio – Loja 
Drops D´anis 

Botelhos N/A 
Av. Major Antônio Alberto Fernandes, n°13 e n°9 - 

Centro 

Comércio Botelhos N/A Av. Major Antônio Alberto Fernandes, 200 - Centro 

Residência Botelhos N/A Av. Major Antônio Alberto Fernandes, 80 - Centro 

Residência Botelhos N/A Praça Gabriel Botelho, 93 - Centro 

Residência Botelhos N/A Praça Gabriel Botelho, 70 - Centro 

Residência Botelhos N/A Residência Praça Gabriel Botelho, 90 - Centro 

Residência Botelhos N/A Rua Francisco Granato, nº 58 - Centro 

Residência Botelhos N/A Rua Francisco Granato, nº 149 - Centro 

Residência Botelhos N/A Rua Dr. Ulisses Silva, nº 05 - Centro 

Residência Botelhos N/A Rua Dr. Ulisses Silva, 52 - Centro 

Residência Botelhos N/A Rua João Pedro Anunciação, nº36 - Centro 

Prefeitura Municipal Botelhos N/A  

Residência Botelhos N/A Rua Dr. Guilherme Bolzan, nº 556 - Centro 

Residência Botelhos N/A Rua Dr. Guilherme Bolzan, nº 540 - Centro 

Residência Botelhos N/A Rua Dr. Guilherme Bolzan, nº 490 - Centro 

Residência Botelhos N/A Rua Dr. Guilherme Bolzan, nº 476 - Centro 

Residência Botelhos N/A Rua Dr. Guilherme Bolzan, nº 460 - Centro 

Residência Botelhos N/A Rua Dr. Guilherme Bolzan, nº 425 - Centro 

Residência Botelhos N/A Rua Dr. Guilherme Bolzan, nº 414 - Centro 

Residência Botelhos N/A Rua Dr. Guilherme Bolzan, nº 392 - Centro 

Residência Botelhos N/A Rua Dr. Guilherme Bolzan, nº 378 - Centro 

Residência Botelhos N/A Rua Dr. Guilherme Bolzan, nº 370 - Centro 

Residência Botelhos N/A Rua Dr. Guilherme Bolzan, nº 442 - Centro 

Residência Botelhos N/A Rua Dr. Guilherme Bolzan, nº 228 - Centro 

Residência Botelhos N/A Rua Dr. Guilherme Bolzan, nº 134 - Centro 

 

Quadro 40 – Relação de bens móveis e integrados. 

Bem Município Categoria 
Nível de 
Proteção 

Legal 
Descrição 

Cruzeiro Botelhos 
Bem 

Material 
Municipal  

Picolé (Obelisco) Botelhos 
Bem 

Material 
N/A  

 

Quadro 41 – Relação de acervos. 

Bem Município 
Nível de 
Proteção 

Legal 
Descrição 

Arquivo Fotográfico 
Particular 

Luiz Carlos Gianelli 

Botelhos N/A  

Arquivo do Fórum Botelhos N/A  
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Bem Município 
Nível de 
Proteção 

Legal 
Descrição 

Arquivo da Prefeitura 
Municipal 

Botelhos N/A  

Arquivo do Cartório 1º 
tabelião de registro 

de imóveis 
Botelhos N/A  

Arquivo do Cartório 
de Registro Civil 

Botelhos N/A  

Arquivo da Escola 
Estadual São José 

Botelhos N/A  

Arquivo da Escola 
Estadual Ernesto 

Santiago 
Botelhos N/A  

6.4.5.2.1.4 Patrimônio Imaterial Identificado 

A consulta ao banco de dados do IPHAN referente ao levantamento dos bens registrados 

revelou a existência de três bens acautelados sob proteção patrimonial federal, são eles: 

Fandango Caiçara, Jango do Sudeste e Ofício de Sineiro. 

Fandango Caiçara  

Nº do Processo: 01450.014268/2008-59  

Categoria: Bens Registrados/Formas de Expressão. 

Conforme descrição do registro do bem, o Fandango Caiçara é uma expressão musical-

coreográfica-poética e festiva, cuja área de ocorrência abrange o litoral sul do estado de São 

Paulo e o litoral norte do estado do Paraná. A forma de expressão possui é estruturalmente 

complexa e se define em um conjunto de práticas que perpassam o trabalho, o divertimento, 

a religiosidade, a música e a dança, prestígios e rivalidades, saberes e fazeres (Figura 199 e 

Figura 200). 

 

 
Figura 199 - Grupo de Fandango de Mestre 

Romão, Ilha dos Valadares. Foto: Felipe Varanda. 

 
Figura 200 - Clube Sandália de Prata, em Iguape. 

Foto: Felipe Varanda. 
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Jango do Sudeste  

Nº do Processo: 01450.005763/2004-43 

Categoria: Bem Registrado/ Formas de Expressão. 

Conforme descrição do registro do bem, o jongo é uma forma de expressão que tem suas 

raízes nos saberes, ritos e crenças dos povos africanos e integra percussão de tambores, 

dança coletiva e práticas de magia. É praticado nos quintais das periferias urbanas e em 

algumas comunidades rurais do sudeste brasileiro. Acontece nas festas de santos católicos e 

divindades afro-brasileiras, nas festas juninas, nas festas do Divino e no 13 de maio da 

abolição da escravatura. É entendida também como uma forma de louvação aos 

antepassados, consolidação de tradições e afirmação de identidades (Figura 201 e Figura 

202).  

 
Figura 201 - Jongo de Pinheiral (RJ) durante 

presentação no IX Encontro de Jongueiros. Foto: 
Francisco Costa. 

 
Figura 202 - Apresentação do jongo de Barra do 

Piraí, no IX Encontro de Jongueiros. Tio Juca 
dança no centro da roda. Foto: Francisco Costa. 

Ofício de Sineiro  

Nº do Processo: 01450.011821/2009-82  

Categoria: Bem Registrado/Saberes 

Conforme descrição do registro do bem, o Ofício de Sineiro é uma prática tradicional, 

vinculada ao ato de tocar os sinos das igrejas católicas para anunciar rituais e celebrações 

religiosas, atos fúnebres e marcação das horas, entre outras comunicações de interesse 

coletivo. A estrutura, composição e o saber tocar sinos está na memória e na habilidade dos 

sineiros, que conhecem de cor um repertório não escrito de toques e de dobres, adequados 

às ocasiões festivas ou fúnebres (Figura 203 e Figura 204). 
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Figura 203 - Serro - Milho Verde - Sinos da Igreja 

Matriz. Acervo IPHAN. 

 
Figura 204 - Diamantina - Igreja Amparo. Acervo 

IPHAN. 

Na consulta realizada no sítio do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas 

Gerais – IEPHA, foi localizado apenas um bem protegido a nível estadual: As Folias de Minas, 

bem registrado em Minas Gerais. 

As folias de Minas 

Conforme descrição do registro do bem, as Folias de Minas (Figura 205) foram registradas 

como patrimônio cultural de Minas Gerais, no dia 06 de janeiro de 2017. Também 

denominadas ternos ou companhias, as folias são manifestações culturais-religiosas cujos 

grupos se estruturam a partir de sua devoção aos santos como: Reis Magos, Divino Espírito 

Santo, São Sebastião, São Benedito, Nossa Senhora da Conceição, entre outros. 

Geralmente, são formados por cantadores e tocadores, podendo apresentar personagens, 

como reis, palhaços e bastiões, que visitam casas de devotos distribuindo bênçãos e 

recolhendo donativos para variados fins. 

  

Figura 205 – As Folias de Minas. IEPHA. 

Na consulta realizada aos inventariados dos municípios impactados pelo empreendimento, 

apenas o Inventário do Patrimônio Cultural presente no Município – 2016, de Botelhos/ MG, 

apresentou manifestações culturais em sua relação, conforme Quadro 42. 
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Quadro 42 – Relação das manifestações culturais. 

Bem Município Categoria 
 Nível de 

Proteção 
Legal 

Descrição 

Banda 
Municipal 

Professor Pedro 
de Moraes 

Botelhos 
Bem 

Imaterial 

 

N/A 
As apresentações acontecem nas 

ruas, praças, teatros, cinemas, 
ginásios 

Fanfarra Mirim 
Municipal de 

Botelhos 
Botelhos 

Bem 
Imaterial 

 
N/A 

As apresentações acontecem 
normalmente nas ruas 

Fanfarra 
Municipal de 

Botelhos 
Botelhos 

Bem 
Imaterial 

 
N/A 

Acontece nas ruas do município. Sr. 
Douglas Ribeiro Leite (instrutor) 

Folia de Reis Botelhos 
Bem 

Imaterial 

 
N/A 

Ocorre nas áreas urbanas e rurais 
O organizador do grupo de foliões, 

apelidado de Companhia. 

Semana Santa Botelhos 
Bem 

Imaterial 

 

N/A 

Capela São João Batista e 
Poliesportivo 

O Padre e o Conselho Paroquial. 

6.4.6 DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL - USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

6.4.6.1 Caracterização do uso e ocupação do solo 

O levantamento do uso e ocupação do solo é um aspecto fundamental para ações de 

planejamento territorial e gestão dos recursos naturais. O conhecimento da ocupação do solo 

quanto a sua natureza, localização, mudanças ocorridas e forma de ocorrência, são de grande 

valia para a programação de atividades que visam ao desenvolvimento agrícola, econômico 

e social (POLITANO et al., 1980). 

A partir do mapeamento realizado para a área de estudo, apresentado no VOLUME II: Atlas 

Temático do Uso e Ocupação do Solo da Área de Estudo da UHE Caconde, totalizando 21 

articulações, foram identificados 20 tipos de uso e cobertura do solo na área total de 4.681,149 

ha. Os tipos de uso e ocupação do solo identificados na área de estudo foram: 

• Pastagem: constitui-se de áreas visivelmente organizadas para a pecuária 

(pastos naturais ou plantados), apresentando gramíneas em diferentes etapas de 

desenvolvimento, indicando um rodízio de uso, ou áreas que aparentemente 

encontram-se abandonadas, sem qualquer tratamento; 

• Culturas Anuais: área cultivada ou preparada para o cultivo de culturas;  

• Silvicultura: área cultivada ou preparada para cultivo de povoamentos florestais 

como eucalipto e pinus; 

• Solo exposto: área com solo exposto; 

• Vegetação secundária (Macega): vegetação degradada com presença de 

vegetação herbácea e árvores isoladas, a qual não é possível identificar a 

vegetação nativa original; 
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• Vegetação secundária (Capoeira): vegetação degradada com presença de 

vegetação arbustiva e arbórea, a qual é possível identificar a vegetação nativa 

original; 

• Revegetação: áreas destinadas ao plantio de mudas de espécies nativas; 

• Áreas alagadas e Brejos: formações essencialmente herbáceo-subarbustivas 

que ocorrem em terrenos úmidos ou alagadiços; 

• Floresta Estacional Semidecidual: formação florestal com dossel superior a 4 m, 

árvores emergentes chegando a 40 m, sub-bosque denso e deciduidade 

intermediária;  

• Floresta Estacional Semidecidual Aluvial: formação florestal com dossel superior 

a 4 m, sub-bosque denso e deciduidade intermediária; apresenta-se sempre 

margeando rios; 

• Formação Arbustiva em Região de Várzea: formação ribeirinha ou floresta ciliar 

que ocorre ao longo dos cursos d’água com predominância do estrato arbustivo; 

• Massa d'água: recursos hídricos, tais como lagos, lagoas, açudes e tanques; 

• Área Inundável: áreas que se encontram abaixo da cota máxima e podem ser 

inundadas; 

• Afloramento Rochoso: parte de uma composição naturalmente interna que se 

posiciona acima da camada do solo, ou seja, são rochas expostas acima da 

camada do solo; 

• Áreas Antrópicas diversas: 

✓ Aterro da Barragem; 

✓ Aterro de Corte; 

✓ Área Edificada; 

✓ Embarcadouro; 

✓ Via Pavimentada; 

✓ Via sem pavimentação. 

Destas classes, quatro são de vegetação nativa de variadas fitofisionomias (áreas alagadas 

e brejos, floresta estacional semidecidual, floresta estacional semidecidual aluvial e formação 

arbustiva em região de várzea). Além disso, há uma classe de culturas anuais, uma de 

silvicultura, uma de áreas destinadas a restauração, uma classe de áreas passíveis a serem 

inundadas, uma de afloramento rochoso e 11 classes de áreas antropizadas, urbanizada e 

hidrografia (área edificada, pastagem, solo exposto, vegetação secundária (capoeira), 

vegetação secundária (macega), massa d’água, aterro da barragem, aterro de corte, 

embarcadouro, via pavimentada e via sem pavimentação).  
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A cobertura vegetal da área de estudo, onde está inserida a área de entorno, de maneira 

geral, encontra-se degradada e comprometida devido ao declínio do seu estado de 

conservação, constituído pelo histórico de ocupação antrópica da região, oriundas dos usos 

do solo para cultivos agrícolas, pecuários, reflorestamentos, silvicultura e áreas urbanizadas. 

Conforme Tabela 92, a maior parte da área de estudo (65,58%) é representada por área 

inundável e massa d’água, já as superfícies naturais correspondem a 14,93%, os 19,49% 

restantes são constituídos por áreas antropizadas e áreas antrópicas diversas (pastagem, 

culturas anuais, silvicultura, solo exposto, vegetações secundárias, revegetação, área 

edificada, aterro da barragem, aterro de corte, embarcadouro, via pavimentada e via sem 

pavimentação).  

Tabela 92 - Uso e ocupação da terra na área da APP do reservatório e na área de estudo do Reservatório 
da UHE Caconde, considerando 50 metros. 

Tipos de Classes Uso Área (ha) Área (%) 

Áreas Antrópicas Diversas 

Área Edificada 58,73 1,25 

Aterro da Barragem 3,25 0,07 

Aterro de Corte 1,88 0,04 

Embarcadouro 0,01 0,00 

Vias Pavimentadas 1,68 0,04 

Vias sem Pavimentação 22,00 0,47 

Áreas Antropizadas 

Culturas Anuais 174,24 3,72 

Pastagem 470,75 10,06 

Revegetação 75,27 1,61 

Silviculturas 14,86 0,32 

Solo Exposto 7,26 0,16 

Vegetação Secundária (Capoeira) 12,56 0,27 

Vegetação Secundária (Macega) 70,09 1,50 

Superfícies Naturais 

Afloramento Rochoso 0,09 0,00 

Área Inundável 1413,29 30,19 

Áreas alagadas e Brejos 0,44 0,01 

Floresta Estacional Semidecidual 346,82 7,41 

Floresta Estacional Semidecidual Aluvial 193,16 4,13 

Formação Arbustiva em Região de Várzea 158,35 3,38 

Massa d'água 1656,41 35,38 

Total Geral 4681,15 100,00 

Já relativamente à área de APP do reservatório, calculado com 2 km, conforme a Tabela 93, 

a maior parte da área de estudo (65,58%) é representada por área inundável e massa d’água, 

já as superfícies naturais correspondem a 14,93%, os 19,49% restantes são constituídos por 

áreas antropizadas e áreas antrópicas diversas (pastagem, culturas anuais, silvicultura, solo 

exposto, vegetações secundárias, revegetação, área edificada, aterro da barragem, aterro de 

corte, embarcadouro, via pavimentada e via sem pavimentação). 
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Tabela 93 - Uso e ocupação da terra na área da APP do reservatório e na área de estudo do Reservatório 
da UHE Caconde, considerando 2 km 

Tipos de Classes Uso Área (ha) Área (%) 

Áreas Antrópicas Diversas 

Área Edificada 58,73 1,25 

Aterro da Barragem 3,25 0,07 

Aterro de Corte 1,88 0,04 

Embarcadouro 0,01 0,00 

Vias Pavimentadas 1,68 0,04 

Vias sem Pavimentação 22,00 0,47 

Áreas Antropizadas 

Culturas Anuais 174,24 3,72 

Pastagem 470,75 10,06 

Revegetação 75,27 1,61 

Silviculturas 14,86 0,32 

Solo Exposto 7,26 0,16 

Vegetação Secundária (Capoeira) 12,56 0,27 

Vegetação Secundária (Macega) 70,09 1,50 

Superfícies Naturais 

Afloramento Rochoso 0,09 0,00 

Área Inundável 1413,29 30,19 

Áreas alagadas e Brejos 0,44 0,01 

Floresta Estacional Semidecidual 346,82 7,41 

Floresta Estacional Semidecidual Aluvial 193,16 4,13 

Formação Arbustiva em Região de Várzea 158,35 3,38 

Massa d'água 1656,41 35,38 

Total Geral 4681,15 100,00 

O aspecto geral da paisagem da região do reservatório é em sua maior parte constituído por 

pastagens, culturas anuais, silvicultura e revegetação ocupando 15,70% área total de estudo 

(Figura 206 a Figura 211). O avanço das fronteiras agrícolas em relação às áreas nativas tem 

ocorrido, principalmente, decorrente da atividade agropecuária, sendo uma das grandes 

causas da devastação ambiental em toda a região. A agropecuária é de extrema importância 

para a economia da região, principalmente, para os municípios de Caconde/SP, 

Divinolândia/SP e Botelhos/MG.  

Na área de estudo, encontram-se fragmentos com plantio de eucalipto, vegetação secundária, 

que foi explorada anteriormente e está em processo de regeneração, áreas cultivadas ou 

preparadas para o cultivo, entre outras já citadas. A principal cultura registrada é o cultivo de 

café, que é de alta qualidade e exportado para a Europa e Estados Unidos. 
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Figura 206 – Plantio de culturas agrícolas e 

pastagem  as margem do reservatório da UHE 
Caconde. 

 
Figura 207 - Plantio de Eucalipto (Eucalyptus sp.) e 

Pinus (Pinus sp.) às margem do reservatório da 
UHE Caconde (Fazenda Rolador). 

 
Figura 208 – Plantio de Eucalipto (Eucalyptus 

sp.) às margem do reservatório da UHE Caconde. 

 
Figura 209 – Pasto localizado na área de estudo 

(Rancho Amarelo). 

 
Figura 210 – Plantação de café encontrada na 

área de estudo. 

 
Figura 211 – Vegetação secundária localizada na 

margem do Reservatório. 

6.4.6.2 Regime de Posse e Uso da Terra e Nível Tecnológico de Exploração 

A partir das entrevistas realizadas com a população do entorno do reservatório, registrou-se 

o nível tecnológico de exploração da terra para os que residiam em estabelecimento 

agropecuário. Cabe destacar que 50% dos entrevistados fazem uso residencial dos imóveis 

e 37,50% utilizam os imóveis como estabelecimento agropecuário. Apenas um entrevistado 

possui como destino exclusivo de seus produtos agrícolas o mercado, seis entrevistados 
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afirmaram que consomem e vendem o que produzem e dois produzem para consumo próprio. 

Os principais produtos agrícolas cultivados citados nas entrevistas foram milho, café, frutas e 

hortaliças. Foi verificada a utilização de agrotóxico nas plantações de café, contudo há muito 

uso de mão-de-obra, em detrimento da mecanização. Ainda são poucas propriedades que 

mecanizam suas atividades. 

Dentre os entrevistados que afirmaram realizar atividade pecuária, somente um afirmou 

produzir apenas para consumo próprio. A produção deriva da criação de frangos e galinhas, 

bovino de corte e leite, suínos, entre outros. 

6.4.6.3  Grau de Concentração Fundiária e os Principais Usos e Conflitos relacionados 

à Ocupação Territorial 

No Brasil, a questão agrária, presente desde o período colonial, é de suma importância para 

compreender a estrutura fundiária estabelecida no país. Durante a colonização, a 

concentração de terras foi sendo estabelecida como forma de controle do território, contudo 

assim se manteve com os chamados ciclos econômicos da história brasileira, começando com 

a extração de madeira, o cultivo da cana-de-açúcar, atrelado ao início das atividades de 

pecuária, e, por fim, o plantio de café. Neste último ciclo, em virtude da chegada de imigrantes 

europeus, houve uma divisão das grandes porções de terras em pedaços menores. Contudo, 

a maior parte do campo, ainda era ocupada por propriedades de grandes proporções.  

Na segunda metade do século XX, a mecanização, modernização, falta de crédito ao pequeno 

produtor e a mudança de modelo econômico vigente no campo levaram a nova onda de 

concentração de terras, tendo como consequência o êxodo rural, por exemplo.  

Mesmo com as demandas da sociedade civil pela reforma agrária, ainda não é possível 

vislumbrar um cenário mais igualitário no campo. Em estudo publicado pela Oxfam21 (2016), 

tendo por base o Censo Agropecuário de 2006, o número de grandes propriedades de terra 

representa 0,91% do total de estabelecimentos rurais no país, contudo concentram 45% da 

área rural do solo brasileiro. Em contrapartida, propriedades com menos de 10 hectares, 

somam 47% do total de estabelecimentos, mas totalizam menos de 2,3% da área rural total, 

conforme pode ser visto na Figura 212. 

 

                                                           

 

 

21 A Oxfam foi fundada em 1942 para ajudar pessoas impactadas pela Segunda Guerra Mundial. Criada por um 
comitê, em Oxford, na Inglaterra. A fundação atua em 94 países, inclusive no Brasil. Neste, atua desde a década 
de 1950. No Brasil, a organização tem por missão “Contribuir para a construção de um Brasil justo, sustentável e 
solidário que elimine as causas da pobreza e da desigualdade”. Disponível no site: https://www.oxfam.org.br/. 



 

PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO 
ENTORNO DO RESERVATÓRIO ARTIFICIAL  

PACUERA UHE CACONDE 

VOLUME I 
 

 

 

MRS Estudos Ambientais Ltda. 
www.mrsambiental.com.br 

372 

 

 
Figura 212 – Concentração de terras no Brasil. 

Fonte: Oxfam, 2016.  

De acordo com o Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964), a forma de ocupação e exploração 

da terra são assim definidas:  

• Módulo fiscal: unidade de medida, em hectares. No município de Caconde, foi 

estabelecido em 22 hectares; em Botelhos, são 26 hectares; em Poços de 

Caldas, são 20 hectares. 

• Propriedade Rural: “o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo 

agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a 

subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para 

cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de 

terceiros”; 

• Minifúndio: imóvel rural com dimensão inferior a 1 (um) módulo fiscal; 

• Pequena Propriedade: o imóvel de área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) 

módulos fiscais;  

• Média Propriedade: o imóvel rural de área superior a 4 (quatro) e até 15 (quinze) 

módulos fiscais; 

• Grande Propriedade: o imóvel rural de área superior 15 (quinze) módulos fiscais. 

 

6.4.6.3.1 Caconde/SP 
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De acordo com dados produzidos pela Prefeitura Municipal de Caconde, os estabelecimentos 

rurais do município são bem divididos, não indicando concentração de terra, como se pode 

observa na Tabela 94 e Figura 213. Cerca de 70% da área utilizada está distribuída entre 

2.220 propriedades consideradas minifúndio e pequenas propriedades (até quatro módulos 

rurais). Entre as consideradas média e grandes, estão 62 propriedades, com 30% do território 

rural.  

Tabela 94 - Estabelecimentos rurais, em Caconde/SP. 

Extrato Quantidade de UPAs % Área (ha) % 

Área das UPAs com até 1 ha 18 0,8 12,5 0,03 

Área das UPAs entre 1 e 2 ha 84 3,71 144,9 0,33 

Área das UPAs entre 2 e 5 ha 566 25,02 2.026,6 4,59 

Área das UPAs entre 5 e 10 ha 566 25,02 4.251,8 9,64 

Área das UPAs entre 10 e 20 ha 518 22,9 7.480,7 16,96 

Área das UPAs entre 20 e 50 ha 337 14,9 10.439,4 23,67 

Área das UPAs entre 50 e 100 ha 111 4,91 7.561,6 17,14 

Área das UPAs entre 100 e 200 ha 47 2,08 6.434,4 14,59 

Área das UPAs entre 200 e 500 ha 13 0,57 4.152,0 9,41 

Área das UPAs entre 500 e 1.000 ha 2 0,09 1.602,8 3,63 

Total 2262 100 44.106,7 100 

 

 
Figura 213 – Nível de concentração de terras no município de Caconde/SP. 

 

 

6.4.6.3.2 Divinolândia/SP, Botelhos/MG e Poços de Caldas/MG 
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Para os dados referentes a Estabelecimentos Rurais dos municípios de Divinolândia/SP, 

Botelhos/MG e Poços de Caldas/MG, foram empregados os resultados obtidos pelo Censo 

Agropecuário de 2006, que apresenta quantitativos totais. De acordo com a Tabela 95, o 

município de Poços de Caldas apresenta menos quantidade de estabelecimentos 

agropecuários. No entanto, a média do tamanho da propriedade, por hectare e por módulo 

fiscal, são maiores para esse município, de modo que Poços de Caldas destina uma área total 

maior à atividade agropecuária. O Município de Divinolândia/SP apresenta as menores 

médias relativamente a tamanho.  

Tabela 95 – Estabelecimentos rurais nos municípios mineiros 

Município 
Número de 

Estabelecimentos 
Agropecuários 

Área (ha) 
Média de tamanho de 

propriedade (por 
hectare) 

Média de tamanho de 
propriedade (por 

módulo fiscal) 

Divinolândia/SP 784 15.216 19,41 0,8 

Botelhos/MG 752 24.033 31,96 1,60 

Poços de 
Caldas/MG 

298 33.340 111,88 5,60 

6.4.6.4 Avaliação dos Planos Diretores Municipais 

A Lei Nº 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada de Estatuto da Cidade, estabelece 

normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana. A 

elaboração de planos diretores, definindo regras quanto ao uso e ocupação do solo, 

disciplinado pelo Estatuto das Cidades, constitui uma das importantes conquistas da 

sociedade brasileira.  

É um instrumento para se atingir o desenvolvimento sustentável do ponto de vista das cidades 

assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à 

justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas.  

O Plano Diretor (PD) deve englobar o território do Município como um todo e sua lei deve ser 

revista, pelo menos, a cada dez anos, pressupondo a participação da sociedade na definição 

das suas diretrizes. O PD é obrigatório para cidades: 

✓ com mais de vinte mil habitantes; 

✓ integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 

✓ onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos 

no § 4º do art. 182 da Constituição Federal; 

✓ integrantes de áreas de especial interesse turístico; 

✓ inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com 

significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional; 

✓ incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à 

ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou 

processos geológicos ou hidrológicos correlatos. 
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O Quadro 43 apresenta a existência de legislação de regulação do solo em cada município 

da Área de Estudo. De um modo geral, pode-se observar que somente Poços de Caldas 

dispõe de Plano Diretor. Considerando-se o critério população para obrigatoriedade de 

elaboração do Plano Diretor, foi verificado que os demais municípios possuem menos de 20 

mil habitantes. 

Quadro 43 - Situação dos municípios da Área de Estudo segundo existência de Planos Diretores e outras 
disposições legais de zoneamento. 

Município 
Plano 

Diretor 

Legislação 
sobre 

zona e/ou 
área de 

interesse 
social 

Legislação 
sobre zona 
e/ou área 

de 
interesse 
especial 

Lei de 
perímetro 

urbano 

Legislação 
sobre 

parcelamento 
do solo 

Legislação 
sobre 

zoneamento 
ou uso e 

ocupação do 
solo  

Código de 
Obras/ 

Posturas 

Caconde/ SP Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Divinolândia/ SP Não Não Não Sim Sim Não Sim 

Botelhos/ MG Sim Não Não Não Sim Sim Não 

Poços de 
Caldas /MG 

Sim, 
revisado 

em 
2006.  

Sim, como 
parte 

integrante 
do Plano 
Diretor 

Sim, como 
parte 

integrante 
do Plano 
Diretor 

Sim, como 
parte 

integrante 
do Plano 
Diretor 

Sim, como 
parte 

integrante do 
Plano Diretor 

Sim, como 
parte 

integrante do 
Plano Diretor 

Sim 

6.4.6.4.1 Caconde/SP 

O município de Caconde ainda não conta com Plano Diretor, contudo possui algumas leis que 

regem o uso do solo do território. A Lei n.º 2010/1997 estabelece o perímetro urbano da sede 

municipal para apoiar a Lei nº 1829/1993, que institui o Código Tributário de Caconde. Nele 

são estabelecidos os critérios para ser considerada área urbana, conforme o Art. 10:  

“Zonas Urbanas, para efeito deste imposto, são aquelas fixadas por lei, nas 
quais existam pelo menos dois dos seguintes melhoramentos: 

I – meio fio ou pavimentação; 

II – canalização de águas pluviais; 

III – esgoto sanitário; 

IV – iluminação elétrica, com ou sem posteamento, para distribuição 
domiciliar; 

V – escola ou posto de saúde, a uma distância máxima de três quilômetros 
do terreno considerado, e 

VI – Coleta de Lixo; 

VII – abastecimento de água; 

VIII – via de acesso” 

A Lei 2530/2012 declara Declara como zona urbana de especial interesse turístico a área do 

entorno imediato (faixa de 400 metros) do reservatório da UHE Caconde e ainda estabelece 

normas para parcelamentos do solo, porém designa tal área como urbana para a cobrança 

de IPTU. Ainda considera que novos emprendimentos deverão estar de acordo com as leis 

ambientais vigentes, mas não indica quais são.  
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Mesmo que não se defina área rural, considerou-se o restante do território municipal como 

área rural.  

A Figura 214 apresenta o zoneamento para o município em tela e apresenta a localização de 

condomínios às margens do reservatório da UHE Caconde. 
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Figura 214 – Zona identificadas, de acordo com as Leis 2010/1997, 1829/1993 e 2530/2012 e lotementos e 

condomínios identificados.  
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No município de Caconde, foram identificados doze loteamentos às margens do reservatório 

da UHE Caconde, conforme Quadro 44. Não foram localizadas legislações que regularizavam 

esses loteamentos, nem mesmo na base de dados do GRAPROHAB – Grupo de Análise e 

Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado de São Paulo, da Secretaria de Estado de 

Habitação de São Paulo. Alguns deles foram incluídos em Área Urbana de Especial Interesse 

Turístico para que fossem inseridos na cobrança de IPTU. 

Quadro 44 - Loteamentos e Condomínios identificados às margens do Reservatório da Caconde 

Loteamento Situação 

Condomínio Bela Vista 

Figura 215 

Reconhecido pela Prefeitura, mas os proprietários não detêm 
escrituras. 

Rancho Amarelo 

Figura 216 

Reconhecido pela Prefeitura, mas os proprietários não detêm 
escrituras. 

Condomínio fechado 

Figura 217 
Sem informações 

Condomínio Píer 22 

Figura 218 
Sem informações 

Residencial Porto do Lago (Previsto) 

Figura 219 
Sem informações 

Quebra Machado 

Figura 220 

Reconhecido pela Prefeitura, mas os proprietários não detêm 
escrituras. 

Faisqueira 

Figura 221 

Reconhecido pela Prefeitura, mas os proprietários não detêm 
escrituras. 

Condomínio para veraneio 

Figura 222 

Reconhecido pela Prefeitura, mas os proprietários não detêm 
escrituras. 

Conjunto de ranchos 

Figura 223 

Reconhecido pela Prefeitura, mas os proprietários não detêm 
escrituras. 

Ranchos de veraneio 

Figura 224 

Reconhecido pela Prefeitura, mas os proprietários não detêm 
escrituras. 

Ranchos proximos à Cachoeira do Lafaiete 

Figura 225 

Reconhecido pela Prefeitura, mas os proprietários não detêm 
escrituras. 

Ranchos proximos à Cachoeira do Lafaiete 

Figura 226 

Reconhecido pela Prefeitura, mas os proprietários não detêm 
escrituras. 
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Figura 215 - Condomínio Bela Vista 
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Figura 216 - Localidade Rancho Amarelo 
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Figura 217 - Condomínio fechado, sem identificação. 
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Figura 218 - Condomínio Píer 22 
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Figura 219 - Residencial Porto do Lago (Empreendimento residencial previsto) 
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Figura 220 - Localidade Quebra Machado 
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Figura 221 - Localidade Faisqueira 
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Figura 222 - Condomínio para veraneio 
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Figura 223 - Conjunto de ranchos 
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Figura 224 - Ranchos para veraneio 
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Figura 225 - Ranchos proximos à Cachoeira do Lafaiete 
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Figura 226 - Ranchos próximos à Cachoeira do Lafaiete 
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6.4.6.4.2 Divinolândia/SP 

O município de Dinolândia ainda não dispõe de Plano Diretor (em elaboração). Para a 

delimitação do solo urbano é empregada a Lei nº 2237/2017, conforme o perímetro urbano é 

apresentado na Figura 227 .  

Mesmo que não se defina área rural, considerou-se o restante do território municipal como 

área rural.  

Na área próxima ao reservatório, dentro do buffer de 2 km, não foram localizados loteamentos 

e condomínios. 
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Figura 227 – Delimitação do Perímetro Urbano, conforme Lei nº 2237/2017. 
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6.4.6.4.3 Botelhos/MG 

O município de Botelhos possui Plano Diretor de Desenvolvimento instituído pela Lei 

Complementar nº 019 de 2008, no qual estabelece obrigatoriamente a política de 

desenvolimento socioeconômico, urbano, rural e ambiental de Botelhos. A partir dele, no Art. 

5º, fica definido que o território municipal se divide em quatro macrozonas denominadas: 

• Zona Urbana (ZU): 

corresponde às áreas aptas a ocupação urbana e já parceladas ou que 
tenham projeto de parcelamento para fins urbanos aprovado até a data de 
promulgação desta Lei, e aquelas ainda não parceladas e que, dispondo de 
infra-estrutura básica, são adequadas a ocupação urbana pelas suas 
características de relevo, acessibilidade e articulação com as áreas 
ocupadas, contidas dentro do perímetro urbano (Art. 9º).  

A linha divisória entre as macrozonas é o perímetro urbano, que define como 
zona urbana as áreas urbanizadas e as áreas de expansão urbana 
destinadas ao crescimento futuro da cidade e dos Distritos de Palmeiral e São 
Gonçalo, e como zona rural as áreas compreendidas entre o perímetro 
urbano e o limite municipal, destinadas aos usos rurais (Art. 6°). 

• Zona de Empreendimento de Impacto(ZIMP): 

corresponde às áreas que, pelas suas características de relevo, 
acessibilidade e condições de suporte a urbanização, são adequadas aos 
assentamentos de atividades econômicas, institucionais e/ou aquelas que 
causem incômodo ao uso residencial e impactos ao meio ambiente e/ou ao 
sistema viário (Art. 9º). 

• Zona de Proteção Ambiental: 

correspondente às áreas não passíveis de parcelamento e cuja ocupação 
deverá obedecer a critérios específicos, que apresentem pelo menos uma 
das seguintes características, isoladas ou conjuntamente: 

a) presença de cursos d’água, nascentes e alagadiços; 

b) cobertura vegetal expressiva, constituída por vegetação de médio a grande 
porte; 

c) presença de rodovias, ferrovias e dutos e suas faixas de domínio; 

d) interesse do Município em preservar, como praças, jardins públicos e áreas 
de lazer (Art. 9º). 

• Zona Rural 

compreende as áreas entre os perímetros urbanos e o limite municipal, que 
se destinam à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal ou 
agroindustrial (Art. 13º). 

Em relação à Área Rural, o Plano afirma que não será permitida a implantação de loteamentos 

ou condomínios urbanos. Os parcelamentos de solo deverão manter como tamanho mínimo 

o modulo rural estabelecido pelo INCRA e qualquer infraestrutura ficará a cargo do 

empreendedor, assim como o respeito à legislação ambiental vigente. 

A Figura 228 apresenta o zoneamento para o município em tela e apresenta a localização de 

condomínios às margens do reservatório da UHE Caconde. 
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Figura 228 – Plano Diretor de Desenvolvimento, de acordo com a Lei Complementar nº 019 de 2008 e 

lotementos e condomínios identificados. 

No município de Botelhos, foram identificados três loteamentos às margens do reservatório 

da UHE Caconde, conforme Quadro 45. De acordo com a Prefeitura, eles não foram 
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regularizados. Atualmente, segunda a mesma, a Prefeitura estabelece dificuldades para que 

novos empreendimentos sejam implantados.  

Quadro 45 - Loteamentos e Condomínios identificados às margens do Reservatório da UHE Caconde 

Loteamento Situação 

Ranchos identificados 

(Figura 229) 
Irregular, segundo informação da Prefeitura. 

Ranchos identificados 

(Figura 230) 
Irregular, segundo informação da Prefeitura. 

Loteamento Ranchos Gordurinha 

(Figura 231) 
Irregular, segundo informação da Prefeitura. 
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Figura 229 - Ranchos identificados 
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Figura 230 - Ranchos identificados 



 

PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO 
ENTORNO DO RESERVATÓRIO ARTIFICIAL  

PACUERA UHE CACONDE 

VOLUME I 
 

 

 

MRS Estudos Ambientais Ltda. 
www.mrsambiental.com.br 

398 

 

 
Figura 231 - Loteamento Ranchos Gordurinha  
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6.4.6.4.4 Poços de Caldas/MG 

O município de Poços de Caldas tem Plano Diretor estabelecido pela Lei Complementar 

74/2006 e alterada pela Lei Complementar nº 84/2007. 

No Art. 6°- A., o território municipal fica dividido em diferentes zonas, com as seguintes 

características: 

I. ZONA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – ZPP: Compreende as áreas 
urbanas e rurais, públicas ou privadas, nas quais não será permitida a 
ocupação, em função de suas características físicas e ambientais. 

II. ZONA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – ZPAM: Compreende as áreas 
de preservação ambiental em alto grau, localizadas dentro do Perímetro 
Urbano, admitindo-se parcelamento do solo com lotes mínimos de 20.000 m² 
(vinte mil metros quadrados), com limitações ao uso e rigoroso controle das 
intervenções antrópicas, exigindo-se, em ambos os casos, licenciamento 
ambiental; 

III. ZONA DE PROTEÇÃO ESPECIAL – ZPE: Compreende as áreas com 
restrição à verticalização, visando à preservação das fontes de águas frias e 
termais, da ambiência e do cenário urbano existentes. 

ZONA DE ADENSAMENTO RESTRITO – ZAR: Compreende áreas com 
restrição ao adensamento, caracterizadas como áreas de recarga de 
aqüíferos hídricos e termais ou com necessidade de manutenção e/ou 
diminuição de volumes de escoamento superficial, nas quais a ocupação e a 
expansão urbanas deverão ser desestimuladas, observando-se, no mínimo, 
os seguintes parâmetros: 

ZONA DE ADENSAMENTO MÉDIO – ZAM: Compreende as áreas cuja 
restrição ao adensamento deve-se às limitações do sistema viário e à 
topografia acidentada, nas quais deverão ser observados, no mínimo, o 
seguinte: 

ZONA DE ADENSAMENTO PREFERENCIAL – ZEU: Compreende as áreas 
que, em virtude de condições favoráveis ambientais, de topografia e de 
infraestrutura existente ou potencial, são passíveis de maior adensamento, 
devendo ser consideradas prioritárias para a consolidação de novos núcleos 
de comércio e prestação de serviços, objetivando a despolarização da área 
central, 

ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL – ZEIS: São ZEIS as regiões nas 
quais há interesse público em ordenar a ocupação, por meio de urbanização 
e regularização fundiária, ou em implantar ou complementar programas 
habitacionais de interesse social, 

ZONA INDUSTRIAL – ZI: Compreende as áreas onde estão instaladas todas 
as indústrias de médio e grande portes, bem como as áreas destinadas à 
implantação de novas unidades, observando-se o seguinte: 

ZONA RURAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – ZRPA: Compreende áreas de 
proteção ambiental em alto grau, localizadas fora do Perímetro Urbano, 
caracterizadas como bacias de mananciais de abastecimento de água, atuais 
e potenciais, nas quais não será admitido parcelamento do solo para fins 
urbanos, com rigoroso controle de intervenções antrópicas e limitações ao 
usoe à ocupação do solo, cuja instalação deverá ser precedida de 
licenciamento para avaliação de impacto ambiental. 
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A Figura 232 apresenta o zoneamento para o município em tela e apresenta a localização de 

condomínios às margens do reservatório da UHE Caconde. 

 

 
Figura 232 – Plano Diretor do Município de Poços de Caldas, de acordo com as Leis Complementares nº 

74/ 2006 e 84/2007 e lotementos e condomínios identificados.  
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No município de Poços de Caldas, foram identificados cinco loteamentos às margens do 

reservatório da UHE Caconde, conforme Quadro 46. Em contato com a Prefeitura, não foi 

possível localizar informações sobre essas ocupações.  

Quadro 46 - Loteamentos e Condomínios identificados às margens do Reservatório da UHE Caconde 

Loteamento Situação 

Loteamento identificado 

(Figura 232) 
Sem informações 

Loteamento identificado 

(Figura 233) 
Sem informações 

Loteamento identificado 

(Figura 234) 
Sem informações 

Loteamento identificado 

(Figura 235) 
Sem informações 

Loteamento identificado 

(Figura 236) 
Sem informações 
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Figura 233 - Loteamento identificado 
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Figura 234 - Loteamento identificado 
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Figura 235 - Loteamento identificado 
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Figura 236 - Loteamento identificado 
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Figura 237 - Loteamento identificado  



1:30.000

ḑ
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6.4.6.5 Avaliação dos Planos de Bacia Hidrográficas 

A Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH, instituída pela Lei Federal (LF) nº 9.433, 

de 8 de janeiro de 1997 (BRASIL, 1997), designa que os Planos de Recursos Hídricos devem 

ser elaborados por Bacia Hidrográfica, por Estado e para o País (artigo 8). 

Para o estado de São Paulo existe o Plano de Bacia da Unidade de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos do Pardo (UGRHI-4), datado de 2008, o qual apresenta, entre outras 

informações, as demandas consuntivas da bacia hidrográfica. As demandas consuntivas 

abrangem captações para os seguintes usos: industrial, irrigação e outros usos rurais, 

mineração, abastecimento de água, saneamento urbano e uso comercial. 

O plano indica que as maiores demandas para captação de água subterrânea destinam-se ao 

uso urbano, totalizando 49,74% do total captado, seguido do uso destinado ao setor industrial 

(22,25%) e do uso destinado ao uso rural (14,66%). As demandas superficiais, por outro lado, 

mostram perfil bastante diferente do uso subterrâneo, uma vez que as maiores demandas se 

referem ao uso na irrigação, seguido pelo uso rural. 

Tais deliberações já se encontram desatualizadas, especialmente com relação à demanda e 

ao uso, de forma que já não representam a realidade da bacia hidrográfica nesses aspectos.  

No Estado de Minas Gerais, o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 

rio Pardo (PDRH-PA1), de 2013, propõe se pensar na sustentabilidade do desenvolvimento 

tendo por base o uso de seus recursos hídricos, associados aos demais recursos naturais, 

notadamente clima e solo com base em um programa de construção de reservatórios para 

regularização de vazões. Ainda de acordo com o Plano, a bacia tem potencialidade agrícola, 

piscicultura, vocação turística, além da mineração, aspectos que informam sobre a 

necessidade de manutenção da qualidade da água.  
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7 ZONEAMENTO SOCIOAMBIENTAL DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO DA 

UHE CACONDE: DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ENTORNO, FRAGILIDADE 

AMBIENTAL E METODOLOGIA DO ZONEAMENTO 

O zoneamento tem por meta contribuir com a preservação do entorno e do reservatório, 

reduzindo os impactos negativos e potencializando os positivos do empreendimento, 

promovendo, assim, o uso sustentável e múltiplo do lago, a qualidade da água e a preservação 

do entorno.  

Importante ressaltar o Zoneamento Socioambiental do Entorno do Reservatório da UHE 

Caconde está dividido em duas partes, considerando as seguintes áreas: 

• Zoneamento Socioambiental do Entorno da UHE Caconde: entre as Cotas 

Máxima Operativo Normal e Máxima Maximorum; 

• Zoneamento Socioambiental do Entorno da UHE Caconde: 2 km a partir da Cota 

Máxima Maximorum. 

Esta divisão é necessária pois a AES Tietê possui o domínio de áreas inseridas entre as Cotas 

Máxima Operativo Normal e Máxima Maximorum do Reservatório (a Cota de Desapropriação 

deste reservatório está abaixo da Cota Máxima Maximorum), onde propõe-se neste 

PACUERA a definição de zonas e indicações de ações de gerenciamento e controle 

socioambientais.  

Já o Zoneamento Socioambiental considerando o raio de 2 km a partir da Cota Máxima 

Maximorum (além da área de domínio da AES Tietê), foi realizado com o intuito de prestar 

informações às Prefeituras Municipais para auxiliar na elaboração dos Planos Diretores e aos 

Comitês de Bacias Hidrográficas para elaboração ou eventuais alterações ou 

complementações aos Planos de Bacias Hidrográficas, no que entederem pertinente. 

Ou seja, da Cota Máxima Maximorum do Reservatório, apresenta-se neste PACUERA, em 

caráter sugestivo e colaborativo, o Zoneamento Socioambiental em um raio de 2 km visando 

encaminhamento às Prefeituras Municipais que possuem seus municípios interceptados pelo 

Reservatório e inseridos no raio de 2km, quais sejam: Caconde (SP), Divinolândia (SP), 

Botelhos (MG) e Poços de Caldas (MG). 

Devido a tal divisão, ressalta-se que as propostas apresentadas no concernente ao 

Zoneamento Socioambiental no raio de 2 km possuem caráter contributivo e ainda limitam a 

obrigação da AES Tietê ao simples fornecimento de subsídios técnicos aos entes com 

competências relacionadas ao Zoneamento Socioambiental desta área, e com o objetivo de 

auxiliar o Poder Público local com sugestões para o zoneamento das áreas limítrofes às faixas 

de desapropriação da Concessionária, a AES Tietê, como uma ação não vinculada, voluntária 

e colaborativa, visando atender ao pleito do Ibama, imposto em seu TR. 

Desta forma, este PACUERA daqui em diante, trará em seu conteúdo informações 

correlacionadas às áreas supracitadas.  
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Em relação ao mapeamento, serão apresentados Mapas em A0 correspondentes as áreas 

zoneadas na área de entorno 2 km a partir da Cota Máxima Maximorum, pois a escala utilizada 

é diferenciada de 1:75.000. Utilizou-se a escala de 1:10.000 para o Zoneamento 

Socioambiental do Entorno da UHE Caconde: entre as Cotas Máxima Normal e Máxima 

Maximorum sendo assim optou-se por apresentar estes mapeamentos por meio de um Atlas 

Temáticos.  

7.1 DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ENTORNO (AE) PARA O ZONEAMENTO 

SOCIOAMBIENTAL DO RESERVATÓRIO 

O IBAMA apresenta a seguinte diretriz para a delimitação da Área de Entorno (AE) para 

PACUERA descrita na Nota Técnica 02001.000951/2015-99 COHID/IBAMA: 

“Delimitação da Área de Estudo: A área de estudo compreenderá uma área 
superior à APP do reservatório, onde se considere que possa haver afetação 
da qualidade ambiental da APP e do reservatório. A área de Estudo 
corresponderá ao entorno do reservatório e será justificada pelo 
empreendedor. O IBAMA solicitará ao empreendedor a fundamentação da 
definição dos limites do entorno (metodologias, discussões com a sociedade, 
etc.) e a justificativa para os limites definidos. Como a área de estudo é além 
da APP, o zoneamento do entorno que exceder a APP será uma sugestão a 
outros instrumentos de planejamento territorial. ” 

Em outubro de 2016, foi emitido o Termo de Referência específico para elaboração do Plano 

Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial da UHE Caconde, o 

qual expõe: 

“Como a UHE Caconde foi construída na década de 1960, enquadrando-se 
no Art. 62 da Lei n° 12.651/2012 e sua APP corresponde à faixa entre as 
cotas 855 m (máxima de operação) e 857 m (máxima maximorum) ” 

(...) 

“Para a delimitação da área de abrangência do Plano será identificada a Área 
de Entorno (AE) do reservatório. 

A AE é a área onde ocorrem, ou poderão ocorrer, usos múltiplos com maior 
intensidade e diversidade, diretamente influenciados pelas características 
físicas, pela dinâmica demográfica e pelos eventuais rebatimentos dos 
processos socioeconômicos, decorrentes da implantação do 
empreendimento e da consequente alteração da paisagem. ” 

Sendo assim, apresenta-se a delimitação da AE para o Zoneamento Socioambiental do 

PACUERA. 

7.1.1 ÁREA DE ENTORNO (AE) DO RESERVATÓRIO: ENTRE AS COTAS MÁXIMA 

NORMAL E MÁXIMA MAXIMORUM  

Considerando que (i) o empreendimento enquadra-se no Art. 62 da Lei n° 12.651/2012; (ii) as 

cotas máxima normal e a cota máxima maximorum não são coincidentes, de modo que este 

reservatório possui APP; (iii) a AES TIETÊ é proprietária de parte da APP no entorno do 

reservatório delimitada pelas referidas cotas: máxima operativa normal (855,00) e a cota 
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máxima maximorum (857,50 m); e (iv) o PACUERA tem como objetivo disciplinar a 

conservação, recuperação e o uso e ocupação no entorno do reservatório artificial (Resolução 

CONAMA nº 302/2002), sob a responsabilidade de execução do empreendedor.  

Propõe-se o Zoneamento Socioambiental mais detalhado da área de APP, ou seja, da Área 

de Entorno (AE), correspondente as áreas inseridas nas cotas altimétricas máxima operativa 

normal e máxima maximorum (Figura 213).  

Importante ressaltar que a AES Tietê é proprietária de parte da APP do entorno do 

reservatório, correspondente a área entre a Cota Máxima Operativa Normal (855,00) e a Cota 

de Desapropriação (857,00). 

 
Figura 238 – Esquema representativo da AE do reservatório: entre as cotas máxima operativa normal e 

máxima maximorum.  

7.1.2 ÁREA DE ENTORNO (AE) DO RESERVATÓRIO: 2 KM A PARTIR DA COTA MÁXIMA 

MAXIMORUM 

De acordo com o Termo de Referência para Elaboração do Plano Ambiental de Conservação 

e Uso do Entorno do Reservatório Artificial da UHE Caconde, emitido em outubro de 2016 

pelo Ibama, a Área de Entorno é definida como: “a área onde ocorrem, ou poderão ocorrer, 

usos múltiplos com maior intensidade e diversidade, diretamente influenciados pelas 

características físicas, pela dinâmica demográfica e pelos eventuais rebatimentos dos 

processos socioeconômicos, decorrentes da implantação do empreendimento e da 

consequente alteração da paisagem.”  
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Na ausência de uma legislação específica que delimite uma área de entorno para zoneamento 

de reservatórios artificiais, utilizou-se o conceito de zona mínima de proteção de impactos 

ambientais, como por exemplo no entorno de Unidades de Conservação. Estas áreas são 

definidas como zonas de amortecimento, com área maior ou igual a dois quilômetros, 

estabelecidas em conformidade com a Resolução CONAMA n° 428, de 17 de dezembro de 

2010. 

No caso de reservatórios de geração de energia hidroelétrica já estabilizados, como da UHE 

Caconde, considera-se que dois quilômetros são suficientes para delimitação da área de 

entorno, já que não se trata de uma área com uso mais restritivo, como uma área protegida. 

Pode ser observado que no estudo de fragmentação da paisagem realizado no Subprograma 

de Conservação dos Fragmentos Florestais Remanescentes na UHE Caconde, as áreas com 

maior relevância e interferência ambiental sobre o reservatório estão contidas em um buffer 

de dois quilômetros, a saber:  

• presença de remanescentes florestais significativos e diversidade de fauna; 

• interferências em áreas de APP dos rios que deságuam no reservatório;  

• possíveis ocupações populacionais irregulares; 

• recomposição da vegetação para formação de corredores prioritários, que 

amenizam a fragmentação. 

Conforme exposto acima, define-se também que a Área de Entorno (AE) para o Zoneamento 

Socioambiental será de dois quilômetros a partir da cota máxima maximorum do reservatório 

da UHE Caconde (Figura 239). 

 
Figura 239 - Esquema representativo da Área de Entorno (AE) do reservatório: 2 km a partir da cota 

máxima maximorum.  
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7.2 FRAGILIDADE AMBIENTAL 

A avaliação da fragilidade ambiental é uma importante ferramenta no planejamento territorial, 

pois permite identificar as potencialidades e fragilidades ambientais e definir estratégias para 

o desenvolvimento socioeconômico sustentado. Neste sentido, é uma importante etapa na 

elaboração do PACUERA, e surge a partir dos resultados da caracterização ambiental dos 

meios físico, biótico e socioeconômico, incluindo os estudos da arqueologia.  

As informações desses diagnósticos são analisadas de maneira integrada, resultando no 

mapeamento das áreas prioritárias de utilização antrópica, preservação e/ou recuperação 

ambiental, as quais são diretamente proporcionais ao grau de fragilidade, ou seja, as áreas 

que mais necessitam ser preservadas são as áreas com maior fragilidade ambiental. 

7.2.1 METODOLOGIA DA FRAGILIDADE AMBIENTAL 

Tendo como base o Termo de Referência do IBAMA, foram considerados os critérios a seguir 

para os meios biótico, físico, socioeconômico e para os sítios arqueológicos, visando avaliar 

a fragilidade ambiental da área estudada: 

• Pedologia; 

• Geologia; 

• Geomorfologia; 

• Uso e ocupação do solo; 

• Declividade; 

• Recursos hídricos; 

• Ocorrência de nascentes, cursos d'água, área de várzeas inundáveis; 

• Usos múltiplos dos recursos hídricos; 

• Sítios de alimentação, reprodução e áreas de berçário para ictiofauna; 

• Áreas de ocorrência de espécies ameaçadas e endêmicas da ictiofauna; 

• Área de segurança operacional; 

• Cobertura vegetal e elementos da paisagem; 

• Impactos geotécnicos da operação do reservatório sobre o entorno; 

• Significância do remanescente florestal como corredor de fauna; 

• Registro de espécies da flora endêmica e ameaçadas de extinção no 

remanescente florestal;  

• Registro de flora utilizada pela população local para consumo próprio ou 

comercial;  
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• Registro de espécies da fauna endêmica, cinegéticas e ameaçadas de 

extinção no remanescente florestal;  

• Áreas sob pressão de caça; 

• Adjacência a áreas-destino ou de reprodução de fauna; 

• Tamanho, localização e conectividade dos remanescentes florestais; 

• Significância do uso das propriedades na renda familiar ou uso como 

atividade de lazer; 

• Existência de famílias dependentes da propriedade, incluindo uso como 

única residência; 

• Atividades econômicas desenvolvidas na área de entorno. 

Ross (1994) apresentou uma metodologia da fragilidade empírica, muito utilizada, a qual 

baseia-se no princípio de que o meio ambiente possui funcionalidade inseparável entre suas 

componentes físicas e bióticas, sendo estritamente necessária a realização prévia de estudos 

sobre o relevo, solo, geologia, clima, uso da terra, cobertura vegetal, registros de fauna e flora, 

entre outros. 

Essa concepção ecológica avalia o ambiente sob o prisma da Teoria do Sistema, a qual 

preconiza que a natureza realiza trocas de energia e matéria nas relações em equilíbrio 

dinâmico, o qual é, frequentemente, desestabilizado pelas ações antrópicas.  

Diante dessa constante alteração nos estados de equilíbrio e desequilíbrio que a natureza é 

submetida, Ross (1994) propôs uma sistematização para avaliar a fragilidade ambiental, 

representada por códigos (graus de fragilidade), os quais são apresentados no Quadro 47. 

Quadro 47 – Graus de Fragilidade 

Grau de Fragilidade Significação 

1 Muito Baixa 

2 Baixa 

3 Média 

4 Alta 

5 Muito Alta 

Observando a metodologia de Ross (1994) muitos dos critérios exigidos no TR não são 

abordados de maneira direta ou são incompatíveis como insumos para a elaboração de uma 

fragilidade ambiental. Dessa forma, os critérios foram levantados para serem utilizados como 

subsídio para o Zoneamento Ambiental, porém não serão utilizados de forma direta na 

elaboração da Fragilidade Ambiental. Os estudos básicos para a elaboração da Fragilidade 

foram realizados previamente durante a Caracterização Ambiental onde foram levantados 

dados primários e secundários da área de estudo.  

A metodologia utilizada para a Fragilidade Ambiental é aplicável às duas áreas consideradas 

para o Zoneamento Socioambiental da UHE Caconde (entre as cotas máxima normal e 

máxima maximorum; e os 2 km a partir da cota máxima maximorum). 
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Desta forma, de maneira geral, utilizou-se (i) o conceito de Ross (1994), (ii) os levantamentos 

realizados previamente durante a Caracterização Ambiental, onde foram levantados dados 

primários e secundários da área de estudo, (iii) as informações a despeito do Uso e Ocupação 

do Solo e (iv) as informações adicionais provenientes das consultas realizadas em 

Instrumentos de Ordenamento Territorial dos municípios interceptados pelo reservatório. 

7.2.1.1 Fragilidade Ambiental dos Ecossistemas Terrestres  

A área avaliada pela fragilidade ambiental nos ecossistemas terrestres compreende as 2 

áreas de entorno do reservatório. Para essa análise foi utilizada a metodologia de ROSS 

(1994), adaptada para as condições locais, na qual são avaliados 4 critérios que estão 

correlacionadas com inúmeros outros critérios fundamentais para a caracterização da 

sensibilidade de um ambiente. Os critérios utilizados nessa metodologia são: geomorfologia 

(índice de dissecação do relevo ou declividade, dependendo da escala), solos, uso e 

cobertura vegetal e clima que serão apresentados a seguir.  

7.2.1.1.1 Declividade/ Índice de Dissecação 

7.2.1.1.1.1 Declividade 

Entende-se como declividade a inclinação de um terreno em relação ao plano horizontal, 

podendo esta ser expressa em porcentagem. Considerando-se que, quanto maior a 

declividade das vertentes maior é a sua fragilidade potencial aos processos erosivos e aos 

movimentos de massa originados pelo escoamento superficial das águas pluviais. O grau de 

fragilidade ambiental é diretamente proporcional ao aumento da declividade potencializando 

o escoamento superficial do solo e assim causando degradação ambiental. As classes de 

declividade utilizadas foram definidas pela EMBRAPA (2006) sendo: plano (0 a 3%), suave 

ondulado (3 a 8%), ondulado (8 a 20%), forte ondulado (20 a 45%) e montanhoso (45 a 75%). 

De acordo com a metodologia de Ross (1994) quando a análise da fragilidade é de maior 

detalhe, como em escalas de 1:25.000 ou maior (1:10.000, 1:5.000, etc.) utiliza-se Classes de 

Declividade. Os intervalos de classes de declividade foram adaptados e utilizados de acordo 

com os dados obtidos na caracterização ambiental, deste modo, essas classes são 

apresentadas no Quadro 48.  

 

Quadro 48 – Classes de fragilidade correspondente as classes de declividade para o Entorno do 
Reservatório da UHE Caconde. 

Classes de Fragilidade Classes de Declividade 

1 - Muito Baixa Plano - 0 a 3% 

2 - Baixa Suave Ondulado - 3 a 8% 

3 - Média Ondulado - 8 a 20 % 

4 - Forte Forte Ondulado - 20 a 45% 

5 - Muito Forte Montanhoso - 45 a 75% 

7.2.1.1.1.2 Índice de dissecação 
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O índice de dissecação do relevo é uma análise morfométrica que considera o grau de 

entalhamento do vale e dimensão interfluvial média (Guimarães et al, 2017). Em termos 

topográficos o grau de entalhamento dos vales “pode ser definido como a distância vertical 

entre os pontos da superfície topográfica e sua projeção numa superfície de referência 

arbitrária, conformada pelos pontos de altitudes máximas dentro de uma área de medição 

unitária” (MUÑOZ e VALERIANO, 2009). Já a dimensão interfluvial média de cada bacia é 

calculada a partir da distância euclidiana média entre seus divisores de água. 

O índice de dissecação do relevo pode ser utilizado para diversas finalidades, como contribuir 

para o melhor entendimento da distribuição espacial de processos morfogenéticos, 

segmentação do relevo e de unidades de paisagem (ROSS, 2000). Para cálculo do índice de 

dissecação do relevo utilizou-se o método automatizado proposto Guimarães et al (2017). 

A partir dos resultados do Grau de Entalhamento do Vale e da Dimensão Interfluvial Média 

pode-se classificar o Índice de Dissecação do Relevo utilizando a Tabela 96. 

Tabela 96 - Matriz dos Índices de dissecação do relevo. Fonte: Classes de fragilidade da variável 
pluviosidade: níveis hierárquicos das variações Ross (2012). 

Dimensão interfluvial 
média 

/ 

Grau de Entalhamento 
dos vales 

1 - Muito 
Baixa  

3750m 

2 - Baixa 

1750 to 
3750m 

3 - Média 

750 to 1750m 

4 – Forte  

250 to 750m 

5 - Muito 
Forte 

250m 

1 - Muito Baixa  

(a partir 20 m)  
11 12 13 14 15 

2 - Baixa 

(20 a 40)  
21 22 23 24 25 

3 - Média 

(40 a 80)  
31 32 33 34 35 

4 – Forte  

(80 a 160)  
41 42 43 44 45 

5 - Muito Forte 

(160)  
51 52 53 54 55 

Ainda Ross (1994), estabeleceu a partir da matriz acima, as categorias morfométricas 

conforme a Tabela 97. 

Tabela 97 - Classificação categórica da morfometria em relação a matriz de dissecação do relevo. 

Classes de Fragilidade Na matriz 

1 - Muito Baixa 11  

2 - Baixa 21,22,12  

3 - Média 31,32,33,13,23  

4 - Forte 41,42,43,44,14,24,34  

5 - Muito Forte 51,52,53,54,55,15,25,35,45  

Fonte: Classes de fragilidade da variável pluviosidade: níveis hierárquicos das variações Ross (2012). 

Para os cálculos de ponderação da Fragilidade Ambiental fica estabelecido 5 classes de 

pesos, que varia de 1 (Muito baixa) a 5 (Muito Forte). 
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7.2.1.1.2 Solos 

A utilização da variável solos para a análise de fragilidade por um lado avalia a potencialidade 

agrícola (aptidão agrícola ou capacidade de uso) e de outro subsidia a análise da fragilidade 

do ambiente em relação às ações antrópicas ligadas a agropecuária.  

A presença de solos suscetíveis aos processos erosivos é um dos fatores principais na 

avaliação da fragilidade ambiental, uma vez que os solos estão diretamente ligados a 

geologia, geomorfologia, declividade, uso e cobertura vegetal, entre outras inúmeras 

variáveis. 

Segundo Ross (1994), quanto aos solos, em sua metodologia são utilizados os critérios 

referentes às características de textura, estrutura, plasticidade, grau de coesão das partículas 

e profundidade/espessura dos horizontes superficiais e subsuperficiais, que estão 

diretamente relacionados com o relevo, litologia e clima. De acordo com a metodologia os 

solos encontrados na área de estudo foram classificados como no Quadro 49.  

Quadro 49 - Classes de fragilidade correspondente as classes de solos para o Entorno do Reservatório 
da UHE Caconde. Fonte: Ross, 1994.  

Classes de Fragilidade Tipos de Solos  

1 - Muito Baixa 
Latossolo Roxo, Latossolo Vermelho escuro e 

Vermelho amarelo, textura argilosa. 

2 - Baixa 
Latossolo Amarelo e Vermelho amarelo, textura 

média/argilosa. 

3 - Média 
Latossolo Vermelho amarelo, Nitossolos, Aluvissolos, 

Neossolos, textura média/argilosa. 

4 - Forte 
Neossolos, Cambissolos, textura média/arenosa, 

Cambissolos. 

5 - Muito Forte 
Neossolos com cascalho, Litólicos e Neossolos 

Quartzarenicos. 

7.2.1.1.3  Uso e Cobertura do Solo 

O uso e cobertura do solo pode ser compreendida como a maneira pela qual o espaço está 

sendo ocupado/usado e a maneira como as terras são usadas. Isso tem influência direta na 

ocorrência de processos erosivos que é uma das principais ameaças a área de estudo. Os 

processos de erosão intensos, as inundações, os assoreamentos desenfreados de 

reservatórios e cursos d'água são consequências do mau uso do solo (FERREIRA et al, 2005). 

Devido a isso a importância da avaliação do uso e cobertura do solo na avaliação da 

fragilidade ambiental.  

As características e a distribuição dos diversos tipos de ocupação do solo são importantes 

para o entendimento da fragilidade ambiental, pois a cobertura vegetal representa a defesa 

do solo. Isto decorre do fato de que a vegetação evita o impacto direto das gotas de chuva no 

solo, impedindo a desagregação das partículas e a consequente compactação do solo. Dessa 

forma, a cobertura do solo que oferece maior proteção em relação a degradação, 

principalmente a relacionadas as águas pluviais são consideradas de grau muito baixo de 
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fragilidade e consequentemente muito alto de proteção. No Quadro 50 é apresentado o 

quadro adaptado de acordo com uso e cobertura da área de estudo. 

Quadro 50 - Classes de fragilidade/proteção correspondente as classes de uso e cobertura do solo para o 
Entorno do Reservatório da UHE Caconde. 

Grau de Fragilidade Tipos de Cobertura UHE Caconde 

1 - Muito Baixa 

Florestas/Matas naturais, florestas 
cultivadas com biodiversidade. 

Área Inundável 

Floresta Estacional 
Semidecidual Aluvial 

Floresta Estacional 
Semidecidual 

Formação Arbórea/Arbustiva 
em Região de Várzea 

Massa d'água 

Vegetação Natural 

2 - Baixa 

Formações arbustivas naturais com 
estrato herbáceo denso, formações 
arbustivas densas (mata secundária 

Cerrado denso, Capoeira densa). Mata 
homogênea de Pinus densa, 

Pastagens cultivadas com baixo 
pisoteio de gado, cultivo de ciclo longo 

como o cacau. 

Revegetação 

Vegetação Secundária 
(Capoeira) 

Vegetação Secundária 
(Macega) 

Culturas Anuais 

3 - Média 

Culturas de ciclo longo em curvas de 
nível/terraceamento como café, laranja 
com forrageiras entre ruas, pastagens 

com baixo pisoteio, silvicultura de 
eucaliptos com sub-bosque de nativas. 

Pastagem 

Silviculturas 

 

4 - Alta 

Culturas de ciclo longo de baixa 
densidade (café, pimenta do reino, 

laranja com solo exposto entre ruas), 
culturas de ciclo curto (arroz, trigo, 

feijão, soja, milho, algodão com cultivo 
em curvas de nível/terraceamento). 

- 

5 - Muito Alta 

Áreas desmatadas e queimadas 
recentemente, solo exposto por 

arado/gradeado, solo exposto ao longo 
de caminhos e estradas, 

terraplenagens, culturas de ciclo curto 
sem práticas conservacionistas 

Solo Exposto 

Área Edificada 

Aterro da Barragem 

Aterro de Corte 

Edificação 

Lazer 

Outras Edificações Rurais 

Porto 

Via Pavimentada 

Via Sem Pavimentação 

7.2.1.1.4 Clima 

Segundo Ayoade (2004), a condição climática é considerada elemento condicionador na 

dinâmica ambiental, pois fornece calor e umidade, principalmente por ser responsável pelo 

desencadeamento de uma série de processos, como a formação de solos, das estruturas e 

formas de relevo, dos recursos hídricos, do crescimento, desenvolvimento e distribuição das 

plantas e animais, chegando a refletir nas atividades econômicas, sobretudo na agricultura e 

na sociedade. Dessa maneira, o clima é um fator determinante para a avaliação da fragilidade, 

uma vez que o clima pode interferir nos inúmeros processos ambientais e sociais.  
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A ocorrência de processos erosivos é um indicativo de fragilidade e o clima por meio da chuva 

pode acelerar esse processo, cujo ação está diretamente ligado com a intensidade e 

distribuição sazonal da chuva. A erosão é o produto da interação chuva/solo, ou seja, 

resulta do poder da chuva em causar danos à estrutura do solo e da capacidade do 

mesmo em resistir. Sendo assim, para avaliar o critério clima utilizou-se dos dados de 

pluviosidade. 

7.2.1.1.4.1 Pluviosidade 

Séries pluviométricas de boa qualidade são necessários para caracterizar o clima de uma 

região. Para o cálculo da intensidade pluviométrica foi utilizado o mapa de isoietas de 

precipitações médias anuais do Brasil produzido pelo Companhia de Pesquisa de Recursos 

Minerais (CPRM) utilizando dados do ano de 1977 a 2006.No Quadro 51 segue descrito como 

ficou a ponderação do critério clima representados pela as características pluviométricas da 

região em estudo. 

Quadro 51 - Classes de fragilidade correspondente as classes de pluviosidade para o Entorno do 
Reservatório da UHE Caconde. Fonte: Classes de fragilidade da variável pluviosidade: níveis 

hierárquicos das variações Ross (2012). 

Classes de Fragilidade Características Pluviométricas 

1 - Muito Baixa 
Situação pluviométrica regular ao longo do ano, com 

volumes anuais não muito superiores a 1.000 mm/ano; 

2 - Baixa 
Situação pluviométrica com distribuição regular ao 

longo do ano, com volumes anuais não muito 
superiores a 2.000 mm/ano; 

3 - Média 

Situação pluviométrica com distribuição anual 
desigual, com períodos secos entre 2 a 3 meses no 

inverno e, no verão, com maior intensidade de 
dezembro a março; 

4 - Forte 

Situação pluviométrica com distribuição anual 
desigual, com período seco entre 3 a 6 meses, e alta 
concentração das chuvas no verão entre novembro e 
abril, quando ocorrem 70% a 80% do total de chuvas; 

5 - Muito Forte 

Situação pluviométrica com distribuição regular, ou 
não, ao longo do ano, com grandes volumes anuais 

ultrapassando 2.500 mm/ano; ou, ainda, 
comportamento pluviométrico irregular ao longo do 
ano, com episódios de chuvas de alta intensidade e 
volumes anuais baixos, geralmente abaixo de 900 

mm/ano (semiárido). 

7.2.1.2 Fragilidade Ambiental dos Ecossistemas Aquáticos  

Conforme ROSS (1990), “todas as modificações inseridas pelo homem no ambiente natural 

alteram o equilíbrio de uma natureza que não é estática, mas que apresenta quase sempre 

um dinamismo harmonioso em evolução estável e contínua, quando não afetada pelos 

homens”. A partir do momento que o equilíbrio dinâmico sofre perturbações antrópicas, entra 

em estado de desequilíbrio permanente ou temporário.  

Partindo desta premissa, a formulação do mapeamento de fragilidades deve partir da adoção 

de uma metodologia de trabalho baseada na compreensão das características e da dinâmica 
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do meio ambiente, visando buscar a integração das diversas disciplinas científicas específicas 

por meio de uma síntese do conhecimento acerca da realidade pesquisada (SOUZA, 2011). 

Com o objetivo de estimativa a fragilidade do reservatório, analisou-se e interpolou-se dados 

referentes ao uso e ocupação do solo, aporte dos tributários, locais de piscicultura, ponto de 

despejo de efluentes e IQA em torno do reservatório da UHE Caconde. Tais variável foram 

ponderadas numa escala de peso que varia de 1 a 5, sendo 1 fragilidade muito baixa e 5 

fragilidade muito alta usando como base o conceito de SPÖRL (2001), na qual define de modo 

mais apropriado e abrangente, que o termo fragilidade ambiental está integrado à 

vulnerabilidade do sistema de sofrer intervenções ou de ser alterado. Quando a interação 

entre os componentes do meio ambiente é rompida, o estado de equilíbrio dinâmico do 

sistema pode entrar em colapso, passando para uma situação de risco ambiental. A 

desestabilização do sistema pode ser causada tanto por processos naturais, quanto ações 

antrópicas.  

Inicialmente, trabalhando no software ArcGIS 10.2, converteu-se os polígonos do Shapefile 

de uso e ocupação do solo em pontos centrais por meio da ferramenta “Feature To Points”, 

posteriormente são agregadas as informações pontuais de aporte dos tributários, locais de 

piscicultura, ponto de despejo de efluentes e IQA. Com um único arquivo *.shp tipo ponto 

contendo todas as informações adicionou-se uma coluna na tabela de atributos, onde foram 

inseridos os pesos para cada classe, seguindo o conceito descrito anteriormente. A Tabela 

98 apresenta as classes e seus pesos ponderados. 

Tabela 98 - Ponderação de Peso das classes de uso. 

PESO / FRAGILIDADE USO 

1 - Muito Baixa 

Afloramento rochoso 

Aterro da barragem 

Aterro de corte 

Floresta estacional semidecidual 

Floresta estacional semidecidual aluvial 

Formação arbustiva em região de várzea 

Massa d'água 

Área inundável 

Áreas alagadas e brejos 

IQA (regular a ótimo) 

2 - Baixa 
Vegetação secundária (Capoeira) 

Vegetação secundária (Macega) 

3 - Média 

Reflorestamento 

Silviculturas 

Culturas anuais 

Pastagem 

Piscicultura 

Vias com pavimentação 

4 - Alta 
Área edificada 

Embarcadouro 
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PESO / FRAGILIDADE USO 

Vias não pavimentada 

5 - Muito Alta 

Alta Densidade de Macrófitas 

Despejos de efluentes 

Solo exposto 

Tributários 

De posse do arquivo *.shp já organizado e preenchido com seus respectivos pesos é feito a 

interpolação dos dados utilizando a ferramenta “Topo to Raster”, restringido os cálculos 

somente ao espelho d´água. O aspecto final do produto gerado é a estimativa da fragilidade 

ambiental para o reservatório da UHE Caconde.   

7.2.2 ELABORAÇÃO DO MAPA DE FRAGILIDADE AMBIENTAL  

Para trabalhar os dados produzidos foi utilizado o software ArcGIS 10.2. Referente à 

metodologia para integração dos dados foi realizada análise integrada empregando a técnica 

de sobreposição ponderada, que aplica uma escala comum de valores para ponderar os 

diversos temas de entrada do modelo. Essa técnica considera a necessidade de analisar os 

atributos definidos, a importância de cada atributo dentro dessa análise e a hierarquia de 

importância dentro das classes de cada atributo analisado. 

Para entender melhor pode-se utilizar o exemplo da Figura 240 onde: 

Dois rasters de entrada foram reclassificados para uma escala de medida 
comum de 1 a 3. Para cada raster é atribuída uma influência percentual. Os 
valores de células são multiplicados por sua influência percentual, e os 
resultados são adicionados em conjunto para criar o raster de saída.  

Por exemplo, considere a célula superior esquerda. Os valores para as duas 
entradas (2 * 0,75) = 1,5 e (3 * 0,25) = 0,75. A soma de 1,5 e 0,75 é de 2,25, 
porque o raster de saída de sobreposição ponderada é inteiro, o valor final é 
arredondado para 2 (ESRI, 2012). 

 
Figura 240 - Superposição ponderada. 

Fonte: ESRI, 2016. 
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No geoprocessamento, a base de dados dos critérios definidos foi cortada para a Área do 

Entorno utilizando a ferramenta clip/ArcGIS, a qual recorta os dados de entrada para um 

formato de saída, a Figura 241 ilustra como a ferramenta funciona (ESRI, 2012). 

 
Figura 241 – Ferramenta Clip. 

Fonte: ESRI, 2016 

Para a integração dos dados e produção da Fragilidade Ambiental utilizou-se a ferramenta 

Union/ArcGIS, onde foram unidos os dados gerados. Ao utilizar a ferramenta foi gerado um 

novo shape com as informações utilizadas somente pela a metodologia de Ross (1994). Essa 

metodologia para elaboração do mapa de fragilidade foi utilizada tanto para a área de entorno 

do reservatório entre as cotas máxima e máxima maximorum como na área de entorno do 

reservatório de 2 km a partir da Cota Máxima Maximorum.  
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7.2.3 RESULTADOS 

O mapeamento da Fragilidade Ambiental representa uma importante ferramenta no 

planejamento territorial ambiental, sendo cada vez mais utilizado em estudos ambientais, 

principalmente para bacias hidrográficas. Esse tipo de mapeamento possibilita a avaliação 

das fragilidades e as potencialidades do meio ambiente de maneira integrada, avaliando a 

influência das atividades antrópicas nos recursos naturais (KAWAKUBO et al, 2005).  

A partir da análise integrada dos critérios utilizando-se da metodologia de Ross (1994) pôde-

se elaborar os Atlas de Fragilidade Ambiental, constituindo em instrumento de avaliação 

ambiental para definição de Zonas Socioambientais das Áreas de Entorno (AE) do 

reservatório da UHE Caconde. De modo a facilitar a visualização das classes de fragilidade 

foram definidos intervalos que compreendesse cada classe. Os Intervalos de fragilidade foram 

assim definidos: 0 a 1: Muito baixa; 1 a 2: Baixa; 2 a 3: Média; 3 a 4: Alta; 4 a 5: Muito alta. A 

seguir são apresentados os resultados do mapeamento da Fragilidade Ambiental para as 

áreas de entono consideradas. 

7.2.3.1 Fragilidade Ambiental dos Ecossistemas Aquáticos  

As variáveis do comportamento hidrodinâmico, temperatura, profundidade, largura, direção e 

velocidade dos ventos, entre outras, não foi levada em conta, devido ao fato das análises 

estrem direcionadas aos fatores de uso e ocupação do entorno imediato e suas influências 

dentro do reservatório. 

O resultado obtido para a fragilidade do reservatório aponta que a fragilidade ambiental varia 

de baixa (35,4%) a média (41,9%) mais ao centro e média a alta (16,4%) nas bordas do 

reservatório da UHE Caconde. De forma geral, as margens estão mais frágeis e vulneráveis 

a perturbações e modificações ambientais que o corpo do reservatório como pode ser 

observado na Tabela 99 e no Atlas Temático da Fragilidade Ambiental (VOLUME III) que 

apresenta as áreas de fragilidade ambiental identificadas no entorno do reservatório 

considerando a Área de Entorno (AE) entre as Cotas Máxima e Máxima Maximorum e no 

reservatório (espelho d’água). 

 

Tabela 99 - Porcentagem de área (ha) para cada classe de Fragilidade Ambiental do Resevatório. 

Classes de Fragilidade Área (ha) Área (%) 

1 - Muito Baixa 181,6 5,5 

2 - Baixa 1178,2 35,4 

3 - Média 1395,1 41,9 

4 - Alta 545,9 16,4 

5 - Muito Alta 27,2 0,8 
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7.2.3.2 Fragilidade Ambiental dos Ecossistemas Terrestres  

7.2.3.2.1 Área de Entorno (AE) do Reservatório: entre as Cotas Máxima Normal e Máxima 

Maximorum 

A Tabela 100 apresenta os resultados quantitativos da aplicação da metodologia de Ross 

(1994; 2012) para mapeamento da fragilidade ambiental. Como pode ser observado na Área 

de Entorno (AE) do Reservatório entre as Cotas Máxima Normal e Maximorum não foram 

encontradas as áreas com fragilidade muito baixa, baixa e muito alta. 

O entorno do reservatório em quase toda sua totalidade encontra-se distribuído em fragilidade 

alta e média. 

Tabela 100 - Porcentagem de área (ha) para cada classe de Fragilidade Ambiental do Resevatório. 

Classes de Fragilidade Área (ha) Área (%) 

3 - Média 178 66,36 

4 - Alta 90 33,64 

Total 268 100,00 

O VOLUME III apresenta o Atlas Temático da Fragilidade Ambiental do Entorno da UHE 

Caconde: entre as Cotas Máxima e Máxima Maximorum, o qual exibe as áreas de fragilidade 

ambiental identificadas nesta Área de Entorno (AE). 

7.2.3.2.2 Área de Entorno (AE) do Reservatório: 2 km a partir da Cota Máxima Maximorum 

A Tabela 101 apresenta os resultados quantitativos da aplicação da metodologia de Ross 

(1994; 2012) para mapeamento da fragilidade ambiental. Como pode ser observado na Área 

de Entorno (AE) do Reservatório: 2 km a partir da Cota de Máxima Maximorum não foram 

encontradas áreas com fragilidade muito baixa, baixa ou muita alta. A maior parte do entorno 

do reservatório possui fragilidade alta. 

Tabela 101 – Resultado quantitativo do mapeamento da fragilidade ambiental para a Área de Entorno (AE) 
do Reservatório 2 km a partir da Cota Máxima Maximorum. 

Fragilidade Área (ha) Área (%) 

Média 3.189 15,7 

Alta 17.141 84,3 

Total 20.330 100,0 

O Mapa 34, em formato A0, apresenta as áreas de fragilidade ambiental identificadas no 

entorno do reservatório considerando 2km a partir da Cota Máxima Maximorum; e no 

Reservatório (espelho d’água).  
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7.3 METODOLOGIA DO ZONEAMENTO SOCIOAMBIENTAL DO ENTORNO DO 

RESERVATÓRIO 

O Zoneamento Ambiental é considerado um dos mais importantes instrumentos da Política 

Nacional do Meio Ambiente (PNMA) para garantir o desenvolvimento sustentável, 

estabelecido no inciso II da art. 9º da Lei Federal nº 6.938/1981 e regulamentado pelo Decreto 

Federal nº 4.297/2002, pois propicia o disciplinamento do uso do solo, o qual constitui 

instrumento fundamental na gestão dos municípios envolvidos. 

O zoneamento aqui proposto visa orientar ou reorientar o planejamento, a ocupação e a 

gestão territorial da região de inserção do empreendimento, bem como conciliar o 

desenvolvimento econômico, os interesses sociais e a utilização dos recursos naturais de 

modo sustentável.  

Conforme explanado no Item 7, o Zoneamento Socioambiental da UHE Caconde, está dividido 

em duas partes, considerando as seguintes áreas: 

• Zoneamento Socioambiental do Entorno da UHE Caconde: entre as Cotas 

Máxima Operativo Normal e Máxima Maximorum; 

• Zoneamento Socioambiental do Entorno da UHE Caconde: 2 km a partir da Cota 

Máxima Maximorum. 

A metodologia aqui apresentada se aplica às duas áreas de entorno consideradas para o 

Zoneamento Socioambiental da UHE Caconde (entre as Cotas Máxima e Máxima 

Maximorum; e os 2 km a partir da Cota Máxima Maximorum). 

O zoneamento socioambiental foi elaborado valendo-se dos dados gerados na caracterização 

ambiental dos meios físico, biótico e socioeconômico (incluindo a arqueologia), no 

mapeamento do uso e ocupação do solo e da fragilidade ambiental, bem como os dispositivos 

legais, estudos técnicos, documentos e instrumentos de ordenamento territorial existentes, 

considerando as duas Áreas de Entorno (AE) da UHE Caconde.  

O estudo de fragilidade ambiental pode conter imprecisões, porém é uma importante base 

para o zoneamento ambiental, indicando potencialidades e fragilidades do terreno e 

fornecendo elementos coerentes para a determinação da ocupação e de usos humanos mais 

adequados frente às imposições do meio ambiente. Dessa forma utilizou-se como base inicial 

para o zoneamento a fragilidade ambiental e o uso do solo da área. 

Referente ao Uso do Solo, foram mapeadas as duas áreas de entorno consideradas para o 

Zoneamento Socioambiental da UHE Caconde, sendo que para o zoneamento entre as Cotas 

Máxima Normal e Máxima Maximorum, o uso e ocupação do solo é parte integrante do 

VOLUME II: Atlas Temático do Uso e Ocupação do Solo da Área de Estudo da UHE Caconde; 

e para o entorno de 2 km a partir da Cota Máxima Maximorum foi elaborado o Mapa 35 

contendo o Uso e Ocupação do Solo do Entorno da UHE Caconde: 2 km a partir da Cota 

Máxima Maximorum. 
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O mesmo se aplica à Fragilidade Ambiental, que está apresentada no VOLUME III: Atlas 

Temático da Fragilidade Ambiental do Entorno da UHE Caconde: entre as Cotas Máxima e 

Máxima Maximorum e Mapa 34 - Fragilidade Ambiental do Entorno da UHE Caconde: 2 km a 

partir da Cota Máxima Maximorum. 

Da mesma forma, o Zoneamento Socioambiental foi dividido em dois mapeamentos, quais 

sejam: VOLUME IV: Atlas Temático do Zoneamento Socioambiental do Entorno da UHE 

Caconde: entre as Cotas Máxima e Máxima Maximorum e Mapa 36 - Zoneamento 

Socioambiental da Área de Entorno da UHE Caconde: 2 km a partir da Cota Máxima 

Maximorum. 

Convêm frisar que os mapas apresentados em formato A3 são devido a escala utilizada de 

1:10.000 e por representarem características diversificadas, em menor proporção em relação 

à dimensão do reservatório e consequentemente o grau de detalhamento é melhor visualizado 

em articulações neste formato, além da facilidade de manuseio das articulações para análise 

e apreciação do documento. 

Já para a área de entorno considerando os 2 km a partir da Cota Máxima Maximorum, devido 

a escala utilizada de 1:75.000, as informações foram consolidadas em mapa único formato 

A0. 
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Número Uso do Solo Área_ha %
1              Massa d'água 78           0,4
2              Vegetação Natural 5.138      25,3
3              Silvicultura 255         1,3
4              Pastagem 7.411      36,5
5              Cultura Anual 7.086      34,9
6              Solo Exposto 12           0,1
7              Área Edificada 349         1,7

20.330   100,0Total
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7.3.1 DEFINIÇÃO DAS ZONAS PROPOSTAS 

O Zoneamento Socioambiental estabelece uma organização territorial, delimitando as zonas 

ambientais e suas diferentes finalidades, definidas com base nas características da região, 

dos tipos de uso e ocupação do solo, bem como dos recursos naturais. Para a efetiva 

proteção/manutenção desses ambientes no decorrer deste documento será apresentado o 

Código de Uso, o qual terá como base essas zonas definidas. 

As zonas foram pré-definidas em conformidade com o Termo de Referência, no entanto, 

considerando as duas áreas zoneadas (área entre as cotas máxima e máxima maximorum e 

área de 2 km a partir da cota máxima maximorum), têm-se as seguintes zonas em cada área 

e algumas particularidades relacionadas a cada uma delas, abaixo citadas. 

Tabela 102 – Zonas identificadas no Zoneamento Socioambiental. 

Zonas da Área entre as cotas máxima e máxima 
maximorum 

Zonas da Área de 2 km a partir da cota máxima 
maximorum 

Zona de Preservação Ambiental (ZPA) 

Zona Urbana (ZU)  

Zona de Expansão Urbana (ZEU)  

Zona de Uso e Lazer e/ou Turismo (ZULT) 

Zona de Recuperação Ambiental (ZRA) 

Zona de Uso Restrito (ZUR) 

Zona de Uso do Reservatório (ZURE) 

Zona de Preservação Ambiental (ZPA) 

Zona Urbana (ZU)  

Zona de Expansão Urbana (ZEU)  

Zona de Uso e Lazer e/ou Turismo (ZULT) 

Zona de Recuperação Ambiental (ZRA) 

Zona de Uso Restrito (ZUR) 

Zona de Utilização Rural (ZURU) 

A Zona de Uso Restrito (ZUR) foi incorporada ao zoneamento devido às características e 

finalidades de áreas próximas à barragem necessitarem de atenção especial para garantir a 

segurança aos usuários do reservatório. Já a Zona de Uso do Reservatório (ZURE) foi 

incorporada apenas na área entre as cotas máxima normal e maximorum devido ao uso 

múltiplo do reservatório (espelho d’água). 

Houve a inserção de uma nova classe, a saber, Zona de Expansão Urbana (ZEU). Essa classe 

foi criada com o objetivo de distinguir áreas com ocupação urbana de áreas de aglomeração 

populacional localizadas em áreas rurais, como por exemplo, loteamentos irregulares, 

condomínios rurais, entre outros.  

De acordo com o CONAMA n° 302/2002, área urbana consolidada é definida por atender aos 

seguintes critérios: 

a) definição legal pelo poder público; 

b) existência de, no mínimo, quatro dos seguintes equipamentos de 
infraestrutura urbana: 

1. malha viária com canalização de águas pluviais, 

2. rede de abastecimento de água; 

3. rede de esgoto; 

4. distribuição de energia elétrica e iluminação pública; 

5. recolhimento de resíduos sólidos urbanos; 

6. tratamento de resíduos sólidos urbanos; e 
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c) densidade demográfica superior a cinco mil habitantes por km2. 

Sendo assim, a ZEU considerará áreas com ocupação populacional, contudo as que estão 

localizadas em contextos rurais sem infraestrutura bem estabelecida, sem facilidades de 

acesso, não podendo se configurar como áreas urbanas.  

A seguir apresenta-se o detalhamento de cada zona proposta, considerando as duas áreas 

do zoneamento socioambiental deste PACUERA. 

7.3.1.1 Zona de Preservação Ambiental (ZPA) 

Primeiramente para a definição dessa zona foi analisada a fragilidade ambiental. Todas as 

áreas classificadas com fragilidade muito alta foram observadas e quando compatível foram 

inseridas nessa zona de forma a proteger contra possíveis interferências que possam 

impactar essas áreas. Além disso, a ZPA engloba as vegetações naturais (fitofisionomias: 

campo, cerradão, cerrado, floresta estacional semidecidual, floresta estacional decidual, 

formação arbórea/arbustiva em região de várzea e vereda, bem como áreas restauradas, 

áreas úmidas, Unidades de Conservação, APPs com vegetações e ilhas com vegetação 

preservada), a fauna terrestre, área de alta fragilidade, patrimônio natural e cultural (sítios 

arqueológicos). 

7.3.1.2 Zona Urbana (ZU)  

De acordo com IBGE (2010), áreas urbanas são as áreas internas ao perímetro urbano de 

uma cidade ou vila, definido por lei municipal. As áreas urbanas são classificadas em área 

urbanizada, área não urbanizada de cidade ou vila e área urbana isolada. Para tanto, serão 

consideradas as seguintes áreas: 

• Áreas em que há proximidade de infraestrutura física e social (atual e futura), 

incluindo facilidade de acesso; 

• Áreas de uso consolidado, conforme Resolução CONAMA nº 303/2002, mesmo 

que apresentem restrições.  

7.3.1.3 Zona de Expansão Urbana (ZEU)  

Conforme explicitado acima, na presente metodologia, essa classe foi formulada para atender 

às especificidades da região em que há a presença de loteamentos e condomínios localizados 

na área rural dos municípios atingidos. Tais regiões não apresentam os critérios básicos para 

serem consideradas urbanas.  

Para tanto, entende-se como ZEU as edificações, loteamentos, condomínios localizados nas 

áreas rurais, sem infraestrutura urbana consolidada: 

• Áreas que apresentam edificações, loteamentos e/ou condomínios em que não 

há proximidade de infraestrutura física e social e facilidade de acesso. 
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7.3.1.4 Zona de Uso e Lazer e/ou Turismo (ZULT) 

Participam desta zona os espaços dedicados ao turismo e lazer, com importante valor 

paisagístico, sendo locais de baixa declividade, fácil acesso à população e com 

disponibilidade de infraestrutura próximos ao reservatório, tais como as praias e os portos, 

nos quais existem atividades de recreação. 

As áreas de lazer e/ou turismo propostas englobam somente as áreas públicas, sendo que os 

locais particulares implantados no entorno do reservatório estão classificados na ZOU. Ambos 

os casos (áreas públicas ou particulares) deverão seguir os procedimentos de licenciamento 

ambiental federal, estadual, municipal, assim como as normas da AES Tietê.  

Esta zona é importante para disciplinar o uso dos recursos naturais nestes espaços, com 

vistas a evitar a degradação ambiental. 

7.3.1.5 Zona de Recuperação Ambiental (ZRA) 

Nesta zona foram incluídas as áreas, com fragilidade muito alta a média, as quais a 

recuperação ambiental é possível e seu uso compatível. Além disso, estão incluídas nesta 

zona, áreas com vegetação secundária, pastagem, áreas com solo exposto, APPs de rio e 

veredas degradadas, áreas com processos erosivos definidos e algumas áreas de culturas 

anuais e/ou silvicultura.  

Compreende a região contígua ao reservatório artificial com a cobertura vegetal 

comprometida, áreas com solo exposto sem medidas conservacionistas e áreas com certo 

grau de desenvolvimento de processos erosivos e instabilidade de encostas, demandando 

ações de recuperação ambiental.  

7.3.1.6 Zona de Uso Restrito (ZUR) 

Estão incluídas nesta zona as áreas de aterro da barragem, casa de máquinas, vertedouros, 

tomada d’água e canais de fuga da UHE Caconde, além de um buffer de 1.500 metros a partir 

da barragem a montante e a jusante no qual é proibido pesca em empreendimentos 

hidrelétricos da Bacia do Rio Paraná segundo IN IBAMA nº 26/2009.  

7.3.1.7 Zona de Uso do Reservatório (ZURE) 

A ZURE compreende toda a massa d’água do reservatório, com exceção da massa d’água 

contida na ZUR. Nesta zona são permitidos usos múltiplos, que devem seguir os 

procedimentos de licenciamento ambiental federal, estadual, municipal, assim como as 

normas da AES Tietê. 

Destaca-se que esta Zona é específica da Área de Entorno (AE) do Reservatório: entre as 

cotas máxima maximorum. 
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7.3.1.8 Zona de Utilização Rural (ZURU) 

A ZURU compreende as áreas onde existe o desenvolvimento de atividades 

agrossilvopastois, onde há o predomínio de solos férteis e de baixa declividade, com alto 

potencial agrícola e propícios às atividades mecanizadas e semi-mecanizadas. Além disso, 

são locais fundamentais para a sustentabilidade das populações tradicionais que obtêm a sua 

subsistência das mesmas. 

Portanto, esta zona tem como objetivo a manutenção dessas populações no desenvolvimento 

de suas atividades agropecuárias, por meio das quais tiram grande parte de seu sustento. 

Além disso, deverão ser utilizadas tecnologias menos impactantes ao meio ambiente, 

permitindo a sustentabilidade dessas atividades e mantendo o equilíbrio natural. 

Destaca-se que esta Zona é específica da Área de Entorno (AE) do Reservatório: entre as 

cotas máxima maximorum e que esta Zona foi considerada apenas na Área de 2km a partir 

da cota Máxima Maximorum, pois na Área entre as cotas máxima e máxima maximorum, de 

propriedade da AES Tietê contígua ao reservatório, não há indicação para atividades 

agropecuárias. 

7.3.2 DEFINIÇÃO DO CÓDIGO DE USO 

O Código de Uso constitui-se na regulamentação dos usos das Zonas criadas tendo como 

base uma série de dispositivos legais e administrativos vigentes nos níveis federal, estadual 

e municipal, apresentados no 4.1. Essa regulamentação é elaborada em relação aos critérios 

e atributos específicos de cada tipo de zona, envolvendo todos os fatores sociais, bióticos e 

abióticos da área. O mapeamento do uso do solo e dos elementos da paisagem foi o fator 

determinante na viabilização do zoneamento e do código de uso de cada zona no entorno do 

reservatório da UHE Caconde. 

O principal uso do reservatório consiste na geração de energia elétrica, porém existem usos 

múltiplos do reservatório e do seu entorno que exigem o estabelecimento de restrições, sendo 

alguns permitidos e outros proibidos para cada zona. As definições de tipos de usos ou 

atividades inseridas no Código de Uso estão contidas no Quadro 52.  

Quadro 52 - Definição dos tipos de usos ou atividades inseridas no Código de Uso. 

Tipos de Uso e/ou Atividade Definição 

Permitido 
Uso ou atividades compatíveis com as funções e objetivos da zona 
considerada. Em alguns casos é necessária a permissão do órgão 

ambiental competente e/ou da AES TIETÊ. 

Proibido Uso ou atividade conflitante com o objetivo da zona considerada. 

É considerado “permitido” o uso ou as atividades compatíveis com as funções e objetivos de 

cada zona considerada. Em alguns casos é necessária a permissão do órgão ambiental 

competente e/ou da AES TIETÊ. São usos e atividades que não causam prejuízos à qualidade 

ambiental do reservatório e do seu entorno ou aqueles que necessitam de controle e 
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licenciamento para serem desenvolvidos. Na definição de “proibido”, considera-se todo uso 

que seja danoso e/ou conflitante com o objetivo da zona considerada.  

Para a criação do código de uso foram consideradas a definição e o objetivo da respectiva 

zona, conforme apresentado no 7.3.1.  

7.3.3 DEFINIÇÃO DA PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO, 

RECUPERAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO  

Com base na Caracterização Ambiental do Entorno do Reservatório, apresentada no item 6 

deste Plano, foram sugeridas medidas específicas que poderão auxiliar na otimização e 

adequação dos diversos usos das áreas do entorno do reservatório e na recuperação de áreas 

já degradadas. 

A gestão dos usos múltiplos do reservatório e seu entorno a partir de Medidas de 

Conservação, Recuperação e Potencialização, que poderão estar apoiadas por programas de 

monitoramento ambiental, visa auxiliar na integração das atividades sociais e econômicas 

existentes no entorno do reservatório de acordo com a realidade de cada uma das zonas 

identificadas, priorizando a preservação dos recursos naturais e a qualidade de vida da 

população local.  
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8 ZONEAMENTO SOCIOAMBIENTAL DO ENTORNO DA UHE CACONDE 

ENTRE AS COTAS MÁXIMA E MÁXIMA MAXIMORUM: RESULTADOS 

8.1 ZONAS DEFINIDAS PARA O ENTORNO DA UHE CACONDE: ENTRE AS COTAS 

MÁXIMA E MÁXIMA MAXIMORUM 

A partir da definição das zonas, a seguir descritas em conformidade com a metodologia 

indicada no Item 7.3.1, foi possível a elaboração do zoneamento socioambiental, 

representado no Quadro 53 com as suas respectivas características, detalhando os elementos 

considerados nesta avaliação, e o Atlas Temático do Zoneamento Socioambiental do Entorno 

da UHE Caconde: entre as Cotas Máxima e Máxima Maximorum apresentado do VOLUME 

IV. 

8.1.1 ZONA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (ZPA) 

A ZPA representa aproximadamente 2,81% da Área de Entorno zoneada, com o equivalente 

a 111,39 hectares. Incorpora, portanto, os espaços que devem ser protegidos em razão da 

importância dos ecossistemas e recursos naturais existentes, os quais mantêm o equilíbrio 

hidrológico da bacia e a manutenção da qualidade da água do reservatório. Além disso, todas 

as áreas classificadas com fragilidade muito alta foram observadas e quando compatível 

foram inseridas nessa zona de forma a proteger contra possíveis interferências que possam 

impactar essas áreas. 

A ZPA constitui ambiente essencial para o deslocamento e abrigo das diversas espécies da 

fauna local, sendo consideradas de alto interesse ambiental. Além disso, as áreas úmidas e 

APPs de rio e veredas inseridas nesta zona são de suma importância na qualidade dos 

recursos hídricos superficiais e são protegidas pelos termos da Lei de Proteção da Vegetação 

Nativa (Lei nº 12.651/2012) e das Resoluções CONAMA nº 302/2002 e 303/2002.  

Ademais, nessa zona estão incluídos patrimônios culturais protegidos por legislações federais 

específicas, tais como: o Decreto-Lei nº 25 e a Lei nº 3.924, dentre outras. Desta forma, as 

áreas nas quais foram localizados sítios arqueológicos serão devidamente preservadas. 

8.1.2  ZONA URBANA (ZU) 

A ZU representa aproximadamente 0,04% da Área de Entorno zoneada, com o equivalente a 

1,57 hectares. Compreende as áreas já consideradas como áreas urbanas pelo os Planos 

Diretores dos respectivos municípios, as quais possuem edificações, loteamentos, 

reassentamentos e outros tipos de ocupação. 

Estão incluídas nesta zona as áreas com malha urbana, distritos, vilarejos, pequenos 

povoados rurais, sedes distritais, estradas e rodovias e aquelas áreas previstas para 

expansão urbana nos Planos Diretores dos municípios atingidos pelo empreendimento. 
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Os espaços desta zona são áreas já antropizadas, de interesse para a ocupação urbana. São 

áreas que deverão possuir saneamento básico adequado e recuperação das condições 

ambientais. Devendo ser respeitada a legislação federal, estadual e municipal aplicável, bem 

como as normas da AES TIETÊ. 

A ZOU representa áreas que possuem ocupação urbana, contudo podem contar com 

revegetação nas áreas adjacentes ao reservatório, ficando a critério da Concessionária. 

8.1.3 ZONA DE EXPANSÃO URBANA (ZEU)  

A ZEU representa aproximadamente 0,07% da Área de Entorno zoneada, com o equivalente 

a 2,90 hectares. Compreende as áreas que apresentam edificações, loteamentos e/ou 

condomínios em que não há proximidade de infraestrutura física e social e facilidade de 

acesso, localizadas em áreas rurais. 

De maneira geral, são áreas já antropizadas com nível baixo de ocupação populacional. 

Contudo, são áreas com grande proximidade do reservatório representando áreas que 

deverão ter acompanhamento quanto à implantação de novos domicílios. Entre as 

recomendações estão a de tratamento dos efluentes domésticos (fossas sépticas); destinação 

adequada dos resíduos sólidos e recuperação das áreas adjacentes ao reservatório. Devendo 

ser respeitada a legislação federal, estadual e municipal aplicável, bem como as normas da 

AES TIETÊ. 

A ZEU representa áreas que possuem ocupação populacional, mas que podem contar com 

revegetação nas áreas adjacentes ao reservatório, ficando a critério da Concessionária. 

8.1.4 ZONA DE USO DE LAZER E/OU TURISMO (ZULT) 

A ZULT representa aproximadamente 0,08% da Área de Entorno zoneada, o equivalente a 

3,13 hectares. Considerou as áreas com potencial turístico, valor paisagístico e de lazer para 

as comunidades lindeiras. É uma importante área de potencial econômico, visto que possibilita 

aos habitantes lindeiros a prática do turismo, gerando ganhos econômicos.  

Nesta zona também é importante disciplinar o uso dos recursos naturais, com vistas a evitar 

a degradação ambiental. Qualquer implantação de instalações deverá seguir os 

procedimentos de licenciamento ambiental federal, estadual, municipal, assim como 

precisarão ter autorização da AES Tietê quando em área de seu domínio.  

8.1.5 ZONA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (ZRA) 

A ZRA representa aproximadamente 3,48% da Área de Entorno (AE) zoneada, o equivalente 

a 138,05 hectares, e representa as áreas sensíveis e/ou alteradas existentes na AE. Essa 

zona engloba os espaços nos quais os atributos naturais encontram-se alterados por 

atividades antrópicas, locais frágeis e relevantes para a conservação do solo e/ou da 



 

PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO 
RESERVATÓRIO ARTIFICIAL  

PACUERA UHE CACONDE 

VOLUME I 
 

 

 

MRS Estudos Ambientais Ltda. 
www.mrsambiental.com.br 

437 

 

qualidade da água do reservatório. Nesta zona também foram incluídas as áreas, com 

fragilidade muito alta a média, as quais a recuperação ambiental é possível e seu uso 

compatível. Portanto, locais que necessitam de recuperação dos ambientes naturais 

indispensáveis para a manutenção da vida silvestre e restabelecimento do equilíbrio 

ecológico. 

Ressalta-se que a AES Tietê, em conformidade com Plano Básico Ambiental e Plano de 

Reflorestamento da UHE Caconde, realizou o plantio no entorno do reservatório nas áreas 

em faixa maior que 12 metros de largura, ou seja, a APP no entorno do reservatório sob a 

responsabilidade da AES Tietê (entre a cota máxima e a cota de desapropriação) já foi 

reflorestada/recuperada. 

8.1.6 ZONA DE USO RESTRITO (ZUR) 

A ZUR representa aproximadamente 22,70% da Área de Entorno zoneada, equivalente a 

900,98 hectares. Compreende os locais à jusante e à montante da usina e suas estruturas de 

funcionamento, onde foi aplicado um buffer de 1,5 km a jusante e a montante da barragem. 

Desta forma, essa zona possui área dentro da AE a montante da barragem e fora da AE à 

jusante da barragem. 

Nesta zona o acesso deve ser totalmente impedido por meio de sinalização para aumentar a 

segurança dos usuários do reservatório. São espaços onde somente pessoas devidamente 

autorizadas pela AES TIETÊ podem transitar para operação e/ou manutenção das instalações 

da UHE. 

Portanto, a ZUR tem como objetivo a segurança da população, evitando que pessoas 

frequentem essas áreas como medida de segurança à vida dessas pessoas e às instalações 

da UHE. Nesta zona é necessário ter fácil acesso à veículos de pequeno e grande porte para 

eventuais casos de acidentes e evacuação na usina. 

Além disso, está contemplando nessa zona a proibição da pesca a menos de 1500 m da 

barragem da UHE, essa medida além de promover a conservação de espécies da ictiofauna 

que realizam piracema, também protege a população de uma zona crítica para uso. 

8.1.7 ZONA DE USO DO RESERVATÓRIO (ZURE) 

A ZURE representa aproximadamente 70,82% da Área de Entorno zoneada, com 2810,68 

hectares de massa d’água. Toda esta zona é de importância para o equilíbrio socioambiental 

regional, movimentando a economia da população local por meio de turismo, pesca, por 

exemplo, assim como constitui grande importância para as populações da fauna terrestre e, 

principalmente, aquática. 

Portanto, este zoneamento configurará um conjunto de medidas e usos que visam o equilíbrio 

entre as comunidades faunísticas e sociais. Para os usos nessa zona, os procedimentos de 
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licenciamento ambiental federal, estadual, municipal, assim como as normas da AES TIETÊ 

devem ser seguidos. 

8.1.8 QUADRO RESUMO: ZONAS DEFINIDAS PARA O ENTORNO DA UHE CACONDE 

ENTRE AS COTAS MÁXIMA E MÁXIMA MAXIMORUM 

A fim de apresentar uma melhor visualização do zoneamento socioambiental e sua relação 

com o Código de Uso e o Atlas Temático do Zoneamento Socioambiental (VOLUME IV), cada 

uma das linhas do Quadro 53 contém uma zona, com suas respectivas características de 

modo resumido e dinâmico, de acordo com as cores do mapeamento do zoneamento. Estas 

cores são padrão para cada zona, inclusive sendo usadas na composição do Código de Uso 

e na Proposição das Medidas de Conservação, Recuperação e Potencialização. 

 

Quadro 53 – Zonas definidas para o Entorno da UHE Caconde entre as Cotas Máxima e Máxima 
Maximorum e suas respectivas características e finalidades. 

Zona Área (ha) 
% da área 
de estudo 

Características 

Zona de 
Preservação 

Ambiental 

(ZPA) 

111,39 2,81% 

• Áreas com fragilidade muito alta e compatível com a 
zona; 

• Vegetação: floresta estacional semidecidual, floresta 
estacional semidecidual aluvial;  

• Áreas alagadas e brejos; 

• Formação arbórea/arbustiva em região de várzea e 
vereda; 

• APPs de rio e vereda com vegetação; 

• Ilhas com Vegetação Preservada; 

• Áreas Restauradas; 

• Sítios Arqueológicos.  

Zona Urbana (ZU) 1,57 0,04% 
• Áreas Urbanas; 

• Expansão Urbana. 

Zona de Expansão 
Urbana (ZEU) 

2,90 0,07% 

• Áreas que apresentam edificações, loteamentos e/ou 
condomínios em que não há proximidade de infraestrutura 
física e social e facilidade de acesso, localizadas em áreas 
rurais. 

Zona de Uso de 
Lazer e/u Turismo 

(ZULT) 
3,13 0,08% 

• Lazer; 

• Algumas Edificações/ Área Edificada usada para lazer. 

Zona De 
Recuperação 

Ambiental (ZRA) 
138,05 3,48% 

• Áreas com fragilidade muito alta a média, as quais a 
recuperação ambiental é possível e seu uso compatível; 

• Vegetação Secundária; 

• Pastagem; 

• Culturas Anuais  

• Silviculturas; 

• Solo Exposto; 

• Aterro de Corte (pontes); 

• APPs de rio e vereda sem Vegetação; 

• Áreas com Processos Erosivos; 

• Corredores ecológicos de fauna e áreas prioritárias para 
criação de corredores ecológicos de fauna. 
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Zona Área (ha) 
% da área 
de estudo 

Características 

Zona de Uso 
Restrito (ZUR) 

900,98 22,70% 
• Aterro da Barragem; 

• 1500 m a montante e jusante do Aterro da Barragem. 

Zona de Uso do 
Reservatório 

(ZURE) 
2.810,68 70,82% 

• Área Inundável; 

• Massa d’água (rios perenes, lagoas e lago). 

8.2 MAPEAMENTO DO ZONEAMENTO SOCIOAMBIENTAL DO ENTORNO DO 

RESERVATÓRIO DA UHE CACONDE: ENTRE AS COTAS MÁXIMA E MÁXIMA 

MAXIMORUM 

O VOLUME IV, apresenta o Atlas Temático do Zoneamento Socioambiental do Entorno da 

UHE Caconde: entre as Cotas Máxima e Máxima Maximorum, que contém sete zonas 

definidas para a sua Área de Entorno (AE) correspondente, e servirá de referência para a 

aplicação do Código de Uso, que constitui no principal resultado desta etapa do PACUERA. 

Esta cartografia serve como instrumento orientador para o uso do entorno do reservatório, 

visando o desenvolvimento/manutenção de um ambiente equilibrado. 

8.3 CÓDIGO DE USO PARA O ENTORNO DA UHE CACONDE: ENTRE AS COTAS 

MÁXIMA E MÁXIMA MAXIMORUM 

A seguir estão apresentadas as propostas de atividades e/ou usos divididos em permitidos ou 

proibidos para cada zona do reservatório segundo a legislação atual e as diretrizes 

estabelecidas pelos órgãos regulamentadores e em conformidade com a metodologia 

indicada no Item 7.3.2. 

8.3.1 ZONA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (ZPA)  

A Zona de Preservação Ambiental (ZPA) compreende espaços com níveis diferenciados de 

conservação e/ou fragilidade e, devido a isso, adota-se uma postura de controle mais rigorosa. 

Por isso, nessa zona, que está presente nos dois zoneamentos socioambientais deste 

PACUERA, é permitido: 

• O acesso de animais à água para fins de dessedentação; 

• O enriquecimento florestal com espécies nativas dos ecossistemas da região, 

mediante autorização da parte responsável pela área; 

• A recuperação de áreas degradadas ou sujeitas à erosão, mediante autorização 

da parte responsável pela área; 

• A coleta de vegetação e animais para fins científicos, desde que devidamente 

autorizada por órgãos ambientais competentes; 
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• Atividades de educação ambiental e pesquisa científica, mediante autorização da 

parte responsável pela a área; 

• Acesso à água para fins de abastecimento público, mediante autorização do 

órgão competente e AES Tietê; 

• Outros usos solicitados serão avaliados e sua aprovação dependerá da AES 

Tietê e do órgão responsável. 

É proibido: 

• Desmatamento; 

• Parcelamento de solo; 

• Atividades agrícolas entre outras que envolvam produção econômica; 

• Recuperação de áreas com espécies exóticas;  

• Uso de fogo como elemento de manejo; 

• Construções de edificações para usos diversos (tais como: residenciais, 

institucionais, coletivas, sanitárias, rurais, entre outras); 

• Movimentação, terraplanagem e remoção de solo; 

• Atividades minerárias e extrativistas, exceto em casos que existam com 

aprovação e regulamentação dos órgãos públicos responsáveis. 

Nos locais de ocorrência de sítios arqueológicos, sugere-se a proibição do uso da terra para 

qualquer finalidade, em caráter de permanência, de modo a proteger o patrimônio histórico e 

cultural, considerados bens da União, a fim de evitar sua destruição ou exploração econômica, 

conforme estabelecem as legislações federais e estaduais. Qualquer uso da área deve ser 

autorizado previamente pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Natural). 

8.3.2 ZONA URBANA (ZU) 

A Zona Urbana (ZU) é constituída por áreas com características adequadas de uso e 

ocupação antrópica do reservatório e seu entorno. Incorpora áreas urbanas e áreas de 

expansão urbana.  

Importante ressaltar que as áreas supracitadas se referem às edificações/usos urbanos 

existentes dentro desta zona. A AES Tietê, considerando a área de sua propriedade (entre as 

Cotas Máxima Normal e Maximorum), realiza a gestão fundiária junto a essas 

edificações/usos existentes, no entanto não permite a construção/implantação de novas 

edificações/usos dentro da sua área sem autorização prévia.  

O zoneamento foi estabelecido de acordo com a homogeneidade dos usos permitidos e 

proibidos definidos em conformidade com o estabelecido em legislações vigentes. A definição 

de atividades permitidas ou proibidas teve como objetivo conferir sustentabilidade na relação 

entre o convívio antrópico e um meio natural relativamente frágil. 
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Toda área urbana consolidada deverá possuir rede coletora de esgotos e coleta regular de 

lixo com incentivo à coleta seletiva. Para determinada área ser considerada como consolidada 

é necessário estar de acordo com a regulamentação aceita pelo órgão ambiental de que se 

trata de área consolidada, nos termos da lei.  

O estabelecimento de novas áreas urbanas, devidamente aprovadas pela AES Tietê e órgãos 

responsáveis, deverão seguir as leis municipais e o novo zoneamento proposto, sendo 

precedidos da transformação da área em Expansão Urbana com todo processo sob 

responsabilidade das prefeituras municipais. Os projetos deverão contemplar estações de 

tratamento de esgoto, destinação adequada de resíduos sólidos e deverão ser aprovados 

pelos órgãos municipais de Meio Ambiente.  

A Zona de Ocupação Urbana está presente nos dois zoneamentos socioambientais deste 

PACUERA. Na ZOU, quando avaliadas e permitidas pela AES Tietê e órgãos responsáveis, 

são permitidas: 

• Ocupações urbanas já existentes previstas na legislação; 

• Novas ocupações. 

É proibido: 

• Instalação de lixões a céu aberto ou aterros de qualquer espécie (conduzidos, 

sanitários ou industriais), assim como a deposição de entulhos com restos de 

material industrial ou de construção civil; 

• Ocupação urbana sem autorização da AES Tietê e sem licenciamento ambiental; 

• Expansão urbana irregular. 

8.3.3 ZONA EXPANSÃO URBANA (ZEU) 

A Zona de Expansão Urbana (ZEU) é constituída por áreas com características adequadas 

de uso e ocupação antrópica do reservatório e seu entorno, são áreas já antropizadas, mas 

com baixo nível de ocupação populacional. Contudo, são áreas próximas ao reservatório 

representando áreas que deverão ter acompanhamento quanto à implantação de novos 

domicílios.  

Importante ressaltar que as áreas supracitadas se referem às edificações/usos urbanos 

existentes dentro desta zona localizadas na área de entorno de Caconde entre as Cotas 

Máxima Normal e Maximorum, a AES Tietê realiza a gestão fundiária junto a essas 

edificações/usos existentes, no entanto não permite a construção/implantação de novas 

edificações/usos dentro da sua área sem autorização prévia.  

O zoneamento foi estabelecido de acordo com a homogeneidade dos usos permitidos e 

proibidos definidos em conformidade com o estabelecido em legislações vigentes. A definição 

de atividades permitidas ou proibidas teve como objetivo conferir sustentabilidade na relação 

entre o convívio antrópico e um meio natural relativamente frágil. 
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Essas áreas deverão possuir tratamento de efluentes domésticos (fossas sépticas) e 

destinação adequada dos resíduos sólidos com incentivo à coleta seletiva.  

Para o estabelecimento de novas áreas de loteamentos e/ou condomínios, deverá ser 

respeitada a legislação federal, estadual e municipal aplicável, bem como as normas da AES 

Tietê quando cabível. Os projetos deverão contemplar ações de compensação ambiental 

aprovadas pelos órgãos municipais de Meio Ambiente.  

A Zona de Aglomeração Urbana está presente nos dois zoneamentos socioambientais deste 

PACUERA. Na ZEU, quando avaliados e permitidos pela AES Tietê e órgãos responsáveis, 

são permitidos: 

• Áreas de ocupação populacional localizadas na área rural já existentes previstas 

na legislação; 

• Novos condomínios e/ou loteamentos na área rural, respeitando a legislação 

pertinente. 

É proibido: 

• Instalação de lixões a céu aberto ou aterros de qualquer espécie (conduzidos, 

sanitários ou industriais), assim como a deposição de entulhos com restos de 

material industrial ou de construção civil; 

• Ocupações territoriais sem autorização da AES Tietê (quando em áreas de sua 

responsabilidade) e sem licenciamento ambiental; 

• Expansão de áreas já implantadas sem autorização. 

8.3.4 ZONA DE USO DE LAZER E/OU TURISMO (ZULT) 

A Zona de Uso de Lazer e/ou Turismo (ZULT) incorpora espaços de participação e integração 

comunitária e social, correspondendo às áreas e equipamentos de lazer e recreação, 

vinculadas ou não ao uso do reservatório, e aos portos, quando associados à área de lazer. 

São os casos das praias públicas - ou prainhas, como são chamadas na região -, em que o 

uso está relacionado às atividades de pesca, embarque e desembarque de pequenos barcos 

e/ou atracadouros de balsas, nado, festividades culturais, recreação e prática de esportes 

aquáticos. 

A ZULT também está caracterizada pela presença expressiva de belezas cênicas, vistas 

panorâmicas, proximidade com vegetação nativa e o próprio reservatório, devendo seguir as 

diretrizes de promoção, valorização e preservação do patrimônio natural e cultural da Área do 

Entorno de Reservatórios, bem como a valorização da população como responsável e 

destinatária do desenvolvimento turístico.  

A Zona de Uso de Lazer e/ou Turismo está presente nos dois zoneamentos socioambientais 

deste PACUERA. Na ZULT é permitido: 
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• Implantação de novas áreas de lazer com a devida infraestrutura de suporte 

necessária ou ampliações das áreas já existentes, assim como abertura de novas 

trilhas, desde que sejam avaliadas e aprovadas pela AES Tietê e órgão 

responsável; 

• Construção de píeres, rampas, decks e estruturas flutuantes (mediante 

autorização da Capitania dos Portos, Delegacias da Marinha, Agências da 

Marinha ou órgão conveniado) e aprovadas pela AES Tietê e órgão responsável; 

• Instalação de praias artificiais, desde que previamente autorizados pela AES 

Tietê e aprovados pelo órgão competente; 

• Motonáutica (desde que o piloto possua habilitação de Arrais Amador e registro 

da embarcação); 

• Atividades voltadas para pesquisas científicas e educação ambiental; 

• Recuperação da vegetação com espécies nativas dos ecossistemas da região 

mediante aprovação do órgão ambiental; 

• Navegação turística (mediante autorizações e licenças pertinentes); 

• Realização de eventos culturais e esportivos (mediante autorizações e licenças 

pertinentes); 

• Utilização e melhoria de acessos preexistentes e construção de novos acessos 

(mediante autorização do projeto); 

• Construção de apoios náuticos para acesso e retirada de embarcações, 

envolvendo rampas, docas molhadas, guinchos, pórticos e semelhantes 

(mediante autorização do projeto); 

• Outros usos solicitados serão avaliados e sua aprovação dependerá da AES 

Tietê e do órgão responsável. 

 

 

É proibido: 

• Uso de veículos motorizados (lanchas, jet ski e outros) próximo às áreas 

marginais urbanizadas ou nos locais de praias públicas; 

• Praias particulares; 

• Pesqueiro (estaleiro, tablado, trapiche); 

• Criação comercial de peixes próximo às áreas de praias públicas; 

• Implantação de loteamentos. 

Por fim, fica estabelecido que as zonas para a implantação de atividades voltadas ao Lazer 

e/ou Turismo deverão contar com infraestrutura de equipamentos e serviços, correspondendo 
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a facilidade de acessos, água, esgoto, telefonia, energia elétrica, sistema de coleta de lixo, 

posto de saúde, segurança, entre outros que permitam a prática do esporte, do lazer e do 

turismo nas áreas propícias. 

Deverão ainda ser instaladas estruturas para segurança dos banhistas, como placas e boias 

de sinalização da área indicada para o banho, profundidade e a presença de tocos de árvores, 

além da implantação de local para salva-vidas visando o controle da área. 

8.3.5 ZONA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (ZRA) 

Pertence à Zona de Recuperação Ambiental (ZRA) as áreas com vegetação secundária, 

pastagem, áreas com solo exposto, APPs de rio degradadas e áreas com processos erosivos. 

Devido à fragilidade e degradação dos recursos naturais causados por esses usos do solo 

faz- se necessário a recuperação dessa área, uma vez que o manejo sustentável desta zona 

é fator fundamental para a conservação do reservatório e da qualidade de sua água. Com a 

presença de cobertura vegetal comprometida, áreas com solo exposto sem medidas 

conservacionistas e áreas com presença de processos erosivos não é possível garantir a 

estabilidade dos processos ecossistêmicos e, consequentemente, o equilíbrio socioambiental.  

A Zona de Recuperação Ambiental está presente nos dois zoneamentos socioambientais 

deste PACUERA. Portanto, na ZRA é permitido:  

• O acesso de animais à água para fins de dessedentação; 

• O enriquecimento florestal com espécies nativas dos ecossistemas da região; 

• Atividades de ecoturismo e educação ambiental, mediante prévia autorização; 

• Acesso à água para fins de abastecimento público, mediante autorização do 

órgão competente e AES Tietê (quando em área de seu domínio); 

• Outros usos solicitados serão avaliados e sua aprovação dependerá da AES 

Tietê (quando em área de seu domínio) e do órgão responsável. 

É proibido: 

• Desmatamento; 

• Parcelamento de solo; 

• Atividades agrícolas entre outras que envolva produção econômica; 

• Recuperação de áreas com espécies exóticas;  

• Uso de fogo como elemento de manejo; 

• A construção de edificações para usos diversos (tais como: residenciais, 

institucionais, coletivas, sanitárias, rurais, entre outras); 

• Movimentação, terraplanagem e remoção de solo; 
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• Atividades minerárias e extrativistas, exceto em casos que existam com 

aprovação e regulamentação dos órgãos públicos responsáveis.  

8.3.6 ZONA DE USO RESTRITO (ZUR) 

A principal diretriz da Zona de Uso Restrito (ZUR) é garantir a segurança da população e das 

instalações da UHE Caconde. Nesta Zona é permitido: 

• Atividades técnicas e administrativas diversas referentes à barragem, 

reservatório, geração e operação pela AES Tietê; 

• Instalação de estruturas para acessar o reservatório pela AES Tietê; 

• Acessos de pessoas mediante autorização individual da AES Tietê; 

• Medidas de contenção e recuperação de áreas degradadas ou susceptível à 

erosão, mediante autorização prévia da AES Tietê; 

• Atividades de pesquisas e coleta de fauna e flora para fins científicos, mediante 

autorização do órgão competente e AES Tietê; 

• Outros usos solicitados serão avaliados e sua aprovação dependerá da AES 

Tietê e do órgão responsável. 

E é proibido: 

• Acessos de pessoas não autorizada pela AES Tietê; 

• Atividades extrativista, minerárias, caça, pesca e recreação; 

• Atividades agrícolas entre outras que envolva produção econômica; 

• Desmatamento; 

• Emprego do fogo. 

8.3.7 ZONA DE USO DO RESERVATÓRIO (ZURE) 

A ZURE compreende toda a massa d’água do reservatório, com exceção da massa d’água 

contida na ZUR. O reservatório pode ser utilizado para usos múltiplos desde que observadas 

a seguinte regulamentação: 

É permitido: 

• Atividades de pesca de acordo com as Instruções Normativas do IBAMA nº 

25/2009 e 26/2009, que tratam do defeso da reprodução dos peixes e da proteção 

e estímulo à pesca, respectivamente, para a bacia hidrográfica do rio Paraná 

estabelecendo normas para a gestão do uso sustentável dos recursos 

pesqueiros;  
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• Banho e nado nas áreas sinalizadas e definidas para tal uso, seguindo a 

resolução CONAMA nº 274 de 29 de novembro de 2000, que define os critérios 

de balneabilidade em águas brasileiras; 

• Navegação comercial, recreativa, turística e esportiva, desde que devidamente 

autorizadas e fiscalizadas pelos órgãos competentes; 

• Instalação de equipamentos e dutos necessários para a captação e tratamento 

de água para irrigação ou outros usos rurais, desde que previamente autorizados 

pela AES Tietê e aprovados pelos órgãos competentes;  

• Piscicultura e aquicultura mediante aprovação da AES Tietê e do órgão ambiental 

competente; 

• Pesca comercial, desde que previamente autorizados pela AES Tietê e 

aprovados pelo órgão competente; 

• Atividades extrativistas e minerárias, desde que previamente autorizados pela 

AES Tietê e aprovados pelos órgãos competentes; 

• Instalação de pesqueiros flutuantes mediante autorização da AES Tietê; 

• Outros usos solicitados serão avaliados e sua aprovação dependerá da AES 

Tietê e do órgão responsável. 

É proibido:  

• Descarte inadequado de dejetos e materiais industriais; 

• Introdução de espécies exóticas de ictiofauna;  

• Navegação comercial ou esportiva e de jet ski nas áreas contendo piscicultura ou 

aquicultura e próxima às áreas sinalizadas e definidas para banho e nado. 

 



 

PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO ARTIFICIAL  

PACUERA UHE CACONDE 

VOLUME I 
 

 

 

MRS Estudos Ambientais Ltda. 
www.mrsambiental.com.br 

447 

 

8.3.8 QUADRO RESUMO: CÓDIGO DE USO PARA O ENTORNO DA UHE CACONDE ENTRE AS COTAS MÁXIMA E MÁXIMA MAXIMORUM 

Quadro 54 – Código de Uso do Zoneamento Socioambiental para o Entorno da UHE Caconde entre as Cotas Máxima e Máxima Maximorum. 

Zona Permitido Proibido 

Zona de Preservação Ambiental 
(ZPA) 

• O acesso de animais à água para fins de dessedentação; 

• O enriquecimento florestal com espécies nativas dos 
ecossistemas da região, mediante autorização da parte responsável 
pela área; 

• A recuperação de áreas degradadas ou sujeitas à erosão, 
mediante autorização da parte responsável pela área; 

• A coleta de vegetação e animais para fins científicos, desde que 
devidamente autorizada pelo IBAMA; 

• Atividades de educação ambiental e pesquisa científica, 
mediante autorização da parte responsável pela a área; 

• Acesso à água para fins de abastecimento público, mediante 
autorização do órgão competente e AES Tietê; 

• Outros usos solicitados serão avaliados e sua aprovação 
dependerá da AES Tietê e do órgão responsável. 

Desmatamento; 

Parcelamento de solo; 

Atividades agrícolas entre outras que envolvam produção 
econômica; 

Recuperação de áreas com espécies exóticas;  

Uso de fogo como elemento de manejo; 

Construções de edificações para usos diversos (tais como: 
residenciais, institucionais, coletivas, sanitárias, rurais, entre outras); 

Movimentação, terraplanagem e remoção de solo; 

Atividades minerárias e extrativistas, exceto em casos que existam 
com aprovação e regulamentação dos órgãos públicos 
responsáveis. 

Zona Urbana (ZU) 

• Ocupações urbanas já existentes previstas na legislação; 

• Novas ocupações serão avaliadas e sua aprovação dependerá 
da AES Tietê e do órgão responsável. 

• Instalação de lixões a céu aberto ou aterros de qualquer espécie 
(conduzidos, sanitários ou industriais), assim como a deposição de 
entulhos com restos de material industrial ou de construção civil; 

• Ocupação sem autorização da AES Tietê e sem licenciamento 
ambiental (ocupação urbana); 

• Expansão urbana irregular. 

Zona de Expansão Urbana (ZEU) 

• Áreas de ocupação populacional localizadas na área rural já 
existentes previstas na legislação; 

• Novos condomínios e/ou loteamentos na área rural, respeitando 
a legislação pertinente. 

• Instalação de lixões a céu aberto ou aterros de qualquer espécie 
(conduzidos, sanitários ou industriais), assim como a deposição de 
entulhos com restos de material industrial ou de construção civil; 

• Ocupações territoriais sem autorização da AES Tietê e sem 
licenciamento ambiental; 

• Expansão de áreas já implantadas sem autorização. 

Zona de Uso de Lazer e/u Turismo 
(ZULT) 

• Implantação de novas áreas de lazer com a devida infraestrutura 
de suporte necessária ou ampliações das áreas já existentes, assim 
como abertura de novas trilhas, desde que sejam avaliadas e 
aprovadas pela AES Tietê e órgão responsável; 

• Uso de lanchas motorizadas e Jet ski próximo às áreas marginais 
urbanizadas ou nos locais de praias públicas; 

• Praias particulares sem autorização; 

• Pesqueiro (estaleiro, tablado, trapiche); 
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Zona Permitido Proibido 

• Construção de píeres, rampas, decks e estruturas flutuantes 
(mediante autorização da Capitania dos Portos, Delegacias da 
Marinha, Agências da Marinha ou órgão conveniado); 

• Instalação de praias artificiais, desde que previamente 
autorizados pela AES Tietê e aprovados pelos órgãos competentes; 

• Motonáutica (desde que o piloto possua habilitação de Arrais 
Amador e registro da embarcação); 

• Atividades voltadas para pesquisas científicas e educação 
ambiental; 

• Recuperação da vegetação com espécies nativas dos 
ecossistemas da região mediante aprovação do órgão ambiental; 

• Navegação turística (mediante autorizações e licenças 
pertinentes); 

• Realização de eventos culturais e esportivos (mediante 
autorizações e licenças pertinentes); 

• Utilização e melhoria de acessos preexistentes e construção de 
novos acessos (mediante autorização do projeto); 

• Construção de apoios náuticos para acesso e retirada de 
embarcações, envolvendo rampas, docas molhadas, guinchos, 
pórticos e semelhantes (mediante autorização do projeto); 

• Outros usos solicitados serão avaliados e sua aprovação 
dependerá da AES Tietê e do órgão responsável. 

• Criação comercial de peixes próximo às áreas de praias 
públicas; 

• Implantação de loteamentos. 

Zona de Recuperação Ambiental 
(ZRA) 

• O acesso de animais à água para fins de dessedentação; 

• O enriquecimento florestal com espécies nativas dos 
ecossistemas da região; 

• Atividades de ecoturismo e educação ambiental, mediante prévia 
autorização; 

• Acesso à água para fins de abastecimento público, mediante 
autorização do órgão competente e AES Tietê; 

• Outros usos solicitados serão avaliados e sua aprovação 
dependerá da AES Tietê e do órgão responsável. 

• Desmatamento; 

• Parcelamento de solo; 

• Atividades agrícolas entre outras que envolva produção 
econômica; 

• Recuperação de áreas com espécies exóticas;  

• Uso de fogo como elemento de manejo; 

• A construção de edificações para usos diversos (tais como: 
residenciais, institucionais, coletivas, sanitárias, rurais, entre outras); 

• Movimentação, terraplanagem e remoção de solo; 

• Atividades minerárias e extrativistas, exceto em casos que 
existam com aprovação e regulamentação. 

Zona de Uso Restrito (ZUR) 
• Atividades técnicas e administrativas diversas referentes à 
barragem, reservatório, geração e operação pela AES Tietê; 

• Acessos de pessoas não autorizada pela AES Tietê; 

• Atividades extrativista, minerárias, caça, pesca e recreação; 
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Zona Permitido Proibido 

• Instalação de estruturas para acessar o reservatório pela AES 
Tietê; 

• Acessos de pessoas mediante autorização individual da AES 
Tietê; 

• Medidas de contenção e recuperação de áreas degradadas ou 
susceptível à erosão, mediante autorização prévia da AES Tietê; 

• Atividades de pesquisas e coleta de fauna e flora para fins 
científicos, mediante autorização do órgão competente e AES Tietê; 

• Outros usos solicitados serão avaliados e sua aprovação 
dependerá da AES Tietê e do órgão responsável. 

• Atividades agrícolas entre outras que envolva produção 
econômica; 

• Desmatamento; 

• Uso de fogo como elemento de manejo. 

Zona de Uso do Reservatório 
(ZURE) 

• Atividades de pesca de acordo com as Instruções Normativas do 
IBAMA nº 25/2009 e 26/2009, que trata do defeso da reprodução dos 
peixes e dispõe sobre a proteção e estímulo à pesca, 
respectivamente, para a bacia hidrográfica do rio Paraná, 
estabelecendo normas para a gestão do uso sustentável dos 
recursos pesqueiros;  

• Banho e nado nas áreas sinalizadas e definidas para tal uso, 
seguindo a resolução CONAMA nº 274 de 29 de novembro de 2000, 
que define os critérios de balneabilidade em águas brasileiras; 

• Navegação comercial, recreativa, turística e esportiva, desde 
que devidamente autorizadas e fiscalizadas pelos órgãos 
competentes; 

• Instalação de equipamentos e dutos necessários para a 
captação e tratamento de água para irrigação ou outros usos rurais, 
desde que previamente autorizados pela AES Tietê e aprovados 
pelos órgãos competentes;  

• Piscicultura e aquicultura mediante aprovação da AES Tietê e 
dos órgãos competentes; 

• Pesca comercial, desde que previamente autorizados pela AES 
Tietê e aprovados pelos órgãos competentes; 

• Atividades extrativistas e minerárias, desde que previamente 
autorizados pela AES Tietê e aprovados pelos órgãos competentes; 

• Instalação de pesqueiros flutuantes mediante autorização da 
AES Tietê; 

• Outros usos solicitados serão avaliados e sua aprovação 
dependerá da AES Tietê e do órgão responsável. 

• Descarte inadequado de dejetos e materiais industriais; 

• Introdução de espécies exóticas de ictiofauna;  

• Navegação comercial ou esportiva e de jet ski nas áreas 
contendo piscicultura ou aquicultura e próxima às áreas sinalizadas 
e definidas para banho e nado. 
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8.4  PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E 

POTENCIALIZAÇÃO PARA O ENTORNO DA UHE CACONDE: ENTRE AS COTAS 

MÁXIMA E MÁXIMA MAXIMORUM 

A AES Tietê possui o domínio das áreas inseridas entre a Cota Máxima Operativa Normal e 

Máxima Maximorum, onde propõe-se a execução de medidas organizadas em Programas e 

Subprogramas Ambientais já existentes e em execução na UHE Caconde, sob a 

responsabilidade executiva da AES Tietê. 

8.4.1 ZONA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (ZPA) 

A ZPA é uma zona com significativa presença de cobertura vegetal remanescente, com alto 

grau de preservação, sendo, portanto, necessário adotar algumas medidas para que as 

condições naturais desta área sejam mantidas. 

Na área de propriedade da AES Tietê (entre as Cotas Máxima e Máxima Maximorum) as 

medidas serão realizadas por meio dos Programas Ambientais que a concessionária já vem 

realizando.  

Por meio do Programa de Manejo e Conservação da Flora, a partir da implementação do 

Subprograma de Revegetação das Margens do Reservatório e Tributários e do Subprograma 

de Conservação dos Fragmentos Florestais Remanescentes são realizadas ações de 

estimulo para a preservação dos fragmentos florestais.  

No Subprograma de Revegetação das Margens do Reservatório e Tributários são realizados 

plantios para recompor as antigas áreas de preservação permanente das margens do 

reservatório da UHE Caconde e de seus tributários, favorecendo a dispersão de sementes e 

a sucessão natural para a manutenção da biodiversidade. Já o Subprograma de Conservação 

dos Fragmentos Florestais Remanescentes, visa estimular o estabelecimento de corredores 

ecológicos entre os fragmentos florestais e a manutenção da conservação dos fragmentos 

florestais, colaborando na manutenção da biodiversidade. 

Para os grupos faunísticos, a AES Tietê vem realizando ações do Programa de Conservação 

e Monitoramento da Fauna, por meio do Subprograma de Conservação da Fauna, visando a 

conservação da fauna terrestre local. Inicialmente é realizado o reconhecimento das 

comunidades faunísticas nas fitofisionomias dos fragmentos florestais existentes, e a 

identificação de tendências dessas no entorno do reservatório. Assim, é possível verificar, 

entre outras questões, a necessidade de novos corredores entre os fragmentos florestais 

potencializando a distribuição e conservação da fauna. 

A AES Tietê por meio dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social também 

desenvolve campanhas de educação ambiental para intensificar a conservação da fauna e 

flora envolvendo para isso os órgãos municipais, estaduais responsáveis. No Programa de 

Comunicação Social são realizadas ações para comunicar as autoridades competentes 
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quanto a ocorrência de atividades proibidas legalmente, tais como caça, pesca irregular, 

extrativismo de espécies da flora ameaçadas e nativas, queimadas, corte raso e podas. Além 

disso, o Programa de Comunicação Social atua na divulgação das ações de todos os outros 

programas ambientais desenvolvidos pela AES Tietê.  

A AES Tietê também desenvolve ações de preservação e potencialização dos sítios 

arqueológicos existentes nas áreas de sua propriedade. 

8.4.2 ZONA URBANA (ZU) 

A Zona de Ocupação Urbana ZOU é constituída por áreas urbanas de uso consolidado por 

meio dos Planos Diretores Municipais e outros instrumentos governamentais de gestão de 

ordenamento territorial. Portanto, nessas áreas devem ser realizadas ações voltadas para a 

fiscalização de ocupações irregulares que possam prejudicar o ordenamento previsto. 

Nas áreas de propriedade da AES Tietê existe a fiscalização para evitar essas ocupações 

irregulares e, quando há a ocorrência dessa situação são adotados procedimentos padrões 

para notificar os ocupantes e as autoridades responsáveis. Além disso, por meio dos 

Programa de Comunicação Social e de Educação Ambiental a AES Tietê manterá 

informativos no entorno do reservatório indicando os usos e ocupações que são permitidas 

em cada uma das zonas. 

Assim, a AES Tietê deve atuar na fiscalização do ordenamento do território e na 

conscientização das pessoas para a importância da conservação do reservatório e nas áreas 

adjacentes ao mesmo. 

8.4.3 ZONA DE EXPANSÃO URBANA (ZEU) 

A ZEU é constituída pelas áreas pouco edificadas, loteamentos/condomínios e pequenos 

aglomerados populacionais localizadas em área rural. Assim como na ZOU, as medidas para 

esta zona compreendem ações voltadas para evitar a formação de novos aglomerados que 

possam prejudicar o ordenamento territorial nos municípios. 

Assim, nas áreas de propriedade da AES Tietê deverão ser adotadas medidas de fiscalização 

desses espaços e verificar a regularização das atividades desenvolvidas no entorno e no 

próprio reservatório, bem como notificar as ocupações irregulares por meio dos 

procedimentos padrões da concessionária, tais como a comunicação com os órgãos 

governamentais responsáveis pela gestão territorial dessas áreas. 

Além disso, deverão ser realizadas ações de sensibilização com a população sobre as 

questões ambientais e de incentivo a sua participação na defesa da qualidade do meio 

ambiente do reservatório e seu entorno, como por exemplo, a difusão de conhecimento das 

espécies da flora e fauna locais e sua importância, sensibilização da população quanto a 

influência das ações humanas na diminuição da biodiversidade. 
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8.4.4 ZONA DE USO DE LAZER E/OU TURISMO (ZULT) 

A ZULT compreende as áreas com potencial turístico, valor paisagístico e de lazer para as 

comunidades lindeiras. Nas áreas de propriedade da AES Tietê continuarão sendo 

implantadas medidas de mitigação de impactos a estas áreas por meio dos programas e 

subprogramas ambientais. 

Além disso, a AES Tietê possui procedimentos padrões para fiscalizar as áreas do entorno do 

reservatório para coibir, fiscalizar e notificar usos e ocupações irregulares nas margens do 

reservatório.  

A gestão dos recursos naturais nesta zona é de responsabilidade compartilhada da AES Tietê 

(nas áreas de sua propriedade) e dos órgãos municipais, estaduais e federais, tendo em vista 

a obrigatoriedade que os mesmos têm perante o fornecimento de serviços básicos e 

fiscalização de atividades irregulares tais como o descarte de lixo inadequado, esgotos 

clandestinos, captação de água, extração de areia e outros. 

O público que frequenta a ZULT abrange pessoas de várias localidades, portanto deverão ser 

adotadas medidas de educação ambiental e comunicação social relativas a essa zona visando 

potencializar o resgate, a divulgação e a valorização de aspectos socioculturais da região, 

além de incentivar os usuários das áreas de lazer a adotarem atitudes e comportamentos em 

prol da proteção do meio ambiente e da prevenção de riscos e danos socioambientais. Dessa 

forma, AES Tietê junto com o poder público deverão agir de modo sinérgico na implementação 

de ações que proporcionem a tomada de consciência ambiental dos usuários da ZULT. 

8.4.5 ZONA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (ZRA) 

A ZRA compreende as áreas frágeis que se encontram muito degradadas pelas ações 

antrópicas, sendo locais que necessitam de ações para a conservação do solo e/ou da 

qualidade da água. 

Nas áreas de propriedade da AES Tietê já vem sendo implantadas medidas de recuperação 

ambiental por meio da execução do Subprograma de Monitoramento e Controle de Processos 

Erosivos, do Subprograma de Monitoramento Hidrossedimentométrico e do Subprograma de 

Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água.  

Sendo assim, a AES Tietê aplicará seus procedimentos padrões de gestão de bordas do 

reservatório, comunicando as autoridades competentes caso ocorram atividades irregulares, 

tais como retirada de areia, perfurações, captação de água por terceiros, desmatamentos não 

autorizados e outros, em especial nas áreas lindeiras sob a concessão da AES Tietê. 

Ressalta-se que a AES Tietê, em conformidade com Plano Básico Ambiental e Plano de 

Reflorestamento da UHE Caconde, realizou o plantio no entorno do reservatório nas áreas 

em faixa maior que 12 metros de largura, ou seja, a APP no entorno do reservatório sob a 

responsabilidade da AES Tietê (entre a cota máxima e cota de desapropriação) já foi 

reflorestada/recuperada. 
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8.4.6 ZONA DE USO RESTRITO (ZUR) 

A ZUR compreende espaços restritos para uso da população por contemplarem as 

instalações da UHE Caconde, tais como as áreas de aterro da barragem, casa de máquinas, 

vertedouros, tomada d’água e canais de fuga da usina, nas áreas de propriedade da AES 

Tietê. 

Além disso, a IN IBAMA Nº 26/2009 determina que o uso seja restrito numa distância mínima 

de 1.500m (mil e quinhentos metros) a montante e a jusante dos mecanismos da barragem, 

como medida de segurança e proíbe a pesca em empreendimentos hidrelétricos da Bacia do 

Rio Paraná. 

Diante do diagnóstico no reservatório: (i) legislação IN IBAMA nº 16/2009 que proíbe a pesca 

a 1000 m a montante e a jusante de barragens contidas na Bacia do Rio Paraná; (ii) presença 

de espécies que realizam piracema e que estão ameaçadas de extinção no reservatório, (iii) 

a jusante e montante do reservatório ser área de berçário, (iv) a montante do reservatório ser 

área de reprodução, propõe-se a restrição da pesca a 1500 m a montante e a jusante da 

barragem. 

No Brasil, a legislação referente à segurança e saúde no trabalho determina que o 

empregador forneça aos seus trabalhadores informação e formação adequada sobre riscos 

específicos aos quais estes são expostos, de acordo com a atividade exercida, de forma a 

obter conhecimento do regulamento de segurança e dos procedimentos da empresa sobre a 

matéria. Desse modo, especificamente à ZUR, devem ser executadas medidas de modo a 

contribuir com o processo de garantia e disseminação da segurança e saúde dos 

trabalhadores da UHE Caconde e da comunidade presente no entorno do reservatório. 

Ainda segundo a IN n° 02 de 27 de março de 2012, cabe às instituições públicas e privadas 

promoverem programas destinados à capacitação dos colaboradores, visando a melhoria e 

controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo 

produtivo no meio ambiente, assim como cabe à sociedade como um todo, manter atenção 

permanente às habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva voltada para a 

prevenção, a identificação e a solução de problemas ambientais. 

As ações de educação ambiental voltadas aos trabalhadores fundamentam-se na importância 

da formação continuada dos trabalhadores envolvidos com a operação da UHE Caconde. 

Oficinas, palestras e outras atividades devem ser realizadas para que se cumpram os 

requisitos básicos necessários à manutenção da segurança e saúde dos trabalhadores. 

Ademais, para que a restrição da área seja efetiva são necessárias medidas integradas de 

sinalização, divulgação e formação de consciência ecológica na comunidade que faz uso do 

reservatório. A sinalização, que é uma medida já prevista no Subprograma de Saúde e 

Segurança da AES Tietê, deve conter informações claras sobre as restrições na zona, além 

da delimitação da mesma.  



 

PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO 
RESERVATÓRIO ARTIFICIAL  

PACUERA UHE CACONDE 

VOLUME I 
 

 

 

MRS Estudos Ambientais Ltda. 
www.mrsambiental.com.br 

454 

 

8.4.7 ZONA DE USO DO RESERVATÓRIO (ZURE) 

A Zona de Uso do Reservatório (ZURE) compreende toda a massa d’água, com exceção da 

massa d’água contida na ZUR, e desta forma, trata-se de uma zona exclusiva da área sob a 

responsabilidade da AES (áreas inseridas entre a Cota Máxima e Máxima Maximorum do 

Reservatório). Diante disto, caberá ao empreendedor desenvolver ações voltadas ao uso 

correto e medidas de potencialização, conservação, recuperação e mitigação a eventuais 

impactos que possam vir a ocorrer nesta área. 

A execução do Subprograma de Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água tem 

como meta mensurar modificações na dinâmica limnológica devido a transformações no 

ambiente e qualidade da água. Os resultados deste subprograma serão encaminhados 

periodicamente ao órgão ambiental competente, para que este identifique e solicite as 

medidas mitigadoras para melhoria da qualidade das águas aos agentes responsáveis pelo 

dano ambiental, inclusive a AES Tietê quando comprovado que o dano causado ocorreu 

devido as atividades de operação da Usina Hidrelétrica Caconde. 

Há também por parte do empreendedor a execução do Subprograma de Monitoramento 

Hidrossedimentométrico e Subprograma de Monitoramento e Controle de Processos 

Erosivos, que tem como finalidade o subsídio de informações para que haja medidas de 

prevenção e mitigação dos processos de sedimentação/assoreamento na área de entorno do 

reservatório. A meta destes subprogramas consiste no levantamento dos níveis de 

assoreamento/sedimentação, para o controle e correção de processos erosivos no entorno 

do reservatório. Destaca-se, por oportuno, que as responsabilidades de mitigação assumidas 

pelo empreendedor no âmbito destes programas deverão estar diretamente atreladas a sua 

atividade de operação, sendo assim, recomenda-se que haja atuação das autoridades 

competentes, tais como defesa civil e outros, para a mitigação de processos 

erosivos/assoreamentos que estiverem atrelados a outros fenômenos e causas, como, por 

exemplo, a ocorrência de desmatamentos irregulares, retirada de areia sem autorização, 

escavações, perfurações e/ou qualquer causa que independa da operação da Usina 

Hidrelétrica Caconde. 

Por meio destes subprogramas, a AES Tietê buscará monitorar as áreas mais propensas a 

erosão/assoreamento bem como prever por meio de dados meteorológicos as oscilações de 

volumes do reservatório ao longo do ano, alertando quanto a períodos de enchentes e 

estiagem. Ademais competirá às demais autoridades competentes em parceria com o 

empreendedor a fiscalização e ordenamento das atividades realizadas na área interna do 

reservatório, tais como a pesca artesanal e esportiva, banho e nado, navegação, piscicultura 

e aquicultura, pesca comercial, atividades extrativistas e minerárias, instalação de praias 

artificiais, instalações de pesqueiros flutuantes entre outros. 

Na ZURE deve ocorrer também o uso restrito da pesca para conservação da biodiversidade 

da ictiofauna local, obedecendo as diretrizes regulamentadoras para a Bacia do Rio Paraná 

contida na IN do IBAMA nº 26/2009. Além disso, propõe-se a restrição da pesca de espécies 

da ictiofauna ameaçadas de extinção, migratórias e/ou que realizam piracema, a saber as 
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espécies que atualmente encontram-se nesta situação no reservatório: pacu (Piaractus 

mesopotamicus), pacu-prata (Myleus tiete), pintado (Pseudoplatytoma corruscans), 

piracanjuba (Brycon orbignyanus), sugerindo desta forma que haja restrição até o 

reestabelecimento de suas populações.  

Realizar o monitoramento da ictiofauna para acompanhar as transformações das 

comunidades no reservatório e a partir dos resultados desses acrescentar ou retirar espécies 

à lista de restrições propostas neste documento. O monitoramento também fornece 

embasamento para outra medida importante: o repovoamento do reservatório com espécies 

nativas, devendo ser priorizadas espécies ameaçadas de extinção e de menor abundância 

por sobrexplotação. As medidas citadas acima já são realizadas pela AES Tietê no Programa 

de Monitoramento e Conservação da Fauna, nos subprogramas de Monitoramento da 

Ictiofauna e de Repovoamento do Reservatório com Espécies Nativas de Peixe, 

respectivamente. 

Divulgar para a comunidade que faz uso do reservatório e de seus tributários as regras sobre 

pesca, especialmente para as colônias pesqueiras, pescadores esportivos entre outros, a fim 

de proporcionar o conhecimento da legislação vigente para a área. Juntamente a essa medida 

deve-se realizar a educação ambiental para proporcionar à comunidade uma atuação 

consciente de suas ações e os ganhos com o uso responsável do meio ambiente. Estas 

medidas podem ser realizadas nas campanhas do Subprograma de Comunicação Social e de 

Educação Ambiental respectivamente, que já são executados pela AES Tietê, mas faz-se 

necessária a potencialização dessas medidas por órgão municipais, estaduais e federal para 

a sua efetivação. 

Para o cumprimento e potencialização desses programas que visam a conservação das 

populações ictiofaunísticas é imprescindível o acompanhamento e fiscalização por parte das 

autoridades competentes, quer sejam, municipais, estaduais ou federais. 
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8.4.8 QUADRO RESUMO: MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO PARA O ENTORNO DA UHE CACONDE ENTRE AS COTAS MÁXIMA E MÁXIMA MAXIMORUM 

Quadro 55 - Proposições de Medidas de Conservação, Recuperação e Potencialização para o Entorno da UHE Caconde entre as Cotas Máxima e Máxima Maximorum. 

Zona Medidas de Conservação, Recuperação e Potencialização da AES Tietê 

Zona de Preservação 
Ambiental (ZPA) 

Subprograma de Revegetação das Margens do Reservatório e Tributários/Subprograma de Conservação dos Fragmentos Florestais Remanescentes: 

• Conservar a cobertura vegetal nativa remanescente. 

• Promover a doação de mudas para os interessados em recuperação de suas propriedades. 

• Enriquecimento florestal com espécies nativas dos ecossistemas da região. 

• Potencializar a resiliência da área a partir de ações de fiscalização envolvendo os órgãos ambientais responsáveis e também a AES Tietê, permitindo assim, a dispersão de sementes e a sucessão natural para a manutenção da 
biodiversidade. 

• Programa de Monitoramento Socioambiental: 

• Potencializar ações de Educação Ambiental nos municípios interceptados pelo reservatório. 

Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna: 

• Monitorar a fauna local por um período determinado para identificar as tendências das comunidades faunísticas e avaliar a necessidade de novos corredores entre os fragmentos florestais, potencializando, assim a conservação da 
fauna. 

Programa de Gerenciamento de Recursos Hídricos: 

• Monitorar os pontos de processos erosivos, assim como, identificar novos focos erosivos. 

• Potencializar as atividades de monitoramento sedimentológico. Dar continuidade as atividades de monitoramento do estado trófico do reservatório e da taxa de ocupação de macrófitas (por imagens de satélite).. 

Zona Urbana (ZU) 

Programa de Monitoramento Socioambiental: 

• Desenvolver ações educativas junto aos habitantes do entorno do reservatório visando elevar e qualificar a participação protagonista da população local na conservação e recuperação do meio ambiente. 

• Fortalecer as ações de boas práticas ambientais junto às comunidades atingidas e beneficiadas. 

• Contribuir para o desenvolvimento da conscientização ambiental e de atitudes sustentáveis visando a participação individual e coletiva na gestão do uso sustentável e na conservação dos recursos ambientais, bem como na concepção 
e aplicação de decisões que afetam a qualidade ambiental (meios físico, natural e sociocultural). 

• Esclarecer o público-alvo sobre as atividades relacionadas à UHE Caconde nas visitas monitoradas na instalação.  

• Potencializar a conservação da fauna por meio de campanhas de educação ambiental envolvendo os órgãos municipais e estaduais responsáveis, assim como a AES Tietê. 

Programa de Gerenciamento de Recursos Hídricos: 

• Monitorar a qualidade da água e fornecer informações para os órgãos públicos implantarem medidas mitigadoras em casos de alterações da qualidade; 

• Dar continuidade as atividades de monitoramento do estado trófico do reservatório e da taxa de ocupação de macrófitas (por imagens de satélite). 

Zona de Expansão Urbana 
(ZEU) 

Programa de Monitoramento Socioambiental: 

• Desenvolver ações educativas junto aos habitantes do entorno do reservatório visando elevar e qualificar a participação protagonista da população local na conservação e recuperação do meio ambiente. 

• Fortalecer as ações de boas práticas ambientais junto às comunidades atingidas e beneficiadas. 

• Contribuir para o desenvolvimento da conscientização ambiental e de atitudes sustentáveis visando a participação individual e coletiva na gestão do uso sustentável e na conservação dos recursos ambientais, bem como na concepção 
e aplicação de decisões que afetam a qualidade ambiental (meios físico, natural e sociocultural). 

• Esclarecer o público-alvo sobre as atividades relacionadas à UHE Caconde nas visitas monitoradas na instalação.  

• Potencializar a conservação da fauna por meio de campanhas de educação ambiental envolvendo os órgãos municipais e estaduais responsáveis, assim como a AES Tietê. 

Programa de Gerenciamento de Recursos Hídricos: 

• Monitorar a qualidade da água e fornecer informações para os órgãos públicos implantarem medidas mitigadoras em casos de alterações da qualidade; 

• Dar continuidade as atividades de monitoramento do estado trófico do reservatório e da cobertura e  da taxa de ocupação de macrófitas (por imagens de satélite). 

Zona de Uso de Lazer e/ou 
Turismo (ZULT) 

Programa de Gerenciamento de Recursos Hídricos: 

• Monitorar a qualidade da água e implantar medidas mitigadoras em casos de alterações da qualidade desta; 

• Dar continuidade as atividades de monitoramento do estado trófico do reservatório e da cobertura e  da taxa de ocupação de macrófitas (por imagens de satélite). 
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Programa de Monitoramento Socioambiental: 

• Desenvolver ações educativas junto aos habitantes do entorno do reservatório visando elevar e qualificar a participação protagonista da população local na conservação e recuperação do meio ambiente. 

• Fortalecer as ações de boas práticas ambientais junto às comunidades atingidas e beneficiadas.  

• Contribuir para o desenvolvimento da conscientização ambiental e de atitudes sustentáveis visando a participação individual e coletiva na gestão do uso sustentável e na conservação dos recursos ambientais, bem como na concepção 
e aplicação de decisões que afetam a qualidade ambiental (meios físico, natural e sociocultural). 

• Esclarecer o público-alvo sobre as atividades relacionadas à UHE Caconde.  

• Potencializar a conservação da fauna por meio de campanhas de educação ambiental envolvendo os órgãos municipais e estaduais responsáveis, assim como a AES Tietê. 

Zona de Recuperação 
Ambiental (ZRA) 

Programa de Gerenciamento de Recursos Hídricos: 

• Monitorar a qualidade da água e fornecer informações para os órgãos públicos implantarem medidas mitigadoras em casos de alterações da qualidade; 

• Dar continuidade as atividades de monitoramento do estado trófico do reservatório e da cobertura e  da taxa de ocupação de macrófitas (por imagens de satélite). 

• Potencializar ações de recuperação ambiental. 

Subprograma de Revegetação das Margens do Reservatório e Tributários/Subprograma de Conservação dos Fragmentos Florestais Remanescentes: 

• Conservar a cobertura vegetal nativa remanescente. 

• Potencializar a resiliência da área a partir de ações de fiscalização envolvendo os órgãos ambientais responsáveis e também a AES Tietê, permitindo assim, a dispersão de sementes e a sucessão natural para a manutenção da 
biodiversidade. 

Zona de Uso Restrito 
(ZUR) 

Programa de Monitoramento Socioambiental: 

• Desenvolver ações educativas junto aos habitantes do entorno do reservatório visando elevar e qualificar a participação protagonista da população local na conservação e recuperação do meio ambiente. 

• Fortalecer as ações de boas práticas ambientais junto às comunidades atingidas e beneficiadas.  

• Contribuir para o desenvolvimento da conscientização ambiental e de atitudes sustentáveis visando a participação individual e coletiva na gestão do uso sustentável e na conservação dos recursos ambientais, bem como na concepção 
e aplicação de decisões que afetam a qualidade ambiental (meios físico, natural e sociocultural). 

• Esclarecer o público-alvo sobre as atividades relacionadas à UHE Caconde.  

• Potencializar a conservação da fauna por meio de campanhas de educação ambiental envolvendo os órgãos municipais e estaduais responsáveis, assim como a AES Tietê. 

Programa de Controle e Prevenção de Riscos Ambientais na Operação: 

• Estimular a população a preservar, identificar e solucionar problemas ambientais. 

• Promover a disseminação de informações sobre segurança e saúde para os trabalhadores da UHE Caconde, assim como para a comunidade presente no entorno do reservatório. 

Zona de Uso do 
Reservatório (ZURE) 

Programa de Gerenciamento de Recursos Hídricos: 

• Monitorar as transformações no ambiente aquático e a qualidade da água e fornecer informações para os órgãos públicos implantarem medidas mitigadoras em casos de alterações quando necessário. 

• Monitorar os processos erosivos no entorno do reservatório. 

Programa de Monitoramento de Conservação da Fauna: 

• Monitorar a ictiofauna do reservatório para identificar as tendências das comunidades e avaliar a necessidade de intervenções que visem conservação da ictiofauna. 

• Indicar quanto a restrição da pesca de espécies ameaçadas de extinção e que realizam piracema ou migração; 

• Realizar introdução apenas de espécies nativas de peixe para repovoamento do reservatório; 

• Elaborar materiais educativos relacionados a preservação das espécies da fauna aquática. 

Programa de Monitoramento Socioambiental: 

• Potencializar a conservação por meio de divulgar para a comunidade dos usos permitidos e proibidos dentro da ZURE, assim como, promover a conscientização do uso responsável dos recursos naturais. 

• Desenvolver ações educativas junto aos habitantes do entorno do reservatório visando elevar e qualificar a participação protagonista da população local na conservação e recuperação do meio ambiente. 

• Fortalecer as ações de boas práticas ambientais junto às comunidades atingidas e beneficiadas.  

• Contribuir para o desenvolvimento da conscientização ambiental e de atitudes sustentáveis visando à participação individual e coletiva na gestão do uso sustentável e na conservação dos recursos ambientais, bem como na concepção 
e aplicação de decisões que afetam a qualidade ambiental (meios físico, natural e sociocultural). 

• Esclarecer o público-alvo sobre as atividades relacionadas à UHE Caconde.  

• Potencializar a conservação da fauna por meio de campanhas de educação ambiental envolvendo os órgãos municipais e estaduais responsáveis, assim como a AES Tietê. 
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9 ZONEAMENTO SOCIOAMBIENTAL DO ENTORNO DA UHE CACONDE DE 2 

KM A PARTIR DA COTA MÁXIMA MAXIMORUM:  RESULTADOS 

9.1 ZONAS DEFINIDAS PARA O ENTORNO DA UHE CACONDE:  2 KM A PARTIR DA 

COTA MÁXIMA MAXIMORUM 

A partir da definição das zonas, a seguir descritas em conformidade com a metodologia 

indicada no Item 7.3.1, foi possível a elaboração do zoneamento socioambiental, 

representado no Quadro 56 com as suas respectivas características, detalhando os elementos 

considerados nesta avaliação, e o Mapa 36 do Zoneamento Socioambiental do Entorno da 

UHE Caconde: 2 km a partir da Cota Máxima Maximorum. 

Reitera-se que as propostas apresentadas no concernente ao Zoneamento Socioambiental 

no raio de 2 km possuem caráter contributivo e ainda limitam a obrigação da AES Tietê ao 

simples fornecimento de subsídios técnicos aos entes com competências relacionadas ao 

Zoneamento Socioambiental desta área, e com o objetivo de auxiliar o Poder Público local 

com sugestões para o zoneamento das áreas limítrofes às faixas de desapropriação da 

Concessionária, a AES Tietê, como uma ação não vinculada, voluntária e colaborativa, 

visando atender ao pleito do Ibama, imposto em seu TR. 

Tendo em vista a análise dos dispositivos legais que regem o uso do solo nos municípios em 

estudo, conclui-se que todos os municípios envolvidos prezam pela preservação ambiental 

das margens, assim como pelo aspecto paisagístico e de lazer que o reservatório proporciona. 

Por isso, propõe-se a priorização das ações de preservação das nascentes, reservas legais e 

o uso de técnicas para conservação do solo, contribuindo para a formação de corredores 

ecológicos além de ajudar na manutenção da qualidade da água, da biodiversidade local e na 

melhora da qualidade ambiental dos municípios do entorno do mesmo. 

9.1.1 ZONA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (ZPA) 

A ZPA representa aproximadamente 23,59% da Área de Entorno zoneada, a segunda maior 

zona, sendo equivalente a 4.796 hectares. Engloba as áreas com fragilidade muito alta e que 

devem ser preservadas, sendo impedidas quaisquer atividades antrópicas que possam 

interferir no equilíbrio ecológico. 

As áreas classificadas com fragilidade muito alta e consideradas de alto interesse ambiental 

foram inseridas na ZPA para evitar quaisquer alterações humanas e garantir a sua 

preservação. Nesta zona deve haver o monitoramento constante pois abriga patrimônios 

históricos, culturais, arquitetônicos e arqueológicos, e são áreas essenciais para o 

deslocamento e abrigo de espécies faunísticas, sendo consideradas de alto interesse 

ambiental. 
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9.1.2 ZONA URBANA (ZU) 

A ZU representa aproximadamente 0,17% da Área de Entorno zoneada, com o equivalente a 

aproximadamente 34 hectares. São espaços já antropizados que possuem malha urbana, 

distritos, vilarejos, pequenos povoados rurais, sedes distritais, estradas e rodovias, bem como 

áreas previstas para expansão urbana nos Planos Diretores dos municípios atingidos pelo 

empreendimento. 

Portanto, são áreas já consideradas como áreas urbanas pelos Planos Diretores e áreas de 

interesse para ocupação urbana já previstas nos instrumentos de gestão de ordenamento e 

adensamento territorial dos municípios.  

9.1.3 ZONA DE EXPANSÃO URBANA (ZEU)  

A ZEU representa aproximadamente 0,72% da Área de Entorno zoneada, com o equivalente 

a 146 hectares. São áreas com baixo nível de antropização, mas que apresentam algumas 

edificações, loteamentos e/ou condomínios, localizadas em áreas rurais e com pouca 

infraestrutura e com dificuldade de acesso. 

São espaços onde deverá ter monitoramento para evitar ao máximo a implantação de novos 

domicílios e onde deverá ter atenção quanto às questões relativas ao tratamento dos efluentes 

domésticos e destinação adequada dos resíduos sólidos.  

9.1.4 ZONA DE USO DE LAZER E/OU TURISMO (ZULT) 

A ZULT representa aproximadamente 2,47% da Área de Entorno zoneada, o equivalente a 

503,09 hectares. Foram incluídas nesta zona áreas onde são desenvolvidas atividades 

turísticas e áreas com valor paisagístico e de lazer para a população.  

São áreas de extrema importância para as comunidades lindeiras ao reservatório, pois os 

habitantes lindeiros desenvolvem o turismo como fonte de renda. Contudo, qualquer 

implantação de instalações deverá seguir os procedimentos de licenciamento ambiental 

federal, estadual e municipal. Caso interfira na área da concessionária, também precisarão 

de autorização da AES Tietê. 

Portanto, são áreas que merecem atenção especial quanto à preservação ambiental, visando 

não só o equilíbrio ecológico, mas como também a continuidade do desenvolvimento das 

atividades turísticas e de lazer.  

9.1.5 ZONA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (ZRA) 

A ZRA é constituída por aproximadamente 1,24 % da Área de Entorno (AE) zoneada, o 

equivalente a 252 hectares. São áreas consideradas como frágeis com alto grau de 

degradação, nas quais devem ser desenvolvidas ações para recuperação ambiental. 
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Nesta zona deverá ser realizado o reequilíbrio ecológico com a conservação do solo, pois são 

áreas com incidência de processos de instabilização, como erosões e escorregamentos e 

onde existe muitos espaços com solo exposto sem nenhuma vegetação. Nesta zona foram 

incluídas as áreas com fragilidade muito alta a média. 

9.1.6 ZONA DE USO RESTRITO (ZUR) 

A ZUR representa aproximadamente 3,12% da Área de Entorno zoneada, equivalente a 634 

hectares, os quais se localizam à jusante da barragem. 

São áreas que por segurança da UHE e de seus usuários não poderão ser utilizadas para 

outros fins que não sejam a operação e manutenção da usina, pois oferecem riscos. Portanto, 

nesta zona será impedido o acesso por meio de sinalização, exceto para pessoas 

devidamente autorizadas pela AES TIETÊ. 

Nesta zona é necessário ter fácil acesso à veículos de pequeno e grande porte para eventuais 

casos de acidentes e evacuação na usina. 

9.1.7 ZONA DE UTILIZAÇÃO RURAL (ZURU) 

A ZURU é constituída por 13.964 hectares, o equivalente a 68,69 % da Área de Entorno 

zoneada. É a maior zona desta Área de Entorno de 2km a partir da Cota Máxima Maximorum. 

Conforme a Caracterização Ambiental, a maior parte desta zona é constituída por pastagens 

e caracterizadas como de baixa fragilidade ambiental.  

Grande parte da população desta área zoneada desenvolve atividades agrossilvopastoris 

como forma de garantir seu sustento e permanência nas terras. Desta forma, o principal 

objetivo desta zona é a manutenção da população no campo, garantindo que as populações 

tradicionalmente rurais permanecessem nestes locais fazendo o uso das terras. Porém, o uso 

intensivo dos recursos naturais locais está associado ao uso de tecnologias, as quais deverão 

ser as que causam menos impactos ambientais.  

9.1.8 QUADRO RESUMO: ZONAS DEFINIDAS PARA O ENTORNO DA UHE CACONDE 

DE 2 KM A PARTIR DA COTA MÁXIMA MAXIMORUM 

A fim de apresentar uma melhor visualização do zoneamento socioambiental e sua relação 

com o Código de Uso e o Mapa 36 - Zoneamento Socioambiental da Área de Entorno da UHE 

Caconde: 2 km a partir da Cota Máxima Maximorum., cada uma das linhas do Quadro 56 

contém uma zona, com suas respectivas características de modo resumido e dinâmico, de 

acordo com as cores do mapeamento do zoneamento. Estas cores são padrão para cada 

zona, inclusive sendo usadas na composição do Código de Uso e na Proposição das Medidas 

de Conservação, Recuperação e Potencialização. 
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Quadro 56 – Zonas definidas para o Entorno da UHE Caconde de 2 km a partir da Cota Máxima 
Maximorum e suas respectivas características e finalidades. 

Zona Área (ha) 
% da área 
de estudo 

Características 

Zona de 
Preservação 

Ambiental 

(ZPA) 

4796 23,59 

• Áreas com fragilidade muito alta e compatível com a 
zona; 

• Vegetação: floresta estacional semidecidual, floresta 
estacional semidecidual aluvial;  

• Áreas alagadas e brejos; 

• Formação arbórea/arbustiva em região de várzea e 
vereda; 

• APPs de rio e vereda com vegetação; 

• Ilhas com Vegetação Preservada; 

• Áreas Restauradas; 

• Sítios Arqueológicos.  

Zona Urbana (ZU) 34 0,17 
• Áreas Urbanas; 

• Expansão Urbana conectadas à sede municipal. 

Zona de Expansão 
Urbana (ZEU) 

146 0,72 

Áreas que apresentam edificações, loteamentos e/ou 
condomínios em que não há proximidade de infraestrutura 
física e social e facilidade de acesso, localizadas em áreas 
rurais. 

Zona de Uso de 
Lazer e/u Turismo 

(ZULT) 
503 2,47 

• Lazer; 

• Algumas Edificações/ Área Edificada usada para lazer. 

Zona De 
Recuperação 

Ambiental (ZRA) 
252 1,24 

• Áreas com fragilidade muito alta a média, as quais a 
recuperação ambiental é possível e seu uso compatível; 

• Vegetação Secundária; 

• Pastagem; 

• Culturas Anuais  

• Silviculturas; 

• Solo Exposto; 

• Aterro de Corte (pontes); 

• APPs de rio e vereda sem Vegetação; 

• Áreas com Processos Erosivos; 

• Corredores ecológicos de fauna e áreas prioritárias para 
criação de corredores ecológicos de fauna. 

Zona de Uso 
Restrito (ZUR) 

634 3,12 
• Aterro da Barragem; 

• 1500 m a montante e jusante do Aterro da Barragem. 

Zona de Utilização 
Rural (ZURU) 

13.964 68,69 

• Áreas com potencial para a atividade agropecuária; 

• Áreas com baixa declividade; 

• Áreas propícias às atividades mecanizadas; 

• Áreas pouco suscetíveis a processos erosivos; 

• Áreas fundamentais para a sustentabilidade de 
populações tradicionais. 
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9.2 MAPEAMENTO DO ZONEAMENTO SOCIOAMBIENTAL DO ENTORNO DO 

RESERVATÓRIO DA UHE CACONDE: 2 KM A PARTIR DA COTA MÁXIMA 

MAXIMORUM 

O Mapa 36 apresenta as 7 zonas definidas para a Área de Entorno (AE) da UHE Caconde: 2 

km a partir da cota máxima maximorum, e servirá de referência para a aplicação do Código 

de Uso, que constitui no principal resultado desta etapa do PACUERA. Esta cartografia serve 

como instrumento orientador para o uso do entorno do reservatório, visando o 

desenvolvimento/manutenção de um ambiente equilibrado. 
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9.3 CÓDIGO DE USO PARA O ENTORNO DA UHE CACONDE: 2 KM A PARTIR DA 

COTA MÁXIMA MAXIMORUM 

A seguir estão apresentadas sugestões ao Poder Publico Local, responsável pela área de 2 

km a partir da cota máxima maximorum, contendo as atividades e/ou usos divididos em 

permitidos ou proibidos para cada zona, segundo a legislação atual e as diretrizes 

estabelecidas pelos órgãos regulamentadores e em conformidade com a metodologia 

indicada no Item 7.3.2. 

9.3.1 ZONA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (ZPA)  

A Zona de Preservação Ambiental (ZPA) compreende espaços com níveis diferenciados de 

conservação e/ou fragilidade e, devido a isso, adota-se uma postura de controle mais rigorosa. 

Por isso, nessa zona, que está presente nos dois zoneamentos socioambientais deste 

PACUERA, é permitido: 

• O acesso de animais à água para fins de dessedentação; 

• O enriquecimento florestal com espécies nativas dos ecossistemas da região, 

mediante autorização da parte responsável pela área; 

• A recuperação de áreas degradadas ou sujeitas à erosão, mediante autorização 

da parte responsável pela área; 

• A coleta de vegetação e animais para fins científicos, desde que devidamente 

autorizada por órgãos ambientais competentes; 

• Atividades de educação ambiental e pesquisa científica, mediante autorização da 

parte responsável pela a área; 

• Acesso à água para fins de abastecimento público, mediante autorização do 

órgão competente; 

• Outros usos solicitados serão avaliados e sua aprovação dependerá do órgão 

responsável. 

É proibido: 

• Desmatamento; 

• Parcelamento de solo; 

• Atividades agrícolas entre outras que envolvam produção econômica; 

• Recuperação de áreas com espécies exóticas;  

• Uso de fogo como elemento de manejo; 

• Construções de edificações para usos diversos (tais como: residenciais, 

institucionais, coletivas, sanitárias, rurais, entre outras); 
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• Movimentação, terraplanagem e remoção de solo; 

• Atividades minerárias e extrativistas, exceto em casos que existam com 

aprovação e regulamentação dos órgãos públicos responsáveis. 

Nos locais de ocorrência de sítios arqueológicos, sugere-se a proibição do uso da terra para 

qualquer finalidade, em caráter de permanência, de modo a proteger o patrimônio histórico e 

cultural, considerados bens da União, a fim de evitar sua destruição ou exploração econômica, 

conforme estabelecem as legislações federais e estaduais. Qualquer uso da área deve ser 

autorizado previamente pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Natural). 

Assim como para os sítios arqueológicos, sugere-se a proibição do uso da terra para qualquer 

finalidade nas APPs de modo a proteger esses ecossistemas que são de vital importância 

para a manutenção dos recursos hídricos e a fim de evitar sua destruição ou exploração 

econômica, conforme estabelecem as legislações federais e estaduais.  

9.3.2 ZONA URBANA (ZU) 

A Zona Urbana (ZU) é constituída por áreas com características adequadas de uso e 

ocupação antrópica do reservatório e seu entorno. Incorpora áreas urbanas e áreas de 

expansão urbana.  

Importante ressaltar que as áreas supracitadas se referem às edificações/usos urbanos 

existentes dentro desta zona. Os órgãos públicos devem realizar a gestão fundiária junto a 

essas edificações/usos existentes, no entanto não permite a construção/implantação de novas 

edificações/usos dentro da sua área sem autorização prévia.  

O zoneamento foi estabelecido de acordo com a homogeneidade dos usos permitidos e 

proibidos definidos em conformidade com o estabelecido em legislações vigentes. A definição 

de atividades permitidas ou proibidas teve como objetivo conferir sustentabilidade na relação 

entre o convívio antrópico e um meio natural relativamente frágil. 

Toda área urbana consolidada deverá possuir rede coletora de esgotos e coleta regular de 

lixo com incentivo à coleta seletiva. Para determinada área ser considerada como consolidada 

é necessário estar de acordo com a regulamentação aceita pelo órgão ambiental de que se 

trata de área consolidada, nos termos da lei.  

O estabelecimento de novas áreas urbanas, devidamente aprovadas pelos órgãos 

responsáveis, deverão seguir as leis municipais e o novo zoneamento proposto, sendo 

precedidos da transformação da área em Expansão Urbana com todo processo sob 

responsabilidade das prefeituras municipais. Os projetos deverão contemplar estações de 

tratamento de esgoto, destinação adequada de resíduos sólidos e deverão ser aprovados 

pelos órgãos municipais de Meio Ambiente.  

A Zona Urbana está presente nos dois zoneamentos socioambientais deste PACUERA. Na 

ZU, quando avaliadas e permitidas pelos órgãos responsáveis, são permitidas: 

• Ocupações urbanas já existentes previstas na legislação; 
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• Novas ocupações. 

É proibido: 

• Instalação de lixões a céu aberto ou aterros de qualquer espécie (conduzidos, 

sanitários ou industriais), assim como a deposição de entulhos com restos de 

material industrial ou de construção civil; 

• Ocupação urbana sem autorização dos órgãos competentes e sem licenciamento 

ambiental; 

• Expansão urbana irregular. 

9.3.3 ZONA DE EXPANSÃO URBANA (ZEU) 

A Zona de Expansão Urbana (ZEU) é constituída por áreas com características adequadas 

de uso e ocupação antrópica do reservatório e seu entorno, são áreas já antropizadas, mas 

com baixo nível de ocupação populacional. Contudo, são áreas próximas ao reservatório 

representando áreas que deverão ter acompanhamento quanto à implantação de novos 

domicílios.  

O zoneamento foi estabelecido de acordo com a homogeneidade dos usos permitidos e 

proibidos definidos em conformidade com o estabelecido em legislações vigentes. A definição 

de atividades permitidas ou proibidas teve como objetivo conferir sustentabilidade na relação 

entre o convívio antrópico e um meio natural relativamente frágil. 

Essas áreas deverão possuir tratamento de efluentes domésticos (fossas sépticas) e 

destinação adequada dos resíduos sólidos com incentivo à coleta seletiva.  

Para o estabelecimento de novas áreas de loteamentos e/ou condomínios, deverá ser 

respeitada a legislação federal, estadual e municipal aplicável. Os projetos deverão 

contemplar ações de compensação ambiental aprovadas pelos órgãos municipais de Meio 

Ambiente.  

A Zona de Expansão Urbana está presente nos dois zoneamentos socioambientais deste 

PACUERA. Na ZEU, quando avaliados e permitidos pelos órgãos responsáveis, são 

permitidos: 

• Áreas de ocupação populacional localizadas na área rural já existentes previstas 

na legislação; 

• Novos condomínios e/ou loteamentos na área rural, respeitando a legislação 

pertinente. 

É proibido: 

• Instalação de lixões a céu aberto ou aterros de qualquer espécie (conduzidos, 

sanitários ou industriais), assim como a deposição de entulhos com restos de 

material industrial ou de construção civil; 
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• Ocupações territoriais sem autorização dos órgãos competentes e sem 

licenciamento ambiental; 

• Expansão de áreas já implantadas sem autorização. 

9.3.4 ZONA DE USO DE LAZER E/OU TURISMO (ZULT) 

A Zona de Uso de Lazer e/ou Turismo (ZULT) incorpora espaços de participação e integração 

comunitária e social, correspondendo às áreas e equipamentos de lazer e recreação, 

vinculadas ou não ao uso do reservatório, e aos portos, quando associados à área de lazer. 

São os casos das praias públicas - ou prainhas, como são chamadas na região -, em que o 

uso está relacionado às atividades de pesca, embarque e desembarque de pequenos barcos 

e/ou atracadouros de balsas, nado, festividades culturais, recreação e prática de esportes 

aquáticos. 

A ZULT também está caracterizada pela presença expressiva de belezas cênicas, vistas 

panorâmicas, proximidade com vegetação nativa e o próprio reservatório, devendo seguir as 

diretrizes de promoção, valorização e preservação do patrimônio natural e cultural da Área do 

Entorno de Reservatórios, bem como a valorização da população como responsável e 

destinatária do desenvolvimento turístico.  

A Zona de Uso de Lazer e/ou Turismo está presente nos dois zoneamentos socioambientais 

deste PACUERA. Na ZULT é permitido: 

• Implantação de novas áreas de lazer com a devida infraestrutura de suporte 

necessária ou ampliações das áreas já existentes, assim como abertura de novas 

trilhas, desde que sejam licenciadas e, caso interfiram na área da concessionária, 

deverão ser aprovadas pela AES Tietê; 

• Construção de píeres, rampas, decks e estruturas flutuantes, mediante 

autorização da Capitania dos Portos, Delegacias da Marinha, Agências da 

Marinha ou órgão conveniado e aprovadas pelos órgãos responsáveis; 

• Instalação de praias artificiais, desde que previamente autorizados e aprovados 

pelo órgão competente e AES Tietê; 

• Atividades voltadas para pesquisas científicas e educação ambiental; 

• Recuperação da vegetação com espécies nativas dos ecossistemas da região 

mediante aprovação do órgão ambiental, quando couber; 

• Realização de eventos culturais e esportivos (mediante autorizações e licenças 

pertinentes); 

• Utilização e melhoria de acessos preexistentes e construção de novos acessos 

(mediante autorização do projeto); 
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• Construção de apoios náuticos para acesso e retirada de embarcações, 

envolvendo rampas, docas molhadas, guinchos, pórticos e semelhantes 

(mediante autorização do projeto por órgãos competentes e AES Tietê); 

• Outros usos solicitados serão avaliados e sua aprovação dependerá do órgão 

responsável. 

É proibido: 

• Praias particulares; 

• Implantação de loteamentos irregulares. 

Por fim, fica estabelecido que as zonas para a implantação de atividades voltadas ao Lazer 

e/ou Turismo deverão contar com infraestrutura de equipamentos e serviços, correspondendo 

a facilidade de acessos, água, esgoto, telefonia, energia elétrica, sistema de coleta de lixo, 

posto de saúde, segurança, entre outros que permitam a prática do esporte, do lazer e do 

turismo nas áreas propícias. 

Deverão ainda ser instaladas estruturas para segurança dos banhistas, como placas e boias 

de sinalização da área indicada para o banho, profundidade e a presença de tocos de árvores, 

além da implantação de local para salva-vidas visando o controle da área. 

9.3.5 ZONA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (ZRA) 

Pertence à Zona de Recuperação Ambiental (ZRA) as áreas com vegetação secundária, 

pastagem, áreas com solo exposto, APPs de rio degradadas e áreas com processos erosivos. 

Devido à fragilidade e degradação dos recursos naturais causados por esses usos do solo 

faz- se necessário a recuperação dessa área, uma vez que o manejo sustentável desta zona 

é fator fundamental para a conservação do reservatório e da qualidade de sua água. Com a 

presença de cobertura vegetal comprometida, áreas com solo exposto sem medidas 

conservacionistas e áreas com presença de processos erosivos não é possível garantir a 

estabilidade dos processos ecossistêmicos e, consequentemente, o equilíbrio socioambiental.  

A Zona de Recuperação Ambiental está presente nos dois zoneamentos socioambientais 

deste PACUERA. Portanto, na ZRA é permitido:  

• O acesso de animais à água para fins de dessedentação; 

• O enriquecimento florestal com espécies nativas dos ecossistemas da região; 

• Atividades de ecoturismo e educação ambiental, mediante prévia autorização; 

• Acesso à água para fins de abastecimento público, mediante autorização do 

órgão competente; 

• Outros usos solicitados serão avaliados e sua aprovação dependerá do órgão 

responsável. 

É proibido: 
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