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1 INTRODUÇÃO 

A construção de uma barragem e a formação do seu reservatório é uma das atividades 
humanas que modificam as condições naturais do ambiente, especialmente de um curso 
d´água e da paisagem. Este processo de transformação do ambiente repercute nos meios 
físico, biótico e socioeconômico a curto, médio e longo prazo. 

O reservatório da Usina Hidrelétrica Promissão apresenta uma área de 530 km2 e está 
localizado no rio Tietê. 

Com o Programa Estadual de Desestatização – PED, através da Lei 9.361, de 05 de Julho 
1996, que autorizou o Estado tomar medidas visando à desestatização das empresas 
concessionárias do serviço público de energia elétrica, controladas direta ou indiretamente 
pelo estado de São Paulo, a CESP cindiu-se parcialmente, originando quatro novas 
empresas, dentre elas a Companhia de Geração de Energia Elétrica Tietê, atual AES Tietê 
S.A., empresa responsável  pela hidrelétrica Promissão, objeto de estudo deste relatório. 

De acordo com o Termo de Compromisso para Reconhecimento e Implantação de Direitos e 
Obrigações Celebradas entre a CESP e Companhia de Geração de Energia Elétrica Tietê, 
esta última ficou responsável pelas obrigações ambientais relacionadas aos 
empreendimentos que lhe foram transferidos. Dessa forma, a AES Tietê S.A. assumiu todas 
as obrigações ambientais decorrentes da operação da UHE Promissão. 

Por ter sido construída em período anterior a 1º de Fevereiro de 1986, não houve exigência 
de Licenciamento Ambiental. Contudo, a Resolução nº 006/87 Art. 12 § 5º do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, que dispõe sobre o Licenciamento Ambiental do 
Setor Elétrico, estabelece que no caso dos empreendimentos que entraram em operação 
anteriormente a esta data, serão regularizados mediante a obtenção da LO sem a 
necessidade de apresentação de RIMA, para tanto, a concessionária deve encaminhar ao(s) 
órgão(s) estadual(ais) a descrição geral do empreendimento, a descrição do impacto 
ambiental provocado e as medidas de proteção adotadas ou em vias de adoção. 

Considerando a evolução da legislação ambiental, a AES Tietê S.A., apresenta o presente 
relatório, como procedimento de regularização, visando obter a Licença de Operação (LO),  
tendo o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, 
órgão competente para o licenciamento. 
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2 IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATANTE E CONSULTORA 

 

Contratante: AES   TIETÊ   SA. 

Razão Social:  AES Tietê S.A.  
CNPJ: 02.998.609/0001-27 
Endereço: Praça José Lannes, 40    17° andar    Condomínio Berrini 500 

 Brooklin Novo        CEP 04571-100          São Paulo – SP 
Representante Legal:  Carlos Eduardo Gonzalez Baldi 
Contato: Fone  (18) 36919500  
 
Razão Social:  AES Tietê S.A. – UHE Promissão 
CNPJ: 02.998.609/0006-31 
Endereço: Rodovia BR 153 – Lins/São José do Rio Preto – Km 139 

CEP 16370-000              Promissão - SP 
Correspondência: Caixa Postal 71 – Município de Promissão  CEP 16370-000 
Representante Legal: Carlos Eduardo Gonzalez Baldi 
Contato: (18) 36919500 

 

Consultora: M R S   E s t u d o s   A m b i e n t a i s   L t d a. 

CTF: 4/43/1999/0001237                                                                         CREA: 82.171 
Matriz:   Rua Barros Cassal,  738  -  Bom Fim  -  Porto Alegre, RS  -  CEP: 90.035-030 
Fonefax:  (51) 3311-1486  Fax: 311-3708  E-mail: mrs@mrsestudosambientais.com.br  

Filial:    SCN  Quadra 5, Bloco A,  salas 112/113  -  Brasília Shopping  -  Brasília,  DF 

CEP  70.710-500            Fonefax: (61) 327-0265                E-mail: mrs@mrsdf.com.br 

 
Sócios Diretores: 
Alex Neves Strey                                               Oceanólogo - CTF 3/43/1999/000009-0 
Alexandre Nunes da Rosa                                                         Geólogo - CREA 66.876 
Régis Rodrigues Müller                                            Ecólogo - CTF 3/43/1999/000010-4 
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3 DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

3.1 HISTÓRICO 

A UHE Promissão, também conhecida como UHE Mário Lopes Leão, teve sua instalação 
autorizada em 15/09/1965, quando a Companhia Hidroelétrica do Rio Pardo – CHERP 
assinou com a Tecno Construtora de Usinas hidrelétricas S/A, um contrato para a 
construção da Usina de Promissão. 

A justificativa para o empreendimento baseava-se na proposta de suprir a demanda de 
energia da região da Alta Noroeste, bem como de sanar outros problemas, como a 
regularização das enchentes, a irrigação e a navegabilidade no Tietê. Os estudos realizados 
para o aproveitamento do rio Tietê previam a construção de quatro usinas em cascata: Barra 
Bonita, Bariri, Ibitinga e Promissão.  

A utilização racional desse trecho do Tietê foi reavaliada em 1966 pelo Comitê coordenador 
dos Estudos energéticos da Região Centro-Sul, que concluiu pela instalação de três 
aproveitamentos adicionais em cascata, incluindo o de Promissão e os de montante. 
Paralelamente ao estudo do citado Comitê, uma revisão do projeto, por parte da CHERP, 
levou à alternativa denominada “aproveitameno Promissão-Lageado”, que tratava da 
construção de barragem com represamento na cota 384,0 m, cerca de 20 Km a montante do 
Salto de Avanhandava, com cota de restituição de 330,0 m.  

O projeto alterado foi apresentado pela CHERP à Divisão de Águas em 1966, ano em que a 
fusão das empresas de energia elétrica de São Paulo deu origem às Centrais Elétricas de 
São Paulo S/A – CESP, que, por sua vez, reiterou ao Departamento Nacional de Águas e 
Energia Elétrica o pedido de aprovação para o Projeto Promissão-Lageado. 

A CESP desenvolveu a construção das obras civis da Usina Promissão para entrar em 
operação em 1973, entretanto o início de geração do primeiro grupo ocorreu em julho de 
1975 e o do último grupo em abril de 1977. 

A construção da barragem teve como finalidades a geração de energia elétrica, a 
regularização do rio, a irrigação de terras marginais e o estabelecimento de condições para 
navegação no rio Tietê.  
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Vista da UHE Promissão.1 

Após a finalização da construção da barragem, teve início o enchimento do reservatório. 
Este processo é, sob vários aspectos, o de maior impacto, abrangendo os meios físico, 
biótico e socioeconômico.  

As alterações ocasionadas pelo alagamento das terras lindeiras são diversas, sendo que as 
imediatas envolvem a transformação do ambiente lótico (águas com correnteza) do rio para 
lêntico (águas paradas), a supressão da vegetação nativa e, do ponto de vista 
socioeconômico, o afogamento de pontes, estradas e propriedades rurais. Por outro lado, as 
modificações a longo prazo decorrentes da formação do reservatório dizem respeito aos 
processos de eutrofização da água, de assoreamento e sedimentação, assim como aos 
processos erosivos nas margens do reservatório. 

Com o enchimento do reservatório, um novo esquema viário precisou ser gerado, foram 
construídas várias pontes e pontilhões, recriadas ligações municipais e com as fazendas da 
região. Entre estas obras, destacam-se:  

 Ligação rodoviária Lins – Sabino; 

 Ligação rodoviária Sales – Irapuã – Urupês; 

 Ligação rodoviária Lins – Porto Ferrão 

 Ligação rodoviária Porto Ferrão – Novo Horizonte; 

                                                 
1 Foto originalmente em preto e branco. 
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 Ligação rodoviária Novo Horizonte – José Bonifácio; 

 Ponte sobre o rio Dourado; 

 Ponte sobre o ribeirão dos Bagres; 

 Ponte sobre o rio Barra Mansa; 

 Ponte sobre o ribeirão Cervo Grande; 

 Ponte sobre o ribeirão Cervinho; 

 Ponte sobre o ribeirão Fartura; 

 Ponte sobre o ribeirão Jacaré; 

 Ponte sobre Porto Ferrão. 

Atualmente, a presença do reservatório desempenha também um papel importante no 
desenvolvimento turístico e nas alternativas de lazer dos municípios lindeiros ao 
reservatório. 

3.2 LOCALIZAÇÃO 

O reservatório de Promissão situa-se na região do médio curso do Tietê, na região centro-
oeste do estado de São Paulo, entre os paralelos 21º18’00” e 21º45’36” de latitude sul e os 
meredianos 48º59’24” e 49º46’48” de longitude oeste, conforme pode ser visualizado no 
Mapa de Situação e Localização no Anexo Cartográfico. O reservatório está inserido na 
Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI Tietê/Batalha (UGRHI – 16),  
criada pela Lei Estadual nº 7.663, de dezembro de 1991 e que faz parte de um total de 22 
unidades. O mapa das Bacias Hidrográficas (Ver Anexo Cartográfico) apresenta os limites 
das bacias hidrográficas citadas. O reservatório de Promissão abrange áreas dos Municípios 
de Sabino, Uru, Reginópolis, Guaiçara, Cafelândia, Lins, Iacanga, Ibitinga, Pirajuí, Pongaí, 
Promissão, José Bonifácio, Borborema, Adolfo, Sales, Ubarana, Urupês, Novo Horizonte, 
Mendonça, Nova Aliança, Potirendaba e Irapuã. 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

A barragem, com aproximadamente 3.600 metros de comprimento, é do tipo Terra e 
Concreto Gravidade. Os desenhos esquemáticos  a seguir mostram o arranjo geral da usina 
e uma vista lateral da barragem de terra. 
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Arranjo Geral da UHE Promissão (Fonte: Barragens do Brasil, 1982). 

 

 

Vista lateral da Barragem de Terra (Fonte: Barragens do Brasil, 1982). 

 

Nas Tabelas 1 e 2, apresentadas a seguir, são listadas as principais características do 
complexo da Usina. 

Tabela 1 - Características Técnicas da Usina 

Características Gerais 

Turbinas Kaplan  

Potência Nominal Unitária 88.200 KW 

Potência Nominal Total Instalada 264.000 KW 

Queda Nominal 27,40 m 
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Características Gerais 

Altura da Barragem  35 m 

Comprimento da barragem no coroamento 3.630 m 

Estruturas de Concreto 622.325 m³ 

Dispositivo de Descarga Vertedouro de Fundo 

Número de Unidades Geradoras Três 

Engolimento Nominal/Máximo 374 m3/s 

Mecanismos de Transposição e Operação Não 

Mecanismos de Transposição de Peixes Não 

Tabela 2 - Características do Reservatório 

Características Gerais 

Área da Bacia Hidrográfica 57.610 km² 

Nível D´água Máximo Maximorum a Montante 385,30 m 

Nível D´água Máximo Útil a Montante 384,00 m 

Nível D´água Mínimo Útil Montante 379,70 m 

Nível D´água Máximo Maximorum a Jusante 361,10 m 

Nível D´água Máximo Útil a Jusante  359,50 m 

Nível D´água Mínimo Útil a Jusante 355,00 m 

Volume Morto 5.280 x  106 m3 

Volume Útil 2.128 x 106 m3 

Volume Reseervado para Cheia de Projeto 703 x 106 m3 

Volume Total 8.111 x 106 m3 

Área Desapropriadada 58.629,5 ha 

Perímetro 1.423 km 

Vazão Média de Longo Termo (MLT – 
Período1931/1992) 658 m3/s 

Vazão Máxima dos Vertedores no Nível Maximo 
Maximorum 6.680 m3/s 

Vazão Turbinada Nominal Total 1.122 m3/s 

Tempo de reposição - 
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O gráfico a seguir mostra a relação cota/volume para o reservatório de Promissão. No 
Diagnóstico do Meio Físico são expostos os dados de vazão afluente/defluente e 
turbinada/vertida para a UHE. 

 

Gráfico 1 – Relação cota x volume – UHE Promissão. 
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4 ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

4.1 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA 

4.1.1 MEIO FÍSICO E BIÓTICO 

A fim de definir a Área de Influência Direta do reservatório para os meios físico e biótico, 
foram levados em consideração os seguintes aspectos: o limite da faixa de desapropriação, 
que raramente ultrapassa 30 m; a área das matas que encontram-se na faixa marginal do 
reservatório; a influência exercida pelo corpo d’água sobre a vegetação e o solo, como por 
exemplo a umidade e erosão; e com relação à biota aquática, a faixa de transição entre os 
sistemas lótico e lêntico, sendo este último, característico do reservatório. Neste sentido, foi 
determinada uma faixa de 1 km no entorno do reservatório, constituindo uma área de 
aproximadamente 123.579,18 ha. 

4.1.2 MEIO SÓCIO ECONÔMICO 

A Área de Influência Direta do empreendimento foi definida como o entorno imediato que 
cerca o reservatório da UHE, buscando-se identificar a atividade antrópica presente naquela 
área, especialmente aquela relacionada diretamente com a presença do reservatório. 

4.2 ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA 

4.2.1 MEIO FÍSICO E BIÓTICO 

Para fins de diagnóstico, classificação e abrangência dos impactos gerados pelo 
empreendimento, foi considerada como Área de Influência Indireta a região adjacente a 
Área de Influência Direta utilizando-se um Buffer de aproximadamente 7 km a partir do 
reservatório. 

4.2.2 MEIO SÓCIO ECONÔMICO 

Foi considerada como Área de Influência Indireta do empreendimento, para fins da 
realização do Diagnóstico do Meio Antrópico, o conjunto de municípios que possuem 
território banhado pelo reservatório da UHE Promissão. São eles os Municípios de: Sabino, 
Uru, Reginópolis, Guaiçara, Cafelândia, Lins, Iacanga, Ibitinga, Pirajuí, Pongaí, Promissão, 
José Bonifácio, Borborema, Adolfo, Sales, Ubarana, Urupês, Novo Horizonte, Mendonça, 
Nova Aliança, Potirendaba e Irapuã. 
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5 DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO 

5.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL DA BACIA DO TIETÊ/BATALHA 

O rio Tietê nasce no município de Salezópolis, no estado de São Paulo, a uma altitude de 
1.030 metros e a 22 km do Oceano Atlântico, desembocando no rio Paraná, entre os 
municípios de Itapura, Ilha Solteira e Castilho. Possui aproximadamente 1.100 km de 
extensão e, geologicamente, é um rio novo, com idade em torno de 12 milhões de anos. 

O reservatório de Promissão está situado na Unidade de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos – UGRHI 16, que corresponde a do Tietê/Batalha. A Figura 1 mostra a divisão do 
estado de São Paulo nas UGRHI’s. 

 

 
Figura 1 – Divisão do Estado de São Paulo em Unidades de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos 

 

A UGRHI – 16 drena um território de, aproximadamente, 13.000 km². A Bacia do 
Tietê/Batalha compreende o trecho do rio Tietê que compreende o reservatório de 
Promissão, entre a UHE Promissão e a UHE Ibitinga, numa extensão de cerca de 130 km.  
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Os principais afluentes do Tietê neste trecho são os rios Dourado, São Lourenço, Batalha e 
Ribeirão dos Porcos.  

A UGRHI –16 (Tietê/Batalha) tem a jusante, a UGRHI – 19 (Baixo Tietê), e recebe águas da 
UGRHI – 13 (Tietê/Jacaré), além de fazer limite com a UGRHI – 15 (Turvo/Grande), a 
UGRHI – 09 (Mogi-Guaçu), bem como com as UGRHI’s 20 e 17 (Aguapeí e Médio 
Paranapanema) ao sul. 

Segundo a Minuta Preliminar do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI – 
16, do Comitê da Bacia Hidrográfica doTietê/Batalha – CBH-TB, a subdivisão da UGRHI – 
16 é a apresentada na Tabela 3. 

Tabela 3 - Subdivisão da UGRHI – 16. 

Sub-bacia 
Área de 

drenagem (km²) 
Municípios 

Rib. Fartura 865,65 Jaci, Mendonça, Adolfo, Nova Aliança, Bady Bassit. 

Rio Dourado 1.806,18 Pres. Alves, Pirajuí, Guarantã, Cafelândia, Lims, 
Guaiçara. 

Rib. dos Bagres 209,78 Adolfo, Mendonça, Guaiçara. 

Rib. Barra Mansa 1.588,75 Elisário, Ibirá, Marapoama, Urupês, Irapuã, Potirendaba, 
Bady Bassit, Mendonça, Sales, Adolfo. 

Córr. do Cervinho 458,14 Irapuã, Sales, Adolfo. 

Rib. do Cervo 
Grande 598,00 Marapoama, Urupês, Irapuã, Sales. 

Rib. do Cervão 672,33 Novo Horizonte, Sabino, Cafelândia. 

Rib. Três Pontes 442,37 Itajobi, Marapoama, Novo Horizonte. 

Rib. Sucuri 453,16 Pongaí, Novo Horizonte. 

Rio Batalha 2.343,77 Piratininga, Avaí, Pres. Alves, Reginópolis, Balbinos, 
Uru. 

Rib. do Fugido 592,86 Itajobi, Borborema, Reginópolis. 

Rio São Lourenço 1.190,14 Matão, Dobrada, Itápolis. 

Rio dos Porcos 1.601,39 Dobrada, Sta. Ernestina, Taquaritinga, Itápolis, 
Borborema. 

Rib. da Água 
Espalhada 108,02 Iacanga (sede municipal na UGRHI – 13) 

ÁREA TOTAL         12.930,54 

Fonte: Minuta Preliminar do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI – 16, do Comitê da Bacia 
Hidrográfica doTietê/Batalha – CBH-TB. 

 



 

 23

A UGRHI – 16 abrange 33 municípios, sendo que outros 18 municípios possuem território na 
UGRHI – 16 e sede municipal em outros municípios. 

Ainda segundo dados da Minuta de Relatório do Comitê da Bacia do Tietê/Batalha (CBH-
TB), a UGRHI encontra-se sob a influência das massas de ar Tropical Atlântica e Polar 
Atlântica.  

A massa de ar Tropical Atlântica, originada no anticiclone do  atlântico Sul, penetra no 
continente pelo leste, transportando para a UGRHI a umidade do oceano, variando 
conforme a distância do mar, os fatores topográficos. Sua intensidade varia de acordo com 
as estações do ano. 

A massa Polar Atlântica, proveniente das altas altitudes, é fria e úmida, predominando no 
inverno e causando queda da temperatura. 

O regime pluviométrico na UGRHI é tropical típico, com um período chuvoso, que vai de 
outubro a abril, e um período de seca, entre maio e setembro, variando localmente o início e 
o término de cada um dos períodos. 

O inverno é mais frio no mês de julho, onde as temperaturas médias variam entre 14º C e 
22º C. No verão os valores de temperatura média oscilam entre 18º C e 24º C. 

5.2 GEOLOGIA 

A geologia da área foi elaborada com base no Mapeamento Geológico do Estado de São 
Paulo (IPT, 1981) na  Minuta Relatório – CBH-TB, em informações bibliográficas disponíveis 
e nos caminhamentos de campo, sendo apresentado o mapa geológico escala 1:300.000 
base IPT (Ver Mapa Geológico - Anexo Cartográfico). 

A área abrangida pelo reservatório de Promissão está inserida sobre rochas da Bacia do 
Paraná, uma unidade geotectônica estabelecida sobre a Plataforma Sul-Americana a partir 
do Devoniano Inferior, senão mesmo do Siluriano. Dentre as Unidades formadoras da Bacia 
do Paraná, é o Grupo Bauru que ocorre com maior representavidade na área do referido 
reservatório destacando-se a Formação Adamantina entre as demais formadoras deste 
Grupo. Além desta, o Grupo São Bento ocorre na porção sudeste do reservatório, 
destacando a Formação Serra Geral. 

Neste estudo será utilizada a compartimentação segundo mapeamento do IPT (1981). As 
principais unidades verificadas no entorno do reservatório são as seguintes: 
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Grupo Bauru 

Ka – Formação Adamantina – Arenitos finos a muito finos, podendo apresentar 
cimentação e nódulos carbonáticos, com lentes de siltitos argilosos e argilitos, 
ocorrendo em bancos maciços. 

Km – Formação Marília – Arenitos de granulação fina a grossa, compreendendo 
bancos maciços com tênues estratificações cruzadas de médio porte, incluindo lentes 
e intercalações subordinadas de siltitos e arenitos muito finos com estratificação pleno-
paralela. Presença comum de nódulos carbonáticos. 

Grupo São Bento 

JKb – Formação Botucatu – Arenitos eólicos avermelhados de granulação fina a 
média com estratificações cruzadas de médio a grande porte. 

JKsg – Formação Serra Geral – Rochas vulcânicas básicas em derrames basálticos 
de coloração cinza a negra, textura afanítica com intercalações de arenitos 
intertrapeanos, finos a médios, de estratificação cruzada. 

Aluviões 

Qa – Depósitos Aluviais – Areias finas a grossas e sedimentos silto-argilosos 
encontrados nos principais rios (coberturas coluvionares e aluvionares recentes de 
encostas e associados às calhas atuais). Depósitos em terraços suspensos 
(cascalheiras e aluviões pré-atuais) compostos por arenitos médios grossos e 
estratificados. 

Conforme pode ser visualizado no Mapa Geológico (Ver Anexo Cartográfico), há um 
predomínio marcante da formação Adamantina. Os basaltos da Formação Serra Geral 
encontram-se expostos em área localizada na porção sudeste, ocorrem na escarpa das 
Cuestas Basálticas, bem como em sua porção superior.  

Nas encostas marginais do reservatório, observa-se a ocorrência predominante dos arenitos 
da Formação Adamantina.Estão presentes, ainda, nos rios Batalha e dos Porcos, 
principalmente,  os basaltos da Formação Serra Geral. 

5.3 PEDOLOGIA 

Os tipos de solos estão diretamente relacionados ao relevo regional e ao substrato rochoso. 
A influência do relevo na formação do solo manifesta-se principalmente pela interação entre 
as formas de relevo e a dinâmica da água. Assim, em relevos de colinas e planícies, há uma 
tendência à infiltração de água que, ao entrar em contato com o substrato, favorecerá o 
desenvolvimento de solos mais profundos (Latossolos), enquanto em relevos de alta 
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declividade, a ação do escoamento superficial sobrepõe-se à infiltração, levando à formação 
de solos rasos (Cambissolos e Neossolos). 

Os dados referentes aos solos, apresentados neste estudo, são baseados no Mapa 
Pedológico do Estado de São Paulo, realizado pelo Instituto Agronômico de Campinas – IAC 
e editado pela EMBRAPA - Solos, em 1999. 

Vários são os estudos pedológicos realizados no estado de São Paulo, sendo os primeiros 
datados de 1960, com levantamentos de reconhecimento baseados nos conceitos então 
vigentes. Desde então, muito se tem avançado nesta área de conhecimento, ocasionando 
uma modificação permanente de critérios e parâmetros de avaliação e classificação. A 
última edição de mapeamento, supra citada, foi realizada baseada no método da compilação 
de acervos existentes, buscando fazer as devidas correlações entre as diferentes 
denominações das nomenclaturas utilizadas até então. 

O trabalho oferece ótima consistência, apesar das diferenças de escalas dos diversos 
levantamentos, o que levou, em vários momentos, à generalizações e perdas de algum 
conteúdo dos mapas base, entretanto, a publicação da legenda completa em separado, 
permitiu a manutenção do máximo de informações. Neste sentido, considerou-se como o 
material mais novo e apropriado para o uso na identificação dos solos ocorrentes na área de 
estudo, como não foi efetuada análise laboratorial no presente trabalho, apresenta-se 
apenas as características dos dois primeiros níveis categóricos, ordem e subordem. 

OCORRÊNCIAS 

Segundo identificação do mapeamento do IAC e das observações de campo na área 
estudada, há ocorrência de solos da ordem dos Latossolos, subordem Vermelho – (LV), 
anteriormente designados de Latossolos Roxos associados a Latossolos Vermelho-escuro. 
Associados com os LV aparecem os Argissolos Vermelho-Amarelo (PVA) anteriormente 
denominados de Podzólicos Vermelhos-Amarelos. O aspecto da área do empreendimento é 
plano, estando inserida no relevo suave ondulado da região. Além dos tipos citados, são 
encontrados, ainda, Gleissolos Háplicos e Planossolos Háplicos. 

As Unidades pedológicas são apresentadas no Mapa de Solos no Anexo Cartográfico e o 
Quadro 1, a seguir, mostra dois dos principais solos encontrados na área do reservatório. 
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Quadro 1 – Perfis de solo presentes na região do reservatório. 

  

Vista de um perfil de Latossolo Vermelho Vista de um perfil de Argissolo Vermelho-Amarelo 

 CARACTERÍSTICAS 

Os Latossolos caracterizam-se por apresentar o horizonte B latossólico (profundo, avançado 
estágio de intemperização, textura uniforme e transição indistinta no perfil) imediatamente 
abaixo do A.  

São solos de excelentes propriedades físicas, a alta porosidade total propicia uma boa 
drenagem interna, a elevada friabilidade permite um manejo fácil para o cultivo agrícola, 
sendo dos mais qualificados para a agricultura no Estado. Fato que pode ser comprovado 
pelo uso atual da maior parte da área de influência do reservatório, ocupada com cultivo 
agrícola (cana, milho, café e pastagem) intensamente. 

A junção das características do solo com a situação de ocorrência onde se desenvolvem, 
relevo suave ondulado e plano, proporcionam uma boa tolerância à perda por erosão e 
baixa relação de erosão, sendo classificados como de baixa erodibilidade. 

Os Argissolos Vermelho-Amarelo são caracterizados por apresentar horizonte B nítido A 
textura média e a profundidade propiciam uma porosidade total alta, fornecendo a 
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característica de boa drenagem destes solos, que, agregada ao relevo suave ondulado, 
possibilita boa tolerância à erosão e estabilidade para mobilizações. 

Ambos os tipos de solos (LV e PVA) encontrados e suas associações, oferecem ótimas 
condições de resistência aos processos erosivos, tanto devido às características intrínsecas 
quanto à posição que ocupam no relevo. 

As características dos solos ocorrentes na área do reservatório, desde suas características 
físicas até a posição no relevo, propocionam ótimas características de resistência à erosão. 

Mesmo com o manejo intensivo da lavoura de cana, que inclui o uso de queimadas dos 
restos vegetais, os solos não apresentam sinais significativos de erosão (voçorocas, 
desmoronamentos, etc.), exceto a erosão laminar superficial, presente em pequena escala. 

5.4 EROSÃO 

INTRODUÇÃO 

A formação de reservatórios traz normalmente, variações das condições naturais de 
equilíbrio do meio. Dentre estas variações, a erosão apresenta uma posição relevante, que 
deve ser analisada na fase antecedente à implantação e durante a operação do 
empreendimento. 

A análise da erosão pode dar-se em diferentes escalas, desde o estudo pontual 
(classificação, geometria, localização, etc.) à projetos mais complexos que envolvam o 
estudo do conjunto de fatores e processos intrínsecos que normalmente tomam a bacia 
hidrográfica como unidade de análise. 

Devido ao fato da implantação do empreendimento ter-se iniciado à aproximadamente 30 
anos, e pela falta de estudos específicos sobre os possíveis impactos associados à erosão 
na fase de enchimento do reservatório, os pontos levantados foram caracterizados a partir 
da situação atual. 

Em nível de bacia hidrográfica, este estudo gerou subsídios que podem servir para futuros 
trabalhos quer sejam estes de interesse do empreendedor ou órgãos públicos. Os subsídios 
são os seguintes: 

 Geração da base cartográfica em meio digital da área de influência: 

• Carta topográfica IBGE 1/50.000 e 1/100.000; 

• Mapa de solo; 

• Mapa geológico; 

• Mapa geomorfológico; 
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• Carta imagem uso do solo; 

• Mapa da divisão das Unidades Hidrográficas de gerenciamento de Recursos Hídricos do 
estado de São Paulo. 

 Aquisição e georreferenciamento de imagem Landsat TM 7. 

Abaixo são apresentados alguns conceitos que estão amplamente associados ao estudo 
hidrosedimentológico e geotécnico. 

CONCEITOS 

Erosão: é o processo de “desagregação e remoção de partículas do solo ou de fragmentos 
e partículas de rochas, pela ação combinada da gravidade com a água, vento, gelo e/ou 
organismos (plantas e animais)” (IPT,1986). 

O conjunto da desagregação e transporte compõe a erosão que pode ser classificada como: 

Laminar (sheet erosion): é causada por escoamento difuso das águas das chuvas, 
resultando na remoção progressiva dos horizontes superficiais do solo. 

Linear ou Erosão por Escoamento Concentrado: é causada pela concentração das linhas 
de fluxo das águas de escoamento superficial, resultando incisões na superfície do terreno, 
na forma de sulcos, canais, voçorocas e solapamentos. 

Feições da erosão Linear: 

Sulcos (rill erosion): é a remoção de solo por pequenas concentrações de água em 
movimento, com formação de pequenos canais que são os sulcos. 

Voçorocas (gully erosion): quando os canais não podem ser corrigidos ou apagados por 
uma lavoura normal, criando profundidades maiores. 

Canais (stream erosion): é a erosão produzida nas margens e leitos dos rios e canais pelo 
movimento do escoamento das suas águas. 

Deslizamentos (landslide erosion): é o movimento de solo em massa. 

O próximo grupo de informações refere-se a dados geométricos (IPT, 1991). 

Altura (H): diferença de cota existente entre a base e a crista do talude, ou seja o desnível 
vertical. 

Inclinação (α): ângulo do plano médio do talude com a horizontal. 

Declividade (tg α x 100): representa o ângulo de inclinação, através da relação percentual 
entre o desnível vertical (altura) e o comprimento na horizontal do talude. 

Extenção (E): comprimento longitudinal do talude. 

 



 

 29

HISTÓRICO 

As primeiras iniciativas de trabalhos sobre erosão associadas à reservatórios foram os 
estudos pioneiros de geomorfologia no início dos anos 70. Com os projetos desenvolvidos 
para a Eletrobrás, em reservatórios do Sul do País, e para a CESP, no reservatório de 
Paraibuna, o enfoque voltou-se mais de perto ao prognóstico da degradação das encostas 
principalmente aquelas com influência direta nos empreendimentos, e do assoreamento dos 
corpos d’água. 

A partir de 1986, foram desenvolvidos estudos para o DAEE no âmbito do projeto 
“Orientações para o Combate à Erosão no Estado de São Paulo”. Nesse momento, foi 
introduzido novo enfoque metodológico, agregando-se ao estudo geomorfológico a 
experiência com levantamentos regionais morfopedológicos e a investigação direta a partir 
das condicionantes principais da erosão. Todo o estado de São Paulo foi estudado sob essa 
ótica, na escala 1/250.000. 

Os projetos desenvolvidos no início dos anos 90 no Alto Pardo, Moji-Guaçu e 
Paranapanema (Capivara, Canoas I e Canoas II), em linhas gerais basearam-se na mesma 
abordagem multidiciplinar, com modificações inerentes às especificidades de objetivos e 
áreas. 

Estudos realizados em 1990 no rio Ribeira e nos rios Paranapanema, e Tietê em 1986 e 
1989, utilizaram enfoques metodológicos similares, principalmente quanto aos fatores 
básicos considerados e procedimentos analíticos empregados, mas focaram mais 
detalhadamente as encostas marginais. 

O estudo nos empreendimentos do Alto Pardo, Moji-Guaçu e Canoas I e II (IPT, 1992 a,b,c) 
foram realizados segundo princípios metodológicos concebidos em decorrência de 
solicitações da CESP, os quais levaram à obtenção de um panorama bastante completo do 
meio físico e das alterações que advêm com a ocupação antrópica. As bacias contribuintes 
foram investigadas na escala 1/250.000 e os entornos imediatos, em média 5 km afastados 
do perímetro do reservatório, em escala 1/50.000. 

A abordagem metodológica básica teve caráter multidisciplinar apresentando informações 
relativas aos solos e relevo sendo as potencialidades erosivas, definidas através das 
condicionantes diretas dos processos, analisadas à luz da evolução e organização do relevo 
obtidas com o estudo geomorfológico. 

METODOLOGIA 

A avaliação das erosões existentes na faixa marginal do reservatório da UHE Promissão, 
ocorreu com o reconhecimento das margens do reservatório, sendo percorrida toda a 
extensão do reservatório por água, utilizando-se um barco de alumínio, tipo voadeira. Foi 
realizado o levantamento dos pontos notáveis com registro fotográfico e o 
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georreferenciamento destes pontos, com utilização do Sistema Global de Posicionamento 
(GPS). No escritório foi realizada a locação dos pontos levantados na base cartográfica do 
reservatório e sobre a imagem Landsat TM 7. 

DESCRIÇÃO 

Na faixa marginal do reservatório de Promissão os principais processos erosivos registrados 
são do tipo de escorregamento e solapamento com tombamento por descalço. Também 
ocorrem erosões em sulco e laminar nas áreas contíguas as margens do reservatório.  

Os escorregamentos e solapamentos ocorrem principalmente nas encostas agredidas por 
ondas, formadas por solos mais friáveis e que apresentam um grande desnível entre a 
lâmina d’água e o topo do talude. 

As erosões laminares, por sua vez, ocorrem nas áreas de campo formadas por solos mais 
arenosos, onde ocorre o “desgaste” das camadas de solo. 

Os pontos cadastrados na faixa marginal do reservatório são apresentados no Quadro 2, a 
seguir, e no Mapa – Cadastro de Erosões (Ver Anexo Cartográfico). 

Quadro 2 – Fotos do Cadastro de Erosões 

Ponto 01 Ponto 02 

Ponto 03 Ponto 04 
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Ponto 05 Ponto 06 

 

Ponto 07 

5.5 RECURSOS HÍDRICOS 

Neste item serão abordadas as principais características dos recursos hídricos superficiais 
presentes na UGRHI – 16, abrangendo, além dos dados hidrológicos, as diversas formas de 
usos e demandas. Serão relatadas também, as informações disponíveis sobre a qualidade 
das águas e indicadas as principais fontes potenciais de poluição. 

A coleta de informações para caracterização dos rios Tietê e Piracicaba foi realizada junto 
ao órgão responsável pelos dados de saneamento ambiental do estado de São Paulo, a 
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB).  

Para a caracterização hidrológica a montante da UHE Promissão, foram utilizados os dados 
limnimétricos da UGRHI – 16 contidos na Minuta Relatório do Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Tietê/Batalha CBH-TB. Tais dados foram compilados a partir do Inventário das Estações 
Fluviométricas/DNAEE/MME e do Banco de Dados Fluviométricos do Estado de São Paulo.  

Entretanto, a porção a jusante do reservatório carece de estações de monitoramento 
limnimétrico, inclusive com a inexistência de medições em alguns postos. Dessa maneira, os 
dados de vazão oriundos da usina podem representar melhor a caracterização do rio 
principal, devido ao seu comportamento linear.  
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Por outro lado, a qualidade da água a montante e a jusante do reservatório de Promissão foi 
caracterizada segundo dados obtidos no Relatório de Qualidade das Águas Interiores do 
Estado de São Paulo (2000), elaborado pela CETESB e datado de 2001 e segundo dados 
disponíveis no site da CETESB na internet. 

HIDROLOGIA 

A UGRHI – 16 possui, segundo a Minuta Relatório do Comitê da Bacia Hidrográfica do 
Tietê/Batalha, 15 estações fluviométricas, sendo que apenas 05 se encontram em operação 
e as demais estão extintas. Estas estações pertencem ao DNAEE (01), ao DAEE (07) e à 
CESP (07). Das estações que se encontram ativas, quatro pertencem à CESP. 

Verifica-se que os meses de outubro a abril possuem vazões mais elevadas. De maio a 
setembro ocorre a queda das vazões devido à estiagem. 

Os Gráficos 2, 3, 4 e 5, a seguir, apresentam os valores de vazões dos postos fluviométricos 
do DAEE, com as descargas médias, máximas e mínimas mensais para quatro cursos 
d’água formadores do reservatório. Os gráficos podem fornecer uma indicação sobre o 
regime de vazão do rio ao longo dos anos e a distribuição dos períodos de cheia e estiagem, 
observando-se, entretanto, que se tratam de valores estatísticos. 

 

Gráfico 2 – Descargas Médias, Máximas e Mínimas Mensais (1974) para o rib. dos 
Porcos (Posto Fluviométrico 5C-004/DAEE). 

 
Fonte: Banco de Dados Fluviométricos do Estado de São Paulo. 

 



 

 33

Gráfico 3 – Descargas Médias, Máximas e Mínimas Mensais (1991) para o rib. São 
Lourenço (Posto fluviométrico 5C-023/DAEE). 

 
Fonte: Banco de Dados Fluviométricos do Estado de São Paulo. 

 

Gráfico 4 – Descargas Médias, Máximas e Mínimas Mensais (1987) para o córrego Boa 
Vista (Posto Fluviométrico 5C-030/DAEE). 

 
Fonte: Banco de Dados Fluviométricos do Estado de São Paulo. 
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Gráfico 5 – Descargas Médias, Máximas e Mínimas Mensais (1998) para o rio Batalha 
(Posto Fluviométrico 6C-001). 

 
Fonte: Banco de Dados Fluviométricos do Estado de São Paulo. 

Os Gráficos 6, 7, 8 e 9 mostram as curvas-chave das vazões dos cursos d’água referidos 
nos gráficos 2, 3, 4 e 5 em diferentes períodos. 

Gráfico 6 – Curva-chave para o rib. dos Porcos (Posto Fluviométrico 5C-004/DAEE) do 
período 1973/1975. 

 
Fonte: Banco de Dados Fluviométricos do Estado de São Paulo. 
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Gráfico 7 – Curva-chave   para o rib. São Lourenço (Posto Fluviométrico 5C-023/DAEE) 
do período 1989/1992. 

 
Fonte: Banco de Dados Fluviométricos do Estado de São Paulo. 

 

Gráfico 8 – Curva-chave para o córrego Boa Vista (Posto Fluviométrico 5C-030/DAEE) 
do período 1987/1988. 

 
Fonte: Banco de Dados Fluviométricos do Estado de São Paulo. 
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Gráfico 9 – Curva-chave para o rio Batalha (Posto Fluviométrico 6C-001/DAEE) do 
período 1994/1999. 

 
Fonte: Banco de Dados Fluviométricos do Estado de São Paulo. 

Vazões Defluentes e Afluentes, Turbinadas e Vertidas. 

Nas Tabelas 4 e 5, são expostos os dados de vazões defluentes e afluentes e turbinadas e 
vertidas para o período de 1997 a 2001. 

Tabela 4 - Valores de Vazão Defluente e Afluente  (período 1997 – 2001). 

DEFLUENTE AFLUENTE 

MÁXIMA MÍNIMA MÁXIMA MÍNIMA 

 

VAZÕES 

VAZÃO DIA HORA VAZÃO DIA HORA VAZÃO DIA HORA VAZÃO DIA HORA 

Janeiro 3370 27 07:00 306 04 01:00 5529 31 10:00 -480 10 15:00 

Fevereiro 2748 06 01:00 294 26 02:00 4080 03 12:00 -810 22 19:00 

Março 1045 01 03:00 294 02 02:00 2485 15 21:00 -927 04 03:00 

Abril 1045 01 20:00 294 02 24:00 2499 07 21:00 -1156 25 03:00 

Maio 1078 21 12:00 294 10 02:00 2467 25 19:00 -1142 07 06:00 

Junho 1045 02 19:00 312 17 01:00 3442 06 08:00 -869 10 00:00 

Julho 1045 04 09:00 298 04 01:00 2129 14 07:00 -966 25 02:00 

19
97

 

Agosto 1075 18 19:00 306 01 04:00 1075 18 19:00 -996 17 17:00 
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DEFLUENTE AFLUENTE 

MÁXIMA MÍNIMA MÁXIMA MÍNIMA 

 

VAZÕES 

VAZÃO DIA HORA VAZÃO DIA HORA VAZÃO DIA HORA VAZÃO DIA HORA 

Setembro 1061 01 19:00 292 07 01:00 2442 29 19:00 -3788 04 13:00 

Outubro 1093 17 21:00 305 18 02:00 2217 22 23:00 -951 19 17:00 

Novembro 1082 05 08:00 315 18 02:00 2415 29 21:00 -810 01 12:00 

 

Dezembro 1066 09 17:00 204 14 13:00 2479 09 23:00 -433 19 15:00 

Janeiro 1045 10 22:00 366 11 05:00 2467 08 21:00 -886 17 06:00 

Fevereiro 2275 20 01:00 295 15 03:00 5263 16 11:00 -1794 03 18:00 

Março 2348 05 01:00 444 24 03:00 3944 02 23:00 -423 27 19:00 

Abril 1050 15 19:00 357 27 02:00 2499 04 20:00 -931 27 14:00 

Maio 1050 13 20:00 280 02 03:00 2454 30 19:00 -963 21 06:00 

Junho 1036 16 19:00 157 18 03:00 2459 02 21:00 -1104 19 05:00 

Julho 916 15 11:00 71 01 01:00 1821 24 05:00 -954 09 02:00 

Agosto 834 06 21:00 294 11 21:00 2224 11 21:00 -946 21 13:00 

Setembro 834 01 19:00 290 17 02:00 2220 09 13:00 -1050 20 05:00 

Outubro 822 01 07:00 294 03 02:00 2177 12 21:00 -881 03 17:00 

Novembro 830 08 02:00 327 01 01:00 1808 17 15:00 -1022 25 03:00 

19
98

 

Dezembro 830 02 16:00 306 02 04:00 2201 24 08:00 -1032 03 02:00 

Janeiro 3124 11 01:00 399 05 01:00 6558 06 15:00 -853 22 14:00 

Fevereiro 2944 15 01:00 379 21 01:00 3852 28 10:00 -3376 08 06:00 

Março 3324 02 23:00 96 27 01:00 4722 12 22:00 -424 22 08:00 

Abril 798 01 01:00 0 19 05:00 2261 01 17:00 -739 20 17:00 

Maio 873 31 11:00 80 22 02:00 2174 10 05:00 -734 01 08:00 

Junho 1696 10 16:00 314 19 03:00 2236 26 22:00 -1104 07 03:00 

Julho 814 01 19:00 314 11 08:00 2129 05 13:00 -1005 07 05:00 

19
99

 

Agosto 834 14 24:00 314 09 02:00 834 14 14:00 -996 01 11:00 



 

 38 

DEFLUENTE AFLUENTE 

MÁXIMA MÍNIMA MÁXIMA MÍNIMA 

 

VAZÕES 

VAZÃO DIA HORA VAZÃO DIA HORA VAZÃO DIA HORA VAZÃO DIA HORA 

Setembro 834 01 01:00 416 26 08:00 2206 12 19:00 -885 07 11:00 

Outubro 830 01 17:00 331 07 04:00 2208 22 18:00 -4571 04 09:00 

Novembro 1278 06 02:00 0 18 02:00 1868 10 01:00 -3199 03 09:00 

 

Dezembro 1278 28 12:00 158 05 01:00 2073 20 16:00 -968 01 13:00 

Janeiro 1278 18 11:00 499 04 08:00 2584 07 23:00 -832 22 08:00 

Fevereiro 1245 12 21:00 478 16 01:00 1590 12 21:00 -837 04 17:00 

Março 1221 18 20:00 441 29 01:00 2620 19 21:00 -568 21 19:00 

Abril 1221 07 17:00 327 30 02:00 2432 01 19:00 -1109 30 05:00 

Maio 1239 18 18:00 314 28 23:00 1239 18 18:00 -7209 22 13:00 

Junho 1239 01 19:00 184 24 23:00 1239 01 19:00 -1164 30 01:00 

Julho 1239 04 19:00 194 01 01:00 1859 06 11:00 194 01 01:00 

Agosto 1245 22 21:00 178 28 24:00 1836 30 07:00 -1187 06 24:00 

Setembro 1251 23 20:00 194 01 01:00 2338 04 20:00 -1187 24 05:00 

Outubro 1251 09 22:00 158 24 02:00 1907 09 07:00 -1191 24 06:00 

Novembro 1245 24 16:00 158 01 01:00 2214 22 08:00 -1187 01 01:00 

20
00

 

Dezembro 1245 01 18:00 153 04 03:00 3499 30 23:00 -1004 25 01:00 

Janeiro 1239 09 14:00 168 24 01:00 2636 17 22:00 -1094 23 13:00 

Fevereiro 1221 05 18:00 449 24 02:00 4147 15 10:00 -656 23 09:00 

Março 1221 02 11:00 314 13 01:00 3348 11 08:00 -1122 26 01:00 

Abril 1251 18 13:00 314 01 01:00 1776 05 01:00 -1086 20 05:00 

Maio 1245 07 19:00 153 28 02:00 1507 28 05:00 -1050 02 01:00 

Junho 1153 22 20:00 149 09 01:00 2149 28 19:00 -1202 15 01:00 

Julho 1245 02 11:00 153 16 03:00 2585 10 18:00 -1041 12 08:00 

20
01

 

Agosto 830 03 09:00 158 20 13:00 1943 01 11:00 -1029 05 22:00 
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Tabela 5 - Valores de Vazão Turbinada e Vertida (período 1997 – 2001). 

TURBINADA VERTIDA 

MÁXIMA MÍNIMA MÁXIMA MÍNIMA 

 

VAZÕES 

VAZÃO DIA HORA VAZÃO DIA HORA VAZÃO DIA HORA VAZÃO DIA HORA 

Janeiro 1075 03 19:00 306 02 08:00 2490 27 02:00 321 18 18:00 

Fevereiro 1561 15 24:00 294 26 02:00 2310 02 03:00 40 13 23:00 

Março 1045 01 03:00 294 02 02:00 _ _ _ _ _ _ 

Abril 1045 01 20:00 294 03 01:00 _ _ _ _ _ _ 

Maio 1045 02 20:00 294 10 02:00 _ _ _ _ _ _ 

Junho 1045 02 19:00 127 30 01:00 _ _ _ _ _ _ 

Julho 1045 04 09:00 298 04 01:00 _ _ _ _ _ _ 

Agosto 1045 01 08:00 306 02 03:00 1270 27 11:00 497 27 09:00 

Setembro 1071 24 19:00 282 07 08:00 _ _ _ _ _ _ 

Outubro 1061 02 20:00 290 23 02:00 _ _ _ _ _ _ 

Novembro 1082 05 08:00 295 06 04:00 _ _ _ _ _ _ 

19
97

 

Dezembro 1036 22 09:00 204 14 13:00 _ _ _ _ _ _ 

Janeiro 1036 03 2200 316 02 04:00 _ _ _ _ _ _ 

Fevereiro 1071 20 10:00 298 16 02:00 _ _ _ _ _ _ 

Março 1045 05 08:00 294 17 04:00 1300 04 19:00 80 03 09:00 

Abril 1050 15 1900 357 27 02:00 1080 01 04:00 80 01 13:00 

Maio 1050 13 1900 280 02 03:00 _ _ _ _ _ _ 

Junho 1036 04 19:00 101 18 03:00 157 18 02:00 105 18 01:00 

Julho 834 02 07:00 71 01 01:00 704 16 11:00 47 15 14:00 

Agosto 834 01 19:00 294 04 02:00 _ _ _ _ _ _ 

Setembro 834 01 19:00 290 17 02:00 _ _ _ _ _ _ 

Outubro 822 01 07:00 290 06 01:00 _ _ _ _ _ _ 

19
98

 

Novembro 830 08 07:00 327 01 01:00 _ _ _ _ _ _ 
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TURBINADA VERTIDA 

MÁXIMA MÍNIMA MÁXIMA MÍNIMA 

 

VAZÕES 

VAZÃO DIA HORA VAZÃO DIA HORA VAZÃO DIA HORA VAZÃO DIA HORA 

 Dezembro 834 24 08:00 304 03 01:00 _ _ _ _ _ _ 

Janeiro 834 07 24:00 389 25 01:00 2290 08 14:00 80 24 19:00 

Fevereiro 834 01 01:00 379 21 01:00 2110 15 01:00 159 18 17:00 

Março 834 02 23:00 96 27 01:00 2490 02 23:00 80 05 07:00 

Abril 798 01 01:00 68 30 07:00 793 19 16:00 321 19 06:00 

Maio 793 31 11:00 389 07 13:00 321 01 01:00 80 07 13:00 

Junho 814 02 16:00 314 07  02:00 1268 09 16:00 80 01 08:00 

Julho 814 01 19:00 314 11 08:00 _ _ _ _ _ _ 

Agosto 834 13 19:00 314 09 02:00 _ _ _ _ _ _ 

Setembro 834 01 01:00 394 26 09:00 _ _ _ _ _ _ 

Outubro 830 01 17:00 331 07 04:00 _ _ _ _ _ _ 

Novembro 1278 04 21:00 119 25 05:00 _ _ _ _ _ _ 

19
99

 

Dezembro 1278 28 12:00 158 05 01:00 _ _ _ _ _ _ 

Janeiro 1278 18 11:00 499 04 07:00 _ _ _ _ _ _ 

Fevereiro 1245 12 21:00 478 15 14:00 _ _ _ _ _ _ 

Março 1221 18 20:00 441 29 01:00 _ _ _ _ _ _ 

Abril 1221 07 17:00 327 30 02:00 _ _ _ _ _ _ 

Maio 1239 18 18:00 314 28 23:00 _ _ _ _ _ _ 

Junho 1239 01 19:00 184 24 23:00 155 29 02:00 103 29 06:00 

Julho 1239 04 19:00 194 01 01:00 _ _ _ _ _ _ 

Agosto 1251 14 20:00 178 28 24:00 _ _ _ _ _ _ 

Setembro 1251 23 20:00 194 01 01:00 _ _ _ _ _ _ 

Outubro 1251 03 20:00 158 24 02:00 _ _ _ _ _ _ 

20
00

 

Novembro 1245 24 16:00 158 01 01:00 _ _ _ _ _ _ 
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TURBINADA VERTIDA 

MÁXIMA MÍNIMA MÁXIMA MÍNIMA 

 

VAZÕES 

VAZÃO DIA HORA VAZÃO DIA HORA VAZÃO DIA HORA VAZÃO DIA HORA 

 Dezembro 1245 01 18:00 74 04 02:00 153 04 01:00 38 03 24:00 

Janeiro 1251 08 15:00 168 23 02:00 _ _ _ _ _ _ 

Fevereiro 1221 05 18:00 449 24 02:00 _ _ _ _ _ _ 

Março 1221 02 11:00 314 12 24:00 _ _ _ _ _ _ 

Abril 1251 18 13:00 314 01 01:00 _ _ _ _ _ _ 

Maio 1245 07 19:00 158 30 02:00 153 28 01:00 77 27 24:00 

Junho 1245 22 18:00 149 09 01:00 _ _ _ _ _ _ 

Julho 1245 02 11:00 69 16 02:00 153 16 01:00 38 15 24:00 

20
01

 

Agosto 830 03 09:00 158 20 13:00 _ _ _ _ _ _ 

QUALIDADE DA ÁGUA 

De acordo com a Organização Mundial de Meteorologia (OMM), a rede de monitoramento 
da qualidade das águas deve ser composta por cerca de 10% do total de estações da rede 
fluviométrica convencional. Atualmente, a rede hidrogeoquímica é composta por 
aproximadamente 430 estações de qualidade das águas, instaladas em estações da rede 
hidrometeorológica em operação no território nacional. Esse total representa mais do que o 
mínimo requerido pela OMM. 

O monitoramento da qualidade das águas no Brasil é realizado principalmente pelos Órgãos 
Estaduais de Meio Ambiente (OEMA), empresas de saneamento e pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL). 

Os órgãos estaduais têm como competência a conservação e preservação da qualidade das 
águas dos recursos hídricos de domínio estadual e tem suas redes de monitoramento 
estruturadas (localização dos pontos amostrados e parâmetros analisados) para atender sua 
demanda específica, bem como para fornecer subsídios para a gestão dos recursos hídricos 
como bem econômico. 

As empresas de saneamento monitoram os parâmetros importantes para o aprimoramento 
do tratamento de água para o abastecimento público. 

Atualmente, as redes de monitoramento não são interligadas, e desta maneira, em um 
mesmo rio, podem ocorrer estações muito próximas, quando não estão no mesmo ponto, 



 

 42 

administradas por diferentes órgãos, cada um com sua freqüência de amostragem e muitas 
vezes até com os mesmos parâmetros analisados, o que em alguns casos pode dificultar a 
análise dos resultados.  

Nos 27 Estados brasileiros as redes de monitoramento estão em vários níveis de 
desenvolvimento. Algumas já operando com sistemas bem elaborados, com número de 
estações suficiente e parâmetros que refletem as características das águas da região, além 
de estarem georreferenciadas. Em outros estados, as redes estão em desenvolvimento e 
em outros somente em perspectiva de desenvolvimento. 

No estado de São Paulo, o monitoramento é realizado pela Companhia de Tecnologia e 
Saneamento Ambiental - CETESB. A Rede de Monitoramento da Qualidade das Águas 
Interiores é composta, segundo o Relatório de Qualidade das Águas Interiores do Estado de 
São Paulo – 2000, por 136 estações de monitoramento. Com os dados coletados, a 
CETESB elabora anualmente relatórios de qualidade das águas superficiais, além de mapas 
que ilustram a qualidade atual das águas que banham o estado de São Paulo. 

Com a finalidade de facilitar a interpretação das informações de maneira útil para 
especialistas ou não, a CETESB adaptou um estudo da National Sanitation Foundation dos 
Estados Unidos e desenvolveu o Índice de Qualidade das Águas – IQA, que vem sendo 
usado para avaliar a qualidade de águas do estado de São Paulo. 

O IQA é calculado pelo produto ponderado das qualidades de água correspondentes aos 
parâmetros temperatura, pH, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio (5 dias 
20 ºC), coliforme fecal, nitrogênio total, fósforo total, resíduo total e turbidez. A partir do 
cálculo efetuado, pode-se determinar a qualidade da água bruta numa escala de 0 a 100, 
obedecendo à seguinte classificação: 

• Qualidade Ótima: 79 < IQA ≤ 100; 

• Qualidade Boa: 51 < IQA ≤ 79; 

• Qualidade Regular (Aceitável): 36 < IQA ≤ 51; 

• Qualidade Ruim: 19 < IQA ≤ 36; 

• Qualidade Péssima: IQA ≤ 19. 

De acordo com os resultados do IQA obtidos no ano de 2000, 65% das águas do Estado 
foram classificadas como de Boa qualidade, 17% apresentaram classificação Ótima, 11% 
Aceitável, 6% Ruim e 1% Péssima. Com  relação à evolução temporal, o supracitado 
relatório informa uma situação estável ao longo dos últimos dez anos para o estado. As 
estações estão distribuídas ao longo das 22 Unidades de Gerenciamento dos Recursos 
Hídricos (UGRHI’s).  
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Qualidade da Água a Montante e a Jusante da UHE Promissão 

No Anexo Meio Físico do presente relatório podem ser observados os resultados obtidos 
para os parâmetros físico-químicos coletados em pontos de amostragem utilizados pela 
CETESB para o do Relatório de Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo – 
2000 (Ver Tabelas 1, 2 e 3 do Anexo Meio Físico). Os dados em questão se referem aos 
seguintes pontos (Ver Mapa de Estações e Pontos de Amostragem – Anexo Cartográfico): 

• A Montante da UHE Promissão(código TIET02600), localizada na margem direita, a 
jusante do canal de fuga da casa de força da UHE Ibitinga, na divisa dos municípios 
de Ibitinga e Iacanga; 

• A Montante da UHE Promissão(código TIPR02400), localizada na parte central do 
reservatório sob a ponte da rodovia SP – 333, no trecho que liga Pongaí a 
Borborema; 

• A Jusante da UHE Promissão(código TIET02700), localizada sob a ponte da rodovia 
BR – 153, no trecho que liga Lins a José Bonifácio. 

A UGRHI – 16 possui 2 pontos de amostragem para a caracterização da qualidade da água 
a montante da UHE Promissão (Ver Mapa de Estações e Pontos de Amostragem – Anexo 
Cartográfico), a estação localizada a jusante faz parte da UGRHI – 19. 

Segundo o Relatório de Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo – 2000, a 
região apresenta condições típicas de ambientes lênticos. Em função das características 
hidrodinâmicas desse trecho do rio Tietê, existe a possibilidade de ocorrer eutrofização, cujo 
nutriente limitante é o fósforo. 

Os valores médios de condutividade indicam níveis suficientes de micronutrientes capazes 
de proporcionar crescimento das algas, entretanto, a disponibilidade hídrica é bastante alta 
no reservatório, o que pode minimizar os problemas decorrentes do crescimento das algas. 

Os níveis de fósforo se mostraram levemente superiores ao padrão para águas Classe 2, o 
que favorece a proliferação das algas, porém,  os valores de clorofila indicaram um estado 
equilibrado, não acusando níveis superiores a 10 µg/l, que demonstrariam eutrofização do 
ambiente e que resultaria no crescimento de vegetação aquática, especialmente de 
macrófitas. 

As principais fontes de fósforo total estão relacionadas às contribuições da região de 
montante, bem como pela carga de drenagem de solos agrícolas. Com relação aos metais 
pesados, no ano de 2000, constataram-se não conformidades para cobre e cádmio no 
reservatório de Promissão.  

O reservatório apresenta capacidade assimilativa, característica de ambientes lênticos, a 
qual é importante para a recuperação da qualidade das águas do rio Tietê.  
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A Tabela 6, mostrada a seguir, apresenta os Índices de Qualidade das Águas – IQA, para o 
ano 2000, nos pontos utilizados para a caracterização das águas do reservatório de 
Promissão. 

Tabela 6 - Índice  de Qualidade das Águas – IQA – 2000. 

Ponto de Amostragem Fev Abr Jun Ago Out Dez IQA Médio 

TIET02600 71 81 88 73 64 não 75 

TIPR02400 75 77 91 77 86 não 81 

TIET02700 84 81 86 87 77 77 82 

Fonte: Relatório de Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo – 2000. 

Todas as amostragens mostraram uma qualidade de água Boa ou Ótima ao longo do ano 
2000. Tais resultados mostram a condição existente para as águas superficiais na região da 
UHE Promissão.  

A análise realizada pela CETESB, na confecção do Relatório de Qualidade de Águas 
Interiores para 2000, mostra uma evolução na qualidade da água desde o reservatório de 
Barra Bonita. Tal melhora é acentuada à medida em que as águas atingem o reservatório de 
Promissão, onde a qualidade das águas se mostrou superior em relação aos reservatórios 
anteriores do rio Tietê, conforme medições realizadas em cada um destes. 

Além disso, cabe ressaltar que a média anual da região da UHE Promissão obteve nível de 
qualidade Boa a montante e Ótima no meio do reservatório e a jusante deste, superando, 
em valor absoluto, os níveis encontrados para o reservatório de Ibitinga e comprovando a 
importância destes sistemas lênticos na depuração dos poluentes, os quais funcionam como 
locais de decantação. 

Uso dos Recursos Hídricos Superficiais e Demandas 

A demanda pode ser entendida como o volume de água necessário para todos os tipos de 
uso. 

A utilização dos recursos hídricos na UGRHI – 16 atende, fundamentalmente, às 
necessidades de abastecimento público, industrial, irrigação e aquicultura, onde se refletem 
o desenvolvimento socioeconômico da região e as correspondentes formas de uso e 
ocupação do solo. 

Segundo a Minuta Relatório do Comitê do Tietê Batalha – CBH-TB, na UGRHI – 16, 
observou-se um panorama heterogêneo em termos de abastecimento público, cujos 
sistemas de água e esgoto são administrados através da empresa consessionária estadual 
– SABESP. O citado relatório apresenta, ainda, dados retirados do Cadastro de Usuários de 
Recursos Hídricos do DAEE. 
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De acordo com a demanda observada, verificou-se que as outorgas de uso na irrigação não 
são efetuadas na UGRHI. O consumo total de água na irrigação é estimado em cerca de 
6,548 m³/s. 

As captações superficiais para abastecimento público totalizam 57 pontos, para uso 
industrial 26 lançamentos, para irrigação o DAEE apresenta apenas o registro de apenas 
uma captação superficial. Tais números de cadastro para irrigação são pequenos e 
desatualizados. Dessa maneira, a demanda global da UGRHI – 16 caracteriza uma 
demanda de 8,28 m3/s. 

O Gráfico 10, a seguir, mostra a Demanda de água na Bacia. 

Gráfico 10 – Demandas de água na Bacia. 
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Fonte: Minuta Preliminar do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI – 16. 

Fontes de Poluição 

O levantamento executado pelo Comitê da Bacia do Tietê/Batalha, junto aos órgãos 
estaduais e prefeituras, mostrou uma situação precária em termos de tratamento de esgoto. 
Somente o município de Lins trata 100% de seus esgotos. Cidades importantes da região, 
como Matão, Taquaritinga, Itápolis, Pirajuí e Cafelândia lançam o esgoto bruto diretamente 
nos corpos d’água. 

As cargas poluidoras de origem industrial correspondem aos lançamentos de efluentes 
líquidos diretamente nos rios e córregos, com ou sem tratamento prévio. Assim como as 
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cargas orgânicas de origem doméstica, constituem fontes de poluição direta das águas 
superficiais onde são lançados, e indireta de solos e águas subterrâneas. 

As indústrias mais importantes da UGRHI são monitoradas pela CETESB, tal monitoramento 
possui o nome da empresa, seu endereço e a atividade desenvolvida, bem como as cargas 
remanescentes, orgânica e inorgânica, lançadas nos cursos hídricos. 

As indústrias monitoradas pela CETESB não apresentam  relevante carga orgânica 
remanescente, à exceção de algumas localizadas em Matão e Taquaritinga, destacando-se 
a Citrosuco Paulista e Coimbra-Frutep, em Matão, e a Carlos de Brito e Royal Citrus, no 
município de Taquaritinga. 

Os dados de cargas poluidoras podem ser resumidos da seguinte maneira: 

 URBANA – Carga potencial de 15,8 tDBO/dia e Carga remanescente de 13,3 tDBO/dia; 

 INDUSTRIAL – Carga potencial de 277,0 tDBO/dia e Carga remanescente de 5,3 
tDBO/dia. 

Dessa maneira, têm-se uma Carga Poluidora Potencial total de 292,8 tDBO/dia, com uma 
Carga Poluidora Remanescente de 18,6 tDBO/dia. 
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6 DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO 

INTRODUÇÃO 

A construção de represas para diversos fins é uma das mais antigas e importantes 
intervenções humanas nos sistemas naturais. Reservatórios interferem com os rios em que 
são construídos, alterando o fluxo e os sistemas terrestres e aquáticos de uma forma 
drástica e efetiva. Por outro lado, proporcionam também inúmeros benefícios tais como 
reserva de água para hidreletricidade, irrigação, navegação e águas para abastecimento 
público. A construção de reservatórios para diversos fins apresenta inúmeras necessidades 
de inovação em metodologia e abordagem científica e de engenharias (TUNDISI, 1999). 

A superfície total construída de reservatórios em todo o planeta é de aproximadamente 
590.000 km² (STRASKRABA et al., 1993). No Brasil, a construção de grandes reservatórios 
de água, principalmente para fins de hidroeletricidade e abastecimento público, atingiu seu 
máximo nas décadas de 1960 e 1970. Muitos destes ecossistemas artificiais estão em pleno 
funcionamento, produzindo inúmeros benefícios locais e regionais para o homem. Vários 
grandes rios do território brasileiro foram completamente aproveitados para a construção de 
barragens em cascata, que é característica de países com grandes dimensões territoriais e 
rios extensos como o Brasil (TUNDISI, 1999). No entanto, a principal questão ainda é 
resolver os problemas ambientais decorrentes dos enormes impactos sobre a vida silvestre, 
causados pelo represamento de grandes rios, essencialmente por se tratar de um país rico 
em paisagens, ambientes, biodiversidade e recursos naturais. 

O estudo científico dos ecossistemas de reservatórios, bem como suas interações com as 
bacias hidrográficas e com os sistemas a montante e a jusante, tem adicionado novas 
dimensões à abordagem sistêmica na pesquisa ecológica, proporcionando uma base 
fundamental para o gerenciamento de qualidade da água e das bacias hidrográficas, 
possibilitando interferências rápidas e efetivas nesses ecossistemas artificiais (TUNDISI, 
1999). 

Reservatórios são sistemas híbridos entre rios e lagos (THORNTON et al., 1990), e, seu 
estudo deve levar esta característica em consideração. São também sistemas artificiais 
relativamente recentes, não ultrapassando 100 anos de história. Os reservatórios são parte 
de uma bacia hidrográfica e, como tais detectam todos os efeitos das atividades 
antropogênicas nela produzidas.  

Em termos ecológicos e ambientais, o processo de criação de represas artificiais promove, 
nas comunidades terrestres presentes na área a ser inundada, efeitos estocásticos de 
proporções dependentes da escala e da capacidade das espécies em sobreviver ao evento. 
Neste processo, as variáveis mais importantes são: i) o grau de preservação das partes 
emersas do entorno; ii) a capacidade de recuperação das populações sobreviventes; iii) a 
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distância existente entre as populações extintas e aquelas mais próximas que 
eventualmente poderiam servir como recolonizadoras. 

Os níveis de organização de uma bacia hidrográfica consideram: i) propriedades 
climatológicas e geológicas; ii) propriedades limnológicas; iii) propriedades da água; iv) 
qualidade da biota ciliar do entorno; v) impactos antropogênicos. O gerenciamento das 
represas deve basear-se na aplicação da teoria de ecossistemas, e na experiência prática 
da sua manipulação de acordo com os usos planejados, tais como, quantidade de água 
reservada, grau de interação com a bacia hidrográfica, flutuações do nível de água, tempo 
de residência ou tempo de retenção. 

Localizada na região do médio curso do rio Tietê, a UHE Mário Lopes Leão (Promissão) faz 
parte do grupo pioneiro de barragens com eclusas, que surgiram a partir dos estudos para o 
aproveitamento do rio Tietê, compreendendo trecho de aproximadamente 400 km, desde a 
cidade de Anhembi, a montante, até a corredeira de Lages, cerca de 15 km a montante do 
Salto de Avanhandava. Como previsto em tais estudos, o aproveitamento total do trecho em 
questão ocorreu pela criação de quatro usinas em cascata: Barra Bonita, Bariri, Ibitinga e 
Promissão. 

A UHE de Promissão foi parcialmente inaugurada pela CESP em 1975 e finalmente 
concluída em 1977. Além de fonte geradora de energia elétrica, a Usina de Promissão 
também teve como finalidade a integração do Plano de Aproveitamento Múltiplo do rio Tietê, 
constituindo etapa importante na implantação da navegação ao longo do rio, hoje inserido 
no contexto da Hidrovia do Mercosul (CESP 1999). 

O reservatório de Promissão é responsável pelo alagamento de aproximadamente 53 mil 
hectares de terras ao longo dos 15 municípios afetados pelo represamento do rio Tietê 
neste trecho. Dentre os principais impactos registrados sobre o Meio Biótico estão a 
transformação do ambiente lótico em lêntico, com prejuízos diretos sobre a biodiversidade 
aquática, notadamente sobre a ictiofauna. Outro importante efeito negativo decorre do 
alagamento dos remanescentes florestais na faixa ciliar da drenagem original, com 
profundas alterações na vegetação perimetral do reservatório e preocupante supressão de 
habitats, refúgios e corredores da fauna silvestre regional (CESP 1999). 

Atualmente, a cobertura vegetal da área adjacente ao reservatório de Promissão ainda 
apresenta formações vegetais representativas de mata latifoliada semidecídua, cerrado 
sensu latu, vegetação ciliar e várzeas. Os fragmentos de  mata mais significativos 
encontram-se hoje nas proximidades dos córregos do Monjolinho, do Jaraguá, Águas Claras 
e ribeirão da Fartura, enquanto que as áreas mais extensas de vegetação de várzea 
localizam-se ao longo do rio Dourado, dos córregos da Estiva, Santa Inês, de José 
Rodrigues, do Cotrim, Escaramuça, do Barreiro e do rio do Cubatão. Entretanto, graças à 
intensa atividade antrópica na região, a paisagem é marcada prioritariamente por extensas 
áreas destinadas à pecuária e à agricultura.  
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Pode-se constatar que ao redor de todo o reservatório de Promissão concentram-se amplas 
áreas de cultivo de cana-de-açúcar, cítricos e café, principalmente na margem direita. Na 
margem esquerda, o que predomina são pastagens, interrompidas algumas vezes por 
culturas de cítricos e café, que passam a predominar principalmente na faixa ciliar do 
reservatório. Tais atividades também contribuíram para a devastação ambiental e 
modificação do equilíbrio ecossistêmico e da dinâmica ambiental da região, afetando a 
diversidade biológica dos ecossistemas terrestres e ribeirinhos.  

6.1 BIOTA TERRESTRE 

6.1.1 COBERTURA VEGETAL 

INTRODUÇÃO 

O Brasil ainda retém a maior e mais diversificada flora do mundo, porém, com sérios riscos 
de ser extinta até a metade do século XXI, caso seja mantido o nível atual de degradação e 
devastação de nossas florestas. WHITMORE (1990) ressalta que a América do Sul abriga 
aproximadamente 46% das Florestas Estacionais Tropicais (Decíduas e Semidecíduas) do 
mundo, o que representa cerca de 270 milhões de ha, sendo que cerca de 29 milhões de ha 
são anualmente desmatados, ou seja, em 10 anos toda ela estaria perdida. 

O processo de desmatamento resulta na fragmentação dos habitats, que acarreta perdas 
não somente pela redução do tamanho original da paisagem, mas também pelo aumento do 
isolamento dos fragmentos. A fragmentação do habitat introduz uma quebra na continuidade 
da distribuição da vegetação original, reduz o habitat disponível às plantas e animais 
silvestres e acrescenta bordas a uma paisagem até então contínua (SCARIOT & SEVILHA, 
2000). 

Fragmentos florestais podem diferir quanto à sua forma, tamanho, micro-clima, regime de 
luz, solos, nível de isolamento e tipo de uso da terra (SAUNDERS et al.,1991). Desta forma, 
a fragmentação de florestas pode influenciar os padrões locais e regionais de biodiversidade 
devido à perdas de micro-habitat único, à insularização do habitat e às mudanças 
associadas aos padrões de dispersão e migração (SOULÉ & KOHM, 1989). 

Cabe destacar que as áreas definidas como domínio das Florestas Estacionais coincidem 
com regiões de mais intensa atividade agrícola e pecuária de todo o Brasil, onde são 
incluídas regiões de passado agrícola mais pretérita, até regiões de agricultura mais intensa 
e diversificada, características do interior do Estado de São Paulo. 

O desenvolvimento econômico do interior do Estado de São Paulo caracterizou-se 
inicialmente pela expansão da fronteira agrícola e posteriormente pelo aumento das áreas 
urbanas, decorrente principalmente do aumento populacional, atividades que devido ao mau 
planejamento exerceram e ainda exercem forte pressão sobre a cobertura florestal primitiva. 
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Dentro deste contexto histórico, é perfeitamente compreensível que as Florestas Estacionais 
estejam entre as extensões de floresta tropicais mais devastadas de todo o mundo e foram 
ao longo do tempo assustadoramente reduzidas, sofrendo inúmeras alterações em suas 
características originais como resultado do processo de fragmentação. 

O conhecimento da composição florística e da estrutura fitossociológica dos fragmentos de 
Florestas Estacionais no Estado de São Paulo teve um aumento considerável pelos 
trabalhos publicados nas duas últimas décadas (SALIS et al. 1995; TORRES et al. 1997; 
RODRIGUES, 1999, entre outros). 

A ocorrência de fragmentos florestais por si só, não garante a conservação do ecossistema 
original (RANKIN-MERONA & ACKERLY, 1987), pois a fragmentação altera o microclima, a 
dinâmica de nutrientes, a estrutura florestal e composição de espécies (KAPOS, 1989; 
BROWN & BROWN, 1992), bem como o histórico particular de perturbação antrópica e 
natural determinam características próprias a estes fragmentos. Por outro lado, é importante 
destacar, que a fragmentação da floresta é um distúrbio em grande escala, e deve 
certamente ter um efeito drástico sobre a diversidade da comunidade local. 

Os estudos florísticos e fitossociológicos dos fragmentos florestais são de fundamental 
importância não somente sob o ponto de vista acadêmico, mas também no sentido de 
oferecerem subsídios para a compreensão da estrutura e da dinâmica, parâmetros 
imprescindíveis para o manejo e revegetação dessas comunidades vegetais. 

METODOLOGIA 

Entre os meses de Junho e Setembro de 2001, toda a extensão perimetral do reservatório e 
sua Área de Influência Direta (faixa de 1km ao redor do reservatório) foram percorridas para 
a caracterização preliminar da região e definição dos sítios de coleta. Através de mapas 
cartográficos do Exército (1965 a 1973), do Levantamento de Uso e Ocupação das Bordas 
do Reservatório da UHE Mário Lopes Leão (CGEET, 2000), e de Imagens de Satélite 
LANDSAT - INPE, 2000, foram feitos os mapeamentos da vegetação e usos do solo na faixa 
ciliar e região do entorno do reservatório.  

Além da caracterização geral da área, foram definidos dois sítios amostrais representativos 
dos poucos remanescentes florestais encontrados, e assim denominados: 

Mata de Santo Antônio, na Fazenda Santo Antônio, município de Sabino, margem esquerda 
do reservatório. Fragmento de floresta ciliar ao reservatório, com aproximadamente 250 ha 
de vegetação nativa conservada, apesar de seu formato irregular e de não ser totalmente 
contínua, estando cercada por pastagens não-nativas e pelas águas do reservatório 
(21°26´49´´S; 49°32´76´´W); 

Mata de São Paulo, na Fazenda São Paulo, município de Adolfo, margem direita do 
reservatório, na confluência do ribeirão dos Bagres com o rio Tietê. Fragmento florestal 
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conservado com aproximadamente 80 ha de mata nativa, também cercada por campos de 
pastagem, além do próprio reservatório (21°18´97´´S; 49°39´95´´W). 

Para o levantamento fitossociológico foi utilizado o método de quadrantes (COTTAM & 
CURTIS, 1956; MUELLER-DOMBOIS & ELLENBERG, 1974). Foram utilizados transectos 
amostrais em cada sítio selecionado, transversais à margem do reservatório. Foram 
caracterizados os estratos arbustivo e arbóreo de cada fragmento, amostrando-se todos os 
indivíduos com fuste maior ou igual a 1,3 m do solo, cujos ramos foram coletados, 
prensados e identificados.  

Foram medidas as distâncias dos indivíduos em relação a cada ponto do transecto, 
distanciados 10 m entre si. Foi medido o PAP (Perímetro à Altura do Peito), estimada a 
altura e coletado material botânico vegetativo e/ou reprodutivo dos indivíduos, que 
posteriormente foram prensados, secos e herborizados para identificação. A altura dos 
indivíduos amostrados foi estimada por comparação a uma vara de fibra de vidro constituída 
de 10 estágios, cada um com 1,25 m de comprimento. Árvores mortas, porém, fixas ao solo 
em posição vertical, foram amostradas como pertencentes a um único grupo, devido às 
dificuldades de identificação. 

Os levantamentos florísticos foram mais abrangentes, incluindo coletas por trilhas abertas 
em toda a extensão dos fragmentos, além dos transectos utilizados para os estudos 
fitossociológicos. A composição florística é apresentada em ordem alfabética por família e 
espécie, conforme o sistema de classificação proposto por CRONQUIST (1981), com 
exceção das famílias Caesalpinaceae, Fabaceae e Mimosaceae que foram consideradas 
como da família Fabaceae, de acordo com POLHILL et al. (1981). 

A identificação botânica, sempre que possível, foi realizada com auxílio de chaves de 
identificações, guias de campo, revisões taxonômicas recentes e demais publicações 
pertinentes (LORENZI, 1992 e 1998). Contou-se também com o auxílio de profissionais da 
área de taxonomia, inclusive para a realização de comparações e confirmações botânicas 
do material herborizado.  

A partir da lista de espécies e análise fitossociológica, os fragmentos de floresta foram 
enquadrados nos seus respectivos domínios florestais, e avaliados quanto aos seus estados 
de conservação e regeneração através de espécies indicadoras das séres sucessionais em 
questão.  

DIAGNÓSTICO DA COBERTURA VEGETAL 

Vegetação Nativa 

Na Tabela 7, estão listadas as espécies vegetais encontradas nos levantamentos de campo 
para todos os fragmentos estudados. A riqueza de espécies foi relativamente alta, apesar de 
terem sido detectadas evidências do corte seletivo de espécies de ocorrência comum em 
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listagens pretéritas, reflexo da exploração antrópica sobre madeiras nobres. Dentre as 
espécies de maior exploração histórica em toda a região estão a peroba, o jequitibá, os ipês, 
os angicos, o bálsamo, a sucupira, a copaíba, o jatobá, a cana-fístula, entre outras. A 
maioria destas encontra-se eventualmente presente, porém suas densidades são bem 
menores, fruto da exploração clandestina. 

Tabela 7 – Lista das Espécies Vegetais Inventariadas nos Fragmentos Florestais 
Estudados às Margens do Reservatório da UHE Promissão. 

Sítio Amostral
Família Espécie Nome vulgar 

SA SP 

Amaranthaceae Amaranthus sp. Veludo-roxo X  

Anacardiaceae Astronium graveolens  Guaritá X X 

 Astronium urundeuva Aroeira-vermelha  X 

 Lithraea molleoides Aroeira-branca X  

 Schinus terebintifolius * Aroeirinha X X 

 Tapirira guianensis Peito-de-pomba X X 

Annonaceae Annona coriaceae Marolo  X 

 Duguetia lanceolata Pindaíba  X 

 Xilopia aromatica Pimenta-de-macaco X X 

Apocynaceae Aspidosperma polyneuron * Peroba-rosa  X 

 Aspidosperma subincanum Guatambu X  

 Peschieria fuchsiaefolia * Leiteiro X X 

Bignoniaceae Tabebuia sp1. * Ipê-amarelo X X 

 Tabebuia sp2. * Ipê-rosa  X 

 Tabebuia impetiginosa Ipê-roxo  X 

 Tabebuia roseo-alba Pau d’arco  X 

 Zeyhera tuberculosa Ipê-tabaco  X 

Bombacaceae Chorisia speciosa * Paineira X X 

 Pseudobombax grandiflorum Embiruçu  X 

Boraginaceae Cordia spp. Louro X  

 Patagonula americana Guaiuvira  X 

Burseraceae Protium sp.  Amescla X  

Cactaceae Cereus jamacaru * Mandacaru  X 
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Sítio Amostral
Família Espécie Nome vulgar 

SA SP 

Cecropiaceae Cecropia hololeuca * Embaúba X X 

Celastraceae Maytenus alaternoides Cafezinho  X 

Compositae Vernonia brasiliensis Assa-peixe X X 

Euphorbiaceae Alchornea sp. * Tapiá  X 

 Croton floribundus * Capixingui  X X 

 Croton urucurana * Sangra-d’água X X 

 Mabea fistulifera Canudo-de-pito  X 

 Ricinus comunis * Mamona X  

 Securinega guaraiuva Guaraiuva  X 

Fabaceae Acacia polyphylla Monjoleiro  X 

 Albizia hasslerii * Farinha-seca X X 

 Bauhinia sp. * Pata-de-vaca X X 

 Cassia sp. Fedegoso X  

 Centrolobium sp. * Araribá X X 

 Copaifera langsdorffii * Copaíba  X 

 Dalbergia sp. Assapuva X  

 Dimorphandra mollis * Barbatimão X X 

 Enterolobium sp. Tamboril X  

 Holocalyx balansae Alecrim-de-campina X  

 Hymenaea sp. Jatobá X  

 Inga sp. Ingá  X 

 Lonchocarpus sp. Embira-de-sapo X  

 Machaerium nyctitans Bico-de-pato  X 

 Myroxylum peruiferum Cabreúva X  

 Ormosia sp. Olho-de-cabra  X 

 Peltophorum dubium Canafístula  X 

 Piptadenia colubrina * Angico-branco X X 

 Piptadenia macrocarpa * Angico-preto  X 

 Piptadenia rigida Angico-do-mato  X 

 Platypodium elegans * Jacarandá-do-campo X  
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Sítio Amostral
Família Espécie Nome vulgar 

SA SP 

 Poecilanthe parviflora  Coração-de-negro X  

 Pterodon pubescens Faveiro-branco X  

 Pterogyne nitens Amendoim X X 

 Stryphnodendron sp. * Barbatimão X X 

 Sweetia subelegans Chapadinha  X 

Flacourtiaceae Casearia sp. * Espeteiro X X 

Lauraceae Nectandra sp. Canela X X 

 Nectandra megapotamica Canelinha  X 

Lecythidaceae Cariniana sp. Jequitibá  X 

Melastomataceae Leandra glazioriana   X 

Meliaceae Cabralea sp.                 Canjarana  X X 

 Cedrela fissilis Cedro-branco  X 

  Trichilia clausseni Catiguá-vermelho X  

Moraceae Ficus spp. Figueira  X X 

 Maclura tinctoria Taiova X  

Myrtaceae Campomanesia sp. Guabiroba  X 

 Eugenia pyriformis Uvaia  X 

 Myrceugenia sp. * Cambuizinho X  

 Myrcianthes pungens * Guavira-açu X  

 Psidium guajava Goiabeira X X 

Nyctaginaceae Bougainvillea glabra Primavera  X 

 Guapira sp.  João-mole X  

Palmae Acrocomia aculeata Macaúba X  

  Syagrus oleracea * Guariroba X X 

  Syagrus romanzoffiana * Jerivá  X 

Phytolaccaceae Gallesia integrifolia Pau-d’alho  X 

Rhamnaceae Rhamnidium elaeocarpus Cafezinho X  

Rubiaceae Amaioua guianensis Canelinha X  

 Coutarea hexandra Quineira  X 

 Genipa americana * Jenipapo X X 
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Sítio Amostral
Família Espécie Nome vulgar 

SA SP 

Rutaceae Esenbeckia febrifuga       Mamoninha-do-mato X X 

 Balfourodendron riedelianum Farinha-seca X  

 Metrodorea nigra Carrapateira  X 

 Zanthoxylum sp. Mamica-de-porca  X 

Sapindaceae Diatenopterix sorbifolia Maria-preta  X 

Sapotaceae Chrysophyllum gonocarpum Guatambu-de-sapo  X 

Sterculiaceae Guazuma ulmifolia Guaxima-torcida X X 

Tiliaceae Luehea divaricata Açoita-cavalo X  

Ulmaceae Celtis iguanae * Grão-de-galo X X 

 Trema micrantha Pau-pólvora X  

Urticaceae Urera baccifera * Urtigão X  

Verbenaceae Aegiphila sellowiana  Tamanqueiro X  

 Aloysia virgata * Lixeira X X 

 Lantana camara * Cambará-de-espinho X X 

Vochysiaceae Qualea sp. Pau-terra X  

 Vochysia tucanorum Cinzeiro  X 

Indeterminada indet.1 * indeterminado X  

 indet.2 * indeterminado X X 

 indet.3 * indeterminado  X 

Legenda: SP. SA=Mata de Santo Antônio; SP=Mata de São Paulo. * espécies dominantes ao longo dos 
transectos no interior dos fragmentos de mata estudados. 

Na Mata de Santo Antônio, foram encontradas 62 espécies representantes de 28 famílias, 
além daquelas indeterminadas (duas). Destas, 25 espécies foram consideradas dominantes 
ao longo de todo o fragmento, cuja estratificação vertical pode ser visualizada na Figura 1 do 
Anexo Meio Biótico. Analisando a estrutura da mata, pode-se verificar três estratos bem 
definidos.  

O dossel compreende árvores com alturas entre 15 m e 18 m, considerando inclusive os 
indivíduos emergentes. Neste estrato superior dominam espécies como o angico-branco 
(Piptadenia colubrina) e a farinha-seca (Albizia hasslerii) nas porções de floresta melhor 
preservadas, e a sangra-d’água (Croton urucurana) nas áreas próximas à distúrbios como 
clareiras e bordas da mata. 
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O estrato intermediário apresenta maior diversidade de espécies, reunindo árvores com 7 m 
a 12 m de altura. Dentre as principais espécies dominantes deste segmento da floresta, 
destacam-se os ipês-amarelos (Tabebuia spp.), a guariroba (Syagrus oleraceae), o jerivá 
(Syagrus romanzoffiana), o jenipapo (Genipa americana), a paineira (Chorisia speciosa) e o 
jacarandá-do-campo (Platypodium elegans) que predominam no interior da floresta, 
enquanto que nas bordas e áreas perturbadas da mata, são comuns o grão-de-galo (Celtis 
iguanae), a embaúba (Cecropia hololeuca), o leiteiro (Peschiera fuchsiaefolia), a aroeirinha 
(Schinus terebintifolius) e o capixingui (Croton floribundus). 

Finalmente, no estrato arbustivo, foram registradas arvoretas e arbustos com 1,5 m a 3 m de 
altura, freqüentemente de espécies como o espeteiro (Casearia sp.), a lixeira (Aloysia 
virgata), o assa-peixe (Vernonia brasiliensis), entre outras. 

De forma geral, o estado de conservação da floresta pode ser considerado alto, podendo ser 
encontradas ainda espécies arbóreas importantes da flora regional como as aroeiras, o 
guatambu, o ipê-amarelo, a canela, a guavira, a guariroba, entre outras.  

O fragmento em questão, apesar de apresentar um caráter de floresta ripária, devido às 
influências do reservatório, apresenta características marcantes da floresta estacional 
decídua, sobretudo pela presença marcante de espécies típicas destas formações como os 
angicos e farinhas-secas. 

Na Mata de São Paulo, foram inventariadas 71 espécies de 30 famílias botânicas 
conhecidas, além de duas espécies indeterminadas. A estrutura da floresta se assemelha 
bastante a Mata de Santo Antônio, sobretudo pela forte concentração de angicos-brancos e 
farinhas-secas, que predominam por toda a extensão do estrato superior. 

Analisando graficamente a estratificação vertical (Ver Figura 2 no Anexo Meio Biótico), 
pode-se definir também três estratos bastante demarcados. O dossel se estabelece entre 16 
m e 18 m de altura, incluindo as emergentes. As espécies que predominam neste estrato, 
além dos já comentados angicos-brancos (Piptadenia colubrina) e farinhas-secas (Albizia 
hasslerii), incluem ainda a paineira (Chorisia speciosa). 

O sub-dossel, bastante fechado, reúne árvores com alturas entre 6 m e 12 m. Dentre as 
principais espécies dominantes neste segmento da floresta, destacam-se os ipês amarelos, 
brancos e rosas (Tabebuia spp.), o angico-preto (Piptadenia macrocarpa), a guariroba 
(Syagrus oleraceae), o jerivá (Syagrus romanzoffiana), o jenipapo (Genipa americana), a 
copaíba (Copaifera langsdorffii), a guavira (Myrcianthes pungens), a peroba-rosa 
(Aspidosperma polyneuron), o araribá (Centrolobium sp.) e o jacarandá-do-campo 
(Platypodium elegans) que predominam no interior da floresta.  

Nas áreas mais perturbadas são comuns o grão-de-galo (Celtis iguanae), a embaúba 
(Cecropia hololeuca), o leiteiro (Peschiera fuchsiaefolia), a aroeirinha (Schinus 
terebintifolius), a sangra d’água (Croton urucurana), o capixingui (Croton floribundus) e o 
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mandacaru (Cereus jamacaru), enquanto nas bordas da mata podem ser encontrados o 
assa-peixe (Vernonia brasiliensis) e o cambará (Lantana camara), que não superam os 3 m 
de altura. 

O estado de conservação da floresta também pode ser considerado elevado, uma vez que 
foram encontradas espécies arbóreas importantes da flora regional como a aroeira, a 
peroba-rosa, os ipês amarelos, rosas, roxos, o pau-d’arco, a guaiuvira, a cana-fístula, o 
amendoim, a canela, a guavira, a guariroba, o guatambu, entre outras.  

Da mesma forma que o primeiro fragmento de floresta estudado, a Mata de São Paulo 
também apresenta características típicas da floresta estacional decídua, pois além da 
presença marcante de angicos brancos, pretos e farinhas-secas, nas áreas mais abertas 
encontra-se ainda o cactus mandacaru, indicativo do caráter xeromórfico desta formação 
florestal. Entretanto, a presença de uma flora mais diversa, principalmente nas áreas 
próximas à margem do reservatório, demonstra que a floresta estudada sofre influências das 
condições ribeirinhas que hoje se apresentam como umidade e efeitos do nível de água no 
reservatório. 

Agricultura e Pastagens 

A maior parte das terras da Área de Influência da UHE Promissão é destinada à prática da 
agropecuária. Outras culturas registradas constituem-se de cítricos (Citrus spp.), milho (Zea 
sp.), arroz (Oryza sp.), além de cultivos em menor escala como banana (Musa spp.) e cana-
de-açucar (Saccharum sp.).  

 

 

Cultivo de laranja na margem do reservatório. 
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Cultivo de cana na margem do reservatório. 

O aspecto geral da fitofisionomia da região do reservatório é na sua maior parte de extensas 
pastagens, responsáveis pelo contínuo avanço das fronteiras agrícolas sobre as áreas 
nativas, sendo uma das grandes causas da devastação ambiental em toda a região.  

As fazendas de pastagem vêm substituindo o tradicional capim-colonião (Panicum 
maximum), gramínea altamente propensa à combustão, pelo exótico capim-braquiarião 
(Brachiaria sp.), introduzido desde a década de 70. Apesar da sua agressividade competitiva 
sobre espécies vegetais nativas, a Brachiaria sp. torna-se menos inflamável nos períodos de 
estiagem por manter-se nutrida por períodos mais longos, o que de certa forma pode evitar 
a ocorrência de incêndios descontrolados. 

 

Área de pastagem na margem do reservatório. 

Reflorestamentos 

Ao longo de toda a área marginal da UHE Promissão encontram-se pequenas áreas de 
reflorestamento, onde são utilizados principalmente o eucalipto (Eucalyptus sp.), comum na 
fabricação de papel e celulose; a leucena (Leucaena sp.), e mais recentemente, a 
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seringueira (Hevea sp.), que tem diversos aproveitamentos, inclusive para extração do látex 
de seu tronco.  

Estima-se que estes reflorestamentos correspondam a menos de 0,1% de toda a Área de 
Influência da UHE Promissão, fato que evidencia condições muito aquém das ideais para a 
sustentabilidade ambiental da região, principalmente no que se refere à dinâmica dos 
processos físicos e bióticos que atuam sobre e no entorno do reservatório. 

 

Área de reflorestamento às margens do reservatório. 

Reflorestamentos nativos, como os que vinham sendo realizados pela CESP, e atualmente 
pela AES Tietê, deverão interligar os remanescentes florestais que hoje se encontram 
preocupantemente isolados, o que certamente irá contribuir para melhorar a qualidade 
sócio-ambiental de forma bastante significativa.  

 

Área de reflorestamento nativo. 

Historicamente, o total de mudas produzidas pelo Programa de Manejo de Flora da CESP, e 
que foram responsáveis pela recomposição da cobertura vegetal entre 1978 e 2000, 
resultou no reflorestamento de aproximadamente 1079,75 ha (CESP, 1998 e 1999), área 
pouco significante, se considerarmos apenas a faixa ciliar do reservatório que carece de 
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cobertura florestal (7,6%), seja por todas as razões técnicas e funcionais que recomendam a 
manutenção de matas ciliares, seja pela obrigatoriedade legal que exige a sua proteção, 
preservação e recomposição, cujo não cumprimento caracteriza-se em crime ambiental, 
com penalidades rigorosas previstas na legislação federal (Ver Anexo 1 do Anexo Meio 
Biótico).  

6.1.2 FAUNA TERRESTRE 

A fauna de uma região está, de forma geral, relacionada às tipologias vegetacionais nela 
representadas. O estado de conservação destes é portanto, o principal indicador da situação 
da comunidade faunística, sendo suas dinâmicas populacionais determinadas por condições 
ambientais flora-dependentes. 

Os fragmentos de floresta estacional, principalmente aqueles de caráter semidecíduo, 
tendem a formar aglomerados vegetais bastante densos com dossel fechado por árvores 
que podem atingir até 25 metros de altura. Estas formações florestais, portanto, são 
responsáveis por manter as condições microclimáticas do ambiente (calor, umidade e 
luminosidade) bastante regulares ao longo do tempo. A estratificação da vegetação permite 
com isso diversificações verticais na distribuição da fauna silvestre. 

A grande quantidade de cipós e o pouco espaçamento entre as árvores acentuam as 
características de mata com sub-bosque fechado, o que limita o porte da fauna e pode 
beneficiar animais arborícolas como primatas, edentados (preguiças e tamanduás), 
marsupiais (gambás) e mesmo carnívoros semi-arborícolas (quati, mão-pelada, irara).  

Entretanto, devido aos escassos remanescentes de floresta hoje presentes em toda a área 
de influência da UHE Promissão, a fauna sofreu processos locais de extinção, sendo que 
muitas espécies já se encontram extintas em toda a região do reservatório. Dentre as 
espécies legalmente consideradas vulneráveis, porém ainda presentes na região estão o 
tatu-peba (Euphractus sexcinctus), os macacos (Alouatta sp., Callithrix sp., Cebus apella), o 
lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), entre outros. 

Segundo a legislação pertinente, qualquer espécie da fauna silvestre é protegida por lei e 
evitar a extinção de espécies é “um dever previsto no Parágrafo 1º, artigo 225, da 
Constituição Brasileira, que define também como obrigação do Poder Público preservar a 
diversidade do patrimônio genético do País” (BERNARDES et al., 1990). Ficou estabelecido 
também no artigo 2º da Portaria 1.552, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, de 19 de dezembro 1989, que os animais incluídos 
na Lista Oficial de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção ficam protegidos 
integralmente, conforme determina a Lei 5.197, de 3 de janeiro de 1967, constituindo crime 
inafiançável (Lei 7.653, de 12 de fevereiro de 1988) sua utilização, perseguição, caça ou 
apanha. 
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Neste estudo, foram consideradas como ameaçadas de extinção as espécies cuja 
população não é mais capaz de manter sua continuidade, caso não se tomem medidas 
rigorosas a fim de protegê-las e a seu ambiente. Algumas destas espécies, consideradas 
vulneráveis em todo território nacional, já se encontram praticamente extintas em âmbito 
local e mesmo em toda região estudada.  

Ainda assim, a fauna inventariada na região mostrou-se rica, apresentando espécies 
importantes da fauna brasileira e, sobretudo, da fauna paulista, hoje tão depauperada pela 
constante fragmentação e dizimação de ambientes florestais típicos. As perturbações 
florestais, a começar pelo represamento do rio Tietê e seus tributários (1975), foram 
incrementadas com a intensificação dos usos da terra ao redor do reservatório, levando à 
inevitável redução da ocorrência e abundância de espécies nativas da fauna. 

A história natural da vida silvestre associada a este empreendimento hidrelétrico tem 
características coincidentes aos atuais modelos que tratam de processos de fragmentação, 
alteração e perda de habitats. Os ecossistemas terrestres laterais ao rio foram alagados, e 
os remanescentes florestais que existiam em proximidade foram invadidos pelas espécies 
sobreviventes. As espécies mais sensíveis à competição e fragmentação de habitats, ou 
aquelas finalistas nas cadeias tróficas naturais (predadores), não suportaram a 
sobreposição e partilha de seus nichos naturais, e foram sendo extintas localmente. Sem a 
concentração de predadores, as espécies mais competentes entre seus equivalentes 
ecológicos (p. ex.: roedores, passeriformes) aumentaram suas populações, superpovoando 
a quase totalidade dos cada vez menores fragmentos florestais. 

Concomitantemente, as atividades humanas expandiram-se, reduzindo os fragmentos de 
floresta e determinando a intensa perturbação das áreas de vida da fauna silvestre. Os 
remanescentes florestais desse processo tornaram-se cada dia mais isolados, inviabilizando 
o contato entre populações animais floresta-dependentes. As populações de espécies mais 
sensíveis e vulneráveis foram se extinguindo localmente, destruindo sua estrutura 
metapopulacional, até finalmente enfrentarem sua extinção regional. Predadores de topo da 
cadeia trófica geralmente são os primeiros animais a sofrer este tipo de pressão (ex.: onças 
pintada e parda, gaviões reais, corujas-orelhudas).  

As espécies que melhor conseguem interagir com o homem e suas atividades saem 
beneficiadas por tais condições, e passam a “monopolizar” a exploração dos recursos 
naturais disponíveis, bem como dos resíduos e dejetos emitidos pelas populações humanas 
(ex.: capivaras e outros roedores, cachorro-do-mato, gambás, lagartos, pombas, aves 
carniceiras, pássaros diversos).  

Animais perigosos ou equivocadamente discriminados pelo homem como cobras e 
mamíferos carnívoros, além dos efeitos que sofrem como predadores típicos (ex.: baixas 
densidades naturais e necessidade de grandes áreas de vida), foram sendo em parte 
dizimados pela caça de extermínio.  
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Outras espécies, apreciadas gastronomicamente (ex.: pacas, tatus, caititus, queixadas, 
veados, jabutis, nambus, mutuns, perdizes) ou requisitadas no comércio clandestino de 
animais e peles (ex.: jacarés, cobras, lebres, araras, papagaios, tucanos, pássaros diversos) 
sofreram pressões ainda maiores para evitar sua extinção. Poucas espécies hoje resistem, 
enquanto a maioria encontra-se condenada, caso os rumos do processo permaneçam estes 
que aí estão.  

O atual estudo reúne levantamentos da fauna silvestre feitos recentemente, utilizando dados 
atuais de campo, da literatura técnica e científica disponível, e de entrevistas com 
moradores locais. Esta síntese de dados visa complementar informações pretéritas sobre a 
ocorrência de vertebrados silvestres na área da UHE Promissão para finalmente subsidiar 
discussões pertinentes ao diagnóstico da composição da fauna atual e a proposição de 
medidas regulamentares para sua proteção e conservação. 

METODOLOGIA 

Durante as visitas técnicas à campo, foram realizados levantamentos da fauna silvestre 
ocorrente no local através do registro de sinais, rastros e pegadas deixadas pelos animais. 
Foram feitos avistamentos, observações diretas e fotografias dos vertebrados silvestres, 
identificados in loco através de guias de campo (EMMONS & FEER 1990; AURICCHIO 
1995, SOUZA 1998; FREITAS 1999).  

Realizaram-se análises comparativas da distribuição original da fauna silvestre, registrada 
em literatura, com o histórico do empreendimento, em função das perdas, alterações e 
fragmentações de habitat, e as conseqüentes mudanças produzidas na composição de 
espécies ao longo do tempo.  

O levantamento histórico e atualizado da ocorrência de espécies na região foi auxiliado por 
entrevistas feitas com a população residente no entorno do reservatório, visando resgatar 
informações sobre a fauna desde a implantação do empreendimento até o presente 
momento. A extinção local e regional de espécies indicadoras auxiliou a compreensão dos 
reais impactos tanto da implantação como da operação da usina sobre a fauna, 
potencializados pelas demais atividades humanas agressivas ao ambiente. 
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DIAGNÓSTICO DA FAUNA SILVESTRE 

Mastofauna 

É apresentada a seguir, a listagem de espécies registradas na região de estudo, desde as 
comuns até aquelas raras, ameaçadas ou atualmente extintas, num total de 76 espécies 
cuja distribuição geográfica incluem a região da UHE Promissão. 

Tabela 8 – Espécies da Mastofauna Registradas na Região da UHE Promissão.  

Ordem / Família Espécie Nome Vulgar Co Ra Am Ex Ob Hi

Rodentia           

Agoutidae Agouti paca Paca    cp  X 

Caviidae Cavia sperea  Preá X    X X 

Dasyproctidae Dasyprocta azarae  Cotia  X aa   X 

Echimyidae Proechimys spp.  Rato-de-espinho  X    X 

Erethizontidae Coendou villosus Ouriço-cacheiro X    X X 

Hydrochaeridae Hydrochaeris hydrochaeris  Capivara X    X X 

Muridae Akodon spp.  Rato-do-campo X     X 

  Holochilus spp.  Ratão-do-banhado X     X 

  Nectomys spp. Rato-d’água X     X 

  Oecomys spp. Rato-de-arroz X     X 

  Oligoryzomys spp.  Ratinho-de-arroz X  aa   X 

  Oryzomys spp.  Rato-de-arroz X     X 

  Oxymycterus spp. Rato-focinho-longo X  aa   X 

Lagomorpha           

Leporidae Sylvilagus brasiliensis  Coelho-tapiti  X aa  X X 

Marsupialia           
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Ordem / Família Espécie Nome Vulgar Co Ra Am Ex Ob Hi

Didelphidae Didelphis spp.  Gambá X    X X 

  Micoureus cinereus  Cuíca  X    X 

  Monodelphis sp.  Catita  X    X 

Artiodactila           

Cervidae Mazama spp.  Veados  X 

aa/ 

cp   X 

  Blastoceros dichotomus Cervo-do-pantanal    aa  X 

  Ozotocerus bezoarticus Veado-galheiro    

aa/ 

cp  X 

Tayassuidae Tayassu spp. Caitetu, Queixada    

aa/ 

cp  X 

Perissodactila           

Tapiridae Tapirus terrestris  Anta    aa  X 

Edentata           

Bradypodidae Bradypus variegatus  Preguiça    aa  X 

Dasypodidae Cabassous unicinctus Tatu-de-rabo-liso X     X 

  Dasypus novencinctus  Tatu-galinha X    X X 

  Euphractus sexcinctus  Tatu-peba, peludo X    X X 

  Tolypeutis tricinctus Tatuí, Tatu-bola X     X 

  Priodontes maximus  Tatu-canastra  X 

aa/ 

cp   X 

Myrmecophagidae Myrmecophaga tridactyla Tamanduá-bandeira  X aa   X 

  Tamandua tetradactyla  Tamanduá-mirim  X aa   X 

Primata           
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Ordem / Família Espécie Nome Vulgar Co Ra Am Ex Ob Hi

Atelidae Brachyteles arachnoides Mono-carvoeiro    aa  X 

Callithrichidae Callithrix aurita Sagüi  X aa   X 

  Callithrix penicillata  Mico-estrela    aa  X 

Cebidae Alouatta caraya Bugio-preto  X aa  X X 

  Alouatta fusca Bugio-vermelho    aa  X 

  Callicebus personatus Sauá  X    X 

  Cebus apella  Macaco-prego    aa  X 

Carnivora           

Canidae Cerdocyon thous  Cachorro-do-mato X    X X 

  Chrysocyon brachyurus  Lobo-guará  X aa   X 

  Dusicyon vetulus  Raposa-do-campo  X   X X 

  Speothos venaticus Cachorro-vinagre    aa  X 

Felidae Felis spp.  Gato-do-mato  X aa   X 

  Felis concolor   Suçuarana  X 

aa/ 

ce   X 

  Felis pardalis  Jaguatirica  X aa   X 

  Felis yagouaroundi  Gato-morisco  X    X 

  Panthera onca  Onça-pintada    

aa/ 

ce  X 

Mustelidae Eira barbara Irara  X aa   X 

  Galictis cuja  Furão  X    X 

  Lutra longicaudis  Lontra X    X X 

  Pteronura brasiliensis Ariranha    

aa/ 

ce  X 
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Ordem / Família Espécie Nome Vulgar Co Ra Am Ex Ob Hi

Procyonidae Nasua nasua  Coati X     X 

  Procyon cancrivorous  Mão-pelada X    X X 

Chiroptera           

Emballonuridae Peropteryx spp.  Morcego  X    X 

Molossidae Cynomops spp.  Morcego-cachorro  X    X 

  Eumops spp.  Morcego  X    X 

  Promops spp.  Morcego  X    X 

  Molossus spp.  Morcego X    X X 

  Nyctinomops spp.  Morcego-orelha-larga  X    X 

  Tadarida brasiliensis  Morcego-brasileiro X     X 

Noctilionidae Noctilio spp.  Morcego-pescador  X aa   X 

Phyllostomidae Anoura spp. Morcego-beija-flor X     X 

  Artibeus spp.  Morcego-de-fruta X    X X 

  Carollia spp.  Morcego-rabo-curto X    X X 

  Chrotopterus auritus  Falso-vampiro  X aa   X 

  Desmodus rotundus  Morcego-vampiro  X    X 

  Glossophaga soricina Morcego-linguarudo X    X X 

  Lonchorhina spp.  Morcego-  X    X 

  Micronycteris spp.  Morcego-orelhudo  X    X 

  Phyllostomus sp.  Morcego X     X 

  Pygoderma bilabiatum  Morcego  X    X 

  Sturnira spp.  Morcego  X    X 
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Ordem / Família Espécie Nome Vulgar Co Ra Am Ex Ob Hi

  Tonatia sp. Morcego  X    X 

  Vampyrops spp.  Morcego-listra-branca X     X 

Vespertilionidae Eptesicus spp.  Morcego-marrom  X    X 

  Lasiurus spp. Morcego  X    X 

  Myotis spp.  Morcego-insetívoro X    X X 

Legenda: Co=espécie comum; Ra=espécie rara; Am=espécie ameaçada; Ex=espécie extinta regionalmente; 
Ob=espécie observada durante o estudo; Hi=espécie historicamente registrada na região. aa=espécie 
ameaçada/extinta devido a alteração de ambiente; cc=espécie ameaçada/extinta por caça comercial; ce=espécie 
ameaçada/extinta por caça de extermínio; cp=espécie ameaçada/extinta por caça predatória; ex=espécie 
exótica; re=ocorrência condicionada pela criação do reservatório. 

Dentre os mamíferos presentes na região, 21 espécies (27,6%) foram consideradas de 
ocorrência comum como a preá, a capivara, os gambás, o tatu-galinha, o cachorro-do-mato, 
além de algumas espécies de morcego. Durante o período de estudo, foi possível a 
observação direta de 14 espécies, ou seja, 18,4% do total de espécies da mastofauna de 
comprovada ocorrência regional. 

Apurou-se que ao menos 19 espécies encontram-se localmente extintas (25% da 
mastofauna) como a paca, o cervo, o caititu, o queixada, a preguiça, a tatu-bola, o tatu-
canastra, os tamanduás (bandeira e mirim), o mono-carvoeiro, o cachorro-vinagre, a onça-
pintada, a suçuarana, a jaguatirica, entre outras.  

Outras 36 espécies (47,4%) são raramente encontradas, sendo que algumas destas se 
encontram em pequenas populações, completamente isoladas, fato que as torna bastante 
vulneráveis. Este é o caso da cotia, coelho-tapiti, veado-catingueiro, anta, bugio, lobo-guará, 
irara, lontra, mão-pelada, gato-morisco, entre outros, num total de 16 espécies ameaçadas 
(21,1%). 

De maneira geral, as espécies encontram-se ameaçadas por diversas atividades humanas, 
agressivas à natureza, como a caça, os desmatamentos, a fragmentação e perda de 
habitats naturais decorrentes da ação antrópica. Animais nestas condições em geral se 
encontram condenados a viver em pequenos fragmentos de floresta, cujas áreas não 
poderão suportar populações naturais sadias por longo tempo, caso medidas adequadas de 
recuperação e manejo ambiental não sejam adotadas. 

É importante salientar a presença de sítios de proteção à fauna silvestre, localizados no 
entorno do reservatório da UHE Promissão. Além dos dois sítios amostrais utilizados nos 
estudos botânicos (Mata de Santo Antônio e Mata de São Paulo, localizados nas margens 
esquerda e direita do reservatório, respectivamente), que apresentam importante 
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representatividade para a conservação da fauna silvestre regional, existe ainda na margem 
esquerda do reservatório uma extensa área reflorestada (reflorestamento de Promissão). 

A mata de 350 ha está localizada exatamente ao lado da barragem da Usina e abriga uma 
elevada concentração de espécies da fauna nativa. Dois terços da sua área apresenta 
reflorestamento nativo e o outro terço é ocupado por eucaliptal maduro, formando um 
fragmento com estrutura florestal e porte arbóreo interessante (CESP 1997).  

O local tem sido utilizado como ponto de soltura para diversas espécies da fauna silvestre 
regional, provindas de resgates faunísticos promovidos neste e em outros reservatórios 
durante a gestão da CESP, com resultados bastante expressivos. Neste local também foi 
feita a soltura e o posterior monitoramento de algumas espécies da avifauna, originárias do 
programa de Repovoamento de Aves Silvestres (CESP 1997), que se encontra atualmente 
desativado.  

Outra área de relevante importância para a mastofauna, em especial para os cervos-do-
pantanal (Blastocerus dichotomus), encontra-se imediatamente a jusante da barragem e do 
reservatório da UHE Promissão, junto às várzeas do Ribeirão dos Patos. O local serve como 
excelente criatório e abrigo para o cervo, e para muitas outras espécies de mamíferos, 
vulneráveis ou não, que a partir dali, podem vir a recolonizar outras áreas em proximidade, 
desde que se dêem condições ambientais para tanto. A simples ocorrência localizada de 
populações de cervos a jusante da barragem não é suficiente para considerar a espécie 
como presente na área de influência direta da UHE Promissão, que de maneira geral enfoca 
todo o entorno do reservatório, especialmente as porções a montante da barragem.  

Avifauna 

As espécies da avifauna cuja ocorrência é atribuída à região da UHE Promissão estão 
relacionadas na Tabela 9. A lista dá conta de pelo menos 183 espécies conhecidas, além de 
outras possíveis, mesmo que não confirmadas pelo estudo. O grupo das aves é responsável 
pela maior diversidade encontrada entre os vertebrados silvestres, correspondendo a mais 
de 60% das espécies registradas. 

Tabela 9 – Espécies da Avifauna Registradas na Região da UHE Promissão.  

Ordem / Família Espécie Nome Vulgar Co Ra Am Ex Ob Hi

Rheiformes           

Rheidae Rhea americana Ema    aa  X 

Tinamiformes           

Tinamidae Nothura sp.  Codorna X    X X 
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Ordem / Família Espécie Nome Vulgar Co Ra Am Ex Ob Hi

  Tinamus spp. Macuco    aa  X 

  Crypturellus spp. Inambus, Jaós  X cp   X 

  Rhynchotus rufescens  Perdiz  X cp   X 

Pelicaniformes           

Phalacrocoracidae Phalacrocorax olivaceus Biguá-una re    X X 

Podicipediformes         

Podicipedidae Podiceps spp.  Mergulhão re    X X 

Ciconiiformes           

Ardeidae Ardea cocoi  Garça-cinza re    X X 

  Botaurus pinnatus  Socó-baio re     X 

  Bubulcus ibis  Garça-vaqueira X    X X 

  Butorides striatus  Socozinho re    X X 

  Casmerodius albus  Garça-branca-grande re    X X 

  Egretta thula Garcinha-branca X    X X 

  Syrigma sibilatrix  Maria-faceira  X aa   X 

  Tigrisoma lineatum  Socó-boi re    X X 

Ciconiidae Euxenura maguari João-grande  re    X 

  Jabiru mycteria  Tuiuiu, Jaburu  re    X 

  Mycteria americana Cabeça-seca  X   X X 

Threskionithidae Ajaia ajaja Colhereiro  X   X X 

  
Mesembrinibis 
cayennensis  Corocoró  X    X 

  Theristicus caudatus  Curicaca-comum  X    X 
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Anseriformes           

Anatidae Amazonetta brasiliensis Marreca-ananaí re    X X 

  Anas georgica  Marreca-parda re    X X 

  Coscoroba coscoroba Capororoca  X    X 

  Dendrocygna viduata  Irerê  X    X 

  Heteronetta atricapilla  Marreca-cabeça-preta re    X X 

  Netta erythrophthalma  Paturi re     X 

  Oxyura dominica  Marreca-de-bico-roxo  X    X 

Falconiformes           

Accipitridae Accipiter striatus  Gavião-miúdo X     X 

  Buteo albonotatus  Gavião-caçador  X    X 

  Buteo brachyurus  Gavião-cauda-curta  X    X 

  Buteo magnirostris  Gavião-carijó  X    X 

  Buteogallus urubitinga  Gavião-preto  X   X X 

  Elanoides forficatus  Gavião-tesoura X    X X 

  Elanus leucurus  Gavião-peneira    aa  X 

  Harpia harpyja Gavião-real, Harpia    aa  X 

  
Heterospizias 
meridionalis Gavião-caboclo X    X X 

  Milvago chimachima Carrapateiro X    X X 

  Spizaetus ornatus Gavião-de-penacho    aa  X 

  Spizaetus tyranus Gavião-pega-macaco    aa  X 

  Spizastur melanoleucus  Gavião-pato    aa  X 
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Cathartidae  Cathartes aura  Urubu-cabeça-vermelha  X   X X 

  Cathartes burrovianus  Urubu-cabeça-amarela  X    X 

  Coragyps atratus Urubu-preto X    X X 

Falconidae Falco sparverius Quiri-quiri X    X X 

  Micrastur ruficollis Falcão-caburé  X    X 

  Polyborus plancus  Gavião-carcará X    X X 

Galliformes           

Cracidae Crax fasciolata  Mutum    aa  X 

  Ortalis squamata Aracuã X     X 

  Penelope spp.  Jacu    aa  X 

  Pipile sp. Jacutinga X     X 

Charadriiformes           

Charadriidae Charadrius collaris Batuíra-de-coleira  X    X 

  Vanellus cayanus Mexeriqueira X     X 

  Vanellus chilensis  Quero-quero X    X X 

Jacanidae Jacana jacana  Jaçanã, Cafézinho re    X X 

Laridae Larus sp.  Gaivota  re    X 

Scolopacidae Calidris sp. Maçarico  X    X 

  Gallinago undulata Narcejão  X    X 

  Nycticryphes semicollaris Narceja-de-bico-torto  X    X 

Gruiformes           

Cariamidae Cariama cristata  Seriema X    X X 
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Rallidae Aramides spp.  Saracura, Três-potes X     X 

  Gallinula chloropus  Frango-d’água X     X 

  Rallus spp.  Saracura X    X X 

Columbiformes           

Columbidae Columba spp. Pombas X    X X 

  Columbina spp.  Rolinhas X    X X 

  Geotrygon sp.  Juriti X     X 

  Scardafella squammata  Fogo-pagou X     X 

  Zenaida auriculata  Avoante X    X X 

Psittaciformes           

Psittacidae Amazona spp. Papagaios  X 

cc/ 

aa   X 

  Ara spp.  Araras, maracanãs    

cc/ 

aa  X 

  Aratinga spp. Aratingas    aa  X 

  Brotogeris spp. Periquitos  X    X 

  Pionopsitta sp. Curica  X    X 

  Pionus maximiliani Maitaca-bronzeada X    X X 

  Pyrrhura spp.  Tiribas  X    X 

Cuculiformes           

 Cuculidae Coccyzus sp.  Papa-lagarta  X    X 

  Crotophaga ani  Anu-preto X    X X 

  Crotophaga major  Anu-coroca X    X X 
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  Guira guira  Anu-branco X    X X 

  Piaya cayana  Alma-de-gato X    X X 

Strigiformes           

Strigidae Athene cunicularia Coruja-buraqueira X    X X 

  Bubo virginianus  Jucurutu  X aa   X 

  Glaucidium brasilianum  Caburé-ferrugem X    X X 

  
Glaucidium 
minutissimum  Caburezinho X     X 

  Nyctibius spp. Mãe-da-lua, Urutau  X aa   X 

  Otus choliba  Corujinha-do-mato  X    X 

  Pulsatrix sp.  Murucututu  X aa   X 

Tytonidae Tyto alba  Suindara X    X X 

Caprimulgiformes         

Caprimulgidae Caprimulgus spp. Curiangos X    X X 

  Chordeiles spp.  Bacuraus X    X X 

  Eleothreptus anomalus  Curiango-do-banhado X     X 

  Hydropsalis brasiliana  Curiango-tesoura X     X 

Apodiformes           

Apodidae Chaetura andrei  Andorinhão X     X 

Trochilidae Amazilia sp.  Beija-flor-verde-branco X    X X 

  Colibri spp.  Colibri X     X 

  Eupetomena macroura Tesourão X     X 

  Glaucis hirsuta Beija-flor-besourão  X    X 
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  Heliomaster spp. Beija-flor-bico-reto  X    X 

  Hylocharis spp. Beija-flor-brilhante  X    X 

  Leucochloris albicolis Beija-flor-papo-branco  X   X X 

  Lophornis sp.  Beija-flor-de-topete  X   X X 

  Melanotrochilus fuscus Beija-flor-preto-branco  X    X 

  Phaetornis spp.  Besourão X     X 

  Ramphodon naevius  Beija-flor-do-mato X    X X 

  Thalurania sp. Beija-flor-tesoura X     X 

Coraciiformes           

Alcedinidae Ceryle torquata  Martim-pescador-gde. X    X X 

  Chloroceryle aenea  Martim-pescador-anão X     X 

  Chloroceryle americana Martim-pescador-peq. X    X X 

Trogoniformes           

Trogonidae Trogon sp.  Surucuá  X    X 

Piciformes           

Bucconidae Nonnula sp.  Freirinha  X    X 

Galbulidae Galbula sp. Ariramba  X    X 

Picidae Celeus flavescens  Pica-pau-velho  X aa   X 

  Colaptes melanochloros Pica-pau-verde  X aa   X 

  Lepdocolaptes spp.  Arapaçus  X    X 

  Piculus sp. Pica-pau-da-copa  X aa   X 

  Picumnus sp. Pica-pau-anão X    X X 
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  Veniliornis sp. Pica-pau-carijó X     X 

Ramphastidae Pteroglossus sp.  Araçari  X aa   X 

  Ramphastos dicolorus  Tucano-bico-verde  X aa   X 

  Ramphastos toco  Tucanuçu X    X X 

Passeriformes           

Conopophagidae Conopophaga sp.  Chupa-dente  X    X 

Corvidae Cyanocorax spp. Gralha X    X X 

Cotingidae Phibalura flavirostris  Tesourinha-da-mata X    X X 

  Procnias nudicolis  Araponga    

aa/ 

cc  X 

  Pyroderus scutatus Pavó  X    X 

Emberizidae Cacicus sp.  Japiim    aa  X 

  Molothrus sp. Chopim X    X X 

  Scaphidura oryzivora  Graúna    aa  X 

Formicariidae Batara cinerea  Matracão  X    X 

  Drymophila sp. Trovoada  X    X 

  Formicivora sp. Formigueiro X     X 

  Herpsilochmus sp. Chororozinho  X    X 

  Hypoedaleus guttatus  Chocão-carijó  X    X 

  Thamnophilus spp.  Choca  X    X 

Fringilidae Carduelis sp.  Pintassilgo X    X X 

  Paroaria spp. Cardeal    

cc/ 

aa  X 
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Furnariidae Automolus spp. Barranqueiro  X    X 

  Cranioleuca spp. João-do-rio X     X 

  Furnarius rufus João-de-barro X    X X 

  Philydor spp.  Limpa-folha  X    X 

  Sclerurus spp.  Vira-folha  X    X 

Hirundinidae 
Notiochelidon 
cyanoleuca Andorinha-de-casa X    X X 

  Phaeoprogne tapera Andorinha-do-campo X     X 

  Riparia riparia Andorinha-do-barranco X    X X 

  Tachycineta albiventer  Andorinha-de-rio X    X X 

  Tachycineta leucorrhoa Andorinha-branca X     X 

Icteridae Dacnis sp. Saí-azul  X    X 

  Gnorimopsar chopi  Pássaro-preto  X    X 

  Leistes sp.  Polícia-inglesa X    X X 

Phytotomidae Oxyruncus cristatus Bico-agudo  X    X 

Pipridae Chiroxiphia sp.  Tangará  X    X 

  Neopelma sp.  Fruxu-do-cerradão  X    X 

Ploceidae Passer domesticus Pardal ex    X X 

Thraupidae Passerina sp. Azulão  X    X 

  Ramphocelus sp. Pipira  X    X 

  Saltator sp.  Trinca-ferro X     X 

  Sicalis spp. Canário X     X 

  Sporophila spp. Papa-capim X    X X 
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  Tachyphonus rufus Pipira-preta  X    X 

  Tangara spp.  Saíras X     X 

  Tersina viridis  Saí-andorinha  X    X 

  Thraupis sayaca  Sanhaço X    X X 

  Volatinia jacarina Tiziu X    X X 

  Zonotrichia capensis Tico-tico X    X X 

Trogloditidae Cistophorus platensis  Corruíra-do-campo X    X X 

Turdidae Turdus rufiventris  Sabiá-laranjeira X    X X 

  Turdus amaurochalinus Sabiá-poca X    X X 

Tyrannidae Alectrurus sp. Bandeira-do-campo  X    X 

  Casiornis rufa  Caneleiro-ferrugem  X    X 

  Colonia colonus Viuvinha X     X 

  Elaenia spp. Guaracava  X    X 

  Euscarthmus sp. Maria-barulhenta  X    X 

  Hemitriccus sp. Maria-olho-de-ouro  X    X 

  Knipolegus lophotes  Maria-preta-de-topete  X    X 

  Machetornis rixosus Suiriri-cavaleiro  X    X 

  Myiopagis sp. Maria-da-copa  X    X 

  Myiozetetes cayanenis  Bem-te-vi-assobiador X    X X 

  Phyllomyias spp. Poaieiro  X    X 

  Phylloscartes sp. Borboletinha  X    X 

  Pitangus sulphuratus  Bem-te-vi X    X X 
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  Todirostrum cinereum  Ferreirinho-relógio  X    X 

  Tyrannus spp. Suiriris X     X 

  Xolmis spp. Noivinha X     X 

Legenda: aa=espécie ameaçada/extinta devido alteração de ambiente; cc=espécie ameaçada/extinta pela caça 
comercial; cp=espécie ameaçada/extinta pela caça predatória; ex=espécie exótica; re=ocorrência condicionada 
pela criação do reservatório. Co=comuns; Ra=raras; Am=ameaçadas de extinção; Ex=extintas regionalmente; 
Ob=observadas durante o estudo; Hi=historicamente registradas na região. 

No geral, 72 espécies foram consideradas de ocorrência comum, i.e., mais de 39,3% do 
total da avifauna. Os avistamentos de campo conduziram ao registro de 54 espécies 
diretamente observadas (29,5%). Outras 94 espécies foram consideradas raras (51,4%), 
sendo que ao menos 20 destas (10,9% do total) podem ser consideradas ameaçadas de 
extinção. Finalmente, pode-se constatar que no mínimo 17 espécies estão atualmente 
extintas em toda a região, ou seja, 9,3% do total de espécies de provável ocorrência 
regional. 

Muitas espécies de aves se beneficiam da construção de represas, passando a habitar o 
entorno do reservatório de forma permanente ou temporária (aves aquáticas e/ou 
migratórias). A maioria das aves aquáticas encontra-se representada por um grande número 
de indivíduos em conseqüência das situações ambientais criadas a partir do represamento 
dos rios e tributários da bacia hidrográfica do Tietê. É o caso das garças, socós, gaivotas, 
biguás e mergulhões que passaram a ter grande representatividade na comunidade a partir 
da criação do reservatório.  

Outras espécies tornaram-se vulneráveis ou extintas pelas modificações ambientais 
proporcionadas pelo reservatório, principalmente aquelas dependentes de áreas florestais 
bem preservadas e/ou de ambientes terrestres em condições nativas. Este é o caso dos 
tinamídeos (macucos), dos cracídeos (mutuns e jacus) e das emas que perderam 
significativamente suas áreas naturais de vida depois do alagamento da região.  

Estes grandes frugívoros voadores, que incluem ainda psitacídeos (papagaios, araras, 
maracanãs) e ranfastídeos (tucanos) encontram-se não somente ameaçados como também 
tem hoje algumas espécies extintas em toda a região (ex.: araras, mutum, jacu, macuco). O 
impacto sobre espécies frugívoras vem se processando de forma intensiva e implacável. Em 
primeiro lugar, somem os recursos alimentares, árvores e seus frutos. Em seguida, vem a 
perda de abrigos naturais e locais de nidificação que dão suporte ambiental a estas 
espécies.  

O resultado desse processo é a perda de diversidade da avifauna local, fato que privilegia 
espécies invasoras e/ou generalistas, menos dependentes de condições ambientais nativas. 
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Tais espécies em geral têm porte reduzido como anus e passeriformes, por exemplo. Esta 
redução de diversidade se reflete nas cadeias tróficas, levando ao desaparecimento de 
grandes aves de rapina, cuja presença, em geral, é indicadora da qualidade ambiental 
natural. O desaparecimento do gavião real (harpia) e do murucututu (coruja de grande 
porte), antes abundantes, são demonstrações das perturbações ocorridas nas áreas 
naturais da região. 

Além da perda e alteração de ambientes, outros fatores têm causado danos à composição 
da avifauna, levando a perda da sua riqueza e diversidade. É importante registrar que a 
caça clandestina praticada em regiões inacessíveis à fiscalização dos órgãos competentes 
também tem demonstrado resultados perturbadores a comunidade de aves (e.g. perdiz, 
mutum, etc.).  

A caça comercial, visando o tráfico e comercialização de exemplares da fauna como 
papagaios e araras, é um exemplo importante, assim como a caça predatória de aves 
apreciadas na culinária, servem para agravar o quadro de vulnerabilidade de muitas 
espécies, sendo responsável pelo desaparecimento de vários animais ao longo do tempo. 

Existem ainda outras causas que afetam a diversidade da avifauna, e que são mais difíceis 
de serem detectadas. O uso pesado de herbicidas em lavouras como, por exemplo, o 
Furadan, tem sido responsável pela morte de muitos exemplares de perdiz e de outras aves 
granívoras, contribuindo para o desaparecimento destas na região.  

Outras espécies de passeriformes acabam sendo prejudicadas pela alteração de ambientes, 
porém não da forma tradicional (como a perda de fontes de abrigo e/ou alimento), mas sim 
pela falta de locais de reverberação vocal, imprescindível à reprodução da espécie. 
Espécies como sabiás, curiós e bicudos (passeriformes) necessitam de quedas d’água e 
ambientes florestais para ecoarem e reproduzirem seus cantos. A perda de cachoeiras para 
o reservatório e de florestas para os extensos canaviais faz com que o som desses 
pássaros não tenha o retorno adequado ao desenvolvimento de seu repertório vocal, 
atrapalhando sua comunicação e conseqüentemente sua busca por parceiros reprodutivos.  

Herpetofauna 

Nas Tabelas 10 e 11 encontram-se listadas as espécies de anfíbios e répteis, 
respectivamente, de ocorrência na área de influência do reservatório de Promissão.  

Tabela 10 – Espécies  de Anfíbios Registradas na Região da UHE Promissão.  

Família Espécie Nome Vulgar Co Ra Am Ex Ob Hi 

Bufonidae Bufo crucifer Sapo X     X 

  Bufo marinus Sapo-cururu X    X X 
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  Bufo paracnemis Sapo-boi X     X 

Hylidae Hyla spp. Perereca X    X X 

  Hyla albopunctata Perereca X    X X 

  Hyla faber Perereca-grande  X    X 

Leptodactylidae Leptodactylus sp. Falsa-rã X    X X 

  Leptodactylus labyrinthicus Rã-pimenta X    X X 

  Physalaemus cuvieri Foi-não-foi  X    X 

Legenda: aa=espécie ameaçada pela alteração de ambientes; cp=espécie ameaçada pela caça predatória; 
ce=espécie ameaçada pela caça extermínio. Co=comum; Ra=rara; Am=ameaçada de extinção; Ex=extinta 
regionalmente; Ob=observada durante o estudo; Hi=historicamente registrada na região. 

Entre os anfíbios, espécies arborícolas como as pererecas de grande porte (ex. Hyla faber) 
são as mais sensíveis às mudanças de habitat, sendo, portanto, as mais ambientalmente 
sensíveis. 

Tabela 11 – Espécies  de Répteis Registradas na Região da UHE Promissão.  

Família Espécie Nome Vulgar Co Ra Am Ex Ob Hi 

Chelidae Phrynops geoffroanus Cágado X    X X 

  Acanthochelis sp. Tartaruga  X    X 

  Geochelone sp. Jabuti  X cp   X 

Crocodilidae Caiman latirostris Jacaré-papo-amarelo  X aa   X 

Gekkonidae Hemidactylus mabouia Lagartixa-comum X    X X 

Iguanidae Iguanae sp. Iguana X    X X 

Teiidae Ameiva ameiva  Calango X    X X 

  Tupinambis teguixim Teiú X    X X 

Tropiduridae Tropidurus spp.  Lagarto X    X X 

Anguidae Ophiodes striatus Cobra-de-vidro  X    X 

Boidae Boa constrictor Jibóia X    X X 

  Epicrates cenchria Salamanta  X    X 

  Eunectes murinus Sucuri  X    X 

Colubridae Chironius spp.  Cobra-cipó X     X 

  Clelia occipitolutea Muçurana  X    X 

  Dipsas indica Dormideira X     X 
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  Drymarchon corais  Papa-ovo X     X 

  Echynanthera sp. Cobra-da-terra  X    X 

  Erythrolamprus sp. Falsa-coral X     X 

  Hidrodinastes gigas Surucucu  X    X 

  Helicops sp.  Cobra-d’água X     X 

  Liophis spp.  Cobra-capim X    X X 

  Mastigodrias bifossatus  Jararacuçu–do-brejo X     X 

  Oxyrhopus spp.  Falsa-coral X     X 

  Philodryas spp.  Cobra-verde X    X X 

  Philodryas patagoniensis Parelheira  X    X 

  Pseudoboa spp. Falsa-coral X     X 

  Spilotes pullatus  Caninana X     X 

  Thamnodynastes sp. Cobra-espada X     X 

  Waglaerophis merremi  Boipeva  X ce   X 

Elapidae Micrurus spp.  Coral-verdadeira  X    X 

Leptotyphlopidae Leptotyphlops sp. Cobra-cega  X    X 

Viperidae Bothrops spp.  Jararaca, Jararacuçu X    X X 

  Bothrops alternatus Urutu X     X 

  Bothrops moojeni Caiçaca X    X X 

  Crotalus durissus  Cascavel X    X X 

Legenda: aa=espécie ameaçada pela alteração de ambientes; cp=espécie ameaçada pela caça predatória; 
ce=espécie ameaçada pela caça extermínio. Co=comum; Ra=rara; Am=ameaçada de extinção; Ex=extinta 
regionalmente; Ob=observada durante o estudo; Hi=historicamente registrada na região. 

Dentre o grupo dos répteis, populações de tartarugas e cágados tem sofrido com a perda de 
seus locais de nidificação, tornando tais espécies regionalmente raras. O jacaré-do-papo-
amarelo (Caiman latirostris) também teve suas populações nativas reduzidas 
consideravelmente, face às alterações ambientais. Caiman latirostris costuma percorrer as 
extensões da drenagem natural em busca de banhados e várzeas alagadas para se abrigar 
e forragear. Com o desaparecimento das várzeas naturais do rio Tietê, poucos indivíduos da 
espécie encontram situações ideais para manter populações viáveis. 

Dentre as serpentes, encontramos várias espécies, antes abundantes, que se encontram 
ameaçadas. As cobras peçonhentas (corais, jararacas, urutus, cascavéis) e seus mímicos 
naturais (colubrídeos não-peçonhentos como as falsas-corais e falsas-jararacas) sofrem 
com a caça de extermínio das populações ribeirinhas. Além disso, a ausência de ambientes 
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florestados restringe as populações destas serpentes a pequenas áreas, que passam a 
competir entre si, ameaçando a manutenção de populações viáveis. 

Em contrapartida, espécies adaptadas às áreas alagadas tiveram incremento de suas 
populações, tornado-se comuns a partir da existência do reservatório. Este é o caso das 
jibóias, caiçacas, entre outras, hoje abundantes na região.  

De forma geral, a herpetofauna reunida no inventário regional corresponde a no mínimo 45 
espécies, sendo que nove delas representam anfíbios anuros, e as outras 36 espécies 
pertencem ao grupo dos répteis. No total da herpetofauna, 55,6% das espécies foram 
consideradas comuns (n=25), sendo que ao menos nove delas (20%) encontram-se 
ameaçadas, tendo sido registrado apenas um caso de extinção até o término deste estudo, 
representado pelo jabuti Geochelone sp. 

6.2 BIOTA AQUÁTICA 

INTRODUÇÃO 

O grande sistema de reservatórios das regiões Sudeste e Sul foi sendo construído ao longo 
dos últimos 30 anos, em decorrência do incremento na demanda de energia elétrica 
(TUNDISI 2000), além de outras atividades e usos múltiplos como irrigação, lazer, turismo e 
pesca. Com a construção de uma represa, o fluxo de água é barrado, ocasionando a 
inundação da área a montante, fato que aumenta o tempo de residência da água, 
promovendo mudanças profundas na estrutura e funcionamento do ecossistema. Além da 
inundação de áreas de várzea a montante, ocorre também uma menor disponibilidade de 
água a jusante.   

O novo ambiente resultante do represamento do curso d’água pode ser considerado 
intermediário entre um rio e um lago (MARGALEF 1983, TUNDISI 1986). Tais mudanças 
ambientais alteram as características físico-químicas da água (BRANCO 1972) como 
também modifica a estrutura das comunidades aquáticas, adaptadas ao meio lótico. A biota 
aquática dos reservatórios é resultado de processos de re-estruturação das comunidades 
que originalmente ocupavam os rios. Os ecossistemas resultantes deste processo são 
marcados desde a extinção local de alguns de seus componentes até alterações na 
abundância da maioria das espécies a eles associadas (ARAUJO-LIMA et al. 1995) 
permanecendo apenas aquelas que podem se reproduzir e se alimentar no novo ambiente 
(FERNANDO & HOLCIK 1991).  

Entre tantos impactos negativos promovidos por reservatórios artificiais, ao menos um 
parece positivo, tal seja, a contribuição destes para a depuração de poluentes lançados nos 
cursos d’água (AGOSTINHO & ZALEWSKI 1996), funcionando como locais de decantação 
(PETRERE & AGOSTINHO 1993), onde vêm sendo constados notáveis melhoras na 
qualidade da água, quando estas atravessam reservatórios. TUNDISI (1988) concluiu que 
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grande parte dos reservatórios encontram-se eutrofizados devido a elevação na 
concentração de nutrientes provenientes do aumento de sua produtividade aliado à poluição 
industrial, rural e urbana. Entretanto, a escassez de informações ambientais provindas de 
monitoramentos sistemáticos e permanentes nos reservatórios de toda América Latina vem 
dificultando seu manejo adequado (AMARAL & PETRERE 1994). 

Dos impactos ambientais causados a partir da construção de represas e já citados 
anteriormente, a eutrofização tem sido considerada a mais preocupante por causar uma 
série de alterações no ecossistema, principalmente, na biota aquática. Segundo HARPER 
(1992), o aumento no suprimento e disponibilidade de nutrientes na água afeta a produção 
primária, modificando as condições ambientais, e como conseqüência, alterando a 
composição, distribuição e abundância dos organismos consumidores.  

Deve-se salientar, entretanto, que sistemas aquáticos são considerados os “termômetros” 
de uma bacia hidrográfica, uma vez que os efeitos de qualquer atividade, seja de origem 
natural ou antrópica, acabam invariavelmente sendo absorvidos pelos rios, represas e/ou 
lagos, alterando as características químicas, físicas e biológicas destes sistemas. Portanto, 
a avaliação das condições ambientais através de variáveis físicas, químicas e biológicas é 
uma importante ferramenta não apenas para a compreensão do funcionamento dos 
ecossistemas como também para o balizamento de medidas a serem tomadas visando a 
“melhoria ambiental”.  

6.2.1 MATERIAL E MÉTODOS 

CARACTERIZAÇÃO LIMNOLÓGICA 

A caracterização do estado trófico dos ecossistemas aquáticos tem sido um importante 
instrumento para o estabelecimento de estratégias de manejo e restauração da qualidade 
dos recursos hídricos, além de ajudar na compreensão da dinâmica e da estrutura das 
comunidades locais (LIND et al. 1993).  

Esta caracterização pode ser feita de duas maneiras: i) por comparação entre os valores 
obtidos para determinadas variáveis amostradas no ambiente (nutrientes, clorofila “a”, etc.) 
com valores padronizados para estas variáveis ou; ii) aplicando-se expressões matemáticas 
ou índices a estas variáveis e verificando seu ranqueamento, segundo critérios pré-
estabelecidos para as mesmas (TOLEDO Jr. et al. 1983). 

Para a avaliação limnológica da UHE de Promissão, foram coletadas amostras de água da 
superfície, meio e fundo, entre os dias: 11 a 15 de Julho de 2000 e 09 a 12 de Janeiro de 
2001, entre 7:30 h e 9:30 h, nas seguintes estações de coleta: i) no próprio reservatório 
(Montante); ii) no rio Dourado; iii) no rio Cervo Grande; iv) no rio Três Pontes.  

As variáveis físico-químicas da água foram coletadas com a utilização de garrafas de 
fechamento remoto tipo Van Dorn (5 litros). As amostras foram depositadas em frascos de 



 

 84 

polietileno. As análises dos parâmetros físico-químicos foram realizadas em parte no 
laboratório móvel de campo e finalizadas no laboratório de ecologia do reservatório de 
Promissão. A tabulação dos dados e síntese dos resultados foram realizadas pela empresa 
ECO – Consultoria Ambiental e Comércio Ltda. A análise dos resultados foi feita por 
comparação, considerando a classificação trófica sintetizada na tabela abaixo. 

Tabela 12 – Classificação  de lagos e reservatórios com base no estado trófico (OECD) 

Estado Trófico Fósforo total (µg/l) Clorofila “a” (µg/l) Transparência (m) 

Hiperoligotrófico < 4,0 < 1 > 12 

Oligotrófico < 10 < 2,5 > 6,0 

Mesotrófico 10 – 35 2,5 – 8,0 6,0 – 3,0 

Eutrófico 35 – 100,0 8,0 – 25 3,0 – 1,5 

Hipereutrófico > 100,0 > 25 < 1,5 

Fonte: TUNDISI, 1988. 

 

MACROINVERTEBRADOS 

A caracterização e a discussão sobre o grupo funcional de macroinvertebrados foram 
baseadas em resultados obtidos por diversos autores em condições ambientais 
semelhantes àquelas encontradas no reservatório em questão, sendo apresentada ainda 
uma revisão sobre o assunto. 

MACRÓFITAS 

Os padrões de distribuição, abundância e composição específica de macrófitas foram 
inferidos com base no conhecimento dos processos que afetam seu desenvolvimento. 

ICTIOFAUNA 

A caracterização da ictiofauna no reservatório de Promissão visando identificar os impactos 
gerados pelo represamento foi baseada nos dados apresentados em relatórios da CESP 
(1997 e 1998). 

6.2.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

CARACTERIZAÇÃO LIMNOLÓGICA 

Na Tabela 1 do Anexo Meio Biótico são apresentados a média, o desvio padrão e o 
coeficiente de variação dos parâmetros físico-químicos da água, relativos às localidades e à 
sua distribuição na coluna da água (superfície, meio e fundo).  
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Também foram calculadas as médias gerais, referentes a todas estações e períodos de 
coletas, a saber: Através das concentrações das variáveis amostradas, verificou-se que a 
represa da UHE de Promissão é um ambiente heterogêneo, e cada compartimento vertical 
deve ser analisado. Infelizmente, a presente amostragem é ínfima, espacial e 
temporalmente, fato que limita as generalizações no sentido de caracterizar o referido corpo 
de água.  

Mesmo assim, a respeito das quatro estações de coleta, durante os 4 dias de amostragem, 
observa-se: 

Oxigênio dissolvido (O.D.): Todas as oito médias parciais referentes às amostras tomadas 
indicam valores acima de 5 µg/l, limite mínimo estabelecido pelo CONAMA (CESP 1998), 
considerando amostras de superfície, meia água e fundo. O valor médio geral foi de 6,99 
µg/l, e as médias parciais variaram entre 5,7 µg/l e 7,9 µg/l. Estes dados, embora 
representem uma amostra pequena, sugerem que a água do reservatório é, no que 
concerne ao oxigênio, de boa qualidade para o desenvolvimento da fauna aeróbica, 
principalmente espécies de peixes mais exigentes e valorosas quanto a aspectos de pesca 
e conservação, cujas populações já se encontram depauperadas. 

Condutividade: A condutividade praticamente não variou com a alteração de profundidade 
em nenhuma localidade. A média geral foi de 123,2 µS/cm. As médias parciais variaram 
entre 98 µS/cm e 164,3 µS/cm. Todas as estações mostraram valores de condutividade 
típicos de ambiente mesotrófico. 

Nitrogênio orgânico total: O valor médio geral obtido foi 488,2 µg/l. As médias parciais 
variaram entre 366,7 µg/l e 597,3 µg/l. Todas as amostras indicam ambiente mesotrófico. 

Fósforo Total: Apenas duas das oito médias parciais de dados mostraram valores de 
Fósforo Total (P Total) acima do limite mínimo de 25 µg/l, estabelecido pelo CONAMA 
(CESP 1998). As médias parciais variaram relativamente pouco, entre 10,1 µg/l e 37 µg/l, 
sendo que a média geral foi de 20,5 µg/l. 

A exemplo das concentrações de nitrogênio total, as concentrações de fósforo total indicam 
que o ambiente possa ser classificado como mesotrófico. Ambos, nitrogênio e fósforo, 
quando em excesso, contribuem para o desenvolvimento em demasia de macrófitas e algas 
em detrimento dos organismos aeróbicos mais exigentes, fato que não se observa no 
reservatório de Promissão. 

Clorofila “a”: O valor médio geral para a clorofila “a” foi de 7,0 µg/l. As médias parciais 
variaram entre 0,4 µg/l e 13,6 µg/l. Estas concentrações e amplitude são típicas de 
reservatórios mesotróficos, segundo a OECD. Os dados aqui apresentados sugerem 
produção primária mediana (plâncton), em concordância com o aporte elevado de nutrientes 
que o reservatório vem sofrendo, apesar da baixa transparência da água em todas as 
estações, dificultando a entrada de luz. 
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MACROINVERTEBRADOS 

As espécies aquáticas convencionalmente chamadas de macroinvertebrados incluem as 
Classes: Mollusca, Annelida e Insecta, esta última compreendendo o maior número de 
representantes (95%) nestes ambientes (WARD 1992). Sistemas de avaliação de impactos 
ambientais, utilizando macroinvertebrados como bioindicadores, têm sido desenvolvidos 
para contribuir na averiguação do grau de conformidade ou desvio, em relação aos padrões 
ou normas predeterminadas de qualidade ambiental (SHIMIZU 1999). 

Tal abordagem tem sido amplamente utilizada em diferentes partes do mundo, sendo no 
Brasil ainda bastante incipiente (MOULTON 1998), embora já haja grande esforço de 
diferentes instituições para a implantação de programas rotineiros de monitoramento de 
invertebrados no país.  

O estudo dos macroinvertebrados aquáticos permite estabelecer um diagnóstico da 
qualidade biológica da água, fornecendo informações mais rigorosas que as análises físico-
químicas. Estas últimas são pontuais, enquanto que as primeiras permitem visualizar efeitos 
cumulativos.  

Além disso, o largo uso dos macroinvertebrados na avaliação da qualidade biológica da 
água deve-se à facilidade de amostragem e identificação (contrariamente às algas, bactérias 
e protozoários); ao reduzido movimento de dispersão que têm (se comparados aos peixes), 
e por apresentarem uma grande diversidade de hábitos alimentares, tendo representantes 
em vários níveis tróficos (FONTOURA 1985).  

Neste contexto, a estrutura da comunidade bentônica apresenta grande potencial para 
estabelecer eventuais situações de impacto decorrentes de despejos orgânicos em rios, 
córregos, reservatórios e lagos (METCALFE 1989). Existem também evidências de que a 
fauna de invertebrados residentes possa responder de maneira previsível e indicativa, a 
poluentes específicos, tais como metais pesados (WINNER et al. 1980), ou a práticas 
agrícolas que aportam ao sistema, fertilizantes químicos e pesticidas (DANCE & HYNES 
1980).  

Da mesma forma, manejos ambientais com finalidades hidroelétricas, contribuem para 
estabelecer situações de impacto capazes de modificar a comunidade lótica preexistente 
(GAZAGNES & LAVILLE 1985). Em geral, o efeito do pesado aporte de sedimentos em rios 
é a redução do número de espécies e a densidade de animais. Porém, alguns grupos 
(Chironomidae e Oligochaeta) podem se aproveitar das alterações nas condições do hábitat. 
Tamanho, morfologia e comportamento dos animais são importantes em determinar o grau 
de tolerância ao aporte de sedimento (RESH & ROSENBERG 1984). Neste sentido, a 
família Chironomidae (Diptera), tem sido muito utilizada em trabalhos de avaliações e 
monitoramento ambiental em represas e reservatórios. Locais abundantes em macrófitas 
aquáticas em geral apresentam diminuição na comunidade macrobentônica, devido a menor 
penetração da luz em locais mais profundos (STRIXINO & TRIVINHO-STRIXINO 1984).  
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SHIMIZU (1981) atribuiu a simplificação da comunidade bentônica ao aumento do grau de 
eutrofização na Represa de Salto Grande. Quase vinte anos depois, PAMPLIM (1999) 
observou baixas ainda maiores no número de espécies e concluiu que a comunidade 
bentônica era composta por quironomídeos e oligochaeta, grupos reconhecidamente 
tolerantes à poluição ambiental. 

MACRÓFITAS 

Dados referentes a macrófitas em reservatórios brasileiros ainda são escassos na literatura. 
A carência de dados dificulta diagnosticar as modificações decorrentes da instalação e 
operação de Usinas Hidrelétricas. Entretanto, com base nas observações de campo, nas 
análises limnológicas e no conhecimento dos processos que afetam os padrões de 
distribuição, abundância e composição específica de assembléias de macrófitas, pode-se 
fazer algumas considerações pertinentes. Logo após a formação de um reservatório, 
diferentes tendências podem ser observadas quanto à riqueza de espécies de macrófitas e 
tipos ecológicos (Ver Figura 2, abaixo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Tendências hipotéticas da estrutura das assembléias de macrófitas 
aquáticas.  

 

Algumas alterações decorrentes da formação de reservatórios, seus efeitos sobre as 
assembléias de macrófitas e os mecanismos de atuação são resumidos na Tabela 13, a 
seguir. 

 

 

“Pool” regional(ambientes a montante do reservatório: lagos, tributários, etc.) 

Eventos de dispersão Alterações limnológicas provindas do represamento 

< concentração de nutrientes > concentração de nutrientes 

Eventos de colonização e crescimento 

Submersas + emersas 

Eventos de colonização e crescimento 

Flutuantes + emersas 
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Tabela 13 – Fatores associados à formação de reservatórios e seus possíveis efeitos 
sobre as assembléias de macrófitas aquáticas.  

Fator  Efeito sobre a 
Assembléia 

Mecanismos 

 

 

Alagamentodo     
ecossistema terrestre 

 

Aumento das áreas 
colonizadas e da riqueza 

 

Aumento das concentrações de nutrientes 

Aumento da heterogeneidade espacial: 
ocorre quando os locais alagados eram 
pobres em ecossistemas aquáticos e 
ecótonos 

 Redução das áreas 
colonizadas e da riqueza 

Redução da heterogeneidade espacial: 
ocorre quando os locais apresentam 
elevada riqueza de espécies 

Redução da velocidade 
da água 

 

Aumento da área 
colonizada; 

Diminuição de distúrbios 
sobre a biomassa 

Criação de áreas adequadas para a 
fixação das macrófitas 

 

Aumento da 
sedimentação 

 

Aumento da área 
colonizada 

 

Aumento de nutrientes e matéria orgânica 
do sedimento 

Redução do coeficiente de extinção 
luminosa 

 

Alteração do regime 
hidrológico (flutuação 
dos níveis de água) 

 

 

Aumento ou redução das 
áreas colonizadas e da 
riqueza 

 

Grandes oscilações dos níveis impedem a 
colonização (elevado distúrbio) 

Níveis estáveis possibilitam colonização 
mas reduzem a riqueza (redução da 
heterogeneidade de habitats) 

Oscilações intermediárias aumentam a 
riqueza (eleva a heterogeneidade de 
habitats) 

Incremento da 
regeneração de 
nutrientes (ciclagem) 

 

Aumento de áreas 
colonizadas 

Maior disponibilidade de nutrientes 

 

Fonte: THOMAZ & BINI (1999) 

Com o alagamento do ecossistema terrestre, as macrófitas flutuantes podem crescer 
rapidamente, devido ao aumento dos aportes de nutrientes a partir do solo inundado, da 
decomposição do folhedo acumulado e da própria vegetação alagada. Estes podem ser 
considerados os primeiros pulsos de nutrientes após a formação dos reservatórios.  

O aumento da riqueza de espécies e de áreas colonizadas ocorre normalmente em locais 
onde a velocidade dos tributários e/ou a ausência de substratos adequados impeçam o 
desenvolvimento de macrófitas. Neste caso, o aumento da heterogeneidade espacial e a 
formação de novos habitats possibilitam o aumento da riqueza de espécies.  
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A tendência contrária, isto é, redução da riqueza de espécies e de áreas colonizadas, ocorre 
nos locais onde originalmente se observava elevada diversidade de habitats e, por 
conseguinte, de espécies como, por exemplo, as planícies de inundação e as várzeas. A 
criação de reservatórios sobre essas áreas reduz drasticamente a heterogeneidade 
espacial, causando em decorrência, o decréscimo do número de espécies de macrófitas.  

Como se pode observar, os processos de colonização e expansão das populações de 
macrófitas aquáticas são complexos. Além dos fatores supracitados, a abundância e a 
riqueza das macrófitas difere em função do estado trófico do sistema. O posicionamento de 
reservatórios em série (em cascata) faz com que os primeiros reservatórios (a montante) 
funcionem como locais de decantação (PETRERE & AGOSTINHO 1993) e como banco de 
módulos ativos de macrófitas em relação aos últimos (a jusante).  

Neste sentido, o reservatório de Promissão, a jusante das UHE’s de Barra Bonita, Bariri e 
Ibitinga, funciona como grande receptor de macrófitas, fato que favorece a ocorrência de 
várias espécies que encontram no reservatório uma ampla área para sua dispersão e 
colonização, dada a enorme dimensão da represa da UHE Promissão. Assim sendo, nos 
reservatórios em cascata, a predição dos eventos de colonização e crescimento de 
assembléias de macrófitas, bem como seu manejo eficiente, devem considerar a posição do 
mesmo em relação aos demais. As comunidades de macrófitas aquáticas são importantes 
não só pela dinâmica da região litorânea, mas para todo ecossistema lacustre, uma vez que 
elas participam da ciclagem de nutrientes, produzem biomassa e proporcionam habitats 
para reprodução e crescimento de inúmeros organismos.  

Por serem ecossistemas lênticos, os reservatórios experimentam processos de ontogenia 
semelhantes aos observados nos ecossistemas lacustres. Portanto, em algum estágio de 
seu desenvolvimento, reservatórios usualmente são colonizados, em menor ou maior grau, 
por macrófitas aquáticas.  

O ritmo da colonização dependerá das características morfométricas do reservatório, de 
fatores físicos e químicos associados à coluna de água e ao sedimento, e de processos 
biológicos, tais como o “pool” regional de espécies, mecanismos de dispersão e de 
interações interespecíficas (THOMAZ & BINI 1999).  

Em muitos reservatórios de usinas hidrelétricas, as macrófitas aquáticas, principalmente as 
flutuantes, apresentam altas taxas de crescimento. Isto resulta em inúmeros problemas 
ambientais como proliferação de doenças; excesso de produção de biomassa, com 
conseqüentes reduções do teor de oxigênio na água; e muitos outros impactos ao 
ecossistema, podendo inclusive interferir na operação da usina. 

Alguns reservatórios brasileiros apresentam problemas de diferentes amplitudes, 
decorrentes do crescimento de macrófitas. SHIMIZU (1981) destaca que a grande 
quantidade de macrófitas que coloniza reservatórios gera perdas de água tanto por 
evapotranspiração como pelas descargas destas plantas através das comportas. Segundo 
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este mesmo autor, devido à alta produção de plantas, a Companhia Paulista de Forças e 
Luz (CPFL) deixou de turbinar 53 x 106 m3 de água, de junho de 1980 a janeiro de 1981, 
para descarregar 105 x 103 toneladas de aguapés comporta abaixo, causando prejuízos 
consideráveis.  

No reservatório de Salto Grande, a área ocupada por macrófitas foi de 1,12 Km2, sendo que 
as espécies dominantes no reservatório foram Pistia stratiostes, Eichornia crassipes, 
Brachiaria arrecta e Cyperus sesquiflorus (MORAIS 1999).  

Dentre as espécies consideradas daninhas (FERNANDEZ et al. 1990), várias são 
encontradas em ambientes aquáticos brasileiros, como aquelas representantes dos 
seguintes gêneros: Typha, Alternanthera, Polygonum, Panicum, Brachiaria, Ludwigia, 
Pontederia (emersas), Eichornia, Pistia, Salvinia, Lemna (livre flutuantes), Chara, Nitella, 
Pontamogeton e Egeria (submersa).  

FERNANDEZ et al. (1990), através de amplos levantamentos, concluíram que Eichornia 
crassipes, Pistia stratiotes, Eichornia azurea foram as espécies que mais causaram 
problemas em reservatórios brasileiros, associados ao crescimento descontrolado dessas 
espécies. Estes gêneros foram registrados no reservatório da UHE Promissão. 

ICTIOFAUNA 

Os inventários da ictiofauna realizados pela CESP (1997, 1998 e 1999), atualizados com os 
dados da empresa ECO Consultoria Ambiental e Comércio Ltda. (2000 e 2001) e 
complementados por outros estudos na região (TORLONI et al. 1991, AMARAL 1993) 
revelam uma riqueza de peixes que reúne cerca de 83 espécies distribuídas em 17 famílias 
(Tabela 14), a saber: Anostomidae (12), Characidae (23), Curimatidae (3), Erythrinidae (2), 
Parodontidae (3), Prochilodontidae (1), Cichlidae (9), Sciaenidae (1), Auchenipteridae (2), 
Callichtyidae (1), Doradidae (1), Loricariidae (8), Pimelodidae (10), Sternopygidae (4), 
Symbranchidae (1), Cyprinidae (1), Poecilidae (1). 

Tabela 14 – Espécies de Peixes encontradas no reservatório da UHE Promissão.  

Nome Popular Nome Científico 

Campineiro/Zebrinha + 

Piava catinguda+ 

Piau de lagoa + 

Piapara bicuda + 

Ferreirinha + 

Piava da asa amarela + 

Piapara ++ 

Leporellus vittatus 

Leporinus friderici 

Leporinus lacustris 

Leporinus obtusidens 

Leporinus octofasciatus 

Leporinus paranaensis 

Leporinus silvestri 
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Nome Popular Nome Científico 

Piava canivete + 

Canivete listrado 

Piava três pintas ++ 

Piava + 

Taguara + 

Peixe cachorro amarelo + 

Piquira rabo vermelho 

Piquira  

Lambari tambiú ++ 

Lambari do rabo vermelho 

Lambari prata + 

Piquira  

Lambe lambe + 

Lambari nadadeira preta 

Peixe cachorro branco + 

Lambari são paulino   

Lambari nadadeira branca   

Lambari mato grosso   

Lambarizinho   

Pacu prata + 

Lambari preto + 

Lambari de lagoa   

Pacu ++ 

Lambari cadela + 

Tabarana   

Dourado ++ 

Pirambeba + 

Sardinha ** ++ 

Leporinus sp. 

Leporinus striatus 

Schizodon borelli 

Schizodon intermedius 

Schizodon nasutus 

Acestrorhynchus lacustris 

Aphyocarax difficilis 

Aphyocheirodon hemigramus 

Astyanax bimaculatus 

Astyanax faciatus 

Astyanax schubarti 

Bryconamericus stramineus 

Characidium fasciatum 

Cheirodon notomelas 

Galeocharax knerii 

Hemigramus marginatus 

Holoshestes heterodon 

Hyphessobrycon callistus 

Hyphessobrycon sp. 

Mileus tiete 

Moenkhausia intermedia 

Moenkhausia sanctaefilomenae 

Piaractus mesopotamicus 

Roeboides prognathus 

Salminus hilarii 

Salminus maxillosus 

Serassalmus spilopleura 

Triportheus angulatus 
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Nome Popular Nome Científico 

Sagüiru comprido + 

Sagüiru branco + 

Sagüiru curto + 

Trairão ** ++ 

Traíra + 

Lambe lambe branco + 

Canivete   

Canivete de rio   

Curimbatá ++ 

Apaiari ** ++ 

Tucunaré** + 

Tucunaré** + 

Acará   

Patroninha   

Acará geo + 

Acará geo bengala   

Acará azul   

Tilápia do nilo * ++ 

Corvina ou Pescada ** + 

Buraqueiro   

Bobo   

Cascudo caborja + 

Armau   

Cascudo pedrinha   

Cascudo chita  + 

Cascudo pinta preta   

Cascudo rajado   

Cascudo + 

Cyphocharax modesta 

Cyphocharax nagelli 

Steindachnerina insculpta 

Hoplias lacerdae  

Hoplias malabaricus 

Apareiodon piracicabae 

Parodon tortuosus 

Pirrhulina australis 

Prochilodus lineatus 

Astronotus ocellatus 

Cichla monoculus 

Cichla temensis 

Cichlasoma facetum 

Crenicichla britskii 

Geophagus brasiliensis 

Geophagus sp. 

Geophagus surinamensis 

Oreochromis niloticus 

Plagioscium squamosissimus 

Tatia cf. neivae 

Trachelyopterus coriaceus 

Callichthys callichthys 

Pterodoras granulosus 

Corydoras aeneus 

Hypostomus regani 

Hypostomus sp.I 

Hypostomus sp. II 

Hypostomus tietensis 
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Nome Popular Nome Científico 

Cascudo voador + 

Cascudo abacaxi   

Cascudo preto + 

Mandi boca de velha + 

Mandi chorão s/ ferrão + 

Jaú + 

Mandi chorão + 

Mandi guaçu + 

Barbado + 

Jaú sapo   

Pintado + 

Bagre ++ 

Mandi serrote   

Espada azul   

Espada amarela   

Espada/Tuvira   

Espada-preta   

Enguia/Mussum   

Carpa *++ 

Guaru/Lebiste  

Loricaria vetula 

Megalancistrus aculeatus 

Rhinelepis aspera 

Iheringichtys labrosus 

Nanorhandia sp. 

Paulicea luetkeni 

Pimelodella gracilis 

Pimelodus maculatus 

Pirinampus pirinampu 

Pseudopimelodus zungaro 

Pseudoplatystoma corruscans 

Rhamdia hilarii 

Rhinodoras d’orbignyi 

Apteronotus albifrons 

Eigemmannia sp. 

Eigenmania virescens 

Stermopygus macrurus 

Symbranchus marmoratus 

Cyprinus carpio 

Phalloceros caudimaculatus 

Legenda: * espécie exótica ;  ** espécie alóctone;  + espécie presente na pesca comercial; ++ espécie presente 
nos programas de repovoamento do reservatório (CESP). 

 

A tabela 15, apresentada seguir, mostra as quantidades de alevinos soltos no reservatório 
entre 1975 e 1999. 
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Tabela 15 – Total de alevinos lançados pela CESP no reservatório da UHE de 
Promissão no período de 1975 a junho /1999. 

Nome científico Nome popular Quantidade (n) 

Astronotus ocellatus Apaiari 84.969 

Rhamdia hilarii Bagre 62.000 

Cyprinus carpio Carpa 796.800 

Prochilodus lineatus Curimbatá 21.369.500 

Salminus maxillosus Dourado 28.120 

Astyanax bimaculatus Lambari tambiu 327.400 

Piaractus mesopotamicus Pacu-guaçu 4.576.300 

Leporinus silvestri Piapara 808.500 

Schizodon boreli Piava três pintas 1.542.200 

Triportheus angulatus. Sardinha de água doce 6.997.600 

Oreochromis niloticus Tilápia do Nilo 4.152.950 

Hoplias lacerdae Trairão 13.800 

Total  40.760.139 

Fonte: CESP. 

PEIXES, PESCA E CONSERVAÇÃO 

As amostragens realizadas fornecem um cenário aproximado da diversidade de peixes no 
reservatório da UHE Promissão. Contudo, em virtude da escassez de informações 
qualitativas e quantitativas anteriores ao enchimento do reservatório, as comparações que 
melhor evidenciariam a intensidade do impacto sobre a ictiofauna ficam limitadas à 
ocorrência de espécies relacionadas na Tabela 14. 

Conforme já mencionado, foram registradas 83 espécies de peixes, sendo 50 delas 
amostradas pela pesca comercial. Pode-se dizer que a diversidade da biota aquática é 
razoavelmente elevada, considerando ainda que outras várias espécies, reconhecidas para 
esta bacia hidrográfica, provavelmente não constam na relação devido ao seu pequeno 
tamanho.  

Utilizar espécies da pesca comercial como indicativo de abundância pode ser útil para 
algumas populações. Entretanto, como o esforço de pesca é dirigido para as espécies mais 
valiosas, e cada uma delas é capturada através de métodos com seletividades diferentes, tal 
especulação é passível de grande viés (TORLONI et al. 1991).  
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Além disso, alguns registros pouco comuns aparecem na presente relação de espécies 
capturadas pela pesca comercial. É o caso do Lambari Lambe-lambe (Characidium 
fasciatum), espécie que tem no máximo 10cm, vive em fundo de riachos de leito pedregoso 
e apresenta pouco valor comercial (exceto para a aquariofilia), mas que apesar disso, 
consta na lista de pesca comercial quando o esperado seria sua ausência. 

Por outro lado, peixes como o Lambari-de-rabo-vermelho (Astyanax fasciatus), uma espécie 
comum, bastante comercializada, de porte relativamente grande, e por isso facilmente 
capturada (ao contrário do Lambe-lambe), não aparece na relação. Também a tabarana 
(Salminus hilarii), espécie comum na pesca amadora, sendo mais resiliente e persistente à 
perturbação antrópica que o dourado (Salminus maxillosus), não consta como capturada 
comercialmente, enquanto que o segundo sim.  

E ainda, o jaú (Paulicea luetkeni) não tem sido registrado no reservatório, mas é citado na 
pesca comercial, o mesmo ocorrendo com o cascudo (Megalancistrus aculeatus). 
Discrepâncias como estas lançam dúvidas quanto à confiabilidade dos dados coletados e 
tornam as avaliações dos impactos susceptíveis a inconsistências.  

Ainda quanto à discrepância entre o potencial de inferência dos dados apresentados e a 
magnitude dos impactos impingidos ao meio, pode-se perguntar: Qual a freqüência de 
aparecimento na pesca comercial de peixes como o dourado, jaú e pintado? Qual o 
tamanho dos espécimes capturados? Há quanto tempo não aparece uma piracanjuba 
(Brycon orbignyanus)? Se ainda não estiver extinta, neste ou em qualquer reservatório do 
rio Tietê, isto seguramente não deve ser decorrência apenas da destruição das típicas 
matas ciliares, ricas em frutos ictiocóricos, mas também, conseqüência da alteração do 
regime de movimentação da água (agora lêntico) pela construção da barragem. Seria a 
poluição e a eutrofização determinantes para a sobrevivência desta espécie? 

Como não houve um programa voltado à pesquisa e conservação “in loco” das espécies 
(não apenas soltura de alevinos), sobre as quais já se sabia há muito tempo que seriam as 
mais vulneráveis, informações básicas como estas ainda não foram respondidas. Assim 
sendo, uma ou mais espécies importantes para a pesca comercial e esportiva podem não 
ter mais populações mínimas viáveis para sua sobrevivência.  

As espécies com maior valor econômico e conservacionista, hoje desaparecidas em muitos 
reservatórios, e que, em Promissão, ocorrem em baixas densidades são o dourado 
(Salminus maxillosus), a Tabarana (Salminus hilarii), o jaú (Paulicea luetkeni), o pintado 
(Pseudoplatystoma corruscans), o barbado (Pirinampus pirinampu), o pacu-guaçu (Piaractus 
mesopotamicus) e as piaparas (Leporinus obtusidens e L. elongatus).  

Já as espécies mais freqüentes na captura como o curimbatá (Prochilodus lineatus) e a 
corvina ou pescada (Plagioscium squamosissimus), apesar de apresentarem menor 
importância relativa para a pesca e a conservação, possuem alta versatilidade ecológica, 
mesmo a primeira sendo reofílica.  
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Em geral, dois impactos podem estar sendo preponderantes na dinâmica das populações de 
peixes no reservatório. O primeiro decorre do efeito da construção da barragem, que afeta a 
reprodução das espécies e diminui o recrutamento de indivíduos, e o segundo se deve à 
pesca comercial, que constantemente promove a retirada de exemplares de grande porte do 
reservatório.  

Outro problema decorre da ausência de informações quantitativas sobre as espécies 
alienígenas introduzidas, fato que limita ainda mais o estabelecimento acurado sobre a real 
riqueza da ictiofauna e sobre os impactos que sofreu o ambiente lótico original. Este é o 
caso da corvina (Plagioscium squamosissimus), uma espécie predadora de porte médio 
(como a tabarana), alienígena ao ecossistema da bacia do Tietê, mas que foi introduzida a 
partir de reservatórios em bacias hidrográficas vizinhas, sendo com freqüência 
comercializada na região.  

No sentido de tentar avaliar o impacto das espécies introduzidas (alóctones ou exóticas), 
pode-se questionar o seguinte: Quais seriam as espécies que ocorriam antes da barragem e 
da possível introdução de peixes exóticos? Destas, quais são as mais vulneráveis a cada 
tipo de impacto, incluindo as alterações na qualidade da água? Quais espécies estão 
conseguindo se reproduzir, utilizando-se ou não dos tributários do sistema? Quais são os 
tributários mais importantes para a manutenção das espécies ameaçadas e raras que ainda 
resistem no reservatório?  

Alguns levantamentos ictiofaunísticos realizados em reservatórios demonstram um 
empobrecimento temporal gradativo da diversidade de peixes (AGOSTINHO et al. 1994, 
ALBINO 1987, CASTRO 1994), fato que provavelmente também esteja ocorrendo em 
Promissão e demais reservatórios associados por motivo do represamento do rio Tietê.  

Espécies alienígenas reportadas para o reservatório de Promissão são: Astronotus ocellatus 
(apaiari), Cichla spp. (tucunarés), Triportheus angulatus (sardinha), Cyprinus carpio (carpa), 
Plagioscium squamosissimus (corvina), Hoplias lacerdae (trairão) e Oreochromis niloticus 
(tilápia-do-nilo).  

Um dos impactos esperados da introdução da tilápia seria a diminuição de algumas 
espécies de macrófitas aquáticas, principalmente as submersas. Já o trairão e o tucunaré 
são piscívoros, sendo animais excepcionalmente vorazes e competitivos. Diversos estudos 
estão mostrando os impactos negativos resultantes da introdução de predadores 
competitivos, notadamente em sistemas com cadeias alimentares relativamente simples, 
fato que limita o tamponamento de impactos de magnitude trófica. 

Além do tucunaré que causou a exclusão de várias espécies nos locais aonde foi 
introduzido, o trairão pode ser responsabilizado por contribuir em menor escala com a 
diminuição de outros organismos aquáticos, mesmo sendo uma espécie com menor 
agressividade. O mesmo pode ser dito para a sardinha, que aparentemente compete pelos 
mesmos itens alimentares com espécies nativas de lambaris, sendo maior que a maioria 
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delas. Contudo, há carência de estudos mais aprofundados antes e depois da introdução 
desses animais, para melhor avaliação dos possíveis impactos. 

Considerando tudo isso, pode-se de certa forma comemorar o resultado de estudos que 
demonstram o pouco sucesso nas solturas de espécies alienígenas realizadas no 
reservatório. A tentativa de recomposição da ictiofauna com espécies originárias de 
ambientes lênticos, sem o conhecimento das características limnológicas, ictiológicas e 
pesqueiras do reservatório, não resultaram em benefício algum para o processo de 
colonização, conservação da biodiversidade e produção pesqueira (CESP 1997).  

As estações de hidrobiologia e aqüicultura contribuem para a conservação e manutenção da 
ictiofauna, e mesmo no aumento da produção pesqueira. Porém, de forma isolada, não 
podem ser responsáveis pela sobrevivência de espécies, principalmente aquelas que 
realizam a piracema (CESP 1997).  

Assim, apesar de opiniões contrárias, como por exemplo: i) “...  alguns indicadores mostram 
que escadas e elevadores de peixes têm eficiência duvidosa na preservação ou 
conservação dos estoques em um cenário de barragens em séries (GODINHO et al. 1991)” 
ou; ii) “... mesmo que as escadas ou elevadores possibilitem a transposição da barragem 
pelos reprodutores, parece pouco provável que a prole fará o movimento oposto 
(AGOSTINHO & GOMES 1997)”; o trabalho desenvolvido por GODOY (CESP 1997) 
demonstra a funcionalidade de escadas, desde que as características do curso d’água 
barrado sejam propícias à reprodução e ao desenvolvimento dos peixes a montante. 

 

INTERAÇÕES ENTRE SISTEMAS TERRESTRES E AQUÁTICOS 

Os ecótonos água-terra localizados nas margens dos cursos e corpos d’água são 
condicionados tanto por fatores geográficos como também pela sazonalidade dos ciclos 
hidrológicos e climáticos locais. De maneira geral, esta zona de transição vai se alargando 
rio abaixo, sendo que os ecótonos mais importantes à conservação encontram-se nas 
calhas principais dos grandes rios onde as planícies de inundação alcançam suas maiores 
extensões, formando amplas várzeas e lagoas.  

Muitas são as relações entre os sistemas terrestres e aquáticos. As áreas ripárias 
apresentam importantes funções hidrológicas, ecológicas e limnológicas para a integridade 
biótica e abiótica do ecossistema global como, por exemplo, a contenção de ribanceiras, 
controle do fluxo e vazão da água, constituição de microclimas, formação de habitats, entre 
outros. 

Em situações naturais, nas quais a cobertura vegetal do entorno encontra-se bem 
preservada, a mesma funciona como uma peneira seletiva. Parte das substâncias que 
poderiam ser carreadas para dentro do rio na ausência da floresta, é retida pela trama das 
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raízes, determinando assim o fluxo de energia e matéria que provêm recursos naturais e 
nutrientes para os habitantes dos rios (TOWNSEND et al. 1997).  

Consideram-se especialmente as matas ciliares e demais corredores e remanescentes 
florestais como os principais ambientes de refúgio e de deslocamento da fauna silvestre. 
Áreas abertas, sejam por ação antrópica, sejam de origem nativa, apresentam menor 
riqueza e concentração de vertebrados, principalmente quando não estão associadas a 
corpos d’água.  

Da mesma forma que a qualidade da água torna-se importante na manutenção dos 
ecossistemas aquáticos, as matas ciliares podem ser determinantes no desenvolvimento da 
comunidade de peixes e invertebrados aquáticos. Tais florestas fornecem proteção 
estrutural ao curso d’água, ajustando sua vazão, proporcionando microclima e microhabitat 
específicos. Além disso, agem diretamente na manutenção da qualidade da água e na 
filtragem de substâncias que chegam ao rio, na formação de matéria orgânica, servindo 
inclusive como substrato para fixação de algas e perifiton.  

Galhos e troncos caídos na água formam abrigos para os peixes e servem de substrato para 
o desenvolvimento de protozoários sésseis, algas e pequenos vertebrados, que são 
utilizados como alimento para formas juvenis de várias espécies. O fornecimento de matéria 
orgânica proveniente da vegetação ciliar diminui a pressão de competição e predação entre 
as espécies.  

Sendo assim, existem quedas acentuadas na composição da ictiofauna em função do 
aumento do grau de perturbação da mata ciliar ao curso d’água em questão. Portanto, a 
vegetação marginal é fundamental para manter o equilíbrio dos ecossistemas hídricos.  

No entanto, com o uso intensivo do solo para fins agrícolas, urbanos e industriais, esta 
vegetação encontra-se bastante prejudicada, restando pequenos e poucos corredores ao 
longo dos rios. Em muitos casos, a cobertura vegetal ribeirinha está totalmente ausente, 
acarretando a sobrecarga no aporte de materiais e substâncias ao corpo d’água, fato que 
promove mudanças nas suas características físicas e químicas e que, conseqüentemente, 
afeta o componente biótico do ecossistema.  

No caso de represas hidrelétricas, o assoreamento das margens causa ainda prejuízos 
econômicos ao diminuir o potencial energético da usina em questão. Por muitos anos, os 
estudos sobre ecossistemas aquáticos têm centralizado seu foco somente no corpo d’água, 
abrangendo os organismos que o compõem e os fatores abióticos que afetarão a vida 
destes seres. Nas últimas décadas, uma visão holística destes sistemas vem se difundindo, 
levando ao conceito de bacia hidrográfica, segundo o qual, não somente os corpos d’água 
são importantes, mas também a porção terrestre que os circunda.  

Os ecossistemas aquáticos representam um dos mais valiosos recursos naturais existentes. 
Para um manejo adequado deve haver um planejamento que contemple conjuntamente as 
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necessidades básicas para o seu pleno funcionamento, bem como para os interesses 
comuns das populações humanas que vivem no local.  

A recuperação ambiental destes sistemas não depende apenas do plantio de mudas 
nativas. Para a reestruturação de um ecossistema auto-sustentável, deve-se considerar 
também a existência de outros componentes fundamentais tais como dispersores e 
controladores populacionais. Assim, para que o gerenciamento do ambiente seja realmente 
eficiente, é importante que o seu funcionamento e estrutura sejam melhor conhecidos e 
seus limites efetivamente respeitados.  
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7 DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO 

APRESENTAÇÃO 

O texto que segue sintetiza os resultados do levantamento, organização e análise de 
informações referentes aos aspectos socioeconômicos da Usina Hidrelétrica de Promissão, 
localizada no curso do rio Tietê, no estado de São Paulo. O objetivo deste estudo é 
subsidiar a identificação e avaliação de impactos ambientais do empreendimento 
relacionados ao meio antrópico. 

Pelas características do empreendimento, especialmente a de ter se iniciado há mais de 35 
anos, os procedimentos usuais de diagnóstico para fins de elaboração de Relatórios 
Ambientais necessitaram ser ajustados e complementados. Ou seja, não apenas pela 
existência do empreendimento previamente à realização do Diagnóstico, mas especialmente 
pelo número de anos que o empreendimento já está operando, muitos dos aspectos 
usualmente identificáveis e mensuráveis, deverão ser submetidos a outros procedimentos 
de avaliação por absoluta falta de informação disponível. 

O esforço deste Diagnóstico, portanto, foi o de trabalhar em duas linhas de abordagem da 
realidade ambiental que cerca o empreendimento. De um lado, buscou-se levantar o maior 
volume possível de informações sobre os impactos do empreendimento à época de sua 
construção e início de operação, bem como verificar com autoridades locais e registros 
históricos locais a existência de eventuais impactos que tenham perdurado no tempo, a 
ponto de serem hoje indicados como efeitos resultantes do empreendimento (sejam estes 
efeitos positivos ou negativos). 

Por outro lado, buscou-se traçar um perfil da realidade socioeconômica atual dos municípios 
da área de influência, caracterizando o quanto a presença do empreendimento na área 
destes municípios, atualmente, constitui-se em um fator contraditório, neutro ou coerente 
com a evolução societária neles registrada. Ou seja, em que medida, hoje, este 
empreendimento se insere de forma positiva, neutra ou negativa nas linhas tendenciais 
gerais indicadas pela economia e pela cultura da região do seu entorno. 

Com a operacionalização simultânea destas duas linhas de abordagem, buscou-se 
diagnosticar, portanto, não apenas os impactos provocados pelo empreendimento quando 
de sua instalação em relação ao ambiente socioeconômico de então, mas, especialmente, 
identificar as características, problemas e potencialidades da inserção atual do 
empreendimento dentro das linhas de evolução das comunidades de seu entorno. 

Talvez, o que torne singular este Diagnóstico em relação aos diagnósticos usualmente 
realizados em estudos de impacto ambiental de empreendimentos ainda não instalados é 
que, nestes últimos, são limitadas as possibilidades de traçar cenários futuros consistentes 
com a presença do empreendimento, principalmente se estes cenários projetam longos 



 

 102 

períodos de tempo. No caso do Diagnóstico do Meio Antrópico da UHE de Promissão, estes 
cenários futuros constituem-se, exatamente, na realidade atual, permitindo uma observação 
privilegiada. 

Admite-se, também, que a presença de impactos negativos ou de conflitos expressos pelos 
agentes locais representados por suas autoridades públicas, é um importante indicativo de 
possíveis impactos negativos do empreendimento. De outra parte, a ausência de relatos de 
conflitos importantes relacionados à presença do empreendimento, se não são um indicativo 
claro da ausência de efeitos negativos do empreendimento sobre o ambiente 
socioeconômico local, pelo menos informam que os agentes locais não atribuem significado 
importante a eles. É possível, portanto, concluir que os eventuais efeitos negativos 
registrados, ou foram resolvidos a contento, ou não representam uma preocupação atual 
importante para estes municípios, permitindo dimensionar adequadamente sua relevância 
para o relacionamento entre o empreendimento e seu entorno na atualidade. 

A seguir, é detalhada a metodologia empregada na realização do trabalho. 

7.1 METODOLOGIA 

Foi considerada como Área de Influência Indireta do empreendimento, para fins da 
realização do Diagnóstico do Meio Antrópico, um conjunto de municípios que possuem 
território banhado pelo reservatório da UHE. São eles os municípios de Adolfo, Borborema, 
Cafelândia, Guaiçara, Iacanga, Ibitinga, Irapuã, José Bonifácio, Lins, Mendonça, Nova 
Aliança, Novo Horizonte, Pirajuí, Pongaí, Potirendaba, Promissão, Reginópolis, Sabino, 
Sales, Ubarana, Uru e Urupês. 

A Área de Influência Direta do empreendimento foi definida como o entorno imediato que 
cerca o reservatório da UHE, buscando-se identificar a atividade antrópica presente naquela 
área, especialmente aquela relacionada diretamente com a presença do reservatório. 

As informações levantadas para a realização dos estudos são de fontes secundárias (pré-
existentes) e primárias (produzidas diretamente pela equipe técnica para os estudos de 
Diagnóstico). As fontes secundárias utilizadas foram as bases estatísticas disponíveis em 
órgãos públicos federais e dos estados, sendo indicada, na tabela ou citação 
correspondente, a fonte específica de cada informação utilizada no Diagnóstico. 

Os levantamentos em fonte primária foram desenvolvidos em duas linhas de abordagem. 
Buscou-se o contato com as autoridades locais (Prefeito Municipal ou pessoa indicada 
diretamente por ele e Presidente da Câmara de Vereadores), órgão local de assistência ao 
meio rural (CATI – Coordenadoria de Assistência Técnica Integral) além de Organizações 
Não Governamentais (ONGs) situadas nos municípios que compõem a área de influência 
indireta do empreendimento, caso elas existissem. (Ver Tabela 16). 
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Tabela 16 – Instituições Entrevistadas. 

Discriminação N° % 

Câmara de vereadores 19 35,2 

Prefeitura 16 29,6 

CATI 16 29,6 

Comitê Bacia Hidrográfica Tietê-Batalha 1 1,9 

DPRM 1 1,9 

ONG - ADENOVO - Agência de Desenvolvimento Novo Horizonte 1 1,9 

Total 12 100,0 

Fonte: Levantamento de campo 

O contato foi feito diretamente no município, por equipe de campo treinada. Quando o 
representante da instituição não pôde ou não se dispôs a responder à entrevista, o roteiro 
de questões foi deixado para preenchimento posterior com pessoa encarregada, bem como 
orientação para envio da entrevista para a Consultora. Todos que não responderam à 
entrevista no momento da visita da equipe técnica foram contatados pelo menos uma vez 
por telefone no sentido de que o formulário de entrevista fosse respondido e remetido em 
tempo para compor o relatório de Diagnóstico. 

Junto à orla do reservatório foi realizado o cadastramento das atividades relacionadas 
diretamente à presença do reservatório da UHE. O perímetro do reservatório foi percorrido 
pela equipe técnica do meio antrópico e registrados todos os equipamentos e intervenções 
antrópicas que, de alguma forma, possuíam relação direta com o mesmo. A simples 
presença de atividade antrópica, quando esta não tinha relação direta com o reservatório 
não foi objeto de registro. Por exemplo, a presença de lavouras que não utilizavam a água 
do reservatório não foi objeto de cadastro. Caso alguma lavoura utilizasse água do 
reservatório, esta sim seria cadastrada. O tratamento dos aspectos gerais do entorno não 
diretamente relacionado com o reservatório, notadamente a atividade agropecuária, foi 
objeto de análise através de fontes secundárias. 

7.2 HISTÓRICO 

A Usina Hidrelétrica de Promissão teve suas obras iniciadas em 1966, sendo que o início da 
geração do primeiro grupo ocorreu em 1975 e do último em abril de 1977. Sua construção, 
assim como as demais deste trecho do rio Tietê, constitui-se um dos marcos na história da 
Hidrovia Tietê-Paraná. Desde o início, a concepção dos aproveitamentos do rio Tietê era 
multiutilitária, ou seja, geração de energia, navegação, irrigação e inclusive turismo. 
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7.2.1 PROPRIEDADES ALAGADAS 

Foram alagadas 756 propriedades, sendo que os municípios mais afetados em número de 
propriedades foram Sabino (16,8% do total das propriedades afetadas), Novo Horizonte 
(12,4%) e Iacanga (10,7%) (Ver Tabela 2 do Anexo Socioeconomia). 

Em termos de proporção de área inundada em relação à área total do município, os 
municípios mais impactados foram Adolfo (29,9% da área total alagada), Sabino (21,3%) e 
Sales (21,0%). Este último município, sozinho, concentrou um quinto da área alagada pelo 
empreendimento (12.083 ha ou 20,6% da área alagada) (Ver Tabela 3 no Anexo 
Socioeconomia). 

Comparando-se a área alagada com a área total dos municípios, verifica-se que, no 
conjunto, a área alagada pela formação do reservatório (58.625 ha) representa 6,1% da 
área total dos municípios que é de 964.100 ha, o que pode ser considerado significativo. 

Além disso, foram alagadas 17 ilhas no rio Tietê, configurando 59,86 ha de áreas alagadas. 

Os relatórios dão conta de que foram alagadas áreas de pastagens, campos de cultivo de 
arroz, bem como prejuízos à indústria cerâmica local. O relatório registra ofício de 1966 
dando conta da insatisfação dos prefeitos dos municípios atingidos pela formação do 
reservatório, solicitando a paralisação das obras. 

Estes mesmos relatórios não apresentam informações sobre o número de famílias ou de 
pessoas atingidas, especialmente sobre populações reassentadas. Com base numa 
estimativa conservadora, apenas em termos da população residente nas propriedades 
afetadas, supondo a existência de 1 domicílio em média por propriedade, contando com 4 
pessoas em média em cada domicílio, teríamos um total de 3.024 pessoas afetadas 
diretamente. 

O relatório informa, também, que as propriedades foram indenizadas proporcionalmente à 
área inundada, pelo preço de mercado. Porém, o referido relatório não informa sobre 
volumes e valores. 

7.2.2 RECONSTRUÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA REGIONAL 

A inserção de um empreendimento deste porte afetou um grande número de equipamentos 
públicos e acessos locais. As obras de maior vulto e visibilidade sempre são as pontes e 
estradas. 

Segundo o relatório já citado a fim de atender o novo esquema viário implantado a partir do 
enchimento do reservatório, a CESP construiu vários trechos de estradas (Lins-Sabino, 
Sales-Irapuã-Urupês, Lins-Porto Ferrão, Porto Ferrão-Novo Horizonte, Novo Horizonte-José 
Bonifácio) e 8 pontes que ligavam municípios e que foram inundadas (Dourado, Ribeirão 
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dos Bagres, Barra Mansa com 620 metros, Cervo Grande, Cervinho, Fartura, Jacaré e Porto 
Ferrão com 2.300 metros). 

Considerando que a finalidade da obra de Promissão não foi apenas a produção de energia 
elétrica, mas destinou-se a usos múltiplos, entre os quais a navegação, foi construída uma 
eclusa nos dois níveis criados no rio. O desenvolvimento do potencial de navegação veio a 
ocorrer somente em período recente, conforme será detalhado em item específico neste 
relatório. 

Na área de salvamento arqueológico, o relatório dá conta de que foram realizadas 
pesquisas arqueológicas na região em 1965 e em 1993, na construção do canal de 
Promissão, em obras complementares da Hidrovia Tietê-Paraná. 

7.3 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 

A compensação financeira, paga a título de royalties, calculada sobre o valor do faturamento 
líquido de impostos da usina, prevê o repasse mensal de valores correspondentes a 6% 
deste montante, sendo que 90% desta parcela são distribuídas ao estado e municípios, na 
proporção da área inundada. 

Estes repasses começaram a ser realizados em abril de 1993. Segundo relatório da CESP, 
em outubro de 1996 estes repasses representaram R$ 71.772,60, conforme Diário Oficial da 
União de 21.01.97. O município com maior participação no montante do valor de outubro de 
1996 foi Novo Horizonte (16,2% do valor do mês de outubro de 1996). 

Pela importância em termos absolutos (volume de valores) e relativos (importância dos 
valores no contexto econômico regional), realizou-se um levantamento mais aprofundado e 
detalhado da compensação financeira paga por conta da instalação da Usina de Promissão. 

Abrangendo um período significativo (maio de 1995 a abril de 2001), correspondente aos 
seis últimos anos, observa-se que a Usina de Promissão foi responsável pela geração de 
7,2 milhões de MWh, resultando em um valor de compensação financeira da ordem de R$ 
11.043.150,00, neste período, em valores atualizados para o mês de abril de 2001 (Ver 
Tabela 4 no Anexo Socioeconomia). 

Não se trata de um significativo impacto na economia regional, uma vez que representou um 
valor médio mensal nestes seis anos da ordem de R$ 153.377,00 distribuídos por um 
conjunto de 21 municípios. Além disso, nos dois últimos anos o total pago de compensação 
financeira vem sofrendo uma redução em seu valor real (descontada a inflação), fruto não 
apenas de uma política governamental de controle da inflação, mas também de uma 
redução significativa no volume de energia gerada. 

No período entre 1995 e 1999, o volume de geração média anual foi de aproximadamente 
105 mil MW/h. Entre maio de 1999 e abril de 2001, o volume de energia gerado em média 
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mensalmente foi de 91 mil MWh, indicando uma significativa redução no volume de geração 
nestes 6 anos. 

A participação da UHE de Promissão no valor total de compensação financeira proveniente 
da geração hidrelétrica no Brasil foi de 0,5% no período de 6 anos analisado, sendo que a 
avaliação dos resultados anuais indica uma variação (de 0,6% no período 95/96 para 0,4% 
no período 99/00), fruto, principalmente, da entrada em operação de novos 
empreendimentos, aumentando o somatório de faturamento que serve de base para o 
cálculo da compensação financeira. 

O valor pago como compensação financeira é revertido apenas em parte para os municípios 
atingidos diretamente pelo reservatório, sendo que são recebidos pelos municípios valores 
provenientes de outras hidrelétricas também. 

No período entre maio de 2000 e abril de 2001, os municípios da área de influência da UHE 
de Promissão receberam a título de compensação financeira um total de R$ 969.617,63 em 
valores de abril de 2001, equivalentes a uma média de R$ 88.147,06 mensais. Deste total, 
60,52%, ou R$ 586.812,20 foram oriundos da compensação financeira paga por Promissão 
(Ver Tabela 5 no Anexo Socioeconomia). 

Observa-se que o valor repassado diretamente aos municípios representou neste dois 
últimos anos aproximadamente 35,1% do valor total de compensação financeira gerada pela 
UHE de Promissão, sendo que o restante do valor é distribuído entre Estados e União. 

Exceto os municípios de José Bonifácio, Iacanga e Promissão, no qual a participação da 
compensação financeira gerada por Promissão é 10,22%, 13,90% e 42,62%, 
respectivamente, nos demais municípios da área de influência a participação da usina de 
Promissão no valor recebido a título de compensação financeira é sempre superior a 62%, 
sendo que na maioria dos municípios esta participação é em torno de 70%. 

Novo Horizonte é o município da área de influência que possui o maior valor pago a título de 
compensação financeira (R$ 172.993,15 no período 00/01), sendo que deste valor, a UHE 
de Promissão colaborou com 69,94%. Os demais municípios possuem um montante anual 
no período 00/01 que varia de R$ 103.440,14 a 1.334,81. 

Com uma população de 291.981 habitantes em 2000, como veremos no próximo tópico, o 
valor de compensação financeira proporcionada pela usina de Promissão diretamente aos 
municípios da área de influência representou uma distribuição per capita, no período de 12 
meses, da ordem de R$ 2,01 por habitante. Porém, para alguns municípios com maior valor 
de compensação e menor tamanho de população (Sabino, por exemplo, onde o valor per 
capita foi de R$ 20,90), a compensação financeira paga pela usina de Promissão pode ser 
considerada significativa, considerando que os valores recebidos não podem ser utilizados 
para pagamento de pessoal e de dívidas dos municípios. 
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7.4 DINÂMICA POPULACIONAL 

A área de influência da Usina Hidrelétrica de Promissão contava, em seu conjunto, com 
291.981 habitantes em 2000, correspondente ao somatório da população dos municípios 
que a compõe (Ver Tabela 8 no Anexo Socioeconomia). 

O município de Lins concentra mais de um quinto da população da área de influência 
(22,6%), constituindo-se num município de grande concentração populacional (65.954 
habitantes) e elevado grau de urbanização (97,4% em 2000). Novo Horizonte é o município 
que mais se aproxima de Lins em porte (32.420 habitantes e uma taxa de urbanização de 
89,2%), seguido por Promissão (31.115 habitantes) e José Bonifácio (28.593 habitantes). Os 
demais municípios possuem população inferior a 20 mil habitantes, sendo que 12 possuem 
população inferior a 10 mil habitantes. 

O estado de São Paulo já registrava uma taxa de urbanização elevada em 1991 (92,8%), 
valor próximo do atual (93,4% em 2000). Entre os 21 municípios da área de influência 
somente Lins supera a taxa de urbanização registrada para o conjunto do Estado, embora a 
maioria dos municípios apresentou taxas de urbanização elevadas, variando de 70% a 90%. 
A área de influência como um todo, portanto, apresenta um grau de urbanização menor que 
o conjunto do Estado (87,0% em 2000, sendo que em 1991 era de 79,1%). 

A verificação das taxas de crescimento populacional na última década indica que, no 
conjunto, os municípios da área de influência registraram um pequeno crescimento 
populacional. No período 1996/2000 a taxa de crescimento populacional no conjunto dos 
municípios da área de influência foi inferior ao do crescimento no conjunto do Estado (1,72% 
a.a. e 2,02% a.a., respectivamente), registrando-se grande variação entre os municípios (o 
município de Sales registrou um crescimento de 4,46% a.a. neste período, enquanto Uru 
teve um crescimento negativo de –1,82% a.a.). No período 1991/1996 o crescimento dos 
municípios da área de influência foi ainda menor (0,89% a.a.), enquanto o estado de São 
Paulo registrou um crescimento de 1,55% a.a. neste mesmo período (Ver Tabela 9 no 
Anexo Socioeconomia). 

Com relação à situação de domicílio, apenas Uru registrou taxa negativa de crescimento da 
população urbana no período 1996/2000 (-0,67% a.a.), sendo que diversos municípios 
registraram elevadas taxas de crescimento da população urbana, provavelmente pela 
incorporação de áreas anteriormente rurais ao perímetro urbano dos municípios. Quanto ao 
desempenho dos indicadores referentes à população rural, a situação praticamente se 
inverte. Somente 6 municípios registraram taxa positiva de crescimento da população rural 
no mesmo período.  

No conjunto de municípios da área de influência o crescimento da população no período 
1996/00 foi de 1,72% a.a., sendo que a população urbana neste período cresceu 2,24% a.a. 
e a rural diminuiu a uma taxa de -1,44% a.a.. A situação é praticamente a mesma no 
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período 1991/96, exceto por uma maior diminuição da população rural (-5,95% a.a.), o que 
contribui para uma baixa taxa de crescimento total da população. 

Resulta do quadro descrito acima, o registro de baixas taxas de densidade populacional nos 
municípios da área de influência da UHE de Promissão. Nenhum dos municípios registrou 
densidade demográfica superior a do seu Estado, que é de 148,70 hab/Km2. O município 
que mais se aproximou foi Lins, com 116,94 hab/Km2 em 2000. O segundo maior valor de 
densidade populacional na área de influência é o de Promissão (39,54 hab/Km2) (Ver 
Tabela 10 no Anexo Socioeconomia). 

Fica evidente por este quadro geral que os municípios da área de influência encontram-se 
em um processo modesto de crescimento populacional, abaixo da média Estadual, embora 
internamente ao conjunto de municípios, seja possível identificar dinâmicas populacionais 
diferenciadas. 

7.5 NÍVEL DE VIDA 

Na área de saúde, os municípios da área de influência apresentam indicadores que se 
diferenciam do perfil médio dos municípios do estado de São Paulo. Com uma taxa de 
mortalidade infantil de 17,49 óbitos de crianças até 1 ano por mil nascidas vivas em 1999, o 
conjunto dos municípios de São Paulo aponta um parâmetro seguido por 6 municípios da 
área de influência, que apresentaram taxas inferiores a esta. Em outros 9 municípios os 
índices de mortalidade infantil são superiores, chegando ao elevado valor de 60,61 em 
Reginópolis, destoando significativamente do grupo (o segundo maior valor é de 25,47 
óbitos de crianças até 1 ano por mil nascidas vivas em 1999). Um conjunto de 6 municípios 
não possui indicador para o ano de 1999 (Ver Tabela 11 no Anexo Socioeconomia). 

Porém, tendo em vista os tamanhos de população reduzidos de alguns municípios (o que 
possibilita variações significativas nas taxas em função de fatores aleatórios), a melhor 
forma de avaliar este indicador é através de seu desempenho médio nas últimas duas 
décadas. 

A média das taxas de mortalidade infantil no período entre 1980 e 1989 no estado de São 
Paulo foi de 40,68 óbitos por mil nascidos vivos, sendo que a média do período 1990 a 1999 
foi de 24,18 óbitos. Registra-se, portanto, um acentuado declínio, consolidado por uma taxa 
em 1999 de apenas 17,49 óbitos por mil nascidos vivos. 

Dos 20 municípios da área de influência da UHE de Promissão que apresentaram dados 
para a década de 80, 8 registraram médias de taxa de mortalidade infantil maiores que a do 
conjunto do Estado nesta mesma década.  

Na década de 90, dos 21 municípios da área de influência, 12 municípios apresentaram 
taxas de mortalidade infantil maiores que a do conjunto do estado de São Paulo. 



 

 109

Estes resultados indicam a existência de uma situação atual distante do parâmetro médio do 
desempenho do estado de São Paulo nesta área para um número significativo de 
municípios. Em termos de qualidade de vida das populações, identifica-se um certo declínio 
na situação destes municípios no período recente. 

Cabe lembrar que o índice de mortalidade infantil é considerado um dos principais 
indicadores de condições precárias de vida, aceito internacionalmente como indicador de 
qualidade de vida das populações. 

Este desempenho em termos do indicador de mortalidade infantil deve estar associado a um 
conjunto de fatores impactantes sobre a qualidade de vida das populações, sendo que a 
rede de atendimento de saúde, certamente, influencia bastante. 

A infra-estrutura de atendimento de saúde nos municípios da área de influência pode ser 
considerada satisfatória se comparada aos indicadores gerais para o estado de São Paulo. 
Em 1994, os municípios da área de influência contavam com 613 leitos hospitalares gerais, 
dos quais apenas 86 leitos governamentais, sendo os demais leitos particulares. Apenas 10 
dos 21 municípios da área de influência possuíam leitos hospitalares naquele ano (Ver 
Tabela 12 no Anexo Socioeconomia). 

No período entre 1985 e 1994, o conjunto dos leitos hospitalares de São Paulo registrou 
uma redução da ordem de -2,9%. Em termos estaduais, o número de leitos particulares 
apresentou uma redução elevada (-10,3%), compensada apenas parcialmente pela 
expansão de 40,5% dos leitos governamentais (Ver Tabelas 14 e 15 no Anexo 
Socioeconomia). 

Nos municípios da área de influência observou-se um comportamento diferente ao do 
conjunto do Estado. No período 1985/94 houve um aumento de 24,3% no número de leitos 
gerais. Apenas o município de Pongaí registrou redução no número de leitos hospitalares no 
período. 

Considerando que houve um crescimento da demanda provocado pelo aumento, ainda que 
modesto, da população da área de influência e um aumento da oferta de leitos gerais, 
poderia-se supor que a infra-estrutura de serviços de saúde estaria acompanhando o 
crescimento da população. Uma das formas de mensurar este aspecto é através da 
distribuição proporcional de leitos gerais por habitante. 

O coeficiente de leitos gerais por mil habitantes pode ser considerado satisfatório se 
comparado à realidade do estado de São Paulo. Entre os municípios que possuíam leitos 
hospitalares em 1994, apenas um apresentou indicador inferior ao do estado de São Paulo 
(2,64 leitos por mil habitantes) (Ver Tabela 13 no Anexo Socioeconomia). 

A indicação da Organização Mundial da Saúde estabelece como patamar satisfatório a 
disponibilidade de 5 leitos para cada conjunto de mil habitantes. Dos 10 municípios que 
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dispõem de leitos, este indicador foi superado por 3 (Cafelândia, Lins e Pongaí). Mesmo que 
estes municípios acabem atendendo a demanda de municípios do entorno que não dispõem 
de leitos hospitalares, os indicadores gerais podem ser considerados bons. Ainda mais, 
considerando que apenas 3 municípios registraram taxa negativa de crescimento do 
coeficiente de leitos por habitante no período 1985/94. 

Embora os dados disponíveis estejam referidos a 1994, outros indicadores apontam para 
um cenário melhor em período mais recente, pelo menos em relação à média do Estado. 
Em 1998, os municípios da Área de Influência contavam com oferta de leitos do Sistema 
Único de Saúde (leitos públicos, portanto) da ordem de 1.162 leitos, ou seja um considerável 
crescimento em termos absolutos em relação ao ano de 1994, resultando em uma taxa de 
4,12 leitos para cada grupo de mil habitantes (Ver Tabela 16 no Anexo Socioeconomia). 

Enquanto a Organização Mundial da Saúde aponta como satisfatório a disponibilidade de 
um médico para cada grupo de mil habitantes, o estado de São Paulo conta, como um todo, 
com o dobro deste indicador (2,02). Já, os municípios da Área de Influência contavam com 
222 médicos registrados no Conselho Regional de Medicina de São Paulo em 1998, o que 
equivale a um coeficiente para o conjunto de  0,79 médicos por grupo de mil habitantes. Lins 
constitui-se em importante pólo regional de serviços, concentrando a maior parte da oferta 
de serviços médicos e, certamente, atendendo a região como um todo (Ver Tabela 17 no 
Anexo Socioeconomia). 

Na área de ensino, a situação dos indicadores aponta para uma melhor qualificação e 
ampliação da cobertura de ensino na Área de Influência. Em termos de oferta de serviços 
educacionais para a população, registrou-se um crescimento de 75,6% no volume de 
matrículas iniciais no ensino pré-escolar nos municípios da área de influência no período 
1988/98. Este percentual é superior ao registrado para o conjunto dos municípios do estado 
de São Paulo (a matrícula inicial no mesmo período cresceu 38,9% no ensino pré-escolar) 
(Ver Tabela 18 no Anexo Socioeconomia). 

Relacionado às taxas de crescimento populacional da Área de Influência de Promissão, 
registrou-se no período 1988/98 um crescimento da matrícula inicial no ensino fundamental 
da ordem de 8,0%, inferior ao registrado no conjunto dos municípios do estado de São 
Paulo, que foi de 15,8%. Quase a metade dos municípios da área de influência 
apresentaram taxas negativas de crescimento da matrícula no ensino fundamental (Ver 
Tabela 19 no Anexo Socioeconomia). 

A matrícula inicial no ensino médio cresceu 94,4% no período 1988/98 nos municípios da 
UHE, sendo que para o conjunto dos municípios de São Paulo o crescimento foi de 113,8%. 
Ou seja, a absorção do contingente de formandos no ensino fundamental pode ser 
considerada em franca expansão, o que indica que, provavelmente, não esteja sendo 
registrada uma pressão muito grande sobre a oferta de ensino fundamental, atendida por 
uma estrutura com volume de oferta satisfatória (Ver Tabela 20 no Anexo Socioeconomia). 
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Em termos qualitativos, as taxas de evasão e repetência no ensino público foram bem 
maiores que as registradas no conjunto do estado de São Paulo. Entre os municípios da 
Área de influência, 7 registraram taxas médias de evasão no ensino fundamental público 
menores que as do Estado no período 1988/98 que foi de 8,67%. Ao todo, 6 municípios da 
Área de influência apresentaram taxas de evasão no ensino fundamental público maiores 
que 10% (Ver Tabela 21 no Anexo Socioeconomia). 

No ensino médio, o quadro praticamente se inverte. Apenas 2 municípios apresentaram 
taxas médias de evasão superiores às do estado de São Paulo, apenas 4 taxas médias de 
repetência no ensino médio público maiores que a do conjunto do Estado no período 
1988/98 (Ver Tabela 22 no Anexo Socioeconomia). 

Uma avaliação mais precisa e qualificada, para a montagem de um cenário geral da área de 
influência pode ser obtida quando são especificadas algumas características da estrutura 
econômica regional, conforme segue. 

7.6 ESTRUTURA PRODUTIVA E ECONOMIA LOCAL 

A composição demográfica da população dos municípios da área de influência da UHE de 
Promissão não deixa dúvidas quanto a sua estrutura produtiva. O elevado grau de 
urbanização, ainda que apresentando baixas densidades populacionais indicam a 
predominância da atividade terciária e secundária. 

A melhor forma de aferir a participação relativa dos setores econômicos na composição da 
economia regional é através do Valor Agregado Setorial, elaborado para o cálculo do PIB 
(Produto Interno Bruto). Infelizmente este dado não é divulgado para os municípios do 
estado de São Paulo, sendo indicada apenas à participação do Valor Agregado do setor 
industrial. 

O conjunto dos municípios da Área de Influência registra uma renda per capita, em 1999, de 
R$ 3.003,80, valor inferior aos R$ 5.547,14 registrados naquele mesmo ano para o estado 
de São Paulo (Ver Tabela 23 no Anexo Socioeconomia). 

A distribuição interna entre os municípios banhados pelo reservatório da UHE de Promissão 
não é muito diferente disso. Ubarana apresenta o maior valor de renda per capita (R$ 
6.367,18) e Uru o menor (R$ 2.178,93).  

De toda forma, os municípios da área de influência participam da composição do PIB 
estadual numa proporção bem abaixo de sua população, ou seja, se registra, 
proporcionalmente, menor agregação de valor. Em 1996, a população total dos municípios 
da área de influência representava 0,80% da população do estado de São Paulo, enquanto 
sua participação no PIB total do Estado foi de apenas 0,437%. A participação proporcional 
no PIB por parte dos municípios da área de influência registrou redução até 1999, enquanto 
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sua população em 2000 permaneceu em 0,79% da população do Estado (Ver Tabela 24 no 
Anexo Socioeconomia). 

Em termos de estrutura fundiária, observa-se, na área de influência de maneira geral, a 
presença importante de estabelecimentos rurais de maior porte não apenas em área, mas 
também em relação ao número de estabelecimentos. 

Os municípios da área de influência contavam, em 1996, com 8.872 estabelecimentos rurais 
(vale lembrar, que não equivalem necessariamente a propriedades, mas, basicamente, a 
áreas contíguas pertencentes a um mesmo proprietário que registraram algum tipo de 
produção agropecuária no ano de referência da pesquisa). Destes estabelecimentos, 43,6% 
possuíam área total de 20 até menos de 100 ha, 38,6% até 20 e 17,8% 100 ha ou mais. Os 
estabelecimentos da faixa de maior porte, por sua vez, concentraram 74,1% da área total 
dos estabelecimentos, enquanto os da faixa de tamanho médio 20,2% e os da faixa menor 
apenas 5,8%. 

Comparativamente ao conjunto dos estabelecimentos rurais do estado de São Paulo, 
verifica-se que os municípios da área de influência caracterizam-se por um tamanho médio 
maior (84,3 ha, enquanto para São Paulo a média é de 76,5 ha). Internamente, entre os 
municípios da área de influência, verifica-se uma certa homogeneidade em relação ao 
padrão geral da área de influência (Ver Tabela 25 no Anexo Socioeconomia). 

Apesar do modal de estabelecimentos rurais de maior porte, o domínio das pastagens 
naturais e principalmente plantadas sobre a área total dos estabelecimentos é 
proporcionalmente maior que o registrado para o estado de São Paulo. Entre os municípios 
da área de influência, as pastagens são responsáveis por 63,0% da área total dos 
estabelecimentos, enquanto para o conjunto do estado de São Paulo as pastagens são 
responsáveis por 52,2% da área total. Entre os municípios da Área de influência, registra-se 
grande variabilidade da participação das pastagens sobre a área total dos estabelecimentos 
rurais, sendo que a menor participação é registrada no município de Ubarana (38,2%) (Ver 
Tabela 26 no Anexo Socioeconomia). 

As lavouras temporárias nos municípios da Área de influência ocupam 15,3% da área total 
dos estabelecimentos. Promissão e Lins destacam-se pela importante ocupação da área 
total dos estabelecimentos com lavouras temporárias (32,3% e 31,1%, respectivamente), 
valor superior ao registrado para o estado de São Paulo que é de (22,4%) (Ver Tabela 27 no 
Anexo Socioeconomia). 

As culturas permanentes são usuais na área de influência, ocupando aproximadamente um 
décimo da área total dos estabelecimentos (11,2%). Ubarana e Adolfo registram uma maior 
ocupação de área com lavouras permanentes (38,3% e 36,1%, respectivamente) (Ver 
Tabela 28 no Anexo Socioeconomia). 
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De maneira geral, observa-se que os diferentes tipos de culturas (pastagens, temporárias e 
permanentes) distribuem-se entre estabelecimentos de todos os portes, com maior 
concentração das pastagens entre estabelecimentos de médio porte e das lavouras 
temporários entre os estabelecimentos menores. De toda forma, verifica-se um perfil 
combinando de produção pecuária e agricultura que se constitui no segundo setor produtivo 
da região. 

O perfil da produção pecuária da área de influência é o de frangos e galinhas, chegando a 
ser responsável por praticamente 90% do total de cabeças da produção pecuária dos 
municípios da área de influência. A produção de bovinos é a segunda atividade mais 
importante entre os municípios da Área de influência (7,6% do total de cabeças da produção 
pecuária), embora os municípios não apresentem homogeneidade tal qual a produção de 
frangos (Ver Tabela 29 no Anexo Socioeconomia). 

No que diz respeito à produção agrícola, a lavoura temporária mais importante entre os 
municípios da área de influência é a cana de açúcar, responsável por 51,0% da área 
plantada em 1999. A produção de milho é responsável por um terço da área plantada 
(33,4%), registrando participação relativa maior que a verificada para o conjunto da área 
plantada do estado de São Paulo (24,5%) (Ver Tabela 30 no Anexo Socioeconomia). 

Comparando-se os municípios da área de influência entre si, contudo, verifica-se grande 
diferenciação de perfil produtivo. Os municípios com maior área plantada são Promissão, 
Novo Horizonte e Lins. Estes municípios, somados, representam 40,9% da área plantada da 
área de influência, sendo que no primeiro, a participação da cana-de-açúcar é menor e nos 
dois últimos a participação do milho na área plantada é maior. 

Para uma visão mais clara do contexto econômico local e da inserção dos setores 
produtivos na estrutura econômica da área de influência analisou-se a distribuição do 
consumo de energia elétrica nestes municípios. 

Em 1999, a área de influência contava com uma pequena participação do segmento de 
consumo industrial no número de consumidores e uma modesta participação no consumo 
de energia elétrica. A participação da classe de consumo industrial no consumo total da área 
de influência foi de 26,1%, enquanto a do segmento industrial no consumo total do estado 
de São Paulo foi de 50,2%. O município que registra maior consumo proporcional de energia 
pelo setor industrial é Ubarana (45,9%), seguido de Lins (40,6%). O segmento residencial, 
responsável pelo maior número de consumidores, é também a classe com maior volume de 
consumo (43,8% na área de influência). A classe de consumo correspondente aos setores 
de comércio e serviços é a terceira participação no consumo total da área de influência. 
Entre os consumidores da classe de consumo rural, o consumo tende a ser maior que sua 
participação em termos de número de consumidores, fruto de uma parte da população dos 
municípios da área de influência residir no meio rural e também do consumo produtivo em 
máquinas e equipamentos (Ver Tabelas 31 e 32 no Anexo Socioeconomia). 
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A classe de consumo industrial foi a que mais cresceu no período 1988/97, registrando um 
aumento de 129,5% no volume de energia consumida, o que equivale a uma taxa de 9,67% 
a.a.. A classe de consumo rural, com menor participação no consumo total de energia 
elétrica na área de influência, registrou crescimento negativo no seu consumo total da 
ordem de –0,22% a.a., enquanto os segmentos residencial e comércio/serviços cresceram a 
uma taxa anual de 6,98% a.a. e 6,44% a.a., respectivamente. 

Cabe observar que o crescimento do consumo industrial na área de influência é maior que o 
crescimento desta classe de consumo registrado em relação ao estado de São Paulo 
(apenas 8,1% no período). 

Com o crescimento dos centros urbanos, tanto em termos de população quanto de oferta de 
serviços, as classes de consumo comercial/serviços e residencial registraram crescimento 
no período maior que o crescimento da população e do próprio número de ligações nestas 
duas classes (Ver Tabelas 33 e 34 no Anexo Socioeconomia). 

A renda que circula por conta da receita pública arrecadada representa um importante fator 
de acréscimo de renda na economia local. O montante de receita estadual que foi carreado 
aos municípios da área de influência foi de 45,1 milhões de reais em 1995 (em valores de 
1999). Este valor teve um acréscimo de 21,5% no período 1985/95, o que corresponde a um 
crescimento a uma taxa anual de 1,96%. A receita estadual do conjunto dos municípios de 
São Paulo cresceu no período a uma taxa anual de 4,66%, o que equivale a um crescimento 
total de 57,7%, ou seja, a área de influência registrou um pequeno crescimento em termos 
reais e uma redução em termos relativos (Ver Tabela 35 no Anexo Socioeconomia). 

A receita municipal nos municípios da área de influência totalizou em 1995 (em valores de 
1997) 100,6 milhões de reais, registrando crescimento no período 1985/95 da ordem de 
85,0%, valor bem menor que os 125,7% registrados no crescimento da renda municipal do 
conjunto do estado de São Paulo. As taxas de crescimento anual, apesar de modestas e 
inferiores ao do conjunto do Estado, foram superiores ao crescimento populacional no 
período (Ver Tabela 36 no Anexo Socioeconomia). 

O percentual de participação da receita municipal própria dos municípios da área de 
influência sobre o total da receita municipal é pequeno em relação ao do conjunto do 
Estado. No conjunto dos municípios da área de influência, a receita municipal gerada pelo 
nível de governo local é de apenas 17,6% da receita total, enquanto no estado de São Paulo 
este percentual é de 36,9%. Além disso, a participação da receita própria sobre a receita 
municipal vem aumentando em ritmo significativamente menor que no conjunto do Estado 
no período 1985/95 (3,81% a.a. e 9,02% a.a. respectivamente) (Ver Tabela 37 no Anexo 
Socioeconomia). 

Exceto 5 municípios da área de influência da UHE de Promissão, a despesa com pessoal 
das administrações municipais possui percentual de participação maior que o registrado no 
conjunto dos municípios do estado de São Paulo. Em outros 5 municípios a participação 
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com despesas de pessoal supera a metade da receita municipal, representando um 
comprometimento importante da receita municipal (Ver Tabela 38 no Anexo 
Socioeconomia). 

Os dados relativos ao orçamento público municipal permitem dimensionar adequadamente a 
importância do valor recebido a título de compensação financeira pelos municípios. No caso 
dos municípios da área de influência, em relação aos quais se tem informação, a receita 
municipal, como foi dito, no ano de 1995 em valores de 1997 foi de 100,6 milhões de reais. 
Estima-se em R$ 674,68 mil reais, em valores de abril de 2001, o valor recebido pelos 
municípios paulistas naquele ano por conta de compensação financeira pela presença da 
UHE de Promissão, ou seja de 0,7% do total da receita municipal. 

Em relação ao emprego formal nos municípios da Área de influência, registrou-se uma taxa 
positiva de crescimento em mais da metade dos municípios (11, enquanto em outros 10 a 
taxa foi negativa). No conjunto dos municípios, registrou-se uma taxa de crescimento anual 
do emprego formal da ordem de 0,57% a.a. no período 1995/99, contrariando a tendência 
estadual que registrou uma taxa negativa de –0,46% a.a. neste mesmo período. O volume 
do emprego formal no conjunto dos municípios da área de influência é expressivo, 
representando 39.743 empregos (Ver Tabela 39 no Anexo Socioeconomia). 

O emprego industrial é responsável por 32,0% do total de empregos formais registrados 
anteriormente (Ver Tabela 40 no Anexo Socioeconomia), enquanto o emprego no comércio 
limita-se a 14,0% (Ver Tabela 41 no Anexo Socioeconomia). O setor que concentra maior 
número de empregos formais, grande parte deles públicos, é o de serviços e outras 
atividades (54,0%) (Ver Tabela 42 no Anexo Socioeconomia). 

7.7 HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ 

Com uma área de aproximadamente 723.520 km2, a bacia do Tietê-Paraná, abrange os 
estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Seus principais 
rios são Paranaíba, Grande, São José dos Dourados, Tietê, Paranapanema, Pardo, 
Ivinheima, Ivaí, Piriqui e Iguaçu, sendo todos afluentes do rio Paraná. 

Visando a geração de energia e a navegabilidade, um grande conjunto de barragens e 
eclusas foi construído ao longo dos rios Grande, Piracicaba, Paraná, Paranapanema e, 
principalmente, o rio Tietê. Só para se ter uma idéia, são 25 milhões de Kw instalados, 10 
reservatórios e 10 eclusas.  

A navegação nessa bacia é realizada por embarcações adequadas para os rios Paranaíba, 
Paraná e Tietê. As embarcações para carga possuem superfícies chatas, de 8 a 11 metros 
de boca, com comprimentos que variam de 50 a 80 m e não são dotadas de propulsão. O 
gabarito utilizado é apropriado a comboios tipo Paraná (200,50 m x 16,00 m) e a comboios 
tipo Tietê (137,00 m x 11,00 m). Para travessias são utilizadas balsas acopladas a pequenos 
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empurradores com capacidades diferenciadas dependendo da largura e condições físicas 
das travessias. 

Em relação ao transporte, especificamente nos rios Paranaíba, Paraná e Tietê, as cargas 
em granel sólido, principalmente a soja, representam 70% do total movimentando. Já o 
transporte das cargas em geral representa 20% e em granel líquido 10%, destacando-se a 
cana-de-açúcar e o álcool, respectivamente. No total da hidrovia e abrangendo um período 
de 3 anos, as cargas de granel sólido representaram 90%, a carga geral 7% e a granel 
líquido apenas 3%. 

Hidrovia Tietê-Paraná
Produção de transportes período 1998/2000 (em tku)

1,796,210,863

130,403,40461,542,824

Granel Sólido

Carga geral

Granel Líquido

Fonte: Ministério dos Transportes

 

Por esses dados gerais é possível ter uma idéia da dimensão da área na qual está inserida 
a Hidrovia Tietê-Paraná. Em seguida são detalhados aspectos físicos e econômicos dessa 
hidrovia. 

A Hidrovia Tietê-Paraná é um percurso totalmente navegável, que alcança os estados do 
Mato Grosso e do Paraná. Pode ser vista como uma antiga vocação paulista que acaba de 
se concretizar, pois desde o século XVI o rio Tietê serve como um fator de integração 
regional. Além disso, a hidrovia permitirá o transporte fluvial de cargas entre Campinas e 
Buenos Aires, beneficiando também parte de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e 
Paraná. 

São 2.400 km de estriões navegáveis e mais de 6.000 km de margens lacustres e fluviais, 
que influem em uma área geográfica de 800.000 km2 com mais de 220 municípios de 5 
estados brasileiros. A importância econômica desse empreendimento é tal que chega a ser 
difícil dimensioná-la em sua totalidade.  

Primeiramente, com a conclusão da Eclusa de Jupiá, em operação desde jan/98, o rio Tietê 
e o tramo Norte do Paraná estarão integrados ao tramo Sul do Paraná, levando à Barragem 
de Itaipú. 

Jupiá será a porta de entrada para o Mercosul. A distância entre o oeste paulista e Buenos 
Aires será de 3 mil quilômetros, em média. Essa integração da Hidrovia Tietê-Paraná com 
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os trechos médio e baixo do Rio Paraná e Rio Paraguai, em território argentino e paraguaio, 
forma uma rede hidroviária de mais de 7 mil quilômetros: a Hidrovia do Mercosul. 

O único ponto de descontinuidade nestes 7 mil quilômetros, a Barragem de Itaipú, exige um 
transbordo rodoviário de carga em uma extensão de cerca de 40 quilômetros. Mesmo 
incluindo o custo deste transbordo, cargas do interior paulista poderão chegar às áreas de 
consumo argentina, uruguaia e paraguaia com um preço até 40% inferior ao transporte 
rodoviário hoje praticado.  

Dessa forma a Hidrovia Tietê-Paraná representa uma considerável redução de custo e 
melhora as condições de competitividade dos produtos brasileiros no mercado externo. Pela 
hidrovia, o custo do frete pode cair de US$ 9,00 a US$ 20,00 por tonelada transportada, 
dependendo da origem e do destino. Os grãos produzidos na região do Cerrado de Goiás, 
por exemplo, chegam ao porto de Santos para exportação com uma economia de US$ 
15,00 por tonelada.  

Em relação à potencialidade de desenvolvimento, o polígono formado pelas cidades de 
Sorocaba, Bauru, Marília, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, São Carlos e Campinas, 
que é cortado ao meio pela Hidrovia, reúne as melhores condições para a constituição de 
pólos industriais de alta tecnologia. Além disso, a grande extensão de solos férteis, propícios 
para a agricultura mecanizada ao longo deste rio, aumenta o potencial deste vir a ser o 
grande vetor de desenvolvimento paulista neste século. 

Só no estado de São Paulo, a Hidrovia foi dividida em 14 regiões de fomento que devem 
receber investimentos entre US$ 6 bilhões e US$ 8 bilhões em 15 anos, com a criação de, 
no mínimo, 27 pólos industriais, 21 pólos de insumos agrícolas e 17 pólos turísticos . 

Todas estas regiões, caso as expectativas venham a se concretizar, deverão passar por um 
acentuado desenvolvimento econômico e social ao longo dos próximos anos. A combinação 
de fatores como atrativos ao longo de 1,3 mil km, população de 33 milhões de pessoas com 
renda per capita média próxima a US$ 5 mil, excelente malha viária e uma rede de 
aeroportos servindo as principais cidades, torna viável o investimento em empreendimentos 
turísticos, sejam eles de pequeno, médio ou grande porte.  

Quase todas as modalidades de turismo são passíveis de investimentos, desde o Turismo 
Histórico, (o rio Tietê foi a grande rota usada pelos Bandeirantes nos séculos XVI e XVII 
para o interior do Brasil), passando pelo Turismo Ecológico (o trecho do rio Tietê na 
Hidrovia, corta três das seis Regiões Ecológicas do Estado), por todas as modalidades de 
Turismo Rural, até as atividades possibilitadas pelos inúmeros reservatórios, rios de 
meandros, praias e pesqueiros. 

O Plano de Fomento realizado pelo Governo do Estado, identificou 17 pólos turísticos 
prioritários. Entre eles destacam-se municípios da área de influência da UHE de Promissão.  
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7.8 ORGANIZAÇÃO SOCIAL E RELACIONAMENTO DAS 
COMUNIDADES LOCAIS COM O EMPREENDIMENTO 

Com base no perfil demográfico traçado anteriormente, indicando que os municípios mais 
diretamente impactados pelo empreendimento possuem tamanho de população pequeno e 
com base no perfil agrário da economia destes municípios, verifica-se, do ponto de vista 
organizacional, que se trata de comunidades rurais com grau relativamente baixo de 
complexificação e especialização de papéis internos, características tendencialmente 
maiores na medida em que aumenta o tamanho da população e o grau de urbanização. 

Comunidades de perfil rural com pequeno porte de população possuem uma rede societária 
organizada em torno de instituições tradicionais, tais como comunidades de vizinhança e 
grupos locais. Instituições de sociedade civil com fins representativos e de defesa de 
interesses são menos numerosas e, de toda forma, menos impessoais que em centros 
maiores. 

Sendo assim, a entrevista com as autoridades locais e seus representantes institucionais 
praticamente cobriu o espectro institucional local, caracterizado pelo pequeno número de 
instituições de representação política e/ou de interesse. 

Com base nos resultados das entrevistas realizadas nos municípios da área de influência é 
possível formar um cenário da percepção que as organizações sociais destas comunidades 
e, indiretamente, que as próprias comunidades possuem da presença do empreendimento 
em seu município. 

O roteiro de perguntas procurava identificar não apenas a avaliação direta do entrevistado 
sobre os eventuais impactos do empreendimento, mas, também, explorava a percepção 
sobre o ambiente do entorno, buscando identificar algum elemento relevante para análise, 
mesmo que este não fosse organizado como problemática por parte do entrevistado. 

Inicialmente, os entrevistados foram inquiridos sobre os usos que o reservatório proporciona 
aos seus municípios. Estes indicaram que o principal uso atual da água do reservatório da 
UHE são a irrigação das lavouras (70,4% dos entrevistados indicaram este uso), a prática 
da pesca (63,0%), os ranchos de lazer (57,4%), a dessedentação de animais (31,5%), além 
da referência à navegação (9,3%) e à praia (local de lazer situado às margens do 
reservatório, com 9,3% das indicações) (Ver Tabela 43 no Anexo Socioeconomia). 

Para os entrevistados, portanto, predomina a percepção da importância do reservatório 
como equipamento de lazer e de funções econômicas, tornando-o uma espécie de 
patrimônio da comunidade. 

De maneira geral, os usos indicados pelos entrevistados não são percebidos por eles como 
conflitantes ou problemáticos para a comunidade local. Do total de entrevistados 70,4% 
afirma que "não existe problema" relacionado a algum dos usos da água ou equipamentos 
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associados ao reservatório. Conflitos entre pescadores e outros ocupantes da região e 
problemas de ocupação ilegal de áreas foram identificados pelos entrevistados como 
conflitos relacionados à presença do reservatório (Ver Tabela 44 no Anexo Socioeconomia). 

Constata-se, a partir do exposto anteriormente, que não apenas a presença do reservatório, 
em si, não se constitui em fator impactante negativamente, mas também os usos a ele 
associados não são percebidos, de forma predominante, como problemáticos ou negativos 
para os entrevistados. 

Os entrevistados foram estimulados a descrever as características predominantes da área 
do entorno do reservatório, com o objetivo de identificar-se a imagem que é construída por 
eles do ambiente no qual o empreendimento está inserido. 

Como característica predominante das áreas lindeiras ao reservatório, os entrevistados 
indicaram a atividade produtiva primária (agricultura – 70,4%; pastagens – 35,2%; pecuária 
– 51,9%). A utilização da área com atividades de ocupação também é mencionada, porém, 
em menor proporção (ranchos de lazer – 11,1%; loteamentos – 5,6%) (Ver Tabela 45 no 
Anexo Socioeconomia). 

O foco no uso de lazer destaca-se na identificação dos planos conhecidos para utilização 
das áreas lindeiras ou recursos relacionados com o reservatório no município, embora 
37,0% dos entrevistados tenha reconhecido que não há nenhum plano. Os projetos 
identificados foram o de implantação/melhoria da praia (24,1%) e outros relacionados ao 
incremento do turismo (Ver Tabela 46 no Anexo Socioeconomia). 

Quando a perspectiva dos entrevistados é remetida em direção ao passado, registra-se que 
predomina uma imagem dos municípios não muito diferente da atual (agrícola e com 
atividade pecuária). Poucas referências foram feitas com relação à supressão de áreas de 
pastagens ou áreas produtivas provocadas pela formação do reservatório, bem como a 
diminuição da mata ciliar e dos atrativos naturais das cachoeiras (Ver Tabela 47 no Anexo 
Socioeconomia). 

Quando, porém, inquiridos especificamente sobre aspectos positivos ou negativos 
relacionados à presença da UHE no seu município, os entrevistados identificaram como 
aspectos negativos mais importantes a perda de terras férteis (50,0%), a potencialização do 
turismo (42,6%) e o aumento das áreas de lazer (11,1%), sendo que 13,0% afirma não ter 
alterado nada (Ver Tabela 48 no Anexo Socioeconomia). 

Especificamente em relação aos aspectos ambientais, conforme pergunta com este 
enunciado, foram mencionadas a perda de mata ciliar (42,6%), a perda de fauna (42,6%), a 
perda da flora (38,9%) e a perda de terras férteis (18,5%) (Ver Tabela 49 no Anexo 
Socioeconomia). 
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Conclui-se deste cenário de percepções e opiniões que a inserção principal do 
empreendimento na vida comunitária da área de influência não é apenas e nem 
principalmente pela dimensão produtiva, mas pela percepção de que se trata de um 
equipamento de lazer disponível para a população. Mesmo identificando que houve 
impactos sobre a estrutura produtiva primária dos municípios, esta percepção não 
desemboca numa avaliação de que o empreendimento tenha sido prejudicial ou mesmo 
inoportuno para a região, mesmo porque proporcionou a possibilidade de instalação de 
equipamentos de irrigação, tendo sido incorporado à vida dos municípios sem registro da 
permanência de conflitos importantes com a realidade atual dos mesmos. Há uma 
percepção clara, contudo, do impacto ambiental provocado pelo empreendimento, 
suprimindo flora e fauna da região. 

Com relação à mudança do gestor da UHE por conta do processo de privatização, a 
expectativa dos entrevistados dirigiu-se no sentido da adoção de medidas de controle 
ambiental, especialmente de reflorestamento e repovoamento dos rios. Há também quem 
tenha expectativas quanto a possíveis melhorias no atendimento e ajuda em diferentes 
aspectos da vida econômica e social da região, o que extrapola em muito o espectro de 
atuação institucional do gestor da Usina (Ver Tabela 50 no Anexo Socioeconomia). 

7.9 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA 

Apesar da grande extensão da orla do reservatório e do fato de que suas águas acabam 
banhando um significativo número de municípios, o levantamento de campo indicou uma 
presença e ocupação da orla relativamente pequena. 

O volume de ocupação se caracteriza como pequeno não tanto pela presença de 
estabelecimentos comerciais e não comerciais, que é relativamente grande, mas pelo porte 
destas unidades em termos de instalações físicas. 

Na Tabela 17 são apresentadas as principais ocupações da orla do reservatório, segundo o 
município em que se encontram. 

Tabela 17 – Instalações e Equipamentos presentes no Entorno Imediato do 
Reservatório da UHE de Promissão. 

Local Equipamento / instalação 

Adolfo Porto de areia Salioni 

Adolfo Jacarama Náutico Clube, com 12 casas, 1700 sócios, área de lazer, mini campo,
piscina restaurante, lanchonete e prainha 

Adolfo Chácaras Sobradinho, com 50 casas 

Adolfo Porto de areia 

Adolfo Centro de lazer do trabalhador rural de Adolfo 
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Local Equipamento / instalação 

Adolfo Prainha, com quiosque, campo de futebol e banheiros 

Adolfo Ponte, com aterro e bueiro 

Adolfo Condomínio de Ranchos, com 30 casas 

Adolfo Condomínio de Ranchos, com 25 

Adolfo Condomínio de Ranchos, com 18 

Borborema Ranchos, com 20 casas 

Borborema Prainha, com quiosque, churrasqueira, campo de futebol, banheiros, restaurante
com 12 quiosques 

Borborema Alto do Tietê, com 382 lotes, 200 casas 

Borborema São Domingos, com 140 lotes 

Guaiçara Rancho de lazer Capivara, tucanos, com 2 casas 

Guaiçara Condomínio Por do Sol Dourado 

Guaiçara Condomínio Estância do Vale do Rio Dourado, com 36 lotes e 9 casas 

Guaiçara Loteamento Tietê l, com 72 lotes e 15 casas 

Guaiçara Loteamento Tietê ll, com 36 lotes e 13 casas 

Lins Condomínio, 50 lotes, 8 casas 

Lins Condomínio Vista alegre, com 8 ranchos, em fase de construção 

Mendonça Ranchos, com 13 casas 

Mendonça Porto de areia desativado, com 3 casas 

Mendonça Prainha de mudança, com 41 quiosques, lanchonete, piscina e banheiros 

Mendonça Recanto dos Tucunores, com 60 lotes e 35 casas 

Mendonça Recanto dos Curinhotos, com 100 lotes e 60 casas 

Mendonça Condomínio Lago Azul, com 14 casas 

Novo Horizonte Condomínio Praia da Mata, com 9 casas 

Novo Horizonte Lago das Garças, com 50 casas 

Novo Horizonte Condomínio Park Náutico - Novo horizonte 72 lotes, vai ter hotel 

Novo Horizonte Condomínio Bela Vista do Tietê, com 276 lotes, 135 casas 

Novo Horizonte Condomínio Piragueiro do Tietê, com186 lotes, 80 casas 

Novo Horizonte Condomínio de Ranchos, com 9 casas 

Novo Horizonte Ponte Tietê Borborema 

Novo Horizonte Condomínio Sucuri, 305 lotes, 80 casas, fossa séptica e poço artesiano 

Novo Horizonte Ranchonete Sucuri, 16 apartamentos, 20 quiosques, bar, restaurante, aluguel de
barcos, banheiros, poço artesiano, fossa séptica, local privado. É cobrado taxa 
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Local Equipamento / instalação 

Pongaí Ponte  Tietê Pongaí, com 3 ranchos de pescadores 

Pongaí Porto de areia Ferrão Rayes e Filhos Ltda. 

Pongaí Prainha de Pongaí, área de lazer , local de pesca e banho 

Promissão Condomínio Cadu, com 14 casas 

Promissão Condomínio Vila do Sol, com 20 casas 

Promissão Condomínio de ranchos, com 10 casas 

Promissão Condomínio de ranchos, com 15 casas 

Promissão Prainha, com 1 casa, área interditada ao público decreto 3246/98 de 27/07/98 

Promissão Condomínio de ranchos Prainha, com 19 casas 

Promissão Porto  de areia  Teodoro Cia Ltda, com 1 casa 

Sabino Cemitério 

Sabino Bairro da Cidade 

Sabino Porto Travessia Balsa 

Sabino Hotel Fazenda Santo Antonio, com 12 apartamentos, piscina e  pescaria 

Sabino Bairro da Cidade 

Sabino Condomínio de Ranchos Tributário do rio Dourado, com 15 lotes, 1 casa e fossa
séptica 

Sabino Condomínio de Ranchos Dourado ll, com 20 lotes, 10 casas 

Sabino Condomínio de ranchos, com 38 casas 

Sabino Porto de areia Saliani 

Sabino Ponte Lins Sabino 

Sabino Condomínio de Ranchos Orla Dourada, com 70 casas 

Sabino Condomínio Ranchos Sitio N.S.Aparecida, com 12 casas 

Sabino Lago Dourado, com 44 lotes e 10 casas 

Sabino Condomínio de ranchos, com 15 lotes e 7 casas 

Sabino Condomínio náutico, 40 lotes e 23 casas 

Sabino Condomínio Vereda Tropical, com  40 casas 

Sabino Bairro da cidade, com saída de esgoto 

Sabino Ponte Sabino/Lins 

Sabino Porto de areia Cardil 

Sabino Condomínio de Ranchos Recanto do lazer, com 158 casas 

Sabino Condomínio Morada da praia, com 57 lotes e 25 casas 
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Local Equipamento / instalação 

Sabino Condomínio Vale do Sol, 70 lotes e 32 casas 

Sales Condomínio Mirante do Tietê, com 25 casas, em fase de loteamento, vai ter
restaurante 

Sales Prainha, local de banho público 

Sales Portal do Tietê, em fase de loteamento 

Sales Marinas do Tietê, em fase de loteamento 

Sales Porto de areia, rio Cervinho 

Sales Prainha e Jardim Beira Rio, com 188 lotes, 300 casas, local de banho, esportes
náuticos e ranchos, 15 quiosques, banheiros 

Sales Condomínio Estância, com  5 casas, em fase de loteamento 

Sales Riveira Náutica 

Sales Loteamento 

Sales Balsa de Sales/Sabino 

Sales Prainha de Sales quiosques, lanchonete, restaurante, banheiros 

Sales Associação dos delegados de policia do estado de São Paulo, com 1 casa 

Sales Prainha Particular abandonada, com 8 quiosques 

Sales Associação condomínio Lago Azul, com 15 casas 

Ubarama Prainha, com 12 casas, 16 quiosques, churrasqueiras, área de banho, banheiros
e Lanchonete. É cobrada uma taxa. 

Ubarama Condomínio de Ranchos, com 8 casas 

Ubarama Condomínio de Ranchos Green Ville, com 29 casas 

Ubarama Jardim do Jacaré, com 90 casas, fossa séptica e individual 

Ubarama Condomínio de Ranchos, com 17 casas 

Ubarama Condomínio de Ranchos individuais, com 8 casas 

Urupês Residencial Recreativo Barra Mansa, loteamento de 78  a 110 lotes 

Urupês Condomínio de rancho 3 Poderes, com 39 casas 

Fonte: Levantamento de campo 
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8 DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS SOBRE O MEIO BIÓTICO 

8.1 BIOTA TERRESTRE 

De maneira geral, os impactos detectados sobre a biota terrestre na região da UHE 
Promissão ficaram evidentes durante a diagnose realizada neste estudo. Dentre os 
principais efeitos verificados desde a criação e implementação desta usina em relação ao 
meio biótico terrestre, os mais importantes para a mitigação, recomposição, conservação 
e/ou manejo das áreas afetadas serão resumidos a seguir. 

Obviamente, a alteração e degradação da cobertura vegetal natural estão entre as maiores 
causas do estágio crítico em que se encontram os ambientes terrestres no entorno da usina. 
A perda da floresta ciliar e o isolamento cada dia maior dos remanescentes de mata nativa 
promovem vários danos aos ecossistemas nativos e à estrutura do ambiente físico que os 
suporta. Dentre os principais impactos decorrentes da perda da cobertura florestal, podem 
ser destacados: 

• Diminuição da proteção e coesão do solo, aumentando as perdas por processos 
erosivos (lixiviação, erosão laminar, assoreamento dos corpos d’água, etc.); 

• Perda de umidade e menor retenção de águas pluviais devido à ausência de 
cobertura florestal estratificada; 

• Diminuição da umidade atmosférica decorrente da ausência da evapotranspiração 
das árvores e da perda das condições microclimáticas encontradas no sub-bosque 
das florestas; 

• Diminuição do volume e da qualidade da água dos corpos d’água (rios e 
reservatórios), principalmente pela ausência de floresta ciliar ao longo da drenagem 
e áreas de mananciais hídricos; 

• Perda da proteção do volume d’água contra impactos decorrentes do transporte de 
defensivos, corretivos e fertilizantes agrícolas; 

• Diminuição da porosidade e da cobertura do solo decorrente da perda dos sistemas 
radiculares de árvores e arbustos e da camada de matéria orgânica depositada ao 
nível do solo; 

• Perda significativa de biodiversidade em decorrência do aumento da distância entre 
fragmentos de floresta (o que diminui a riqueza de espécies de plantas no espaço e 
no tempo) e da diminuição da diversidade de habitats, das áreas de deslocamento, 
refúgio e nidificação e das fontes de alimentação para a fauna silvestre e aquática; 
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• Perdas sócio-econômico-ambientais decorrentes da queda da qualidade dos 
recursos e ambientes naturais da região como diminuição de água potável e de 
reuso, queda na densidade de peixes frugívoros de floresta ciliar, queda da produção 
de energia hidrelétrica (por baixas no reservatório, assoreamento dos corpos d’água 
e os conseqüentes danos aos equipamentos da usina), além da diminuição das 
áreas de sombra, de clima agradável e de paisagem turisticamente atrativa junto aos 
reservatórios e cursos d’água em questão. 

Os impactos listados acima consideram apenas os efeitos decorrentes da perda das 
florestas nativas. Somam-se a estes, algumas conseqüências inevitáveis do processo, como 
a perda de espécies da fauna que dispersa frutos e sementes das plantas típicas da floresta, 
fato que quebra toda a dinâmica natural dos sistemas bióticos envolvidos. 

Além disso, o avanço da ocupação e das atividades humanas no entorno (loteamentos 
imobiliários, produção agrícola, etc.) e no próprio reservatório (pesca, tráfego hidroviário, 
atividades turísticas e recreativas, etc.) trazem outros problemas para a vida silvestre e 
aquática. A ausência de corredores florestados contínuos restringe o deslocamento e 
dispersão de animais arborícolas e terrestres, inibidos pela fragmentação de seus habitats. 
Os animais que passam a trafegar por áreas abertas ficam mais susceptíveis à caça 
clandestina e aos seus predadores naturais, selecionando apenas as espécies melhor 
adaptadas à convivência em proximidade com populações humanas.  

Este tipo de adversidade reduz localmente o número de espécies, que passam a ter maior 
dominância e populações mais densas. Isso tudo faz com que a diversidade biológica fique 
comprometida em toda a região. Soma-se a isto a inevitável perda de espécies da ictiofauna 
pela criação da barragem, e pelo aumento da pressão de pesca quando da formação do 
reservatório, e o resultado é uma drástica simplificação das cadeias tróficas e da 
transferência de energia entre as biotas aquática e terrestre.  

8.2 BIOTA AQUÁTICA 

Os reservatórios constituem importantes ecossistemas artificiais que alteram as 
características hidrológicas e ecológicas de um rio (TUNDISI, 1993), sendo regulados pelos 
seguintes fatores: morfometria, sazonalidade e sistema de operação. A maioria dos 
reservatórios apresenta ecossistemas com morfometria complexa, uma vez que 
estabelecem vários processos dinâmicos entre os diversos compartimentos que o compõe. 
Quanto à sazonalidade, alterações na altura do nível do reservatório produzem mudanças 
na zona litoral, modificações nas margens, mortalidade de macrófitas, além de interferir na 
sucessão das comunidades planctônicas, bentônicas e de peixes (TUNDISI, 1993). 
TUNDISI (1986) ressalta ainda que os reservatórios podem refletir as atividades antrópicas 
e os sistemas integrados da bacia hidrográfica a qual pertencem, através da análise da 
qualidade de seus recursos hídricos.  
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QUALIDADE DA ÁGUA 

Dentre os impactos causados em decorrência da construção de represas, a eutrofização 
tem sido considerado o mais preocupante por causar uma série de alterações no ambiente. 
Esse processo consiste no enriquecimento do meio aquático por nutrientes, ocasionando o 
excessivo crescimento de plantas aquáticas, tanto planctônicas quanto macrófitas, em níveis 
que podem interferir nos usos desejáveis da água. Os principais nutrientes responsáveis 
pelo processo são fósforo e nitrogênio, mas outros diferentes fatores podem ter papel 
controlador no processo, como, por exemplo, luz e temperatura.  

O processo de entrada a montante e a deposição dos nutrientes no reservatório necessita 
de monitoramento aliado às observações sobre a estratificação da temperatura no 
reservatório. A conseqüência dessa estratificação é a distribuição irregular de gases, como o 
oxigênio na coluna d’água, formando uma camada praticamente anóxica no hipolímnio. A 
anoxia das águas do fundo do reservatório é um dos mais sérios fenômenos que afetam a 
qualidade da água destes sistemas, e podem, dependendo da quantidade e da intensidade 
do processo de inversão térmica, serem tóxicos para a fauna aquática (STRASKABA & 
TUNDISI, 1999). 

MACRÓFITAS AQUÁTICAS 

Alguns reservatórios brasileiros apresentam problemas de diferentes amplitudes, 
decorrentes do crescimento de macrófitas. SHIMIZU (1981) destaca que a grande 
quantidade de macrófitas que colonizam os reservatórios gera perdas de água tanto por 
evapotranspiração como pelas descargas destas plantas através das comportas.  

Nos reservatórios de usinas hidrelétricas, as macrófitas aquáticas, principalmente as 
flutuantes, apresentam altas taxas de crescimento, o que resulta em inúmeros problemas 
ambientais como: proliferação de doenças; excesso de produção de biomassa, com 
conseqüentes reduções do teor de oxigênio na água; e muitos outros impactos ao 
ecossistema, podendo inclusive interferir na operação da usina. 

BARRAMENTO DA ICTIOFAUNA 

A criação de um novo ecossistema, que passa a ser lêntico devido ao barramento, se 
constitui num impacto sobre as comunidades de peixes remanescentes. Primeiro ocorre à 
interrupção das migrações alimentar e reprodutiva, antes efetivadas no rio e agora possíveis 
de ocorrer apenas nos tributários remanescentes de bom porte e razoável extensão. A 
barragem pode se constituir numa barreira intransponível para várias espécies, isolando 
sítios e zonas específicas de reprodução, quebrando o fluxo gênico entre populações, 
devido ao isolamento destas a montante e a jusante do reservatório (BEAUMORD, 1991). 
Tal comunidade sofrerá modificações, envolvendo a mudança da relação espécie-
abundância, com a redução ou extinção local das espécies reofílicas, como o dourado 
Salminus maxillosus, e a tabarana Salminus hilarii, dando lugar às espécies com maior 
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capacidade de adaptação à ambientes lênticos, como os lambaris, os saguirus, a traíra, 
entre outros. Os cascudos (Loricariidae) que habitam regiões de corredeira também são 
bastante afetados ou localmente extintos.  

Estudos realizados antes e depois do impacto causado por reservatórios demonstram que 
ocorre perda na diversidade de peixes na região afetada. Deve ser ressaltado que o impacto 
é irreversível para as espécies de peixes autóctones, isto é, aqueles oriundos do rio 
represado. Por conta disso, os estoques pesqueiros, anteriormente abundantes e 
perfeitamente ajustados à dinâmica do rio, passam a sofrer acentuada queda com a 
formação do reservatório, embora normalmente ocorra um aumento na produção pesqueira 
nos primeiros anos após o fechamento (CASTRO & ARCIFA, 1987; PETRERE, 1992). 

A jusante do barramento, a produção pesqueira sofre grande declínio. Segundo RIBEIRO et 
al. (1995) a produção pesqueira em 1981 a jusante da UHE Tucuruí (PA) era cerca de 1.188 
toneladas anuais. Após a formação do reservatório, em 1986, a produção declinou para 186 
toneladas com redução de 70% das capturas. No maior entreposto pesqueiro do baixo 
Tocantins, a cidade de Cametá (PA), a pesca diminuiu com a redução do número de 
pescadores, e conseqüentemente ocorreu uma desestruturação da Colônia de Pescadores 
pelo baixo volume de pescado comercializado. 

Outro grande impacto ocorre a partir da destruição da vegetação ciliar anteriormente 
existente nas margens do rio, responsável pelo aporte de alimentos (folhas, frutos, 
sementes, flores, insetos, etc.) aos peixes, pela redução da erosão e pela melhoria da 
produtividade biológica global do reservatório. 

Também é considerável o impacto relacionado à inundação e conseqüente redução do 
número de áreas de reprodução (lagoas e alagadiços marginais), anteriormente existentes 
em grande número, e responsáveis pelo abrigo de ovos, larvas e alevinos de peixes, 
notadamente das espécies de piracema.  

Neste contexto, os mecanismos de transposição da ictiofauna são pouco eficazes e de 
sucesso duvidoso devido aos seguintes problemas intrínsecos: 

i) quando o desnível do barramento é bastante elevado e dificulta a eficiência dos 
mecanismos de transposição de peixes; 

ii) a região a montante do reservatório com pouco percurso de ambientes lóticos, o que 
inviabiliza as médias e grandes migrações (200-1500 km) realizadas pelas principais 
espécies reofílicas. Mesmo assim, algumas espécies como o curimbatá Prochilodus 
lineatus, pode ter certo sucesso na manutenção de estoques a montante da barragem, 
devido à presença de tributários (NOVOA et al., 1990); 
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iii) a difícil compatibilidade entre a localização do mecanismo de transposição e os possíveis 
comportamentos de direção e intensidade dos fluxos das migrações apresentados pelos 
peixes a jusante do barramento; 

iv) além das dificuldades encontradas pelos peixes na transposição do barramento, outras 
complicações após sua passagem podem ser ainda maiores na conservação dos estoques 
pesqueiros, como o percurso dos ovos/larvas dos peixes após a reprodução, para jusante 
do reservatório. No percurso de descida, os ovos/larvas poderão não encontrar o canal 
devido a mudanças do sistema de lótico para lêntico, a taxa de mortalidade por impacto dos 
ovos/larvas pode ser elevada; por predação por outras espécies de peixes e ao passar pelas 
turbinas e pelo vertedouro da barragem, e 

v) a transposição unilateral dos peixes para montante do reservatório poderá trazer mais 
impactos aos estoques a jusante pela perda de sua diversidade genética, pois aqueles que 
sobem poderão não descer. 

INTRODUÇÃO DE ESPÉCIES E REPOVOAMENTO 

Outro fator a ser analisado na ecologia de reservatórios é a influência de espécies exóticas 
na comunidade natural. No Brasil as primeiras introduções de espécies datam do século 
passado, tendo atingido seu auge a partir dos anos 70 (WELCOMME, 1988; AGOSTINHO & 
JULIO Jr., 1996). Segundo WELCOMME (1988), foram introduzidas aproximadamente 20 
espécies de peixes. Entretanto, esta estimativa desconsidera outras introduções 
clandestinas, além dos casos de fuga de peixes em tanques de piscicultura.  

A introdução de espécies exóticas tem sido realizada principalmente em reservatórios. Entre 
elas destacam-se: Tilapia rendalli, Oreochromis niloticus, Cyprinus carpio, Astronotus sp., 
Plagioscion squamosissimus, Triportheus a. angulatus e Cichla ocellaris.  

Os argumentos para a realização de introduções são inúmeros, a começar pela produção de 
alimento, aumento dos estoques pesqueiros, recreação, controle de macrófitas, de 
mosquitos, algas e moluscos. A principal justificativa ecológica para a introdução de 
espécies exóticas em reservatórios é a de que peixes reofílicos nativos não estão adaptados 
a viver em águas profundas e/ou paradas. A zona pelágica dos grandes reservatórios não é 
habitada, e os peixes de rios são incapazes de utilizar todos os nichos disponíveis no 
reservatório (FERNANDO, 1991).  

O mito de que a introdução de algumas espécies de peixes redundariam num aumento da 
pesca revela-se ao contrário, uma vez que estas ações antrópicas de grandes impactos 
para o reservatório, tem causado uma diminuição drástica e em alguns casos até extinção 
de muitas espécies em alguns reservatórios e bacias hidrográficas do Brasil (AGOSTINHO 
& JULIO Jr., 1996) e na maioria, depleção dos estoques pesqueiros. 
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Os efeitos acima listados ocorrem principalmente quando espécies piscívoras exóticas são 
introduzidas, uma vez que estas exercem pressão de predação e/ou de competição sobre 
várias espécies nativas. Além disso, espécies introduzidas podem se comportar de maneira 
diferente daquela esperada, ocupando nichos distintos dos habituais e supostamente 
conhecidos. Embora os impactos da introdução de espécies exóticas venham sendo pouco 
avaliados, é certo que existem complexas e profundas conseqüências decorrentes destas 
ações, principalmente sobre a biodiversidade dos ecossistemas nativos. Na África, por 
exemplo, algumas populações de peixes nativos do lago Victoria e Kyoga começaram a 
declinar em virtude da introdução de espécies exóticas, pois estas começaram a competir 
por locais de desova e alimentação, principalmente no estágio de alevinos.  

Além disso, devem ainda ser salientados os riscos da hibridação entre espécies nativas e 
exóticas, bem como suas ameaças às espécies das quais os híbridos são originados, que 
na maioria das vezes resulta na diluição das características genéticas originais, e na perda 
de genes selvagens importantes para a manutenção da variabilidade genética da espécie 
(AGOSTINHO & JULIO Jr., 1996). Espécies introduzidas, em geral, possuem menores 
exigências às condições ambientais, sendo consideradas mais rústicas, além de possuírem 
maior rapidez no crescimento, beneficiando-se em relação às espécies nativas. 

 

8.3 AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 

A fim de uma melhor visualização dos impactos relativos ao meio biótico, biotas terrestre e 
aquática, os mesmos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios: 

Fase de Ocorrência: construção ou operação; 

Natureza: positivo ou negativo; 

Prazo de Ocorrência: a curto, médio ou longo prazo; 

Área de Incidência: localizado ou disperso; 

Duração: temporário ou permanente; 

Magnitude: pequena, média ou grande; 

Grau de Resolução das medidas propostas para reduzir ou potencializar um dado impacto: 
baixo, médio ou alto; 

Grau de Relevância, tendo em vista a magnitude do impacto e o grau de resolução das 
medidas propostas, conclui-se sobre a relevância: baixa, média ou alta. 
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Impacto: Submersão de formações vegetais nativas 

Descrição: com o processo de enchimento do reservatório, áreas de vegetação nativa 
(florestas e campos) foram submersas. 

Fase de Ocorrência: construção 

Natureza: impacto negativo 

Prazo de Ocorrência: curto prazo 

Área de Incidência: localizado 

Duração: permanente 

Magnitude: grande 

Mitigações, compensações: reflorestamento da faixa ciliar do reservatório com 
espécies nativas. 

Grau de Resolução: médio 

Grau de Relevância: médio 

Programas Associados: Programa de Manejo da Flora 

Impacto: Fragmentação e perda de habitats naturais 

Descrição: com o alagamento do reservatório, as áreas florestadas fragmentaram-se, 
passando a constituir manchas descontínuas, fato que repercute diretamente sobre a 
fauna regional, especialmente sobre os grupos dos mamíferos, aves, répteis e 
anfíbios, reduzindo suas áreas de vida, assim como a disponibilidade de habitats 
naturais. 

Fase de Ocorrência: construção 

Natureza: impacto negativo 

Prazo de Ocorrência: curto prazo 

Área de Incidência: disperso 

Duração: permanente 

Magnitude: grande 
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Mitigações, compensações: formação de corredores ecológicos interligando os 
fragmentos de floresta nativa existentes na faixa ciliar do reservatório. Estes 
corredores serão utilizados pela fauna para deslocamento entre os fragmentos, 
refúgio, fonte de dessedentação e alimentação. 

Grau de Resolução: médio 

Grau de Relevância: médio 

Programas Associados: Programa de Manejo da Flora 

Impacto: Qualidade da água - eutrofização e anoxia do hipolímnio 

Descrição: o processo de eutrofização artificial, ou seja, eutrofização antrópica, é 
dinâmico, promovendo grandes modificações qualitativas e quantitativas nas 
comunidades aquáticas, nas condições físicas e químicas do meio e no nível de 
produção do sistema, em decorrência do aporte de efluentes domésticos, efluentes 
industriais e atividades agrícolas. Por outro lado, a anoxia do hipolímnio é causada 
pela estratificação da temperatura no reservatório, o que leva à distribuição irregular 
de gases, como o oxigênio na coluna d´água, o que pode tornar-se crítico para a 
fauna aquática em situações extremas. 

Fase de Ocorrência: construção e operação (eutrofização) e operação (anoxia do 
hipolímnio) 

Natureza: impacto negativo 

Prazo de Ocorrência: curto prazo  

Área de Incidência: disperso 

Duração: temporário 

Magnitude: alta 

Mitigações, compensações: monitoramento do aporte e deposição de nutrientes no 
reservatório associado à observações sobre a estratificação da temperatura no corpo 
d´água. 

Grau de Resolução: médio 

Grau de Relevância: médio 

Programas Associados: Programa de Gerenciamento dos Reservatórios 
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Impacto: Proliferação de macrófitas aquáticas 

Descrição: o aumento descontrolado de macrófitas aquáticas pode gerar inúmeros 
problemas como a obstrução ou redução do fluxo de água para as turbinas e 
destruição das grades de proteção das tomadas d´água, além dos incovenientes 
causados aos municípios situados nas margens do reservatório, como por exemplo, 
o acúmulo de lixo e outros sedimentos. 

Fase de Ocorrência: operação 

Natureza: impacto negativo 

Prazo de Ocorrência: curto prazo 

Área de Incidência: localizado 

Duração: temporário 

Magnitude: baixa 

Mitigações, compensações: monitoramento das populações de macrófitas aquáticas. 

Grau de Resolução: alto 

Grau de Relevância: alto 

Programas Associados: Programa de Monitoramento dos Problemas com Macrófitas 
nos Reservatórios - Desenvolvimento de Programas de Manejo Integrado das 
Principais Espécies Presentes e Programa de Gerenciamento dos Reservatórios. 

Impacto: Barramento da ictiofauna 

Descrição: a barragem constitui uma barreira física para os peixes, interrompendo as 
migrações alimentar e reprodutiva, e conseqüentemente dificultando a manutenção das 
populações residentes do reservatório, além de levar à redução ou extinção local das 
espécies reofílicas. 

Fase de Ocorrência: operação 

Natureza: impacto negativo 

Prazo de Ocorrência: curto (na ocasião do fechamento das comportas) e longo 
(decréscimo na diversidade de espécies) prazos 

Área de Incidência: disperso (repercute também nos efluentes de menor porte e a 
jusante da barragem) 
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Duração: permanente 

Magnitude: alta 

Mitigações, compensações: repovoamento com espécies autóctones de piracema 
(nativas) nos reservatórios. É essencial o conhecimento das características 
ambientais do reservatório de Promissão, das comunidades aquáticas e sua 
dinâmica, bem como realizar sua caracterização limnológica e conhecer a biologia 
pesqueira das principais espécies de valor comercial. 

Grau de Resolução: médio 

Grau de Relevância: médio 

Impacto: Introdução de espécies exóticas 

Descrição: espécies exóticas exercem pressão de predação e/ou de competição 
sobre diversas espécies nativas. 

Fase de Ocorrência: operação 

Natureza: impacto negativo 

Prazo de Ocorrência: médio prazo 

Área de Incidência: disperso  

Duração: permanente 

Magnitude: alta 

Mitigações, compensações: devem ser realizados estudos mais aprofundados das 
características ambientais do reservatório de Promissão, mais especificamente com 
relação às espécies piscívoras exóticas, a fim de avaliar o grau de interferência 
destas espécies nas demais populações nativas. 

Grau de Resolução: médio 

Grau de Relevância: médio 

Programas Associados: Programa de Manejo Pesqueiro. 
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9 DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS SOBRE O MEIO 
SOCIOECONÔMICO 

Tendo em vista o porte do empreendimento, há registro de um significativo número de 
propriedades afetadas por conta de sua instalação (756 propriedades nos municípios da 
área de influência totalizando 58.625 hectares de terras, correspondentes a 6,1% da área 
total dos municípios que compõem a área de influência). 

Houve também impacto sobre a infra-estrutura regional, resultando em um conjunto de 
obras de reconstituição e de melhorias para a região, especialmente em relação à estrutura 
viária. 

Estes impactos, contudo, ocorreram há mais de 35 anos, não restando hoje registro preciso 
dos eventos relacionados a eles à época, bem como, o que é importante registrar, não há 
referência importante na memória atual da comunidade sobre problemas remanescentes ou 
ressentimentos quanto à construção do empreendimento. 

O volume de alague foi significativo nos municípios de Adolfo (29,9% da área total do 
município), Sabino (21,3%), Sales (21,0%) e Novo Horizonte (13,0%), sendo que é difícil 
avaliar até que ponto esta supressão de área possa ter comprometido o potencial de 
desenvolvimento da atividade primária dos municípios da área de influência. 

O que se verifica, atualmente, é um relacionamento relativamente harmonioso das 
comunidades dos municípios do entorno com o reservatório. Os municípios que continuam 
se definindo hoje como estruturas produtivas agrárias, dispõem de alternativas efetivas de 
diversificação, seja em direção à exploração de atividades turísticas, seja em bases 
industriais, ambas com presença importante na região. 

A presença do empreendimento e o incremento de renda que ele proporciona atualmente à 
economia local (estimado em aproximadamente 0,7% da receita municipal total da área de 
influência), bem como a execução das obras e a ocupação de um contingente de 
trabalhadores na fase de construção, embora seja reduzida ou mesmo inexpressiva, tende a 
se diluir como importante fator impactante, tanto em termos negativos pela eventual pressão 
sobre os equipamentos e serviços públicos, quanto em termos positivos pela injeção de 
recursos na economia local, as oportunidades de negócio que esta fase do empreendimento 
proporcionou e as melhorias deixadas na região, por conta da infra-estrutura desenvolvida 
para atender às necessidades operacionais de um empreendimento deste porte. 

A área de influência conta com um porte econômico e populacional capaz de absorver os 
eventuais impactos negativos, ao mesmo tempo que se beneficia de forma secundária dos 
impactos positivos. 
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Além da geração de energia elétrica, com certeza um importante fator impulsionador do 
desenvolvimento da região, a contribuição da UHE de Promissão para conformação do 
sistema hidroviário tem um impacto real e potencial ainda não totalmente explorado. A 
possibilidade de uma via de escoamento da produção de baixo custo e alternativa ao 
sistema rodoviário constitui-se num fator importante na potencialização de um novo impulso 
econômico para a região, uma vez que a disponibilidade desta via, efetivamente, dependia 
de obras de conexão entre as tramas hidroviárias do norte e do sul do rio Paraná. 

Os indicadores de qualidade de vida, referenciados no cenário demográfico e econômico da 
região, apontam para níveis próximos ao padrão médio do Estado de São Paulo, um dos 
melhores do país, embora em alguns casos se registrem situações de maior precariedade. 

Esta situação em termos de qualidade de vida, que pode ser considerada satisfatória ou, 
pelo menos, não emergencial, se deve, em parte, à sustentação econômica em uma 
atividade produtiva diversificada, com importante participação do setor secundário. 

De outra parte, a situação verificada em termos de nível de qualidade de vida se deve, 
também, ao reduzido ritmo de crescimento da população e à relativamente consolidada 
migração da população rural (não há mais muita população rural na área que possa migrar 
para o núcleo urbano). Com um pequeno ritmo de expansão populacional não ocorre um 
aumento significativo da pressão pela oferta de serviços e equipamentos públicos, 
permitindo que o sistema de atendimento público local se organize e se consolide em 
patamares adequados, mesmo não dispondo de volumes crescentes de recursos. Em áreas 
que se caracterizam pela atração de contingentes de migrantes, ao contrário, a oferta de 
serviços públicos é exigida em níveis crescentes de atendimento, o que, em geral, resulta 
numa significativa redução da qualidade destes serviços e numa deterioração do ambiente 
urbano, resultando em níveis de qualidade de vida mais baixos. Mesmo nos grandes centros 
populacionais da área de influência, não foi verificada uma situação preocupante em termos 
dos indicadores gerais. 

Este quadro de relativa estabilidade entre crescimento econômico e níveis de qualidade de 
vida satisfatórios, contudo, é sustentável no médio prazo, na medida em que se 
reproduzirem condições para geração de novas ocupações especialmente nos municípios 
menores da área de influência, uma vez que os grandes municípios encontram-se mais 
próximos de um processo de relativa saturação de concentração de atividade produtiva. 

Tendo este perfil demográfico e econômico como pano de fundo, justifica-se o predomínio 
da percepção da importância do reservatório como equipamento de lazer e de 
desenvolvimento da atividade de turismo, juntamente com sua percepção como um 
equipamento produtivo e com importância para a economia local, como equipamento 
potencializador do crescimento da economia. 

Destaca-se, também, de maneira geral, que os usos indicados pelos entrevistados não são 
percebidos por eles como conflitantes ou problemáticos para a comunidade local, sendo que 
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a maioria desconhece ou afirma não existir problemas relacionados a algum dos usos da 
água ou equipamentos associados ao reservatório. 

Em relação aos aspectos ambientais, foi mencionada a perda de terras férteis, a supressão 
de fauna e flora e a inundação de áreas com vegetação nativa (mata ciliar), indicando a 
existência de um registro claro do impacto ambiental provocado pelo empreendimento. 

Conclui-se que, mesmo que haja a identificação de impactos sobre a estrutura produtiva 
primária dos municípios, esta percepção não desemboca numa avaliação de que o 
empreendimento tenha sido prejudicial ou mesmo inoportuno para a região, tendo sido 
incorporado à vida dos municípios sem registro da permanência de conflitos importantes 
com a realidade atual dos mesmos. 

9.1 AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 

COMENTÁRIO GERAL 

As características específicas do estudo deste empreendimento, realizado à quase três 
décadas do início de sua operação, tornam o processo de identificação e mensuração dos 
impactos uma tarefa complexa. 

Diversos impactos são identificáveis com relativa facilidade, porém, de difícil mensuração, 
seja por ocasião do período no qual o impacto foi provocado, seja pelos efeitos que 
perduram até hoje. 

O melhor exemplo desta situação é a ausência de registro sobre o número e a condição de 
vida das pessoas que viviam nas áreas mais diretamente afetadas. Há registro de um 
número significativo de propriedades atingidas, contudo, não há informação sobre quantas 
pessoas lá viviam, que tipo de atividade desenvolviam e que demandas eram colocadas 
para solução através de mitigações e compensações. Hoje, é impossível dimensionar o 
quanto a intervenção que o empreendimento provocou na região impactou o modo de vida e 
a economia local, se é que impactou, pois esta população poderá ter migrado ou não, ou 
caso tenha migrado, tenha ido para outra área dentro do próprio município, situação a qual 
também não se dispõe de informação para avaliar. 

Sendo assim, alguns impactos serão apenas indicados e categorizados dentro de suas 
características predominantes, não tendo possibilidade de serem dimensionados e 
mensurados em seus efeitos. 

A avaliação de impactos do meio antrópico de um empreendimento com estas 
características e porte se orienta por dois enfoques concomitantes. 

Em primeiro lugar, deve-se considerar os impactos imediatos que foram eventualmente 
produzidos pela implantação do empreendimento na Área de Influência Direta. Neste 
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sentido, embora o porte do empreendimento possa ser considerado grande, o mesmo 
inseriu-se em uma região de baixa densidade populacional. Esta condição reduz a 
magnitude de possíveis impactos socioeconômicos negativos, tais como, a supressão de 
áreas cultivadas e de benfeitorias destruídas ou tornadas inoperantes em função da 
formação do reservatório se comparado, por exemplo, com um empreendimento que venha 
a atingir uma área mais densamente ocupada ou com um perfil predominante de pequenas 
propriedades familiares. 

O segundo enfoque a ser dado à avaliação de impactos do Meio Antrópico deste 
empreendimento, refere-se a uma verificação dos aspectos relevantes da condição social e 
econômica da Área de Influência, procedendo a uma verificação da possibilidade ou não de 
terem ocorrido impactos e estes, ou novos, existirem atualmente. No caso deste 
empreendimento, como foi comentado no início, embora seja possível identificar que tenham 
ocorrido impactos no período de construção, é praticamente impossível saber a dimensão 
precisa que estes impactos assumiram, tanto em termos negativos, quanto em termos 
positivos. 

Deve-se considerar também, além da melhoria da infra-estrutura, principalmente da rede 
viária, o efeito em termos de dinamização econômica que a realização das obras teve no 
respectivo período, que pode ter se consolidado, ainda que parcialmente, ou se diluído 
completamente no tempo, na medida em que não houve uma consolidação da base que 
sustentou tal dinamização. 

Contudo, os principais impactos estão ligados aos usos atuais que são dados ao 
empreendimento, além da óbvia e não menos importante geração de energia elétrica. Isso 
se torna ainda mais significativo se considerarmos que o empreendimento contava, desde 
sua concepção, de uma perspectiva multiutilitária. Houve uma expansão do potencial da 
atividade turística e de lazer dos municípios de seu entorno. Considerando o efeito sinérgico 
da oferta deste potencial em relação às características agrárias da atividade produtiva que 
cerca o empreendimento, no sentido de possibilitar uma diversificação da atividade geradora 
de renda, este elemento passa a assumir grande relevância. 

Além do impacto sobre a estrutura de lazer e turismo, o aproveitamento em atividades 
produtivas de irrigação e, principalmente, do potencial de utilização como via de transporte e 
acesso a mercados distantes através da hidrovia, representa um importantíssimo impacto 
complementar do empreendimento. 

Como todo impacto potencial, contudo, a oferta de um importante recurso para exploração 
como equipamento de lazer e atração de turismo ou como equipamento produtivo, implica 
em algum grau de risco de nunca vir a ser efetivamente explorado e está sujeito aos 
impactos e às flutuações determinadas por variáveis conjunturais internas e externas, bem 
como a condições infra-estruturais de suporte técnico e político. De toda forma, o 
desenvolvimento de iniciativas no sentido de viabilizar a exploração sustentável deste 
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potencial proporcionado pela presença do empreendimento constitui-se num dos principais 
campos de desenvolvimento de eventuais ações de mitigação ou compensação. 

No caso de Promissão, tendo em vista o perfil dos municípios que compõem sua área de 
influência, o impacto econômico sobre as contas municipais da compensação financeira 
gerada a partir da operação da usina, embora considerável em termos de volume de 
recursos, é pouco significativa tendo em vista o valor da receita municipal da maioria dos 
municípios. 

Impacto: Perda de áreas produtivas 

Descrição: Submersão e conseqüente indisponibilidade da parcela de terras que foi 
inundada pela formação do reservatório da usina, seja em termos reais, nas áreas 
efetivamente utilizadas para cultivo (cuja quantidade é desconhecida atualmente), seja em 
termos potenciais, na supressão da possibilidade de uso futuro ou de reservas naturais 
(58.625 hectares). 

Fase de ocorrência: Construção e operação 

Natureza: Impacto negativo 

Prazo de ocorrência: Longo prazo 

Área de incidência: Local 

Duração: Permanente 

Magnitude: Grande 

Mitigações, compensações: Não há como avaliar se houve suficiente e justa indenização 
aos proprietários do valor referente às áreas que foram inundadas. O único indício que se 
tem é a ausência de registro de que existam, atualmente, pendências importantes neste 
sentido. 

Grau de resolução: Alto 

Grau de relevância: Alto 

Programas associados: Programa de Comunicação Institucional 

Impacto: Potencial desestruturação societária e econômica das populações 
residentes e reassentamento de populações 

Descrição: Possibilidade de desestruturação da rede societária e produtiva de uma parte ou 
do conjunto das 756 propriedades atingidas ou diretamente relacionadas a elas, podendo ter 
levado à necessidade de migração de parte desta população ou mesmo reassentamento de 
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famílias que tivessem seus domicílios inundados. Não há elementos que permitam avaliar o 
impacto, positivo ou negativo, da intervenção provocada pela desapropriação parcial ou 
integral das propriedades, bem como a desorganização que a inserção do empreendimento 
possa ter causado aos laços de parentesco e vizinhança, sobre a cultura e a economia 
locais. 

Fase de ocorrência: Construção 

Natureza: Impacto negativo caso não tenham sido dadas condições idênticas de 
reorganização societária e econômica às famílias atingidas. 

Prazo de ocorrência: Longo prazo 

Área de incidência: Local 

Duração: Permanente 

Magnitude: Grande 

Mitigações, compensações: Não há como avaliar se as populações atingidas tiveram 
condições adequadas para reorganizarem sua condição econômica e societária. 

Grau de resolução: Alto 

Grau de relevância: Alto 

Programas associados: Programa de Comunicação Institucional 

Impacto: Geração de empregos e renda 

Descrição: Geração de empregos diretos na construção da usina. Geração de tributos 
adicionais, dinamização do comércio e dos serviços locais e aumento da circulação de 
riqueza.  

Fase de ocorrência: Construção 

Natureza: Impacto positivo 

Prazo de ocorrência: Curto prazo 

Área de incidência: Difusa 

Duração: Temporário 

Magnitude: Grande 
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Mitigações, compensações: Por ter sido um impacto positivo dispensa mitigação e por ser 
temporário não permite sua potencialização positiva. 

Impacto: Submersão de infra-estrutura viária e de serviços. 

Descrição: Submersão de vias de tráfego de ligação intermunicipal e afogamento de 8 
pontes no entorno por conta da formação do reservatório. 

Fase de ocorrência: Construção 

Natureza: Impacto negativo 

Prazo de ocorrência: Curto prazo 

Área de incidência: Localizada 

Duração: Permanente 

Magnitude: Grande 

Mitigações, compensações: Há registro de que a infra-estrutura foi reposta, bem como foram 
melhoradas suas condições gerais. 

Impacto: Sobrecarga dos sistemas de serviços públicos pelo volume de trabalhadores 
alocados nas obras. 

Descrição: O número pessoas que trabalharam nas obras de construção do 
empreendimento, pode ter representado sobrecarga aos sistemas públicos, especialmente 
de atendimento de saúde.  

Fase de ocorrência: Construção 

Natureza: Impacto negativo 

Prazo de ocorrência: Curto prazo 

Área de incidência: Difusa 

Duração: Temporário 

Magnitude: Pequena 

Mitigações, compensações: Não há condições de mensurar este impacto a ponto de indicar 
eventuais mitigações. 
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Impacto: Aumento do potencial econômico da Área de Influência 

Descrição: Aumento do potencial econômico da Área de Influência a partir do uso do 
reservatório para fins de geração de energia elétrica, bem como parte do sistema hidroviário 
Tietê-Paraná e para atividades de lazer e turismo em seu entorno. Dispor da barragem 
construída, a rigor, não gera melhorias na qualidade de vida das populações, empregos e 
renda, mas é condição para que venham a ser empreendidas iniciativas que, estas sim, 
proporcionem a geração destes impactos. A presença do empreendimento contribui para as 
credenciais exigidas para o desenvolvimento da Área de Influência no campo econômico. 

Fase de ocorrência: Operação 

Natureza: Impacto positivo 

Prazo de ocorrência: Longo prazo 

Área de incidência: Difusa (porém, fisicamente concentrada na orla e no próprio 
reservatório) 

Duração: Permanente 

Magnitude: Grande 

Mitigações, compensações: Por ser um impacto positivo dispensa mitigação. É passível de 
uma potencialização positiva através de um Programa de Comunicação Institucional que 
desenvolvesse ações de suporte à divulgação e exploração do potencial econômico, de 
turístico e de lazer da orla e do reservatório. 

Impacto: Valorização potencial das propriedades lindeiras ao reservatório 

Descrição: Propriedades localizadas na orla do reservatório tem um potencial de valorização 
tanto em termos do valor da propriedade, por dispor de uma condição privilegiada para 
desenvolvimento de atividades econômicas, de lazer e de turismo, quanto pela possibilidade 
proporcionada pela barragem de implantar ou ampliar o cultivo irrigado nestas propriedades. 
A valorização destas áreas não representa, diretamente ou de forma significativa, a 
desvalorização de outras que não dispõem da mesma vantagem locacional. Pelo contrário, 
a região como um todo se beneficia do desenvolvimento de atividades alternativas à 
atividade primária capazes de gerar renda. 

Fase de ocorrência: Operação 

Natureza: Impacto positivo 

Prazo de ocorrência: Longo prazo 

Área de incidência: Localizada na orla do reservatório 
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Duração: Permanente 

Magnitude: Média 

Mitigações, compensações: Por ser um impacto positivo dispensa mitigação. Passível de 
potencialização positiva por conta de um Programa de Comunicação Institucional que 
reforce e auxilie no controle e no ordenamento da ocupação da orla, evitando a deterioração 
e desvalorização provocada pela ocupação desordenada e sem planejamento. 

Impacto: Incremento de receita pública pela geração de impostos e tributos 

Descrição: Aumento da receita pública derivada da compensação financeira paga pelo 
empreendedor, da tributação da geração de energia elétrica, das atividades de serviço 
conexas e dos impostos sobre a circulação de riqueza por conta da folha de salários da 
usina e das instalações e equipamentos localizados no entorno da represa. 

Fase de ocorrência: Operação 

Natureza: Impacto positivo 

Prazo de ocorrência: Longo prazo 

Área de incidência: Difusa 

Duração: Permanente 

Magnitude: Média 

Mitigações, compensações: Por ser um impacto positivo dispensa mitigação. 
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10 PROGRAMAS 

10.1 PROGRAMA DE MANEJO DA FLORA 

10.1.1 INTRODUÇÃO 

O Programa tem por objetivo a definição e implantação de medidas de mitigação ou 
compensação ambiental referentes aos impactos sobre a flora.  

Este programa inclui a realização de diagnósticos, com levantamentos fisionômico, florístico 
e fitossociológico e avaliação do grau de conservação dos remanescentes florestais nas 
áreas direta e indiretamente afetadas pela construção dos reservatórios.  

O projeto original contemplou a implantação de viveiros de produção de mudas de espécies 
nativas, a recomposição florestal, a recuperação e conservação da vegetação nativa nas 
áreas de influência dos reservatórios e tributários, a pesquisa técnica e científica visando a 
implantação de florestas auto-renováveis e o revestimento vegetal de taludes. 

Para cumprir com o proposto, foram incluídas no programa, atividades como o 
gerenciamento das operações, controle fitossanitário, controle de nutrição, controle de ervas 
daninhas, implantação de sistema de irrigação automático, pesquisa e coleta controlada de 
sementes, formação de um banco genético de espécies nativas, produção de húmus no 
local dos viveiros, construção de bases suspensas para a produção, desenho e supervisão 
das obras de engenharia, controle de custos e, estudos e experimentos em conjunto com 
universidades e institutos de pesquisa. 

O atual modelo empregado na recomposição vegetal, resultado do desenvolvimento técnico 
conquistado, é o da sucessão secundária induzida, utilizando-se dos mecanismos pelos 
quais ela se manifesta naturalmente. O conhecimento dos processos de sucessão e das 
características ecológicas das espécies arbóreas presentes em cada estágio sucessional 
indica a utilização mais adequada das espécies a serem empregadas, objetivando a 
reconstituição desejada da vegetação natural. 

Nesta combinação, as espécies são identificadas em dois grupos: de crescimento lento e de 
crescimento rápido. Esses grupos possuem exigências complementares, principalmente 
quanto à necessidade de luz, sendo associados de tal forma que as espécies de 
crescimento rápido possibilitem condições de sombra na fase inicial àquelas de crescimento 
lento, proporcionando um desenvolvimento harmônico de ambas as espécies. 

A implantação é realizada de forma simultânea, com os dois grupos de espécies plantados 
de uma só vez. As espécies de crescimento rápido criam um colchão de sementes, que em 
caso de destruição da floresta, reinicia o processo novamente. 
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Assim, a recomposição vegetal é planejada com o propósito de assegurar que a sucessão 
evolua naturalmente até atingir o estágio final com a presença dominante das espécies de 
crescimento lento. 

10.1.2 JUSTIFICATIVAS 

As ações contribuem para a proteção dos recursos hídricos e manutenção da 
biodiversidade, controlam os processos erosivos e de assoreamento, reduzem a 
contaminação dos recursos hídricos e cumprem a legislação vigente, através da 
recomposição de matas ciliares dos reservatórios e tributários (Resolução CONAMA 
004/85). 

Como conseqüência da recomposição, obtém-se uma medida de controle do aporte de 
nutrientes, produtos tóxicos, sedimentos etc., provenientes das terras adjacentes, além de 
auxiliar na manutenção das cadeias tróficas dos corpos d’água, ao fornecer frutos, folhas, 
sementes e, indiretamente, insetos, que fazem parte da dieta de muitos animais. Além disso, 
propicia condições de refúgio, alimentação, dessedentação e reprodução à fauna, e após o 
reflorestamento de toda a borda do reservatório, também será utilizada como corredor para 
deslocamento, especialmente no caso dos mamíferos. 

Devido à falta de oferta no mercado de mudas de espécies nativas na quantidade e 
qualidade necessárias para atender às suas necessidades, e de tecnologias que 
propiciassem um custo e um resultado de implantação satisfatório, a CESP optou pelo 
desenvolvimento de infra-estrutura e tecnologias.  

No caso, o objetivo se justificava, uma vez que, além de possibilitar a manutenção do 
equilíbrio dinâmico dos ecossistemas nas áreas sob sua influência, a Empresa atenderia de 
forma mais racional e ambientalmente eficaz as prerrogativas legais vinculadas aos seus 
empreendimentos. Atualmente, a empresa ECO Consultoria Ambiental e Comércio Ltda., 
contratada pela AES Tietê, é responsável pela produção de espécies da flora nativa, 
incluindo sementes e mudas, assim como pelo transporte destas entre o viveiro e as usinas. 
Para cumprir com esta atividade, a AES Tietê disponibiliza as instalações da UHE de 
Promissão, para que a ECO execute as atividades a qual se destina (Contrato 
TT/006/2000). 

10.1.3 OBJETIVOS E METODOLOGIAS 

Atualmente, cumprindo com os objetivos propostos, são implantados com sucesso, florestas 
mistas, equilibradas e auto-renováveis, principalmente nas ilhas, margens dos reservatórios 
e seus tributários, assim como em áreas de empréstimo, procurando restaurar a forma e a 
função da vegetação original, resguardando a diversidade de espécies e a 
representatividade das populações. 
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O processo de produção de mudas tem como primeira etapa a coleta dos frutos, a qual é 
realizada manualmente, assim como a triagem dos mesmos, ou seja, a retirada das 
sementes.  

  
Triagem Manual dos Frutos Sementes nas Peneiras 

A etapa seguinte consiste no plantio das sementes, sendo que determinadas espécies 
necessitam, antes da semeadura, serem submetidas a algum tipo de processo para a 
quebra da dormência, como é o caso da escarificação das sementes do guapuruvu 
(Schizolobium parahyba), as quais devem, após serem lixadas, ser colocadas na água por 1 
ou 2 dias. O plantio das sementes é realizado em tubetes com capacidade para 53 cm3 de 
substrato, o qual é constituído basicamente por terra, húmus, que é produzido no próprio 
viveiro, palha de arroz carbonizada e adubação química. O suporte dos tubetes, nas fases 
de germinação e plântula, tem capacidade para 192 unidades. Estas bandejas ficam 
dispostas em canteiros suspensos, os quais ficam embaixo de viveiros com sombrite 50 %. 
Este tipo de plantio possibilita o controle das condições de crescimento da muda em função 
do ritmo de plantio no campo, mediante a flexibilização da irrigação totalmente 
automatizada, realizada por aspersores.  

Viveiro com Sombrite, Detalhe das Bandejas e 
Tubetes 

Viveiro com Sombrite, Detalhe dos Suportes 

 



 

 148 

Viveiro com Sombrite Mudas Prontas para o Plantio 

Em alguns casos, quando a semente necessita de maiores cuidados para que se processe a 
germinação, são semeadas no Viveiro de Germinação, sendo posteriormente transplantadas 
para os tubetes. 

Viveiro de Germinação Logo Após a Semeadura Viveiro de Germinação com Plântulas 

Inicialmente, a irrigação era realizada utilizando-se água captada do açude próximo aos 
viveiros, o qual é abastecido com a água proveniente da piscicultura. Em conseqüência às 
características da água, ou seja, rica em matéria orgânica, esta prática foi substituída pela 
utilização de água de poço, uma vez que as partículas em suspensão começaram a causar 
o entupimento dos aspersores. Por este motivo, foi construído um tanque subterrâneo, 
revestido com lona plástica, com capacidade para 50.000 litros. A água captada para o 
abastecimento do tanque é classificada como semi-potável, e passa por um filtro antes de 
ser utilizada para a irrigação. 

A capacidade atual do viveiro de Promissão é de 1 milhão de mudas.  

Para a realização dos reflorestamentos são utilizadas duas estratégias de implantação: 
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• Com Recursos Próprios 

Esta atividade consiste na implantação e manutenção de florestas mistas em áreas de 
domínio da Empresa, principalmente nas ilhas e margens de seus reservatórios, além de 
áreas de empréstimo.  

No corrente ano, a AES Tietê efetuou o plantio de 138.097 mudas em 113 ha (espaçamento 
3x3, 1111 mudas/ha) distribuídos na margem direita do reservatório. (Ver Mapa das 
Estações e Pontos de Amostragem/Reflorestamento, no Anexo Cartográfico). 

É importante salientar que o plantio é realizado na borda do reservatório, que corresponde 
às áreas marginais ao reservatório e/ou ilhas, na faixa que vai da cota máxima de operação 
até a cota de desapropriação, como está esquematizado na Figura 3. 

Figura 3 – Classificação das Áreas Marginais do Reservatório 

Na figura acima, as áreas marginais do reservatório foram classificadas em Faixas A, B e C, 
onde: 

Faixa de Plantio (Faixa A): faixa de terra compreendida entre a cota máxima 
maximorum e a cota de desapropriação, incluindo-se as ilhas; 

Faixa de segurança (Faixa B): faixa de terra compreendida entre a cota máxima 
normal de operação do reservatório e a cota máxima maximorum, incluindo-se as 
ilhas; 

Reservatório (Faixa C): corresponde à área compreendida pelo corpo d’água até a 
cota máxima normal de operação. 

LIMITE  DE  PROPRIEDADE

C

B

AES TERCEIROS

A
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• Fomento Florestal 

Para solucionar as dificuldades de atuação da empresa nas áreas situadas fora dos seus 
domínios, mas cuja influência afeta seus trabalhos de conservação ambiental, e envolver a 
coletividade nos seus programas de conservação, desenvolveram-se estratégias de atuação 
em parceria, através do programa de fomento florestal.  

O fomento florestal é uma cooperação recíproca e voluntária entre a Empresa e os 
proprietários rurais estabelecidos nas áreas de influência dos reservatórios, mediante 
contrato celebrado entre as partes. Os contratos também são firmados com as Prefeituras 
Municipais.  

A Empresa fornece o projeto técnico, as mudas de espécies nativas regionais e a 
assistência técnica, cabendo ao interessado o fornecimento dos insumos básicos, a mão de 
obra e a área, necessários à implantação e manutenção dos projetos. 

De acordo com os contratos de plantio por fomento florestal, foram plantadas, no período de 
1991 a janeiro de 2000, 195.485 mudas em 19 municípios. 

10.2 PROGRAMA DE MANEJO PESQUEIRO 

10.2.1 INTRODUÇÃO 

Com a construção de uma represa, o fluxo da água é barrado, ocasionando a inundação da 
área e aumento do tempo de residência da água, fato que leva à mudanças profundas na 
estrutura e funcionamento do ecossistema. 

Estas mudanças ambientais alteram as características físico-químicas da água, assim como 
também modificam a estrutura das comunidades aquáticas, adaptadas ao meio lótico. As 
comunidades dos reservatórios são o resultado de um processo de reestruturação das 
comunidades que originalmente ocupavam os rios. São marcadas pela extinção local de 
alguns de seus componentes e alterações na abundância da maioria, permanecendo 
apenas as espécies que podem se reproduzir e se alimentar no novo ambiente. 

Neste sentido, o Programa de Manejo Pesqueiro contribui para a manutenção da ictiofauna 
nos reservatórios formados, visando, de um modo geral, a preservação da diversidade 
biológica e a sustentação da exploração pesqueira racional.  

O manejo pesqueiro implica, obrigatoriamente, na existência de conhecimentos sobre o 
ambiente aquático e das comunidades aí presentes.  

A fim de cumprir com este objetivo, o programa é constituído por cinco subprogramas. 
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10.2.2 JUSTIFICATIVA 

Os estudos dos ambientes aquáticos e suas interfaces com os terrestres, necessários à 
implementação do povoamento e repovoamento dos reservatórios e seus tributários, são 
desenvolvidos como parte da política ambiental da Empresa e também em cumprimento da 
legislação. 

O Programa é realizado como uma forma de mitigar e compensar os impactos resultantes 
da construção dos reservatórios, além de também permitir o fornecimento de subsídios para 
estudos e pesquisas, objetivando a caracterização das novas condições do sistema aquático 
do estado de São Paulo, modificadas substancialmente pela construção dos reservatórios 
das usinas. 

10.2.3 SUBPROGRAMA DE POVOAMENTO E REPOVOAMENTO DOS 
RESERVATÓRIOS 

Os estudos dos ambientes aquáticos e suas interfaces com os terrestres, necessários à 
implementação do povoamento e repovoamento dos reservatórios e seus tributários, são 
desenvolvidos como parte da política ambiental da Empresa e também em cumprimento da 
legislação. 

As ações incluídas, constituem peça fundamental no licenciamento dos empreendimentos 
hidroenergéticos. 

O Programa é realizado como uma forma de mitigar e compensar os impactos resultantes 
da construção dos reservatórios. 

O povoamento e repovoamento dos reservatórios é executado exclusivamente com 
espécies autóctones de piracema ou endêmicas de cada bacia considerada. 

Para a execução deste programa, a AES Tietê conta com a estrutura de duas Estações de 
Piscicultura, estando uma localizada na UHE de Promissão e a outra na UHE de Barra 
Bonita, sendo que a primeira apresenta uma capacidade de produção de alevinos superior 
à segunda. 
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Tanques na Estação de Piscicultura de Promissão Tanque de Piscicultura na Estação da UHE Barra 
Bonita 

 
Tanques de Piscicultura na Estação de Barra Bonita 

A Estação de Piscicultura de Promissão encontra-se a jusante da barragem, e desta 
maneira, a água é captada por gravidade, enquanto que na Estação de Barra Bonita, que 
localiza-se a montante, e acima do nível da barragem, a captação é por bombeamento. 

OBJETIVOS E METODOLOGIAS 

Atualmente, de acordo com o Contrato TT/006/2000, a empresa ECO Consultoria Ambiental 
e Comércio Ltda., é responsável pela produção dos alevinos e povoamento e/ou 
repovoamento dos reservatórios. Para cumprir com este objetivo, a AES Tietê disponibilizou 
para a Contratada, a estrutura das Estações de Piscicultura de Promissão e Barra Bonita. 

Na Estação de Piscicultura de Promissão estão sendo construídos seis novos tanques para 
aumentar a estrutura física para a produção de alevinos.  

No ano de 2001, a produção de alevinos para o povoamento e/ou repovoamento dos 
reservatórios da AES Tietê alcançou 2.500.000 alevinos/ano, conforme referenciado no 
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Contrato TT/006/2000, sendo que na Estação de Piscicultura de Promissão foram 
produzidos 2.000.000 de alevinos e em Barra Bonita, 500.000 alevinos. 

De um modo geral, são utilizadas sete espécies de peixes nos processos de povoamento 
e/ou repovoamento dos reservatórios, sendo elas: curimbatá (Prochilodus lineatus), piapara 
(Leporinus elongatus), pacu-guaçu (Piaractus mesopotamicus), dourado (Salminus 
maxillosus), tabarana (Salminus hilarii), piracanjuba (Brycon orbignyanus) e lambari 
(Astyanax sp.), sendo que os três primeiros são os mais utilizados. 

No reservatório de Promissão são utilizados para o povoamento e/ou repovoamento, o 
curimbatá, a piapara, o pacu-guaçu, o dourado e a piracanjuba. A estimativa para o 
peixamento deste reservatório este ano é de 250.000, 25.000, 300.000, 5.000 e 5.000 
exemplares respectivamente, totalizando 585.000 indivíduos. O período de peixamento no 
reservatório pode ser realizado em praticamente todos os meses do ano, com exceção de 
julho e agosto, sendo que o período exato, depende da disponibilidade de alevinos, em 
número e comprimento requeridos, nas Estações de Piscicultura. Os pontos de peixamento 
no reservatório de Promissão estão locados no Mapa das Estações e Pontos de 
Amostragem/Reflorestamento do Anexo Cartográfico. 

 

Construção de 6 Novos Tanques na Estação de Piscicultura de Promissão 

Os povoamentos e/ou repovoamentos serão realizados quando os alevinos atingirem um 
tamanho mínimo de 8 cm de comprimento total, visando, desta maneira, aumentar as 
chances de sobrevivência. 
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O processo de coleta de alevinos nos tanques é realizado em quatro etapas, sendo que a 
primeira consiste na passagem da rede de arrasto pelo tanque, tendo início em uma 
extremidade e término na outra, quando os alevinos ficam retidos na bolsa formada pela 
rede. 

Na segunda etapa, os alevinos agrupados no bolsão são passados por outra rede, com 
emalhe maior, permitindo que os exemplares com comprimento inferior a 8 cm escapem.  

Etapa 01 Etapa 01 

Etapa 01 Etapa 02 

A Etapa 03 constitui a retirada dos peixes da rede com uma peneira, a fim de que sejam 
colocados no balde para serem repassados para os tanques de transporte. É também nesta 
etapa que é verificado o comprimento dos alevinos, não podendo ser inferior a 8 cm.  
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Etapa 03 Etapa 03 

A quarta e última etapa, é representada pelo repasse dos peixes aos tanques para o 
transporte até os pontos de peixamento nos diversos reservatórios da AES Tietê. 

Com relação ao transporte dos peixes até os pontos de soltura, são utilizados tanques 
especiais, sendo que para quantidades pequenas, até 40.000 peixes, é utilizada uma “caixa 
para peixamento”, enquanto que, para quantidades superiores, são utilizados tanques (8), 
os quais são transportados em um caminhão. A oxigenação dos tanques é realizada com 
garrafas de oxigênio, sendo que a distribuição é efetuada por um sistema de tubos 
conectados a cada tanque. 

Etapa 04 Etapa 04 

10.2.4 SUBPROGRAMA DE ICTIOLOGIA  

O barramento de um rio provoca notáveis alterações na comunidade aquática, em especial 
sobre a ictiofauna. Durante o processo de colonização do novo ambiente formado, verifica-
se a depleção de algumas populações e a explosão de outras, em função da existência de 
condições desfavoráveis ou favoráveis, respectivamente. Esta instabilidade do sistema 
requer um acompanhamento contínuo e permanente, antes e após a formação do 
reservatório, objetivando conhecer as alterações ocorridas e as formas mais adequadas de 
proceder-se ao manejo racional desse novo sistema. 
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OBJETIVOS E METODOLOGIAS 

Este subprograma considera a análise de diversos dados, os quais são obtidos com base no 
material coletado em pontos previamente selecionados e demarcados, representativos dos 
diversos ambientes do referido reservatório (Ver Mapa de Estações e Pontos de 
Amostragem no Anexo Cartográfico). Na UHE Promissão, os dados serão levantados 
semestralmente, nos meses de janeiro e julho.  

De acordo com o Contrato TT/006/2000, a captura dos peixes será realizada com redes de 
emalhar (variando de 3,0 à 23,0 cm nó a nó, malha esticada, 20 m de comprimento em 
ambiente lótico e 40 m em ambiente lêntico), a rede permanece na água durante 
aproximadamente 24 horas, com despescas periódicas. Esporadicamente serão utilizadas 
tarrafas e espinhéis, apenas para o auxílio no levantamento das espécies presentes.  

Nos parágrafos subseqüentes, segue a relação dos diversos itens que serão contemplados 
neste Subprograma, com as respectivas metodologias utilizadas. 

Para a identificação taxonômica das espécies serão utilizados os trabalhos de Britski (1972) 
e Garavelo (1979), além de chaves de identificação. A classificação taxonômica segue 
Lauder & Liem (1983). 

A fim de que se obtenha a CPUE (Captura por Unidade de Esforço), as áreas das redes de 
espera serão previamente calculadas, de forma a possibilitar a expressão dos resultados em 
captura por unidade de esforço. Os resultados são expressos em número de 
indivíduos/1000 m² rede/dia. Para o cálculo utiliza-se a expressão: CPUE = N/A*1000, onde 
N = número de indivíduos e A = área total das redes, em m². 

A estimativa do tamanho da primeira maturação gonadal é determinado com base na 
distribuição relativa de fêmeas adultas (Estágios II, III e IV), em função das classes de 
comprimento total. Metodologia descrita em Santos (1978) e Vazzoler (1981). 

A época de reprodução é determinada através da obtenção do IGS (índice gonado 
somático), considerando a porcentagem de participação do peso das gônadas no peso total 
dos peixes para as fêmeas. Metodologia descrita em Godinho (1972), Santos (1978) e 
Vazzoler (1981). 

O hábito alimentar será classificado quanto à natureza e a diversidade dos alimentos, 
segundo Zavala-Camin (1996). 

A distribuição da freqüência de ocorrência de cada espécie é calculada considerando-se o 
número total de exemplares capturados no local como 100%. 

A constância é representada pelo índice de permanência das espécies em determinados 
locais, tidas como “Constantes, Acessórias e Acidentais”. Este índice é calculado pela 
metodologia descrita em Dajoz (1973). 
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A similaridade constitui a avaliação das mudanças espaciais e temporais na estrutura das 
comunidades, e é obtida mediante o método da presença e ausência descrito através do 
Índice de Jaccard (Southwood, 1978) e o método de similaridade proporcional através do 
Índice de Renkonen (Margalef, 1974). 

A diversidade, equitatividade e a riqueza constituem índices para comparação de 
diversidades específicas das populações em determinados porções do reservatório, ou entre 
pontos de coleta de dados. Estes índices são determinados através do Índice de Shannon 
Wiener (Margalef, 1974) e Pielou (1975). 

10.2.5 SUBPROGRAMA DE LEVANTAMENTO DA PRODUÇÃO PESQUEIRA 

A pesca constitui um dos vários usos múltiplos dos reservatórios, sua administração racional 
torna obrigatório o conhecimento das características bióticas e abióticas desses sistemas e 
do seu potencial pesqueiro e a conseqüente evolução ao longo do tempo. As variações 
ocorridas podem indicar a existência de alterações no meio aquático produzidas por 
sobrepesca, poluição ou outros fatores, permitindo as devidas correções. 

OBJETIVOS E METODOLOGIAS 

Na coleta de dados há o envolvimento dos pescadores dos núcleos de pesca trabalhados. 
Os técnicos da empresa contratada, no caso a ECO Consultoria Ambiental e Comércio 
Ltda., em conjunto com o presidente da Colônia, através de reuniões, explicam 
detalhadamente aos líderes de cada núcleo sobre os objetivos do trabalho.  

Essas informações são repassadas aos pescadores pelos respectivos líderes. A seguir, 
estes são cadastrados por núcleo, recebendo orientação detalhada sobre o preenchimento 
de um formulário que é distribuído a cada um. A cada dois meses, o mesmo é recolhido por 
um técnico da empresa contratada, sendo entregue outro em branco, bem como cópia do 
formulário do mês anterior, que fica de posse do pescador. Aproveita-se o momento para 
esclarecimentos de dúvidas que porventura existam. Solicitações e reivindicações 
apresentadas pelos pescadores são anotadas e solucionadas dentro do possível. A análise 
dos dados é feita agrupando-se as informações por núcleo de pesca e reservatório, em 
ordem decrescente de produção pesqueira mensal, por espécie e total. 

Através deste Subprograma, será conhecida a produção pesqueira total e por espécie dos 
reservatórios, bem como sua evolução. Também será possível verificar a contribuição das 
espécies introduzidas para a comunidade já existente no reservatório. 

Com base nos dados coletados junto aos pescadores profissionais, através do 
preenchimento dos formulários, também será possível avaliar o esforço de pesca (CPUE) 
empregado pelo pescador.  
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Através dos formulários, os pescadores fornecerão informações como kg/peixe/dia/pescador 
e os dias efetivos de pesca. 

No reservatório de Promissão, o Subprograma de Levantamento da Produção Pesqueira é 
desenvolvido em 6 núcleos de pesca: Prainha, Sabino, Porto Ferrão, Vila Honestina, Porto 
do Governo e Cambaretiba. A freqüência é bimestral, a partir do mês de janeiro.  

10.2.6 SUBPROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE POPULAÇÕES 

O monitoramento do pescado desembarcado em relação ao tamanho e composição 
fornecem indicações relevantes acerca do estado de conservação dos estoques e do grau 
de exploração a que estão sendo submetidos. Assim, uma redução no tamanho do pescado 
capturado revela sintomas de sobrepesca. Além disso, esse monitoramento é imprescindível 
para uma melhor avaliação dos programas de estocagem (repovoamento).  

OBJETIVOS 

 Monitorizar a ação da pesca comercial sobre os “estoques” das principais espécies 
de importância comercial; 

 Verificar a contribuição à pesca comercial a partir da estocagem realizada; 

 Subsidiar a aplicação de técnicas de manejo pesqueiro. 

METODOLOGIA 

As coletas de campo são realizadas bimestralmente no reservatório junto aos pescadores 
profissionais. As espécies para o estudo foram pré-determinadas, com base na sua 
disponibilidade constatada na pesca comercial. 

Entre as informações colhidas destacaram-se (I) abundância numérica por espécie e mês; 
(II) comprimento total dos indivíduos (cm); (III) peso total dos indivíduos (g). 

10.2.7 SUBPROGRAMA DE SALVAMENTO DE PEIXES EM UNIDADES 
GERADORAS  

Devido à necessidade de manutenção de estruturas e equipamentos que podem causar 
aprisionamento de peixes, existe uma norma específica que deverá ser seguida, a instrução 
IM/159/2000, que estabelece os procedimentos e atribuições das unidades de produção em 
todos os fechamento e esgotamento de máquinas hidrelétricas, eclusas ou salvamento de 
vertedouros, visando um adequado salvamento dos peixes que ali possam ter sido retidos. 

O salvamento de peixes será realizado todas a vezes que houver a parada do(s) 
equipamento(s) para manutenção. 
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Para o Programa de Manejo Pesqueiro a ser desenvolvido na UHE Promissão, segue o 
seguinte cronograma: 

Período 
Povoam. e 
Repovoam. 

Ictiologia 
Levantamento da 
Produção Pesqueira 

Avaliação de 
Populações 

Salvamento

Jan.      

Fev.      

Março      

Abr.      

Maio      

Jun.      

Jul.      

Ago.      

Set.      

Out.      

Nov.      

Dez.      

 

10.3 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS PROBLEMAS COM 
MACRÓFITAS NOS RESERVATÓRIOS – DESENVOLVIMENTO 
DE PROGRAMAS DE MANEJO INTEGRADO DAS PRINCIPAIS 
ESPÉCIES PRESENTES 

10.3.1 INTRODUÇÃO 

De acordo com o Contrato TTN/034/2000, firmado entre a Fundação de Estudos e 
Pesquisas em Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia - FUNEP e a AES Tietê (ex 
CGEET), a Faculdade de Ciências Agronômicas, Campus de Botucatu - UNESP, executará, 
sob a coordenação do Prof. Dr. Edivaldo Domingues Velini, o Projeto de Monitoramento dos 
Problemas com Macrófitas nos Reservatórios, a fim de criar subsídios para o 
Desenvolvimento de Programas de Manejo Integrado das Principais Espécies Presentes. 

No Brasil, lagos e rios são importantes para o fornecimento de água para dar suporte aos 
sistemas de produção agrícola e industrial, para consumo humano, recreação, navegação, 
irrigação, pesca e geração de energia elétrica. Décadas de desmatamento indiscriminado e 
uso inadequado da terra estimularam o carregamento de nutrientes para o leito de rios e 
reservatórios. O carregamento de parte dos fertilizantes utilizados em culturas agrícolas, 
além da grande carga de esgotos residenciais e industriais têm levado cursos e 
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reservatórios de água, naturais ou artificiais, a uma condição de desequilíbrio, caracterizada 
pela grande disponibilidade de nutrientes, que acelera o crescimento de vegetação aquática 
indesejável. 

Embora uma quantidade mínima de vegetação aquática nativa seja necessária como fonte 
de O2, alimento e abrigo para a vida aquática, grandes massas destes vegetais podem 
dificultar a navegação, pesca, recreação e entupir a tomada de água de turbinas de usinas 
hidrelétricas. 

Uma vegetação densa sobre a superfície pode tornar praticamente nula a concentração de 
O2 dissolvido em função da não penetração de luz em quantidades suficientes para suportar 
o crescimento de organismos fotossintetizantes na coluna de água. Mesmo comunidades de 
plantas imersas, que produzem grandes quantidades de O2 durante o dia, em função da 
pequena capacidade de armazenamento da água, podem exaurir, durante a noite, o estoque 
de O2 dissolvido. Nas duas situações, espécies mais exigentes em O2 dissolvido, como 
peixes, podem ser eliminadas do local. 

Deve ser destacado que algumas das espécies de plantas que têm causado problemas no 
estado de São Paulo, como por exemplo, Egeria densa e Egeria najas, são nativas do 
Brasil, mas originárias de outras bacias hidrográficas, sendo classificadas, portanto, como 
exóticas. 

Em muitas oportunidades tem sido demonstrado que o único caminho viável para a 
combinação de altos níveis de eficiência com impacto ambiental baixo ou nulo é a utilização 
do manejo integrado de plantas aquáticas. Se, por um lado, o manejo integrado pode reduzir 
o uso de práticas de controle, por outro, aumenta a dependência de bancos de informações 
para a tomada de decisões sobre o momento de controlar, que método utilizar e em quais 
áreas o controle deve ser feito. 

O conceito de manejo integrado é muito amplo e envolve um somatório de tecnologias de 
diversas áreas, destacando-se a biologia, a ecologia, a economia, a matemática, a química 
e a informática. Consiste na criação de uma estrutura objetiva para tomada de decisões 
quanto ao uso dos vários métodos de controle. Esta estrutura, por vezes complexa, deve 
considerar os efeitos ecológicos e sociais negativos de cada método de controle. Em 
resumo, o manejo integrado visa manter as populações alvo, abaixo de níveis de dano 
econômico através do uso de técnicas representadas pelos diversos métodos de controle. 

Os programas de manejo integrado de pragas, doenças ou plantas daninhas devem 
considerar, no mínimo, as seguintes etapas: 

• identificação taxonômica das espécies alvo de controle. Esta etapa será cumprida 
neste projeto; 

• obtenção de informações sobre a biologia das espécies alvo de controle e 
caracterização do ambiente em que ocorrem. Neste projeto serão desenvolvidas 
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técnicas para a realização deste levantamento utilizando imagens de satélites 
(Landsat 7 e Iconos); 

• avaliação populacional. No caso de plantas aquáticas esta avaliação é representada 
pela área de ocorrência e acúmulos de biomassa, sobrepondo-se, em parte, com a 
etapa anterior. Tem por objetivo prever a necessidade de controle e determinar a 
prática de controle a ser utilizada. Neste projeto, o levantamento de ocorrência de 
plantas aquáticas e a caracterização do ambiente permitirá inferir sobre a evolução 
da área ocupada pelas várias espécies e a necessidade de controlá-las; 

• identificação, produção e criação de inimigos naturais para liberação em campo. Não 
previsto nesta etapa do projeto; 

• desenvolvimento de práticas de controle. No caso de plantas aquáticas devem ser 
destacados o controle químico, o controle mecânico e o controle biológico (por 
patógenos, insetos ou peixes). Não previsto nesta etapa do projeto; 

• desenvolvimento de trabalhos de modelagem para auxiliar na seleção de áreas que 
receberão controle, que tipo de controle será utilizado e qual o nível de controle 
desejado; 

• análise dos resultados obtidos e realimentação do banco de informações. 

Considerando o exposto, este projeto tem como primeiro objetivo o desenvolvimento de 
técnicas para a avaliação da área com infestação de plantas aquáticas imersas e emersas 
utilizando imagens de satélite (Landsat e Iconos) e levantamentos georeferenciados. Após o 
desenvolvimento das técnicas, os levantamentos serão realizados em todos os reservatórios 
em duas épocas, estação seca e estação chuvosa. A caracterização do ambiente de 
ocorrência das plantas será realizada através da análise periódica da água e do sedimento 
coletados em pontos representativos do reservatório. 

10.3.2 JUSTIFICATIVAS 

Alguns reservatórios vem apresentando nos últimos anos uma densidade cada vez maior de 
macrófitas aquáticas emersas e submersas, a ponto de causar a obstrução ou redução do 
fluxo de água para as turbinas, destruição das grades de proteção das tomadas d’água, 
obstrução de eclusas e das rotas de navegação. Em casos extremos, pode ocorrer o 
rompimento das grades, obrigando a interrupção imediata do funcionamento da turbina. 

Os danos provocados pelas plantas aquáticas à geração de energia podem ser 
quantificadas pela soma dos custos com limpeza das grades e remoção da vegetação, a 
perda de receitas devido à indisponibilidade das turbinas e a perda de água. Soma-se a 
isso, o permanente estado de alerta dos operadores e a necessidade de se alterar o modo 
de operação das usinas a montante e jusante para minimizar os prejuízos. 

A presença dessas plantas tem também provocado inconvenientes aos municípios situados 
nas margens dos reservatórios, como o acúmulo de lixo e outros sedimentos, a proliferação 
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de insetos, incluindo vetores de doenças humanas e prejuízos ao turismo regional, por 
dificultar os esportes aquáticos e festas tradicionais, além de prejudicar a pesca profissional 
e esportiva. 

As macrófitas são parte integrante dos ecossistemas aquáticos e, desde que coexistindo 
em equilíbrio, proporcionam inúmeros benefícios, entre os quais se incluem a oxigenação 
da água, refúgio para peixes, aves e outros organismos, proteção contra a ação erosiva da 
água nas margens e remoção de nutrientes da água. Porém, quando este equilíbrio é 
alterado, seja por causa da poluição, construção de barragens ou outras condições que 
alteram o ambiente aquático, pode ocorrer o desenvolvimento excessivo das mesmas, com 
efeitos prejudiciais ao ambiente e ao uso da água. 

O Projeto de Monitoramento dos Problemas com Macrófitas Aquáticas considera, em suas 
etapas iniciais, todos os reservatórios da AES Tietê com o mesmo enfoque, uma vez que, 
suas etapas iniciais seguem um padrão com relação aos levantamentos de campo, que 
servirão de subsídio para as etapas subseqüentes, as quais serão individualizadas para 
cada reservatório, considerando as características particulares de cada corpo d´água. Por 
este motivo, considera-se neste programa, todos os reservatórios da AES Tietê. 

10.3.3 METODOLOGIAS 

A primeira atividade do projeto consiste no dimensionamento, descrição e localização das 
áreas dos reservatórios de Água Vermelha, Bariri, Barra Bonita, Caconde, Euclides da 
Cunha, Ibitinga, Limoeiro, Mogi-Guaçu, Nova Avanhandava e Promissão. Serão adquiridas 
imagens Landsat recentes dos reservatórios em todas as bandas espectrais. Serão 
desenvolvidos procedimentos para discriminação de áreas infestadas com os vários tipos de 
plantas. Os procedimentos desenvolvidos serão padronizados e aplicados às imagens das 
áreas obtidas na estação chuvosa e na estação seca. Eventualmente, a presença de 
nebulosidade poderá limitar o uso da técnica em épocas chuvosas; neste caso serão 
analisadas somente as frações da área não cobertas por nuvens.  

Serão adquiridas imagens pancromáticas e multiespectrais obtidas pelo satélite “Iconos”. 
Em função dos custos elevados, serão adquiridas imagens somente de áreas previamente 
selecionadas. A priori foi estabelecido que será feito o imageamento de algumas áreas 
infestadas com plantas aquáticas do reservatório de Barra Bonita nas duas épocas de 
avaliação estabelecidas; a seleção será feita a partir das imagens Landsat. As imagens do 
“Iconos” podem ser obtidas em três opções: imagens pancromáticas com resolução espacial 
de 1m e custo aproximado de R$75,00/km²; imagens multiespectrais (três bandas) com 
resolução espacial de 4m e custo aproximado de R$78,00/km²; sobreposição da imagem 
pancromática com multiespectral com custo aproximado de R$85,00/km². Na primeira época 
de avaliação, serão adquiridas as três opções de imagem para que a viabilidade técnica e 
econômica do trabalho com cada uma delas possa ser avaliada. 
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A combinação de determinadas bandas das imagens Landsat permite obter informações 
importantes sobre a qualidade da água dos reservatórios. A definição dos pontos de 
amostragem de água será feita após a análise inicial das imagens. Serão determinadas as 
seguintes características: pH, condutividade, temperatura, turbidez, transparência, sólidos 
totais, sólidos dissolvidos, sólidos em suspensão, transmissão de luz em diferentes 
comprimentos de onda, teor de oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, teores de 
fosfatos e fósforo, sulfatos, nitratos, nitritos, amônia, cálcio, magnésio, potássio e outros 16 
nutrientes ou contaminantes de água. As amostragens de água serão feitas em quatro 
épocas do ano (Fevereiro; Maio; Agosto e Novembro). Está prevista a coleta e análise de 
480 amostras compostas de água. A priori serão coletadas amostras em três profundidades 
em quatro pontos de amostragem por reservatório, em cada época. As amostras serão 
obtidas em três horários do dia e agrupadas para constituir uma única amostra composta. 
Informações obtidas no trabalho com imagens de satélite e sobre a estratificação dos 
reservatórios, avaliada em levantamento preliminar poderão alterar esta programação inicial, 
mas o número de amostras compostas por reservatório será mantido. Nas mesmas épocas 
e locais de amostragem de água, serão coletadas amostras do sedimento dos lagos; serão 
realizadas análises granulométricas e determinados os teores de matéria orgânica e de 
macro e micronutrientes além dos principais metais presentes nas bacias dos rios: Tietê, 
Pardo, Grande e Mogi-Guaçu. 

A relação entre as características abióticas do reservatório e a ocorrência de macrófitas será 
estabelecida através de correlações simples e múltiplas. Os resultados das análises de 
qualidade ambiental e de ocorrência de macrófitas serão dispostos em mapas digitais 
georeferenciados. 

Após a identificação das principais espécies de plantas aquáticas e caracterização do 
ambiente em que ocorrem, além do desenvolvimento das técnicas para o dimensionamento 
das áreas ocupadas por macrófitas, será avaliada a necessidade de adoção de práticas de 
controle em cada reservatório, selecionando-se o conjunto de métodos mais adequados a 
cada situação. 

Quanto ao controle mecânico, será utilizado um protótipo de uma colhedora automática de 
plantas flutuantes ou imersas. A recolhedora terá como características fundamentais a 
capacidade de trabalho (corte e recolhimento) até 2 m de profundidade, grande capacidade 
de carga (20 m³), fácil navegação e baixo custo de construção e manutenção. Poderá, 
também, ser utilizada no recolhimento de lixo flutuante, um problema freqüente em muitos 
reservatórios nacionais. 

Considerando o controle biológico, será determinada a importância do controle naturalmente 
exercido nos locais de ocorrência. Serão selecionados e estudados, agentes com potencial 
de controle das principais espécies encontradas nos levantamentos. 
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Quanto ao controle químico, serão selecionados os compostos mais eficientes para as 
principais espécies de plantas aquáticas que demandem controle. Será dada prioridade com 
os herbicidas fluridone, diquat, 2,4-D, sais e quelatos de cobre, glyphosate e imazapyr, em 
processo de registro para uso em ambientes aquáticos, no Brasil. O laboratório de matologia 
da FCA/UNESP dispõe de métodos analíticos de baixo custo que permitirão estudar a 
dinâmica desses compostos em ambientes aquáticos que receberam a aplicação dos 
mesmos. Será utilizado um equipamento de aplicação adaptado ao trabalho em ambiente 
aquático (montado em barco convencional ou airboat). Havendo recursos, o barco poderá 
contar com uma bomba com fluxo variável e sistema de navegação e indicação de posição 
por satélite assistido por radar, aumentando a precisão das aplicações, com ganhos em 
termos de eficiência e segurança para o ambiente. A análise dos programas de controle de 
plantas aquáticas fundamentados no uso de herbicidas, utilizados em outros países, indica 
que o ponto crítico dos mesmos refere-se ao baixo nível de eficiência dos sistemas de 
aplicação utilizados, havendo grandes perdas dos produtos aplicados, agravando os 
problemas toxicológicos e ambientais decorrentes. 

Os levantamentos de infestação e qualidade da água serão continuados para que seja 
consolidada a base de dados cuja criação foi iniciada na Fase I do projeto. Ao término de 
cada ano de atividades, serão feitas reuniões entre os pesquisadores e técnicos da empresa 
financiadora para avaliação da qualidade dos resultados obtidos e definição de prioridades 
para o(s) próximo(s) ano(s). 

O encerramento do projeto ocorrerá promovendo-se um encontro com técnicos da AES 
Tietê, de outras empresas geradoras de energia elétrica, do IBAMA e ANEEL para 
divulgação, discussão e avaliação dos resultados obtidos. Experiências anteriores indicam 
que tal tipo de evento é bastante eficaz na divulgação das informações além de permitir o 
estabelecimento de diretrizes para atividades futuras. 

10.3.4 CRONOGRAMA 

O Cronograma a seguir mostra as atividades do projeto 
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Cronograma de Atividades do Projeto 

Meses 
Atividades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Desenvolvimento de metodologias e equipamentos.             

Levantamentos preliminares com determinação das 
coordenadas limites dos reservatórios para aquisição 
de imagens de satélite 

            

Coletas preliminares de água para determinação da 
estratificação dos reservatórios e seleção de pontos de 
amostragem 

            

Aquisição de imagens Landsat             

Aquisição de imagens Iconos             

Interpretação de imagens de satélite             

Amostragem de água e sedimento             

Realização de análises de água e sedimento em 
laboratório 

            

Levantamentos de plantas aquáticas em campo             

Avaliação da importância das várias espécies de 
plantas aquáticas 

            

Previsão de problemas com plantas aquáticas e 
estabelecimento de considerações sobre a viabilidade 
das práticas de controle 

            

Elaboração de relatórios             

 

10.4 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DOS RESERVATÓRIOS 

10.4.1 SUBPROGRAMA DE QUALIDADE DA ÁGUA 

O Subprograma de Qualidade da Água engloba a análise das características físicas, 
químicas e biológicas do reservatório de Promissão. 

Os parâmetros contemplados na caracterização física e química são os seguintes: 
temperatura ambiente e da água, transparência (com disco), teor de Oxigênio dissolvido, 
condutividade elétrica, pH, turbidez, cor, alcalinidade, dureza total, dureza CO3 e HCO3, 
sólidos totais, sólidos totais dissolvidos, sólidos em suspensão, nitratos, amônia, Fósforo 
total, Nitrogênio orgânico, Magnésio, Cobre, Cromo, Zinco, Manganês, Ferro, Níquel, 
Alumínio, Mercúrio, clorofila e feofitina.  

A determinação da transmissão de luz em comprimentos de onda entre 190 nm e 900 nm, 
permite determinar, para cada um dos comprimentos de onda nesta faixa, a taxa de 
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transmissão ou extinção em colunas de água com diferentes alturas (de centímetros a 
metros). Esta avaliação, após a devida modelagem, permite estimar o potencial de 
crescimento de vegetais em diversas profundidades além do potencial de degradação de 
compostos orgânicos. 

A caracterização biológica será realizada mediante a amostragem dos teores de clorofila e 
feofitina.  

METODOLOGIAS 

Com base na análise de imagens obtidas por satélite, foram determinados 4 pontos de 
amostragem no reservatório de Promissão, sendo um a aproximadamente 1 Km acima da 
barragem, um na confluência do rio Dourado com o rio Tietê e os demais nos tributários 
ribeirões Cervo Grande e Três Pontes.  

As amostras serão coletadas em três profundidades, superfície, meio e fundo. 

As análises físicas e químicas serão realizadas por métodos padronizados 
internacionalmente e validados no laboratório utilizando as técnicas de espectrofotometria e 
titulometria. 

As análises de clorofila e feofitina serão realizadas em todas as amostras utilizadas para 
determinação de propriedades físicas e químicas da água. 

As amostragens serão semestrais (janeiro e julho). 

10.5 PROGRAMA DE USO MÚLTIPLO DOS RESERVATÓRIOS 

A construção de obras hidráulicas com geração de reservatórios, sugere uma análise mais 
ampla das possibilidades de exploração de outras potencialidades tanto para o lago formado 
como para as áreas de entorno. Assim, deve ser feito um levantamento para avaliar as 
potencialidades criadas, o interesse despertado pela sociedade e os efeitos das condições 
criadas, quer sejam estes positivos ou negativos. Sendo adotadas medidas que ampliem e 
otimizem o uso das áreas do reservatório, as alterações que ocorreram com a variação do 
ambiente poderão torna-se um fator multiplicador dos benefícios gerados.  

10.5.1 SUBPROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DA EXPLORAÇÃO MINERAL 

JUSTIFICATIVA 

A modificação das condições naturais dos cursos d’águas por uma barragem são muitas, 
dentre elas cabe destacar a redução das velocidades da corrente a montante gerando novas 
áreas de deposição de sedimentos carreados pelos cursos d’água contribuintes e o 
alagamento de áreas tradicionalmente produtoras, ou mesmo de potencialidade em recursos 
minerais, localizadas normalmente nas antigas planícies aluviais então inundadas. Neste 
sentido pode ser observado que a variação do ambiente vão criar uma variação nos modos 
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e locais de exploração, muitas vezes podendo causar danos ao meio ambiente e/ou conflitos 
sociais. 

Por sua vez, sabe-se que a explotação mineral tende a provocar alterações no meio físico, 
gerando muitas vezes impactos ambientais negativos.  

Com o objetivo de evitar conflitos e danos ambientais a AES Tietê propõe a implantação do 
Programa de Acompanhamento da Exploração Mineral, uma maneira de caracterizar e 
disciplinar as atividades de minerações nas áreas dos reservatórios. 

OBJETIVOS 

 Definir o perfil socioeconômico das atividades de mineração; 

 Cadastrar as explorações minerais ocorrentes no reservatório;  

 Realizar o levantamento de áreas impactadas por antigas explorações; 

 Realizar o inventário da situação legal das atividades de mineração, cadastrando os 
processos minerários, bem como as licenças expedidas pelos órgãos competentes 
(prefeitura, DNPM, CETESB, IBAMA, etc.); 

 Possibilitar o planejamento de adoções de medidas preventivas, atenuadoras de 
eventuais conflitos com as atividades mineiras. 

10.5.2 SUBPROGRAMA DE USO E OCUPAÇÃO DAS BORDAS DO RESERVATÓRIO 

De acordo com o estabelecido no Contrato TT/006/2000, firmado entre ECO Consultoria 
Ambiental e Comércio Ltda. e a AES Tietê, este Subprograma visa produzir mapas 
digitalizados georreferenciados que contemplem aspectos do uso do solo, considerando o 
uso urbano, agropecuária, cobertura vegetal, problemas decorrentes de poluição, erosão, 
etc., dentro da faixa de domínio visual a partir do nível máximo operacional dos 
reservatórios. 

METODOLOGIA 

O levantamento de campo será realizado por via fluvial e/ou terrestre, em áreas adjacentes 
ao reservatório e nas áreas de influência. 
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10.6 PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSÃO 

O impacto da erosão no empreendimento pode-se dar pelo assoreamento do reservatório, 
pela degradação das encostas marginais do corpo d’água  

O programa de controle de erosão tem como objetivo principal avaliar os processos erosivos 
decorrentes da formação do reservatório, realizando seu cadastramento e monitoramento 
para a avaliação do nível de criticidade destes processos e da necessidade de implantação 
de medidas preventivas, corretivas ou mitigadoras.  

METODOLOGIA 

Com base nos pontos cadastrados neste relatório, deverá ser realizado o levantamento 
detalhado dos mesmos, onde serão abordados os seguintes itens: 

• Realização de levantamento topográfico detalhado, com elaboração de perfis 
topográficos; 

• Amostragem do material para determinação de parâmetros físicos (limites de 
Atterberg, granulometria, etc); 

• Ensaios in situ para determinação de parâmetros físicos (taxa de infiltração, 
resistência dos solos, perfil do solo, etc.); 

• Implantação de marcos topográficos para o referenciamento da topografia; 

• Avaliação do avanço da erosão e determinação da taxa de perda de material; 

• Avaliação da estabilidade dos taludes junto às áreas de residências; 

• Elaboração das medidas preventivas, corretivas ou mitigadoras necessárias às 
áreas; 

• Elaboração de relatório. 

10.7 PROGRAMA DE CONTROLE DE ASSOREAMENTO 

Os impactos associados ao assoreamento de reservatórios são inúmeros, podendo ser 
destacados os seguintes: 

• Perda do volume total do reservatório; 

• Perda de volume de controle de cheias devido à formação de depósitos nas 
desembocaduras dos cursos de água tributários; 

• Prejuízo na operação da usina pelo assoreamento das soleiras das tomadas d`água; 
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• Prejuízo nas estruturas (comportas, tubulações, turbinas e outras peças) por 
abrasão; 

• Perda da qualidade das águas por turbidez e por veiculação de poluentes pelos 
sedimentos em suspensão; 

• Degradações em áreas marginais por enchentes e processos de erosão provocadas 
pela obstrução das desembocaduras dos cursos d`água contribuintes; 

• Destruição local dos habitats aquáticos; 

• Impossibilidade de acesso de peixes aos locais de reprodução nos rios contribuintes; 

• Comprometimento de canais ou eixos de navegação. 

Esses fatores sugerem a realização de um programa com estudos sobre o 
assoreamento, onde deverão ser abordados os seguintes itens: 

• Levantamento dos postos sedimentométricos existentes ou desativados na área de 
interesse; 

• Apresentação e interpretação das séries históricas dos postos já existentes; 

• Definição da localização dos pontos das estações ou locais de coleta dos dados 
sedimentométricos, quando da falta de postos sedimentométricos na região; 

• Coleta de dados hidrológicos e sedimentológicos (série de vazões, descarga sólida,, 
granulometria do sedimento em suspensão e do leito, etc.); 

• Processamento dos dados (avaliação das descargas sólidas, taxas de assoreameto 
do reservatório, avaliação da frequência e dos pontos de amostragem, etc.); 

• Elaboração de relatório. 

10.8 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

10.8.1 JUSTIFICATIVA 

A Usina Hidrelétrica de Promissão encontra-se inserida de forma definitiva e importante na 
realidade societária dos oito municípios banhados de forma direta pelo reservatório, 
envolvendo o relacionamento com instituições locais, com os usuários e moradores da orla 
do reservatório e com a população em geral, na medida em que o reservatório e alguns 
equipamentos que se encontram no seu entorno são importantes componentes da estrutura 
de lazer e turismo da região. 
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A importância social da AES Tietê não se vincula exclusivamente à sua participação 
empresarial, mas também representa uma importante instituição que vem a se somar ao 
elenco de instituições locais, atuantes na região, em conjunto com as comunidades. Pelo 
porte da empresa, inevitavelmente esta passará a responder à solicitações de parcerias e 
apoios institucionais e financeiros, que necessitarão ser triados e direcionados de forma 
coerente com os objetivos e filosofia da empresa. 

Por ser responsável por um equipamento, do porte de uma usina hidrelétrica, com elevado 
impacto socioeconômico e ambiental, serão necessárias ações de educação ambiental e de 
inserção institucional promovidas pela AES Tietê. O sucesso destas ações, em termos de 
melhoria da qualidade ambiental da região e da percepção pela população da imagem da 
empresa dependerá de uma intensa coordenação de esforços e iniciativas com as 
instituições locais, que não podem ser alijadas deste processo sob pena de tornar a 
iniciativa pouco visível ou mesmo percebida como estranha junto à comunidade. 

Em vista destas considerações, justifica-se o desenvolvimento de um Programa de 
Comunicação Institucional, dividido em três subprogramas: o de Relacionamento com as 
Comunidades, o de Inserção Institucional e o de Educação Ambiental. 

10.8.2 SUBPROGRAMA DE RELACIONAMENTO COM AS COMUNIDADES 

OBJETIVOS 

RECADASTRAMENTO DAS OCUPAÇÕES NO RESERVATÓRIO 

• Identificar quantitativamente e qualitativamente as ocupações atualmente existentes no 
reservatório de Promissão, qualificando devidamente seus usuários, 

• Elaboração de Relatório de Inspeção Patrimonial (RIP) específico para cada ocupação; 

• Locação das ocupações existentes na planta cadastral do reservatório, 

• Fornecimento de subisídios para elaboração de plano de inspeções periódicas, visando 
atendimento do cronograma exigido pela ANEEL. 

REGULARIZAÇÃO DAS OCUPAÇÕES NAS BORDAS DOS RESERVATÓRIOS 

•  Montagem de processos administrativos de formalização, referentes às ocupações de 
bordas do reservatório de Promissão, identificados por ocasião do recadastramento, visando 
a regularização através da formalização de contrato de concessão de uso, ou provocando a 
desocupação do imóvel, seja administrativa ou judicialmente, 

• Revisão dos contratos de concessão de uso gratuito, celebrados com prefeituras 
municipais, no tocante à possibilidade de celebração de contratos onerosos 
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individualizados com prováveis ocupantes, autorizados irrergulamente pelas mesmas 
prefeituras municipais. 

ALIMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA IMOBILIÁRIA 

ARQUIVO TÉCNICO 

• Manutenção do arquivo técnico, contendo as plantas índices e detalhadas, das 
desapropriações efetuadas à época da construção das barragens, além dos demais dados 
desponíveis sobre as áreas desapropriadas. 

SOFTWARES DE APOIO: BPI/RESERVAT 

• Alimentação e manutenção dos softwares BPI – Bens Patrimoniais Imóveis, utilizado 
para administração das ocupações das bordas do reservatório de Promissão e dos 
imóveis não operacionais, e do software RESERVAT, utilizado para administração das 
propriedades da Companhia, desapropriadas à época da construção da barragem. 

10.8.3 SUBPROGRAMA DE INSERÇÃO INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS 

• Gerar informações detalhadas e atualizadas dos usos e ocupações da orla dos 
reservatórios com vistas a subsidiar a ação institucional da AES Tietê junto a órgãos do 
poder público e conselhos, especialmente o de recursos hídricos e comitês gestores de 
bacias hidrográficas; 

• Acolhimento, avaliação e resposta às demandas e solicitações que são colocadas para a 
AES Tietê por parte dos órgãos de governo e instituições públicas, especialmente o 
conselho de recursos hídricos e comitê gestor de bacia hidrográfica; 

• Formulação, apresentação e defesa de proposições de interesse da AES Tietê junto aos 
órgãos de governo relacionados com as atividades e impactos da Usina, tendo em vista 
a gestão adequada dos recursos disponibilizados a partir da presença do reservatório e 
dos equipamentos da Usina. 
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10.8.4 SUBPROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

OBJETIVOS 

• Desenvolver ações de educação e informação sobre os recursos ambientais 
disponibilizados pela UHE, não apenas através da disponibilização de dados e transmissão 
de conhecimentos, mas como uma efetiva comunicação com os públicos-alvo, acolhendo e 
divulgando informações produzidas pelas próprias comunidades; 

• Elaborar e implementar ações de comunicação junto à rede escolar dos municípios da 
área de influência, informando sobre as características da Usina, os recursos físicos e 
bióticos que ela comporta e as ações necessárias para assegurar sustentabilidade ao 
uso destes recursos; 

• Elaborar, desenvolver e gerenciar uma visita orientada às instalações da UHE 
Promissão, na qual o visitante (morador local, estudantes e/ou turistas) terá uma visão 
geral do funcionamento técnico da usina, sua história, as características de seu 
reservatório e os recursos físicos, bióticos e paisagísticos que ela dispõe, sendo 
concluída com informações institucionais da AES Tietê e de sua presença no estado de 
São Paulo. A realização desta visita poderá ser integrada tanto às alternativas de lazer 
da população, quanto a roteiros turísticos da região, bem como às ações de educação 
ambiental. 

AÇÕES INICIAIS 

Dentre as ações iniciais para a inserção dos subprogramas citados anteriormente destacam-
se: 

• Retomada da aquisição de dados sobre as áreas do entorno da usina, definindo 
metodologia para coleta e atualização permanente de informações; 

• Identificação e cadastramento do conjunto de instituições locais ou com interesses 
relacionados à presença da usina, com vistas à divulgação de informações e 
estabelecimento de potenciais parceiras; 

• Promoção de reuniões e contatos de apresentação e discussão de demandas, projetos e 
monitoramento junto às instituições locais, tendo em vista o apoio a programas de 
revegetação da orla, manejo de resíduos e usos da água do reservatório; 

• Encaminhamento de projetos e iniciativas voltadas à consecução dos objetivos dos 
programas, reforçando institucionalmente a presença do empreendedor junto às 
comunidades lindeiras. 
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PARCEIROS INSTITUCIONAIS 

É importante a formação de parcerias, visando um trabalho em conjunto com todos 
segmentos da sociedade envolvidos direta e indiretamente. 

• Prefeituras e Poder Público municipais; 

• Órgãos do governo estadual (saneamento, energia, agricultura, planejamento, 
desenvolvimento, meio ambiente); 

• Órgãos do governo federal (planejamento, legislativo, interior, obras, meio ambiente); 

• Representações da sociedade civil (sindicatos, instituições, ONGs); 

• Rede de ensino fundamental e médio. 

PÚBLICO ALVO 

Constitui o público-alvo do presente programa todas as instituições interessadas no 
desenvolvimento econômico e social dos municípios da Área de Influência, bem como as 
populações que ali residem, com ênfase especial na população residente ou freqüentadora 
da orla do reservatório da Usina e estudantes. 
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