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CAP. 1 - INTRODUÇÃO
Este Estudo de Impacto Ambiental (ELA) foi elaborado visando a obtenção
de Licença Prévia (LI') para a PCH Mucuri, de acordo com a Resolução

CONAMA n"Ü01/86. O empreendimento é previsto paru implantação no
rio Mueuri. em territórios dos municípios de Pavão e Carlos Chagas, na
região nordeste de Minas Gerais.
Previamente à elaboração desle EIA, foi realizado o Estudo de Viabilidade

do

aproveitamento,

pela

Construtora

Queiroz

Galvâo

3.A. Tal

empreendimento destina-se a reforçar o suprimento de energia elétrica
na região supracitada, cujo principal pólo econômico (Tcófilo OtoniJ não
dispõe de Contes locais de geração de energia elétrica. Este aspecto a torna
dependente de longas linhas de transmissão, a partir de Governador
Valadares, além de acarretar elevado índice de perdas elétricas e menor
confiabilidade na qualidade do suprimento.

Ü LIA fornece elementos para o processo de decisão, visando a inserção
do projeto nos contextos físico, biológico e socio-econômico da região
onde será implantado. O respectivo Relatório de Impacto Ambiental
(RIMA), síntese didática e mais acessível à comunidade, encontra-se

disponível, cm documento á parte.
Nesta perspectiva, a avaliação dos impactos ambientais gerados pela

implantação e operação da PCH Mucuri foi desenvolvida dentro de bases
teóricas, conceituais e metodológicas, direcionados para o cumprimento
dos seguintes objetivos:
- fornecer subsídios ao órgão Ueenciador (IBAMA - Instituto Brasileiro do
Meio ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), para a tomada de
decisão sobre o licenciamento ambiental da PCH Mueuri;

- orientar o empreendedor sobre a melhor alternativa para implantação
do empreendimento, dentro de uma perspectiva de desenvolvimento

sustentado e de preservação ambiental, considerando-se todas as normas
e padrões de controle estabelecidos pela legislação ambiental brasileira.
Apresenta-se, a seguir, a descrição das informações logísticas do
empreendimento, em pauta.

Ciip. I - Introdução. PCH Mucuri, p<l£ -

'õT

Capítulo II
Caracterização do Empreendimento

LIMIAR
ENGENHARIA
AMBIENTAL

ai
LIMIAR
ENGENHARIA
AMOIENTAL

CAP. 2 - CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

5

2.1 - O Empreendedor

5

2.2 - O Empreendimento

5

2.3 - Objetivos eJustificattvas

5

2.4 - Localização e Acessos

6

2.5 - Histórico e Estudos de Alternativas
2.5.1 - Características Gerais doLocal da obr/í
2.5.2 -Estudos de arranjos das Estruturas

7
8
9

2.5.2.1 - Alternativa com Barragem de Concreto Rolado (CCR)

9

2.5.2.2 - Alternativa com Barragem de Enrocamento

10

2.5.2.3 - Comparação Tccnico-Kconómica entre as Alternativas

II

2.5.3 - Seleção doArranjo Geral

11

2.6 - Características do Projeto

11

2.6.1 - Dados Principais da Bacia Hidrográfica

12

2.6.1.1 - Estudos de Vazões

12

2.6.1.2 - Vazões Máximas no Período de Estiagem

13

2.6.1.3 - Hidrograma de Cheia

15

2.6.2 - Dados principais do aproveitamento Hidrelétrico

17

2.6.3 - determinação dos NA\ Máximo emínimo Operativos
2.6.4 - Determinação das Quedas de Referência e de Projeto

17
17

2.6.4.1 - Altura de Queda Nominal

2.6.4.2 - Altura de Queda de Projeto
2.6.5 - Determinação da potência Instalada (Alternativas Estudadas)

17

17
1S

2.6.6 - Regra Operativa

19

2.6.7- Vida Útil do Reservatório

20

2.6.8 - Efeito Remanso

20

2.6.8.1 - Curvas Cota x Área e Cotax Volume
2.6.8.2 - Amortecimento da Cheia de Projeto

20
21

2.6.9 - Efeito de Onda

23

2.6.10 - Estudos de Enchimento do Reservatório

25

2.7 - Obras Civis

27

2J.1 -Desvio do Rio eEnsecadeiras

27

2.7.2 - Barragem

27

2.7.3- Vertedouro

27

2.7.4- Circuito deAdução

28

2.7.4.1 -Tomada d'Água

28

2.7.4.2 - Condutos Forçados
2.7.5 • Casa de Força

29
30

2.7.6-Instaiações Provisórias (Canteiro de Orras)

31

2.7.7 - Utilização de Recursos Naturais

32

2.7.7.\ -Pedreiras

32

Cap. II - Caracterização do Empreendimento, PCH Mucuri, pág.3

#
LIMIAR
tNGINHARIA
AMBIENTAL

2.7.72 - Empréstimo de Solo

32

2.7.7.3 - Jazidas de Areia

33

2.7.7.4 - Bota-Fora

33

2.8 - Equipamentos Principais
2.8.1 - Equipamentos Elétricos

33
33

2.8.1.1 -Gerais

33

2.8.1.2 - Equipamentos Elétricos .Auxiliarcs

34

2.8.1.3 - Sistema de Iluminação

34

2.8.1.4 - Sistema de Comunicação

34

2.8.1.5 - Subestação

34

2.8.2 - Equipamentos Mecânicos

34

2.8.2.1 -Geral

34

2.8.2.2 - Vertedouro

34

2.8.2.3 - Desvio do Rio

34

2.8.2.4 -Tomada d*Agua

35

2.8.2.5 - Casa de Força

35

2.8.2.6 - Sistemas Auxiliarcs Mecânicos

35

2.9 -FichaTécnica

35

2.9.2 -Localização

35

2.9.2 - dados hidrometeorológicos

?5

2.9.3-reservatórioe energia

?(>

2.9.4 - Barragem

36

2.9.5-Desvio

36

2.9.6 - Sistema Extravasor

36

2.9.7- Sistema Adutor

?r>

2.9.8- Casa de Máquinas

37

2.9.9 - Turbinas

37

2.9.10 -Geradores

37

2.9.11 -CUSTOS

37

2.10- Cronograma de Construção

38

Cap. II - Caracterização do Empircndinieiilo, PCH Mucuri, pâg.4

*

LIMIAR
ENGENHAR!/
AMBIENTAL

IOII

CAPITUL

CAP. 2 - CARACTERIZAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO

2.1 - O Empreendedor

Grupo: Construtora Queiroz Galvão S.A;
Endereço: Rua Paraíba, 1000 - .i° andar - Funcionários Belo Horizonte MG. -Tel.: (31)3269-5800;

Dala de Origem: 10/08/1996 (registro na ANEEL);

Objetivo: Produção Independente de Energia Elétrica.

2.2 - O Empreendimento
Potência instalada: 22,5 MW (3 unid. X 7,50 MVV);

Arca do reservatório (N.A. Normal): 8 km-;
Registro na ANEEL (Ex-DNAEE): Portaria n° 303 de 10/08/96

2.3 - Objetivos e Justificativas
A Pequena Central Hidrelétrica Mucuri se destina a reforçar o

suprimento de energia elétrica no nordeste do estado de Minas Gerais, já
que a região não dispõe de fontes locais de geração desta energia, como já
mencionado.

O local onde se insere a PCH Mucuri apresenta características tipicamente
rurais, com reduzida oferta de oportunidade de empregos. Sendo assim, a

implantação de um empreendimento dessa natureza deverá constituir em
elemento importante para alavancar o progresso regional, criando

facilidades para a expansão de atividades econômicas.
Além disto, não há disponibilidade regional de fontes primárias de

energia, que possam ser ulili/adas para geração de energia elétrica, a
partir de combustíveis fósseis ou de biomassa. Deste modo, a
Cap. II - Caracterização do Empreendimento, PCH Mucuri. pàg.5
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implantação tio empreendimento em pauta, como fonte local SKnta*
de geração a custos atrativos c em circunstâncias ambicriLilmcnte
favoráveis, representa a alternativa mais adequada para o reforço ao
suprimento de energia elétrica ao nordeste de Minas Gerais.

2.4 - I-ocalizaçào e Acessos
O aproveitamento hidrelétrico Mucuri localiza-se no rio Mucuri, no

Estado de Minas Gerais, nos Municípios de Carlos Chagas e Pavão, cujas
sedes encontram-se. em linha reta, respectivamente, a 26 km c 20 km tio
aproveitamento proposto.
O local do aproveitamento é acessível pela BR-418. Pelo litoral, parte-se
do entroncamento com a BR-101, cerca de 38 km ao norte da divisa
ES/BA, tomando-se a BR-418 no rumo oeste, até a cidade de Carlos

Chagas, distante cerca de 110 km.
A partir de Carlos Chagas, o acesso pode ser feito por ambas as margens.
utilizando-se estradas de terra. Pela margem direita, segue-se até o

distrito de Presidente Pena. atravessa-se a ponte sobre o rio Todos os
Santos. A partir daí, torna-se a estrada margeando o rio Mucuri, até o
local da obra. totalizando cerca de 37 km. Pela margem esquerda, na

cidade de Carlos Chagas atravessa-se a ponte sobre o rio Mucuri, e segue-

se cerca de 5 km pela estrada de acesso ao povoado de S. Pedro e, a
partir daí, toma-se outra estrada no sentido oeste, que cm geral, margeia
o rio Mucuri, até o local da obra. Em alguns trechos, esta estraiia se
afasta do rio Mucuri, acarretando um acréscimo de, aproximadamente.

25 km no percurso, que é da ordem de 57 km.
Pelo interior, o acesso é feito a partir da BR-1 16 até Teófilo Otoni. Tomase a BR-418 e, aproximadamente 45 km a frente, a MG-I05 (não

pavimentada); até cerca de 18 km após a cidade de Francisco de Sá.
Então, toma-se uma estrada vicinal no sentido norte, prosseguindo-se

até o rio Mucuri e, daí para jusante, margeando o rio por cerca de 7 km,
até o local do eixo.
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2.5 - Histórico e Estudos de Alternativas
A evolução da ocupação das terras marginais nos últimos anos. as novas
obras de infraestnitura, a urbanização e novos conceitos de valoraçâo

dos impactos ambientais, fizeram com que a divisão de queda,
originalmente proposta para o rio Mucuri, em estudos de quase 30 anos
atrás, seja hoje econômica e ambiental mente inviável.
O estudo de reavaliação realizado em dezembro de 1995, concluiu que a

divisão de queda anteriormente estudada, acarretaria a inundação de
longo trecho da BR-418, de algumas pontes, de áreas urbanas e terras,

que, atualmente, estão valorizadas. Por isso, este estudo, mais recente,
procurou evitar ou pelo menos minimizar, tais interferências, embora
mantendo alguns dos sítios anteriormente propostos, já que eles
apresentam boas condições para a implantaçãode barragens.
A PCH Mucuri (objeto deste trabalho), assim como a UHE Santa Clara
(em fase de operação) estão previstos nos Estudos de Reavaliação da
Partição de Queda do rio Mucuri (Dezembro/95), que foram
desenvolvidos pela WORK1NVEST Consultoria Empresarial Ltda. e pela
Construtora Ojieiroz Galvâo, de acordo com autorização dada pelo
DNAEE, através da Portaria n" 826, de 6 de dezembro de 1994.
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2.5.1 - Características Gerais do Local da Obra

As diversas inspeções ao local previsto para implantação das obras da
PCH Mucuri permitiram as seguintes conclusões, a respeito das
características topológicas e geológico-geotécnicas locais:
- o acesso ao local da futura barragem pela margem direita e plenamente
satisfatório, através de estrada de terra com boas características, ao

longo do ano todo;
- no local selecionado, o vale é bastante encaixado, a largura do leito áv

rio, na estiagem, é da ordem de 10 a 20 m, e o embasamento rochoso
são aflora de um modo contínuo, junto às duas margens. Na ombreira

esquerda, a montante do eixo do barramento, o maciço rochoso são
aflora desde o leito do rio até em torno da cota 200, isto é. até uma

cota situada a cerca de 17 m, abaixo da cota prevista para a crista da
barragem (217 m);

- na margem direita, também existe um capeamento de solos coluvionar,
recobrindo toda a área de implantação da barragem. Entretanto, foram
observados na encosta, aproximadamente até a El.190, a montante e a

jusante do eixo, a presença de vários afloramentos importantes de
rocha sã. A cobertura de solos é geralmente muito delgada (algo em
torno de 1,0 m de espessura) ne.stu faixa do maciço. Estes solos estão
diretamente apoiados sobre o embasamento rochoso e são, da mesma
forma que para a ombreira esquerda. Na zona superior da encosta a
camada é mais espessa, conforme indicado no Desenho MUC-03-02 em
Anexo.

- dentro do leito do rio, existe uma feição geológica estrulural alinhada

com o eixo do rio,

que não deve afetar a boa qualidade do

embasamento rochoso, embora deva ser investigada nas fases seguintes
dos estudos.

As conclusões relativas ao local escolhido correspondem às seguintes:

- trata-se de um local que pode ser qualificado como excelente, em
termos morfológicos c geológicos para a implantação do barramento;

- pela sua configuração topográfica e pela presença de um pequeno
terraço rochoso, a margem direita é muito convidativa para a

implantação dos circuitos gerador c de extravasão e do sistema de
desvio por galeria;
-As características encaixadas do vale, associadas à pequena extensão cie
crista do barramento (225 m) são muito favoráveis à implantação de

uma barragem de concreto (RCC) tendo em vista, também, as
excelentescaracterísticas de fundação. Um barramento através de uma
Cap. II- Caracterização do Empreendimento, PCH Mucuri,
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barragem de enrocamcnto parece muito menos atraente,
mas deve ser cotejado com a alternativa de CCR.

engenharia

ambiental

2.5.2 - Estudos de Arranjos das Estruturas
Considerando as conclusões das inspeções locais e das investigações
realizadas, foram concebidos dois arranjos básicos de disposição das

estruturas que, após avaliações, possibilitaram selecionar aquele a ser
detalhado, a nível de viabilidade. O eixo utilizado para concepção dos

arranjos refere-se ao local inspecionado, situado cerca de 150 m a
montante da seção de réguas do posto Mucuri da CEMIG, e que revelou
ser o mais curto no estirão estudado. As características básicas dos

arranjos encontram-se descritas, a seguir.
2.5.2.1 - Alternativa com Barragem de Concreto

Rolado (CCR)
Nesta solução, as estruturas de concreto destinadas aos circuitos de

captação (tomada d'água|, adução (condutos forçados) e geração{casa de
força), bem como os órgãos de extravasão (vertedouro, calha e salto de
esqui) situam-se na ombreira direita, conforme recomendado após as
viagens de inspeção. O restante do vale é fechado, através de barragem de

gravidade de concreto, executada em CCR. As características básicas
utilizadas na definição da geometria das estruturas são agora listadas.
Barramento

El. Crista = 217,00 m

Largura máxima " 225 m
Altura máxima = 47m

Relação L/H - 240/48 * 5
RESERVATÓRIO
X.A Max. Normal = 215,00
N.AMin. Normal = 215,00
Vertedouro

O,*™, = 1588 mVs
Qi.ooo= 1142 mVs
Comportas = 2 de 11,40 (H) x 8,80 <B)
Relação H/B =1,30

Descarga específica na crista = 1588 : (2 x 8,80) = 90 m'/s x m

Descarga específica na calha = 1588 ; (2 x 8.80 -t- 3,40) = 75,6 mVs x m
Descarga especifica para Q„ 1000 = 1142/21 = 54,4 mVs x m
Cota da soleira da ogiva = 203,60 m
Cota do flindo da concha = 215 - 35 = 178 m
Cota do lábio da concha = 182 m

N.A Máx Max Jus * 176,30 m (O. = 1588 mVs)
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Tomada d Água

ambiental

Três tomadas:

a = 3 x 22 mVs

Comportas = 3 de 3,10 (H) x 2,80 (B)
Condutos Forçado
três condutos de 0 = 2,70 m, aparentes
Casa de Força
NA Normal Jus = 172,20 m ( 3 unidades >
3 Unid. Francis 7,8 MW (360 r.p.m)

HBKa42,80m
Orotor == 1,92 m (D,)

Q, = 22,0 mVs por unidade (máxima)

Barragem de Concreto Rolado
Gravidade, inclinação do paramento de jusante 1,00 (V) : 0,75 (H). O
desvio do rio nesta alternativa, foi previsto através de galeria (adufa) sob

a barragem de concreto, junto à margem direita, com largura de 5,30 m
a altura de 6,40 m. Face às características da barragem, executadas em

CCR, foi admitido um risco de 4% para determinação da vazão de desvio,
considerando que a construção do trecho da mesma correspondente à

segunda fase de desvio (escoamento através da galeria), poderá ser levada
a cabo durante o período de estiagem (maio a outubro). Assim sendo, a

vazão de desvio utilizada para o dimensionamento foi de 199 nvVs, que
corresponde a um tempo de recorrência TK de 25 anos para o período de
estiagem.

2.5.2.2 - Alternativa com Barragem de Enrocamento

Nesta variante as estruturas de captação, adução. geração «• extravasâo
são também posicionadas na ombreira direita. O fechamento do restante

do vale é patrocinado por barragem de enrocamento com núcleo central
de argila, talude de montante inclinado cm 1,00 (V): 1.40 (H) e de
jusante idem.

O desvio, neste caso, foi previsto através de túnel escavado na ombreira

esquerda, com seção arco retângulo, altura e largura iguais a 5,00 m, é
revestido sistematicamente. Foi admitido um risco de 2% para a

determinação da vazão de desvio, considerando eme a construção da
parcela da mesma correspondente à 2n fase de desvio (escoamento
através do túnel) poderá ser levado a cabo durante o período de estiagem
(maio a outubro).

Assim sendo a vazão de desvio utilizado para o

dimensionamento foi de 215 mVs, que corresponde a um tempo de
recorrência TR de 50 anos para o período de estiagem.
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2.5.2.3 - Comparação Técnico-Económica entre as
Alternativas

Custos

A avaliação dos custos das alternativas resultou nos seguintes valores,
incluindo juros durante a construção:

- alternativa com barragem CCR.: RS 41.650.000,00;
- alternativa com barragem de enrocamento: RS 42.940.000,00.
FACILIDADES CONSTRUTIVAS

A alternativa com barragem em CCR, ao concentrar as estruturas a
serem construídas na Ia fase (rio escoando pela calha natural) na

ombreira direita, proporciona facilidades na instalação de canteiros e
acessos, inclusive utilizando estradas vicinais já existentes nessa margem.

A alternativa com barragem de enrocamento, com desvio através do

túnel na margem esquerda, exigiria o desdobramento de frentes de
trabalho nas duas margens já na l'1 fase de construção. Este aspecto

exigiria a construção prévia de acessos por esta margem, ou construção
de ponte provisória ao iniciodos trabalhos.

2.5.3 - Seleção do Arranio Geral
Em consonância com o acima exposto, optou-se por selecionar a
alternativa com barragem de concreto tipo CCR., por ser a que reúne o
maior elenco de vantagens técnicas c econômicas.

2.6 - Características do Projeto

0 circuito hidráulico de geração, posicionado na ombreira direita,
consiste da tomada d'água tipo gravidade, apoiada em rocha sã,

contígua às estruturas da barragem e do vertedouro, interligada ã casa
de força por três condulos forçados de aço, um para cada unidade de
geração. Complementando o circuito hidráulico, há o canal de fuga que
restituirá as vazões turbinadas ao leito do rio a jusante.

A casa de força é do tipo abrigada, equipada com três turbinas, tipo
Francis de eixo vertical e tem suas áreas assim distribuídas:

• transversalmente, de montante para jusante: galerias Ide ventilação, de
cabos, elétrica, mecânica e de controle c serviços) e acesso principal;

• longitudinalmente, da direita para a esquerda vista de jusante: bloco de
serviço (área de montagem, almoxarifado etc.) e blocos das unidades
(de I a 3).
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O sistema extravasor, também localizado na ombreira direita, é

constituído por um canal de aproximação e o vertedouro de superfície,
cujos três vãos serão controlados por comportas segmento. A calha
escavada em rocha e revestida em concreto cm toda a sua extensão,

possui declividade constante até o deflctor, que lançará as descargas
vertidas sobre uma fossa piloto de erosão, pré-escavada.

A barragem, de concreto compactado a rolo (CCR), tem um comprimento
de 160 m, cm linha reta desde a ombreira esquerda até a estrutura da
tomada d'água.

O sistema de desvio do rio consta de um canal escavado em rocha na

margem direita, sendo que. sob a barragem, será construída uma galeria
de concreto armado. O arranjo geral é apresentado no Desenho MUC01-03, em Anexo.

2.6.1 - Dados Principais da Bacia Hidrográfica
A bacia do rio Mucuri possui as seguintes características principais:
- área de drenagem: 5.786 km1;

- vazão MLT (período 90/94): 58,3 m'/s;
-vazão firme (95%): 35 mVs;

- vazão máxima registrada: 331 mVs;

- vazão mínima registrada: 3,84 mVs.
A série de descargas naturais médias mensais no local do aproveitamento
de Mucuri foi determinada pelos ilados fluviométricos coletados da
Estação Fluviométrica em Fazenda Diacuí (código DNAEE = 55560000.
AD = 5.072 km2). Porém, seus dados são apenas a partir de abril de
1968.

Assim, para se completar a série de vazões médias mensais, utilizou-se
então, os dados de maior período histórico do posto Carlos Chagas

(código DNAEE = 55630000. AD = 9.126 kmJ). Fm seguida, fez-se a
correlação das vazões com o posto Mucuri (código DNAEE = 5552001,
AD = 2.066 km2) e obteve-se a série completa das vazões médias
mensais, que forneceu as vazões descritas acima.
2.6.1.1 • Estudos de Vazões

No Quadro 1 encontram-se as vazões de cheias para diversos intervalos

de recorrência para os postos de fazenda Diacuí e Carlos Chagas, obtidas
pela aplicação da distribuição de Gumbel. Nesse mesmo Quadro,
mostram-se os valores das descargas específicasdas cheias estimadas.
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QUADRO 1: BACIA RlOAlUCURI; VALORES DAS CHEIAS Üt. DIVERSAS Rl-CORRENCIAS
vov Pomos ANALISADOS

TR [aiHM)

Carlos Chagas (A= 9126 km»)
aimVs)
q (l/s/km*)

Fazenda Diacuí (A= 5072 km1!

QiiWfl/S)

q (l/s/km»)

5

•i i •'.

H1..H

617

..',•

1Ú

507

100

745

81,6

0

20

-•.U.!

1 h>

861

94 4

25

611

120

H-H)

97.5

50

691

136

1002

100

769

152

1112

500

i",7

189

: t74

151

1000

10! v

:o;

148 1

5000

1217

240

1738

162
190

10000

i:-:

255

| 1843

202

122

No Quadro 2 apresentam-se os valores das descargas máximas médias
diárias no local da PCH Mucuri, calculadas através dos valores das

descargas específicas

nesse local, obtidas por inlcrpolação entre os

valores estimados para os dois postos fluviométricos supracitados,
interpolação essa feita cm função da área de drenagem. Nesse mesmo
Quadro mostram-se os valores das descargas instantâneas no local da

PCH Mucuri, obtidos pela aplicação do critério empírico de Füller, a

partir de um fator de multiplicação 01,20 para a área de drenagem no
local do aproveitamento (A = 5786 km2).
I

QUADRO £ PCHMUCURI, VALORES DAS CHEIAS MÍDIAS OlÂRIAS EINSTANTÂNEAS PARA
Diversas ittcoiwiNctAs
nr.scargu.s Máximas Médias Diárias
TR
(anos)

a (l/í/km')

a(mVs)

Descargas
Instantâneas (ni'/s)

;>

78 :>

451

542

10

9(>.0

> -, -,

Óõ7

20

1 10

636

"Oi

25

115
t 19

ón"

.•9M

746

894

144
179

8.1.1

1000

1036

124 !

I.h:;i

198

1111

13(1

•>ooo

2J0

1331

15»"

10000

1 19

I !82

Io 19

50
100

500

2.6.1.2 - Vazões Máximas no Período de Estiagem
Para as análises de vazões, seguindo a mesma metodologia referida,
foram selecionadas as máximas descargas observadas nos postos da

Fazenda Diacuí e Carlos Chagas, cm cada um dos meses do período de
abril a outubro, bem como considerando-se os períodos entre 15 e 30 de
abril e entre 1" e 15 de novembro.

À esses dados aplicou-se a distribuição de probabilidade de Gumbei.
mantendo-se, assim, a coerência em relação aos estudos das cheias
máximas anuais.

Nos Quadros 3 a 11 mostram-se os valores das inferencias para cada um
dos meses citados, calculados pela distribuição Gumbei para os postos

fluviomiHricos analisados. Nesses mesmos quadros são apresentados os
Cáp. II - Caracterização do Empreendimento, PCH Mtioiri, pág. Í3
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valores das vazões máximas estimadas para o local da PCH amsiíntai
Mucuri, estimativas essas feitas com base nas descargas específicas das
inferências calculadas, estimando-sc os valores dessa variável no local do

aproveitamento através de interpolaçào.
Quadro3: PCHMvcVRl, Valores dasDescargasMAximasno Período de.Estiagem, Mf:s deAhhil
TR

Fazenda Dúkuí

Carlos Chagas

A •

A = 9607 km1

(anos)

Q.(m'/s)
5

5195 km'

6 (l/s/km1)

146

28 )

35.0

10

182

20

217

25

225

50

258

100

291

Q(mys)
2^

6 (l/s/km2)

aimVs)

27,0

156

!3. i
40.0

232

41 H

242

18.Ü

278

»4 0

313

285

29.7

341

43,3
49,7
56,0

354
408

35.5
36,9
42,5
17.9

4 0(1

5790 km'

8 (l/sAm1)

23.4

n

i i

PCH Mueuri
A =

193

quadro* PCH Mucuri, Valores das Descargas AIAxlmas noperíododeEstiagem, Período de15a30/04
TR
|ii nos)

Fazenda niac iii

Carlos Chagas

A = 5195 km'

A * 9607 km1

(l(mVs)

:i .1

s

kni-l

atmVS)

.i

103

10,8

10

125

24,1

187

20

147
152

28.3

218

29..1

226

172

33.1

192

37.0

25
50
100

152

6 (l/s/km*!
15.8
19.5
22,7
.'•;

i

26.7
29,8

28 o

PCH Mucuri
A = 1790 km1
(1 (1 s klll'1

Q.<mVs)

IS o

108

21,0

133
156

27.0
28,0
.1

162
179

ii

35,0

202

Q_uadro 5;PCHAWcvri, Valores dasDescargas AUxaiAS noPeríododeEs~iiagem, Ali-s deM>uo
IR

(anos)

Fazenda Diaeui

Carlos Chagas

A = 5195 km*

A - 9607 km»

CUmVs)
5

85.3

K li s Km-I

QLünV»

e (l/sAm1)

10.4

120

12 1

PCH Mucuri
A • 5790 km1
It |l .vkm!!

15,4

a(mVs)
'••>.l

10

104

20.ti

147

15,3

IS.-i

::':»

20

121

2 t. 1

17.»

22.2

129

25

125

24. 1

172
178

!«/-

23.2

134

50
100

142

27,3
30,4

102

21,0

26,1

151

225

23.4

29,0

16H

158

QUADROU: PCHMucuri, Valores das Descargas Maxluas noPeríodo deEsi iacfm. u.': .;>? /'^^
TR

(anos)
5

l u/cnd«i Diaeui

Carlos Chagas

A = 5195 km'

A = 9607 km1

UlmVs)

B (l/s/km")

72.2

i i

J

a(mVs)
98.0

PCH Mucuri
A = 5790 km'

B U/s/km')

6 (l/s/km»)

IU.3
12.5

13,1

75.8

lo.O

92.6

14.5
14.9

18.0

lu"

10,0

113

O, Ml1

10

'.-•••

2

17,0

120

20

101

19,8

139

::-

107

20,6

: 11

ia

12 1

lí,3

162

I...9

22.0

127

u:ii

135

26,0

180

18.7

24,1

140

M

QUADRO 7: PCH AÍUCURI, VALORES DAS DESCARGAS"MÁXIMAS NO PERÍODO DE ESTIAGEM, MÈS DE JVLHO
TR

(anos)
.•>

i.1/1 Md.l 1)1.u ui

Carlos Chagas

PCH Mucuri

A- 5195 km'

A = 9607 kmJ

A = 5790 km*

OJmVs)

a(mVs)

atmVs!

9 ll/s/km1!

6 (l/s/km')

65.7

12.0

98.0

10.2

12 1)

C.0.5
:'•).'•

8 (l/s/km»)

10

79,0

15.2

1 i.o

"1

i

17.6

118
137

12.3

20

14,3

17 0

98, 1

25

94.3

18,2

141

14.7

17 H

50

106

20,4

159

Io,6

19,6

103
113

100

118

22,7

176

I8..Í

| 21,9

127
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Acosto

OüiCÍ>ROftFCríÍlfMSÜitçBUOR£S
TR

Ia nos)
5

Carlos Chagas

la/.ciida Diacui
A = 5195 km'
ojmVs)

H (l/vkm1)

59.4

i i

;

PCH Mucuri

A = 5790 km1

A = 9607 km1
UdnVsl

B(l/5/kml)

92.2

9.6

H (l/s km-.
1! 0

aimVsl
63.7

10

72,4

13,9

114

11.9

1 i 1

78.2

20

84,3

16,2

134

13,9

15 s

91.5

25

87,2

16.8

1 ."

14.5

16,5

93.5

50

98,6

19.0

138

16.4

18,5

107

110

21.2

177

18.4

20.8

1 ii.

100

tJGADROt: PCH MVCVRL VALORES DAS DESCARGASMÁXIMAS NO PERÍODO DE ESTIAGEM, MÉS DE SkTEMHRO
TR
(anos)

i aztml.i Uiacui

Carlos Chagas

PCH Mucuri

A = 5195 km*

A = 9607 kmJ

A = 5790 km*

QlmVs)

O (l/s/km *|

QjmVs)

0 (l/s/km!l

0 ll/s/kin»)

Q.|mVs)

5

57,3

11,0

93,6

9.7

10.7

10

69.5

13,4

117

12.2

13.0

75,3

10

80.8

15,6

138

14. 1

15.4

89.2

25

83.5

16,1

143

14.9

15.9

92.1

50

94.4

18,2

164

17,1

18.0

::'•;

105

20,2

:;•••

19.2

20,0

116

100

62,0

Quadro 10 IKIH Mucuri. Valores das Descaríms Aíaxlma snoPeríodo deEstiagem, Mês deOvivbro
TR
(anos!

Fazenda Diacui

Carlos ( li.!.;.!'•

A = 5195 km'

A = 9 607 km1

atmVs!

0 (I/s/km*)
2o

136

5

a(mVs|

8 (1/s/km'l

2

201

20,9

PCH Mucuri
A » 5790 km1
•• .1

s

klll-1

atmvsi
145

2'. 0

10

171

>2.9

258

26,9

31,5

182

20

204

39.3

310

'•2. 3

38,0

2211

25

2 12

40.8

323

n.c

W 1

-Z<>

50

24 )

46.8

171

4-. '.

263

273

52.6

.422

38,8
4.1,9

51,0

295

100

Quadro H: PCH Mucuri,Vae()iosi>as DescargasM,lw>lís noperíododeEstiagem, Período!''a IS/1I
TR
(anos)
5

Fazenda Diacui

Carlos Chagas

PCH Mucuri

A = 5195 km1

A = 9607 km1

A = 5790 km*

aimVs)

liú)

0 (l/s/km *|

J 30,8

229

8 (l/svkm")
23,8

28.5

164

aimVs)

6 U/s/km1)

aimVs)

10

202

18 8

295

30,7

36.0

}.•••

20

242

Io.o

356

37,1

1 1.6"

2'v;

25

252

48,5

3, 1

38,6

(6,0

26 >

50

290

-.5 4

424

44.7

52.2

301

100

327

63,0

486

-.11.0

59.6

343

2.6.1.3 - Hidrograma de Cheia
Além do cálculo das vazões instantâneas, os estudos das cheias buscaram

definir a forma c o volume do hidrograma de projeto, para avaliar o
poder amortecedor do reservatório criado pelo barramento. Como já se
dispõe de dados naquele local através de observações em posto instalado

pela CEM1G em janeiro de 1996, para melhor definir as características do
hidrograma de cheia, pesquisou-se, no curto período de observação
disponível, a cheia mais crítica observada, sendo identificada a ocorrida
em dezembro de 1997, adimensionalizando-a pelo pico c, em seguida,

multinlieando-a pela vazão com período de retorno de 10.000 anos. 0
hidrograma resultante, com duração de
apresentado no Quadro 12 e Figura 1.
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QUADRO 12:PCHMUCURI, HIDROGRAMA DE C.HEJA
Rio Mucuri no fixo Mucuri

Tempo

(dias]
1

O.UUv/1996) |m'/s)

Cheia
Adlnien.sionali/aila
0,065

1 s >>

Q-ntalOOnOnni»
(mVs)
108

2

46 1

Ü.IM.I

2i.5

3

0,171

284

4

49,3
54,2

0.1 88

J12

5

57,7

0.528

8 7i>

6

90,0

0,312

i|S

7

112

0. nw

645

8

289

:.n;ii!

9

191

O.ooZ

1098

10

120

u.4 n

688
654

1659

11

114

i;

12

109

0.378

194

62 7

13

95.2

o, • to

547

14

85.0
69,3

0,294
0,240

48H

15

398

jr'.-!.'>.i{f> 2: PCHMucuri, Hidrograma de Cheia
Rio Mucuri no Eivo Mucuri

Tempo
(dias) OJdez/19961 (mVs)

Cheia
Auunensionallzada

'l|«-l(irv«!..lm
<m'/s)

2tlii

i (2

0,173

2 !i 7

0,160

265

0,160

265

20

57,7
50,1
46,2
46,2
47,7

0.165

274

21

4" 1

0.171

284

22

47 0

0.163

270

23

34,1

24

41.9

0.118
0.145

24 1

16
i;

18
19

li

196

2">

37.8

0,131

217

26
27

33,0

0.114

189

28,6

0,099

164

28
29

26.6

0.092

153

24.2

0.084

139

30

22.5

0.078

129

31

21.2

0.073

121

PlGURA I: HlDROGRA.VlA DE CHEIA
1600

ig

15

20

TEMPO (dias)
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2.6.2 - Dados Principais do Aproveitamento Hidrelétrico

A PCH Mucuri possui as seguintes características principais:
• N.A. máximo maximorum de operação: EL 215,50 m
• N.A. máximo normal de operação: El. 215,00 m

•
•
•
•

N.A. mínimo normal de operação: EI. 215.00 m
N.A. máximo maximorum de jusante: El. 176,30 m
N.A. normal de jusante (para 3 máquinas): El. 172,20 m
N.A. mínimo de jusante (para 1 máquina): El. 170,80 m

• Área do reservatório no N.A. normal: 8 km2

• Volume acumulado total: 115,0 x 10" m'
• Queda bruta: 42,8 m

• Queda Líquida Nominal: 40,9 m
• Descarga Média de longo termo; 58,3 mVs

• Vazão de projeto do vertedouro (TR= 10.000anos): 1.588 nvVs
• Geração média de energia no Período Crítico 06/49 a 11/56: 14,0 MW

• Ponta garantida (95% do tempo): 22,5 MW
• Potência instalada totai: 22.5 MW

2.6.3 - Determinação dos N.As. Máximo eMínimo Operativos
No estudo de viabilidade, a análise para a definição do N.A. máximo do
reservatório consistiu no refinamento da indicação do inventário. \o

caso de Mucuri, a análise da definição do N.A. máximo do reservatório
compreendeu alternativas em torno da cota 215,0 m. Admitir uma cola

para o N.A. máximo do reservatório superior a 215,00 m seria admitir a
possibilidade de relocar o povoado de Maravilha, com uma perspectiva de

pequeno ganho energético. Assim, cm razão da interferência com o
povoado, considerou-se que o N.A. máximo do reservatório de Mucuri
i-staria limitado à cota 215,0 m.

2.6.4 - Determinação dasQuedas de Referencia edeProjeto
2.6.4.1 - Altura de Queda Nominal
De acordo com as recomendações do GCPS para o dimensionamento de
usinas hidrelétricas, a altura de queda nominal é aquela que apresenta

permanência de 95%, na operação simulada da usina para todo o
histórico de afluências. No caso da PCM Mucuri, considerando que. do

ponto de vista do sistema interligado, a operação do reservatório da
usina se faz a lio d'água, a simulação evidencia que a altura de queda
líquida com 95% de permanência é de 40,9 m.

2.6.4.2 - Altura de Queda de Projeto
Conforme os critérios recomendados pelo GCPS, a altura de queda de
projeto é definida como sendo a queda média ponderada pela energia
gerada, no período crítico. Nestas condições, para o caso da PCH Mucuri,
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com base nas simulações efetuadas, determina-se o valor de

ambiental

42,8 m para a altura de queda bruta de projeto.
2.6.5 - Determinação da Potência Instalada (Alternativas Estudadas)
Com

base

no

iwposlo,

foram

formuladas

três alternativas de

motorização, correspondentes à potência máxima para número de
unidades, variando entre 2 c 4. Essas alternativas estão caracterizadas no
Quadro 13.
quadro 13:CaracterizaçãoPreimuixar das Alternativas de

MotorizaçãoreferenteàfCHMucvri
Alternativa

N° Unidades

I
II

2
3

iii

4

A avaliação

energética

1'olénci.i Unilarid
rt.5 MW

17 0 VH\

. . > MW

12

6,5 MW

26,0 MW

das

1'uléiiii.i lol.il

alternativas

• MV\

de

motorização

acima

caracterizadas foram efetuadas a partir de simulações da operação do

aproveitamento. Os resultados obtidos são apresentados no Quadro 14.
qc.idro Pi AvauaçáoEnergética dasAlternativas deMoiorizaçao
REEEREKTEÀ PCH MUCURI
Mu-ni.iliv.i

1

lll

11

Número de Unidades
l'oteiiel.i Instalada IMXV)

2
17.0

3

1

22 Í

Energia Firme (MWmcd)
lincr^id Media (MVVmed)

I2.f.

14.0

26.0
14.5

1.1.9

Io !

17

Queda 1[quid.i Ml 1' |m)

42.7

42 7

42 ~

Queda liquida Med Pcrindo Cnlim Iml

4.1.0

41.0

Vii/j.. Vcrlui.i Ml.l nu' si

19.0

13.9

41.0
II 3

Vazão Wrl Mcd Período < rilicu [m' s)

II.1

7,5

5.9

1

Os benefícios incrementais obtidos são:
It.iufulu lmmm-nl.il

Para

DC
ADI

<2x »,5 •

17.0MVVI

Alt 11

(.1 x 7,5 - 22.5 MWJ

Ali II
\l\ :n

(3 X 7,5 = 22,5 MW)
|4 x 8,5 = 26,0 MW)

Mwmed
1.4
0.5

MWh/ano
12.000
; oho

Para efeito da análise comparativa das alternativas de motorização
("oram considerados, além dos custos de investimento associados às

mesmas, os respectivos custos operacionais, que, agora, cm função das
variações no número de unidades e na potência, passam a se constituir
em

elementos

dtferenciadores.

associada, em função da

Custos

associados

à

transmissão

características dos mesmos não foram

considerados.

Os custos de investimento de cada alternativa foram estimados de acordo

com o OPE - Orçamento Padrão de Investimento em Projetos de Geração

Elétrica do setor (EI.F.TROBRÁS/ANEEL) e incluem juros durante a
construção, estimados cm 4% do total dos custos diretos e indiretos, com

base no cronograma de desembolso e na taxa de juros de 10% a.a.
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Os custos operacionais foram calculados de acordo com o procedimento
recomendado pelo Boletim de Planejamento n°03, de dezembro de 1985.

editado pelo GCPS. Os parâmetros foram atualizados para a base de
preços adotada neste trabalho (1998).
Isto posto, os valores considerados neste estudo são apresentados no
Quadro 15.
Quadro IS:-Esiimaiívas de Custo das Alterna uvas de AIotort/açáo
REEEREmEÀPCHMUCURI,
Alternativa

I

Numero de Unidades

Potência Instalada (MW)
liiw-uiii tiin. ii.ni

'In.

II

2
.-:.-••

.15

4

22.5

1 • 0

: ii.i

III

3
ífí

l'í

-.<•>'•

i 1.2n

I"

Investimento Anualiiado lio* RS/ano)
Custo Operai ional IRS/kW/ano)

3.5H
20 "4

17,69

16.19

Custo Operndonal iIO* Ri/anol

0,36
3.94

0.40

0,42

4.37

4.7H

Custo Total (10" RS/anoj

.1.97

4.36

Assim sendo, os custos incrementais entre as alternativas são:
De
Alt 1
\|i II

Para

(2x8,5 * 17.0MW)
! i \ 7.5 -

22." MW)

Com

base

Alt II
',':

11

Hcm-fuio Mu rcmentul

(3 x 7,5 = 22,5 MW)

K- •••

•.:•

milrnV-. .mo

14 v -;.">

lí> 0.41

iiilhões iiui

2d 0 MVVi

nos itens anteriores, calcula-se o

índice custo-benefício

incrementai entre as alternativas de motorização da PCM Mucuri em:
P.ir.i

De
Alt I

(2x8,5 = 17.0MVV)

Alt 11

13 x 7,5 - 22.5 MW)

Ali 11
V.t

1!

(3 X 7,5 = 22,5 MWI
(4 x 8,5 = 26.0 MW 1

Custo-Benefício
Incrementai

RS 0,43 >'MWh
RS 0.41 'MVVh

Para efeito de selecionar a alternativa mais atrativa do ponto de vista

energético-econômico, tais índices incrementais devem ser comparados
com o custo de referencia aplicável ao dimensionamento de projetos de
geração de energia elétrica. De acordo com a Informação Técnica DPE057/96, este custo de referencia é de 48 USS/MWh {ou 41,4 RS/MWh,

ao câmbio da base de preços adotada neste trabalho).
O custo incrementai inferior ao custo de referencia significa uma maior

atratividade O.o ponto de vista energético-econômico da alternativa de
maior custo e maior benefício. Caso contrário, opta-se pela alternativa de
menor custo e menor energia firme. Nestas condições, a alternativa de
motorização para o Aproveitamento Hidrelétrico que maximiza a relação

investimento/produção de energia firme é a Alternativa II, que
compreende a instalação de três unidades geradoras de 7,5 MW,
totalizando uma potência instalada de 22,5 MW.
2.6.6 - Regra Operativa

A regra de operação utilizada consistiu em manter o nível d'água
máximo normal sempre que possível, ou seja, fazer a vazão efluente
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igual a afluente, até se atingir a capacidade de descarga do AM^naíu
vertedor, com as comportas totalmente abertas. A partir desta condição,
e persistindo uma afluência superior à capacidade do vertedouro. o nível
d'água no reservatório passará a ter uma sobrcclevação máxima de
215,20 m.

2.6.7- Vida Útil do Reservatório

Nesta etapa dos estudos, a avaliação sedimentológica resumiu-se na
análise do regime de sedimentos do rio Mucuri, através de informações

coletadas no posto de Carlos Chagas, o único com determinações
sedimentométricas na bacia do rio, em pauta.

No posto citado, situado a jusante do local da PCH Mucuri c que drena
uma área da ordem de 9607km;, a ANEEL aplicou o método de Colby ás
medições ali realizadas obtendo, assim, a descarga sólida total em t/dia.
Esses totais permitiram a determinação da relação descarga líquida
específica (ql) x descarga sólida total específica (qts) que apresenta a
seguinte expressão matemática:

ql = O.OOlólql)^07
No caso da PCH Mucuri tem-se:

A = 5786km* e OjM = 58,3mVs, e portanto ql = 10.081/s/km2
Então,

ql =

0,196 t/tÜa/km1,

corresponderia

a

um

ou seja QUanual) = 413930 t/ano, que

aporte

volumétrico

anual

de

308.902m,1

admitindo-se o peso específico do material submerso igual a l.34t/m».
Uma vez que na cota correspondente à soleira da tomada d'água (El.
208,65 m) o Volume do Reservatório é da ordem de 158 x IO1, m\

constata-se que o prazo para assoreamento até esta elevação seria acima
de 500 anos, portanto, muito superior a vida útil da usina.
2.6.8 - EfeitoRemanso

2.6.8.1 - Curvas Cota x Área e Cota x Volume
Os dados para obtenção das curvas cota - área - volume foram extraídos

da restituição aerofotogramétrica, escala 1:25.000, elaborada em 1998.
com base em fotos aéreas escala 1:60.000, executadas pela LI5AF. A
restituição, cuja planta foi mostrada no Desenho MUC-01-03 (Anexo),

perfil no Desenho MUC-01-04 (Anexo) e gráficos nos Desenhos MUC-0201 e MUC-02-02 (Anexo), foi preparada, especificamente, para o projeto
da PCH Mucuri, cobrindo toda a área do reservatório até o local previsto
para implantação da casa de força da UHE Cachoeira Jacaré. As áreas.
bem como os volumes calculados, constam no Uuadro 16.
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Quadro 16:Curva Cota xArea x Volume do Reservatório
REEFJtEKTEÀ PCH AlUCURL

Imt

178

Volume do

Área Inuml.iila
lkm«|

Cota «Io nível (1'iífiiia

Reservatório

(10° xmJ)
0

180

0
0,2

l li '•

1

3

0

190

1.7

10

195

2.3
3.4
4,4
6.0
8.0

20

200
>n",

210

215

34
54
80
115

A partir dos valores calculados da cota-volume, foi ajustada uma
equação que correlaciona estas duas variáveis e que serviu de dado de
entrada para estudos hidráulicos (amortecimento de cheias) e energéticos

subsequentes. A expressão que melhor se ajustou foi:
V = 9.755 x 10'2 x NA1 - 35,343 x NA + 3202 (x 10* m3)
2.6.8.2 - Amortecimento da Cheia de Proieto

Para efeito de aferição das dimensões estabelecidas ['ara o vertedouro e
consolidação do NA Máximo Maximorum, procedeu-se à verificação da
capacidade de amorlecimento do reservatório da PCH Mucuri para a
cheia de projeto de recorrência decamilenar.
Como critério básico, limitou-se, inicialmente, a sobreelevação máxima

do nível do reservatório em aproximadamente 0,50 m acima do VA.
Normal (215,00 m), durante a passagem da cheia de projeto,
considerando as limitações da ponte de acesso ao povoado de Maravilha.
As características pré-estabeleeidas para o Vertedouro são as seguintes:
- número de vãos: 2

- elevação da soleira vertente: 203.60 m
- carga de projeto da soleira: 8,90 m (75 % da Carga máxima)

- carga serviço máxima estimada: 11,90 m
- largura do vão: 8.80 m
- largura útil total: 17,60 m

- largura do pilar intermediário: 3.40 m
- largura dos pilares extremos: 3,00 m

- tipo de pilar: "nariz" elíptico (coef.de contração K = 0,01)
O vertedouro da PCH Mucuri, localizado na ombreira direita, tem soleira

baixa do tipo W.E.S., com geometria definida de acordo com o critério de
projeto hidráulico do "Corps of Engincers" transcrito para unidades
métricas por A. Lencastre em seu compêndio "Hidráulica Geral", edição
de 1983. Pode ser denominado "de encosta" e similar ao de vários outros
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aproveitamentos hidrelétricos já em operação. A curva de Ámbi*n*al
descarga do Vertedouro, operando com abertura total das comportas, foi
obtida a partir ú<\ expressão abaixo:

Q.*CLfH3/2, onde:
Oj vazão, em m'/s;

C: coeficiente igual a m 2g , sendo m = coeficiente de descarga:
L, largura efetiva, considerando as contrações dos pilares, em m;
H: carga de operação, em m, representada pela diferença entre o NA do
reservatório e a elevação da crista da soleira (203.60 m).

A curva de descarga teórica do vertedouro, calculada de acordo com a
metodologia descrita, é apresentada no Desenho MUC-02-02 (Anexo). O

Quadro 17, a seguir, resume OS níveis e as respectivas vazões de interesse
para o estudo de amortecimento.
Quadro i?: curva dedescarga
Teórica do veriedovro reeerexieà
pchmucuri.
N.A. Reservatório

Vazão
|m'/s>

213.00

1.404

215.25
215.50

1.510

215.75

1.564

216.00

1.619

1.457

A hidrógrafa da cheia de projeto foi reduzida para intervalos de 6 horas,

para adequá-la à precisão requerida para a simulação matemática, em
função do volume do reservatório.

O encaminhamento da cheia de projeto no reservatório foi calculado
através do programa "Routing", e os resultados dos cálculos, bem como a

cheia afluente, são apresentados no Quadro 18, a seguir.

A regra de operação utilizada consistiu em manter o nível d'água
Máximo Normal sempre que possível, ou seja, fazer a vazão efluente
igual à afluente, «ité se atingir a capacidade de descarga do Vertedouro,

com as comportas totalmente abertas. A partir desta cxmdição, e
persistindo uma afluência superior à capacidade do Vertedouro, o nível
d'água no Reservatório passará a ter uma sobreclcvação.
Verifica-se que, efetivamente, a contribuição ilo reservatório de Mucuri

para amortecimento da cheia de projeto afluente (O,,, = 1.588 mVs) é de
cerca de 7% (Q,, = 1.480 mVs). com uma defasagem de picos de 18

horas, atingindo o nível d'água no reservatórit» a elevação máxima de
215,20 m.
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QUADRO 18: AMORTECIMESTO DA CHEIA DE PROJETOAFLUENTE DAPCH MUCURI

Tempo
(horas)

Vazão Afluente

(mVsí

Vmfio Efluente (mVD 1 Nive^'ASua

0

1168

1168

215.000

6

1273

1273

215.000

12

1378

1.178

215.000

18

1483

1442

215.016

14

I588<0an iikíxi

1456

2 1 J.086

30

1545

1472

215.168

36

1503

1480

215.207

42

1460

1480

215.209
(N.A.rrtáx.iiuixi

48

1417

1474 (Qfffl.mAx)

215.178

54

1407

1465

215.132

60

1398

1456

213.085

66

1388

1447

215.038

72

1378

1378

21 5.000

78

1343

1343

215.000

84

1308

1308

215,000

90

1273

' 1273

215.000

96

1238

1238

215,000

102

1238

1238

215,000

108

1238

1238

215,000

114

1238

1238

215,000

A representação gráfica dos valores tabulados acima encontra-se no
Desenho MUC-02-02. em Anexo.

2.6.9- Efeito de Onda

Para o estudo de ondas foi utilizada a metodologia recomendada pelo

"U.S. Army Corps of Enginecrs" na publicação "Computalion of Pree
Board Allovvance for VVaves in Reservoirs"- Washington D.C - Agosto de

1966. Segundo a mesma, é necessária a definição de condições de
projeto, em função dos seguintes parâmetros principais;
• nível d'água no reservatório:

• vento de projeto;
• altura ilc onda de projeto, com certa probabilidade de ser excedida.
Para a definição destes parâmetros, considerando a probabilidade de
ocorrência conjunta dos eventos sobreelevaçào e vento, foram utilizados
os seguintes critérios.
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Considerando o reservatório no seu N.A. Máximo Normal. EL. 215,00 m.

a barragem deverá conter ondas geradas por ventos na superfície (sobre
a terra) de 100 km/h I* 28 m/s), atuando na direção do "fetch" critico.
Para esta condição, a onda H .:-.. será a altura de onda de projeto, que
corresponde â probabilidade de 2% de ser excedida em um trem de ondas.

Considerando o

reservatório

com a sobreelevaçào de 0,20 m (NA

215,20 m) em relação ao N.A. Mííximo Normal, devido à cheia de

projeto a barragem deverá conter ondas geradas por ventos de
superfície (sobre a terra) de 80 km/h (^ 22 m/s) na direção do "fetch"
crítico. Para esta condição, a onda H. será a altura de onda do projeto.
••'.

O "fetch" efetivo crítico foi determinado utilizando a planta do
reservatório em escala 1:25.000 c o valor obtido foi de 0,985 km, tendo

sido adotado o valor de "fetch" efetivo igual a 1 km.

As hipóteses básicas para cálculo de características das ondas e "Run-up"
são as seguintes:

• a direção do vento de projeto é coincidente com a do "fetch" critico;

• adotou-se que a velocidade do vento sobre a água (Va) e 10% superior
a velocidade sobre a terra (Vt);

• desprezada a maré de vento, dado que o reservatório, nos limites do
"fetch" crítico, possui profundidades médias da ordem de 40 m, sendo
portanto de "águas profundas".
O Quadro 19 apresenta os resultados dos estudos realizados para
determinação das sobreelevaçào total do nível d*ãgua do reservatório

junto âs estruturas do aproveitamento.
Quadro19: determinaçãodaSòbrefmvaçAq f*RUN*W) so Reservatório daPCHMucuri,
Subi te in

Item

hí,A. "o reservatório
Velocidade do vento

"Run-up* máximo

m

-

2

1

215.00

215.20

Sobre .i Icrra (Vt)

km li

100

;•-!-:

Sobre a á^ua (Va = 1,1 VI)

km li

110

86

ni

0.75

0.60

S

2.76

2.50

9,76

\::i:i.

Características das
ondas

Condição

Unidade

.H':'.li, .il:... |H:-|

!'-. ii..,:,: i 1..

Comprimento (Ls)
Aluíra de projelo (Hp)

m

i I>>

m

1.059

;>.7-Hl

Uludi- vertical Itomreto)

m

1.157

0 740

Os valores encontrados para a sobreelevaçào ("run-up") foram aplicados
aos níveis d'água do reservatório considerados anteriormente, obtendo-se
os níveis apresentailos no Quadro 20.
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Quadro 20: Níveisd'âgua Atingidos nasEstruiuras do
Rarramenio da PCH AÍUCURI.
Estruturas Vcrlitai.v

Condição

de Concreto

1 - N.A. Max. Normal = 215.00 m
2 - NA. Max. Max.
= 215,20 m

216,157 m
21 ).<M in

A crista adotada na El. 217,00 m possui as seguintes bordas livres em
relação às hipóteses consideradas:
f, = 217,00-216,157 m 0,843 m
fi = 217,00-215,940= 1,060 m

A borda livre para a condição 1 deverá atender o critério do "U. S. Army
Corps of Engineers", qual seja:
El. crista > N. A. Máx. Max. + Run llpw + Vi H.% = 215,00 + 1,57 +
(1,05) x 0.5 = 216,682 m.

Conclui-Se, portanto, que ao adotar o valor da borda livre para o caso I,
com uma folga superior a 1.2 da onda de projeto, atende-se às condições
estabelecidas, com folga superior a 0,35 m. Confirma-se, desta forma,
a COta de coroamento das estruiuras igual a 217,00 m.
2.6.10 - Estudos de Enchimeniv do Reservatório
Os estudos de enchimento do reservatório da PCH Mucuri foram feitos

utilizando-se a série de descargas médias mensais para o período de
Jan/40 a Mar/95. O cronograma de construção vigente prevê o més de
dezembro para o enchimento. Os dados básicos usados neste estudo são
resumidos em:

• Curva cota-volume;

• Série de descargas médias mensais.

Foram adotados os seguintes critérios para o desenvolvimento dos
estudos:

• Data inicial do enchimento: 01/Dez;

• Volume correspondente à cota de início da delluência da vazão mínima
de jusante (187,00 m) igual a 15.94 x 10'' m" c volume correspondente

ao nível máximo normal (215,00 m) igual a 186,09 x 10* m?;
• Vazão para Jusante: os estudos desenvolvidos para a área de influência
do reservatório da PCH Mucuri e para o trecho a jusante das obras de
barramento demonstraram que:
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- o prazo de enchimento, até a soleira do Vertedouro (203,60 aSnYa?
m), é de no máximo 30 dias, considerando condições hidrológicas
desfavoráveis de aporte de vazões na época do enchimento;

- para alcançar o N.A. Max Normal (El 215,00), o prazo máximo
previsto é de 53 dias, considerando condições hidrológicas desfavoráveis;
- a vazão remanescente, a ser liberada pelo reservatório de Mucuri

durante o processo de enchimento, é de 5,68 m Vs, valor este igual a 80%
da mínima vazão média mensal, observada na série histórica do local do
eixo tia PCH Mucuri.

Este mesmo critério foi utilizado nos estudos de

enchimento do reservatório da UHE Santa Clara, aprovado pela
fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM (MG).

• 0 dispositivo de garantia de vazão para jusante, durante o enchimento,
consiste em um conduto de 1,00 m de diâmetro, implantado na
estrutura da barragem da gravidade, lateralmente ao bloco que abriga
a galeria de desvio. Para controle do dispositivo foi prevista válvula
borboleta D.\ —1000 mm, operada manualmente.

• A equação da capacidade de descarga deste dispositivo é:
OJmVs) = 2,33 vN.A.(m)-186,00

• Para estimativa do tempo de enchimento «Io reservatório adotaram-se
3 situações:

favorável,

média

e

desfavorável: correspondentes

respectivamente, a 10, 50 e 90 %da permanência de vazões observadas
no mês de dezembro. Estes valores foram estimados em 178,9 mVs,

87,1 m'/sc44,5mJ/s.
A simulação do enchimento f«>i efetuada no período de 1940 a 1994,
para o mes de dezembro. As curvas de enchimento resultantes são
apresentadas na Figura 2.
Figura 2: EstuikideP.nchime-nto ix)Reserva ióru)da PCHMucuri.
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2.7 - Obras Civis

2.7.1 - Desvio do Rio e Ensecadeiras
O desvio do rio se dará cm seqüência

única, por duas ensecadeiras

situadas a montante e a jusante do eixo da barragem, que interromperão

o fluxo no leito do rio e o desviarão para o canal e galeria na margem
direita, previamente construídos, conforme indicado nos Desenhos MUC-

04-01

c MUC-04-02, cm Anexo.

As galerias de desvio foram

dimensionadas para uma cheia de 199 mVs que corresponde à vazão

com tempo de recorrência de 25 anos. referido ao período de estiagem,
compreendendo os meses de maio a outLibro.

As ensecadeiras serão de enrocamento lançado, com impermeabilização
por montante com solo proveniente das escavações obrigatórias. A
construção de ambas as ensecadeiras poderá ser com avanço simultâneo,

possibilitando desta forma a divisão do desnível total entre montante e
jusante das mesmas, e consequentemente a utilização de blocos de menor
peso na brecha final de fechamento. Conforme o planejamento da
construção, o inicio de construção da cnsecadeira se dará no começo do

período de estiagem do 2" ano de construção.
2.7.2 - Barragem

A barragem será construída em blocos de 20 metros de largura, havendo

uma linha dupla de veda-junta no extremo de montante de cada junta. A
barragem está também apresentada nos Desenhos MUC-04-01 e 02,
anteriores (em Anexo). Sua estrutura è de concreto compactado a rolo
(CCR) com a crista na El.217,00 m com 6,80 m de largura. Sua face de

montante é vertical e a de jusante possui um talude com inclinação de I
(V) : 0,75 (H). Na

face de montante há uma faixa de concreto

convencional com espessura variando de 1,0 m (topo) a 2,0 m (na basecola 170,0 m).

2.7.3 - Vertedouro
O sistema de extravasão da usina, mostrado nos Desenhos iviUC-04-01 e

MUC-04-02, em Anexo, é constituído de um vertedouro de superfície
com dois vãos, equipados com comportas segmento, composto por uma
estrutura vertente de soleira baixa, com paramento de montante

inclinado a 33'' em relação à vertical, que atende as premissas de escoar a
vazão de l.SflômVs, mantendo uma borda livre de 1,80 m. A restituição

será realizada em calha com inclinação de 20 %, com defletor com ângulo
de lançamento de 20". A dissipaçâo da energia residual se dará por

impacto sobre uma fossa piloto previamente escavada junto ao leito do
rio, com fundo na ei. 165,00 m.
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Os dois vãos tèm 8,80 m de largura, com a soleira de estrutura
vertente na El. 203.60 m. O dimensionamento desta estrutura levou às

características apresentadas no Quadro 21, a seguir, e nos Desenhos já
citados.
QUADRO21: CARACTIERISTICAS DO VERTEDOURO DA PCH AlUCA 'RI.
Valor

Item

Número de Comportas (tipo Segmento)
Elevação «Ia Soleira «Ia Estrutura Vertente

2 un

203.60 m

Vazão de Projeto (afluente)
Sobrelevacào Máxima isobre u NA máximo normal)

Altura da?> Comportas sobre a Soleira dum folga de 0,50 m sobre o NA max.

1.588 mV.s
0.10 m
11,90 m

normal)
V3o iivre

8.80 m
17,60 m
3.40 m

Largura Útil Tolal da Estrutura Vertente
Espessurado Pilar Intermediário
Largura da calha

21,00 m

Comprimento da Caiba, iiu luiudu Defleturíprojeção)

51.00 m

Dedividade da Calha

20%

Klevaeâo no Final do Defletor (lábio de saída}

193,70 m

VazSo Especifica máxima na Calha

75,62 mVS/m

As condições de fundação correspondem a um maciço rochoso
consistente, são, porém, com juntas suborizontais de alívio. Tais juntas
deverão ser interceptadas por cortinas de injeção c de drenagem, a partir

de galeria em sua estrutura.
Com relação ao projeto estrutural, a estrutura vertente se comporá por

apenas um bloco, com 27,0 m de largura. Este bloco tem 21,00 m de

comprimento e pilar de 3,40 m de espessura.
O sistema de ancoragem das comportas segmento nos pilares será em
concreto protendido por cabos. A ponte, na EI. 217,0 m, está prevista
com vigas pré-moldadas cm concreto armado, apoiadas nos pilares e a
laje do tabuleiro, concretada no local. Possui um caminho de rolamento
para pórtico rolante c será preparada para, em conjunto com as outras

estruturas, permitir o tráfego de veículos pela crista da Barragem.
A fossa de dissipação previamente escavada terá, na sua base. largura

de 21,00 m, comprimento de 13,0 m e cota de fundo na El, 165,00 m.

2.7.4 - Circuito de Aduçào

2.7A. 1 - Tomada d'Água
A tomada d'água, localizada na ombreira direita, é situada entre o
vertedouro e a barragem de concreto compactado a rolo, estruturalmente
independente, conforme Desenhos MLIC-04-01 e MUC-04-02, em Anexo.
Será constituída por um bloco com 15,00 m de largura e altura máxima

de 25,00 m. O paramento de montante terá inclinação de 1 )V): 0,15 (H).
As elevações 207,02 m e 213,00 m, respectivamente da soleira e do topo

da seção de entrada da tomada d'água, foram definidas para aduzir uma
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vazão turbinada de 22 mVs por unidade geradora, a partir da aJbÍental
suhmergència requerida para operação do reservatório, no seu nível
mínimo normal na El. 215,00 m e com a velocidade aproximada de 0.8
m/s, admitida na área bruta das grades.

Suas características de fundação sã«t as mesmas que ocorrem ao longo da
barragem devendo, portanto, serem utilizados os mesmos tratamentos
previstos ao longo da galeria de injeção e drenagem.

O sistema de controle de adução a cada unidade prevê, na tomada

d'água, a utilização de uma comporta de emergência e uma comporta
ensecatleira. Para operação das comportas ensecadeiras será utilizado um
pórtico rolante, que atenderá também o vertedouro.
Cada portal de entrada da tomada d'água corresponde a um conduto
forçado, sendo os trOs vãos separados por um pilar, destinado a servir de
apoio aos painéis das grades. Cada vão de entrada tem seção retangular,
com bordo inferior \ta El. 207,20 m e bordo superior na El. 213,00 m.
Os bordos de cada vão de entrada foram projetados com formas
hidrodinâmícas, de maneira a minimizar as perdas de carga e evitar
descolamentos da veia líquida c formação de vórtices. As principais
características da tomada d'água estão apresentadas no Quadro 22.
Quadro 21- Características da tomada dauua da PCHMucuri
Valur

Item

N" de bloco*

3

Cota «Io Coroamento
Altura máxima sohrc as fundações

21 7,00 m

Inclinarão do paramento de montante

l(v):0.15|h)

Ihmemãu do poria! de entrada (altura • largura)

Dimensãoda comporta emergência(altura x largura)

5.80 x 4,65 m
3,10 x 2.80 m

Vazão máxima de engolimento (nos 3 vãos)

66 mVs

•1 :V ui

2.7.4.2 - Condutos Forçados
Os três condutos forçados, com diâmetro interno de 2,70 m, estão

apresentados nos Desenhos MUC-04-01 e MUC-04-02. em Anexo.

O

início dos condutos na tomada d'água se dará logti após uma transição

em concreto, na qual a seção retangular se transformará em circular. O
trecho inicial, horizontal, é perpendicular em relação ao eixo da
barragem, seguindo-se cm um trecho com inclinação de l(v): 0,75lh)
com comprimento médio de 48,00 m. Finalmente, percorre um trecho de
4,80 m, horizontalmente, de forma a dispor os eixos dos condutos,

paralelamente, para aproximação da casa de força, com redução gradual
do diâmetro para 2,20 m e conexão com a caixa espiral.
Os condutos forçados terão blocos de ancoragem imediatamente à

jusante do maciço da barragem e no final «Io trecho inclinado, onde serão
envolvidos por concreto. No trecho a céu-aberto terá blocos de apoio
ancorados na rocha,
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Os trechos inferiores dos condutos forçados foram projetados ambmntal

para resistir a uma pressão interna, correspondente ao nível máximo do
reservatório, acrescida de uma sobrepressão de 40% na linha de centro da
turbina, e resistir uma pressão externa com o conduto vazio, na condição

mais desfavorável, isto é. a pressão externa agindo em toda a periferia ou
parte dela.
O diâmetro econômico «Io conduto forçado foi determinado com base em

um estudo de otimização, considerando os preços dos equipamentos
envolvidos e a perda de carga, desde a entrada da tomada d'água até a
entrada de caixa espiral.

O diâmetro interno do conduto mantém-se constante, a partir «Ia
transição de seção retangular para circular, na tomada d'água. até sua

ligação com a caixa espiral. As principais características técnicas dos
condutos forcados são apresentadas fio Quadro 23.
Quídro23: Características iN>sCoKDun>sFoR<,Ai)<>snA PCH AH CURI
Valor

Item

Número de Condutos

3

Comprimento lotai dos condutos, até a entrada da caixa espiral

l»7,00m

Diâmetro interno do conduto

.>..;:> n

Comprimento do trecho com Inclinação de 36,87°
Comprimento do trecho final
Nível máximo normal de operação do reservatório
Llivaeàu de LC do turbina

17 i:i

•!...;> i-i

215 00 m
1 'C

VftZSo Oáxiu -• |"'i ' itrtitilii

-1H 1:1

11 mVs

Sobrepressão devido a ftolpe de aríete

io •

2.7.5 - Casa de Força
A casa de força é uma estrutura em concreto armado do tipo abrigada
que acomodará as três unidades geradoras, tipo vertical, de 7,50 MW
cada e capacidade total instalada de 22,5 MW.

Está dividida em três

blocos, com um comprimento total ile 32,20 m. acrescida de um bloco
adicional de 10,50 m, correspondente à área de montagem.
No arranjo básico da casa de força, foram considerados o nível máximo

da água no canal de fuga e o afogamento mínimo da turbina, este em

função do NA Mínimo Normal «Io canal a fuga, levando-se em conta a
suhmergência necessária para a operação das unidades, sem riscos de
eavitaçãt) excessiva e de rompimento da coluna d'água.

O espaçamento de 10.30 m entre as unidades foi determinado
considerando-se as dimensões da caixa espiral, do tubo de sucção, do
diâmetro externo do barril do gerador c a necessidade de se prover espaço
suficiente entre as unidades, para permitir o acesso de equipamentos ás

galerias de montante. A linha de centro do distribuidor das unidades foi
fixada na El. 170.40 m.
A localização da plataforma dos
transformadores na El. 177,30 m, coincide com o mesmo nível da
plataforma de descarga na área de montagem.
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A área de montagem, siluaila ao lado da Unidade 1 é composta de um
bloco de 17,50 m de largura na El. 177,30 m, e foi dimensionatla para
permitir a eventual desmontagem de uma unidade completa (turbina e
gerador) c para a montagem das unidades durante a construção da

usina. O Quadro 24 a seguir, apresenta as principais características da
casa de força.
QUADRO 24: CaRACIERÍSTICAS DA CASA DE PORCA DA PCHÃiVCURJ
Comentário

Item

Tipo

Abrigada

Localização em relação a ombreira

Ombreira Direita

Número de unidades geradoras

3

Capacidade total (3 x 7.5 MW)

.'..!.. •;*

Comprimento do bloco da unidade

10.30 m

1aryura do liloco il.i unidailc

19,20 m
17.50m

l-arfiura do bloco «le serviço

>-.\\\

Dislancia entre linhas de centro das unidades

10..10 m

Diâmetro da entrada da caixa espiral
Diâmetro de descarga do rolor da turbine |D,|
Elevação da tiniu de centro do distribuidor
Elevação da plataforma dos transformadores
Elevação mínima do tubo de sucção

2,20 m

Dimensões de cada saída do tiilx' de sucção li, X H)
i 1 saída por unid nlel
Número de pontes rolantes

I.'U m

170,40 m
177.30 m
165.60 tu
4.80 x 1.85 m
1

Capaculade da ponte rolante (gancho principal . auxiliar!

Vôo dos trilhos da ponte rolante

-..,

• ,; ,;,

10,00 m

Os Desenhos MUC-05-01 até MUC-05-05. em Anexo, mostram a seção

típica longitudinal da casa de força, as plantas da sala de máquinas com
as galerias mecânica e elétrica, plataforma dos transformadores e a
seção transversal, onde estão mostrados os principais níveis, a largura
total e a profundidade máxima da escavação no tubo de sucção.

2.7.6 - Instalações Provisórias (Canteiro de Obras)
O número de trabalhadores previsto é em torno de 500 pessoas. Será
disponibilizada toda a infra-estrutura necessária para o bom andamento
das obras, listada a seguir:
• edificações: alojamento (tipo 1, 2 c 3), república e refeitório;
• área de lazer: campo de futebol iluminado, quadra de peteca e quadra
poliesportiva;

• transporte: transporle diário para cidades próximas c transporle
interno de pessoal;
• abastecimento de água potável: todo o canteiro será abastecido com
água tratada (mantida em reservatório), de acordo com os critérios
estabelecidos na Portaria 36 do Ministério da Saúde;

• abastecimento de água industrial (captação a montante da galeria): as
águas industriais, provenientes das oficinas mecânicas c outras

unidades industriais, caracterizadas basicamente pela presença de
sólidos em suspensão e óleos e graxas, serão tratadas em decantadores
e caixas separadoras de óleo. Os sistemas a serem implantados terão
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eficiência para reduzir a carga poluidora aos padrões amoicnVÂc
estabelecidos na legislação cm vigor;

energia elétrica: subestação CEM1G MD junto ao canteiro principal;

esgotamento: para as águas servidas permanentes, caracterizadas
basicamente pelo elevado teor de carga orgânica (de 300 a 400 mg/l de
DBO), o tratamento será realizado em fossas séplicas seguida de filtrtí
anaeróbio e posteriormente dispostas em solo através de sumidouro (o
dimensionamento das unidades terá por base a NBR 7229/93, da
ABNT)

sistema de ar comprimido;
resíduos sólidos: serão coletados sistematicamente e dispostos de
acordo com as recomendações estabelecidas na norma 8849/85 da
ABNT - Aterros Sanitários Controlados.

2.7.7 - Utilização de Recursos Naturais
2.7.7.1 - Pedreiras
O volume de rocha necessário para agregados de concreto e para

enrocamento deverá ser obtido, em sua maior parte, das escavações
obrigatórias. Uma parcela menor será proveniente de pedreiras,
localizadas cerca de 1 a 1,2 km a montante do eixo de barramento, sendo

uma na margem direita (P-l) e duas na margem esquerda (P-2 c P-3>,
conforme indicado 00 desenho MUC-03-07, em Anexo.

Todos os locais selecionados para

pedreira são formados por

gnaisse/migmatito, geralmente aílorante, ou cobertos por uma camada

de solo de pequena espessura e apresentam volumes para exploração
suficientes para suprir as necessidades das obras.

A pedreira P-l apresenta-se como a mais promissora, por se situar na
margem direita, «pie é onde há maior concentração das estruturas de
concreto, e junto a uma estrada de acesso, o que facilita a exploração e o
transporte dos materiais. As pedreiras P-2 e P-3 são boas alternativas

para uma eventual necessidade de se explorar material na margem
esquerda do rio Mucuri.
2.7.72 - Empréstimo de Solo

Jazidas de solo impermeável ocorrem em áreas de relevo suave e
elevações baixas, localizadas a montante e a jusante do eixo, num raio de

500 a 1000 m. Os materiais que compõem estas áreas são constituídos
basicamente por colúvios areno-argilosos, amarelos e vermelhos.
A princípio, não se prevê a utilização de empréstimo deste material, uma
vez que o volume necessário para as obras é pequeno e deverá ser
suprido, se não totalmente, pelo menos em grande parte pelas escavações
obrigatórias.

Cap. II - Caracterização do Empreendimento, PCI!Mucuri. pàg.32

LIMIAR
ENGENHARIA
AMBIENTAL

2.7.7.3 - Jazidas de Areia
A areia, para agregado fino de concreto, deverá ser extraída de depósitos
cm geral submersos, que ocorrem a montante e a jusante do eixo do
barramento, cuja localização encontra-se no Desenho MUC-03-07, cm
Anexo.

A montante, foram identificados e investigados (através de varejão), três
depósitos de areia, denominados DAM-I, DAM-2 e DAM-3, cujas
distâncias ao eixo da barragem variam de 0,25 a 1,5 km. Xos depósitos
DAM-1 e DAM-2 foram coletadas, cm cada um deles, duas amostras

para ensaios em laboratório.

Além dessas, foram identificadas outras ocorrências mais distantes, que
não constam no desenho de locação, as quais apresentam volumes de
areia média a grossa em quantidade suficiente para atender a obra, caso
seja necessário.
A jusante

também

foram

identificados

três depósitos

de areia,

denominados DAJ-1 DA.I-2 e DAJ-3, que se situam entre 3,1 e 5,5 km do
barramento. Apenas nos depósitos DAJ-2 e DA.J-3 foram executadas
sondagens com varejão e coletadas duas amostras cm cada um deles.

O depósito DAJ-1, que dista 5,5 km a jusante do local da obra, embora
não tenha sido pesquisado, é muito promissor. Esta potencialidade foi
constatada por observações feitas

no local, que indicam grande

quantidade de material disponível.
As areias observadas no local da PCH Mucuri são de cor branca,

essencialmente quartz«>zas e apresentam predominância de areia média e
secundariamente areia fina e grossa.
2.7.7.4 • Bota-Fora

A princípio, não está prevista a necessidade de área para bota-fora, caso
seja necessária esta ação, a disposição será em área a ser submersa.

2.8 - Equipamentos Principais

2.8.1- Equipamentos Elétricos
2.8.1.1 -Gerais
• Geradores

• Cubículo de média lensão (6,9 kV)
• Banco de transformadores elevadores

• Ligação ilo banco de transformadores ao cubículo de média tensão
• Ligação do gerador ao cubículo de média tensão
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Sistema de digital de supervisão e controle (SDSC)

ambientai

2.8.1.2 - Equipamentos Elétricos Auxiliares
• Serviços Auxiliares de Corrente Alternada
• - Níveis de tensão

• - Configuração do sistema
• Serviços Auxiliares de Corrente Contínua
- Níveis de tensão

- Configuração ilo sistema de 125 Vcc
- Configuração do sistema de 48 Vcc

2.8.1.3 - Sistema de Iluminação
• Casa de força

• Tomada de água e vertedouro

2.8.1.4 - Sistema de Comunicação
• Sistema de telefonia PABX

• Sistema de busca-pessoa

2.8.1.5 - Subestação
A subestação de manobra é o ponto em que a usina se interliga ao
sistema de transmissão, através de um vão de linha, na lensão de 138

kV. A subestação ficará localizada a cerca de 70 m da casa de força, na
margem direita do rio Mucuri. Será do tipo convencional c ocupará uma
área aproximadamente de 400 mi. A subestação, na tensão de 138 kV, é

constituída por dois vãos, sendo um de entrada para o banco de
transformador elevador e outro para a saída da linha tle transmissão.

2.8.2 - Equipamentos Mecânicos
2.8.2.1 -Geral
• Turbinas e rcguLulores

• Sistema de regulação
2.8.2.2 - Vertedouro

• Comporta ensecadeira
• Comporta de segmento do vertedouro
• Pórtico rolante do vertedouro c tomada d'água
2.8.2.3 - Desvio do Rio

Comporta vagão-cnsecadeira
Dispositivo de descarga durante o enchimento
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2.8.2.4 - Tomada d'Água
• Grades

• Comportas-ensecadeira

• Comportas de emergência da tomada d'água
• Pórtico da tomada d'água

2.8.2.5 - Casa de Força
• Ponte rolante

• Talha elétrica do tubo de sucção

• Comportas-ensecadeira do tubo de sucção
2.8.2.6 - Sistemas Auxiliares Mecânicos
• Sistema de esgotamento e enchimento

• Sistema de drenagem
• Sistemas de água de resfriamento e de serviço
• Sistema de água potável

• Sistema da ar comprimido de serviço
• Sistema de esgoto sanitário
• Sistema de combate a incêndio

• Caixa separadora de óleo isolante
• Tratamento de óleo lubrificante

• Medições hidráulicas
• Sistema de ventilação e exaustão
• Sistema «le ar condicitmado

2.9 - Ficha Técnica
2.9.1

- Localização
Rio: Mucuri
Lat.: N 8.051.670
Lona.: E 286.826

POStOS 1luviomrlritos tlc
Referenciai ANEEL

Sub-bacia: Mucuri

Bacia: Mucuri

Unid. Foi

Distância «Ia Foz: 254 km

Município Margem I>ir.: Carlos Chagas
Município Margem Esq.: 1'nvão

M(

Nome Carlos Chagas

Cod.: 55630000
55560000

Mi

AD,:
5.786 km-

r.m*nUj Diacui

2.9.2 - DadosHidromeivorológicos
Área de Drenagem:

'. 786 km-

V.i/.io Firme |9.V\.|

35 mVs

:'.!!

960 mm

Vazão Máx. Registrada
Vazão Min. Rcgislraün

3,84 mVs

\iol. A.l.U!

ILvap Méd. Anual

8(.'í mm

Vazão MLT (período: 40/941

58.3 m*/s

J

1F

|M

Vá/ao MJiiinia Média Mensal (m

01 VI

| 1 l.o

| 13,3

A

331 m'/s

Vazio de enchente

1.588 mVs

Vazão «Ias obras de desvio

199 mVs

| M

J

J

| A

12.5

1 12

9.5

9.3

| 8.2

66.2

| 64,1

59.2

62.9

| S

1D

O

/si

7,2

-

81.1.

B3..Í

t

7.2

| 21.1

72,1

| 70.8

Evaporação Média Mensal (mm)

76.5

| 77.5

| 77.7

77.1
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2.9.3 - Reservatório e Energia
Arcas Inundadas |")
8.2 km1

N.A . «le Montante
Max

Noi ma 1

Máx. Maximorum

215.00 m

No N.A . máx. maximorum

215,50 m

No N.A . max. normal

N.A . de Jusante

Mínimo (rei. a 1 uuu| l

170.80 m

No N.A

\i.l\ 1 VteJ» il.ü.ll

176.03 m

Abaixo Soleira Vertedouro
Vida útil rrsrrv. 1prevista)
Energia Firme

Mrdio

171 "•«! m

líucda liquida iniix.

41.90 iii

8.0 km'

Volumes I*)
máx. normal

115 x 10°tn'
50x I0'm'
• ".i.:. • .iii.'.
M

V.W

iimlii.

(*) Revisados

2.9.4 - Barragem
Tipo
Comprimento lota! crista

Com rrtn t iHiip.ul.ulo .i lioi.i

Altura máxima

•17 ni

225 ni

Cola crista

217 m

Volume de Concreto

6 : 200 m'

2.9.5 -Desvio
Tipo

Galeria

Üaleria de desvio

1 un

Vvm

Retangular

l.irgur.i \ \llura
Comprimento

40.2 m

l si •'• ação rocha

11.100 m'

5.Í0 m x 6.40 m

Concreto

4.14(1 in1

Ensecadeiras

9.050 m1

2.9.6 - Sistema Extravasor
ripo
Vazão de projeto
Cota da soleira

Vertedouro de Superfície
' 1 lií.S m' •

i . . i - i I.r-

1l|H>

Quantidade
Largura

20.1,60 m

segmento
2 un

Comp. da soleirn

27 m

Número de vãos

2

Altur.i

Dissipaçã© de energia

Fossa-pi Io Io

Acionamento

11.40 ru
Cilindro l!idr,iu)ico

( s.avacão (OTiinm

1.900 m'

Concreto

7.400 m'

Escavação rocha

7S 700 i:i

8,80 m

2.9.7- SlSTEMAADUTOR
Tomada dayua

Conduto Forcado
(omprimento vinin. luta:

57.3 m

5,80 in
4.65 m
Vagão
2,80 m

Conduto Forçado (aço soldado)

3

.1,10 m
Cilindro hidráulico

Número de vãos

3

Altura da entrada

largura da entrada

Comporta tipo
larguia
Ali ura
Acionamento

Escavação comum
Escavação rocha
.

Oll» IVtn

•

•

Se\ã"

i ii. idai

í V.I.T.ltri' ll.ii 1 HO

2.70 m

Comprimento nuMio

57 m

IV>o lutai

1161

Escavação comum

Escavação rocha

1 5 !ll

Concreto

45 iri!

1.050 m'

Cap. II - Caracterização do Empreendimento, PCH Alururí, pág.Jb

\_?

LIMIAR
ENGENHARIA
AMHHHTAL

2.9.8 - Casa de Maquinas
1 ipo

Alinhada

N" unidade* (jcratloras

i un

L&rg. Mocos das unidades
Lar^. Bloco de serviço

11.60 m
10.50 m

Comprimento total
Escavação Comum

42.70 m
-

Escavação rocha

Io km., ri-

Concreto

f

;".1> n:'

2.9.9 - Turbinas
Tipo

Iraiici.s Vertical

Quantidade

1 un

Kotação nominal

360 rpm

Polfncia unid. (nominal!

7,80 MW

Vazão nominal

22.0 m Vs

ilucda liquida Nominal

40.9 m

Rendimcnlo máximo

0i

j •,,

2.9.10- Ger/idores
Potínrfa unid. (nominal)
Rotação

H.33MVA
360 rpm

Rendimento máx.

97,0",.

1aior de potência

0.90

2.9.U-Custos

Data de referencia: aj2psto/98
resi'mo porItensdeSeritço
niMrimnirtç.lo
.Aquisição de terras c benfeitorias

Valores em 10' R$
2 22*

keloi.it, õis

150

Obras civis da usina

12.930

Eiiiiipamenlos permanentes

12.883
I 180

Outros custos
Event uais

i

CD = custo direto

31.83o

Canteiro e acampamento

2.280

Engenharia
Admumt ração

2 2H;<

l:u ".

1 000

Eventuais

•48

Cl = custo indireto

Cl" = custo total

Juros durante a construção
Total

6 028
i7.í>iH
t 78 n

41.650

Rem 'mo iitR Cosia
Total 10' RS

i onla

10

.<..!••>:

11

2.7.ÍS

12

13.730

13

8 S<>6

14

1.468

15

i II 1S

16

j'M

CD

31.836

Cl
CT

37.864

.lUM»

lolal

C.01H

:- 7Ho
M

.•,••:>

Custos UstiArios

liisi riminaçâo

RS / klV

Da PCH Mucuri (8/ JIH'|

1.682.67

Oa PCH Mucuri |c/ JDC)

1.851,11
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Cronograma de Investimentos
Custo Total x 10* RS
Ano

Previsão
10» R$

•\.

\uiial

% Acum.

1

13.630

36

36

2

22.340

59

w

5

100

mo

mu

3
Total

1 íi'»4

37.864

2.10 - Cronograma de Construção
A construção da FCH Mucuri deverá começar pela contratação dos

equipamentos de geração, pois considerando o porte da usina e os
volumes de .serviçoa realizar, verifica se que Ocaminho crílico passa pela
aquisição e montagem dos equipamentos e não pelas atividades de
construção.
Assim, ao iniciar-se o empreendimento, a concorrência para a escolha do
fornecedor será a providência prioritária. Para efeito de cronograma,

considerou-se que essa etapa já estaria concluída, com o fornecedor dos
equipamentos definido ja" no início da obra.
Serão escavados de inicio os locais das estruturas da casa de força,

conduto forçado e canal de fuga seguido da escavação dos locais da

tomada d'água e galeria de desvio. Logo após a conclusão tia escavação
destas estruiuras serão iniciadas as escavações na área do vertedouro, do

canal de aproximação e da pré-fossa.
No primeiro ano de construção, já estará realizada quase a totalidade das
escavações. /Vinda no primeiro ano, serão concretadas as estruturas da

galeria de desvio, da tomada d'água c as bases para os condutos
forçados, bem como serão iniciadas a construção da casa de força e a
concretagem do vertedouro.

No segundo ano, as obras civis constarão de concretagens das unidades,
tomada de desvio, toda a barragem de CCR e finalização do vertedouro.

As obras de montagens elelromecânicas e de equipamentos estarão
concentradas também ao longo do segundo ano.

No mês de abril do segundo ano de construção, serão construídas as
ensecadeiras no leito do rio, para a construção da barragem em CCR,
durante O período SCCO.
As unidades da casa de força serão iniciadas a intervalos de dois meses,

no mesmo ritmo que se prevê para a entratla em operação das unidades
geradoras.
Na casa de força o fator condicionante do cronograma é o do
fornecimento dos conjuntos turbina/gerador para cada unidade. Assim, a

soma dos prazos para a fabricação e montagem dos equipamentos é o
que define o cronograma geral da obra. O cronograma de construção é
apresentado, a seguir.
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CAP 3 - METODOLOGIA GERAL E

DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE
ESTUDO

3.1 - Considerações Iniciais
O

EIA da

PCH

Mucuri

foi

elaborado

por

meio

de

estudos

interdisciplinarcs, considerando as variáveis ambientais indicadoras de
dois principais sistemas que se inter-relacionam: o sistema representado

pelo projeto de engcnbaria proposto (empreendimento) e o sistema
ambiental, representado pela sua área de inserção {Meios Físico, Biótico c
Antrópico). As informações sobre o projeto foram fornecidas pela
empresa PCE Projetos e Consultoria Engenharia Ltda., responsável pela
elaboração do Projeto Básico.

Os estudos foram realizados utilizando-se de bibliografia especializada,
levantamentos de campo e análise de cartas, envolvendo a região de
implantação do empreendimento.
A avaliação «Io Meio Físico foi realizada considerando os seguintes
aspectos:
- Clima;

- Hidrografia (Caracterização dos Cursos D'água);
- Geologia;
- Geotecnia;

- Geomorfologia;
- PatrimtJnio Natural;

- Pedologia;

- Aptidão do uso e potencial agropecuário dos solos.
O Meio

Biótico foi avaliado considerando os

principais grupos

bioindicadores da qualidade ambiental, incluindo representantes dos
ambientes terrestres e aquáticos, bem como a avaliação do uso c
«jcupação dos solos,
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Ecossistemas terrestres:

• Cobertura Vegetal e Usos e Ocupação dos Solos;
- Herpetofauna;
- Avifauna;
- Mastofauna.

Ecossistemas At|uátÍcos:

-Avaliação da Qualidade Físico-Química da Água;
- Parâmetros Baclcriotógieos;
- Fitoplâncton;
- Zooplãncton;
- Zoobcnton;
- Ictiofauna.

O Meio Antrópico foi avaliado de acordo com os seguintes temas:

- Patrimônio Cultural (Histórico e Arqueológico);
- Socioeconomia.

O detalhamento das metodologias utilizadas para a avaliação de cada
tema será descrito no próximo capítulo.

Na etapa de
analisados os
gerados pelo
Implantação c

avaliação, propriamente dita. foram identificados c
principais impactos ambientais benéficos c adversos
empreendimento, em suas fases de Planejamento,
Operação, bem como os principais grupos de interesse a

serem afetados por esses impados.

De posse do diagnóstico e da avaliação dos impactos, foram especificadas

as ações preventivas e corretivas destinadas à mitigação destes (Medidas
de Minimização, Reabilitação c Compensação Ambiental). Com base no

cronograma geral de implantação do projeto, as medidas indicadas
foram discutidas por falor ambiental a que se destinam, sendo definidos
os responsáveis institucionais por sua adoção.
Finalmente, foi elaborado um prognóstico da qualidade ambiental
futura, considerando-se o meio ambiente como um todo, a partir de duas
situações, a saber:

- com a presença do empreendimento;

- sem a presença d«i empreendimento.
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A última etapa do processo de avaliação foi a compilação de forma
sintética e didática dos resultados finais do documento científico (ELA),

constituindo o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), disponível à
comunidade interessada, em documento à parte.

3.2 - Definição das Áreas de Estudo
Para o levantamento dos dados sobre o sistema ambiental da PCH
Mucuri foram definidas e delimitadas duas unidades espaciais de análise:
Área de Influência Direta (AID) e Área de Influência Indireta (Ali),
conforme descrito, a seguir.
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3.2.1 - Ariía de Influência Direta (AID)
Na AID estão inseridos todos os locais a serem atingidos pelas obras do

empreendimento, correspondendo aos seguintes setores principais:
- área a ser utilizada para construção da barragem;

- área a ser ocupada pelo reservatório em seu nível normal (cota 215 m):
inclui a faixa de terra a ser inunilada e a caiba natural do rio Mucuri (na

bacia de acumulação);

- área a ser ocupada pelo canteiro de obras;
- área a ser construída a casa de força;

- área a ser ocupada pela subestação;
- área a ser ocupada pelo canal de fuga;
- acessos a serem criados;

- extensão do rio a ter a vazão restituída: trecho situado a jusante do
canal de fuga:

área necessária á disposição de bota-fora;

- área necessária á exploração dejazidas de materiais de construção;
- Área de Preservação Permanente (APP}.

Cabe esclarecer que a Área de Preservação Permanente (APP) corresponde
à faixa de 100 metros marginais ao futuro reservatório e situa-se acima
da elevação 215 m (Máx. Normal). Também está incluída na AID, em
virtude de sofrer restrições de uso e ocupação humana.
O Quadro 25

mostra as superfícies ocupadas por tais setores

componentes da AID. Ressalte-se que não haverá área de vazão reduzida,
em virtude da casa de força ser junto ã barragem.
Quadro 25: superfícies ocupadas pelos seivres componentes
da AID da PCH Mucuri.
Valor

Item

Arca total a ser «impada pelo futuro reservatório

800 ha

Faixa «Ic terra a ser inundada

580.3S ha

Calha natural «Io rio Mucuri a ser Inundada

219.62 ha

Extensão «Io futuro reservatório
Perímetro cio futuro reservatório

21 km

Arca a ser ocupada pelos canteiros de obras
Arca a ser construída a casa de torça

7.35 ha
ti.07 ha
0.95 lia

Aiv.i a ser construída a subestação
\iv.i de construção do eixo do barramento

Arca do túnel de tlrsvio
Acessos a serem criados
Acessos a serem inundados
AP1' - \tv.i ,], l'ivs,-rv.v"io IVrm.menh

7H km

MM ha

0,08 ha
11 km ou 11.000 ha
11 km ou 11.000 ha

7H7.I8 ha

Especificamente para a avaliação do tema Renúncia Agrícola, foram
acrescentadas outras terminologias, sobretudo ás áreas de interesse, ou

seja, as superfícies mínimas a serem adquiridas pelo empreendedor, em
virtude de serem diretamente afetadas pelas obras de construção ou pela
própria barragem.
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No que diz respeito aos ecossistemas aquáticos, a AID corresponde ao
trecho do rio Mucuri entre o rcmanso do futuro reservatório e o ponto

de restituição das vazões da casa de força. Isto porque toda a dinâmica
do

rio

ficará

alterada

neste

trecho,

principalmente

devido

a

transformação de um sistema lótico para um lèntico, na área do
reservatório,

3.2.2 - Área deInfluência Indireta (Ali)
Em relação ao meio biofísico, a Arca de Influência Indireta abrange
14.015,95 ha e foi repres«-ntada por uma fração da bacia hidrográfica do
rio Mucuri, incluindo áreas próximas a«> empreendimento e a área de
drenagem direta ao futuro reservatório.

Em virtude da região apresentar extensas áreas aplainadas, a AH foi
estendida em um raio de, aproximadamente, 2 km em torno de todo o

reservatório, englobando o máximo de nascentes dentro deste raio. A
metodologia para regiões mais montanhosas tem como parâmetro os
primeiros topos de morros que fazem limite com o reservatório. No caso
da PCH Mucuri. isto não ficou viável, em virtude da longa distâniia ilos

primeiros topos de morros à área do reservatório.
Especificamente no que diz respeito aos ecossistemas aquáticos, a AN se
refere a toda a bacia de drenagem presente a montante dt> futuro
barramento, bem como ao trecho do rio a jusante desse futuro
barramento, até o ponto onde ocorrerão alterações nos níveis d'âgua em
decorrência da variação diária da operação da usina.

A abordagem da bacia de drenagem a montante se faz necessária, tendo
cm vista que um rio, enquanto um sistema ecológico, pode ser
considerado como uma seqüência de ambientes. As características físicas,
químicas e biológicas de um ponto são resultantes das condições a
montante, interagidas às contribuições recebidas ao longo de toda a bacia
hidmgráfica a montante.
Vannote et ai. (19891 estabelecem o Conceito dos Contínuos Fluviais {RCQ,

que consiste em uma abordagem holística baseada na hipótese de
existência de um contínuo de condições físicas (largura, profundidade,

vazão, regime de temperatura e ganho de entropia, por exemplo), desde
as regiões de cabeceira atê a foz de um curso d'água. Esse conceito
estabelece que, cm um determinado trecho, características funcionais e

estruturais das comunidades biológicas moldam-se em conformidade
com a dinâmica destas condições. O RCC propõe que os rios devem ser
considerados como um conjunto de sistemas interconectados, sendo que
a dinâmica de porções situadas a jusante está intimamente relacionada a
processos tpie ocorrem em porções mais a montante e às condicionantes
biológicas, geomorfológicas e antropogênicas presentes na área da bacia
(Thorpe Dclong, 1994).
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A definição do limite a jusante da Ali como o ponto onde terminarão as

flutuações no nível ri'água pelas ondas de cheias, que ocorrerão pela
futura operação da usina, foi feita por se considerar que essas serão as

maiores alterações potencialmente geradoras de alguma influencia na
dinâmica limnológica do sistema hídrico, no trecho a jusante da futura
casa de força.

Por fim, para o meio antrópico a Ali foi definida como os municípios de
Pavão e Carlos Chagas, pelo fato dos mesmos terem parte de sua área
rural atingida pelo empreendimento. Compõe ainda a AM, o povoado de
Maravilhas e o distrilo de Presidente Pena pertencentes, respectivamente,
a Teófilo Otoni e Carlos Chagas, por serem os núcleos urbanos mais
próximos à área de intervenção:
- o jTovoado de Maravilha não deverá sofrer interferências diretas
durante a Fase de Construção do empreendimento, lendo em vista

localizar-se a 24 km Ipela calha do rio Mucuri) do canteiro de obras, não
se constituindo em via de passagem para o acesso ao mesmo. Justifica-se
sua inclusão na Ali, no entanto, o fato de ser considerado a referência

urbana mais próxima para as propriedades da margem esquerda do rio

Mucuri (que integram a Área de Influência Direta do empreendimento),
no que concerne ao atendimento das demandas mais imediatas dessa
população. Agrega-se, ainda, sua proximidade à área de remanso do
reservatório, o que exigirá um trabalho de educação ambiental específico
para seus moradores, visando a integração e a convivência dos mesmos
com o novo ambiente a ser formado;

- o distrito de Presidente Pena constitui-se o aglomerado urbano mais
próximo ao canteiro de obras (a cerca de 22 km do mesmo), sendo
considerado via obrigatória de acesso a este equipamento. Diante disso, é
de se prever uma pressão sobre este núcleo, decorrente não somente do
maior trânsito de máquinas e veículos, como também do afluxo de
pessoas estranhas, representadas pelos trabalhadores ligados direta e
indiretamente às obras, podendo acarretar mudanças de hábitos e
costumes locais e interferências no cotidiano dos moradores.
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CAP. 4 - METODOLOGIAS

ESPECÍFICAS ADOTADAS EM
CADA ESTUDO TEMÁTICO
4.1 - Meio Físico
A caracterização do Meio Físico baseou-se na avaliação dos seguintes

temas:

clima,

bidrografia.

geologia,

geoteenta,

geomorfologia,

patrimônio natural, pedologia, bem como na avaliação do potencial
agrícola das terras na AID (Área de Influencia Direta).
A avaliação de todos os temas mencionados seguiu os seguintes passos
comuns:

- pesquisa bibliográfica;

- interpretação das folhas MI-2352 (Padre Paraíso), MI- 2353 (Águas
Formosas), MI-2390 (Mucuri), Ml-2391 (Carlos Chagas), da Carta da
Região Sudeste do Brasil do IBGE, escala 1:100.000;

- interpretação de fotografias aéreas em escala de 1:60.000;
- levantamento em campo e coletas de amostras;
- análise dos dados, bem como das amostras coligidas.

A seguir, tem-se o detalhamento das metodologias adotadas em cada
lema.

4.1.1 - Clima e Hidrografia

A avaliação do clima, bem como dos aspectos hidrográficos foram
efetuados por meio de pesquisa bibliográfica, principalmente do Atlas

Climatológico do Estado de Minas Gerais (EPAMIG/MA/INEMET/UFV.
1982).
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4.1.2 - Geologia

A metodologia utilizada para os estudos geológicos cumpriu as seguintes
etapas:

- pesquisa bibliográfica visando a obtenção de informações sobre a
geologia regional. As pesquisas bibliográficas foram realizadas nas
bibliotecas do Instituto de Geocièncias da Universidade Federal de Minas

Gerais (UFMG) c Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRMI;
- interpretação de fotografias aéreas na escala de 1:60.000, adquiridas na
CPRM, para rcconhecimenlo de área c posterior mapeamento;
- mapeamento geológico;

- interpretação e análise dos dados levantados;

- confecção de mapas geológicos em escala de 1:25.000 para a Área de
Influencia Indireta (AH) e 1:12.500 para a Área de Influência Direta
(AID), (Mapas 3 e 4 em anexo).

Tais procedimentos tiveram como objetivos principais:

- efetuar o mapeamento geológico da Ali e AID da PCH Mucuri,
localizada a montante da cidade de Carlos Chagas;

- contextualizar a geologia regional e local;
- levantar os recursos minerais presentes e a atual situação minerária

das áreas, junto ao Departamento Nacional da Pesquisa Mineral (DNPMI-

4.1.3 - Investigações Geowgico-Geotêcnicas
As investigações gcológico-geotécnicas de subsuperfície constaram,

inicialmente, de dois poços matutais cm solo, sendo um em cada margem
do rio, denominados PMD-1 e PME-1. O alinhamento destes poços, em

planta, é coincidente com o primeiro eixo de barragem previsto.

O poço PMD-1 foi escavado ate 5,15 m, sendo paralizado sem atingir o
topo rochoso. Ele tem a cota de boca na El. 205, 50 m e apresentou o
seguinte perfil do terreno:

- 0,0 a 3,0 m: colúvio. constituído por areia fina argilosa, pouco siltosa,
amarela;

- 3,0 a 5,13 m: idem, vermelho amarelado.

O poço PME-2 foi executado até 6/25 m de profundidade. FJe tem a cota
da boca na El. 210,30 m, e apresentou o seguinte perfil do terreno:
- 0,0 a 4,50 m: colúvio, constituído por areia fina argilosa, pouco siltosa,
amarela;

- 4,50 a 5,ti0: idem, vermelho amarelado;
- 5,80 a 6,25: solo residual vermelho, com nódulos brancos no final e

fragmentos de rocha medianamente a muito decomposta.
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Mais tarde, com base em inspeções de campo e na análise dos
levantamentos topográficos executados, foi definido um novo eixo para o
barramento, situado cerca de 60 m a montante e paralelo ao eixo
anterior.

A partir daí, já com o arranj«i estabelecido para as estruiuras, foi
programada uma campanha de investigações geológico-geotécnicas
constituída por sondagens rotativas, mistas e poços manuais, além de
ensaios de campo (SPT no trecho em solo da sondagem mista c perda

d'água no maciço rochoso em todas as sondagens), bem como ensaios de
laboratório (para atender, principalmente, aos estudos de fundação e das
escavações em rocha das referidas estruturas).
Foi executado um total de sete sondagens rotativas, uma sondagem

mista e dois poços de inspeção, cujas características principais
encontram-se indicadas no Quadro 26, a seguir.
Quadro 26:Car.*cihusticas principaisdas sondagens e POÇOS de isspeçAoda PCHMucuri
SondaRcm/

( oonl.ii;ul,is

Localização

Cola da boca

Espessura

Capramcnto Protundtdad

Norte

Este

(m)

Solo (ml

c Final (m)

li.it raflem-O.D
Canal de Puna
Tomada d'«lRiia
Casa de Força

8053543

289185

209,68

4.50

17.00

SO*. W7S

289245

1 78 Oi!

0.40

I5.0U

805 i.í ;y

289228

191,62

2.10

8.50

B053506

289246

0,40

SR-fi

Vertedouro

8053540

289269

179,92
175,14

25.00
21,22(*1

S(í

7

Barragem - O.E

«053536

ih-> ;',a

209,20

0.45

Sk

8

\ atalouro

805 i:< 19

28929 7

SR- 9

Vertedouro

B05.I549

289297

JMÍÍ-- :

Barragem - 0.0

8053546

289165

175,40
175,40
222.92

9,30

9..10

PME-4

Barragem - O.E

8053535

28938.1

218.28

4.60

4.011

POÇO
SM-1
SR-.Í
>><

i

>!•:

5

-

-

-

1 7 00

I6.02fl
12,76("1

('» - FURO ISCUKADO 30" COM A VERTICAL, NOSENTIDO DORIO. 1'ROEl'S'DllJADfHNALJÁCORRIGIDA, <**) - FURO

tXCUXAIX) 45" COMA 1'ÍJÍKCAL, HO SENTIDO DORIO. PROWNDIDADE EIKiLfACORRIGIDA.

Os objetivos destas sondagens foram investigar o maciço rochoso no leito
do rio, na região do vertedouro. Foram ainda realizados ensaios de
densidade com amostras de testemunhos de sondagens SM-1 e SM-4.

Estes ensaios foram requeridos pelo fato de verificar que a grande
maioria dos testemunhos e de afloramentos de gnaisse analisados

apresentarem, na composição mineralógica, a presença constante de
granada, por vezes em grande quantidade.
4.1.4 - Geomorfologia

Para os estudos geomorfológicos foram realizadas as seguintes etapas:

- pesquisa bibliográfica visando a obtenção de informações sobre a bacia
do rio Mucuri e gcomorfologia regional. Tal pesquisa foi realizada nas
bibliotecas do Instituto de Geocièncias da Universidade Federal de Minas

Gerais (UFMG) e Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM);

Cap. IV - Metodologias Especificas Adotadas tm Cada Estudo Temático, PCH Mucuri, póg.52

a

LIMIAF
ENGENHARI'
AMBIENTAI

- interpretação de fotografias aéreas em escala de 1:60.000, (de
1965) adquiridas na CPRM, para reconhecimento de área e posterior
mapeamento;
mapeamento geomorfológico;

- interpretação dos resultados obtidos;
- confecção de mapas geomorfológicos, em escalas 1:25.000 para a Ali e
de 1:12.500 para a AID (Mapas 5 e 6. em anexo).

Os estudos geomorfológicos tiveram como objetivos principais:
- efetuar um

mapeamento geomorfológico da Ali e AID do

empreendimento;

- enfatizar a distinção dos compartimentos geomorfológicos existentes
em tais setores paisagísticos;

- avaliar os processos de dinâmica superficial mais comuns nas áreas;
- elaborar um diagnóstico geomorfológico.
4.1.5 - Patrimônio Natural

Foi realizada uma campanha de campo em maio de 2001 com o objetivo

de levantar, in loco, os patrimônios naturais existentes nas Áreas de
Influência Direta e Indireta.

4.1,6 - Pedowgiae Potencial Agropecuário
Os esludos relativos à pedologia e potencial agropecuário dos solos foram

iniciados a partir de levantamentos de dados secundários, consultas ao
material bibliográfico e cartografia, além de fotointerpretações regionais
disponíveis.

Para a investigação in loco foi realizada uma campanha de campo em

maio de 2000, percorrendo-se toda a AH e AID do empreendimento.
As Classes cie Solos foram mapeadas e descritas de acordo com sua

classificação pedológica, em conformidade com a categorização adotada
pelo Serviço Nacional de levantamento e Conservação do Solo (SNLCS)
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).

Para a avaliação do Potencial Agropecuáro dos Solos, foi utilizado a
conceiluação adotada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural do Estado de Minas Gerais (KMATER-MG), que leva em conta a

capacidade do terreno para sustentar cada atividade agropecuária, em
relação ao controle de erosões.
Para os estudos realizados, os objetivos principais se resumiram cm:
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- reconhecer c caracterizar a Ali e AID do empreendimento;

- caracterizar a região de inserção do mesmo;
- elaborar os mapeamentos pertinentes;
- identificar as classes de solos predominantes e sua capacidade de uso e
potencial agropecuário;
- identificar as atividades agrosilvopastoris adotadas;

- identificar os níveis tecnológicos adotados;
- efetuar análises de scílos e de perfis de solos para auxiliar na descrição
das unidades pedológicas e da capacidade de uso c potencial dos mesmos;

- possibilitar uma avaliação integrada das questões ambientais e a
discussão de medidas de mitigação.

Para tais fins, foram aplicados os seguintes procedimentos:

- registro de características das principais classes de solo, visando facilitar
sua identificação em campo;

- observação da cobertura vegetal mais freqüente;

- avaliação da cor predominante do solo e registro de topografia (posição
no relevo geral), após a visualização de perfis (barrancos de estradas e
ravinas);

- coleta de material amostrai para análise química e física cm laboratório
credenciado;

- comparação dos atributos padrões das diferentes classes de solos, com a
ocorrência provável na região, identificando-se a classe;

- representação cartográfica da Pedologia e do Potencial Agropecuário,
em mapas temáticos (1:25.000 para a Ali e 1:12:500 para a AID, Mapas
7 e 8 em anexo).

4.2 - Meio Biótico

4.2.1 - Cobertura Vegetal e Uso e Ocupação dos Solos
Para o estudo referente à flora c confecção do Mapa de Usos c Ocupação

dos Solos e Cobertura Vegetal, tanto para a Área de Influência Indireta
(Ali) escala 1:25.000, quanto para a Área de Influência Direta (AID)
escala 1: 12.500 (Mapas 9 e 10 em anexo) foram feitas consultas a dados
secundários (referências bibliográficas, cartográficas e fotointerpretação)
e realização de campanha de campo.

As campanhas de campo foram realizadas entre os dias 5 e 8 de fevereiro
de 1999 e entre os dias 28 e 31 de maio de 2001, percorrendo-se toda a a

Ali c AID. Procurou-se conhecer os aspectos gerais da estrutura florística
e fisionômica

da cobertura vegetal,

caracterizando os ambientes

existentes, quanto à sua composição e seu estado de conservação, bem
como mapear a cobertura vegetal da região.
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Em

razão da inexistência de áreas de ambientes florestais

originais, bem como à escassez de áreas de ambientes florestais
secundários na AID e Ali, com relação ao estado de conservação e
extensão, nenhuma
fitossociológicas.

fitofisionomta

foi

amostrada

por

técnicas

Tal desestruturação foi mais evidente na formação de mata ciliar, que

encontra-se totalmente perturbada, em função da retirada seletiva de

madeira, ao longo dos anos de ocupação antrópica. Assim, atualmente, é
constituída somente por uma "vegetação ciliar" (fileiras de árvores e
arbustos marginais aos cursos d'água), apresentando um processo
avançado de intensa degradação, em função do pisoteio indiscriminado
do gado.
Levando-se ainda em conta a reduzida área florestal a sofrer intervenção

pelo enchimento do reservatório - vegetação ciliar (1,22% da bacia de
acumulação) e capoeirinha de floresta estacionai scmidecidual (0,03%) -,

junto ao fato da maior parte da vegetação atingida se compor de
pastagens (70.72%) e a própria calha do rio Mucuri (27,45%), a área a

ser propriamente desmatada perfaz um total de somente 1,25% do total
da área a ser atingida pelo reservatório.

De qualquer modo, saliente-se que foram feitas inferências a respeito da
estrutura populacional das principais espécies vegetais e coletas
aleatórias de material botânico na AH e AID, incluindo ambas as margens
úo rio Mucuri.

Espécies vegetais não identificadas em campo foram coletadas, para
posterior determinação taxonòmica em laboratório. Aquelas com
material fértil foram incorporadas à coleção do Herbário BHCB, do

Departamento de Botânica da UFMG (Belo Horizonte, MG). Além de
chaves taxonômicas utilizou-se. na identificação das espécies, literatura

especializada, como Rizzini (1979) e Lorenzi (1992 e 1998).
Tais estudos tiveram como objetivos principais:
- caracterizar a fisionomia,
vegetal da AH e AID;

estrutura c

composição

da cobertura

- identificar áreas propícias para proteção ambiental;
- avaliar os impactos ambientais decorrentes do empreendimento;
- propor medidas mitigadoras e compensatórias.
4.2.2 - Herpetofauna

A execução deste estudo se fez em uma viagem de campo realizada no
período entre 08 a 11 de agosto de 2001. Entre as atividades de campo,
foram feitas visitas a vários locais na AH e AID para o reconhecimento
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entrevistas com moradores regionais e a coleta sistemática de
espécimes.

A escolha dos pontos de coleta foi condicionada à existência de locais

propícios á ocorrência local dos exemplares herpetofaunísticos.
preferencias e hábitos naturais do grupo, tipologias ambientais
observadas e ainda as distâncias e condições das vias de acesso,
buscando-se cobrir diferentes pontos regionais.

Sendo assim, foram selecionados 24 pontos de amostragem inseridos na

Ali e AID (Mapa 11) e proximidades (Quadro 27). Em caila ponto foram
tomados, basicamente, a descrição dos corpos d'água, quanto á duração

(temporário, semi-permanente c permanente) c movimento (corrente,

constante troca ou parado), bem como a fisionomia da vegetação c as
modificações antropogènicas verificadas.
QUADRO 27: CAR/tCTERIZAÇÀO EI.OCAUZAÇÃO DOS PONTOS DEAMOSTRAGEM DA HERPEIOEAUNA NA AJI t
AID (Áreas deInfluência Direta eIndireta) daPCH Mucuri.
___^_
Are*

Pontos de

Caracterização Sucinta

Amostragem

Localização WTM]

Brejo: área abcrla brejosa com marcante presença tlr tahoas e uma porção mais
1

alagada queconstitui uma poça. associada a um córrego contribuinte «Io rio

287630 / 8053485

mucuri.

Brejo- arca aberta brejosa com presença ilc tábuas, associada a um córrego

287934 / 8053325

contribuinte do rio mucuri

Drenagem: esteiulc-.se até o rio Mucuri. passando por área aberta de pasto.

288249/8054-14.1

Riacho: cstcndc-.sç até «> rio Mucuri, passa mio por área de pasto sujo.

288328 / 8054466

i órrego: atravessa área de pasto sujo poSSlll B1UHB vegetação tiErbíCea

289176/ 8053261

marginal e também é contribuinte do riu Mucuri.
Poça: localizada cm área aberta de pasto e com abundância de tahoas. Irala-sc
de uma pequena barragem para uso pelo gado.
Córrego: em área de pasto, é contribuinte com o rio Mucuri; possui margens
11

rochosas com aglomerados de vegetação arhusliva e arbórea.

12

sujo c próximo à área residencial.

I i

AIP

14
13

Riacho: pequeno corpo d*água de constante Iroca localizado cm ãrea de pasto
Córrego: atravessa área de pasto sujo e í contribuinte do rio Vlururi; possui
formações de renunso e encontra-se pisoteado por gado.

Córrego: localizado em meio a área aberta de pasto, possui formações arbóreas
isoladas próximas e provavelmente é destinado ao uso pelo gado.
Córrego: pequeno córrego cm pasto sujo, estende-se até o rio Mucuri.

Córrego Uuliãól: trecho de um córrego de maior porte, localizado
1õ

paralelamente ao rio Mucuri. em área de pastoabandonado.
Riacho: formação extensa e lentica. está localizada em área alu-ria
Riacho: associado a uma poça (barragem para uso pelo gado), localiza-se em

19

21

área aberta próxima as edificações da Faz. Palmeira.
Córrcgt»; localizado cm área de pasto sujo em meio a um extenso capinzal.

possui alguns pontos pisoleados por gado c está associado a um pequeno brejo

289529 / 8052673
286561 / 8053165
286170/8052927
285626 ,8052821
284528/8052401
283741 / 8052095
282098 I 8051889
281812/8051855

281878 / 8051026
278909/ 8054872

tom abundante vegetação emergente.
22

Córrego: localizado cm área de pasto sujo em meio a um extenso capinzal,
possui alguns pontos pisoteados por gado e está ass«>ciado a uni pequeno brejo
tom abundante vegetaçãoemergente: é" contribuinte do rio Mucuri.
Poça: localiza-se em área aberta de pasto no leito do rio Mucuri. possu

23

24

vegetação emergente abundante.

Córrego: localizado cm área de pastosujo. próximo a um grande capinzal,
possuiformações >lc remanso com grande quantidade de vegetação herbácea-

277874/ 8055520

277943/ 8055908

277643/8056731

arbustiva.
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Área

Pontos de

Caracterização Sucinta

Amostragem
17

Ali
20

Poça:cm área aberta de pasto sujo em iníciode sucessão; trata-se de bebedouro
para uso pelo gado.

Córrego (Palmeirinha): trecho de um rórrego de grande porte localizado em
área «le pastosujo próximo á edificações residenciais, apresenta formações

LOCfllizrtção (UTMJ
280342/8051303

280038/ 8051742

marginais de reinamos.
7

Próx.
à Ali

8
9

10

Brejo: grande formação coberta por tahoas e localizada em área aberta,está
associada a uma poça.
Córrego: margeado por capinzal alio em quase toda sua extensão, possui
remansos ao tonijo do seu percurso.

Lago: cm área aberta, coberto por água-pes c com ilhas de vegetação
emergente, associado a porções brejosas.

Lago: em área aberta, coberto porágua-pés c com ilhas de vegetação emergente
[taboasl. associado a porções brejosas.

290396 / 8052439
291455 / 8052557

293188 / 8053043
295745/8049741

O esforço nas áreas selecionadas consistiu em três dias de coletas,
observações e entrevistas e duas noites de coleta sistemática de

exemplares. Foram totalizadas, aproximadamente.

12 horas de

amostragens por dia, divididas entre o período diurno e o noturno.
As coletas sistemáticas referentes à anurofauna foram realizadas após o

ocaso, sendo iniciadas ainda na presença de luz, sendo os indivíduos
localizados com lanterna de mão de luz branca e manualmente coletados.

Os exemplares foram registrados através de zoofonia (vocalização) ou
registro visual.

Alguns ile maior interesse foram coletados e armazenados em sacos

plásticos umedecidos, para depois serem fixados e conservados conforme
técnicas usuais para o grupo (Jim, 1980). Posteriormente, foram doados
à coleção hcrpett>16gica do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas.
Desta forma, no caso de dúvida, foi possível idenlifii-á-los através de

comparações com materiais de coleções de referencia, descrições e ciados
de distribuição geográfica, disponíveis em literatura.

Para o registro de répteis, foram realizadas entrevistas e coletas diurnas
(onde foram também registrad«»s anfíbios com bábitos diurnos), bem
como vistoria de locais possivelmente utilizados como abrigo, quais

sejam: frestas em aglomerados rochosos, troncos caídos, pedras,
cupinzeiros e vegetação marginal, entre outros. Como indício de
ocorrência de espécies, foi feita a análise da presença de girinos e/ou
desovas de anuros, assim como de mudas ou ovos de répteis.

Qualquer oportunidade de registro destes animais por visualização foi
quantificada. Sempre que possível, procurou-se anotar os dados
referentes à abundância e comportamento das espécies, assim como

características do ambienle em que foram observadas (microhábitats).

Cap. IV - Metodologias Especificas Adotadas emCada Estudo Temático, PCH Alucuri, pág.57

JJ

LIMIAF
ÍNGfHHARI>

AMBItNTAI

Os estudos tiveram como objetivos:

- inventariar a hcrpetofauna local, verificando a existência de espécies
raras, endêmicas e/ou ameaçadas de extinção;

- identificar os principais habitais e sua herpetofauna associada;

- indicar as possíveis interferências do empreendimento sobre a
composição e estruturação da herpetofauna local;
- propor medidas para minimização dos possíveis impactos causados
pelo empreendimento.
4.2.3-Avifauna

Os estudos avifaunísticos foram desenvolvidos em uma campanha de

campo no período de 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 1999. coincidindo
com a estação reprodutiva das aves da porção meridional do Brasil

(Pinto. 1953; Sick, 1997). Este aspecto facilitou a coleta de dados, devido
às maiores atividades desenvolvidas pelas espécies, quando comparado à
estação de invernada (descanso reprodutivo).
As

aves

constituem

um

excelente

bioindicador,

devido

ás

suas

características naturais favorecerem a obtenção de dados consistentes,

mesmo que em curto espaço de tempo. Taxonomicamente bem
conhecidas c de hábito diurno (cm sua grande maioria), as aves são

numerosas em espécies e populações c diversificadas cm dieta, uso de
ambientes, estratos vegetacionais e zonas aquáticas. Assim, devido às
diferentes preferencias ecológicas de suas comunidades, apresentam um
alto potencial na indicação da estrutura, tipologia e grau de conservação
de hábitats e paisagens.

O método utilizado para os levantamentos correspondeu a censos
avifaunísticos. através de transectos de varredura (Bibby et ai, 1993),
métodos escolhidos devido à maior praticidade de aplicação e grande

potencial na obtenção de dados consistentes, em estudos expeditos. Tais
transectos corresponderam a censos matutinos (a partir do amanhecer),

ao longo de caminhadas cm percursos previamente escolhidos. Durante
os mesmos, além dos censos dos indivíduos das espécies de aves
observadas (tendo-se o auxílio de um binóculo e um minigravador para

eventuais registros sonoros), foram tomados os seguintes dados:
- localização geográfica (em UTM) e altimetria da área amostrada (à
exceção dos percursos feitos de carro), mediante o uso de um GPS
(Sistema de Posicionamento Global), (vide Quadro 28, a seguir);
- data, horário e condições climáticas;

- tipo de registro obtido (sonoro, visual ou ambos e ninhos);
complexidade estrutural da paisagem;

- tipo de biótopo de registro: classificação vegetacional conforme IBGE
(1991);
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- estrato de registro da espécie: solo, herbáceo, arbustivo,
mediano, dossel, corticícola (aves associadas ai»s troncos senis para
forrageamento e/ou nidificação);

- zona aquática de registro da espécie: marginal (herbáceo e arbustiva),
brejosa, rasa, profunda;
- deslocamento da ave para ambientes vizinhos;

- forragcamentti, nidificação e outras atividades.
Visando a coleta de dados aleatórios, a contribuírem na riqueza geral,

outros percursos foram realizados através de caminhadas ou trajetos de
carro no período vespertino (estendendo-se as observações até o
crepúsculo).
Quadro28: Relação das Áreasdí.amostragemAiTEAUNisnCA mua. NAAH t AID DAPCH Mu<:VRI, EM Fe v/99.
Coordenadas Geográficas t* Altitude

Área

Fragmento:» florestais á

Composição cm Ambientes
Floresta scmtdccidual, floresta

Método

24kO297007. UTM 8048151, 16:1 m
24K0297563. UTM 8048049, 172m

ciliar, pasto sujo. brejo, rio

24K0327499. UTM 8052755, 174 m
24K0325274, U1M 8054286. 218 m

Floresta semidecidual, pasto

Transecto de varredura

(Faz. Brasília)

sujo. brejo

Censo vespertino

F.ixo da barragem

24K0289I93, UTM 8053454, 242 m

Floresta ciliar, pasto sujo. rio

Transecto de varredura

jusante do eixo da
barragem
Mata da Califórnia

IVagmento de capoeira 1

24KO287308, UTM 8053638. 261 m

Fragmento de capoeira 2

24K0279500, UTM 8054402, 268 m

Capoeira, floresta ciliar.
capoeirinha. pasto su|o

Transe» Io de varredura

Transecto de varredura

Capoeira, pasto sujo

Censo vespertino
Censo vespertino

Urciu 1

24K0280351. UTM 8052269, 252 m

Brejo, capoeirinha, pasto sujo

Brejo 2

24K0277831, UTM 8055159, 196 m

Brejo, rio, pasto sujo

Brejo 3

24K0277850, UTM 8056007. 224 m

Brejo, pasto sujo

Censos vespertino c
crepuscular
Censos vespertino e
crepuscular

Brejo 4 (Paz. Brasília!

24K0325511. UTM 8053182. 140 m

Córrego Novo

24K0280764, UTM 8058544, 257 m

Brejo, pasto sujo
Floresta ciliar, capoeira,

Censo vespertino
Censos vespertino e

capoeirinha, pastosujo, brejo

crepuscular

Floresta ciliar do rio

Pampa
Remanso do reservatório

24K0327844, UTM 8053614, 195 ui
24K0274755, UTM 8055.(46, 284 m

Nanuquc até Carlos
Chagas
Rio Pampa ale UK41U

-

Floresta ciliar, pasto sujo, brejo, Censos vespertino e
rio. afloramento rochoso

Capoeira, capoeirinha, pasto

Censo vespertino

.sujo

Pasto sujo. rio. brejo
Floresta ciliar, pasto sujo, rio,

-

crepuscular

afloramento rochoso

Censos de cano
Censos de carro

A estrutura das comunidades de aves foi relacionada á estrutura e ao

grau de conservação dos ambientes, investigados por meio de alguns
parâmetros, como estratificação c adensamento vegetacionais, altura do
dossel, complexidade do hábitat aquático, tipos de manejo e de usos

antropogènicos (cortes seletivos, desmatamento, cultivos) etc.
As identificações taxonõmicas e informações relativas á endemicidade e

comportamento migratório das espécies foram baseadas cm literatura
(Lanyon 1978; Negret e Negret 1981; Schaucnsce 1982; Negret ef aí.
1984; tlilty c Brown 1986; Sick 1983. 1985, 1997; Cracraft 1985;
Haffer 1985; Isler c Isler 1987; Granlsau 1989; Ridgely e Tudor 1989.

1994; Cavalcanti 1990; Hardy eí ai. 1990; Hardy et ai. 1993; Vielliard
1995a, 1995b; Souza 1998; Brandi e Brandt n. p.).
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Para as análises, os índices utilizados foram

riqueza (S),

freqüência lj) c diversidade. O índice de diversidade adotado foi o de
Shannon-Wicncr (H'>, que expressa a relação entre o número de espécies

componentes da comunidade e a sua abundância relativa. Quanto maior
«i grau de homogeneidade entre os dados de abundância relativa, maior
será a diversidade (Magurran, 1989).
Às comunidades de aves foram atribuídas as seguintes classes de dieta
(Isler e lsler,1987; Sick, 1985; Cintra et ai, 1990; Karr et ai, 1990;
Motta Jr., 1990):

- insetívora: predomínio de insetos e outros artrópodes na dieta;
- inseto-carnívora: predomínio de insetos e pequenos vertebrados;
-

onfvora:

predomínio de

insetos, outros artrópodes,

pequenos

vertebrados, frutos c/ou sementes;

- frugívora: predomínio de frutos;
- granívora: predomínio de grãos;

- nectarívora: predomínio de néctar, pequenos insetos c artrópodes;
- carnívora: predomínio de vertebrados vivos e/ou mortos na dieta
(abrange espécies piscívoras e detritívoras).

De acordo com a tipologia de ambiente característico, as espécies foram
ainda distribuídas nas categorias:

- florestal: aves que vivem em formações florestais;

- campestre: aves que vivem em campos naturais e implantados;
- aquático: para aquelas que utilizam ambientes brejosos, lacustres c
fluviais;

- rochoso: para espécies restritas às formações rochosas;
- urbano: para aves restritas às cidades;

- generalista: para espécies adaptadas a explorar os diversos tipos de
ambientes citados.

As categorias de ameaça utilizadas foram de acordo com aquelas
dispostas em listagens oficiais do IBAMA (portaria n° 1.522 de
19/12/89. in Bcrnardes et ai, 1990) e do COPAM (deliberação 041/95, in

Machado ei ai, 1998). Tais categorias correspondem àquelas definidas

por Collar et ai (1994) e pela União Internacional para Conservação da
Natureza (1L1CN, 1996 e Ribera. 1996 in Lins, 1997), a saber:

- espécies ameaçadas de extinção: enfrentam uma alta probabilidade de
extinção, se continuarem as pressões diretas sobre elas ou sobre seus
habitais, população em tamanho reduzido e/ou em declínio, distribuição
restrita, declínio ou flutuação na extensão de área de ocupação e
indicação estatística de probabilidade de extinção. Aquelas ameaçadas de
extinção e em perigo correm um alto risco de extinção a curto prazo,
enquanto outras ameaçadas de extinção e vulneráveis correm um alto
risco de extinção a médio prazo;
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- espécies presumivelmente ou quase ameaçadas: taxa dos quais ^J™**;

se suspeita a pertencerem a uma das categorias acima, embora
não se possa definir com segurança por insuficiência de Informações;

- espécies regional ou localmente raras: apresentam baixas abundàncias
em determinadas regiões ou locais.

Por fim, ao longo dos trabalhtis, entrevistas com alguns moradores locais
foram ainda feitas, visando gerar informações históricas sobre a

paisagem regional, bem como a presença de espécies ameaçadas, raras e
cineqéticas em suas propriedades, por serem mais visadas cm coletas
clandestinas (sendo os dados posteriormente tratados com as devidas
precauções).
Os estudos pretendem cumprir os seguintes objetivos:
- realizar levantamentos avifaunísticos na Ali e AID do empreendimento,

com enfoque para espécies ameaçadas de extinção, raras, endêmicas e
migratórias;

- analisar os dados quali-quantitativos obtidos;
- avaliar a funcionalidade ecológica dos ambientes e da paisagem para a
manutenção da avifauna;

- avaliar os impactos previstos sobre a avifauna em conseqüência da
implantação d«) empreendimento;
- apresentar medidas mitigadoras pertinentes.
4.2.4 - MAS1VFAUNA

Os estudos mastofaunísticos foram desenvolvidos em uma campanha de

campo compreendida no período de 07 a 11 de agosto de 2001. As
atividades realizadas consistiram no reconhecimento da Ali e AID

(auxiliado

por cartografia

disponível),

visitas a

vários

setores,

determinação daqueles a serem percorridos c realização de entrevistas
com moradores locais.

Cl trabalho de campo consistiu na coleta de dados, através de entrevistas
com moradores locais, bem como a realização de transectos em áreas

previamente selecionadas de floresta estacionai semidecidual, floresta
ciliar e locais arenosos, visando a verificação de vestígios, como pegadas e

fezes. Foi registrada a localização de todos os pontos amostrados (Mapa
II), seja por entrevista ou transecto. mediante o uso de um GPS (Sislema
de Posicionamento Global). Os seguintes moradores foram entrevistados:
- Sr. José Fernando Pessoal, morador da região há mais de quatro anos,
(UTM: 299673/8045678);

- Sr. Sandro Lúcio, morador da região há mais de 13 anos (UTM:
289967/8052489);
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- Sr. Miguel Dias Pinto, morador da região há mais de dois anos
(UTM: 289185/8053692);

- Sr. José de Souza Ribeiro, morador da região há mais de quatro anos
(UTM: 285426/8052763);

- Sr. Miguel de Souza, morador da região há mais de sete anos (UTM:
289645/8052382);

- Sr. Antônio de Souza, morador da região há mais de 20 anos (UTM:
287477/8053383):

- Sr. Luiz Lopes de Souza, morador da região há mais de 12 anos (UTM:
284631/8052491);

- Sr. Eduardo Camargo de Matos, morador há quatro anos (UTM:
280845/8050698);

Sr.

Sérgio

Silva,

morador

da

região

há

25

anos

(UTM:28l 847/8046387);

- Sr. Merivaldo Monteiro da Rocha, morador da região há 19 anos (UTM:
278057/8049390);

- Sr. Orozino Almeida, morador da região há mais de 40 anos (UTM:
282030/8050900).

- Sr. Domingos Pereira Pardin, morador da região há mais de seis anos
(UTM: 280040/851479);

- Sr. Adcnilson de Camargo, morador da região há mais de dois anos
(UTM: 276383/8056072);

- Sr. Arnold Moraes, morador da região há mais de 36 anos (UTM:
279333/8055017).

As entrevistas com a população residente na AID e AH foram realizadas,
utilizando-se um questionário previamente elaborado (Quadro 29),
contendo o nome científico das espécies de mamíferos que ocorrem na
região. Foram também utilizadas fotografias de várias espécies
(Fmmons, 1990; Silva, 1994) e uma fita cassete com gravação de
vocalização de alguns primatas. Estes recursos foram utilizados visando
prover uma maior precisão nos resultados.

Alguns cuidados foram tomados com o objetivo de avaliar a veracidade
das

informações

obtidas.

Como

exemplo.

os

entrevistados,

preferencialmente do sexo masculino, foram questionados sobre os
mamíferos ocorrentes na região, e após a citação da espécie por eles
conhecidas, foram mostradas aos mesmos várias fotografias, mesmo

daquelas nas quais a distribuição geográfica não inclui a área amostrada.
Assim, de todas as entrevistas foram selecionadas somente aquelas nas

«piais a espécie citada foi devidamente reconhecida, através de suas
respectivas fotografias.
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QUADRO 29: MODELO DE QUESTIONÁRIO MASmEAUNlSTtCOAPIJCAIMJ ÀS PTSSCIAS
ENTREmTADAS DAPCHMUCURI (AGOSTOf200ll
Np:

Data:

Localidade:

UTM:

Município:

Estado:

Nome:

Idade:

Ocupação:

Mora na região?: Sim Não

Em caso afirmativo, liá quanto tempo?
Ux-al de residência:

1specie

Nome Vulgar Local

Tipo de Citação

Oh.serv.i(.ors

MARSUP1AL1A

Cavea aperta
Didelphis albiventris
Didelphis ni,i)*Mif>íd/ÍJ

*reá
Oambú
Gambá

XENARTRA

íí,mi/vj'iív voriegatus

Me! io-preguiça

Cabassous unicinctus

Tatu testa dura

Dasypiis ;i(íi'i7iirincí(iA
Euphrai"Md <? \iiiu fu.s

Tatu galinha
Tatu pcludo, peba

Tamanduá lelradactyla

Tamanduá de colete

l'KI,V..\:,V.

Alouatia fusca

Riirhadd

CaflilJim gcofjroyi

Sagüi da cara branca

CARNÍVORA

Cerdocwn lhous

Cachorro do mat«>

Nasua nasua

Quali

Lira barbara

I-.h.i

]'nv,,';; ..,.'i: liinriís

Mão pelada

infra Umgicaudis

Lontra

Galictis vittata

Furão

C(Htcp<ilu.% iliinga
Panthrraonca

Jaratataca

Herpailurus yagouaronili

Uaguariindi

/j'iípijrdii.v wicdii

Gato do mato

Onça |>arda

RODEKTIA

Agouti paca

Paca

P.im;v.'ií.i ii-poiina

Lotl.l

Hvdrocluierís hydrochaeris

Capiviira

l oetufati |iri'/ii'iiwíi>

Ouriço

Sriurus sp.

l^quilki

L-UiOMOKI-IIA

5>"/i liaffiu brasiíieiUis

Tapei i

.'.:•. 1 ..'! \',|-| 'i l.\

Mazanui americana

Veado mateiro

OUTROS/OBSERVAÇÕES

Além das entrevistas, foram percorridos transectos em locais arenosos,

próximos ao leito do rio e áreas de mata, de provável ocorrência de
espécies de primatas e mamíferos, em geral, para a verificação de
vestígios (pegadas, fezes etc).
Os estudos tiveram como objetivos:

- realizar um levantamento da mastofauna da região através de
entrevistas e verificação de vestígios na Ali e AID, com enfoque para
espécies ameaçadas de extinção, raras e endêmicas;

- avaliar os impactos previstos sobre a mastofauna local em
conseqüência da implantação do empreendimento;

- apresentar medidas mitigadoras consideradas necessárias.
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4.2.5 - Ictiofauna

4.2.5.1 - Caracterização das Comunidades de Peixes
A realização dos estudos ictiofaunísticos atendem à resolução CONA.MA

n°00T/86. Após a sua edição, tornou-se necessário o conhecimento
amplo das comunidades afetadas por empreendimentos considerados
impactantes ao meio ambiente, permitindo a avaliação dos impactos e a
proposição de medidas mitigadoras.
Sendo assim, entre os anos de 1998 e 2001 foram realizadas 15

amostragens de peixes em três pontos na Ali da FCH Mucuri (vide
Quadro 30 e Mapa 11 cm anexo, para maiores detalhes), a saber:
- calha do rio Mucuri (PI), a jusante da área do futuro reservatório,
próximo á foz do rio Pampa (24 328684 E; 8041470N) (Foto 3);
- calha do rio Mucuri (P2), na área do futuro reservatório (24 289174 E;
8053278 NKPoto 4);

- rio Pampa (24 330897 E; 8049482 N) (P3) (Foto 5).
Quadro 30: Distribuição sazonal das campanhas dec^mpo di. ictiofauna feitas naàrea
de ish.uéncia indireta im pchmucuri.
Pontos de Coleta

Meses
Anos

Abril

Janeiro

Outubro

llllllG

1998

X

1999

X

X

X

2000

X

X

X

2001

X

x

PI

1998

1999

P2

X

X
X

2001

'.

1998

X

P3

1999

X

O número de coletas feitas no ponto PI foi maior em função desta área
estar incluída no "Programa de Monitoramento da Ictiofauna da UME
Santa Clara", desenvolvido a partir de 1998. Dados provenientes deste
monitoramento, principalmente relativos à ictiofauna do baixo curso do
rio Mucuri, foram incluídos no presente EIA, sempre que pertinentes.

Ao longo tio período de estudo, as amostragens «ptantitativas foram
realizadas com redes de espera de malhas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 cm

entre nós opostos, com 10 metros de comprimento e altura média de 1,6
m. As redes foram armadas á tarde e retiradas na manhã seguinte,

permanecendo expostas na coluna d'água por aproximadamente 14
horas. O esforço empregado, número de redes e respectivas malhas
foram registrados para cada estação de coleta. Nestes mesmos locais
foram feitas amostragens qualitativas, com penetras de tela de náilon
com malha de 2

mm e redes de emalhar armadas em trechos de

corredeiras, com pequena profundidade.
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Amostragem qualitativa, com o auxílio de peneiras e rede de
arrasto, foram realizadas em dois córregos presentes na AH, quais sejam:

- córrego São Domingos (Cl), a jusante da área da futura barragem (24
317021 E; 8040832 N);

- córrego (C2). na área do futuro reservatório (24 284492 E: 8052419
X).

Em campo, todos os exemplares capturados foram separados por local de
captura, malhas e tipo de amostragem, e acondicionados em sacos
plásticos, sendo imediatamente fixados em formalina a 10%. Em
laboratório, os peixes foram identificados e os exemplares foram meilidos

(comprimento padrão - CP em mm) e pesados (precisão 1 g) sendo,
então, transferidos para álcool 70" GL.

Para a determinação taxonômica foram utilizados os trabalhos de
Ihcring (1931). Gosline (1947), Britski (1972), Mees (1974), Géry (1977),
Garavello (1979), Menezes (1987), Britski et ai.

(1988), Ferraris-

Jr.(1988), Burgess (1989), Castro (1990), Ploeg (1991), Vari (1992),
Mazzoni et aí. (1994), Silfvcrgrip (1996), Garavello et ai. (1998) e Lima e
Castro (2000). Foram ainda feitas comparações com o material

disponível e coletado em outros estudos, realizados na bacia do rio
Mucuri. Para alguns grupos foi mantida a designação "cf." (conferir), em
função das diagnoses apresentadas não corresponderem exatamente aos
dados dos exemplares analisados. Outros foram mantidos somente a

nível genérico, por não se enquadrarem em nenhuma das diagnoses
disponíveis.
4.2.5.2 - Abundância das Espécies

Os dados das capturas com redes de emalhar foram analisados através da
captura por unidade de esforço (CPUE), em número c biomassa. O
cálculo das CPUE's foi efetuado através das equações:
12

CPVEn^i^nilEPm)
12

- CPUEn = captura em número por unidade de esforço;
~CPUEj, = captura cm biomassa (peso corporal) por unidade de esforço;
- Nirí = número total dos peixes capturados na malha m;
- B,„ = biomassa total capturada na malha m;

- Epm = esforço de pesca, que representa a área em ma das redes de
malha m;

- m = tamanho da malha (3, 4, 5. 6. 7, 8, 10 e 12 cm).
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Deste modo, foram obtidas as seguintes CPUE's:

- CPUE (n,b> período

= CPUE, em número e biomassa, por período de

amostragem;

- CPUE (n,b) estação

= CPUE, em número e biomassa, por estação de

coleta;

- CPUE (n.b) malha

= CPUE, em número e biomassa, por malha;

- CPUE (n.b) espécie

» CPUE, em número e biomassa, por espécie.

4.2.5.3 - Diversidade

O índice de diversidade de espécies foi calculado com os dados obtidos

através das capturas com redes de emalhar. empregando-sc o índice de
Shannon-Weaver, descrito pela equação:
S

"=-Z(PÍ)*(l0gnpÍ)
i=\

Onde:

S = número total de espécies na amostra;

í = espécie 1, 2 ... na amostra;

pi s= proporção de indivíduos da espécie i na amostra, através da CPUEn
Nestes cálculos, foram utilizados os valores das CPUE's. em número para
cada uma «Ias espécies em detrimento dos valores brutos originais. Este
procedimento foi adotado como forma de normalização dos dados, pois o

índice é influenciado pelo esforço de captura, sendo que este (m2 de redes
utilizados em cada estação) foi diferente entre as estações. Diferenças no
esforço empregado entre as estações devem-se, principalmente, à

disponibilidade de locais para armação das redes e às condições
ambientais durante as amostragens.
4.2.5.4 - Similaridade

Análise de similaridade foi realizada para uma matriz de dados, baseada
na presença e na ausência das espécies para cada ponlo. UtíUzou-SC, para
esta análise, apenas as espécies capturadas em redes de emalhar, visto

que este foi o único petrecho de pesca utilizado de maneira uniforme.
Este procedimento analisou somente a composiçãti de espécies entre as
áreas (presença e ausência), pois é dado peso igual para todas as espécies,
independente da abundância de cada uma.
Como método de análise foi empregado o índice de similaridade de
Sorensen, calculado enlre os pontos de coleta segundo a fórmula:

S=2j/{a+b) onde:
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S = índice de similaridade,

j = número de espécies cm comum,
a e b = número de espécies nos pontos de coleta a e b.

4.2.5.5 - Reprodução

Exemplares adultos de algumas espécies foram dissecados para a
determinação do

sexo

e

estágios

de

maturação gonadal.

Este

procedimento foi adotado como forma de determinar possíveis locais de
reprodução complementando, de forma mais adequada, a análise de
impactos. As espécies analisadas foram:
- curimatã (Prochilodus vimboides);

- sairú {Cyjyhocharãx gilbert);

- piau-braneo iLeporinus conirostris);
- piau-capim {Leporinits steindachneri);
- piau-boquinha [Leporinus mormyropsY,

- cascudo-preto {Pogonopoma iverthàmeriy,
- cascudo-chinclo [Deiturus angulicaudã).

Os estágios de maturação gonadal foram macroscopicamente
determinados, sendo adotada uma escala simplificada com cinco estágios,
uma vez que o objetivo foi determinar se os exemplares estavam em
atividade reprodutiva e em que local este evento ocorria com maior
freqüência. Os cinco estágios considerados foram:

1 - imaturos OU em repouso (fora de atividade reprodutiva);
2b - em maturação inicial e intermediária;
2c - em maturação avançada;

3 - em reprodução (exemplares capturados ovulando ou espermiando sob
pressão);

4 - desovados ou espermiados.

4.2.5.6 - Espécies Migradoras e/ou Ameaçadas de
Extinção
Através de revisão bibliográfica, foram identificadas entre as espécies
capturadas e citadas para a região, aquelas migradoras e/ou ameaçadas

de extinção. Para a definição das espécies ameaçadas de extinção foram
utilizadas listas oficiais e dados disponíveis em literatura.

4.2.5.7 - Avaliação da Pesca no rio Mucuri
O diagnóstico da pesca no rio Mucuri e a avaliação dos efeitos da
implantação da PCH Mucuri sobre esta atividade, foram realizados a
partir dos dados obtidos pelo "Programa de Monitoramento da Pesca",
componente do Plano de Controle Ambiental da UHE Santa Clara, em
andamento. Adicionalmente a estes dados. f«>ram incluídas informações
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de caráter mais genérico, obtidas com moradores

entrevistados durante as campanhas de campo.

Ao longo do rio Mucuri, em junho-outubro de 2000 foram obtidos dados

do desembarque pesqueiro realizado por 21 pescadores. Estes pescadores
foram responsáveis pelo preenchimento de um questionário com as
seguintes informações:
- local de pesca;

- esforço de pesca (dias de pesca no mês);
- espécies capturadas;
- biomassa (kg) capturada por espécie.

Todos os pescadores actíinpanhados nesse estudo exercem sua atividade
no rio Mucuri, entre a região a montante da cidade de Carlos Chagas
(região de inserção da PCH Mucuri) e a região a jusante da cachoeira do
Tombo. Desta forma, foram consideradas quatro regiões do rio para

avaliação e comparação da atividade pesqueira (Figura 3):

- região 1: a montante da cidade de Carlos Chagas (AID do
empreendimento);

- região 2: entre as cidades de Carlos Cliagas c Nanuque;
- região 3: entre a cidade de Nanuque e «i cachoeira do Tombo;

- região 4: jusante da cachoeira do Tombo.
ElCURA 3. RbÜlOESDO RIOMUCURI CONSIDERADAS PARAAVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO DA

Rio Pampa
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O número de pescadores acompanhados, bem como o número
total de dias de pesca em cada uma destas regiões é apresentado no
Quadro 31.

Quadro 31: Númerode pescadoresacompanhai*>\ f
número total df. dias dl: pesca para cada uma das recloes
doriomvcuri,

Região

Dias de pesca

Número de

pescadores
1

3

2

•'

120
52.Í

/

378

A

•i

Síi

T«>Ul

21

3

m

11 :• 7 7

4.2.5.8 - Outras Informações
Para uma melhor caracterização tia área de estudo, durante as

campanhas foram

realizadas avaliações visuais de seus hábitats

componentes c condições ambientais dos mesmos.

Como não existem dados publicados, específicos sobre a biologia «Ias
espécies de peixes na Ali da PCH Mucuri, utilizou-se para definição dos
impactos (prognósticos) as informações disponíveis para populações
encontradas em outros trechos «Ia bacia do Mucuri, ou mesmo em outras
bacias. Devido a esta característica, as considerações ora feitas devem ser

tomadas com certa reserva, pois em algumas situações Ocomportamento
de uma determinada espécie com

ampla distribuição pode ser

diferenciado entre as diversas bacias ontle a mesma ocorra.

Para se obter estimativas da freqüência de ocorrência de eventos

relacionados com a regra operativa tia PCH Mucuri, foram utilizados os

percentis dos dados históricos de vazão média mensal do rio Mucuri.
disponíveis para os anos de 1940 a 1995. O pcrcentil (p%) de um
conjunto de dados é o valor x no qual uma porcentagem (p) dos valores
da amostra são menores ou iguais a x. Por exemplo: se o pcrcentil 25%

de uma variável é o valor (x), 25% (p) dos valores da amostra são iguais

ou menores a x. A mediana (pcrcentil 50%) foi utilizada como medida de
tendência central c representa o valor para a qual 50% das observações,
quando ordenadas, estarão abaixo e 50% acima.
Os estudos e métodos empregados tiveram como objetivos gerais:

- apresentar o inventário e diagnóstico da ictiofauna na Ali e AID da PCH
Mucuri;

- indicar os impactos a serem proporcionados pela implantação «Io
empreendimento sobre este componente da biota aquática;
- indicar medidas tle monitoramento, conservação e/ou manejo tia
ictiofauna. considerados pertinentes.

Cap. IV- Metodologias Especificas Adotadosem Cada Estuda Temático, PCH Mueuri, pág.69

r£
LIMIAF
ÍNÜINIIAHII

4.26 - llmnologia e qualidade daságuas
4.2.6.1 - Época de Amostragem e Pontos de Coletas
As amostragens foram realizadas nos dias 27 de março e 11 de junho de

2001. As duas campanhas ocorreram em épocas atípicas em termos da
sazonalidade, o que determinou um registro invertido dos efeitos
esperados, devido à pluviosidade. Assim, a campanha do mês de março,
embora estivesse inserida dentro do período normalmente chuvoso,

representou condições referentes a um
aproximadamente 60

período de estiagem de

dias, devido a ocorrência de um veranico

prolongado durante vários dias. Já a campanha de junho, que em
condições normais expressaria caraterísticas inerentes ao período de
recessão de fluxo, na verdade representou efeitos das precipitações
pluviométricas ocorridas em dias anteriores â amostragem, tendo
ocorrido chuvas nas 24 horas antes. Como isso, puderam ser
caracterizadas duas importante fases dentro de um ano hidrológico:

estiagem e chuvoso após a estiagem, contudo, em épocas normalmente
diferentes.

Os pontos de amostragem fazem parte de uma malha amostrai definida
para o rio Mucuri, para o monitoramento desse empreendimento, bem
como da UHE Santa Clara, situada a jusante. Desse conjunto, foram

considerados três pontos de amostragens no rio Mucuri, no trecho em
questão, conforme Mapa 11 (cm anexo), quais sejam:
- Ponto MllC-05: rio Mucuri, logo a montante do trecho referente ao
futuro remanso do reservatório. A definição desse ponto teve como
objetivo uma avaliação atual no local de entrada das águas desse rio para
o futuro reservatório da PCH Mucuri;

- Ponto ML1C-06: rio Mucuri a montante do futuro eixo da barragem da

PCH Mucuri, no terço do futuro reservatório mais próximo ao ponto do
barramento. Nesse ponto foram avaliadas as águas desse rio, no trecho

de formação do futuro reservatório, considerando o efeito das
contribuições recebidas a montante, bem come» o grau de depuração do
sistema até a área do futuro barramento, uma vez que o que é realmente

importante é a qualidade das águas no trecho do futuro reservatório,
levando-se em conta as contribuições já submetidas aos processos

depurativos existentes ao longo do eslirão;
- Ponto MUC-07: rio Mucuri, logo a jusante da área da futura casa de

força da PCH Mucuri. A definição desse ponto teve como objetivo uma
avaliação atual no ponto onde futuramente ocorrerá a saída das águas
vertidas c turbinadas do reservatório para esse rio.
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4.2.6.2 - Parâmetros Analisados

A seleção das variáveis a serem consideradas nessa caracterização
resultou da identificação dos seguintes quesitos:

- o significado e a relevância de cada parâmetro em termos de indicações
para a avaliação da qualidade das águas e da dinâmica limnológica;

- a identificação daqueles elementos «pie apresentam potencialidade de
ocorrência nas águas do rio Mucuri no trecho em questão, considerandose as fontes potencialmente geradoras de contaminantes à drenagem
natural, e que poderão sofrer alterações decorrentes da instalação do
reservatório;

- a listagem de parâmetros prevista para a caracterização de corpos
hídricos receptores de classe 02, definidos pela legislação federal e
estadual em vigor, «piai seja, respectivamente, Resolução CONAMA
020/86, de 18 de junho de 1986, e Deliberação Normativa COPAM
010/86, de 10 de janeiro de 1987;

- o conjunto de parâmetros previsto para o cálculo do índice de
Qualidade das Águas

IQA. conforme estabelecido pela National

Sanitatjon Foundation - USA.

Diante do exposto, o conjunto de parâmetros analisados foi o seguinte:
- Físicos c Químicos: acidez total em CaCOf, alcalinidade total em CaCO,,

condutividade elétrica, demanda bioquímica de oxigênio - DBOj dias,
demanda química de oxigênio - DQO, dureza total em CaCOJ( ferro

solúvel, fosfato total, manganês total, nitratos, nitrogênio amoniacal,
nitrogênio total, óleos e graxas, ortofosfato, oxigênio dissolvido, pll,
sólidos em suspensão. Sólidos setlimentáveis, sólidos totais, sólidos totais
dissolvidos, temperatura e turbidez;

- Biológicos: coliformes fecais, coliformes totais, estreptococos fecais,
fitoplâncton, zoobenton e zoopláncton.
O significado e a importância de cada uma das variáveis analisadas nessa
caracterização pode ser tratado da seguinte forma:
- as análises de pH visam balizar possíveis alterações no equilíbrio ácido-

básico das águas. No caso em questão, tais alterações podem decorrer de
possíveis aumentos dos teores orgânicos, o que acarreta na produção de
C02 petos processos de decomposição orgânica, bem como pela presença
de compostos húmicos ácidos carreados dos solos orgânicos das áreas da
bacia de drenagem;
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- a acidez total informa sobre a reatividade ácida potencial das

águas, sendo analisada em conjunto com a alcalinidadc total, que por
sua vez representa «> potencial de tamponamento das águas de um
sistema hídrico;

- as medições de condutividadc elétrica se referem à potencialidade de
aportes de compostos solúveis em geral, uma vez que esse parâmetro
indica o grau de condução elétrica de uma amostra de água, determinado
pela sua concentração iònica. Com isso, esse parâmetro é uma

importante indicação indireta para uma avaliação sobre a disponibilidade
de micronutrientes para os processos produtivos. Informa também sobre
o grau de mineralização das águas, decorrente da dissolução de
compostos inorgânicos, bem como resultante da decomposição química e
biológica de material orgânico;

- o parâmetro dureza total informa sobre os níveis de metais alcalinos
terrosos nas águas, como o cálcio e o magnésio, elementos esses que
conferem características de dureza às águas. As análises visam
estabelecer o background regional para esse parâmetro, com o intuito cie

avaliar as possíveis interferências da solubilização de calcário utilizado
nos solos agrícolas, da área em questão, durante o enchimento do
reservatório. Como a condutividadc elétrica, esse parâmetro também

informa sobre o grau de mineralização das águas;
- as análises de oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de

oxigênio (DBOs mi) e demanda química de oxigênio (DQO) informam
sobre os níveis de oxigenarão tias águas, bem como o metabolismo
consumidor de oxigênio decorrente da oxidaçào de possíveis cargas de
material orgânico carreadas ao sistema hídrico, em questão;
- os teores de fosfato total, ortofosfato, nitratos, nitrogênio amordaçai e
nitrogênio total também se referem a esses processos, bem como aos

aportes de compostos orgânicos c inorgânicos (naturais e decorrentes de
atividades humanas). A análise desse conjunto de variáveis é muito
importante para o entendimento da dinâmica limnológica, uma vez

serem t»s principais parâmetros indicadores dos teores disponíveis de
nitrogênio c fósforo, elementos que são os nutrientes limitantes à
produção primária de um sistema hídrico;
- as análises de turbidez. sólidos totais, sólidos em suspensão, sólidos
totais dissolvidos e sólidos sedimentáveis se reportam á magnitude de

aportes de material particulado e solúvel, aos quais o sistema hídrict) em
questão está submetido. Salienta-se que esse último parâmetro refere-se
aos teores de sedimentos determinantes potenciais de assoreamento;

- as análises dos teores de óleos c graxas, ferro solúvel e manganês total

se reportam à potencialidade de aportes dessas substâncias ao sistema
hídrico (em decorrência das atividades humanas na área de drenagem).
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metálicos citados (em decorrência ila geoquímica local);
- as análises de ferro solúvel visam, também, obter uma avaliação

quanto à capacidade de reatividade desse elemento com os níveis de
ortofosfato, que são os fosfatos solúveis, tornando essa forma de fosfato
inerte e indisponível para a produção primária. Essa abordagem é
baseada na elevada afinidade química entre os ions de ferro e de fosfatos

solúveis, principalmente em águas onde predominam condições de plena
oxidação. formando-se compostos complexados, em estado precipitado e
indisponíveis como nutrientes. Tal complexação se forma principalmente

pela adsorsão das espécies fosfatadas à superfície de hidróxidos de ferro
hidratado. Salienta-se que para essa avaliação a análise requerida sóbri
as concentrações de ferro é de ferro solúvel e não em termos totais, uma
vez que o conteúdo total considera também a parcela de ferro referente a
todas as formas inertes e insolúveis desse elemento, que não são reativos
com os fosfatos, como finos de minério de ferro presentes no solo da área
de estudo;

a medição da temperatura da água é um procedimento simples de ser

executado c que oferece importantes subsídios na interpretação de OUtrOS
parâmetros químicos, como o pH, saturação de oxigênio dissolvido e a
DBO (demanda bioquímica de oxigênio). Os níveis de temperatura da
água influenciam diretamente a taxa de solubilização de gases, como o
COj c o 02. Além disso, a temperatura exerce um papel primordial na
cinética das reações químicas e biológicas no metabolismo de um sistema
aquático;

- as análises dos parâmetros bacteriológicos citados, ou seja, coliformes
totais, coliformes fecais e estreptococos fecais, permitem a indicação

sobre a ocorrência ou não de aportes de dejetos fecais a um sistema
hídrico, bem como sua origem, se humana ou animal.

As comunidades planctônicas foram definidas segundo o pesquisador
Viktor Henen, em 1888 Un: Estcves, 1988), como sendo o conjunto de

organismos que não dispõe de movimentos próprios capazes de se opor
aos movimentos da água. A denominação plâncton é derivado do grego,
significando o que está "ao sabor das ondas".

O fitoplâncton é composto pcias algas microscópicas, unicelulares,
filamentosas c coloniais, presentes no plâncton. Os principais grupos

com representantes no plâncton de água doce, classificados segundo a
coloração e reserva nutritiva, são: Chlorophyta (algas verdes),
Cianobaclêrias (algas azuis), Chrysophyta (algas amarelas ou douradas).
Pyrrophyta (algas marrons), Euglenophyta (algas flageladas verdes ou
incolores) e Rhotlophyta (algas vermelhas). Essa comunidade representa
um papel relevante na produção de matéria orgânica e entrada de
energia nas redes alimentares de um corpo d'água. Além disso, esses

organismos respondem de forma precisa e duradoura a alterações no
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através de mudanças na composição, estrutura e dinâmica
populacional.

O conjunto de animais componentes do plâncton é denominado
zooplãnctoii. O.s principais grupos com representantes em sistemas de
água doce são: os protozoários (Protozoa); os rotíferos (Rotifera); do filo
Arlhropoda a classe Crustácea, especialmente Cladocera e Copepoda;
além de larvas de insetos, gastrotriqueos e tardígrados. O.s protozoários
constituem um componente significativo da comunidade zooplanctônica
de sistemas lólicos, isto é, sistemas de águas correntes. Os rotíferos são

normalmente bem representados no plâncton tanto de ambientes lóticos
como sistemas lênticos e semi-lénticos (lagos e reservatórios). Já os
cladtíceros e copépodas são mais característicos de sistemas lacustres.
Essa comunidade exerce um importante papel na transferência de energia

Data os níveis tróflCOS superiores da pirâmide energética de um ambiente
aquático. São organismos heterotróticos, que se alimentam de matéria
orgânica
dissolvida
(principalmente
os
protozoários),
dos
microorganismos decompositores (em especial os protozoários e
rotíferos), como também do fitoplâncton (rotíferos, cladóceros e
copépodas). Nesse sentido, exercem a função de produtores secundários,
dentro da cadeia alimentar liinnológica. Também podem ser indicadores
de alterações no ambiente em decorrência de atividades anlrópieas, por

responderem, também cm termos «Ia estrutura e dinâmica populacional,
a aportes de nutrientes orgânicos e inorgânicos.
A fauna bentônica consiste de organismos associados ao substrato em

corpos d'âgua. Compreende representantes dos insetos, moluscos,
anelídeos,

crustáceos,

âcaros,

dentre

outros.

Encontra-se

nestas

comunidades uma grande variedade de taxa especializados e estritamente
associados a determinadas condições do substrato c da água. O papel

ecológico dessa comunidade em um sistema lótico está intimamente
associado aos vários trechos ao longo do curso hídrico considerado. Esses

organismos exercem função fundamental no processo de ciclagem do
material orgânico carreado ao ambiente aquático, principalmente em

relação ao fòLhiço da vegetação riparia, em parte processado no alto
curso por uma expressiva biomassa de organismos bentônicos
fragmentadores (além da ação de processos físicos, químicos e da flora
microbiana), tornando-o disponível ás comunidades associadas ao baixo
curso na forma de partículas orgânicas tinas, utilizadas pela categoria
funcional dos coletores. Esses organismos são também importantes

recursos alimenlares para comunidades de categorias tróficas mais altos

como a ictiofauna, chegando a representar a quase totalidade da dieta de
algumas espécies de peixes que se alimentam ou diretamente dos
sedimentos tio fundo ou pela exploração dos substratos, através de
raspagem e forrageamento direto.
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Alterações ambientais ocorrcntcs cm uma bacia de drenagem

podem refletir-se em alterações dessa comunidade, como por exemplo o

aumento da carga erótica do sistema, a perda de qualidade estrutural dos
hãbitats, determinado por assoreamentos, a alteração do perfil produtivo
local, em decorrência de maior penetração de luz. como conseqüência de
desmatameutos, dentre outras. Alterações na qualidade das águas são

normalmente associadas â ausência de taxa sensíveis à poluição, como os
Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoplera, ou dominância de taxa
tolerantes como oligoquetos e dipteros quironomídeos. diminuição
generalizada da riqueza taxonòmica ou alterações apreciáveis na
composição da comunidade em relação a um determinado ponto de
referência.

Nessa

comunidade,

encontram-se,

ainda,

vários

invertebrados

potencialmente vetores de doenças, como moluscos do gênero
hiompbalariã, bem como formas larvais dos culicídeos hematófagos,
vetores da febre amarela, dengue, dentre outras patologias.
Dentre as principais vantagens de se avaliar a estrutura das comunidades
biológicas para este tipo de estudo, pode-se citar, segundo EPA (1990):
- as comunidades biológicas refletem a condição ecológica geral (química,
física e biológica);

- integram os efeitos de diferentes agentes poluidores, sendo dessa forma,
uma medida global do seu impacto;
- traduzem o efeito do estresse ambiental ao longo do tempo, provendo
uma medida de variação das condições ambientais;

- em processos não pontuais (difusos) de degradação da condição
ambiental, as comunidades biológicas podem constituir, em muitos
casos, o melhor meio de avaliação efetiva.
4.6.2.3 - Procedimentos de Coleta e Tratamento das
Amostras

Em relação aos parâmctr«)s físicos, químicos «• bacteriológicos, a
orientação básica para o planejamento c execução das amostragens foi
feita a partir das diretrizes recomendadas pela ABNT, previstas nas

normas: NBR 9897 - Planejamento de amostragem de efluentes líquidos
e corpos receptores - Procedimento e NBR 9898 - Preservação e técnicas
de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores - Procedimento.
No tocante aos parâmetr«>s hidrobiológicos (filoplànctoii, zooplancton e
zoobênton) Os procedimentos descritos foram extraídos e adaptados a
partir «Ias indicações apresentadas em Branco e Rocha (1977), Margalel
(1982), Branco (1986) e Estevcs (1988).

Para as amostragens dos parâmetros físicos e químicos as coletas foram
feitas pela submersão de um balde de dez litros, de tal forma «jue não
acarretasse em alterações nos locais de amostragem, como revolvimento
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contaminações à massa líquida. As determinações de
temperatura e pH foram realizadas em campo, a partir de alíquotas de
amostras separadas daquelas que foram enviadas a laboratório. As

amostras para análise de óleos e graxas foram retiradas pela submersão
direta dos frascos específicos, com o intuito de evitar a subestimação pela

possível adsorção de óleos nas paredes do balde. A água coletada pelo
balde, foi distribuída para os frascos respectivos aos parâmetros a serem
analisados, tomando-se o máximo cuidado para não borbulhar e nem
deixar aparecer bolhas de ar. Após tais procedimentos, as amostras
foram enviadas para Bcl«> Horizonte, MG, aos laboratórios responsáveis

pelas análises. Na primeira campanha, março de 2001, essas análises
foram realizadas no laboratório Sanear Engenharia Sanitária Ltda. Já as
amostras obtidas pela segunda campanha, ocorrida cm junho/2001,

foram processadas e analisadas pelo laboratório Visão Ambiental Ltda.
A coleta de amostras para exame bacteriológico foi sempre a primeira a
ser realizada, afim de evitar o risco de contaminação do local de
amostragem com frascos ou amostradores não estéreis. As amostragens

foram manuais, na profundidade subsuperficial, pela submersão direta
dos frascos na água. Todas as amostras foram acondieionadas
imediatamente cm caixas de isopor contendo gelo picado c em pedaços,

suficiente para refrigerá-las a cerca de 4°C. Como feito para os
parâmetros físicos e químicos, as amostras da primeira campanha foram
enviadas para o laboratório Sanear Engenharia Sanitária Ltda., sendo
que da segunda coleta foram para o laboratório Visão Ambiental Ltda.

Para as análises qualitativas do fitoplâncton as amostras foram obtidas
por meio de rede de plâncton com 25,0 itm de inlerslício. A amostragem
foi efetuada por arrastos horizontais e verticais. O material filtrado foi
estocado em frascos de p«»lietileno, com cerca de 100 ml. e mantidos

vivos sob refrigeração, a cerca de 4"C. Essas amostras foram enviadas
juntamente com as amostras dos demais parâmetros â cidade de Belo

Horizonte. As amostras quantitativas do fitoplâncton foram tomadas í/i

natttra. na profundidade subsuperficial, com o auxílio tle um caneco de
alumínio com capacidade para 1,0 litro, sendo estocada em frascos de

polietileno. A preservação foi feita com a adição de cerca de 0,5 ml de
solução de lugol acético. As identificações do fitoplâncton foram

realizadas por microscopia ótica, com lâminas simples. As análises
quantitativas do fitoplâncton foram feitas também em microscopia ótica,
utilizando se câmaras de Sedivick-Rafter, após a concentração das
amtistras ptir sedimentação em prtívetas, na relação de 10 vezes. As
identificações dos organismos foram feitas utilizando-se a seguinte
literatura: Smith (1924), Desikachary (1959), Bicudo e Bicudo (1970).

Bourrely (1972). Ralfs (1972), Iltis e Compère (1974), Prescott et ai
(1975), Hino e Tundisi (1977), Bourrely (1981). Sant' Anna (1984),
Vicentim (1984), Bourrely (1985) e Huszar (1985).
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As amostragens para as análises qualitativas do zooplâncton
também foram feitas por arrastos horizontais c verticais, com o uso da
rede de 25.0 um de interstício. O material filtrado foi estocado em frascos

de polictileno, cerca de 100 ml, aos quais era adicionado cerca de 0,5 ml
de solução de rosa de bengala (corante vital) para evidenciar as
estruturas morfológicas desses organismos. As amostras também foram
mantidas vivas sob refrigcraçã«í, a cerca de 4°C, enviadas à cidade de Belo
Horizonte juntamente com as amostras dos demais parâmetros. As

amostras para a análise quantitativa foram obtidas pela filtragem, na
mesma rede após lavada devidamente, de cerca de 250 litros de água com

o auxílio de um balde plástico de dez litros. O concentrado obtido
também foi curado com aproximadamente 0.5 ml de solução de rosa de
bengala, sendo que, após cerca de 15 minutos, foi fixado com cerca de
0,5 ml de solução de formaldeído neutralizado a 40%. As identificações

do zooplâncton também foram realizailas por microscopia ótica, com
lâminas simples. As contagens das amostras do zooplâncton foram feitas
diretamente em microscopia ótica, utilizando-se as câmaras de Sedwick-

Rafter. Para as identificações taxonõmicas foi utilizada a seguinte
literatura:

Decloitre (1962).

Edmondson (1966 b).

Olivier (1962),

Edmondson (1966 c),

Edmondson

(1966 a),

Edmondson (1966 d),

Chardez (1976), Koste (1978), Pennack (1978), Ogden (1979), Smith e
Fernando (1980). Decloitre (1981), Scndacz e Kubo (1982). Pejler (1983),
Rcid (1985) e Tolonen et ai (1994).

As coletas das amostras para o estudo do zoobênton foram feitas através

do método de conchadas {Dipping) e pelo uso da rede de bênton (Kkk
Net)* Nos trechos de substrato arenoso e argilo-arenoso. utilizou-se o

método de Dipping, sendo recolhidas cinco subamostras do sedimento
superficial nas margens do curso d'água. O sedimento recolhido foi
processado inicialmente no campo, lavanito-sc o material com água c
concentrando-se a matéria orgânica em rede de malha fina (0,25 mm).
Nos trechos eneachocirados e de substrato cascalhoso, utilizou-se a rede
de bênton, revolvcndo-se manualmente os seixos c colhendo-se o

matéria] liberado em um puçá de malha fina (0,25 mm). Embora esse

segundo método seja o que propicia uma maior representatividade dessa
comunidade, infelizmente somente p«>de ser consiilerado na anuístragem
de junho de 2001, quando o nível de água do rio estava mais baixo,

possibilitando assim acesso aos trechos eneachocirados e de substrato
cascalhoso. Na campanha de março, ao contrário, o nível de água do rio

estava muito alto, o que condicionou as amostragens apenas para as
áreas marginais e somente pelo método de Dipping,

tornando-a

prejudicada, uma vez que só puderam ser amostrados os ambientes na
área de inundação do rio, cuja colonização é recente.
Essas amostras foram acondieionadas em sacos de plástico, fixadas com
cerca de 10 ml de solução de formaldeído a 40%, etiquetadas e
armazenadas em caixas de isopor. Em laboratório, o material recolhido
foi lavado e os organismos retidos cm peneiras de tamização (malhas de
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0,5 e 0,250 mm de aresta). Em seguida, esses organismos foram JIíS^^!
triados com 0 auxilio de um microscópio estereoscópico. Cerca de

100 organismos «le cada amostra foram identificados a nível de família e
contados para estimar-se as abumlàncias relativas entre os taxa. O
restante do material foi triado para a c«>mplementação tia listagem

taxonômica. Em amostras que apresentaram baixo número de
indivíduos, todo o sedimento recolhido foi considerado. As identificações
taxoiumiicas foram feitas com base na seguinte literatura: Wiggins
(1977), Merrit e Cummins (1984), Dominguez <:t aí. (1992) e Nieser e
Melo (1997).

4.6.2.4 - Métodos Analíticos Utilizados
Os

métodos

analíticos

utilizados

foram

os

mais

aceitos

internacionalmente, presentes no "APHA - Standard Methods for the
Analysis of VVater and Wastewater", conforme rcctnnendado pela
Resolução CONAMA 020/86 cm seu artigo 24° e Deliberação Normativa
COPAM 010/86 em seu artigo 18".
4.6.2.5 - Métodos e Procedimentos de Análise dos
Dados

Os

resultados foram

avaliados em

termos da magnitude obtida,

considerando-se as principais variáveis naturais e anlrópieas detectadas
na bacia em questão, sendo comparados com os padrões estabelecidos
pela legislação federal c estadual, respectivamente, a Resolução CONAMA
020/86 e Deliberação Normativa COPAM 010/86, de janeiro de 1987.

para aqueles aos quais essas legislações definem níveis limites.
Para a avaliação da qualidade das águas dos corpos hídricos, os
resultados são comparados aos padrões definidos por essas legislações,
para a classe 02, considerando-se sempre o padrão mais restritivo. A
utilização dessa «alegoria é baseada no inciso "f" do artigo 20" da
Resolução CONAMA 020/86 e no inciso "c" do artigo 1 I" da Deliberação
Normativa COPAM 010/86, que estabelecem que as águas doces não

enquadradas oficialmente serão consideradas pertencentes â classe 02,
até o devido enquadramento.

Salienta-se que, por definição, segundo o princípio federativo, a
legislação a ser adotada é sempre a municipal. Na ausência desta, passase para a estadual ou para a federal. No caso em questão, não existe uma

legislação municipal que satisfaça tais quesitos, devendo ser consideradas
as legislações de instâncias superiores.
Em termos do estado de Minas Gerais, a utilização da legislação federal e
esladual para comparação dos valores encontrados não é necessária pelo
fato de que a estadual é mais abrangente que a federal, sendo que para
todos os parâmetros que a Resolução CONAMA 020/86 define padrões, a
Deliberação Normativa COPAM 010/86 também estabelece, sendo em
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Do conjunto considerado, são previstos padrões para a classe 02,
segundo a Deliberação Normativa COPAM 010/86, para:
- DBO (< 5,0 mg de Oj/I);
- ferro solúvel (< 0,3 mg/I);
- fosfato total (< 0,025 mg/l);

- manganês total (< 0,1 mg/l);
- nitratos (í 10 mg/l);
- óleos e graxas (virtualmente ausente);

- oxigênio dissolvido (£ 5,0 mg de 02/l):
- pH (6,0 a 9.0):
- sólidos dissolvidos totais {< 500 mg/l);
- turbidez (< 100 UNT);

- coliformes totais (5000 NMP/100 ml);
- coliformes fecais (1000 NMP/100 ml).

No tocante aos óleos e graxas, a Deliberação Normativa COPAM 010/86
define em seu artigo 10" que, considera-se "virtualmente ausente" teores
desprezíveis. Nesse estudo, foram considerados como desprezíveis os
resultados menores que o limite mínimo de detecção do método analítico
adotado (0,30 mg/l).
No tratamento dos resultados das análises foi também empregado o

índice de qualidade das águas (IQA), desenvolvido pela "National
Sanitation Foundation - USA", através de uma pesquisa de opinião feita

junto a 142 profissionais da área ambiental. Como resultado dessa
pesquisa foram selecionados nove parâmetros cemsiderados relevantes
para a avaliação da qualidade das águas, quais sejam:
- oxigênio dissolvido;
- coliformes fecais;

-pH;

- demanda bioquímica de oxigênio;
- nitratos;

- fosfatos;

- temperatura;
- turbidez;
- sólidos totais.

Para cada parâmetro foi definido um peso relativo (W,) c estabelecida
uma curva tle variação da qualidade da água (q,l em função da sua
concentração ou medida. Assim, o IQA é calculado a partir da seguinte
expressãt):
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IQA = n-q;

A'

'

A qualidade das águas, indicada pelo IQA, numa escala de 0 a 100, pode
ser classificada em faixas, da seguinte fori- m a
0 $ IQA < 25: água muito ruim;
25 £ IQA < 50: água ruim;
50 < IQA < 70: água média;
70 < IQA < 90: água boa;
90 5 IQA <100: água excelente.

Ressalte-se que a curva de qualidade do oxigênio dissolvido é dada cm
relação ao respectivo percentual de saturação. Neste trabalho o OD de
saturação foi calculado considerando-se o teor de cloretos igual a 1,0

mg/l, valor considerado conservativo para os teores de sais dissolvidos
das águas do rio Mucuri.
No cálculo do IQA, baseado nesses nove parâmetros, não são levados em
conta os elementos potencialmente tóxicos. Estes são considerados
indiretamente através tio IT (índice de toxicidade) representado por uma

variável binaria que assume valor 0 (zero) caso um ou mais desses
elementos do conjunto considerado ultrapasse o limite permitido pela
legislação, ou I (um) em caso contrário. A rigor, a nota final do IQA de
uma amostra passa a ser o resultado do produto do IQA pelo IT. Nesse
estudo, adotou-se como parâmetro a ser considerado para o IT a

pesquisa de organoclorados e organofosforados. Adotou-se como valor
restritivo ao IT a presença desses compostos nas águas.
Os parâmetros bacteriológicos foram analisados em termos da ocorrência
de contaminação fecal na água, e sua origem provável, se humana ou

animal. Essa consideração é feita a partir das razões entre os resultados
obtidos para os coliformes fecais e os estreptococos fecais, Valores acima
de 4 indicam origem humana; abaixo de 1, origem animal, sentio que

para números intermediários ou iguais a esses não se pode inferir

precisamente sobrea origem (Von Sperling, 1995).
As comunidades biológicas foram analisadas segundo a variação da
riqueza, da densidade e da diversidade. Foram identificados os

organismos que possam servir de indicadores biológicos de alterações
ambientais.

Através

desse

estudo

foram

avaliados

parâmetros

indicadores da qualidade ambiental, tais como grau trófico c potencial de
eutrofização. Nesse sentido foram comparadas as abundâncias relativas
dos organismos agrupados segundo seu potencial de indicação em
termos da qualidade ambiental, considerando se qualidade boa, média e
alterada.
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Foi calculado o índice de diversidade proposto por Shannon-
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VVienner (H'). Esse índice é derivado de um tipo de formulação
largamente usado na informática para se avaliar a complexidade e o

conteúdo informátict) de vários tipos de sistemas. £ calculado pela
seguinte fórmula:
H' • - 1 (Pi x in Pi) .*.
Sendo Pi a medida da abundância relativa de um determinado taxon i.

A comunidade zoobentònica foi avaliada, principalmente, a partir da
caracterização
qualitativa
e
da
abundância
relativa
dos
macroinvertebrados presentes em substratos. Procurou-se, também, a
identificação de organismos indicadores de alterações ambientais e
sanitárias, bem como vetores potenciais de doenças.

Para a realização do diagnóstico referente a esse tema. a Área de
Influência Indireta e a Área de influência Direta são consideradas em

conjunto, lendo em vista a relevância da consideração da área total de
drenagem na interpretação sobre as características limnológicas no
trecho diretamente afetado. Nesse sentido, o diagnóstico limnológico é

feito com base nos datlos gerados pela caracterização limnológica,

definida acima, como também pelo conjunto de informações disponíveis
sobre a bacia hidrográfica de contribuição, referente a dados sócioeeonômicos e de uso e ocupação do solo.

Para a avaliação dos impactos do empreendimento nesse sistema, como
também para o estabelecimento de pmgnósticos sobre as tendências da
qualidade ambiental e sanitária do futuro reservatório a ser implantado,
foram consideradas as conclusões levantadas por esse diagnóstico, os

aspectos

construtivos

desse

emprecnilimento.

bem

como

as

características morfológicas e do tempo de residência das águas no
futuro reservatório.

Nesse aspecto, em particular, foram considerados algumas informações
importantes sobre a morfologia desse sistema a ser formado, elaborandose cálculos tlc índices de avaliação da susceptibilidade à estratificação e
eulrofização, conforme recomendado em Hàkanson (1981).

Dentro dessa abordagem, os quesitos adotados especificamente para a

avaliação quanto ao grau de trofia potencial do futuro reservatório,
foram baseados em um quadro abrangente, considerando um conjunto
de fatores que exercem influência nos processos mctabólicos de sistemas
hídricos represados.

A aplicação de padrões internacionais que definem as faixas dos índices
de trofia de ambientes lênticos com base nos nutrientes fósforo e

nitrogênio, normalmente indicados para regiões de clima temperado,

podem resultar, em conclusões muito restritivas e não condizentes com o
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observado nos corpos d'água situados em regiões tropicais. .^"^"JJ
Muitas vezes a dinâmica hidráulica e limnolõgica se processam

em rápidos intervalos temporais, apresentando variações muitas vezes
decorrentes de influências pequenas e pontuais, o que determina os

valores analisados de determinados parâmetros na água.
Com isso, tais resultados passam a não expressar as tendências reais de
um sistema, e sim situações isoladas. Salienta-se que tais características
são importantes, mas para estudos específicos, não necessariamente para

avaliações onde se pretende ler um panorama ao nível da bacia, como
uma unidade de estudo.

Nesse sentido, atualmente a ótica principal para avaliação do grau de

trofia, bem como prognósticos a esse respeito, deve incidir nas respostas
rnetabólicas potenciais de um sistema. Portanto, a avaliação a cerca da

carga potencial de nutrientes como o fósforo é apenas uma das
considerações a serem feitas. A disponibilidade desses elementos para a
sua absorção nos processos produtivos, bem como de micronutrientes.

que são elementos requeridos em baixas quantidades, é muito mais
importante que necessariamente as concentrações existentes. No tocante
aos micronutrientes a sua avaliação de forma indireta foi a principal
indicação, utilizando-se principalmente os dados referentes às medições
de condutividade elétrica, que expressam o.s níveis iônicos da água.
Mesmo diante dessas considerações, a título de avaliação exploratória, foi
feita uma estimativa das concentrações de fósforo nas águas do futuro
reservatório, adolando-se o modelo de Vollenweider (1976), utilizando o

coeficiente de perda de fósforo por sedimentação proposto por Salas e
Martino (1991). Para esse modelo, utilizou-se como balizadores das

cargas afluentes de compostos fosfatados, os resultados obtidos para o
fosfato total e ortofosfato no ponto MUC-06, pela caracterização

realizada, considerando-se que refletiram uma tendência sobre as
contribuições da área da bacia de drenagem. As outras grandezas

utilizadas para esse cálculo foram, o tamanho da área total de
contribuição e as vazões médias mensais para os meses de março e
junho, dentro da série existente.
Realizou-se também uma avaliação considerando-se uma estimativa

sobre o potencial de consumo de oxigênio e liberação de fósforo e

nitrogênio, a partir de cálculos teóricos, cm decorrência da incorporação
de matéria orgânica presente na biomassa remanescente na bacia de
inundação durante o enchimento do reservatório;

Por fim, os resultados foram interpretados sob essa ótica abrangente,
considerando-se inclusive, as indicações decorrentes das análises das

comunidades fitoplanctõnica, zooplanctônica e zoobentõnica.
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Os estudos e métodos empregados tiveram como objetivos gerais:
- gerar subsídios básicos para avaliar os impactos do empreendimento no
sistema,

- postular prognósticos sobre as tendências da qualidade ambiental e
sanitária do reservatório a ser implantado;

- possibilitar a definição de um projeto de monitoramento limnológico e
da qualidade das águas que permita acompanhar as alterações que
ocorrerão sobre esse ambiente a partir «Ia formação do reservatório.

4.3 - Meio Antrópico
4,3.1 - Patrimônio Cultural
O diagnóstico consistiu

no

levantamento e

na

identificação do

patrimônio arqueológico e patrimônio cultural edificado. A identificação
do

potencial

cultural

deu-se,

inicialmente,

por

uma

pesquisa

bibliográfica, anterior aos levantamentos de campo, seguida de vistoria
às áreas de interesse, quais sejam, AID e AM da PCH Mucuri.

A importância desses levantamentos preliminares, além do cumprimento
das exigências legais para empreendimentos geradores de impados ao
meio ambiente e ao patrimônio cultural, reveste-se ainda como
instrumento de conhecimento do acervo cultural, nas categorias de
patrimônio arqueológico (histórico e pré-histórico) e arquitetônico. Isto
conduz a uma compreensão dos processos históricos determinantes de
ocupação de um determinado espaço.
O acervo histórico existente no Estado de Minas Gerais, notadamente do

período colonial, c considerado um dos mais expressivos sendo, inclusive,
reconhecido pela llnesto. como Patrimônio da Humanidade. Além disto,
atualmente outras manifestações culturais, principalmente do século XIX

e XX, também emanadores de processos diferem iatlos de ocupação
histórica, vêm sendo resgatados e valorizados, enquanto acervos
patrimoniais.

O resgate histÓrico-arqueológico da antiga Colônia Santa Clara, presente

na região da UHE Santa Clara, localizada no rio Mucuri, ilustra tal
reconhecimento. Sobre esta Colônia, além tia sua importância histórica,

agrega-se o interesse de preservação dos elementos residuais da cultura

dos primeiros imigrantes alemães, italianos e portugueses no século XIX.
A gênese de várias nuclcações urbanas do Vale do Mucuri, a exemplo da
Colônia do Urucu, hoje município de Carlos Chagas, demonstra a
importância ún consolidação tlestas colônias.
As fontes documentais oficiais e os relatos históricos dos antigos

moradores e engenheiros da Companhia do Mucuri, constituem-se.
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atualmente, como apontamentos etnográficos, pois discorrem ^Jí'!*™
sobre o processo conflituoso de conquista daquele território
entre os primeims colonizadores e os indígenas.
Entretanto,

referente ao

Patrimônio Arqueológico pré-histórico c

histórico, as investigações encontram-se em estado incipiente de estudos
na região. Entre os principais trabalhos já realizados destacam-se: "Os
Estudos dos Grafismos Rupestres do Médio Vale Rio Doce" e o

"Diagnóstico

Arqueológico

da

PCII

Aimorés",

produzido

pela

IESA/CEMIG, além de trabalhos efetuados por pesquisadores do Estado
do Espírito Santo.

Deste modo, inicialmente, foram realizados levantamentos bibliográficos

preliminares sobre os processos locais de ocupação humana. Foram
analisados os relatos históricos dos viajantes e a documentação textual

dos arijuivos e cadastros de bens culturais disponíveis no IEPHA/MG,
além de parte do acervo documental do Arquivo Público Mineiro.
Posteriormente, em campo, foram utilizadas duas técnicas básicas de
coleta

de

dados

afins,

a

saber,

levantamento

oportunístico

e

levantamento sistemático.

No levantamento oporlunistico foram realizadas entrevistas com
moradores da região, com o objetivo de coletar informações sobre locais

que pudessem apresentar evidências arqueológicas pré-históricas c
históricas. Oportunizou-se também desta fase para o registro de
tlepoimentos orais sobre a memória individual e coletiva do processo de
ocupação da região. Os entrevistados, delentores de lembranças (estórias
c fatos

relatados pelos pais e avós) guardavam informações que

remontavam aos primeiros contatos com os grupos indígenas ainda
existentes no período das primeiras ocupações.
O levantamento sistemático consistiu cm vistoriar, prioritariamente, a

AID, estendendo-se também à Ali, principalmente naquelas apontadas

pelos moradores locais como detentoras de valores históricos, ctmio é o
ciso do córrego da Aldeia.

A vistoria, guiada pelas enlrevistas orais e pela compartimcntaçào
topográfica dos terrenos, deu-se em ambas as margens do rio Mucuri,
tendo sido invesligada toda a AID. Para este levantamento também
foram feitas inspecções nos vários abrigos sob-rocha existentes. Eoram
«íbservados, quando existentes, os taludcs de corte de estradas e as valas,
entre outros, no intuito de visualizar possíveis sítios sub-superficiais.
Foram

ainda

executadas

inspecções

dos

afloramentos

rochosos

localizados nas margens dos cursos dágua, para averiguação de seu

aproveitamento como suporte de arte rupestre, instrumentos passivos afiadores - e mesmo de pilões artificiais. Estes últimos são comuns na
região nordeste de Minas Gerais, no Vale do rio Dtíce.
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Por fim, os estudos e métodos aplicados tiveram como objetivo

geral, identificar o Patrimônio Cultural (sítios arqueológicos préhistóricos e históricos e patrimônio cultural edificado) na AID e Ali da
PCH Mucuri. O.s objetivos específicos consistiram de:
- caracterizar OS sítios arqueológicos detectados nesta etapa de trabalho;
- inventariar o patrimônio cultural edificado remanescente nas AID e Ali;
- efetuar o cadastro dos sítios arqueológicos registrados no IPHAN;

- avaliar o significado tle lada sítio arqueológico para o conhecimento da
história local;

- caracterizar os impactos ambientais oriundos tio empreendimento e
seus reflexos sobre os sítios arqueológicos c sobre o patrimônio cultural
edificado;

- propor programas específicos para a .salvaguarda do acervo cultural.
4.3.2 - Socioeconomia

4.3.2.1 - Área de Influência Indireta
A caracterização da AH foi pautada em dados coletados em fontes oficiais
de informação, complementada por entrevistas diretas com
representantes dos poderes públicos dos municípios, em foco.
O conjunto dessas informações permitiu traçar um diagnóstico atual da
realidade vivenciada por cada uma dessas localidades, de forma a que se
pudesse montar um «[uailro de referência que permitisse coiilextualizar c.
por extensão, avaliar a real capacidade das mesmas em absorver, sem
maiores impactos, uma possível demanda extra sobre os serviços
essenciais disponíveis. Deste modo, compõe a análise da Ali os seguintes
lemas:

- Inserção Regional: onde procurou-se situar os municípios no contexto
macro e microrregional, definido pelo Estado para fins de planejamento,
ver Mapa 12 (Limites dos Municípios), cm anexo;

- Aspectos Demográficos: através tle abordagem histórica da distribuição
espacial da população, suas taxas de crescimento c demais indicadores

populacionais, além da questão sobre o êxodo rural e o desemprego;
- Infra-estrutura Social e Econômica: com a caracterização quali-

quantitativa dos equipamentos sociais disponíveis (habitação,
saneamento básico, saúde e educação e capacidade de atendimento da
demanda);

- Infra-estrutura Econômica: mm a descrição do sistema viário e de

transporte, energia e comunicações, carências detectadas e possibilidade
de expansão desses serviços;
- Atividades Econômicas: enfocando os diversos setores econômicos, em

especial o agropecuário, principal base de sustentação econômica da Ali;
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- Organização Social c Política: com o enfoque tio quadro 5Jíí2ít*wiílí
partidário local e Lias principais formas de representação da
sociedade civil, em níveis urbano e rural.

4.3.2.2 - Área de Influência Direta
A caracterização da AID baseou-se, em um primeiro momento, em

levantamento cadastral das propriedades rurais localizadas na área de
intervenção da PCH Mucuri, elaborado pela empresa DIGICART cm
agosto/setembro de 1998.

De posse desse levantamento, foi possível dimensionar o número de
estabelecimentos a serem afetados e a extensão das perdas a serem

ocasionadas, subsídio necessário ao planejamento dos estudos do meio
sociocconòmico.

Buscando conhecer a realidade desse público, foi elaborado instrumento

específico de pesquisa, composto das variáveis mais usuais em
abordagens setoriais, quais sejam:
- identificação do proprietário;
- nível de viila da população residente;
- condições de acesso;

- uso produtivo da terra;

- principais formas de exploração c base tecnotágiea das atividades
produtivas;

- ocupação da mão-de-obra e nível de organização dos produtores, entre
outras.

Procurou-se, ainda, com base em questões abertas, aferir informações
dos mesmos acerca «Io empreendimento, bem como suas percepções
sobre as interferências a serem vivenciadas, além das suas opções de

ressarcimento pelas perdas a serem ocasionadas.

Os trabalhos de campo foram realizados em cinct> dias, sendo contatadas

14 das 15 propriedades que compõem a AID. Além disso, foram
mantidos contatos com informantes-chave das localidades de Presidente
Pena e Maravilha, núcleos urbanos da área de entorno do reservatório,

levantando-se informações que pudessem caracterizar esses núcleos em
lermos socioeconòmicos, st>bretudo no que diz respeito à disponibilidade

e qualidade dos serviços essenciais básicos. Os dados auferidos junto aos
produtores rurais possibilitaram a configuração atual dos
estabelecimentos pesquisados e tio público a ser afetado neste processo.
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4.3.3 - Renuncia Agricoia

4.3.3.1 - Abreviações e Significados das Terminologias
Utilizadas

Para a realização dos estudos foram, inicialmente, definidos os setores a
receberem o tratamento de dados pertinentes, quais sejam:

- ALA = superfície localizada no trecho entre a margem do rio e a cota de
inundação (alagada);

- CANT = áreas a serem ocupadas pelo canteiro de obras, subestação,
empréstimos, bota-foras, acessos, remanescentes e similares;

- PP = área de preservação permanente, correspondente á faixa dos 100
met ros;

- RE • área remanescente, correspondente a área total da propriedade,

excluídas ás superfícies da "área de interesse" + "área da faixa dos 100
metros";

- grupo de interesse = propriedades que deverão renunciar parte do seu
estoque de terra, em função da construção do empreendimento;
- área de interesse (ADA) = ALA + CANT. Refere-se à superfície mínima a
ser adquirida pelo empreendendor;

- faixa dos 100 metros = área de preservação permanenente, definida do

Artigo 3° da Resolução CONAMA. Trata-se da sttperfíce compreendida
entre a cota de inundação e 100 metros acima (distância inclinada), na

direção perpendicular ao curso «Io curso d'água;
- faixa total dos 100 metros = refere-se a superfície total do cenário
"faixados 100 metros";

- faixa dos 100 metros s/restrição (PPu) = superfície da faixa de 100
metros sem restrição de uso quanto a tipoltigia. Adotou-se um

percentual de 50% sobre o montante total disponível;
- faixa dos 100 metros - 1BAMA (PP-IBAMA) = superfície da faixa de 100

metros com restrição de uso integral, independente da tipologia do uso.
Adotou-se um percentual de 50% sobre o montante total disponível;
- remanescente virtual (RE virtj - superfície pertecente a propriedade,
localizada acima do limite superun* «Ia faixa dos 100 mel ros;
- remanescente real (RE real) = superfície mínima disponível para

utilização sem restrição quanto a tipologia do uso, após advento da
aquisição de terras para viabilizar o empreendimento.

4.3.3.2 - Compilação de Informações sobre Superfícies
Renunciadas, Remanescente e Total das Propriedades
Pertencentes ao Grupo de Interesse

Consultaiulo os questionários de campo produzidos pela equipe do meio
sócio-econômico

c cadastros

técnicos

elaborados

pela

D1GICART,

produziu-se, por propriedade, as seguintes delimitações;
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- Arca de interesse (ADA) • superfície mínima a ser adquirida
pelo emprcendentlor;
- ALA = Refere-se a superfície localizada no trecho entre a margem do
rio e a cota de inundação (Alagada);

- PP = Área de Preservação Permanente, correspondente a "faixa dos 100
metros";

- RE = área remanescente, correspondente a área tota da propriedade,
excluídas as superfícies da "área de interesse" + "área da faixa dos 100
metros";

- Faixa dos 100 metros = área de preservação permanenente, definida do
Artigo 3 da Resolução CONAMA.Trata-se da superfíce compreendida
enlre a cota de inundação e 100 metros acima (distância inclinada), na
direção perpendicular ao curso d'água;
- faixa dos 100 metros total = superfície total do cenário "faixa dos 100
melros";

- faixa dos 100 metros sem restrição (PPu) = superfície da faixa de 100

metros sem restrição de uso quanto a tipologia. Adotou-se um
percentual de 50% sobre o montante total disponível;
- faixa dos 100 metros - 1BAMA (PP-IBAMA) = superfície da faixa de 100

metros com restrição de uso integral, independente da tipologia do uso.
Adotou-se um percentual de 50% sobre o montante total disponível;
- remanescente virtual (RE virt) = superfície pertecente a propriedade,
localizada acima do limite superior da faixa dos 100 metros;
- remanescente real (RE real) = superfície mínima disponível para

Utilização sem restrição quanto a tipologia do uso, após advento da
aquisção de terras para viabilizar o empreendimento.
Os resultados obtidos encontram-se compilados no Anexo 1.

4.3.3.3 - Determinação da Aptidáo Agrícola da ALA,
PPeRE

A partir da planimetria do mapa de potencial agropecuário em escala
1:25.000 (Mapa 8, em anexo), determinou-se a superfície ocupada por
cada tipologia por propriedade c por cenário (ALA, PP e RE).
Poram consideradas três classes de aptidão agrícola, definidas de acordo
com uma faixa de «leclividade, denominadas de Classes A (0-15%). B

(I5%-45%) e C (>45%). Dessa forma, adotou-se uma correspondência

entre os grupos (mapeamento c análise), visando tornar a informação de
referência operacional para fins de análise.

A medição em planta foi feita manualmente, por meio da transformação
dos formatos dos talhões em figuras geométricas comuns (triângulo,
rctângult>, «piadrado. trapézio e círculo).
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Determinou-se «>s percentuais «le participação de cada classe,
tomando-se como referência o somatório dos valores obtidos e aplicou-se

os mesmos sobre a superfície total tio cenário previamente conhecida,
visando determinar, c«)m maior exatidão, a superfície de cada classe para
os três cenários considerados (ALA, PP c RE).

O Anexo IV apresenta a memória de cálcuUi no estabelecimento de

corresp«>ndência entre as tipologias de aptidão agrícola adotada nos
diferentes grupos (mapeamento e análise). E o Anexo V expõe a memória
de cálculo e resultados na compilação de informações sobre aptidão
agrícola.

4.3.3.4 - Avaliação da Capacidade da Superfície
Renunciada em Receber a Transferência dos Usos

Historicamente Desenvolvidos na Superfície
Renunciada

Para OS cenários ALA e RE, foram feitos os seguintes procedimentos para
ser realizada a distribuição dos usos entre as classes de aptidão:

- inicialmente, foi distribuída, entre as classes de aptidão, toda a
superfície relacionada ao uso Lavoura, depois o uso Outros-Benfeitorias,

depois a superfície do uso Pastagem e, finalmente, a superfície do uso
Qtttros-Diversos;

- posteriorment, foi distribuída a superfície de cada uso entre a classe A,
B c C, adotando-se o seguinte procedimento: quando ocorreu um saldo

de superfície do uso não absorvido pela Classe A, o mesmo foi Iransferido
para a Classe B e, se necessário, para a Classe C

Para o cenário PP, procedeu-se da seguinte forma para realizar a
distribuição dos usos entre as classes de aptidão:

inicialmente, considerou-se que seria negociado com o IBAMA, a

permissão para uso "sem restrição de uso quanto a tipologia" de 50% da
superfície disponível do cenário. Denominou-se esta porção como "Faixa
dos 100 metros útil (PPu). No restante da superfície não seria permitido

«>utro uso que não a sua conservação (retlorestamentos implantados não
comerciais, recomposição da cobertura florestal por meio colonização

expontânea, manutenção da cobertura florestal existente, proibição de
«malquer cultivo comercial etc):

- a porção com uso restrito ocupou, pri«>ritariamente, superfícies
pertencentes ás classes de aptidão agrícola "menos nobres" (ordenação
crescente quanto ao caráter "menor nobreza": Classe C, B e A);

- a porção sem restrição de uso foi determinada distribuindo-se, entre as
classes de aptidão, toda a superfície relacionada ao uso Lavoura, seguido
pelo uso Outws-líenfeitorias, depois a superfície do uso Pastagem e.
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finalmente, a superfície do uso Qutros-Diverstx;. Distribuiu-se a yjJJJJ1^]
superfície de cada uso entre as classes A, B e C, adotando-se o
seguinte procedimento: quando ocorreu um saldo tle superfície do uso
não absorvido pela Classe A, o mesmo foi transferido para a Classe B e se
necessário para a Classe C.

- totalizou-se as superfícies resultantes da interação uso do solo X
aptidão agrícola para os cenários PPu c RE;

- para um mesmo campo de análise, especificamente para os cenários
PPu + RE. transferiu-se os valores de superfícies ocupadas com os usos

Lavoura, Pastagem e Outros (diversos e benfeitorias). No caso do cenário
ALA. transferiu-se somente o valor de superfíices ocupada com lavoura e
outros (diversos e benfeittírias). Dessa forma, obtiveram-se agrupados as

superfícies de todos os usos a serem "absorvidos" pela superíkie
remanescente ampla (PPu + RE);

- quando no processo de transferência, houve algum déficet de superfície
para alguma classe de aptidão, suprimiu-se o montante deficitário do
estoque de terras ocupadas com pastagem, a fim de compensar o déficet;.
- obtiveram-se o montante do saldo de pastagem por meio da subtração
do total da superfície ocupada com pastagem pela demanda de pastagem.
Este último foi calculado pela divisão do rebanho historicamente
existente na propriedade pela taxa de lotação adotada (0,5 UA/ha);
- obtiveram-sc a totalização dos valores de superfície que ocupados com

os diferentes usos para as diferentes classes.
Os resultados obtidos cnc«)ntram-se compilados no Anexo VI.

4.3.4 - Avaliação do Uso das Águas Pivíticadoso Trechoentre o Barramenw e o Final do Canalde
Fuga e nas Propriedades Undejras ao Futuro Reservatório

Foram implementados os seguintes passos na análise da relevância do
consumo de água pelas propriedades lindeiras ao reservatório, frente ás
vazões consideradas no planejamento do empreendimento:

- definição qualí-quantitativa dos usos da água praticados pelas
propriedades consideradas. No caso cm questão, identificou-se a

dessendentação animal, humano c irrigação como usos praticados.
Nenhuma exploração com piscicultura foi identificada. Apesar do
consumo humano já ter sid«j considerado no planejamento do

empreendimento hidrelétrico quando na elaboração do projeto de
engenharia e ainda, que somente algumas das propriedades tem o rio
Mucuri como

única fonte de abastecimento de água para consumo

humano e o restante utiliza exclusivamente as nascentes e minas (Fonte:

Pesquisa de Campo. Outubro/1998), decidiu-se, mesmo assim, pela
inclusão deste componente no presente estudo. Dessa forma, considera-se
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que uma provável super estimação na quantidade de vazão JJJJJJ'^"!
efetivamente demandada, especificamente para o componente
"consumo humano", contribui para o aumento da validade das

conclusões obtidas na presente análise;
- estimativa da "vazão consumida no trecho considerado", adotando-se,

no caso das diversas categorias animais e consumo humano, um tempo
de consumo diário igual a Io horas;

• comparação da vazão consumida no trecho considerado com a vazão
mínima turbinada, obtendo-se o parâmetro de comparação "% de
utilização-l":

- comparação da vazão consumida com a vazão mínima média mensal
do histórico, obtendo-se o parâmetro tle comparação "% de utilização-ll".
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CAP. 5 - DIAGNOSTICO

AMBIENTAL DA ÁREA DE
INFLUÊNCIA INDIRETA
5.1-Meio Físico
5.1.1 - Cllma e Hidrografia

A bacia do rio Mucuri, com cerca de 15.500 km1 de área de drenagem,

localiza-se na extremidade superior da região Sudeste. Abrange uma

pequena faixa litorânea de cerca de 1.500 km2, disposta no extremo
sudeste do Eslado da Bahia, enquanto a maior porção da bacia ocupa
área de planalto em território mineiro.

A faixa litorânea apresenta dois tipos de clima: Af e Am. O tipo Af ocorre
desde o oceano, até cerca de 100 km ao longo do curso do rio, no sentido
das cabeceiras. Daí, até próximo ã divisa com o Estado de Minas Gerais
(30 km rio acima) predomina o tipo Am.

O clima Af é caracterizado como tropical, quente e úmido, sem estação

seca. devido à alta pluviosidade (pie ocorre nesta região durante todo o
ano. Já o Am, apesar de ter as mesmas condições de Icmperatura do Af,

se apresenta com uma estação seca de pequena duração, com chuvas do
tipo monção.

Agrande área de planalto se situa, cm sua maior parte, em Minas Gerais,
onde ocorrem dois «>utros tipos de clima: Aw c Cwa. O tipo Aw é o clima
que pred«>rnina na bacia em uma faixa com mais de 150 km de extensão,
«pie vai desde a divisa entre Minas Gerais e Bahia ate a sede do município
de Ladainha, no sentido leste-oeste. No extremo oeste da bacia ocorre o
tipo Cwa.

O clima Aw, também quente e úmido, apresenta chuvas tle verão e
estação seca bem pronunciada no inverno. O Cwa é um clima tropical tle
altitude, com verões quentes e chuvas de verão.
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A ocorrência destes tipos climáticos confere à bacia tio rio Mucuri um
clima regional caracterizado como subúmido, com mesoclima
predominante trato.

5.1.1.1 - Regime e Distribuição Pi.uviométrica
A precipitação média anual varia de 800 a 1.200 mm, aumentando de
Norte para Sul, do centro da bacia para Oeste e. mais acentuadamente,

do centro para o litoral, onde atinge sua maior intensidade.
De acordo com os dados observados na Estação Pluviométrica de

Xanuquc Montante, a precipitação média mensal é da ordem de 80 mm.
sendo a máxima media mensal 160 mm (dezembro) e a mínima média

mensal de 28,7 mm (agosto).
Os meses mais chuvosos se prolongam de novembro a março e os mais
secos vão de maio a setembro, sendo os abril e outubro os meses de

transição.
5.1.1.2 - Temperatura

As temperaturas médias mensais variam de 19,5" a 24,8°, sendo que as
temperaturas máximas ocorrem de dezembro a abril, com pico de 32,3
C° em fevereiro. As mínimas ocorrem de maio a setembro com valor

mensal mais baixo observado em julho: 14.1".

5.1.1.3 - EVAPORAÇÃO
De acordo com os dados coletados na Estação Pluviométrica de Teófilo

Otoni, a evaporação média mensal é de 69,5 mm no período seco (maio
a setembro) e 75,4 mm no período chuvoso (novembro a março).
5.1.1.4 - Umidade Relativa

Segundo os dados da mesma Estação Pluviométrica supracitada, as
umidades relativas médias mensais variam entre 76 a 82%.

5.1.2 - HlDROCllAFIA
O

rio Mucuri tem suas

nascentes

na

Pedra

da Trindade,

sendo

denominado rio Mucuri do Sul (cm Malacachcta) e Serra de Noruega,
denominado rio Mucuri do Norte )cm Ladainha, MG). As águas destes
dois rios se juntam no EslreiU) do Mucuri. A partir de então, o curso
d'água atinge grande largura (cerca de 180 m). tendo sua foz na costa
baiana (no município de Mucuri).

A denominação Mucuri possui vários significados, como "rio dos

gambás", "árvore frutífera grande" e de "boa madeira ou txrãçá-de-Cãborfo".
ou ainda, na língua dos índios Botoeudos, "pai das vermelhas (peixes
comuns neste rio)"', Tetteroo 11922).
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O rio Mucuri faz parte do conjunto de bacias com drenagens
independentes, que drenam a região lesie do Brasil. Estas bacias foram
genericamente agrupadas em uma unidade maior, denominada "Bacia de
Leste" (Menezes. 1972).

A área total de drenagem da bacia do rio Mucuri é de 15.100 knr, sendo
94,7% dentro tio território mineiro. Seus principais afluentes são os rios
Todos os Santos e llrucú, na margem direita; e Pampa e córregos Novo e

Pavão, na margem esquerda.
Toda a calha central do rio Mucuri, excetuando-se o seu baixo curso

(abaixo da divisa de Minas Gerais com a Bahia) c seus dois principais
afluentes são rios predominantemente de corredeiras, com fundo
rochoso. O baixo curso apresenta declive suave e leito arenoso.
O rit) Todos os Santos, que atravessa a cidade de Teófilo Otoni. encontrase hoje bastante degradado e, atualmente, não possui nenhum

barramento. No entanto, ao que tudo indica, a sua utilização pelos
peixes da bacia do Mucuri está cerlamente comprometida pela sua
qualidade ambiental.
O rio Pampa apresenta melhores características ambientais. Em seu curso
inferior, existe um pequeno aproveitamento hidrelétrico particular. Este
possui uma barragem de pequena altura c com uma escada para peixes,
que aparentemente não constitui um impedimento efetivo para o
deslocamento tios peixes que utilizam este rio como rota migratória (vide
Figura 4, adiante). Assim, embora barrado, o rio Pampa constitui um

importante remanescente lótico da bacia «Io rit) Mucuri. Esta observação,
inclusive, corrobora a inclusão deste afluente entre os rios prioritários

para conservação no estado de Minas Gerais (Pundação Biodiversitas.
1998).

Alem da PCH Mucuri, foi implantada no rio Mucuri a PCH Santa Clara

(em operação) c a PCH Jacaré ainda em estudo (que consta no estudo de
partição de quedas deste rio). O rio Mucuri, entre os dois primeiros
empreendimentos mencionados, será mantido sem barramentos.

Conforme já mencionado, a PCH Santa Clara encontra-se implantada
aproximadamente 100 km a jusante do aproveitamento de Mucuri, no
município de Nanuque e Serra dos Aimorés, constituindo o primeiro
barramento deste rio, no sentido foz - cabeceiras. A PCH Jacaré tem a

partição de queda demarcada, aproximadamente, 26 km a montante do
eixo da PCH Mucuri,
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FIGURA 4: RETRESESTAÇÁOESQUfMÀTiCA OA SACIA DO RJO MUCURI, SKUS APROVEITAMENTOS
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5.1.3 - Geologia

A CPRM vem desenvolvendo um levantamento geológico na região leste
do estado de Minas Gerais, o Projeto Leste. A versão 2001 é o trabalho
mais atual sobre a região na qual se insere a PCH Mucuri. Assim, o texto

a seguir foi baseado neste trabalho, salvo quando outra referência for
citada.

5.1.3.1 - Geologia Regional

A bacia do rio Mucuri situa-se na porção setentrional da Província

Mantiqueira. Esta província é formada pelos cinturões orogênicos
Araçuaí, Ribeira, Atlântico e Móvel Costeiro.
Em função das controvérsias entre os autores de literatura disponível,

quanto ã denominação e delimitação de cinturões móveis, no Projeto
Leste optou-se pela divisão da área correspondente aos cinturões em
domínios tectônicos genéricos, sem associá-los diretamente às
compartimentações geotectônicas estabelecidas pelos autores. Dessa
forma, a área correspondente aos cinturões é dividida em dois domínios

tectônicos principais: um domínio cratônico pré-Brasiliano (Núcleo
Antigo Rctrabalhado de Guanhães) e outro domínio designado
genericamente de Faixa Móvel, com um subdomínio «vidental e outro
oriental.

A PCH Mucuri está inserida no domínio da Faixa Móvel. A Área de
Influência Indireta (Ali) do empreendimento está situada no limite dos
dois subdomínios da Faixa Móvel, constituindo-se de uma pequena

porção do subdomínio txàdental e uma porção maior do subdomínio
oriental (vide Mapa 03, em anexo).
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No Domínio Ocidental da Faixa Móvel Proterozóica, registra-se uma

ampla sedimentação de ambiêneia marinha, representada por:
- xistos e gnaisscs peraluminosos em parte migmatizados, quartzito.
rocha calcissilicática e mármore (Grupos Rio Doce e Macaúbas);

- gnaisses metaluminosos tipo TTG; com intcrcalações tectônicas de
metassedimentos e anfibolitos e ocorrências restritas, mas de distribuição

regional, de enderbito (Complexo Mantiqueira, similar ao Complexo
Basal):

granitos

metaluminosos,

em

parte

contaminados

pelos

metassedimentos encaixantes (Suite Intrusiva Galiléia).

O Domínio Oriental da Faixa Móvel mostra gnaisscs Kinzigíticos da fáeies

anfibolito alto a granulito, quartzito e rocha calcissilicática (Complexo
Gnáissico-Kinzigftico);

granitos

pcraluminosos,

em

grande

parte

leucogranitos ricos em granada, sillimanita e cordierita (leucogranitos
Caraí, Faísca, Carlos Chagas e Wolf; granitos Nanuque. Ataléia e outros),

gnaisscs tonalíticos e enderbitos (Enderbito Mangalô).
No Neoproterozóico ocorreu a intensa granitizaçáo reconhecida em toda
a faixa móvel a leste do Cráton do São Francisco, resultando na

formação de granitos pré, sin e tarditectônicos e, em menor quantidade,

pós-tectônicos. Tal evento resultou na intrusão das rochas da Suíte
Galiléia, encaixadas nas formações São Tome e Tumuritinga (Grupo Rio

Doce), com associações minerais indicativas da fáeies anfibolito alto a

granulito. Na porção oriental, os metassedimentos estão metamorfisados
na fáeies granulito, envolvidos em processos de migmatização por fusão

(Complexo Gnáissico Kinzigítico), gerando grande volume tle granitos

pcraluminosos (Leucogranito Carlos Chagas; granitos Ataléia, Pedro do
Sino, Nanuque e outros).
O limite entre os domínios ocidental e oriental da faixa móvel é marcado

por zona de cisalhamento, com movimento de massa do litoral para o
inlerior no sentido do Cráton do São Francisco. Os movimentos

compressionais apresentam uma idade mínima brasiliana (Cunninharn ei
a/.,19°6) e envolveram níveis crustais médio a inferior de uma bacia

meso a neoproterozóica.

Esse limite marca a descontinuidade

metamórfica e o domínio dos magmas pcraluminosos na porção leste e
metaluminosos na porção oeste.

Aproximadamente, segundo o limite entre as faixas móveis ocidental e
oriental, interpõe-se um batólito cálcio-alcalino porftrítico a ortoclásio
(Suíte intrusiva Aimorés, representada pelo granito Caladão e pelo
charnockito Padre Paraíso), sugestivo de rápida ascensão crustal, sem
uma interação com as encaixantes, mostrando contato intrusivo e

oblileração do limite entre esses dois domínios. O posicionamento desse

batólito é tardi a pós-tectônico (Brasiliano) e deve ter se colocado durante
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esforços compressivos.
5.1.3.2 - Geologia Estrutural

As rochas supracrustais c os granitos da faixa móvel apresentam

orientação N-S com foliação mergulhando para E. Infere-se uma falha de
empurrão, separando os domínios E e W, onde as rochas do Domínio
Oriental, de nível crustal mais profundo, cavalgam sobre as do Domínio

Ocidental. Interpreta-se quea faixa de granada leucogranitos, intercalada
meridianamente entre rochas do Domínio Ocidental, foi estruturalmente

colocada como uma escama de falhas de empurrão. Os granada

leucogranitos do Domínio Oriental são bem foliados nas proximidades do
empurrão inferido.

Os granitos tia Suíte Intrusiva Aimorés (tardi a pós tectônicos)
intercalam-se nas unidades do Domínio Oriental. Suas rochas são quase

sempre isotrópicas ou exibem fenocristais, orientados numa possível
estrutura de fluxo com mergulhos para SE.
5.1.4 - Geomorfologia

Com base no Projeto RADAM BRASIL (1987), a AH da PCH Mucuri é
dividida em duas unidades geomorfológicas distintas: Chãs Pré-

Litoràneas, na região dos Picmontes Orientais e Depressão Marginal na

região dos Compartimentos Deprimidos (vide Mapa 05, em anexo). Estas

regtòes situam-se, respectivamente, nos domínios morfoestruturais,
denominados Faixa de Dobramentos Rcmobilizados e Maciços Plutõnicos.

A unidade composta pelas Chãs constitui uma superfície intensamente

dissecada e rampeada em direção à costa. Por estar no sopé de elevações,

esta superfície encontra-se submetida à influência de climas úmidos, que
interferem nos processos de dissecação e na natureza das formações
superficiais.

Na AH o relevo das Chãs corresponde aos gnaisscs e leucogranitos
associados do Complexo Gnáissico Kinzigítico. As cotas variam de 200 a
590 m, mas não há um contraste morfológico entre o gnáisse e o

leucogranito. O relevo é composto por modelados de dissecação

homogênea, com morros e colinas côncavo-convexas de cumes
arredondados, declividade média (cm torno de 20%) e solo de coloração
avermelhada A vegetação das encostas está resumida a pastagens e

capoeiras ralas. O manto intemperizado é espesso, sendo raros os
afloramentos.

A Depressão Marginal caracteriza-se por um modelado ressaltado por
diversos padrões de dissecação demonstrados por feições convexas e
aguçadas entremeadas de maciços residuais, contendo localmente
pontões. Estas feições refletem diversos estágios de evolução do relevo
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litolõgicas e estruturais e também às condicionantes climáticas.
Na AH o relevo da Depressão Marginal corresponde á Suíte Intrusiva
Aimorés. Apesar do contato ser gradacional entre os charnoquitos e

granitos porfiríticos, pode-se observar uma mudança no relevo. Os
charnockitos constituem montanhas mais baixas que os granitos, nas

quais, comumenle, observam-se blocos e matacões em processo de
disjunção esfcroidal. As vertentes dos charnockitos são convexas, com
encostas cobertas por solo amarelo-avcrmelhado.

O granito Caladão constitui a maior elevação da Ali e AID (Área de
Influência Direta), apresentando forte contraste morfológico com o

Complexo Gnáissico. Seu relevo caracteriza-se por pontões e morros

alongados de encostas arredondadas, por vezes rochosas e lisas de
declividade acentuada. Os solos das encostas são avermelhados. Estas

feições foram consideradas como sendo de dissecação diferencial e de
dissecação homogêna. cm conformidade com o grau de aprofundamento
e de densidade dos entalhes. Assim como no compartimento anterior, a

vegetação se resume a pastagens e capoeiras ralas. Nos anfiteatros e

topos dos morros e onde há uma maior concentração de blocos, a
vegetação apresenta-se um pouco mais densa.
Através de fotointerpretação, cujas fotografias aéreas foram adquiridas
na CPRM (datadas de 1965), constatou-se que o sistema de drenagens da

Ali é retangular dentrítico, cm função de um controle estrutural,
ocasionado por um sistema de fraturas de direções NE-SVV e NW-SE.
5.1.5 - Patrimônio Natural

No município de Carlos Chagas, os principais elementos do patrimônio
natural existentes são:

- Ilhas de Helvécio Ribeiro: situadas no rio Mucuri e localizadas a 7 km

da sede do município de Carlos Chagas, acessadas pela estrada que liga
ao distrito de Presidente Pena. Apresentam mata nativa, composta por

ingazeiras e outras árvores silvestres, além de praia fluvial, que recebe
visitação humana para lazer entre os meses de abril e agosto (UTM
305995E/8O43O75X);

- Pedras do Caladão: são grandes afloramentos rochosos situados à BR4 18, conhecida como "Estrada do Boi", a 30 km de Carlos Chagas.

Apresentam grande potencial turístico, podendo ser fonte de renda para o
município, caso mantenham-se preservadas e recebem uso de turismo
rural (UTM 287095E/8025155N).

O município de Pavão possui diversas corredeiras e cachoeiras, além de

morros e pães-de-açúcar. Sua altitude máxima encontra-se na divisa
com o município de Águas Formosas, com 755 m e mínima no rio
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Seu patrimônio natural é constituído pelos seguintes elementos:
- Cachoeira dos Andrade: localiza-se na Fazenda Ferdema, a 15 km da

sede do município de Pavão, possuindo piscinas naturais, queda d'água e

vegetação de pastagem, sendo freqüentada para lazer entre os meses de
setembro e março, quando a temperatura é mais apropriada para os
banhos (UTM 272995E/8073255N);

- Cascata da Usina: situa-se na Fazentla Cachoeirinha, a 5 km da sede do

município, apresentando uma queda d'água de 10 m e vegetação de
pastagem. Adjacente a ela, encontra-se o alambique da Cachaça
Cachoeirinha, sendo mais visitada entre os meses de setembro e março
(UTM 280555E/8072050N);

- Córrego Novo: localiza-se na Fazenda Córrego Novo. a 15 km da sede
do município, apresentando lajedo, água corrente, corredeiras e

vegetação de pastagem. Sua visitação está aberta de 8:00 às 18:00 h
entre os meses de setembro e março (UTM 276150E/8081725N);

- Lajedinho: localiza-se na Fazenda Boa Vista, a 8 km da sede do
município, possuindo lajedo com água corrente, vegetação de pastagem e

pequenos peixes. É mais freqüentado entre setembro e março (UTM
278155E/7073275X);

- Morro da Torre: localiza-se na Fazenda Batalha a 5 km da sede do

município, na estrada que liga Pavão a Frei Gaspar. Possui 250 m de
altitude, com vista total da cidade, É mais visitado entre abril e agosto
(UTM 284700E/8068095N);

- Morro do Arsênio: localiza-se na Fazenda Cachoeirinha. possuindo 350

m de altitude, sendo constituído por rocha de granito e parcialmente

coberto por vegetação rasteira. Apresenta vista parcial da cidade, sendo
visitado durante todo o ano, apesar de seu acesso ser feito parte a pé
(UTM 280555E/8072050N);

- Morro do Santinho: localiza-se na Fazenda Lagoa Dourada, a 6 km da

sede do município, com 550 m de altitude. Nele está instalada a torre da
Telemig (UTM 290655E/8074255NJ;

- Pedra do Lambuza; rocha de granito semelhante ao Pão-dc-Açúcar,
com 400 m de altitude, está localizado na Fazenda Lambuza, a 7 km da

sede do município, possibilitando contato visual com o Morro do Arsênio
(UTM 28I455E/80Ó6350N);

- Fazenda Jacutinga: rocha de granito. denominada Pedra do Penacho
com 613 m tle altitude e vegetação rasteira, vista a partir da Fazenda

Jacutinga a 12 km da sede do município (UTM 284555E/ 8082550N).
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Especificamente para na Ali da PCH Mucuri, caracteriza-se um relevo
ondulado, com variações altimétricas entre 200 m no leito tio rio Mucuri

e 435 m nos topos dos morros. Por ela passa o córrego Novo, cujas
cabeceiras (situadas de fora tia Ali) são incluídas no patrimônio natural
da região.

O único elemento notável da Ali é representado pela Pedra da Forquillia,
com 755 m de altitude, destacando-se por sua altitude incomum ee sua
s

grande beleza cênica. Encontra-se situada no limite NE da Ali, dentro do
município de Pavão, na posição geográfica UTM 285455E e 8058450N.
5.1.6 - PfíPOLOGIA

Com relação à pedologia. foi identificada na Ali a ocorrência das

seguintes classes do 1" nível categórico (ordens): Argissolos, Cambissolo.
Gleissolos, Lalossolos c Neossolos, descritas, a seguir.
5.1.6.1 • ARGISSOLO

Compreende solos constituídos por material mineral, que apresenta
como características diferenciais argila de atividade baixa e horizonte B
textural (Bt), imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte
superficial, exceto o hístico.
Parte tios solos desta classe apresenta um evidente incremento no teor de

argila, com ou sem decréscimo, do horizonte B para baixo do perfil. A
transição entre o.s horizontes A c Bt é usualmente clara, abrupta ou
gradual.

A textura varia de arenosa a argilosa no horizonte A e de média a muito

argilosa no horizonte Bt, sempre com aumento de argila daquele para
este. São forte a moderadamente ácidos e com alta ou baixa saturação de

bases, sendo predominantemente cauliníticos.
Nesta classe estão incluídos os solos anteriormente classificados pela

Embrapa Solos como Podzólico Vermclho-Amarelo, com argila de
atividade baixa, terra roxa estruturada
e similar, terra bruna
estruturada e similar, sendo cutróficos, distróficos ou álicos e, mais
recentemente, o Podzólico Vermelho-Escuro, com B textural e o
Podzólico Amarelo.

5.1.6.2 - Cambissolo

Em função do material de origem, forma de relevo c condições climáticas,
suas características variam muito de um local para outro. Compreendem

solos constituídos por material mineral, com horizonte B incipiente,
subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial. Apresentam
seqüência de horizontesAou hlstieo, Bi, C, com ou sem R.
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O horizonte Bi (B incipiente) tem textura franco-arenosa ou mais

argilosa. Para o caso de solos desenvolvidos de sedimentos aluviais ou
OUtTOS casos em que há descontinuidade litolõgica, é admitido uma
diferença marcante do horizonte A para o Bi.

De forma geral, são solos que apresentam horizonte A ou hísttco, com

espessura inferior a 40 cm; seguido de horizonte B incipiente, não
coincidente com horizonte glei. dentro de 50 cm de superfície do solo;
não coincidente com horizonte plíntico e também com horizonte vértico

dentro de 100 cm da superfície do solo. Não apresenta a conjugação de
horizonte A chcrnozèmico e horizonte Bi com alta saturação por bases e

argila de atividade alta. Para os solos de textura média, a relação
silte/argila é superior a 0,7. e maior que0,6 para os de textura argilosa.
Esta classe compreende os solos anteriormente classificados como
Cambissolos, inclusive os desenvolvidos em sedimentos aluviais. Porém,
são excluídos os solos com horizontes A chcrnozèmico e horizonte Bi

com alta saturação por bases e argila de atividade alta.
5.1.6.3 - Gleissolo

São solos hidromórfieos, constituídos por material mineral, que

apresentam horizonte glei dentro dos primeiros 50 cm da superfície do
solo, ou a profundidades entre 50 c 125 cm, desde que imediatamente
abaixo de horizontes A ou E (gleisados ou não), ou precedidos por
horizonte B incipiente, B textural ou C, com presença de mostpieados
abundantes, com cores de redução.

São solos permanentemente ou periodicamente saturados por água,

quando não drenados artificialmente. O processo de glcização implica na
manifestação de cores acizentadas, azuladas ou esverdeadas, devido a

compostos ferrosos, resultantes da escassez de oxigênio, causada pelo
encharcamento. Este também provoca a redução e solubilização de ferro,
promovendo translocação e reprecipitação de seus compostos.

Apresentam cores desde cinzentas até pretas, com teores médios a altos
de carbono orgânico. Ocasionalmente, podem ter textura arenosa (areia
ou areia franca), somente nos horizontes superficiais, desde que seguidos

de horizonte glei de textura franco arenosa ou mais fina.
Comumente desenvolvem-se em sedimentos recentes nas proximidades

dos cursos d'água e em materiais colúvio-aluviais sujeitos a condições de
hidromorfia. Podem ainda serem formados em áreas de relevo plano de

terraço fluviais, lacustres ou marinhos, como também em materiais
residuais em áreas abaciadas c depressões. São constituídos sob vegetação
hidrófila ou higrófila herbácea, arbustiva ou arbórea.
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Esta classe compreende os solos que foram anteriormente classificados
como Glei Pouco Húmico, Glei llúmico, parle do Hidromórfico Cinzento,
Glei Tiomórfico e Solonchak com horizonte glei.
5.1.6.4 - Latossolo

São solos com elevado grau tle intemperizaçãti, sendo muito evoluídos.
São virtualmente destituídos de minerais primários ou secundários,

menos resistentes ao intemperismo, tendo baixa capacidade de troca de
cátions (inferior a 17 cmol,/Kg de argila).
Variando de fortemente a bem drenados, são normalmente muito

profundos e possuem pouca diferenciação de horizontes e transição,
usualmente difusa OU gradual.

Em distinção às cores mais escuras do horizonte A, o B apresenta

aparência mais viva, com cores variando desde amarela ou mesmo bruno
acinzentadas, até vermelho escuro acinzentada, dependendo da forma,

natureza e quanlidade de seus constituintes. Entre estes, destacam-se os
óxidos e hidróxidos de ferro, em função do regime pluviométrico e

capacidade de drenagem do solo, dos teores de ferro na rocha mãe e se a
hematita é herdada ou não dela.

No horizonte C, a diferenciação cromática é bem mais variável,

heterogênea, de natureza mais saprolítica, comparativamente menos
colorido.

O incremento de argila do horizonte A para o Bé menos expressivo, não

satisfazendo os requisitos para Bt. Tipicamente é baixa a mobilidade das

argilas no horizonte B, porém de modo geral, os teores da fração argila
aumentam gradativamente com a profundidade.

São solos tipicamente ácidos, com baixa saturação por bases, distróficos
ou álicos, no entanto, podem ocorrer solos com média a alta saturação

por bases, encontrados em locais com estação seca pronunciada, semiáridas ou não, ou ainda cm solos provenientes de rochas básicas.

Típicos de regiões equatoriais e tropicais, ocorrem também em zonas
subtropicais. distribuídos por amplas e antigas superfícies de erosão,
pedimetos ou terraços fluviais antigos, normalmente em relevo plano a
suave ondulado, porém podendo ocorrer em relevos acidentados,
inclusive montanhosos. São formados a partir das mais diversas
condições de clima e tipos de vegetação.

Cabe ainda mencionar que nesta classe estão incluídos todos os
Latossolos, excetuadas algumas modalidades, anteriormente identificadas
como Latossolos Plínticos.
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5.1.6.5 - NEOSSOLO

AMBIENTA.

Grupamento de solos pouco evoluídos, em via de formação, seja pela
reduzida atuação dos processos pedogenéticos ou por características
inerentes ao material originário, ou ainda em função do relevo, que pode

impedir ou limitar a evolução destes solos. Alguns têm horizonte Bcom

fraca expressão dos atributos cor. estrutura ou acumulação de minerais
secundários c/ou colóitles, não se enquadrando, então, em qualquer tipo
de horizonte B diagnóstico.

De forma geral, são constituídos por material mineral ou por material

orgânico com menos de 30 cm de espessura, apresentando ausência de
horizonte glei e de horizonte vértico. imediatamente abaixo do horizonte
A. É ausente o horizonte plíntico dentro de 40 cm, ou dentro de 200 cm

da superfície, se imediatamente abaixo de horizontes A, Eou precedidos
de horizontes de coloração pálida, variegada ou com mosqueados em
quantidade abundante.

Nesta classe estão incluídos os solos que foram reconhecidos pela

Embrapa Solos como Litossolos e Solos Aluviais, entre outros.

5.1.6.6 - Descrição das Classes de Solo, Agrupadas no
2° Nível Categórico (Subordens)
ARGISSOLO VERiMELHO-AMARELO

Solos constituídos por material mineral, apresentando ht>rizonte B
textural com argila de atividade baixa. São solos com matiz 5YR ou mais
vermelho e mais amarelo que 2,5YR, na maior parte dos primeiros 100
cm do horizonte B (inclusive BA).

Argissolo Vermelho

Solos com matiz 2.5YR ou mais vermelhos nos primeiros 100 cm do
horizonte B (exclusive BC).

CAMBISSOLOS HÍST7COS
Solos com horizonte 0 hístico com menos de 40 cm de espessura, ou

menos de 60 cm, quando 50% ou mais do material orgânico for
constituído de ramos finos, raízes finas, casca de árvores c folhas
parcialmente decompostos.
Gleissolo MelAnico

Solos

constituídos

por

material

mineral

com

horizonte

glei

imediatamente abaixo do horizonte A; ou de horizonte hístico com

menos de 40 cm de espessura, ou horizonte A húmito, proeminente ou
chcrnozèmico

Cap. V - Diagnóstico Ambientai da Área deInfluência Indireta, PCH Mucuri, pàg. 105

y^-2.

LIMIAR
ENGENHARIA
AMBIENTAI

Latossolo Amarelo

Solos constituídos por material mineral, apresentando horizonte B
latossólico. imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte A. São

solos com matiz mais amarelo que 5YR, na maior parte dos 100 cm do
horizonte B (inclusive BA).
Latossolo Vermelho

Solos com matiz 2,5 YR ou mais vermelho na maior parte dos primeiros
100 cm do horizonte B (inclusive BA).

Latossolo vermelho-Amarelo

Outros solos com matiz 5YR ou mais vermelhos e mais amarelos que

2.5Yr, na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive
BA).

Neossolos Lrróucos (Solos Lrrôucos)
Solos com horizonte A ou 0 com menos de 40 cm de espessura, assente
diretamente sobre rocha ou sobre um horizonte C ou Cr. São também

encontrados sobre material com 90% (por volume) ou mais de sua massa

constituída por fragmentos de rocha, com diâmetro maior que 2 mm
(cascalhos, calhaus c matacões) e que apresentam um contato lítico,
dentro de 50 cm da superfície do solo. Admite um horizonte B, cm início
de formação, cuja espessura não satisfaz a qualquer tipo de horizonte B
diagnóstico.

Neossolos Flúvxcos (Solos aluviais)
Solos derivados de sedimentos aluviais, com horizonte A assente sobre
horizonte C. constituído de camadas estratificadas, sem relação

pedogenética entre si, apresentando um ou ambos dos seguintes
requisitos:

- decréscimo irregular do conteúdo

de carbono orgânico em

profundidade, dentro de 200 cm da superfície do solo;
- camadas estratificadas em 25% ou mais do volume do solo, dentro de
200 cm da superfície do mesmo.

Devido à natureza dos sedimentos depositados, suas características

morfológicas variam muito, principalmente com relação â textura,
coloração, estrutura c consistência.

5.1.6.7 - Descrição das Classes de Solo, Agrupadas no
3° Nível Categórico (Grandes Grupos)
Argissolo vermelho - Amarelo Alumínico
Solo com caráter alumínico, na maior parte dos 100 cm do horizonte B
(inclusive BA).
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ARGISSOLO VERMELHO - AMARELO DISTRÔFICO

Solos com saturação por base baixa (inferior a 50%). na maior parte dos
primeiros 100 cm do horizonte B(inclusive BA).
ARGISSOLO VERMELHO - AMARELO EUTRÓFICO

Solo com saturação por base alta (superior ou igual a 50%), na maior

parte dos primeiros 100 cm do horizonte B(inclusive BA).
ARGISSOLO VERMELHO DISTRÔFICO

Solo com saturação de base baixa (inferior a 50%), na maior parte dos
primeiros 100 cm do horizonte B(inclusive BA).
Argissolo Vermelho Eutrófico

Solo com saturação de base alta (maior ou igual a 50%), na maior parte

dos primeiros 100 cm do horizonte B(inclusive BA).
CAMBISSOLOS HÍSTICOS DlSIRÓEICOS

Solos com baixa saturação por bases (inferior a 50%), na maior parte do
horizonte Bi (inclusive BA).

Gleissolo MELÁNICO DISTRÔFICO

Solos com baixa saturação por bases (inferior a 50%), na maior parte dos
primeiros 120 cm, a partir da superfície do solo.
Latossolo Amarelo distrôfico

Solos com baixa saturação por bases (inferior a 50%), na maior parte dos
primeiros 100 cm do horizonte B(inclusive BA).
Latossolo Vermelho Distrôfico

Solos com baixa saturação por bases (inferior a 50%), na maior parte dos
primeiros 100 cm «Io horizonte B(inclusive BA).
Latossolo Vermelho-amarelo Distrôfico

Solos com baixa saturação por bases (inferior a 50%), na maior parte dos
primeiros 100 cm do horizonte B(inclusive BA).
Latossolo Vermelho-Amarelo Eutrófico
Solos com baixa saturação por bases (superior a 50%), na maior parte

dos primeiros 100cm do horizonte B(inclusive BA).
Neossolos Litólicos hístico
Solos com horizonte O hístico, corn menos de 40 cm de espessura ou

menos de 50 cm, quando 50% ou mais do material orgânico, excluindo
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as partes vivas, é constituído por ramos e raízes unos, cascas ambiental
de árvores e folhas parcialmente decompostas.
Neossolos Litóucos psamítico

Solos com textura arenosa cm todos os horizontes, dentro de 50 cm de
superfície do solo.
Neossolos Flúvicos Tb distrôfico

Solos com argila de atividade baixa (T inferior a 27 cmolc/kg de argila) e
saturação por base baixa (V inferior a 50%), na maior parte dos
primeiros 120 cm da superfície do solo.

5.1.6.8 - Descrição das Classes de Solo, Agrupadas no
4o Nível Categórico (Subgrupos)
Argissolo Vermelho - Amarelo Alumínico Típico
Solos com atividade tle argila inferior a 18 cmolc/kg de argila, na maior

parte dos primeiros 100 cm do horizonte B(inclusive BA).
ARGISSOLO VERMELHO - AMARELO DiSIRÓFICO LATOSSÓLICO

Solo que apresenta no Bt a maioria dos atributos seguintes, porém sem
atender aos requisitos para Blatossólico:

- capacidade de troca de cátions inferior a 17 cmolc/Kg de argila;
- relação silte/argila inferior a 0,6 para solos com textura mais argilosa;
- horizonte B com espessura maior que 100 cm;

- presença de horizonte Blatossólico, abaixo do horizonte Bt, dentro de
200 cm de profundidade.

Argissolo Vermelho - Amarelo Eittrófico Latossólico

Solo que apresenta no Bt a maioria dos atributos seguintes, porém sem
atender aos requisitos para B latossólico:

- capacidade tle troca de cátions inferior a 17 cmolc/Kg de argila;
- relação sillc/argila inferior a 0,6 parasolos com textura mais argilosa;
- horiztmtc B com espessura maior que 100 cm;

- presença de horizonte Blatossólico, abaixo do horizonte Bt, dentro de
200 cm de profundidade.

Argissolo Vermelho Eutrófico Latossólico (Amostra AM 01)

Solo que apresenta no Bt a maioria dos atributos seguintes, porém sem
atender aos requisitos para Blatossólico:

- capacidatle tle troca de cátions inferior a 17cmolc/Kg de argila;
- relação silte/argila inferior a 0,6 para solos com textura mais argilosa;
- horizonte B com espessura maior que 100 cm;
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- presença de horizonte H latossólico. abaixo do horizonte Bt, ambientai
dentro de 200 cm de profundidade.
Cambissoloshísticos DISTRÔFICO LÊPT1C0
Solos com contato lítico entre 50 e 100 cm da superfície do solo.
Cambissolos Hísncos Distrôfico Típico

Outros solos que não se enquadram na classe anterior.
GleissoloMelãnico Distrôfico hístico
Solos com horizonte H hístico. liste apresenta coloração escura e

constitui-se de camadas superficiais espessas, em solos orgânicos ou de

espessura maior ou igual a 20 cm, quando sobrejacente ao material
mineral. Compreende material depositado no solo sob condição de
excesso de água (horizonte fl). por longo período ou durante todo o ano,
mesmo que artificialmente drenado.
Latossolo Amarelo Distrôfico Típico

Solos que não se enquadram nas classes do 4° nível categórico como
húmicos (apresentam horizonte A húmico); câmbicos (apresentam a
soma dos horizontes A c B com 150 cm ou menos de espessura);

psamíticos (apresentam textura arenosa e/ou franco-arenosa com 15%
ou menos de argila); argissólicos (solos com relação textural B/A igual

ou maior que 1,5 e/ou presença de cerosidade pouca a fraca); e
petroplínticos (apresentam 50% ou mais de petroplintita em um ou mais
horizontes).

Latossolo Vermelho Distrôfico típico

Solos que não se enquadram nas classes do 4" nível categórico como
húmicos (aprcsenlam horizonte A húmico); câmbicos (apresentam a
soma dos horizontes A c B com 150 cm ou menos de espessura);

psamíticos (apresentam textura arenosa e/ou franco-arenosa com 15%
ou menos de argila); argissólicos (solos com relação textural B/A igual
ou maior que 1,5 e/ou presença de cerosidade pouca a fraca); e

petroplínticos (apresentam 50% ou mais de petroplintita em um ou mais
horizontes).

Latossolo Vermelho-Amarelo Distrôfico Típico

Solos que não se enquaiiram nas classes do 4o nível categórico como
húmicos (apresentam horizonte A húmico); câmbicos (apresentam a
soma dos horizontes A e B com 150 cm ou menos de espessura);

psamíticos (apresentam textura arenosa e/ou franco-arenosa com 15%
ou menos de argila); argissólicos (solos com relação textural B/A igual
ou maior que 1,5 e/ou presença de cerosidade pouca a fraca); plínticos

(apresentam horizonte plíntico em posição não diagnosticada para
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dt> B latossólico, dentro de 200 cm da superfície do solo.
Latossolo Vermelho-Amarelo Eutrófico Típico

Solos que não se enquadram nas classes do 4° nível categórico como
câmbicos (apresentam a soma dos horizontes A e B, inclusive BC, com
150 cm ou menos de espessura); psamíticos (apresentam textura arenosa

e/ou franco-arenosa com 15% ou menos de argila): argissólicos (solos
com relação textural B/A igual ou maior que 1,5 e/ou presença de
cerosidade pouca a fraca).

NEOSSOLOS LiTÓLICOS HÍSTICO TÍPICO
Correspondem a todos os neossolos litólicos hísticos.
NEOSSOLOS LiTÓLICOS PSAMÍTICO 'TÍPICO

Correspondem a todos os neossolos litólicos psamílico.
Neossolos Flúvicos Tb Distrôfico Gleico

Correspondem aos solos com horizonte glei, dentro de 200 cm da
superfície do solo.
5.1.6.9 - Resumo das Classes de Solos Supracitadas

Diante de todo o exposto, as seguintes classes de solos foram encontradas
na Ali da PCH Mucuri (vide também Mapa 07, em anexo):

- Argissolo Vermelho-Amarelo alumínico típico;
- Argissolo Vermelho-Amarelo distrôfico latossólico;
- Argissolo Vermelho-Amarelo eutrófico latossólico;

- Argissolo Vermelho eutrófico latossólico (amostra AM 01);
- Cambissolos Místicos distrôfico léptico;

- Cambissolos Hísticos distrôfico típico;
- Gleissolo Melànico distrôfico hístico;

-

Latossolo
Latoss»ilo
Latossolo
Latossolo

Amarelo distrôfico típico;
Vermelho distrôfico típico;
Vermelho-Amarelo distrôfico típico;
Vermelho-Amarelo eutrófico típico;

- Neossolos Litólicos hístico típico;

- Neossolos Litólicos psamítico típico;
- Neossolos Flúvicos Tb distrôfico gleico.
Associações de Classes Encontradas
Cambissolos

Cambissolo hístico distrôfico léptico/típico textura franco argilosa pouco

cascalhenta + Argissolo Vermelho, Amarelo eutrófico latossólico.
Textura franco-argiloso, fase floresta estacionai semi decidual, relevo
forte ondulado e montanhoso. Declividades de 20 a 50% e acima de 50%.
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Cambissolo hístico distrôfico léptico/típico textura franco argilosa pouco
cascalhenta + Latt>ssolo Vermelho Amarelo distrófico/eutrófico típico,

textura franeo-argilo-arenosa, fase floresta estacionai semi decidual,
relevo forte ontlttlado e montanhoso. Declividades de 20 a 50% c acima
de 50%.

Cambissolo
cascalhenta
estacionai

Hísticos distrôfico léptico,
textura argilo-arenosa
+ Neossolos Litólicos psamítico típico, fase floresta
semi

decidual,

relevo

forte

ondulado

e

montanhoso.

Declividades de 20 a 50% e acima de 50%.
Neossolos

Neosst.los flúvicos Tb distrôfico gleico. textura argilosa, fase floresta
estacionai semi decidual, relevo plano, declividade de 0 a 20%.
LATOSSOLOS

Latossolo Vermelho amarelo distrôfico + Argissolo Vermelho-Amarelo

distrôfico latossólico, textura argilosa, fase floresta estacionai semi
decidual, relevo ondulado a forte ondulado, declividade de 10 a 20% e 20
a 50%.

ARGISSOLOS

.Argissolo Vermelho-Amarelo eutrófico latossólico, textura francoargilosa, fase floresta estacionai semi decidual, relevo ondulado a forte
ondulado, declividade de 20 a 50%.

5.1.7 - Capacidadede Uso e Potencial Agropecuário dos Solos

Com a pesquisa de campo e a interpretação dos dados levantados, foram
identificadas cinco classes distintas de Capacidade de tlso c Potencial
Agropecuário tios Solos na Ali do empreendimento, descritas a seguir.
5.1.7.1-Classe II

Solos cultiváveis com problemas simples de conservação e/ ou
manutenção c melhoramentos.
5.1.7.2-Classe III

Solos cultiváveis com problemas complexos de conservação c/ou de
manutenção e melhoramentos.
5.1.7.3 - Classe IV

Solos apenas ocasionalmente «ultiváveis ou cm extensão limitada, com
sérios problemas de conservação.
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5.1.7.4-CLASSE V

Solos adaptados para pastagens e silvicultura, sem necessidade de

práticas especiais de conservação, sendo cultiváveis apenas em
circunstâncias muito especiais.

5.1.7.5 -CLASSE Vil (VIlA)
Solos adaptados para pastagens com problemas simples de conservação,
admitindo, excepcionalmente, o cultivo de espécies permanentes.

destinadas à proteção do solo. São também terras sujeitas a inundação

freqüente c que passam a maior parte do tempo sem a presença de
oxigênio, necessitando de manejos complexos de proteção e drenagem
para que possam obter melhor resultado.

5.1.7.6 - Descrição da Capacidade de Uso e Potencial
Agropecuário dos Solos

A descrição das classes de Capacidade de Uso e Potencial Agropecuário
dos Solos é exposta no Quadro 32a,
ÇWADRO 31-1. RESUMO DESCRITIVO DO USO EIVTENCIALAGROPECUÁRIO DOSSOLOS
Impedimentos

Características

Classes
11

relevo plano tom declividade de 0 n 10% .

Fertilidade

;h:Iu.' profundos I alossolos c ArgissoIW

Fertilidade

Relevo suave ondulado a ondulado com

Riscos de erosão

declividade de 10 a 20 %
Fertilidade baixa

Pouco impedimento de

Solos rasos e médios a profundos Cambissolos ,

Fertilidade

mecanização

Forte susceptibilidade a erosão
Relevo ondulado a forle ondulado rom declividade Impedimento a mecanização

Arglssolos e latossolos
IV

Fertilidade baixa
Solos rasos a médio Cambissolos. Ncossi*los

litólicos e afloramentos de rocha
Relevo forte ondulado a montanhoso com

declividade maior que 50 %

anuais com emprego de práticas
complexas de conservação do solo
Solos recomendados a culturas

perenes e pastagens com praticas

Solos com grandes restrições a
lerlilidade

culturas permanentes e pastagens,

Déficit Hídrico

podendo ser plantado apenas com

Forte suseeptibihdade a erosão

manejo especial.

Mecanização inviabilizada

Solos recomendados a áreas de

Fertilidade baixa.

preservação permanente.

Solos Neossolos flúvicos + Neossolos litólicos
Vli

Solos recomendados para culturas

Déficit hídrico em determinado ile conservação do solo
período do ano

de 20 a 50 %

v

anuais com práticas simples de
consi-rv.iç.in

li r1:lti!.nU' k'l\.l

III

Recomendações

Solos recomendados para culturas

Solos profundos Latossolos e Arglssolos,

psamíticos + areias quartozas.
Relevo plano com declividade 0 a 10 %

Solos recomendados para culturas
Riscos de inundações

anuais, com restrições em

determinadas épocas do ano.

Solos profundos sujeitos à inundações

A distribuição total e relativa de todas as Classes de Solo, bem como de
Capacidade de tlso e Potencial Agropecuário dos Solos observados na Ali
é exposta nos Quadros 32b e 32c.
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Quadro 32b: DisrmwiçAo da$ Classes oi Solos da Alt dá PCH Mucuir,
Classes de Solos

Arca (hal

Percentual í%)

Argissolo

1O.SO4.07

77,08

Lilcissolo

9,73

0.07

Cambissolo

670,20

4.78

Ncossolo Flúxdco

1.229,95

8.78

Cambissolo + Argissolo

86,99

0,62

Latossolo + Argissolo

1.121,33

S.ilK

Cambissolo ♦ lali's.sol«»

7.37

0.05

Cambissolo + Neossolo Litólico

86.31

0.62

Total

14.015,95

100,00

Fonttj Planimetria ix> Mapa 07, em anexo.

Quadro 32a Distribuição das Classesde Capacidadede uso e
I'otem lAi.Agropecuário dos Solos da Ali da PCH Mucuri
Classes de Potencial

\ll'«l (ll.l)

Percentual (%»

9.73

0,07

Agropecuário
11
III

1.137,70

8,12

IV

8.763,82

62,53

V

2.874,80

20.51

Vil

1.229,90

8,78

Total

14.015,95

100,00

FONTE: PlANÍMITRIA DOMAPA 07, EMANEXO.

5.2-Meio Biótico

5.2.1 - Aspectos Históricos e Ecológicos da Bacia do Rio Mucuri
Situado no nordeste tio Estado, a bacia do rio Mucuri era originariamcnte

coberta pela Floresta Estaciona! Semidecidual, componente do bionia
Mata Atlântica, que constitui um domínio biogeográfico de altíssima
riqueza e diversidade de espécies biológicas (Ab'Saber, 1977; Rizzini,

1979; Projeto Radam Brasil, 1982; Diagnóstico Ambiental do Estado de
Minas Gerais, 1984; Fonseca. 1985; IBGE, 1991; IBGE, 1992; Consórcio
Mata Atlânlica, 1992; Fundação SOS Mata Atlântica, 1993).

A região era somente habitada por tribos indígenas nômades
(Nacknenuks, Giporocks, Botocudos c Jaeupemba d'Agua). Descendentes
da nação Tapuia, as confederações Nacknenuks c Giporocks eram
compostas por diversas aldeias e mantinham constantes guerras entre si.
Os Giporocks (de significado "br&vio") viviam da caça, pesca e frutos
silvestres, enquanto os Nacknenuks faziam derrubadas e pequenas
lavouras, que começaram a ser trocadas por víveres e ferramentas com

os portugueses, dando origem aos primeiros centros regionais de lavoura
(Tctteroo, 1922).
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De acordo com este mesmo autor. Frei Samuel Tcíleroo (1922),

expedições portuguesas (vindas de Porlo Seguro, BA) começaram a

adentrar pelo vale para o "conhecimento da terra e caça de índios", em
1538, em busca de ouro e pedras preciosas, denominando a trilha que

costumavam seguir de "Caminho dos índios". A expedição de Martim
Carvalho, visando encontrar a "Serra de Esmeraldas", passou ao longo
das serras dos rios Pampa e Encerrado, e em seguida os córregos Pavão e

Novo, ate transpor o rio Todos os Santos. Ao longt» tle sua jornada, em
algum córrego na região do atual município de Teófilo Otoni, teria

descoberto o primeiro ouro do Brasil. O mesmo "Caminho dos índios" foi
feito pela expedição Spinoza - Navarro, cm 1553. em busca da "Serra
Resprandentc" ou "Sol da Terra - o Eldorado", a partir do setor feito por
Martim Carvalho até as serras que separam os rios Mucuri e
Jequitinhonha. O Padre João Aspicuelta Navarro descreveu o percurso

comO "... coberta por terras mui humildes e frias por cansa das muitas
árvores mui grossas e altas, tle folhas que sempre estão verdes",
A paisagem tle matas pujantes começou a ser modificada em 1847, com
o início da colonização do vale por Teófilo Benedicto Ottoni c Honório

Benedicto Ottoni, que criaram a Companhia de Comércio e Navegação do
Rio Mucuri, na região tia cachoeira de Santa Clara (no rio Mucuri).
Dando origem á Colônia de Santa Clara, a companhia se tornou

responsável pela abertura de acessos regionais. Em 1852, Teófilo B.
Ottoni iniciou a confecção de uma estrada cm direção ao rio Todos os
Santos, fundando, em 1853, o povoado de Filadélfia (atual Teófilo
Ottoni).

Em 1856. chegaram numerosos estrangeiros (de várias nacionalidades), a
Santa Clara (elevada á Distrito em 1877). Estes começaram a se apossar

das terras que seriam ocupadas pelo atual município de Nanuque (como
as famílias Schieber, Reutcr, Madus, Almeida e outras), iniciando a

derrubada das matas para conversão em extensas fa/endas, com
pequenos núcleos habitados e colônias militares para segurança das
caravanas.

Em 1857, a inauguração da estrada de rodagem de Teófilo B. Ottoni.
denominada Filadélfia - Santa Clara (primeira do Brasil), junto â criação
da Estrada de Ferro Bahia e Minas (EFBM), em 1879. facilitaram o

processo de colonização. Tal estrada marcou a realização dos objetivos de
Tetmlo B. Ottoni "... de se ligar por um caminho direto, através das matai
do Mueurv, o Sorte de Minas ao Oceano". Após a transferência de Santa

Clara para o povoado de Aimorés, este adotou o nome de Distrito de
Aimorés.

Ao longo da dinâmica de colonização c perda do hábitat florestal, as
atividades cinegéticas (caça e captura de animais silvestres), tiveram
aumento intensivo, sendo a caça

realizada para subsistência. A

abundante oferta populacional de espécies silvestres cinegéticas, como a
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jacutinga [Pipile jacutinga), o macuco [Tmamus soiitarius) e o ambiental
mutum-cavalo [Mitu mitu) promovia a coleta de dezenas de exemplares,
em um só dia.

Em 1911. João Américo Machado (arrendatário da EFBM), comprou o

terreno conhecido como "Caixa d'Àgua", de propriedade do alemão Jorge
David Schieber, visando a extração de madeira e construção da Serraria

Industrial do Mucuri (ou Companhia Industrial do Mucuri). Este
armador estabeleceu um convênio com o governo tle Minas Gerais para
colonizar uma gleba de 10.000 hectares (que ia até os limites da
propriedade da família portuguesa Almeida, em Mairinque). A

inauguração da serraria, cm 1912, se tornou o marco de fundação da
cidade, surgindo as primeiras casas de prtípriedade da serraria, na
margem esquerda tio rit) Mucuri.
Em 1918, foi construída a Estação Ferroviária Presidente Bueno (que

fazia o percurso Teófilo Otoni - Caravelas, passando por Carlos Chagas e
Nanuque), favorecendo a maciça vinda de imigrantes. Em 1923, o
Distrilo de Aimorés passou a ser chamado de Distrito de Indiana e, em
1938, começou a integrar o então criado município de Carlos chagas. Em
1943, Indiana mudou o nome para Nanuque (que significa "Eugre de
Cabetos Negros"), cm homenagem aos índios Nacknenuks. Junto às
demais tribos, estes foram quase completamente dizimados, sendo as

poucas comunidades restantes transferidas para a Colônia Indígena de
ltambacuri. Em 1948, Nanuque foi elevada a município, desmembrandose de Carlos Chagas.

5.2.2 -A Exploração Madeireira das Florestas Primitivas e a Alteração da
Paisagem

De acordo com o acervo particular (que inclui registros fotográficos e
documentos históricos originais) de 0" Hélia Schieber de Jesus (neta de
Jorge D. Schieber), além de informações de antigos funcionários das
madeireiras,

a

Serraria

Industrial

do Mucuri

realizava

atividades

extrativas de forma vertiginosa e incessante para abastecimento do
mercado brasileiro. Incorporada á Companhia Madeireira Brasil Holanda
("Bralanda"), em 1945, a exportação de madeira nobre foi estendida ao
mercado internacional (Europa, Estados Unidos, Japão etc).
Com métodos primitivos de extração, o desmatamento incluía o uso de
arrastão de correntes, puxadas por carros de bois e cortes com
machados, que rapidamente transformaram a paisagem florestada em
extensas clareiras e áreas abertas. Até 1936, a extração e transporte
conduzia toras de mais de quatro metros de circunferência em pequenos
caminhões com cabinas de madeira VFubuniinhas"). A madeira era

jogada no rio Mucuri, em portos de travessia, e posteriormcnle
conduzida por transporte ferroviário, até a exportação em portos
marítimos (como o Ponta de Areia), em Mucuri (BA).
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Através de contratos com proprietários rurais, as matas eram cortadas
para a venda de madeira nobre (com diâmetros acima de 2,5 m) á

madeireira, em troca óa confecção de mourões, cercamento, pontilhões,
mala burros e implantação de pastagens para uso pecuário (onde era

posteriormente cultivado o capim-colonião). Esle tipo de exploração
beneficiava os proprielários rurais, enquanto o crescimento da indústria

madeireira

atraia

a

colonização,

promissora

em

empregos

e

desenvolvimento econômico.

Em fases auras, a "Bralanda" foi considerada a maior companhia de
fabricação de compensados tia América Latina, gerando cerca de 4.000
empregos. Praticamente sustentava a cidade de Nanuque, considerada
como pólo de desenvolvimento regional.
No entanto, em 50 anos de exploração, destituída de qualquer tipo de
planejamento e manejo silvestre, as matas foram completamente

devastadas pela madeireira, transformando a paisagem florestal em
extensas pastagens exóticas. As conseqüências ecológicas destes processos
foram drásticas, culminando com a extinção de numerosas espécies da
fauna e flora nativas.

Entre outros dislúrbios ambientais, provavelmente, as condições
climáticas também foram influenciadas pela devastação. Considerada
pela expedição Spinoza - Navarro, cm 1553, como uma região muito
fria, devido à pujante cobertura arbórea (Tetteroo. 1992), a temperalura
média anual, atualmente, gira em torno de 30°C.
Entrclanto, rapidamente dizimadas pelos desmatamentos e pressionadas
por atividades cinegéticas, a fauna e flora florestais foram pouquíssimo
documentadas, embora dotadas de um extremo valor biológico. Alguns
relatos de aves foram somente feitos por Erncst Garbe (naturalista
contribuinte do Museu Paulista, SP), em 1908. Procedente de Caravelas

(BAl, através da EFBM, suas atividades se limitaram â região de Teófilo

Otoni, com breves paradas na estação de Mairinque (Pinto, 1952).
Além de processos de extinção de diversos elementos faunisticos, os

impactos gerados foram também sociais. Com a desativação da Serraria
Industrial do Mucuri (em 1978) e da "Bralanda" (cm 1992), houve uma

drástica redução da oferta de emprego, gerando uma profunda
estagnação econômica regional.

Sendo assim, atualmente, os padrões paisagísticos da bacia do rio Mucuri
concernem um quadro de extrema degradação, com um domínio de
pastagens (de capim-colonião. principalmente), destinadas à pecuária de
corte (principal atividade econômica regional).

Cap V- Diagnóstico Ambiental da Área de Influência Indireta, PCH Aliiruri. pág I Io

43JL

es
LIMIAR
ENGENHARIA

AMBIENTAI

Inexistem áreas florestais transformadas em Unidades de Conservação,

sendo raros os fragmentos remanescentes, que correspondem às áreas de
reserva de propriedades rurais c manchas de capoeira em regeneração.

Recentemente, a regulamentação oficial de "Áreas Prioritárias para
Conservação da Biodiversidade de Minas Gerais" (Fundação Biodiversitas,
1998) estabeleceu dois setores na bacia tio rio Mucuri.

A alta riqueza e presença regional de peixes restritos c diádromos

(espécies marinhas que se reproduzem em rios), serviram de subsídios
para a indicação de um trecho dos rios Mucuri e Pampa, denominada "E6

- Rios Mucuri c Pampa" como "Área de Importância Biológica Extrema".
A ação prioritária de conservação recomendada para a mesma é de
manejo ambiental.

Por sua vez, denominada "E7-TeófiIo Otoni", a região municipal de
Teófilo Ottoni (abrangendo ainda Pote, Novo Cruzeiro, Itambacuri e Frei

Gaspar) compõe uma "Arca de Importância Biológica Alta", devido à alta
riqueza de espécies vegetais, anfíbios, aves c mamíferos, tendo como ação

prioritária de conservação a necessidade de maiores investigações
científicas.

A AH da PCH Mucuri situa-se entre essas duas áreas prioritárias de
conservação e apresenta o mesmo padrão paisagístico supracitado.
Assim, as medidas mitigadoras a serem implantadas pelo

empreendimento irão incorporar as ações prioritárias de conservação,
recomendadas para as mesmas.

5.2.3 - Cobertura VegetalAtual e Uso e Ocupação dos Solos
Pertencente ao bioma Mata Atlântica, conforme já referido, a Floresta
Estacionai Semiilecidnal é resultante da interação do relevo dissecado,
com altitude variando entre 200 e 500 m c clima com período seco, que
varia de três a quatro meses (Projeto Radam Brasil, 1982), Sua estrutura

florística é caracterizada pela presença de árvores de até 30 40 m de
altura, cobertas por epífilas, pertencentes ao grupo das pteridõfitas c das
famílias Bromeliaceac e Orquidaceae. Além disto, a elevada biomassa e a
riqueza de espécies se destacam.
Apesar da antiga dominância das florestas semideciduais na região, era
também comum a presença de formações perenifólias em locais mais
úmidos (como nascentes e margens tios cursos d'água). Estas duas
tipologias se diferenciam pela eaducifolia, que ocorre entre 10 a 50% dos

indivíduos arbóreos na primeira, enquanto que, na segunda, são poucas
as árvores que passam algum período completamente sem folhas (IBGE,

1992).

A

composição

florística

e

a

deciduidade

das

florestas

semideciduais variam conforme as condições de umidade, fertilidade e

profundidade do solo.
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Entretanto, devido á drástica eliminação da cobertura florestal, há um

forte contraste entre a paisagem atualmente coberta por um domínio de
pastagens e a exuberância, diversidade de espécies c expressiva biomassa

vegetal das florestas de outrora. Assim, o cenário atual é justificado pelo
histórico de ocupação regional, somado ao descaso com relação às

conseqüências ambientais tlecorrentes da mesma.
A ocorrência de madeiras de qualidade, associada ao clima e relevo
propícios à pecuária extensiva de corte, atraíram grande leva de
imigrantes

que,

desmatamento

a

título

generalizado.

de

posse

Até

das

terras,

mesmo

áreas

promoveram

de

o

preservação

permanente, como nascentes, topos de morro, margens de cursos dágua

e encostas íngremes foram atingidas, levando ao comprometimento
ambiental de toda a bacia do rio Mucuri.

Deste modo, apesar da atividade madereira ter contribuído
significativamente para a supressão das florestas primitivas, o impulso
decisivo para sua supressão veio Com a formação de pastagens, sendo
que a derrubada foi seguida por fogo e destoca. As mesmas foram e
continuam sendo plantadas com capim-colonião [Panicum maximum) c
brachiarão (Rrachiaria brtzanlha), porém, muitas delas encontram-se

degradadas, na atualidade, devido ao excesso de pastoreio e falta de
manejo.
Sendo

assim,

os

poucos

remanescentes

florestais

encontram-se

depauperados e isolados, ocupando altos de morros e encostas. A
presença de cipós em seus estratos inferiores é elevada e a
descontinuidade tio dossel é marcante, caracterizando áreas que sofreram

diversas intervenções e em estágios distintos de regeneração
(representados por capoeira e capoeirinha). Quanto às matas ciliares,
existem raras formações, em formas de manchas próximas a alguns
córregos, que podem ser consideradas como "capoeiras ciliares". Na
maioria das vcze.s, as arbóreas são escassas, restritas a algumas poucas
fileiras de árvores, constituindo somente uma "vegetação ciliar".
Entre os remanescentes florestais mais expressivos e com melhor eslado

de conservação destacam-se a capoeira próxima à.s coordenadas UTM
8054/279 e a capoeira próxima à Pedra da Forquilha, coordenadas
aproximadas UTM 8059/285. Além destes, embora situada fora da Ali,

ressalte-se a "Mata da Califórnia" (denominação local), a jusante do
futuro barramento da PCH Mucuri, no município de Carlos Chagas,

coordenadas aproximadas UTM 327499/8052755, 325274/8054286.
Pertencente à Fazenda Brasília, este patrimônio florestal é privado.
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Na "Mata da Califórnia" o tamanho do ambiente e o grau de conservação
se destacam. Estimada em cerca de

1.000 hectares de superfície

florestada, o dossel emergente atinge mais tle 25 metros de altura. A

grande freqüência de árvores muito grossas (com circunferências acima
de 2,5 metros), denota uma certa primitividade da formação. As bordas
marginais às estradas apresentam clareiras e desbastes para entrada de
gado. Por sua vez, o interior do ambiente é pluriestratificado, com
estratos inferiores e medianos muito densos (limitando a penetração do
gado), além tle uma alta freqüência de epífitas (bromélias c orquídeas),
líquens e musgos (indicando uma maior umidade).
Segundo informações locais, esta reserva nunca foi cortada desde sua
aquisição pelo proprietário, há cerca de 44 anos, sofrendo somente ações

naturais de queimadas (provocadas por raios) e queda de árvores
antigas, surgiiulo clareiras (as arvores vão derrubando outras a elas

próximas, durante a queda). Ocorrem entradas clandestinas de
caçadores, embora atividades cinegéticas sejam proibidas pelo
proprietário, sendo a área utilizada para reloeação de espécies silvestres
pela Polícia Florestal da região.
Os brejos são também raros e encontram-se em locais mais úmidos ou
com pequeno acumulo de água, durante a estação chuvosa. Nestes

destacam-se comunidades tle taboa (Typha angustifolia).
Por fim, em diversos setores ocorrem pontões c afloramentos tle granito-

gnaise, na forma de grandes "Incelbergs" ou encostas. Em muitos destes
percebe-se a expansão do ambiente rupestre, em decorrência do
decapeamento do solo nas bordas, por processos erosivos. Observam-se,
ainda, manchas de capoeirinha, associadas a alguns afloramentos

rochosos, preservados das atividades agropecuárias, em função da
dificuldade de acesso, imposta pelo relevo.

Sendo assim, conforme a fisionomia e composição vegetal supracitadas,
as tipologias de ambientes presentes na Ali são as seguintes (vide
também o Quadro 33, adiante e o Mapa 09, em anexo):

- capoeira de floresta estacionai semidecidual (FS1);
- capoeirinha de floresta estacionai semidecidual (FS2);
- mala ciliar (MC);

- brejo (B);
- pasto limpo (PL);

- pasto sujo (PS);
- afloramento rochoso (AR);

- cultivo temporário (CT).
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Quadro 33: Distribuição DAS O asses de Uso h Ocvfaçào do Solo e
COBERTURA VEGETAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA DA PCH MUCURI.
Classes de Uso e Ocupação do Solo c
Cobertura VcjjeUiI
Capoeira tlr Floresta LsLinon.il
Scmidecidunl (FS1)

Capoeirinha de Florestn F-slacional
Seinidecldual (FS2 )
Mata «-iliar (MC)
Pasto mio (PSi
Pasto limpo (l'L>
Hiviu ifit

Afloramento rochoso (AR)

Cultivo temporário (CT)
lotai

Arca (ha)

Percentual

(%)
54,5

0,39

610,6

4.3o

•211.82

0.15

11.900,51

R4,'M

1.306,1

9,32

71.13
51.36
1.58

0,37

14.016.60

100,00

0,51
0,01

FONTE: PtASlMElRM DO MAPA 09, EM ANEXO.

Entre tais tipologias, as pastagens ocupam 94,23% da área total

(agrupando pastos sujos e limpos). Por outro lado, englobando-se
capoeira e capoeirinha de floresta estaciona] semidecidual, bem como

mata ciliar, somente 4,89% da superfeíc é constituída por formações
florestais, demonstrando o processo de transformação, ao qual a região
foi submetida. Por fim, brejos, vegetação rupestre e cultivos temporários
são inexpressivos, representando somente 0,89% da área estudada.

5.4 - Meio Antrópico
5.4.1 - Socioeconomia

5.4.1.1 - Inserção Regional
Os municípios que compõem a AM da PCH Mucuri (Carlos Chagas e
Pavão), pertencem á Região de Planejamento IX (Jequitinhonha/Mucuri),
estando subordinados internamente ás MicrorregiÕes de Nanuque e
Teófilo Otoni, respectivamente.

No contexto estadual, a Macrorrcgião é considerada problemática, por
apresentar uma retle urbana frágil, onde se sobressai apenas um centro

de referência - Teófilo Otoni - porém, não suficientemente dinâmico para
polarizar e integrar toda a região. De um modo geral, possui
significativa densidade populacional, porém poucas oportunidades
econômicas reais.

Genericamente caracterizada como de ocupação agrícola anliga, tem sua
base econômica calcada na agropecuária, cujos suportes básicos são a
agricultura e a pecuária de corte.

Apesar de expressiva no conjunto da economia regional, a agricultura
nesta Região apresenta-se pouco dinâmica, predominando a pequena
produção de alimentos básicos, com baixos níveis de capitalização e
utilização de técnicas tradicionais. Somado às condições climáticas pouco
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favoráveis e aos solos de fertilidade reduzida, esta atividade

ambientai

adquire Um caráter marginal c, até mesmo, residual no contexto do
Estado.

A pecuária, por sua vez, apresenta elevado nível de concentração
espacial, cujo sistema de produção baseia-se nas grandes propriedades,
com especialização mais acentuada pura a bovinocultura de corte.
Considerada como maior geradora de renda, esta atividatle impõe

vantagens comparativas sobre a agricultura, podendo desenvolver-se de
forma moderna, através da adoção de um padrão tecnológico mais

adequado.

Dispondo de uma precária base industrial, a

Jequitinhonha/Mucuri

caracteriza-se como região sem tradição no setor, podendo tal fato ser
atribuído a ausência de vantagens locacíonais, ou seja, área sem

industrialização prévia, com um mercado restrito e de baixo poder
aquisitivo. Agrega-se, ainda, a ausência de um sistema viário eficaz,

capaz de interligá-la a áreas e centros dinâmicos externos e de vias
internas com densidade e condições operacionais, que permitam uma

adequada integração de seu espaço intra-regional.
Situada a Nordeste de Minas Gerais, a Região IX limita-se ao Norte e a

Leste com a Bahia; e a Sudeste com o Espirito Santo, abrangendo uma
área de 61.707 km2, cerca de 10,6% da área total do Estado.

Composta por 53

municípios, subdivide se em seis microrregiòes

homogêneas, a saber: Almenara, Araçuaf. CapcHnha, Pedra Azul,
Nanuque e Teófilo Otoni.
A Microrregião de Nanuque, da qual faz parte o município de Carlos
Chagas, possui uma estrutura produtiva baseada na bovinocultura de
corte, atividade que vem ocupando, ao longo dos anos, grande parte das
áreas de malas, também devastadas pela indústria extrativa da madeira.

Possui, ainda, relativa expressividade na indústria alimentar ligada à
agropecuária.

Pavão, por sua vez, insere-se na Microrregião de Teófilo Otoni, cuja
ocupação foi orientada pelos movimentos dominantes cm toda a região
do Jequitinhonha/Mucuri. Cenlralizada em torno de Teófilo Otoni, a

mais antiga cidade do nordeste mineiro, tem em seu espaço produtivo o

predomínio de pastagens, cuja expansão é atribuída á decadência dos
caíezais. Portanto, a criação de gado e o setor de laticínios constituem-se.

atualmente, nas principais atividades econômicas dessa microrregião e
sua importância aprimorou o processamento industrial da produção

primária e o redimensionamento da pecuária de corte e de leite nas áreas
vizinhas, incentivando a adoção de sistemas mais intensivos de criação.
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De acordo com a "Estrutura Espacial do Estado de Minas Gerais"
(desenvolvido pela Fundação João Pinheiro), Carlos Chagas e Pavão
foram classificados como centros de 10° e 11° nível hierárquico,
respectivamente, encontrando-se bastante próximos ao último nível
(13°). Por esta classificação, que leva em conta o número e a diversidade
de funções administrativas de comércio c serviços, pode-se afirmar que

estes municípios detêm um número limitado de funções, o que indica a
precariedade de suas redes urbanas, no que concerne à disponibilidade de
infra-estrutura

e demais

serviços,

situação

esta

confirmada

no

diagnóstico elaborado, a seguir.
5.4.1.2 - Aspectos Demográficos

A dinâmica demográfica e a distribuição espacial da população estão
intimamente relacionadas a trajetória das modificações ocorridas na
estrutura produtiva e na organização social.
Nas últimas décadas, observa-se um deslocamento populacional interno,

ou seja, da zona rural para a urbana, e até mesmo para áreas externas,
tendo como fatores determinantes de um lado a variável emprego e, de

outro, o acesso aos equipamentos básicos (saúde, educação, saneamento
etc), nem sempre disponíveis no meio rural.
Na Ali esse movimento pode ser melhor visualizado pelos dados do
Quadro 34, que retratam os últimos 20 anos. ou melhor, o período
1980/2000.

Qvadro-U: DistribuiçãoEspacial da População, AH da PCH mucuri. 980/2000
Município

1991

1980

Total

Urliana

Rural

Carlos Chapas

:.<> «9 7

\1 »00

13.997

Pavão

10 9i0

4.100

Total Al

17 H47

17.000

Total

Urbana

2000

Rural

Total

21 :;;••:

1.1.710

9.577

.'. 1 7 14

o.HJO

14.973

5.567

20.847

38.260

0 406
18.983

i9

:7 7

Urbana

Rural

14 01 1

7.72 1

8.950

", 187

.3.763

30.664

19 198

1 1 4S..

FONTEl IBGE. CENSOS DEMOGRÁFICOS, MINAS GERAIS. 1980 E1991. DADOS PRELIMINARES, AÍINAS GtRAISjOOO.

De acordo com tais dados, nos períodos censitários analisados ocorreu,
entre 1980/1991, um aumento populacional na Ali sendo, no entanto,

pouco significativo, uma vez que em termos absolutos, representou um
acréscimo de 413 pessoas. A análise desagregada deste comportamento
por município demonstra que tal acréscimo é creditado somente ao

município de Pavão, uma vez que, conforme demonstrado, Carlos
Chagas apresentou uma perda absoluta de 3.610 moradores neste
período.
Por sua vez, contrariando a tendência tle forte êxodo rural (verificada em

praticamente todo o País). Pavão viu crescer sua população entre os anos
de 1980/1991, de 10.930 hab. para 14.973 hab., tendo o estrato rural
absorvido 63,5% do total dos 4.023 novos habitantes. Segundo

representante tia Prefeitura Municipal, tal fato pode ser atribuído aos
seguintes fatores:

Cap. V- Diagnóstico Ambiental da Área deInfluência Indireta, PCH Mucuri. pAg. 122

12&

LIMIAR
ENGENHARIA
AMBIENTAL

- retorno de pessoas que saíram do município para estudar e/ou
trabalhar;

- elevação do nível de conscientização dos produtores rurais, decorrente
do desenvolvimento de projetos comunitários;
- construção de várias escolas na área rural, como forma de reter as

famílias em seu local de origem;
- implantação de laticínios e postos de resfriamento na sede do município
e localidades próximas, induzindo a dinamização e expansão da pecuária
leiteira;

- contratação de mão-de-obra para o desenvolvimento dessa atividade,
entre outros.

No entanto, entre o período de 1991 a 2000, constata-se uma perda

expressiva de sua população rural, sentlo esta creditada ao desemprego
verificado no campo, tendo como causas uma maior especialização do
processo produtivo e o retorno à utilização da mão-de-obra familiar em
detrimento do trabalho assalariado. Agrega-se. ainda, a desativação
gradual tios laticínios e postos de resfriamento de leite, além da política

de preços praticada nos últimos anos, o que vem desestimulando,
sobremaneira, o produlor rural, levando-o a buscar novas alternativas
de renda.

Observa-se que esta perda atinge indiscriminadamente
tanto os
municípios, quanto os estratos urbano c rural, significando uma evasão
tle 7.576 moradores na Ali, processo mais acentuado em Pavão, que
assistiu sua população decrescer: de 14. 973 para 8.950. entre 1991 até
2000.

Os dados apresentados revelam, ainda, que apenas parte do fluxo
proveniente da zona rural tem sido absorvida pela área urbana, com os

migrantes buscando outras oportunidades fora tia região, podendo citar,
entre outras, a colheita do café no Espírito Santo.
As taxas de crescimento constantes no Quadro 35 confirmam tais

inferências, quais sejam:

- entre 1980 e 1991 a população total de Carlos Chagas apresentou

crescimento negativo de -1,30% a.a, sendo preponderante o peso exercido
pela zona rural que decresceu -3,39% a.a. No período posterior,
1991/2000, ainda persiste um quadro de perda populacional (-0,76%
a.a.), movimento este mais acentuado na zona rural, cuja taxa foi de 2,36% a.a.;

- cm Pavão, as taxas de crescimento alcançadas no período 1980/1991
são bastante expressivas e bem superiores ás do Estado, fato pouco
comum nesta década, marcada pelo fenômeno tia urbanização. Já em

1991/2000 houve uma reversão desse quadro, com as taxas acusando
perda expressiva de população, ou seja.
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-9,67 % a.a. Observa-se que esta evasão atinge tanto sua área urbano,
quanto rural, sendo mais marcante neste último espaço, cujas perdas
registraram índice de -9,67% a.a, significando um decréscimo absoluto
de 5.643 habitantes, no intervalo de 9 anos;

- os índices apresentados imprimem á Ali, portanto, um perfil de unidade
territorial expulsora de população, situação marcante no último período
censitário analisado, onde esta perda é representada por uma taxa de 2,42% a.a cm sua população total,
QílADRO 35: INDICADORES POPULACIONAIS F. TAXAS DP CRESCIMENTO, AH DA PCH MUCURI, 1980/2000

Município

Arca

Densidade

Grau tle

Demográfica

Urbanização

Tx. Crescimento

Tx.Crescimento

Anual

Anual

1980/1991

1991 '2000

Km2

1980

2000

1980

2000

Total

Urban

Rural

Total

a

Carlos Chagas
Pavão

3.312
532

fl,l
20,6

6,5

16,8

48,0
37,4
44,9

64,4
57,9
62,5

-1,30
2,88
0.10

Urban

0,55
2,82
1,15

-3,39

-0,76

0.2 1

2,92

-5,55
-2,42

0 78

-2,36
-9,67

0.0-]

-5,42

0,85
9,8
7,9
Fonte: IBGE. Censos Demográficos, Minas Gerais. 1980/1991. Dados Preliminares, 2000

Total Al

3.844

Rural

a

Nesse sentido, o processo de urbanização toma impulso com o
esvaziamento do campo, embora ainda não possa ser considerado como
fato consolidado nestes dois municípios, conforme os dados supracitados.

Até 1980. 52% da população tle Carlos Chagas residia no campo, tendo o
Grau de Urbanização (GU) evoluído, a partir desse ano: de 48.0% paro
64.4% cm 2000. Credita-se esta evolução não apenas ao crescimento tia
população urbana, mas sobretudo á migração verificada no meio rural.
Em Pavão, esse fenômeno também vem ocorrendo, ou seja 37,4% para

57,9% entre 1980 e 2000, impulsionado pelo forte êxodo rural já
mencionado.

Apesar dessa urbanização crescente verificada, ressalte-se que é nas
atividades de cunho rural que os municípios da Ali garantem a
manutenção e o fortalecimento de sua base econômica.

Composto administrativamente pela sede e pelos distritos de Presidente
Pena e Epaminondas Otoni, Carlos Chagas estende-se por 3.312 km1, o
que lhe confere uma tlensidadc demográfica POUCO significativa frente à

Microrregião e ao Estado. Devido à perda populacional verificada no
período 1980/2000, sua D.D caiu de 8,1 hab/km2 para 6,5 hab/km2,
revelando um vazio demográfico, principalmente em sua área rural,
onde são encontrados grandes latifúndios voltados para o
desenvolvimento da bovinocultura de corte, atividade pouco absorvedora
de mão-de-obra.
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Pavão, por sua vez, ocupa uma área de apenas 532 km2, sendo
considerado O menor município em extensão da Microrregião de Teófilo

Otoni. Formado apenas pelo distrito sede, tem cm sua área rural o
povoado tle Limeira e várias comunidades, muitas delas constituindo um
único núcleo familiar, através do parcelamento de terras. Assim como

Carlos Chagas, vem tendo sua densidade demográfica declinante,
lambem conseqüência das perdas populacionais registradas, propiciando

a regressão deste indicador de 20,6 hab/km2 para 16,8 hab/km2,
respectivamente em 1980 e 2000.

A vocação agropecuária desses dois municípios revela-se na distribuição
da População Economicamente Ativa-PEA que aponta o predomínio de
pessoas vinculadas a atividades inerentes ao meio rural, conforme
ilustrado no Quadro 36.
(JVAOROÍÓ: PowtAÇÂO ECONOMICAMENTE ATIVA (PEA,) 0/ AH DA PCH MUCURI. 1980/1991
Carlos Chagas

.V_;IO|Hi 11.11 i.l

Pavão

1991

IOMO

Setor de Atividades

N*

N"

%

4.111

1L8

3.658

1991

1980

N°

%

46.5

I

7L'I

%
(••i,!t

N°
2.711

Ativ. Industrial

1.172

14.7

«89

12.6

345

l ;

; (t:i).-i< u> Mercadorias

451

5.7

71''

9,1

74

2,9

478
147

122

1.5

117

1,5

23

0,9

30

2.095

•-'«..-

2.379

30,3

335

13,0

100.0

2.5o8

100,0

665
4.031

Transp. Comunicação c
Armazenamento

Outros Serviços

7.862
100.0
Total
Fonte: IBGE, Censos Demogràucos, Minas Gerais.1980/1991

7.951

i

"••

67.3
11,9

3.6
0.7
10,5
100.0

Conforme retratado, em ambos os municípios tem-se a supremacia tia

PEA agropecuária sobre os demais setores, mesmo que em Carlos Chagas
o mesmo tenha apresentado queda de participação nos períodos
analisados. Tal situação pode ser atribuída a escassez de emprego no

campo e a concentração fundiária, situação agravada no período
1980/1991, onde se constatou um forte êxodo rural. Por sua vez,

influenciado pelo crescimento de sua população rural entre 1980/1991 é

que Pavão apresenta quadro inverso, registrando um aumento de 920
pessoas vinculadas ao referido setor.Vale ressaltar, ainda, a performance
ascendente tios demais ramos de atividade econômica, possivelmente
reflexo da crescente urbanização destas áreas.

Embora não se possa precisar o comportamento atual da PEA, é de se
prever o agravamento da migração campo-cidade e, em decorrência, o
deslocamento de pessoas para os setores urbanos tle atividade,
notadamente o de serviços.

Segundo as Prefeituras Municipais, o problema do desemprego é,

atualmente, um dos maiores desafios para as municipalidades. O
empobrecimento do campo e as estiagens prolongadas vêm induzindo a
migração interna, sem «pie os Podcres Públicos disponham de
mecanismos eficazes para conter esse êxodo
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Em Carlos Chagas, a Prefeitura e a Cooperativa tornam-se as ambientai
principais empregadoras, uma vez que o município não se insere em área
de programas dos governos estadual e/ou federal. A distribuição de
cestas básicas e o apoio individual á.s famílias carentes têm sido as únicas
medidas adotadas pelo poder público para amenizar o desemprego.

Pavão também vivência este problema, agravado pelo fechamento de
um laticínio instalado em sua sede. A Prefeitura vem contornando esta

questão através de projetos públicos , além da distribuição tle cestas
básicas em convênio com o Prt>grama Comunidade Solidária.
5.4.1.3 - INFRA-ESTRUTURA SOCIAL E ECONÔMICA
A representaçãt) da infra-estrutura disponível na AH está calcada em

informações coletadas em órgãos da administração direta do Estado e dos
municípios envolvidos, com os resultados permitindo quantificar os
distintos equipamentos presentes nesta área.

Os aspectos qualitativos, por sua vez, foram obtidos em pesquisa
realizada junto aos poderes públicos municipais, sob cujas
administrações ficou a responsabilidade pela operacionalização dos
diferentes serviços.

Dentro desse enfoque, foram retratados os temas referentes ã Habitação,
Saneamento Básico, Saúde e Educação, componentes da Infra-estrutura
Social, e Energia, Comunicação e Sistema Viário e de Transporte,
integrantes da Infra-estrutura Econômica.
infra-estrutura social
Habitação

A análise desse tema enfocaram a habitação sob o prisma da qualidade e

disponibilidade tlesse equipamento, tendo como base informações quali-

quantitativas fornecidas pelos poderes públicos municipais estabelecidos.
Agrega-se, ainda, dados acerca dos serviços de saneamento sanitário,
disponíveis no Censo Demográfico de 1991, indicadores, também, da
qualidade habitacional.
De acordo com as entrevistas realizadas, os poderes públicos são
unânimes em reconhecer a existência de loteamentos com número

considerável de habitações em estado precário, voltados para camadas de
menor poder aquisitivo.

Conforme diagnóstico elaborado pelo SEBRAE, o município de Carlos
Chagas possui "duas áreas que caracterizam-se como bolsõcs de pobreza,
sendo elas o bairro Cruzeiro e imediações e os bairros Amim Al Auar e
Paulo Bcnevides". Além dessas, a Prefeitura acusa, também, a existência

de uma área próxima ao Terminal Rodoviário, desprovida de qualquer
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tipo de infra-estrutura, em processo desortlenailo de ocupação ambuntal
abrigando em torno de 10 famílias.

Persistem, portanto, déficits tanto no que diz respeito à qualidade do
material utilizado nas edificações, quanto em relação à disponibilidade de
rede interna de canalização de água c de equipamentos sanitários. Essa

precária condição de salubridade é confirmada pelos dados censitários
referentes ao ano de 1991,

De acordo com o Quadro 37, dos 7.796 domicílios pesquisados pelo

Censo na Ali apenas 3.630, ou seja, 46,6% contam com canalização
interna de água, sendo que 66,5% destes encontram-se ligados á rede

geral de abastecimento. Em Pavão, a situação é ainda mais precária, com
este percentual atingindo 32,6% das residências que dispõem desse tipo
de equipamento.

Quadro37: Domicílios porAbastecimento deÁcuaoaárea deInfluênciaIndireta -1991
Com Canalização Interna

Total Domicílio*

Município

Sem Canalizarão Interna

%

Na

%

52 o

2.560

47.4

N»

%

Carlos Chagas

5.396

100.0

Pavão

2.430

100.0

794

32,7

I 6 16

67,3

lotai .Ml

7 7"{.

100.0

i í. Í0

•li- <••

4.196

53.4

N"
;

« :.!>

Fonte: IBGE. Censo Demográfico, Minas Gerais. 1991

No que se refere ao esgotamento sanitário, tem-se que apenas 31,6% dos
domicílios

cadastrados

cm

Carlos

Chagas

c

18,2%

em

Pavão

encontravam-se ligados à rede geral, sendo preponderante, no conjunto
estudado, o uso de fossas rudimentares (vide Quadro 38).
QUADR038! DOâUduos POR Uso £ ESCOADOURO OA IN

Só «Io Domicilio

Total
Domicílio*

Total

Kcde
Geral

Carlos Chagas

5-396

3.742

Pavão

2.430

1.9 (5

"

5. «7 7

M imiti pi o

Total Ali

S26

TALAÇÂOSANnÁRIA. ÀíOiA DE INFLUÊNCIA INDIRE-IA- 1991
Não se

Septira

Fossa
Rudimentar

Vala

Outro

Sabe

1 706

;.<•

1.69»

150

I5«

4

442

107

1.313

3

6a

2.149

133

3.013

153

226

Fossa

-

4

Fonte: IBGE. Censo Demográfico, Minas Gerais. 1991.

Apesar de melhorias já terem sido introduzidas neste setor, essas ainda
não foram suficientes para a reversão desse quadro, com influência
direta no estado de saúde desses moradores.

Considerando-se. portanto, essas variáveis como indicadoras da
qualidade habitacional, pode-se deduzir que os municípios da Ali
convivem com sérias deficiências neste setor, situação reconhecida pelos

representantes dos poderes públicos entrevistados, que afirmam
conviverem com déficits tanto de ordem qualitativa quanto quantitativa,
estimados em 300 e 100 moradias, respectivamente para Carlos Chagas
e Pavão.

Como ações específicas para atendimento a essa área, acusam a

existência de projetos em conjunto com a Fundação Nacional de Saúde
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(FNSJ. no sentido de dotar as residências de banheiros, através
através ambiemS*
da distribuição tle "kits"eontendo tis acesssórios básicos.
Como ação complementar, a

Prefeitura de Carlos

Chagas

vem

promovendo a doação de materiais para a melhoria das habitações,
selecionadas pelo Programa de Saúde da Família (PSF), sendo as reformas
realizadas através de mutirão com mão-de-obra fornecida pelo referido
órgão. Sistemática semelhante vem sendo adotada cm Pavão, que
pretende atingir a meta de 30 moradias/ano.

No entanto, os poderes públicos reconhecem que estas medidas têm
caráter paliativo e que a solução dos problemas nesta área encontra-se

atrelada à implantação tle projetos habitacionais voltados para camadas
de menor poder aquisitivo.
Dentro tlessa ótica, somente Carlos Chagas confirma a existência de

projeto em negociaçãojunto à Caixa Econômica Federal (CEF), com vistas
.1 construção de um conjunto habitacional voltado para população de

baixa rentla, não havendo, no entanto, data prevista para liberação do
recurso.

Por fim. nos municípios da Ali não existem áreas públicas disponíveis

para expansão tias cidades, o que inibe, por um lado, o crescimento das
mesmas e, por outro, o estoque de moradias para atendimento a uma
demanda futura.

Saneamento básico

A representação desse sistema recai sobre a disponibilidade dos serviços
de, abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo, tentlo

por base informações coletadas nas Prefeituras Municipais.
Conforme apurado nos trabalhos de campo, a Companhia de
Saneamento de Minas Gerais (COPASA) é a concessionária dos serviços
nas localidades cm tela, atendendo em torno de 90,0% da demanda
urbana.

Os pontos de captação são o rio Mucuri e o córrego Pavão,
respectivamente para Carlos Chagas e Pavão. A água é distribuída
passando, anteriormente, por tratamento convencional da COPASA, que
inclui aerador, filtros e aplicação de cal hidratado, sulfato de alumínio,
cloro e flúor. Pavão conta, ainda, com dois poços artesianos para casos
de emergência.

Segundo os informantes entrevistados, a qualidade da água e o nível de
atendimento são considerados satisfatórios, tanto no que concerne à

cobertura da demanda quanto ao sistema de distribuição, afirmando que,
paulatinamente, esse serviço tende a melhorar, dando cobertura a toda a
população.

Cap. V- Diagnóstico /tmbicnialda Área deInfluência Indireta, PCH Mucuri, pág.l2S

/?9
LIMIAR
ENGENHARIA
AMBIENTAL

Os distritos e povoados rurais são abastecidos através de poços
artesianos,

contabilizando-se cinco destes equipamentos em

cada

município, encontrando-se a maioria deles ligados ã rede de distribuição.
Percentual menos expressivo é alcançado pelo sistema de esgotamento
sanitário, estimando-se que o mesmo atinge a 70,0% dos domicílios
urbanos cm ambas as localidades. Em Carlos Chagas é também a

COPASA a responsável por este serviço e. em Pavão, essa autarquia
deverá assumir brevemente esse encargo.

Conforme retratado no item Habitação, o sistema implantado é do tipo
misto (fossa e rede coletora), com os maiores problemas neste setor
relacionados a destinação final dos resíduos, geralmente lançados "in

natura" nos cursos dágua que cortam as cidades, sendo os principais
receptores os rios Mucuri e llrucum, cm Carlos Chagas; e os córregos
Pavão e do Meio, em Pavão.

Essa situação é considerada preocupante, sendo esse quadro confirmado

pelos técnicos «Ia área de saúde da Prefeitura, que apontam a verminose
como uma das principais doenças que acomete população, correlacionada
sobretudo com a precariedade do esgotamento sanitário.
Ressalte-se ainda, a convivência desses moradores com mau odores c

proliferação de insetos, ocasionados pelo despejo do esgoto em local
inadequado, principalmente durante o período de estiagem prolongada.
quando os cursos d'água apresentam um mentir volume.
Em Carlos Chagas, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE> encontra-se

desativada, dependendo «Ic reformas na elevatória para seu pleno
funcionamento. Quanto a Pavão, a

COPASA, em convênio com a

Prefeitura, vem iniciando as obras para implantação de uma estação de
tratamento, estando em fase de abertura de valas nos córregos locais.

Complcmentarmente, a Prefeitura vem fornecendo material para a
execução de redes domésticas tle água e esgoto, como forma de dotar as
residências de condições mínimas de saneamento básico. Tal iniciativa
integra o programa estadual "Minas Joga Limpo", cujo objetivo almeja a
retirada do esgoto dos cursos d'água.

No que concerne à coleta de lixo, os serviços são restritos ás sedes
municipais, apresentando sérias deficiências no tocante à destinação dos
resíduos. Nestas localidades a coleta e a varrição de ruas são realizadas
diariamente na área central e em dias alternados nos bairros, utilizando-

se, para tal, de equipamentos não adequados para esse fim, como
carroças c caminhões. Não há separação entre o lixo domiciliar c aquele
gerado nas unidades de saúde, sendo ambos depositados em área

alugada, próxima às sedes municipais, sendo posteriormente aterrados.
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Para enfrentar tal problema, as Prefeituras vêm desenvolvendo, através
do Programa Saúde da Família, campanhas tle conscientização junto aos
moradores c funcionários responsáveis por esse serviço, buscando
orientá-los sobre a importância do acondicionamento adequado do lixo e

o uso de equipamentos, além da distribuição de coletores individuais pela
cidade, como forma de mantê-la limpa.
Saúde

A análise do sistema de saúde dos municípios da Ali será enfocada sob t)

prisma dos equipamentos instalados, bem como da capacidade de
atendimento da demanda, de acordo com informações fornecidas por
técnicos das Secretarias Municipais de Saúde.

O atendimento à saúde para a população da AH se faz, prioritariamente,
atr.ivés das unidades públicas, cuja distribuição encontra-se retratada no
Quadro 39.

Quadro 39: infra-estrutura obSáÚOE. Ali da PCHMl CUR1. ms
Município
( .iriiis l :usu.,:-.
1'avào

Total Ali

2

-

-

-

Urbano

Rural

Urbano

2
.

lol.il

I'ns(.i« «lc S.nide

Centro de Saúde
Urbano
Rural

N°de

Hospitais

Rural

Leitos
87

2

6

4

6

1

2

1

2

t

1

48

4

7

6

7

2

lio

FONTE:PREFETWRASMUNICIPAIS- SECRETARIAS MUNICIPAIS DF SAVOk, PESQUISA Dk Ol.WO. 1998

Conforme observado, os Centros e Postos de Saúde são os principais
meios de acesso dos moradores aos serviços de saúde, sendo encontrados

13 estabelecimentos desse porte nos municípios, em pauta.
Geralmente, os Centros de Saúde são instalados na sedes municipais e

apresentam uma estrutura de atendimento mais diversificada, contando
com a presença diária de médicos em mais de uma especialidade.
Os Postos de Saúde, por sua vez, são circunscritos às áreas rurais e
funcionam com atendimento diário de auxiliares, responsáveis pela

distribuição de medicamentos, pequenos curativos imunizações e

marcações de consulta, realizadas em escala semanal e por clínico geral.
Complementando a infra-estrutura de saúde, existem duas unidades
hospitalares de cunho filantrópico, com oferta de 13.5 leitos, dos quais
115 são conveniados com o Sistema Único de Saúde (SUS). Funcionando

como hospitais gerais, esses estabelecimentos realizam procedimentos
básicos de pediatria, ginecologia, obstetrícia, pequenas cirurgias e

cirurgias ambulatoriais, com a unidade de Pavão realizando somente
partos, cesáreas e ligaduras, uma vez que o município não conta com
cirurgião em seu quadro médico.
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De acordo com o explicitado, torna-se patente que os sistemas de saúde
locais encontram-se habilitados para responder somente pela atenção

básica à saúde, sendo preponderante o atendimento ambulatória!. Essa
limitação cria uma relação de dependência com outras localidades para a
resolução de problemas de maior complexidade ou de tratamentos
eletivos, tornando-se a cidade de Teófilo Otoni a principal contra

referência de atendimento, sendo os casos mais graves encaminhados
diretamente para Belo Horizonte.

Na busca de melhores condições para superar o deficitário quadro de
atendimentt) a saúde pública, ambos municípios vêm integrando o

programa Consórcio Inlermunicipal de Saúde (OS), desenvolvido em
nível estadual. Essa estratégia tem permitido que Prefeituras de uma
determinada região se unam para implantar efetivamente o SUS,

garantindo melhor atendimento e qualidade dos serviços a população.
Assim, através do Consórcio, os serviços de saúde podem ser
diversificados e melhorados, cabendo a cada município participante

sediar uma especialidade médica, passando a atender as diversas
localidades integradas.

Dessa forma, Carlos Chagas integra o CIS - Entre Vales Mucuri e

Jequitinhonha, com sede em Catugi; e Pavão o CIS - Baixo Mucuri, sendo
Águas Formosas a sede de referência. Segundo os técnicos de saúde
entrevistados, tal experiência vem apresentando bons resultados, ao

permitir o referenciamento mais ágil, bem como a resolução de
problemas na própria região.

Carlos Chagas participa, ainda, do Consórcio Interestadual de Saúde - CIS
Entre Estados, reunindo municípios localizados na região fronteiriça do
nordeste tle Minas Gerais, norte do Espírito Santo e extremo sul tia Bahia.

Esse programa vem permiltndo que as localidades participantes possam
se estruturar para resolver conjuntamente os problemas de saúde, sem
fronteiras estaduais e com maior racionalização de investimentos.

Outra estratégia adotada para a melhoria do atendimento, tem sido a
efetiva implantação do Programa de Saúde da Família (PSF) restrilo, por

enquanto, às sedes municipais. O PSF compreende os componentes do
modelo de medicina integral, que visa a atenção setorizada, a

continuidade, a dispensalização. trabalho em equipe e participação da

populaçSo na identificação e solução de seus problemas nos Centros de
Saúde. Naqueles que adotam esse Programa foram cadastradas todas as
famílias e dispensali/adas todas as pessoas, facilitando um maior

enfoque dos problemas c a programação de visitas familiares.
favorecendo a atenção ambulatorial e a vinculação médico-indivíduofamília-comunidade. A equipe básica responsável pelo PSF é formada por
um médico, um auxiliar de enfermagem e cinco agentes comunitários.
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Para responder a demanda da população da AH são assim configurados
os recursos humanos de cada município'.

- Carlos Chagas: 7 médicos, 5 cirurgiões dentistas, 2
enfermeiros, 4 auxiliares de enfermagem, 12 atendentes

de enfermagem, 2 técnicos de laboratório, 1 técnico de
Raio X, I psicólogo, 1 assistente social, 25 auxiliares de
saúde c 15 agentes comunitários.

- Pavão: 4 médicos, 3 cirurgiões dentistas, 2 enfermeiros, 1 técnico de
laboratório, 1 psicólogo, 6 atendentes de enfermagem, 10 auxiliares de
saúde e 6 agentes comunitários.

Complementa ainda o atendimento amlnilatorial, os serviços de
odontologia,

diariamente ofertados

nos Centros de

Saúde

e,

semanalmente, nos Postos de Saúde das zonas rurais.

Quanto à morbidade, segundo informações coletadas, predomina entre
esses habitantes uma série de doenças vinculadas diretamente às

condições sanitárias e à situação socioeconômica desfavorável. Assim,
tornam-se as doenças mais freqüentes as desidratações, as verminoses
em suas diversas manifestações, além de distúrbios respiratórios e

problemas cardíacos. Observa-se que, em geral, tais patologias mantêm
estreita relação com a condição de vida da população da Ali, refletindo as
condições sanitárias existentes, bem como a eficiência e efetividade dos
serviços de saúde ofertados.

No que concerne à mortalidade, de acordo com os dados disponíveis do
Ministério da Saúde para o ano de 1998, constituiam-sc como principais
causas de mortalidade na Ali, as doenças do aparelho circulatório e

aquelas cujo diagnóstico não foi definido, conforme apresentado no
Quadro 40.
QUADRO40: MORTALIDADE POR GRUPOSDE C.1USAS DAAH DA PCHMucuri. 1998
Total
Município

Grupos de Causa*

Carlos

Pavão

Chagas

Sintomas gerais e achados mui

42

26,4

15

42

26.4

8

21
17

13.2

to

4

0
5

9

6.3
5.7

9

0

9

5,7

M

3

Doenças do aparelho circulatório

27

Doenças do aparelho respiratório

13

Causas externas

12

3

Ni-oplasias

10

definidos

Doenças Infecciosas c purasitárias
Algumas afecções originadas no

período perinatal

%

N°

10.7

Doenças cnilórnnas

3

1

1

2,6

Doenças do aparelho digestivo

3

0

3

1,8

Demais causas

0

2

2

1.2

39

159

100,0

TOTAL

120

FONIE: SlSTEM-l DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS • SIM/SFS •JULHO 2001
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Para a primeira causa, ovi seja, sintomas e sinais mal definidos ficam
atestadas as carências ainda presentes no sistema de saúde da Ali, uma

vez que tal causa significa a falta de assistência médica e/ou do preparo
do sistema para a elaboração de um diagnóstico correto c pronto
atendimento ao paciente.

Na mesma posição aparecem as doenças do aparelho circulatório, que
respondem também por 26.4% dos óbitos, sendo as patologias mais
comuns desse grupo a hipertensão, infarto do miocárdio, cardiopatias,
acidentes de natureza vascular-ccrebral. dentre outras. Conforme

anteriormente explicitado e de acordo com os representantes
entrevistados, atualmente as doenças deste grupo são também as que

apresentam maior freqüência nos atendimentos ambulatoriais nos
municípios

Por sua vez, vale ressaltar que a baixa proporção de «óbitos apresentada

por Pavão não pode ser traduzida por um excelente quadro de saúde
local, mas reflete sua dependência da infra-estrutura de outras
localidades, determinado pelo fato de os óbitos serem computados ao
local onde ocorrem e não no de origem do paciente.

Apesar de inserirem-se em área endêmica, os técnicos de saúde
entrevistados afirmam que são encontrados casos de hanseníase, e
tuberculose, tendência que atinge todo o País sendo, no entanto,
considerados como pontuais e de baixa prevalência.

Registram-se, ainda, a presença de focos do /ledes Aegyfrti, mosquito
transmissor da dengue e da febre amarela, apesar de não infectados,
sendo os casos positivos encontrados

considerados importados.

Especificamente em Carlos Chagas, foi registrada a ocorrência de pessoas
infectadas pela Esquistossomose Mansoni sendo, no entanto, essa

prevalência considerada baixa, o que sugere nesse momento a
inexistência de transmissão ativa, o que não neutraliza a possibilidade
futura de ocorrer transmissão.

Educação

O setor de Educação dos municípios em foco será representado através da
cobertura de ensino público, uma vez que somente Carlos Chagas conta

com estabelecimento particular, porém inexpressivo tanto sob a ótica de
absorção de demanda, quanto da oferta de ensino, restrito às quatro

primeiras séries do 1° Grau. Agregam-se, ainda, indicadores referentes ao
nível de cscolarização dos moradores locais, disponíveis na Contagem

Populacional de 1996, publicada pelo IBGE.
De acordo com o Quadro 41, na área de estudo são encontrados 76
estabelecimentos de ensino público, sendo 49 em Carlos Chagas e 27 em
Pavão.
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Quadro41: Distribuição dosEs-iabeleclmenios deEnsino, por Rede de ensino bLocalização,
Ali DA PCH MUCURI, 1997
« .Itlus t h.lg.iV
Rede de

Urbano

Ensino

%

N°

Estadual

8

Municipal

3
11

Total

Pavão

%

N°

%

N*

%

N°

100.0

3

80,0
7,7

36

•':

!

i9

IO0.U

1

22.4

38

77.6

4"

100.0

4

2

10

20.0

lnl.il

Rural

Urbano

Total

Rural

%

N°

%

Nq
4

100.0

1

25 0

4.4

22

.»•; n

23

loo.r

14.8

23

KV2

27

100.0

75.0

Ponte: Secretaria de Estado da Educação-SEE/MG, 1997 Ceniuo de Produçãoe administração
Dl. iMORMAÇOES-CPRO

Desagregantlo-se esse total em nível de subordinação administrativa, a
maioria

(81,5%)

dos

responsabilidade

estabelecimentos

dos

poderes

encontram-se

públicos

sob

municipais,

a

estando

majoritariamente implantados nas zonas rurais. Por sua vez, cabe ao
Estado a manutenção do ensino nas área urbanas, que responde por 74%
das unidades aí instaladas.

No entanto, embora os estabelecimentos estaduais sejam

menos

numerosos, em número de alunos e cobertura do ensino têm uma

abrangência mais ampla (Quadro 42).

Observa-se que somente nestas unidades é ofertado ensino completo de
Io e 2" Graus, cabendo a rede municipal a cobertura do ensino de pré-

escolar e das quatro primeiras séries do Io Grau. Chama alenção,

sobretudo, a pouca disponibilidade de estabelecimentos de pré-eseolar
(quatro cm Carlos Chagas e dois em Pavão) e de 2o Grau, restrito às sedes
urbanas.

^uaàn41-iy^TRmmiio dosEsTARELECL\tENms deEnsino. FORTim
1° Grau

Município

1* a 4" series
Urbanos

Rurais

tlrb.im.%

Total

Total

2 °Grau

5° a 8" séries

Rurais

Urbanos

2

4

Geral

Itimiis

Urbanos

It «i ra Ls

Urbanos

Rurais

1. ,11 In, ClMH.tS

- Estadual
• Sub-lutdl

-Estadual

_

_

1

_

35

.

3

1

7

37

4

1

1

_

_

- Municipal

I

1

- Siib-total
Total Ali

1

1

- Estadual

7

3

.

-

- Municipal

4

2

- Total Geral

4

2

2

22

2
9
-

9

1

-

-

-

-

-

-

1
1

1

-

-

-

-

-

H

2

10

3

36

39

11

38

49

3

I

4

1

22

4

23

23
27

23

1

1

H

3

5

1

2

-

11

3

14

-

-

4

58

62

15

61

76

57
60

-

3

-

1

2

-

Fonie: SecretariadeEstadoda Educação-SEE/MG. 1997. Centrode Produçãoeadministraçãoda Produção
O Quadro 42 (anterior) revela, portanto, um cenário em que ocorre uma

concentração de unidades voltadas para as quatro primeiras séries, o que

sugere ser este, por excelência, o nível de escolaridade alcançado pela
maioria dos habitantes, tendo cm vista maior cobertura deste tipo de
ensino.

Cap. V- Diagnóstico Ambiental daÁrea deInfluência lndiret.i. PCH Mucuri, pag. 134

/íb
LIMIAR
ENGENHARIA
AMBIENTAL

Vale ressaltar que esses estabelecimentos encontram-se implantados nas

zonas rurais e são, em sua grande maioria, multisscriados, contando
com um número expressivo de professores leigos para ministrar o
ensino. Somente Pavão possui uma unidade de ensino completo de 1°
Grau nesta área, sob a subordinação da esfera estadual.

No que concerne ao efetivo de matrículas (Quadro 43), cm 1997 a rede
pública instalada absorveu 9.186 alunos, 76,5% alocados nas escolas
estaduais e 23,5% nas municipais. Chama atenção o fato de que quase
50% das matrículas (ou seja. 4.514), são correspondentes ao antigo curso

primário (1J à 4" séries), estando o restante distribuído entre as demais
séries do ensino fundamental (5" a 8" séries) e o 2o Grau. Ressalte-se,

ainda, que os estabelecimentos estaduais, embora em menor número,
respondiam por 76,5% do efelivo das matrículas no referido ano.
Quadro 43: NúmerodeMatricuus eminicio deano , por Tipoe Redede Ensino, AHoa PCH Mucuri, 1997
Município

1° Grau

Pré-escolar
Matricula

1" a 4* séries
Matricula

%

%

2o Grau

5" a 8' séries

Matricula

Matricula

%

Total

Matricula

%

%

Carlos Cba^as
1.992

41,0

675

13.9

2.193

45.1

- Municipal

713

W.4

731

50,6

Sub-total

713

1 1. í

2924

lo -i

1.992

31.6

675

10,7

1.102

"'0.:

864

19 3

207

9.5

- Municipal

221

31,2

4 «8

- Sub-total

:..'. i

7,7

1 590

68,8
í5;2

864

K. ,;

207

3.295

iu S

2.856

40.6

«82

1 21')

56 <•

4.514

49,1

- Lstadual

-

-

-

-

-

-

4.860

1011.(1

1 444

100.0

6

100.0

i04

Pav3o
- Lstadu.il

-

-

-

-

2. 173

KV ü

709

IOO.L1

7.2

2.882

100.0

12.6

7.033
2.153

; íc-1

1

100.0

-

Total aii
- Estadual

_

- Municipal

«1.(4

- Tolal Geral

•>.- i

-

43,4
10,2

-

-

> 856

31.1

-

H82

-

9.6

186

lOO.O

FohTT: Secretaria de Estado im Educação-SFJJMG, 1997.Centrode Produção eAd^^^^

Por outro lado, sobressai-se a pouca relevância da matrícula do préescolar (10,2%) e do 2o Grau (9,6%). No entanto, mudanças são

esperadas no pré escolar, .i partir da efetivação da Política Educacional
do Estado, quanto às competências dos diferentes níveis da
atlministração pública. Ou seja, retirando-se o Estado, gradativamente,
da atuação na pré-escola e nas 4 primeiras séries, estas deverão ser
assumidas pela municipalidade, ficando a rede estadual responsável pelas

séries complementarcs ao 1° Grau e todo o 2o Grau. A efetivação dessa
Política deverá promover a ampliação da oferta de pré-escolar, ciclo

importante para a preparação dos alunos no processo tle aifabctizaçao e
desenvolvimento escolar.

A situação de pouca abrangência do ensino pré-escolar e de 2o Grau é

confirmada pelos níveis de atendimento alcançados na distribuição da
população escolari/ável da Ali, expressos no Quadro 44.

A
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QUADRO 44 População ESCOIARIZÁVEIE POPULAÇÃOA ENDIDA.Ali DA PCH MUCURI, 1996.
7 a

4 a 6 anos

Município

Pop.
Escola ri-

zável
Carlos
Cliaeas

%

Escolarizável

15 a

14 anos

Pop.

Pop.

Pop.

Pop.

Escolari-

%

Atendida

Atendida

/.i\ ei

lotai

19 anos

675

%

25,4

753

51,7

4.020

4.928

122.6

2.653

962

221

23,0

3.498

2.454

70.2

2.522

207

8.2

i 17

<>/ i

40,3

7.518

7.382

•'•v-1.

5.175

882

17,0

.'.

Escolarizável

1.455

í\l\ .li <

iol.il \|1

Pop.
Atendida

Pop.

Pop
Atendida

%

6356

78,2

6-982

2 882

41.3

I ". 110

9 2 18

»l

8.128

1

FO.VTZ: SEE/MG- CENTRO DE PRODUÇÃO EADMINISTRAÇÃO Dt iNIORMAÇOkS, 1996 POPUIAÇÃOATENDIDA, INCLUIALUNOS FORA DE FALXA.

Chama atenção, sobretudo, a taxa de 17% alcançada pela faixa de 15 a
19 anos, referente ao 2o Grau. sugerindo tanto a baixa cobertura dessa

modalidade de ensino, quanto a interrupção dos estudos de parcela
expressiva da população estudantil apôs o Io Grau. Observa-se que cm
Pavão esse percentual situa-se em 8,2%, o que exprime o reduzido
contigente de pessoas que conseguem concluir o ensino médio.
Os dados da Contagem Populacional de 1996 reforçam a baixa
escolaridade da população dos municípios da área de estudo, ao apontar

que 55,1% e 51,7% dos habitantes de Carlos Chagas e Pavão,
respectivamente, com idade acima de 15 anos, encontram-se
enquadrados na categoria "sem instrução ou com no máximo 3 anos de
estudo". Ressalte-se. portanto, o alto grau de seletividadc do sistema
educacional

e

o

baixo

nível

de

escolaridade

da

população

economicamente ativa, uma vez que essa compreende parte dos
habitantes em idade produtiva.

Em termos de atendimento da demanda, os poderes públicos locais são
unânimes em afirmar que a capacidade instalada é satisfatória,

apontando inclusive ociosidade nas zonas rurais, em decorrência da
migração campo-cidade. üsse fenômeno vem conduzindo ao
remanejamento de alunos e a reorganização espacial das escolas, com as
Prefeituras assumindo o transporte das crianças para as unidades

nucleadas. Igual procedimento é adotado para propiciar a continuidade
dos estudos dos alunos tlessa área, uma vez que a complcmentação de Io

e 2° Graus é restrita, em sua grande maioria, as áreas urbanas.
Quanto à habilitação do professoratlo, as redes de ensino ainda contam

com professores leigos em seus quadros ministrando aulas nas unidades
rurais, o que reflete diretamente na qualidade do ensino ofertado. Apesar
tle melhoria significativa nesse âmbito proporcionada pelo Programa de

Capacitação do Professorado (PROCAP), em nível estadual, os
representantes públicos são unânimes em reconhecer a persistência de
entraves qualitativos no ensino ofertado, o que torna-se fator de
desestímulo à permanência dos alunos na escola, bem como a
cristalização de baixos níveis de escolaridade entre seus moradores.
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Infra-estrutura Econômica
Energia Elétrica

Esse tema retrata os aspectos concernentes a qualidade c cobertura do
abastecimento tle energia elétrica, apoiado em informações repassadas
pelas Prefeituras Municipais.

A distribuição de energia elétrica das localidades em tela é de
responsabilidade da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), O
abastecimento de Carlos Chagas é realizado através de uma subestação

local, enquanto em Pavão é oriundo de Águas Formosas, interligada à
cidade de Padre Paraíso.

Segundo informações, em Carlos Chagas a capacidade instalada é
suficiente, haventlo disponibilidade local de energia para suprir indústrias

que desejam se instalar no município, bem como para atender ao
crescimento vegetativo da população.

Situação diversa é vivenciada por Pavão, no que tange à oferta e

qualidade do serviço, com a Prefeitura afirmando serem freqüentes

problemas de queda de tensão e oscilação no fornecimento, sobretudo
nos horários de pico.

No entanto, em ambas as municipalidades, o índice de atendimento nas
áreas urbanas é considerado satisfatório, estimando-se que o mesmo

atinge 99% da população cm Carlos Chagas e 98% em Pavão. Acresce-se

ainda, que todas as áreas públicas são dotadas de iluminação, inclusive
os distritos e povoados, cujas residências são providas de energia.
Por outro lado, acusam uma demanda reprimida, no que concerne as

zonas rurais, cujos percentuais de atendimento situam-se em 55% em

Carlos Chagas e 50% cm Pavão. Diante dessa carência, é que os poderes

públicos, em converto com a CEMIG / SUDENOR / Programa de Apoio ao

Pequeno Produtor Rural (PAPP), vêm implementando o Programa Luz de
Minas, com vistas a estender a eletrificação às áreas rurais desprovidas
desse recurso. No entanto, cm muitos casos, essa expansão esbarra em

obstáculos financeiros por parte dos pequenos produtores rurais, que
não têm como arcar com a contrapartida para a implantação desse

serviço. Esse fator reflete diretamente na exploração dos estabelecimentos
rurais, tornando-se um empecilho para a modernização do processo

produtivo e, consequentemente, para a elevação do nível de renda dessas
famílias.

COMUNICAÇÕES
A TELEMAR é o órgão responsável pelos serviços de telefonia, estando os

municípios da Ali subordinados à regional de Teófilo Otoni, tendo em
vista não possuírem escritório local dessa concessionária.
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Em termos de ramais instalados, estima-se que em Carlos Chagas
existam em torno de 650 terminais, Em Pavão este quantitativo é da

ordem de 100 aparelhos, número bastante limitado, o que torna grande
a demanda tia população por expansão da rede e implantação de novos
serviços. As solicitações para planos de expansão já ultrapassam 145
inscrições em Carlos Chagas e 200 em Pavão, não havendo previsão de
atendimento por parte da empresa.
Nos distritos de Presidente Pena e Epaminondas Otoni (pertencentes a
Carlos Chagas), e no povoado de Limeira (subordinado a Pavão), esse

serviço é realizado através tle posto telefônico, operado via telefonista,
com oferta de DDD e DDL Registra-se, ainda em Carlos Chagas, a

presença de uma central de telefonia rural, sendo este serviço restrito às
grandes propriedades.
Os serviços postais e telegráficos são de responsabilidade da Empresa
Brasileira de Correios c Telégrafos (EBCT), contando cada sede municipal
com uma agência instalada.

Em Carlos Chagas, somente o distrito de Presidente Pena possui posto de
coleta e distribuição de correspondências, mantido pela Prefeitura,

responsável também pelo atendimento aos moradores da área rural de
sua influência. Para os demais habitantes dessa área, as correspondências

são transportadas pelos caminhões de leite e entregues aos líderes
comunitários, que se encarregam da distribuição, sendo esta sistemática
também adotada em Pavão.

Ainda no plano tias comunicações, as localidades em pauta contam com
emissoras locais comunitárias cm FM, além de acessarem outras estações

de rádio, principalmente de Teófilo Otoni, Belo Horizonte e São Paulo.

Captam ainda sinais das principais redes de televisão do País, através de
antenas retransmissoras do sistema LINK e parabólicas. Algumas

residências possuem o sistema SKY, o que amplia a oferta de canais
televisivos.

No que se refere à imprensa escrita, os jornais regionais constituem-se o
veículo de maior circulação, com destaque para a Tribuna do Mueuri e A

Carta, editados em Teófilo Otoni; bem como 0 Vigia do Vale. em
Almenara.

Somente

Carlos

Chagas

possui

publicações

locais,

representadas pela Pérola do Mucuri, O Vigilante e o Publifolha, de
freqüência mensal.
Sistema Viário e de Transportes

Partindo-se de Belo Horizonte, OS municípios da Ali são acessados via
BRs - 262, 381 e 1 16 até Teófilo Otoni, de onde. através da rodovia BR

4 18 alcança-se a cidade de Carlos Chagas; e da MG-409 a sede de Pavão.
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considerada pelo representante do poder público um problema
gravíssimo, por acarretar prejuízos de ordem econômica para o
município, tornando-se, portanto, um dos pontos de estrangulamento ao
seu desenvolvimento,

Internamente, são as estradas municipais que garantem a capilaridade do

sistema, promovendo a ligação dos distrilos e povoados às sedes
municipais, bem como às diversas propriedades rurais. Tais vias são. em
sua grande maioria, de grande importância econômica (escoamento da

produção) e social (transporte de passageiros), constituindo-se em fator
estratégico para o desenvolvimento local. No entanto, como não
possuem qualquer tipo de revestimento, tornam-se um dos mais críticos
problemas para a municipalidade, no que tange à conservação e
manutenção, apesar dos esforços empreendidos pelos poderes públicos
estabelecidos nesta área.

Segundo técnicos entrevistados, manter as estradas em condições
transitâveis e investir na melhoria da malha viária tornam-se um grande

desafio, uma vez que tratam-se de estradas sem pavimentação, com

drenagens danificadas, sendo comum a interrupção do tráfego nos

períodos de chuva. Agrega-se, ainda, o precário estado de conservação
das pontes municipais, necessitando urgentemente de serem reformadas
ou mesmo reconstruídas.

No que se refere ao sistema de transportes, nas áreas urbanas não existe

transporte coletivo estando, a serviço da população, linhas diárias de
ônibus para os distritos e povoados. Para os demais aglomerados rurais,
torna-se necessário que os moradores realizem o deslocamento à pé ou

em carro particular. Nesse mister, tanto o transporte escolar, quanto os
caminhões que recolhem o leite cumprem importante papel frente a este
quadro, na medida em tpie viabilizam, por um lado, o deslocamento da

população estudantil e o escoamento da produção e, por outro, atende as
ncccssidatles básicas de comunicação dos habitanles das áreas rurais.

O transporte intermunicipal também é limitado, existindo linhas de
Ônibus diretas de Carlos Chagas para Teófilo Otoni, Nanuque e Vitória
íES). Em Pavão esta ligação é realizada somente com Teófilo Otoni,
necessitando os demais deslocamentos serem triangulados na sede. Para

Carlos Chagas, as demais ligações, inclusive Belo Horizonte, são feitas

por linhas de empresas que se destinam a Nanuque, Ilhéus e Porto
Seguro c que passam pela sede. Somente esse município conta com
estação rodoviária, não sendo registrados aeroportos, em ambas as
localidades.

5.4.1.4 - Atividades Econômicas
Dadas as características eminentemente rurais da área a ser afetada pela

PCH Mucuri, procurou-se enfatizar, neste momento, o setor agrário dos
Cap. V- DiagnóslicoAmbiental da Área deInfluência Indireta, PCHMucuri, pág.139

LIMIAR
....

...

í

i

i

i-

-

1

ENGENHARIA

municípios da AH, elemento indispensável a avaliação tios ambiental

impactos do empreendimento sobre as atividades econômicas em níveis
local e regional.

Na condução da análise foram consideradas as seguintes variáveis:

padrão fundiário, uso da terra, ocupação da força tle trabalho e
principais explorações agrícola e pecuária, ecntre outras, de forma a se
obter uma visão geral e suficientemente ampla, das atividades produtivas
desenvolvidas (base de comparação com a porção a ser afetada pelo
empreendimento).
Setor Agropecuário

A importância da agropecuária na base produtiva dos municípios da Ali
pode ser constatada pelos dados da PEA, indicador que determina a
estrutura da distribuição do emprego pelos setores tia economia.
Conforme analisado no item "Aspectos Demográficos", o setor

agropecuário é o maior empregador de mão-de-obra, alcançando em
1991 índices de 46,5% e 67,3%, respectivamente, para Carlos Chagas e
Pavão.

Embora tenha se observado nos últimos anos uma retração das

atividades rurais, com conseqüente queda de emprego e esvaziamento do

campo, esta não foi suficiente para alterar a base econômica desses
municípios.

A representatividade tia agropecuária na Ali pode ser comprovada pela
parcela que esta ocupa no espaço territorial dos municípios que a
compõe, da ordem de 80,1% cm 1996. A utilização produtiva dessa área
indica a nítida predominância de pastagens e, por conseqüência, a

importância da pecuária na exploração do solo. No conjunto, estas
representavam, em 1996, 88,5% da área rural, sobrepondo-se o uso com

pastagem natural (70,1%), característica marcante em ambas localidades,
conforme demonstrado no Quadro 45.

PUADRO45: ESTRUiVRA DA U17IJZACÁO DAÍ TERRAS, AII DA PCHMUCURI, li </I996
MuuUtpio

Fermente

Temporária

Natural

Valores Relatii-os

Matas <• 1 li.r.-st.is

Pastagem

Lavoura

Plantada

( .iiios i. Ii.it;.!>

0,1

1,5

68,9

-". i

Pavão

0.3

2.9

75,2

5,2

lot.il

0.2

1.7

70.1

IH. i

Natural

5.4
11,1
6,5

Plantada

Produt.

A Utiliz.

Improdu

Total

-uvas

0,2

0.4

2.1

100

1.7

1.1
0.5

2,5

100

2.1

100

0,5

Fome; IBGE: Censo Agropecuário, Minas Gerais. 1995/1996.

As lavouras ocupam parcela ínfima da área (1,9%), o que demonstra ser

a agricultura uma atividade residual e, até mesmo, marginal em termos
econômicos, sendo praticada por pequenos produtores e empregados das
grandes fazendas.
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7% da área total, e vêm sendo gradativamente suprimidas e incorporadas
ás pastagens, para o desenvolvimento da pecuária.

Ao padrão tle utilização das terras, sustentado sobretudo na pecuária
extensiva, corresponde uma estrutura fundiária muito concentrada, onde

os grandes estabelecimentos, embora reduzidos em número, ocupam
considerável extensão da área agropecuária.

De acordo com o Quadro 4<S 92,39é do total da área agropecuária da
região corresponde aos estabelecimentos maiores que 100 ha. Ao se

considerar apenas os grandes estabelecimentos (acima de 1.000 ha), a
parcela alcança 44,1%, sendo que apenas 80 estabelecimentos
enquadram-se neste estrato, ocupando uma área da ordem de 169.900
ha, o que expressa uma média de 2.124 ha/estabelecimento.
QUADR04Õ Grueos deáreaTotai. em Valores Relativos, Ml da •CH MUCURI, 1995:1990

Município
Carlos

Chagas
Pavão
l.il.d AM

- 10 lia

Fstabcli-cimcnto
N»

1.090
427
1.517

Área

N°

+10 a 100 ha

Área , N*

100 ha
AlT.I

N"

+500 .,

N°

+ 1000 ha

1000 ha

Área

N°

31,3

25,5

8,8

21,2

12.0

26,7

38.0

3-7

7.3

30,0

27.7

7,4

13.0

0.3

39,8

6.3

66.988

19,2

15,4

0.7
0,4

17 r.

384.5371

41,9

317.549

+ I0O a

Arca

\rca

6,2

46.7

17,2

2,9

32,1

IO.r-

5.3

44,1

Fo,\m IBGE: CENSOACROPECUÃRIO, MlMS GERAIS. I995/I99Ó

No extremo oposto, os pequenos estabelecimentos (de tamanho inferior a

100 ha), podem ser considerados pouco representativos, pois embora
correspondam a 57,3% do total, ocupam apenas 7,9% da área total. A
maior ocorrência tlesses estabelecimentos é encontrada em Pavão, onde

somam-se 66,7% tio total, cm apenas 12,7% da área.

Por outro lado, é em Carlos Chagas que se verifica o maior número de
estabelecimentos com mais de 1.000 ha. registrando-se 68 imóveis que,

no conjunto, apropriam 46,7% da área rural do município, cabendo
destacar uma com 10.000 ha.

Na Ail a categoria de proprietários é a principal responsável pelo controle

e exploração da terra. De fato, do conjunto de produtores rurais
cadastrados pelo Censo de 1995/1996, 98,3% são proprietários, sendo
irrelevante as demais categorias, o que permite afirmar que não é usual
nesta região contratos de arrendamento e parceria (Quadro 47).
OVADR047: CONDKÁO DOPRODUTOR. An DAPCHMUCURI, 1995/1990
Município
Carlos

Ch.if-aN
Pavão
Total AM

Proprietário
N*

%

Arrendatário
V

%

1.013

97.5

H

0,8

604

''•).(,

1

0,2

•>,-. 1

9

0,5

\ A- 1 7

Parceiro
N"
i
-

N°

0.1
-

1

lotai

Ocu lante

%

0.1

%

N*
1.039

%
100.0

17

1,6

l

0.2,

í.On

lr:.:.i:

18

1.1

1.645

l,..:.i:

RW7í.7fl6'E: CESSO AOROFECUÃRIO. MINAS GERAIS, 1995/1996

No que concerne ao pessoal, o setor agropecuário ocupava, em 1995,
6.618 pessoas, envolvendo o trabalho familiar e assalariado, em
participações relativamente próximas. A mão-de-obra familiar, composta
pelo responsável e demais membros da família, atingia 44,6% dos

empregos gerados, contra 52,2% do trabalho assalariado (Quadro 48|.
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Quadro 48: Distrirukão do P
Município

Chagas

JPADOPt í CATEGO </.•;,.!/.'

\làn-d«*Obra

Trabalho

Trabalho

Familiar

Permanente

Temporário

N°
Carlos

>V.l,' <h

1.751

%

39,5

DA 11 l i M

• vai I

•/-.

i >«

Outra
Condição

Parceiro

Total

s

Na
1.655

809

37,4

%

N*

%

N»

•v

18.3

Pavão

1.199

54.8

328

15.0

645

29,5

Total Ali

2."30

44.6

i 98 i

30,0

1 1>i

22.0

Nc

0.3

15

0,2 ;

%

4.5

4.429

17

o.;

2.189

IOO.0

216

3.2

6.618

100.0

199

-

15

N°

%

100,0

FOSTl; IBGE. CENSOAGROPECUÁRIO, MLNAS GERAIS. 1995/1996

Chama atenção, em Pavão, a importância do trabalho familiar (54,8% do
total), modalidade usualmente adotada nas pequenas propriedades que,

nesse

município,

encontra-se

presente

em

quase

70% dos

estabelecimentos existentes.

A evolução do emprego entre os anos de 1985/1995 permite constatar

que este vem caindo a uma taxa média anual tle -2,09%, totalizando

uma perda no período de

-23,6% (vide Quadro 49). Esse declínio é

inerente ao trabalho familiar c ao assalariado, sendo mais expressivo

nesta categoria a modalidade temporário, que acumulou uma perda de 44,3%. Tal fator pode ser atribuído á retração das atividades rurais e a
uma maior especialização produtiva no campo, responsáveis pelo êxodo
rural observado nos últimos anos, principalmente cm Pavão. Este

registrou uma taxa negativa de crescimento de sua população rural da
ordem de -9.67% a.a no período 1991/2000.
quadro 49: evolução do pessoal ocupado segundo ca legorla, ali
da PCHMucuri 1985/1995

Categoria

Variaçfio %

Taxa Média de

1985/1995

Crescimento Anual
- 1.97

-22.1
- 19.1

Trabalho Familiar

Trabalho Assalariado

•

Permanente

Temporário

1.71

0 d

0.06

44. i

-3.60
-7,12
-2.09

- 1 10.8
-23,6

Outra CondjçBo
I,.la!

FONTE: IBGE Censos AGROPECUÁRIO,MINAS GERAIS. 1985/1995

A exploração tia pecuária bovina constitui a atividade produtiva mais
tradicional e intensa da Ali, sendo desenvolvida em caráter extensivo,

onde predomina o uso da terra com pastagens naturais.
Quanto à finalidade do rebanho, há uma nítida orientação para o corte

(78,8%) em relação ao leiteiro (13,5%) e ao misto (7,7%), conforme dados
de 1980 constantes no Quadro 50.
QUADRO 50: FlNAIJDADE DOREBANHO BOVINt Ali DA PCH MUCURI. 1980

Munictpio

\,L> Cabeças

%

N° Cabeças

lotai

Corte/Leite

Leite

Corte

%

N° Cabeças

%

N° Cabeças

%

27.098

10.7

20.997

8,1

258-733

11 '.'0-1

31.0

2.211

5,3

•i I.Ü9 1

100.0

40.602
236.516 1 78,8
Total AH
FoNiElHGE: CensoAgropecuário. Minas Girais. 1980.

13.5

2 1.208

300.326

100,0

CarlosChagas
1'avãn

210.038
26.478

81,2
63.6

V

100.0
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Em Carlos Chagas tal especialização é ainda mais marcante (81,2%),
sendo orientada para cria e recria. O gado de corte é vendido cm pé e

exportado, em sua grande maioria, para os estados tio Nordeste, apesar
de Carlos Chagas dispor de um frigorífico totalmente equipado, porém
desativado há quase dez anos.
O rebanho bovino da AH somava, cm 1999, um total de 231.802 cabeças

(Quadro 51), apresentando um crescimento negativo de -9,46% em

relação a 1995. Este é creditado ao município de Pavão e a Carlos
Chagas, que perderam no conjunto o equivalente a 24.213 cabeças neste
período.
üuadro5I: Plantei pecuário, AU da PCHMucuri. 1985/1995

Município
|il'VtlH>.s

Sumos

Eqüinos e
Vluarcs
Aves

Pavão

Carlos Chagas
]<}•>.,

1 •>«»•-,

Total AH
1999

19'!*,

1999

1991

>l.s.o i 1

199.337

17.181

12 -In".

210.015

231.802

2.226

4.332

1.000

2.800

3.226

7.132

10.470

11.516

1.780

3.060

12.250

14.576

.17 O--"

28.t-.i6

2tiü:»o

27 000

57.059

l i (.li.

Fonte: IBGF. C'esm Agropecuário, Minas Gerais, 1995. Produção Pecuária Municipai.-pam, 1999

A pecuária leiteira, embora relegada a uma posição secundária, é
considerada de grande importância no contexto econômico destas
localidades. Segundo o Quadro 52, entre os anos de 1995 e 1999 o
rebanho leiteiro da Ali sofreti uma redução de 4.052 cabeças, enquanto a

produção leiteira apresentou crescimento, indicando uma elevação no
índice de produtividade média que passou de 520,31Iitros leite/vaca/ano
para 637,74 litros leite/vaca/ano. Este aumento deveu-se, tão somente
ao município tle Pavão, que dobrou sua produtividade no período
considerado (de 550,0 para 1.149,87 litros de leite), porém ainda inferior
á média estadual, que atingiu, cm 1999, o equivalente a 1.328,9 litros
leite/vaca/ano.

Carlos Chagas, por sua vez, apresentou sensível queda de produtividade,

cuja principal causa está associada à complemenlação alimentar
insatisfatória do rebanho na época da seca, o que tem ocasionado no

período da entressafra, segundo produtores locais, uma queda de,
aproximadamente, 50% da produção leiteira.
QJJADR052: EVOLUÇÃO DO RER.-INHO Uri TIRO £DA PRODUÇÃO DE lETIl. Ali
DA PCHMUCURI, 1995/1999
Miinliipio

CarlosChapas
!\i\a.>

Total Ali

Vacas
Ordcnbadas

(1.000 litros)

1995

1985

2S.I0.1

1999
2". 'i '• 1

Produção de leite

1 1 V'0

1999

Produtividade Média
(Htro/vaca/ono)
!'Wi

13 006

511.1

550,0
520.3

8.720

6.899

4.796

7V VI

I6.SH5

.'2 8 i i

1" 1112

20 9.(9

1999
501.50
1.149.87
(, 17.7-4

FOOTE IBGE. Censo Agropecuário, Minas Gerais.1995. PRODUÇÃO pecuária municipalPAM,I999

Resgatar a produtividade do rebanho leiteiro é uma das metas da
Coolvam (Cooperativa de Laticínios do Vale do Mucuri Ltda.), sediada em
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Carlos Chagas, que

vem implementando

o

Plano de ambientai

Desenvolvimento da Pecuária Leiteira (PDPL), em parceria com órgãos

dos governos municipal, estadual e federal. Este possui vistas à melhoria
genética, através da inseminação artificial, bem como formação de
pastagens e suplcmentação alimentar na época da seca, fornecendo, para
tanto, assistência técnica e outros incentivos aos seus associados, para a
efetivação dessas ações.

Além dessa Cooperativa, Carlos Chagas conta ainda com postos de
resfriamento de leite da Nestlé e da Barbosa e Marques, ligados

diretamente aos laticínios instalados em Teófilo Otoni e Águas Formosas.

Em Pavão, o leite produzido era diretamente entregue ao Laticínio Peti.
especializado na fabricação de iogurte e queijo mussarela, desativado em
período recente, representando uma grande perda para essa localidade.
Atualmente, o leite tem como destino final apenas os postos de
resfriamento, sendo tpie um deles vem utilizando ct>mo estratégia a

instalação de equipamento para resfriamento do leite cm algumas
propriedades da área.

A agricultura ocupa posição secundária no contexto rural

destas

localidades, embora entre os anos de 1986 c 1989, o município de Carlos

Chagas tenha produzido o equivalente a 400.000 t de cana-de-açúcar
para abastecer as usinas de álcool, sofrendo uma retração, a partir do
fechamento das mesmas, ao final tlesse último ano.

Os principais produtos cultivados nestes municípios são o feijão, milho,
arroz, mandioca e cana-de-açúcar, estantlo os mesmos relacionados à

pauta alimentar das famílias e também como fonte suplementar de
alimentação tlt) gado. O Quadro 53 apresenta, com base nos dados de
1995 e 1999, a evolução da área plantada e da quantidade produzida

dos principais produtos acima mencionados.
QUADRO 53: ÁREA PLATflADA EQj A.VIIDADL PRODUZIDA DO PRINCIPAIS PRODUTOS, AH DA PCH
MUCURI, 1995/1999.

Indicadores/produtos
Àre.i Plantada (ha)
-Milho
-Cana-«Ir-acúear
-IVijüu

Carlos Chagas
1 •»•!.>

1099

200

60

180

5

-Arroz.

-Mandioca

1999

540
90
700

500
280

90
739

Total Ali

Pavão
l'»M1

100-,

1999

100
180
164

260

300

720

680

248

528

109

79

199

165

850

904

48
9.000

398

9.000

34.900

48
21.500

158

74
150

Quant. Produ/.ida(t|
38

.160

-Milho

-Cana-de-açúcar

25.900

12.500

-Feijão

38

68

73

62

-Arroz

7

35

82

8.400

11.400

130
1.452

-i\l.)Ill!t(H,l

1.800

111
137
9.852

0.48
50,00
0,38

1,53
48.47
0.45

0,75

1.73
11.59

130
117

13.200

Rrnd. Médioll/lial
-Milho

1,80

-Cana-de açúcar

47.9

-Feijão
-Arroz.

Mandioca

0.42
1.40
12,00

25.00
0.24

0.39
15.42

0.63
50.00

0.40
1.76

9,â8

10,91

0,16
31.62
0,25
0,58

14,60

Fomt: IBGE. ProduçãoÁGRicoia Municipal-PAM, iws/íW9
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A cana-de-açúcar, produto tradicionalmente cultivado no.s municípios da
Ali, apesar de manter praticamente inallerada a sua área de plantio entre
os anos de 1995 e 1999, apresentou uma

queda expressiva da

quantidade produzida, notadamente em Carlos Chagas. Isto refletiu
diretamente na produtividade do rebanho leiteiro, uma vez que este

produto é utilizado, sobretudo, como suplementação alimentar do
rebanho.

A mandioca apresentou, entre os anos considerados, uma ampliação da
área plantada, tanto em Carlos Chagas quanto em Pavão, aproveitando
a aptidão natural das terras para este tipo de cultura. Ao aumento da
área correspondeu um acréscimo da quantidade produzida, destacandose, ainda, a elevação do rendimento médio apresentado por Carlos
Chagas no período, ou seja de 12,00t/ha para 15,42 t/ha.
As demais culturas, ou seja milho, feijão e arroz, têm pouca

expressividade até mesmo em nível municipal, embora entre os anos
considerados, os dois últimos produtos citados tenham ampliado sua

área plantada. Pode-se perceber, no entanto, que os municípios da Ali

não possuem vocação para este tipo de cultura, tendo em vista que os
rendimentos médios alcançados apresentam-se em escala descendente.
Vários fatores contribuem para inibir a atividade agrícola, cabendo
destacar a falta de tradição dos produtores locais e a topografia
acidentada da área, os quais aliado à seca prolongada tpie assola toda a
região tornam-se responsáveis pelas quedas significativas de produção
verificadas nos últimos anos.

Alguns estudos mais recentemente realizados para esta região apontam
para Carlos Chagas e para Pavão a viabilidade de se introduzir a
frulicultura tropical, em especial a laranja e o maracujá, já se

registrando algumas experiências com tais culturas, porém ainda em
fase incipiente.
Entre os anos de 1996 e 1999, a área plantada com laranja, em Carlos

Chagas, passou de 10 ha para 40 ha, enquanto a quantidade produzida
saltou de 264.000 mil frutos para 1.920.000 frutos. Em Pavão, a área

plantada com maracujá passou de 15 ha para 35 ha neste mesmo
período, enquanto a produção atingiu 1.050.000 frutos, em 1999,
contra uma produção de 405.000 frutos, em 1996.

Observa-se, no entanto, principalmente em Carlos Chagas, restrições à

irrigação, em decorrência do alto teor de sal existente na água, fator que
poderá inibir novos empreendimentos agrícolas, que exigem a utilização
desta técnica e desse recurso.
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Demais Setores Econômicos

Os municípios de Pavão e Carlos Chagas apresentam um setor
secundário pouco desenvolvido, caracterizado por unidades de pequeno

porte, pouco ahsorvedoras de mão-de-obra.
Com a economia apoiada no setor agropecuário, observa-se que as

unidades industriais de maior porte existentes nestas localidades estão
relacionadas a este setor, o que mais uma vez reforça sua importância
frente aos demais setores de atividade.

Até ao final da década de 80 Carlos Chagas possuía três destilarias de
álcool, desativadas em decorrência tia crise do .setor alcooleiro e um

frigorífico, que se encontra fora de operação há mais de uma década. O
fechamento desse estabelecimento que tinha capacidade para gerar cerca

de 120 empregos diretos, além de alavancar outros ramos industriais
pela exploração tle seus subprodutos, representou uma grande perda
para o município.
Atualmente, o único estabelecimento de grande porte em atividade é o
laticínio da Cooperativa de Leite do Vale do Mucuri (COOLVAW), que

além de gerar 148 empregos diretos c 150 indiretos é responsável por
cerca de 40% do ICtVfS recolhido pelo município. Sua linha de produtos
inclui manteiga, leite longa vida integral e desnatado, doce de leite c os

queijos, mussarella, prato e montanhês, tendo como mercados
consumklores várias regiões de Minas Gerais, Espírito Santo e alguns
estados do Nordeste do País.

Pelos dados do Censo Econômico de 1985, Carlos Chagas possuía 18
estabelecimentos industriais, a grande maioria microempresas dos
setores de alimentos e da construção civil, sendo este último

representado, principalmente, por duas unidades tle fabricação de prémoldados de cimento, cuja produção é absorvida por municípios do
Espirito Santo.

Pavão, por sua vez, até período recente, possuía um estabelecimento de
médio porte (Laticínio Peti), responsável pela geração de 62 empregos

diretos e pela fabricação de iogurte e queijo mussarela, abastecendo

preferencialmente os mercados de São Paulo, Vitória e Belo Horizonte.
Desativado por problemas gerenciais, voltou a operar, recentemente, com
capacidade mínima, porém sem previsão de retomada de crescimento a
curto prazo, representando uma grande perda em termos sociais, não

somente pela redução dos empregos diretos, mas também para os
pequenos produtores tle leite de toda a região do Mucuri.
Atualmente, o setor secundário do município compõe-se de
estabelecimentos de pequeno porte, sobretudo dos ramos mais
tradicionais como alimentação, bebidas, fumo e produtos do vestuário,
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voltados para atender as demandas mais imediatas da ambiental
população local, porém sern relevância quanto aos indicadores emprego e
renda.

Quanto ao setor terciârio, é notório uma maior diversidade de ramos em

Carlos Chagas em relação a Pavão, embora não suficientemente
dinâmicos para atender os padrões tle consumo da população local.
O comércio de Carlos Chagas era composto, em 1993, por 45
estabelecimentos, 43 varejistas e 2 atacadistas, classificados pelo SEBRAE
como microempresas.

Predominam nos dois municípios os ramos mais tradicionais como
tecidos, artigos de armarinho e cosméticos, além daqueles ligados ao
setor de alimentos, comum a pequenas localidades onde o poder de
compra é limitado. Além desses, podem ser citados ainda aqueles
decorrentes da atividade econômica predominante, representados por

estabelecimentos, voltados para a comercialização de insumos da
agricultura e da pecuária e de implementos e ferramentas, utilizadas no
processo produtivo.

O sub-setor serviços também apresenta-se modesto, destacando-se a

Prefeitura Municipal como a maior cmprcgatlora de mão-de-obra, tanto
em Pavão como em Carlos Chagas. Além dos escritórios representativos
de órgãos do Estado, como COPASA, CEMIG, Secretaria da Fazenda,
EMATER, IEF c IMA, instalados em ambos os municípios. Pavão conta

lambem com uma agência do BRADESCO e uma cooperativa de crédito

rural. A cidade possui ainda um hotel modesto e duas pensões, assim
como vários estabelecimentos de prestação de serviços de reparação e
manutenção de veículos, máquinas c outros objetos de uso pessoal.

Complementa seu setor de serviços os escritórios de contabilidade e

jurídico, que têm com clientes potenciais os proprietários rurais e de
estabelecimentos comerciais aí instalados.

Carlos Chagas, por sua vez, dispõe de um setor bancário mais
diversificado, representado por agências do BRADESCO, Banco do Brasil c
Caixa Econômica

Federal, além da Cooperativa de Crédito Rural

(CREDICAR) para financiamento de insumos, máquinas e implementos
agrícolas. Conta, ainda, com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL>, com
84 associados, prestando serviços de proteção ao crédito, informações
cadastrais e promoção de cursos e palestras.

Segundo informantes locais, as maiores carências detectadas no setor de
prestação de serviços são registradas pelos hotéis e restaurantes locais,
que necessitam tle melhoria de infra-estrututa para atingir um nível de
qualificação capaz de atender de maneira satisfatória a população
residente e afluente.
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5.4.1.5 - Organização Social e Política
Baseatlo em informações coletadas junto âs Prefeituras Municipais, a

representação desse item visa caracterizar as principais formas de
organização e manifestação dos moradores tia área de interesse, com o
intuito de diagnosticar a representatividade dessas agremiações, frente

aos problemas vivenciados nessas comunidades.

Assim, podem ser distinguidas duas formas de organização desses
moradores: as urbanas, voltadas para a resolução de demantlas

especificas de infra-estrulura; e aquelas de cunho rural, agregando

pequenos produtores, com o objetivo, sobretudo, de melhorar as
condições de trabalho, através da aquisição de equipamentos e insumos
de uso coletivo.

A formação desses grupos têm sido incentivada pelos potleres públicos,
tornando-se uma

fonte

de

mobilização desses

moradores

para o

desenvolvimento do espírito cooperativo, sendo considerada como uma
eslralégia no processo de negociaçãoe distribuição de recursos.
No entanto, apesar de serem contabilizadas 20 agremiações desse nível
nos municípios da Ali (sendo 12 cm Carlos Chagas e 8 em Pavão),

conforme os representantes dos poderes públicos, aintla é incipiente o
nível de organização desses grupos, resultante não somente da própria
dificuldade de introjeção tios conceitos associativistas, como também da
"frustação" por demandas não atendidas. Isso induz a que, em sua

grande maioria, tornem-se meras entidades formalizadas, sem qualquer
tipo de trabalho com seus associados.
Diante disso, os entrevistados foram unânimes em apontar as festas

tradicionais, especialmente as de cunho religioso, como as principais
manifestações que aglutinam e mobilizam seus moradores, destacandose em Carlos Chagas o dia de São Sebaslião (padroeiro da cidade»; São
Torquato, na última semana de setembro; e as festas folclóricas da zona
rural. Em Pavão são citados o Forró do Regaço, em junho; a Festa do Boi
em 31 de dezembro; o Festimup, em abril; e o Movimento Artístico de
Pavão, em julho, envolvendo participantes em nível nacional.

Em termos profissionais e acompanhando a base econômica desses
municípios, os Sindicatos Rurais e de Trabalhadores são as principais
entidades de classe, tanto em Carlos Chagas como em Pavão. Observa-se,
ainda, voltadas para interesses específicos dos produtores rurais, a

existência de duas cooperativas nessa área (Cooperativa de Produlores de
Pavão e Cooperativa de Laticínios do Vale de Mucuri cm Carlos Chagas),
que desenvolvem um trabalho de conscientização junto aos associados,
com vistas ao aumento da produtividade, através da adoção de processos
tecnológicos mais eficientes.
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Registram-se também, diversas associações de cunho filantrópico e de
promoção social, como a Associação de Pais c Amigos dos Excepcionais
(APAE), Sociedade São Vicente de Paula (SSVP). além do Lions e Rotary
Clube, entre outras.

Em termos partidários, a Prefeitura tle Carlos Chagas é assumida pelo
Partido da

Social

Democracia

Brasileira

(PSDB),

sendo a

Câmara

Municipal formada por 13 vereadores; enquanto Pavão é administrado
por representante do Partido dos Trabalhadores (PT), contando com 11
vereadores (Quadro 54).
QUADRO 54. DISTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA DAÁIlDA PCHMUCURI
Composição da

Prefeito Municipal

Município

( .iin.ir.i Municipal
4 vereadores «Io PTB
( Uir.i.lniY, <(.. I'S:>]'

Carlos Chapas

Acássio Vieira de Azeredo Continha (PSDB)

.

wi; 1.i.M.'.. .li. l'lVI>i':

1 vereadores «Io PFL

2 vereadores do PL
•( vereadores do PSB
Pavão

3 vereadores do PT
2 vereadores do PSDB

Leodônio Alves Martins (PT)

1 vereador do PMDB
1 vereador do PPS

5.4.2 - Patrimônio Cultural

5.4.2.1 - Considerações Preliminares
A ocupação histórica do território mineiro tem suas peculiaridades,
dando-se de forma diferenciada, quanto aos interesses de ocupação e sua
cronologia. Os primeiros movimentos povoadores deram-se sob duas
orientações: o primeiro, do Planalto ao Litoral; o segundo, do Planalto

para o interior, sendo este último

responsável pelos primeiros

povoamentos tle núcleos mincradores.
Como exemplo, afim de conter a evasão de metais preciosos para o
litoral, a Coroa Portuguesa, ainda nti século XVIII. decretou como "Zona
Proibida" toda a região banhada pelo rio Doce. A proibição estendia-se ã

abertura de estradas e á formação de povoamentos. O isolamento desta
área permitiu que vários grupos autóctones permanecessem nesta região,
isolados até meados do século XIX. Após este período, foram expatriados,
dizimados ou reduzidos em aldcamentos.

Desses núcleos de catequese surgiram algumas cidades como ltambacuri

e Nanuque, no nordeste de Minas. Ressalva-se que, ainda hoje,
encontram-se grupos remanescentes estabelecidos na região, resistindo
bravamente à

colonizadores

manutenção de seus territórios,

praticados

nos

séculos

face aos padrões

anteriores.

Destes

grupos

remanescentes citam-se: Machacalis, Krenacks e Pataxós.
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O declínio da atividade minerária representou a busca de novas

alternativas para a economia colonial. A expansão da fronteira agrícola,
iniciada na segunda metade do século XIX veio a se consolidar no século

seguinte, fato que resultou na ocupação do vale do Mucuri c de toda a
bacia do rio Doce.

Conforme já mencionado em tópicos anteriores, o grande impulso
colonizador para o vale do Mucuri veio a partir de 1851, após a
instalação da Companhia de Navegação do Mucuri, seguida pela
construção da Estrada de Ferro Bahia-Minas. A exploração dos recursos
naturais, representados principalmente pela abundância de matas para o
abastecimento de madeira para as estradas de ferro e, posteriormente, no

século XX, para as indústrias siderúrgicas, iniciaram o processo de
degradação ambiental, persistindo este quadro até a atualidade.
Na Ali da PCH Mucuri foram registrados os testemunhos remanescentes
da antiga ferrovia que ligava Minas à Bahia, conjunto composto,
sobretudo, de antigas estações ferroviárias (Mangalò e Presidente Pena) e

das poucas casas de funcionários, ao longo do Ireclio da antiga ferrovia.
5.4.2.2 - Contexto Histórico

Dentro da historiografia oficial, os primeiros exploradores tio território
mineiro foram Francisco Bruzza Spinosa, Vasco Rodrigues Caldas,
Sebastião Fernandes Tourinho

e Antônio

Dias Adorno,

todos eles

motivados, principalmente, pela abundância de recursos naturais.

A exploração inicial do vale do rio Mucuri, ontle hoje se encontram as
cidades de Teófilo Ütoni, Nanuque e Carlos Chagas, foi marcada por

aqueles que procuravam pedras preciosas, principalmente esmeraldas:
"Há quem diga que Fernandes Tourinho obteve êxito, por volta dos anos de
1573, em encontrar as lÃo esperadas esmeraldas e outras pedras em seu

trajeto, que partiu da Bahia até as margens do rio Doce. Porém, os suas
pedras preciosas não passavam de uma quimera, assim como aquelas
achadas por Antônio Dias Adorno, que procurou seguir o itinerário do

primeiro. Examinadas na Bahia, foi aquela desilusão. Eram esmeraldas de
superfície lostada de sol, esmeraldas que a terra despede de si, e por isso,
escória das boas que se criam pordebaixo" (Chagas, Paulo Pinheiro. Teófilo
Otoni - Ministrodo Povo. Rio de janeiro: Livraria São José. 1956. p. 255).

A expedição de Marcos de Azevedo Coutinho veio confirmar a existência
tle esmeraldas. Coube a este o mérito, para a grande maioria dos autores,
de ser o verdadeiro descobridor das esmeraldas; aquele cujas façanhas

igualaram, senão excederam, as de seus precedentes. Com o intuito de

poder concluir com sucesso a trajetória de Tourinho, decidiu seguir seu
próprio itinerário, porém com uma maior propriedade tle conhecimento.
Partindo do Espírito Santo e seguindo pelo rio Doce até a barra de

Coaracimirim, hoje chamado Suaçui, que banha o município de Peçanha,
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atravessou este último e chegou a uma lagoa "que os da terra ambiental
chamavam Vupabuçu, vislumbrando em sua margem oposta, estranha
serrania, Ioda de cristal, que dtispava ao sol com rebrtlhos ofuscanles"
IChagas, 1956).

Quanto à ocupação efetiva da região de estudo, hoje os municípios de
Carlos Chagas, Pavão e Nanuque, só se tem referência da ocupação de
"brancos" em princípios do século XIX. Parece que entre o
estabelecimento do Caminho das Esmeraldas e o.s anos oitocentos, tem-se

conhecimento de algumas missões religiosas que por ali passaram para o
aldeamentti dos indígenas da região (que eram em grande número e
divididos em várias tribos), como foi o caso da missão do Padre Ângelo
Peçanha, em 1758.

Quanto aos indígenas, estes foram, durante séculos, presença maciça nas
bacias dos rios Doce e Mucuri. Numerostts, dividiam-se em várias tribos,

destacando-se o grande grupo dos Gés, que abrangiam os Aymorés, os
Botocudos, os Machnt alis. os Puris e os Nak-ne-Nuks, entre outros.

Botocudos, Malalis, Monoxós, Panhames e Coroados são grupos de uma
mesma raiz, sendo, porém, a designação "Botocudos" a mais comum, e
que muitas vezes acaba por generalizar outras tribos, que durante

séculos constituíram-se nos primeiros habitantes dos vales dos rios Doce
e Mucuri. No entanto, pesquisas arqueológicas, em andamento, nestes
mesmos vales, incluindo seus tributários, vém confirmando a presença
de artefatos cerâmicos atribuídos á tradição ceramista Tupi-Guaraní.

O conflito entre exploradores e indígenas na região foi sempre uma
constante, como também a necessidade de se estabelecer mecanismos

eficazes de combate aos nativos, para o estabelecimento da ocupação
territorial. Verifica-se. desta forma, a fundação de um sem-número de

quartéis, estratégia utilizada pelos colonizadores. Destacam-se, entre
estes, o Quartel tle Nak-ne nuk, nas proximidades dos atuais municípios
de Joanésia e Açuccna; bem como o Quartel da Serra de São João, no
caminho entre Guanhaes e Peçanha.

As hostilidades repetidas vezes, cometidas pelos "bárbaros" Aymorés e
Puris, e os vãos esforços praticados para atrai-los à vida civilizada,
obrigara D. João VI a expedir a Carta regia, de 13 de maio de 1808, em
que "se lheordenou rompesse guerra ofensiva contra os botocudos até reduzi-

los aos termos de sujeição e ao estado de vida agricultora ou sedentária; que
formasse um corpo de soldados pedestres para serem empregados no serviço
contra os bárbaros; que se distribuísse em seis distritos o terreno infestado

pelos botocudos e que, em cada um destes distritos, houvesse um comandante
encarregado de fazer guerra aos selvagens; que os botocudos aprisionados
com armas na mãoficassem obrigados a servirao respectivo comandante por
tempo de dez anos, ou enquanto mais continuasse a sua ferocidade".

Finalmente que. para promover a redução â civilização e catequese dos
índios, "se criasse uma junta composta do mesmo Governador e CapitàoCap. V- Diagnóstico Ambiental da Área deInfluência Indireta, PCH A1ur«iri, pág. 151
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General como presidente e de seis vogais: quatro deles militares; o ambiental
ouvidorda Comarca do Ouro Preto, na qualidade de auditor do Regimento da
Cavalaria de Linha; e o escrivão deputadoda Junta da Fazenda".

Além destas providências, determinou a mesma Carta Regia que se

promovesse o melhoramento da navegação, agricultura c comércio tio rio
Doce, concedendo favores àquelas pessoas que ali se fossem estabelecer
ou negociar.

Ainda oo século XVIII, por volta de 1752, o mestre de campo João da

Silva Guimarães chegou a abrir uma fazenda de cultura nas margens do
rio Mucuri. Seu maior objetivo era a cata de pedras preciosas na região,
cuja ambição foi obstada pelos contínuos ataques dos índios bravios. O
ciclo colonizador motivado pelas pedras preciosas teve o seu término com

a campanha de Teixeira Guedes, que chegou pela primeira vez ao rio
Todos os Santos.

Nos primórdios do século XIX, a agricultura e o pastoreio tomaram
lugar como alternativa à mineração. Novas investidas no nordeste
mineiro tomam novos impulsos. O Coronel Bento Lourenço, cm 1811,
empenhou-se na abertura e exploração de uma estrada do vale do
Mucuri até São José do Porto Alegre, no litoral. Novamente, a investida
foi sucumbida pelos incessantes ataques dos índios Botocudos.
Em 18.16, o vale do Mucuri foi novamente alvo de um projeto do
Governo Provincial: a instalação de colônias para o degredo de

criminosos e "vagabundos". O engenheiro Pedro Vitor Renault foi
incumbido da escolha do local para o assentamento destas colônias

penais. Em seus relatórios de época, testemunhos da história, têm-se
importantes informações sobre a ocupação indígena, como também neles

é possível perceber a situação conflituosa dos primeiros exploradores,
com as nações indígenas existentes no local:

"Chegados a este ponto, onde acabava a estrada, fizemos um quartel
distante das cabeceiras do - Mucury - meia légua, afim de poder verificar, se

os arredores preenchião as vistas do governo e, porisso, subindo sobre uma

pedra alta de formação granitica, podemos alcançar até httma distancia
considerável para nos convencer que não podia ser este o lugar adoptado:
então resolvemos logo a acompanhar o curso do rio ;Vftíniry abaixo até

encontrar a travessa da antiga estrada do Bento Lourenço. Neste ponto achei
reunidos para cima de trezentos Botocudos entre homens, mulheres e meninos
da nação dos Nak-Nanuks, que, sendo muito deites mansos tinhão chamado
pelo seu capitão, que hoje se entrega ao trabalho, e vive muito amigo dos
brasileiros na casa de Antônio Gomes Leal; e outros bravios ainda

acompanhavão esles últimos, afim de partilharem os brindes que eu fazia
aos Botocudos mansos. Os Nak-Nanucks, cuja etimologia na sua linguagem

quer dizer Habitantes da Serra, porser com efeitto verdade, visto habitarem
serranias, que dividem as águas do Mucury' e Gequitinhonha, fazem parte da
grande nação dos Botocudos....
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... A sua linguagem muito aspirada tem uma semelhança extraordinária com
a chinesa, como se pode ver pelo vocabulário que tirei. Oseu semblante é bem

parecido, os cabellos pretos, lisos, e duros; tem pouca ou nenhuma barba
(suponho que a arrancãoi; elles julgão homens corajosos aquellles, que tem
muita barba e crescida, por isso só os capitães delies deixão crescer poucos
cabellos na ponta da barba para tornar patente o seu grande animo. São de
estatura alta, constituiçãoforte e gênio extraordinariamente independente e

vingativo. Este caracter moral provêm de maneira, com que são creados,
tendo eu visto hum filho, que por ter sido castigado por seu pai (sem dúvida
por ter merecido} batera ao depois o seu próprio pai, auxiliado por sua mãe;
que tendo chegado, lhe ensinou por esta conduta que nunca se devia deixar
impune qualquer offensa.

... O pai com effeito prestou-se ao castigo e provou com gritos e fingidas
lágrimas que conhecia a sua culpa...

... As idéias religiosas são poucas, ou nenhumas; apenas elles suppoem a
existência de um Ente Superior, que chamão em sua língua de Krentouh Jisssi

Kijú (Chefe Grande}, mas não lhe rendem culto algum; pelo contrário,
quando troveja; suppondo pelo seu caracter adiante relatado que não pode
aplacar a ira senão pelo medo, lanção flexas ao ar com muitos gritos,

dizendo que o Krentouh Jissa Kijú jakjemes (que o Grande Chefe está bravo)
e que precisa amansá-lo ou atemorisá-lo. São nômades, quer dizer, nunca
residem no mesmo lugar dotts dias arranchando se n'aquelle, onde matão

caça; são anthropophagos e gostão principalmente de negros, que chamão
Ankorá (macaco de chão) porém nunca deixão de passar a carne no calor do

fogo; comem algumas poucas raizes,e entre ellasa caratingã; também comem
cipós,que contêm alguma féculas assaz abundante e agradável...
... No mais, ignorào inteiramente o uso de plantas medicittaes, e nunca vi
usar se não de hum só remédio, que consiste em encher de cinza, ou terra,

qualquer ferida, que tenhão, por mais

profunda que seja. São muito

achacados Ador de olhos, e não é raro verno meiodeles tortos e cegos; e tal é

a sagacidade destes últimos, que acompanhão os seus companheiros sem guia
alguma...

... Estão continuadamente em guerra com os seus visinhos. As suas flechas
são hervados com uruai; vivem até huma idade avançada, e hum delles

parecia me ter mais de 150 annos para cima. Abrimos huma picada entre
brejos e pântanos n'huma distancia de dez léguas, onde encontramos os
vestígios do caminho de Bento Lourenço; ia o nosso mantimento carregado às
costas dos soldados, e dos botocudos mansos; porém, tendo nós encontrado

outros botocudos da mesma nação dos Nak- Nanuks mais bravios ainda, e

aos quaes foi-tws preciso distribuir víveres para grangear a sua amizade,
fomos obrigados a estabelecermos na beira do Mucury, e alli fazer um
quartel do mesmo nome" (Rcinalt, Pedro Vitor. Relatório tia exposição dos
rios Mucury e Todos OS Santos, I Rccreador iMineiro, Periódico Literário,
Tomo .3, número 30,1846).
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Além desse autor, informações históricas comprovam a existência de um
Outro quartel na região: o Quartel de 'Iodos os Santos.
Em 1847, os empresários Teófilo e Benedito Ottoni publicam "Condições

para a Incorporação de uma Companhia de Comércio e Navegação do Rio
Mucuri", que se denominou Companhia do Mucuri. Seu objetivo era
ligar o Norte de Minas com o Rit) de Janeiro através do litoral,
aproveitando as águas e as margens do rio Mucuri. Neste mesmo

documento, ressaltam-se as perspectivas da região, tendo a agricultura
como alternativa promissora (Chagas, 1956).

Tal Companhia de Comércio e Navegação do Rio Mucuri consolidou-se
definitivamente em 1852, sob a forma de sociedade anônima, com um

capital de hum mil e duzentos contos de reis, representado por quatro
mil ações do valor nominal de trezentos mil reis.

Ainda segundo Chagas (op. ctí.l. destle a primeira expedição, em 1847,

Ottoni se havia capacitado dos exageros sobre a navegabilidade do rio
Mucuri, Porém, as informações prestadas pelo Governo não coincidiam
com a verdade dos fatos. A comunicação de Minas Novas com o oceano,

segundo os roteiros conhecidos, dependia de 70 km de estrada por
construir e de 240 km de navegação fluvial, a aproveitarem sem grandes
obras de engenharia. Porém, nos estudos da Companhia de Comércio e
Navegação do Rio Mucuri tornou-se logo evidente que apenas eram

navegáveis 170 km do rio Mucuri (de sua foz até a Cachoeira de Santa
Clara); e que se fazia mister a construção de cerca de 240 km de estrada.
Ainda conforme este mesmo autor, para uma melhor execução dos

trabalhos desta Companhia, Ottoni criou três seções:

- a primeira seção, orientada pelo irmão Augusto, ficou incumbida de
fundar os armazéns, plantar as rocas e as pastagens em Filadélfia. A ela
coube ainda regularizar as comunicações tle Filadélfia com o Alto dos
Bois (Estrada para Minas Novas) e com a Trindade ou Arapuca (Estrada
para o Serro);

- a segunda seção, dirigida por Joaquim José de Araújo Maia, teve a
incumbência da construção e alinhamento de uma estrada ligando Santa
Ciara a Filadélfia;

- e a terceira seção, chefiada por Manuel Esteves Ottoni
(superintendente), teve a incumbência de tudo o quanto se faz de Santa
Clara até a vila de São José de Porto Alegre: limpeza c desobstrução do

rio, fundação tios armazéns em Santa Clara, olarias, cais de pedra e
oficinas diversas.

A partir de 1853, envidaram-se esforços para a colonização do Mucuri.
Dois agrônomos alemães (Hcrman Scholobach e Otto Voigt), incubiramCap. V- Diagnóstico /ImbiViiial da Área deInfluência Indireta, PCH Mucuri, pág 154
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se de negodar contratos com a Scholobach e Morgenstern, de ambiental
Leipzig, no sentido de viabilizar a vinda de dois mil colonos alemães num
prazo de dez anos. Em 1857, a estrada de Santa Clara até Filadélfia já
estava concluída e, em avançado estado, as estratlas tio Alto dos Bois ea

tle Peçanha. Nesta ocasião, Filadélfia se apresentava, pelo afluxo de
imigrantes negros e índios, como um florescente arraial. Neste mesmo
ano, o Governo Provincial a elevou a distrito de Minas Novas.
Quanto à Colônia de Santa Clara (o Porto do Mucuri), a estrada e a sua

infra-estrutura comercial constituíam-se nos principais elementos
indicadores do progresso emergente. Vários imigrantes europeus ali
instalados garantiram a manutenção e o desenvolvimento do lugar.
Atualmente, no local onde se situava esta florescente vila no século

passado, restam apenas ruínas de alicerces das edificações que
compunham aquele conjunto urbaníslico. Com a implantação do AHE
Santa Clara, concentraram-se esforços, por parte do Empreendedor CESC

no cumprimento dos dispositivos legais, no sentido do resgate histórico e
arqueológico dos testemunhos remanescentes desta antiga Colônia.
Estes testemunhos remetem às principais fases da ocupação histórica.

Um total de 16 estruturas arqueológicas foram identificadas, e objeto de
escavações e evidenciações arqueológicas. Destas estruturas da fase inicial
da Colônia, pode-se perceber a partir da cultura material, uma
diversidade do uso das estruturas, muitas das vezes comprovando as

informações decorrentes das fontes documentais e das informações orais
obtidas na fase de pesquisa de campo.

A pesquisa arqueológica trouxe também à luz, dados pertinentes ao
universo cotidiano dos seus moradores, como também sobre técnicas e

modos de produção e aspectos das diversas épocas da Colônia Santa
Clara.

Apresenta-se, a seguir, a descrição dos sítios arqueológicos encontrados
na Ali da PCH Mucuri, em pauta.

5.4.2.3 - Sítio Arqueológico Histórico
Sítio Arqueológico Histórico Helvécio leão
Propriedade: Ostvaldo Murta

Localização', margem da estrada que liga Carlos Chagas à Maravilha, a
100 m do rio Mucuri (coordenadas UTM 277877E, 8055413 N).

Descrição: trata-se das ruínas da antiga residência do Sr. Helvécio Leão.
Foram registrados os alicerces da habitação/sede, ruínas de uma pequena

capela e vestígios de fornalhas e fornos para a coeção de alimentos.
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5.4.2.4 - Sítios Arqueológicos Pré-Hlstóricos
SítioArqueológico Pré-histórico Helvécio Leão
Propriedade: OSWaldO Murta

Localização: leito da estrada que liga Carlos Chagas à Maravilha
(coordenadas UTM 277877E, 80554 13N).

Descrição: sítio arqueológico cuja informação oral (Sr. José Antônio de
Almeida) foi obtida junto à comunidade de Maravilha. No momento da
abertura da estrada, o trator evidenciou duas panelas de índios que

permaneceram no local por muito tempo. Devido à constante
manutenção da estratla, os vestígios desapareceram. A informação da

ocorrência arqueológica foi confirmada, posteriormente, pelo Sr.
Arquinto e seus familiares, todos eles residentes na margem esquerda do
rio Mucuri. A área foi inspecionada, não tendo sido possível identificar a

localização exata tios vestígios. O local merece ser vistoriado com
acuidade, durante a execução do Projelo de Prospecção Arqueológica (a
ser implantado pelo PCA - Plano de Controle Ambiental).

5/770Arqueológico Pré-Histôrsco fazenda Palmeirinha
Propriedade: Francisco Assis Mendes Barbosa
Localização: coordenadas UTM 284625E, 8059539N.

Descrição: este sítio arqueológico é um dos locais aponlados como sendo
um dos núcleos de aldeamcntos indígenas, situado nas proximidades do

córrego da Aldeia que, segundo as informações obtidas no local, existiu
até o início do século XX. /Vinda baseando-se nestes depoimentos, obteve-

se a informação de que este assentamento indígena iniciava-se nas
cabeceiras do córrego da Aldeia, ocupando grande extensão. Findava na
Pedra do Zé Maurício, um dos marcos geográficos mais significativos da

região. Esta área de concentração de vestígios cerâmicos foi indicada pela
esposa e pelo filho tio Sr. Francisco. Encontra-se localizada defronte à
sede da fazenda, ás margens de um pequeno curso tPágua, estando
recoberta por pastagens. Em razão da cobertura vegetal e do constante
pisoteio de gado, não foi possível, na vistoria, resgatar esta informação
indicada pelos moradores. Em superfície, apenas foi registrado um

pequeno fragmento cerâmico e pequenos nódulos de barro cozido,
constituindo uma amoslra insuficiente para se proceder á uma avaliação
segura sobre a potencialidade do sítio.

SÍTIO ARQUEOLÓGICO PRÉ-HISTÓRICO FAZENDA DA ALDEIA
Propriedade: Sr Waldívio Antunes Silva

Localização: margem esquerda tio rio Mucuri, nas proximidades do
córrego da Aldeia.
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Descrição: local apontado, pelo proprietário da fazenda, como sendo um
dos cemitérios indígenas da região, onde foram encontrados vasilhames
confeccionados em cerâmica. Segundo o mesmo informante, este
cemitério está localizado na "Matinha". O local não pôde ser vistoriado

na ocasião do presente estudo, devendo ser objeto de vistoria para a

identificação destes vestígios durante a execução do Projeto de Prospecção
Arqueológica (a ser implantado pelo PCA>. Faz-se ainda mister a
confrontação das toponímias com as informações cartográficas
existentes na documentação textual e iconográfica, onde são apontados
diversos aldeamentos indígenas.

Stno Arqueológico Barra do Córrego novo
Propriedade: Florisvaldo d(\ Cunha Lopes
Localização: coordenadas UTM281450E, 8056.513N.

Descrição: conforme o informante (Sr. Florisvaldo Lopes), quando seus
pais adquiriram a fazenda em 1927, haviam inúmeros vestígios que
foram identificados por eles como sendo fornos indígenas. Estes vestígios
encontravam-se no interior das matas conhecidas por Boqueirão e que.

até recentemente, notou a presença destes fornos no local. Não foi agora

possível vistoriar a localidade, em virtude de sua situação fora dos
limites da Ali. No entanto, faz-se mister a vistoria técnica durante a

execução do Projeto de Prospecção Arqueológica (a ser implantado pelo
PCA), para efeitos de analogia e cronologia de ocupação.
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6.1 -MEIO FÍSICO
6.1.1 - Geologia

6.1.1.1 • Resultados Gerais

Assim como na AH, dentro dos limites da AID foram mapeadas as

seguintes litologias, indicadas no Mapa 04 )em anexo): Gnaisses
Kinzigíticos, Leucogranito Carlos Chagas e rochas da Suíte Intrusiva
Aimorés (Granito Caladão e Charnockito Padre Paraíso).

Os gnaisscs kinzigíticos e leucogranitos pertencem ao Complexo
Gnáissico-Kinzigítico. Essa unidade é uma associação de gnaisses e
granitos, onde estes intercalam-se concordantemente ou truncam a

foliação dos gnaisses. Bons afloramenlos podem ser observados ao longo
do rio Mucuri, onde as rochas apresenlam-se frescas e cm uma estrada
secundária, situada na margem direita do rio, onde as rochas
apresentam-se superficialmente alteradas.

Os gnaisscs possuem bandamentos centimétricos descontínuos e
granulação que varia de média a grossa. A biotita é dominante nas
listras máficas. Nas listras fclsicas foram observados quartzo, feldspato e

granada. Xenólitos e veios de quartzo cortando os gnaisses são comuns.
Os granitos apresentam granulometria que varia de média a grossa. São
compostos por quartzo, feldspato, moscovita e granada. Esta apresentase disseminada ou em aglomerados.
O contato entre a suíte intrusiva c os gnaisscs kinzigíticos é

aproximadamente meridional e pode ser observado nas imediações da
Fazenda Palmeiras e pela mudança de relevo, sendo o relevo dos gnaisses
menos acidentado que o tia suíte. A porção oeste da área corresponde a
suíte intrusiva; e a leste ao domínio dos gnaisses kinzigíticos e
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leucogranitos (Carlos Chagas) associados. Um pequeno corpo ÍSS/ííiVÍÍ
do granito Caladão foi observado na porção leste, a poucos kilômctros do
futuro eixo tle barragem.

Os granitos e charnockitos da suite intrusiva são densamente

porfiríticos, com fenocristais de até 9 cm de tamanho, envolvidos em
uma grossa matriz. Os pórfiros tio churnockito são ligeiramente menores

e mais ovalados que os dt> granito Caladão. A textura tle ambas as rochas
é isotrópica.
Os afloramentos da suíte intrusiva são abundantes, o que facilita o

mapeamento, mas nos locais onde as rochas apresentam-se alteradas fica
difícil a identificação entre granitos e charnockitos. O critério adotado em

campo para diferenciar os litotipos foi a observância das características
citadas na literatura (Relatório da Folha Mucuri, Projeto Leste, versão
2001), tais como:

- a cor amarela esbranquiçada observada nas capas intcmperizadas dos
charnockitos:

- os blocos c malacões de encosta em processo de disjunção csferoidal

típico destas rochas;
-

o

relevo tle

Pontões e afloramentos

maciços

mais angulosos

característicos do granito Caladão.
Bons afloramentos de charnockitos frescos e alterados podem ser vistos

junto ao leito tio rio Mucuri, na estrada que liga o povoado de Maravilha
AO município de Pavão e na Fazenda Barra Mansa, onde os charnockitos

apresentam-se bastante alterados, apresentando se sob a forma de
saprolito. Sua coloração é cinza-esverdeada quando fresco c caramelada
quando mais alterado. Em amostras frescas foram observados
fenocristais de feldspato de 5 a 7 cm de tamanho, quartzo, biotita,

hiperstênio e alguma granada. Xenólitos de gnáisse foram encontrados
nos charnockitos, que afloram na ponte próxima ã Fazenda São Dimas.
Os afloramentos do granito Caladão foram melhor observados ao longo
tia estrada que liga a cidade de Presidente Pena ao povoado de Maravilha.
Nesta estrada os granitos apresentam-se sob a forma de pontões e

lajedões alongados. Dentro da AID, os afloramentos do granito foram
observados na sede da Fazenda Palmeiras, em suas proximidades e na
Fazenda

Ires Marías. Na sede da

Fazenda Palmeiras os granitos

apresentam-se bastante alterados, estando os feldspatos caulinizados.
Quando fresco, o granito Caladão apresenta uma matriz porfirltiea

grossa composta por fenocristais de feldspato claro retangulares e
ovalados de até 8,0 cm de tamanho, quartzo, biotita e, cm pequena

quantidade, granada. Em todos os afloramentos descritos na suíte pôde
se observar uma ligeira orientação para NE com caimento 20-40" SE.
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6.1.1.2 - Recursos Minerais

Os granitos porfiríticos e charnockitos da Suite Intrusiva Aimorés,
mapeados

na

AID

apresentam

possibilidades

potenciais

para

revestimento ornamental.

6.1.1.3 - Situação Mineraria Legal
A Construtora Queiroz GalvãO solicitou junto ao DNPM em 08/09/1998

o bloqueio de área, com processo protocolado sob o número
1998/930108.

Uma pequena área situada próxima ao remanso, fora da Área de
Influência Direta (AID) foi requerida ao DNPM por Ricardo da Boa

Viagem Parahyba, para pesquisa mineral de rochas ornamentais, através
do processo protocolado sob o número 830604/96, mas foi indeferido
por não cumprimento de exigências.

6.1.1.4 - INA^ESTIGAÇÕES GKOLÓGICO-GEOTÉCNIGAS
As investigações geológico-geotécnicas de subsuperfície, constaram,
inicialmente, de dois poços manuais cm solo, um em cada margem do
rio, denominados PMD-1 e PME-1. O alinhamento destes poços em

planta, foi coincidente com o primeiro eixo de barragem previsto.

O poço PMD-1 foi escavado até 5,15 rn, sendo paralizado sem atingir o
topo rochoso. Ele tem a cota de boca na El. 205, 50 m e apresentou o
seguinte perfil do terreno:
- 0,0 a 3,0 m: colúvio, constituído por areia fina argilosa, pouco siltosa,
amarela;

- 3,0 a 5,15 ro: idem, vermelho amarelado.

O poço PMIi-2 foi executado até 6,25 m de profundidade. Ele tem a cota
da boca na EL 210,30 m c apresentou o seguinte perfil do terreno:

~0,0 a 4,50 m: colúvio, constituído por areia fina argilosa, pouco siltosa,
amarela;

- 4,50 a 5,80: idem. vermelho amarelado;

- 5,80 a 6,25: solo residual vermelho, com nódulos brancos no final e
com fragmentos de rocha medianamente a muito decomposta.
Mais tarde, com base nas inspeções de campo e na análise dos

levantamentos topográficos executados, foi definido um novo eixo para o
barramento, cerca de 60 m a montante e paralelo tio eixo anterior.

A partir dai, já com o arranjo das estruturas estabelecido, foi
programada uma campanha de investigações geológico-geotécnicas
constituída por sondagens rolalivas, mistas e poços manuais, além de
Cap. VI —Diagnóstico Ambiental da Área deInfluência Direta, PCH Altiriiri. pâg.ibl

s?Y
LIMIAR
ensaios de campo (SPT no trecho em solo da sondagem mista e SÍ^taÍ
perda d'âgua no maciço rochoso cm todas as sondagens) c de
laboratório, para atender, principalmente, aos estudos de fundação e das
escavações cm ro< ha das referidas estruturas.

FOi executado um total de sete sondagens rotativas, uma sondagem

mista e dois poços de inspeção, cujas características principais
encontram-se indicadas no Quadro 55.

Quadro 55: SONtUBENS rotativas, mista t POÇOS deinspeção míauzaíx>s para os estudosgi:oi.ógkx>-geotí!cnicos oa PCH Mucuri.
Sondagem /
i'(>(<>

SM-1

Locali/ação

Barragem-O. D

Coordenadas

Cota da bota

Espessura Capeamento

iml

Solo (ml

Profundidade

Fínal (m)

Norte

Este

S05 lf<4 i

289185

209 68

•).'•! 1

17,00

0.40
2.10
0,40

H 50

15.00

SK

i

Canal «Ir Fuga

8053478

289 2 15

i:\soo

SR

J

Tomada d'Agua

8053548

289228

I9|,o2

i ,is.i iii força
Vertedouro

8053506

289246

!79<V

8053540

289269

175.14

SR-7

Barragem - O.E

«05.1536

289358

209.20

SR 8

Vertedouro

B033539

289297

175.40

SK-y

Vertedouro

8053549

289297

175,40

PMD-.I

Barragem - O.D
Barragem - O.fc

805.1546

289165

222,92

9.30

9.30

8053535

2H9383

218 28

4.60

4.60

SR-5

SR-6

PME-4

-

0,45

ZSjOQ
21.22C)
17.00
16,021 •)

-

12,761"í

' PVRO INCLINAIX>30V COM A VERTICAL, SOSENII/X) DO RIO. PROFUNDIDADE TINAl. }Â CORRIGIDA; ' ' FURO INCLINADO 45' COM A VERHGAL,
NO SL-VIIDO DO RIO; PROFUNDIIXWk 1'INAL )ÁCORRIGIDA.

As investigações indicaram que as camadas de solos coluvionar e
residuais ocorrem sobrejacentes ao maciço rochoso, sendo muito

consistente e geralmente pouco fraturado, ainda que as espessuras deste
capeamento aumentam á medida em que se sobe as ombreiras, conforme

mostrado nas seções geológico-geotécnicas A-A e B-B do Desenho MUC03-05 (em anexo).

A análise das testemunhas da sondagem revelou que, nos níveis de
fundação das estruturas de concreto e canais, a rocha se apresenta com

excelentes condições geotécnicas, ou seja, grau de recuperação muito
alto, muito rcsistenle e em geral sem fraturas ou pouco fraturada.

Apenas as sondagens SR-8 e SR-9. que foram executadas na margem

esquerda do rio, indicadas respectivamente 30° e 45° com a vertical (vide
Desenho MUC-03-04, cm anexo), acusaram alguns trechos em que o

maciço rochoso encontra-se muito fraturado e com grau de consistência
médio a alto, indicando a rocha com qualidade inferior nestes locais. O

objetivo desta sondagem era investigar o maciço rochoso no leito do rio,
na região do vertedouro, e os resultados indicaram que, na cota de
fundação da estrutura, a rocha se encontra cm excelente condições, ou
seja rocha sã, muito consistente e forro medianamente fraturado. Os
trechos com qualidade inferior ocorreu bem abaixo da referida cota e
portanto não ofereceu qualquer risco para o assentamento da estrutura.

Cap, VI —DíagtióitiCO Ambiental da Área de Influência Direta. PCH Mucuri. pág.162

/??9

LIMIAR
fNGENHARIA
AMBItNTAL

Com relação à permeabilidade do maciço, verificou-se que. de uma
maneira geral, ele é estanque. Apenas a sondagem SM-1, na fundação da
barragem, margem direita, bem como a SM-8 e a SM-9 acusaram perdas
d'água. Todas as demais indicaram perdas nulas, conforme indicado nos
Desenhos MUC-03-05 e MUC-03-06 (em anexo).

Foram realizados ensaios de densidade com amostras de testemunhos de

sondagens SM-l e SM-4. Estes ensaios foram requeridos, pelo fato de
verificar que a grande maioria dos testemunhos c de afloramentos de

gnaisse analisados apresentarem, na composição mineralógica, a

presença constante de granada, por vezes em grande quantidade. Os
resultados destes ensaios são apresentados no Quadro 56.
QUADRO 56: RESULTADOS DOS ENSAIOS GEOLÓGICOS EXECUTADOS NA PCH MUCUR!
<
Sondagem

••.-_*

IIJ
I- •
Profundidade
(m >

Densidade (g/tm

l l . i . ^ i . U 4 . Ia / n n l l

5AÍ-Í

5.00 a 5,15

2.937

SM-l

5,15 a 5,35

2,896

SM-1

4.38 a 4.60

2.87(.

6.1.1.5 - GeotecniadoLocaldo Aproveitamento
Os resultados dos estudos de campo permitiram esboçar um modelo
conceituai da característica geológieo-geotecnica do local do

aproveitamento, de forma a subsidiar os estudos de engenharia para a
PCH Mucuri.

Com base na análise do mapa geológico (vide Mapa 04, em anexo) e das

investigações de campo realizadas, pode-se destacar as seguintes
características geológico-geotécnicas do local do aproveitamento:

- nas partes mais baixas das ombreiras, até aproximada mente a El.200
m, verificou-se que, em geral, os capeamentos de solo coluvionar e solo
residual se apoiam diretamente sobrea rocha sã ou pouco decomposta. A

espessura do solo residual também é pouco expressiva, via de regra
inferior a 10 m. Nas partes mais altas, por exemplo acima da FJ.210,
onde se executaram os poços de inspeção, é que as camadas de solo são

mais espessas, atingindo valores da ordem de 9,30 m na ombreira direita
(PMD-3) e 4,60 a 6,20 m na ombreira esquerda lPME-4 e PME-2);

- em alguns trechos do leito do rit), a montante e a jusante do local do
barramento, ocorrem depósitos atuvionares, constituídos por areia media

a grossa. Estes depósitos são, em sua maioria, submersos e se estendem
por toda a largura do leito do rio;

- o maciço rochoso são apresenta-se pouco a medianamente fraturado,
ocorrendo juntas tectônicos subverticais de direções variadas e juntas de
alivio, que acompanham a topografia da superfície rochosa.
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Ainda com relação aos estudos geológico-geotecnicos realizados, podem
ser formuladas as seguintes considerações complementares:

- a área de interesse ao aproveitamento está sob o domínio de terrenos
metamórficos gnáissico/graniticos, com características muito favoráveis
à implantação da barragem e das estruturas associadas;
- as estruturas geológicas que ocorrem no local são, basicamente, a
foliação principal, as tl«)bras nos gnaisscs, as fraturas subverticais e as
juntas de alívio;
- os sistemas de fraturas subverticais exercem forte influência na

orientação do canal tio rio Mucuri, assim como de seus tributários.
6.1.2- Geomorwi.ogia

Conforme já citado, a AID da PCH Mucuri e composta por duas unidades
geomorfológicas: as Chãs Pré-Litorâneas e a Depressão Marginal.

Fm função da variação litológica, o relevo correspondente às Chãs
apresenta as menores elevações, em função de sua menor resistências aos
processos erosivos- Típico de rochas gnáissicas, o relevo caracteriza-se
por pequenos morros e colinas (algumas do tipo meia laranja), suaves,
predominantemente convexas e de declividade baixa a média.
Na porção correspondente â Depressão Marginal, o relevo apresenta uma
configuração irregular, em função da erosão diferencial, que atuou sobre

os charnockitos e granitos porfirílieos da suite intrusiva. As bordas da
suíte, compostas pelo granito Caladão, constituem as maiores elevações,
sendo caracterizada por Inselbcrgs e Pontões. O interior da suíte é

composto pelos charnockitos e o relevo do charockitos caracteriza-se por
morros tle encostas convexas e elevações menores que as do granito
Caladão.

Dentro da AID, o sistema de drenagem correspondente à suíte intrusiva é

do tipo dentrítico, ocorrendo em menor proporção o retangular
dentrítico, condicionado pelo sistema de fraturas de direção NE-SW, NW-

SE e N-S. No Complexo Gnáissico Kinzigítico as drenagens são
subdentríticas, estando as principais orientadas segundo direção NVV-SE,
indicando condicionamento estrutural (vide Mapa 06, em anexo). A

maioria das drenagens não possui vegetação ciliar.
O canal do rio Mucuri, tlentro da AID da PCII Mucuri, é formado por

meandros irregulares, além de um pequeno trecho retilíneo com
ocorrência ocasional tle ilhas vegetadas. É encaixado, porém pouco
profundo. Não apresenta sinais de assoreamento, podendo-se observar,
em vários trechos, a exposição de maciços rochosos em seu fundo de

Cap. VI —Diagnóstico Ambiental daÁrea deInfluência Direta, PCH Mucuri, pág. 164

4&
LIMIAR
leito. Possui direção geral NVV-SE. sendo condicionado por dois ^""nÍaÍ
sistemas de fraturas de direção NE-SW e NW-SE.

AO longo do rio existem pequenas planícies aluvionares, ora ct)nsideradas

como uma terceira unidade geomorfológica. Agranulometria do solo das
planícies varia tle argila a areia média.

Observou-se que na parte correspondente ãs Chãs, as planícies são mais
largas e extensas. Este fato pode estar relacionado á substituição das
florestas nativas por pastagens. O desmatamento intenso favoreceu,
além da diminuição do volume de água, a dissecação mais rápida do
manto de intemperismo c, dessa forma, o fornecimento de sedimentos

para as drenagens e leito tio rio, por meio de processos erosivos.
O limite da AID é marcado por morros de topo plano e colinas

predominantemente convexas, típicas de formações graníticas, de
declividade média (em torno de 20%). As vertentes são recobertas por

pastagens. A vegetação atinge maior porte somente no topo dos morros.
das colinas e em alguns anfiteatros.

Foram observados focos de erosões do tipo laminar e linear. As erosões
laminares são as mais freqüentes, ocorrendo sempre nas vertentes
convexas. onde o escoamento é difuso. As erosões lineares ocorrem,

preferencialmente, nas vertentes côncavas, onde o fluxo da água é mais
concentrado, apresentando-se sob a forma tle sulcos e ravinas pouco
profundas. As erosões são mais freqüentes na margem direita do rio
Mucuri.

Nesta

mesma

margem

há uma

voçoroca

ativa,

com

aproximadamente 60 metros de extensão, por 30 de largura, situada
próxima ao local onde é prevista a construção do eixo da barragem.
Por fim. observou-se que os caminhos do gado associado à ausência de

cobertura vegetal adequada estão favorecendo o deseneadeamento dos
dois tipos de erosão c pequenos movimentos de massa associados às
erosões laminares.

6.1.3 - PEDOWGIA

6.1.3.1 - Resultados Gerais
Na AID foram identificadas as mesmas classes de solos c de capacidade de

uso e potencial agropecuário dos solos observados para a Ali (vide Mapa
08, em anexo).

O uso predominante c representado por pastagens, bastante degradadas
devido ao pisoteio intenso do gado, mau uso e conservação do solo. Na

maioria das vezes, não são respeitados a capacidade e potencial
agropecuário de cada classe de solo, em conformidade ao tecnicamente
recomendado. Por estes motivos, observam-se intensos processos
erosivos nas pastagens, em forma tle sulcos, ravinas e voçorocas.
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Nos Quadros 57 e 58 tem-se a síntese dos resultados obtidos, referentes à

classes de solo, capacidade de uso e potencial agropecuário dos solos da
AID da PCH Mucuri.
JUADRO 57: OASSSS DE SOLOS DA AID DA PCH MUCURI.
percentual (%>

Arca lha)

Classe de Solo

Argissolo

-. : i h -; -

72,0.1

tílrissolo

9.73

0

Cambissolo

2->2,00

4.03

Neossolo Flúvico

1.185,31

16,36

Cambissolo + Argissolo

18.02

0.25

Latossolo + Argissolo

lt>i, Ho

,.

Cambissolo + Neossolo I.itólica

54,41

0.75

7.244.80

100.00

lotai

i :

15

FONTE' PlANIMETRIA 1)0 MAPA 08. EM ANEXO.

UVADRO 58: ClASSIS DE CAPACIDADE DtUSO EPOTENCIAL AGROPECUÁRIO
DOS SOLOS DA AID DA PCH MUCURI,

Classes de Potencial Agropecuário Arca|ha)

Percentual )%)

11

9.73

0.13

111

362.20

5.00

IV

4.524.77

62,46

V

1.162,80

16,05

V»

1.185,30

16.36

7.244.80

100,00

Total

FONTE: PUSJMETRIA DO MATA 08, EM ANEXO.

De

acordo

com

os

resultados

acima

expostos,

a

AID

é

predominantemente constituída (62,46% da superfície total considerada)
pela Classe IV. Esta é caracterizada por solos rasos a médio/profundo;

cambissolo, argissolo (principalmente) e latossolo; relevo ondulado a
forte ondulado, com declividade tle 20% a 50%; fertilidade baixa com

déficit hídrico em determinado período do ano, forte susceptibilidade a
erosão; inviabilizando a mecanização. Estes solos são recomendados para

culturas perenes c pastagens com práticas de conservação tio solo.
A segunda e terceira maiores ocorrências (16.36% e 16,05% da superfície
total) da AID foram obtidas, respectivamente, para as Classes Vii e V,

Esta última eqüivale a solos rasos a médio Cambissolos, Ne«»ssolos
litólicos e afloramentos de rocha, relevo forte ondulado a montanhoso

com declividade maior que 50%, fertilidade baixa. Constituem solos com

grandes restrições a culturas permanentes e pastagens, podendo ser
plantado apenas com manejo especial. Além disto, são recomendados
como áreas tle preservação permanente.

Especificamente para a faixa terrestre (580,38 ha) a ser inundada pelo
reservatório da PCH Mucuri (800 ha, lembrando-se que os 219,62 ha
restantes correspondem à calha natural do rio); bem como a ser
estabelecida como Área de Preservação Permanente (787,18 ha), a

distribuição das Classes de Solos e de Uso e Potencial Agropecuário dos
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Solos são expostas nos Uuadros 59 nté 62. a seguir. Notar-se- IKntaÍ
á, novamente, o predomínio das Classe IV e a Classe Vii, nas mesmas.
Quadro 59: Classes desolos da faixa terrestrea ser inundada
pelo reserva1ôri0 da pch mucuri.
Percentual (%|

Área lha)

Classes de Solos

Argissolo

.->;>-;:

14.89

Cilrissolo

9.10

1,57

Neossolo Flúvieo

470.46

81.06

Lalossolo + Argissolo

14.40

2,48

"lotai

580,38

100.00

EíiNTI: PlASIMttRIA DOMÁPA 08. EMANtXO.

QUADRO 00: ClASSFS DE CAPACIDADE DE USO EPOTENCIAL.
AGROPECUÁRIO IHJhl SOLOS DA FALXA IERRFSTRE A SER INUNDsllM PELO
RESERVATÓRIODA PCH MUCURI.

Classes de Potencial Agropecuário Área <lia)
11

Percentual ("->)

9.10

1.57
0.08

III

0,44

IV

95,01

Io. 17

V

6.03

1,04

Vii

469.80

80.95

Total

580.38

100.00

FONTE: PLANIMETRIA DO MAPA 08. EM ANEXO.

Quadro61: Classes de solos da Ária de Preservarão
Permanente (APP) da PCHMucuri
Classes «!»' Solos

Área (lia)

Percentual \%)

Argissolo

318.82

40.50

tileissolo

0,63

o.os

Neossolo Flúvico

I9t..3l

50.35

Latossolo + Argissolo

7 1 12

9,07

Total

787.18

100,00

Fonte- Punlmetria do Mapa 08, emanexo.

quadro 62: classes de caj'acidave de uso e potencial

agropecuário íxtosolos da área de preservaçáo
permanente (app) da pchmucuri
Classes <le Potencial

Agropecuário

Área lha)

Percentual ("b)

11

0,63

0,08

ui

8.35

1,06

IV

342,60

V

39.55

Vii

396,05

50,31

Total

787.18

100,00

43,52
15,02

Fonte: planlw.tria do mapa 08, em anexo
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6.1.4 - Patrimônio Natural

Na AID, o rio Mucuri lem seu leito sobre rocha granítica, apresentando
pequenos afloramentos rochosos em seu curso, que formam pequenas
corredeiras e ilhotas, algumas destas com cobertura vegetal expressiva.
Aparecem em alguns pontos isolados, bancos de areias que formam

pequenas praias fluviais, contudo, estas não são utilizadas pela
população.
A montante do rcmanso do futuro reservatório da PCH Mucuri,

encontra-se o povoado de Maravilha, onde está localizado o conjunto de
corredeiras denominadas de Cachoeira dos Jacarés e dos Bois, que é

utilizado pela população local para o la/.er, geralmente nos finais de
semana e feriados (UTM 277525E/805725ON)-

6.2 - Meio Biótico
6.2.1 - Ecossistemas Terrestres

6.2.1.1 - Cobertura Vegetal e Uso e Ocupação dos
Solos

A cobertura vegetacional da Área de Influência Direta (AID) apresenta
situação similar para com a Ali, decorrente dos processos históricos de
usos e ocupação da paisagem, bem como pela principal atividade
econômica ser constituída pela pecuária extensiva de corte. Sendo assim,

as seguintes tipologias de ambientes ocorrem na AID, em pauta (vide
Mapa 10, em anexo):

- capoeira de floresta estacionai semidecidual (FS1);
- capoeirinha de floresta estacionai semidecidual (FS2|;
- vegetação ciliar (MC);
- brejos (B);
- pasto limpo (PL);
- pasto sujo (PS);
- afloramentos rochosos (AR);

- cultivo temporário (CO.

A quase totalidade da AID encontra-se atualmente destituída de sua
vegetação original, tendo um predomínio de pastagens, que ocupam
93,81% da superfície estudada, englobando-se pastos limpos e pastos

sujos. Há um predomínio de pasto sujo (81,13%), equivalente a 5.877,39
ha da superfície mapeada (vide Quadro 63).
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Quadro 63:Distribuição dasclasses de usoe ocupação do solo e
cobertura vegetal da área de influência direta da pch muci/ri.
t lasses ile liso e Ocupai ão <l<>

Solo e Cobertura Vegetal
Capoeira de floresta estacionai

Área (ha)

Percentual

(%l

23.75

0.33

359,80

4.97

Vegetação ciliar (MC}

18.92

Brejo (11)

39.10
919.00

0.26
0.54

semidecidual (I-Sll

Capoeirinha de floresta estacionai
semkleciilual (FS2>

Pasto limpo (PU

12.68

81,13

Pasto sujo (PS)
Afloramcntos rochosos (AR)

5.26

Cultivo temporário íCTl

• 58

0,02

Total

7.244,80

100,00

• ,:•;.','

•'.;•(

0.07

FONTE: PLANIMFTRIA DO MAPA 10. EM ANEXO.

Entretanto, embora dominantes, as pastagens encontram-se bastante

degradadas em função do pisoteio pelo gado, do mau uso e ma
conservação do solo. Por estes motivos, observam-se erosões em forma
de sulco, ravina e até mesmos voçorocas, que podem também ser
observados, inclusive, próximo às margens do rio Mucuri,
Os remanescentes tle floresta estacionai semidecidual são representados

por fragmentos reduzidos, secundários e descaracterizados. Estes
fragmentos são diferenciados por dois estágios atuais de sucessão:
capoeira (estágio intermediário) e capoeirinha (estágio inicial), os quais
estão restritos a locais de difícil acesso, recobrindo parcialmente as

encostas e topos tle morros. As famílias Sapotaceae e Lauraceae foram
pouco representadas nesses fragmentos (vide Anexo I), o que
possivelmente, indica o estado secundário dessas formações, já que essas

espécies, normalmente, ocorrem em estágios sugestionais mais próximos
ao clímax. Cabe também mencionar que não foram constatadas espécies
florísticas ameaçadas de extinção, conforme "Lista vermelha das espécies
Ameaçadas em extinção daflora de Minas Gerais" (Mendonça e Lins, 2000).

As florestas ciliares foram quase excluídas da paisagem, restando
somente esparsos remanescentes, localizados, em sua maioria, em ilhas
existentes no rio Mucuri, além de alguns trechos de suas margens e tle

seus afluentes. Entretanto, em sua maioria, apresentam-se estreitas e

pequenas, sendo representadas por "vegetação ciliar" (fileiras de árvores)
ou "capoeiras ciliares".
É notório o caráter secundário da vegetação, pois [iodem ser observados
densos agrupamentos de palmeiras (/líta/ea sp.|, demonstrando o

processo de devastação que a paisagem vem sofrendo. Esta palmeira
possui um grantle poder de regeneração c seus frulos suportam as
queimadas com grande facilidade. Outro aspecto comprobatório do
caráter secundário é a presença constante de espécies pioneiras, como a
embaúba [Cetropia sp.), principalmente na vegetação ciliar.
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Englobando-se as formações de capoeira e capoeirinha de floresta
estacionai semidecidual, bem como a vegetação ciliar, tem-se o valor

total correspondente a 402,47 ha, equivalente a 5,56% da AID (vide
Quadro 63, anterior). Há um predomínio de capoeirinha (359,80 ha),
enquanto a capoeira e a vegetação ciliar ocorrem cm menores proporções
representando, respectivamente, somente 0,33% e 0,26% tia AID.
Além dessas formações, existem brejos cm algumas várzeas e drenagens,
assim como raros cultivos (temporários). Por fim, também destacam-se

vários afloramentos rochosos, mas sobre poucos desenvolve-se uma
vegetação rupestre. Englobando-se brejos, afloramentos rochosos e
cultivos temporários, estas categorias representam somente 0,09% da
AID.

Especificamente para a área do futuro reservatório (equivalente a 800 ha
totais), a ser formado pela PCH Mucuri. quase todas as tipologias de
hábitats supracitados ocorrem na bacia de acumulação, à exceção de
capoeira de floresta estacionai semidecidual e afloramentos rochosos
(Quadro 64). Há igualmente um predomínio de pastagens (70,72% da
área total), englobando-se pastos sujos (54,98%) e limpos (15,74%). A
calha natural do rio ocupa 27,45% da superfície, enquanto as formações
florestais (reunindo-se capoeirinha de floresta estacionai semidecidual e
vegetação ciliar} somam somente 1,25%, equivalente a 9,97 ha. O

restante da superfície (0,58%) corresponde a brejos e cultivo temporário.
Quadro 64: Distribuição das classes de um e ocupação do solo
ECOBERTURA VEGETAL DAÁREA DO FUTURO RESERVAIÔRIO DA PCH
MUCURI,

Classes de Uso e Ocupação do
S«)lo e Cobertura Vegetal

Capoeirinha ile florcsla
estacionai semidecidual (FES2)

Área (ha)

Percentual (%)

0.23

0.03

Vegetação ciliar (MC)

9,74

1,22

Brejo (BI
Pasto limpo (PL)

•1.10

0.55

125.93

15,74

!\istosuiu

•IW.S2

54,98

Cultivo temporário (CT)

0,26

0.0.1

Calha natural da rio

219.62

27.45

Total

800.00

100,00

i":

Fonte: planimetrli do mapa 10, emanexo.

Por fim, especificamente para a Área de Preservação Permanente (faixa de
100 m marginais ao futuro reservatório, que irá sofrer restrições de uso
antropogènico), equivalente a 787,18 ha totais, quase todas as tipologias
de hábitats supracitados são presentes (Quadro 65). Novamente, as
pastagens são dominantes (97,15% da superfície total), englobando-se
pastos sujos (82,29%) e limpos (14,85%). Reunindo-se capoeirinha de
floresta estacionai semidecidual e vegetação ciliar, as formações florestais

somam somente 0,81%, equivalente a 6,35 ha. A superfície restante
(2.05%) corresponde a brejos c cultivo temporário.
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QUADRO 65: DISTRIBUIÇÃO DAS CtASSES DE USO EOCUPAÇ-lO DO SOLO ECOBERTURA
VEGETAI DA ÁREA DO FUIVRO HF.SFUVA IÓRIO DA PCHMUCURI.
Classes de Uso c Ocupação «Io Área (liai
Percentual (M
Solo e Cobertura Vegetal
Capoeirinha de floresta

4,60

0.58

Vctjrtaeâo ciliar (MC)

1.75

0,22

Brejo (B)

I...02

1 04

P;islo limpo fPLl

116,9.1

14.85

I\isl<> suio i!'Sl

f.4 7 HO

82.29

Cultivo temporário tCT)

0,08
787, IH

0.01

estacionai semidecidual (FES2)

lut.r

100.00

fíintf: planlxietria domapa 10, em anexo.

6.2.1.2 - Resultados Faunísticos Gerais

Apresenta-se, a seguir, os resultados gerais obtidos para a fauna de
anfíbios, répteis, aves e mamíferos constatados na região de estudo.
Herpetofauna

Em relação à herpetofauna, foram regisl radas 13 espécies de anfíbios
anuros (distribuídas em 4 famílias); e 18 de répteis, conforme exposto
nos Quadros 66 e 67. Anfibios caccilídeos não foram observados e nem

apontados pelos entrevistados como ocorrentes na região.
Quadro66: Espécies deanfíbios registra/xisnaregiãodaPCH Mucuri. V= Visualizado. VOC- Vocalizando. E=
ENTREVISTA
Família

Bufonldae

Próximo a postes de luz

E

0

0

V; VOC

14

K>0 indivíduos

VOC

14

700 indivíduos

10

140 indivíduos

3

50 indivíduos

1

*> indivíduos

V

1

1 indivíduo

pasto sujo

VOC

6

130 indivíduos

Riacho, poça. área alterta

VOC

5

1 indivíduo

V

•l

4 indivíduos

VOC

2

35 indivíduos

VOC. V

1

40 indivíduos

llvla decipiens
Síifiax fuscovâriits

Seioax gr. Ruber

Icptodaclvlusjiiscus
Leptocalylus uccUalus
Physalacmuscuvieri

Pscudidadc

Abunda ntia

Aproximada

Córrego, poça, brejo, área aberta

Hyla ntinulã

c

N"de Lotais
«Ir Kcgislm

Htifo paracnemis

Hyla crepitans

Leptodactylida

Regbtrô

Hyla albopunclatã
Hyla branneri

Hyltdac

Ambiente de Registro

Espécie

Pseudis ct. fusca

Córrego, poça. brejo, área aberta,

pasto sujo

Córrego, remanso. brejo, área
VOC
alicrla, pasto sujo
VOC
Córrego, área aberta, pasto sujo
Córrego, brejo, pasto sujo
VOC
; si: .ii i\ di . i esso jiróx mo ao Ponto
n° 10

Brejo, poça. córrego, área aberta;

Córrego, poça, lago, brejo, área
aberta, pasto sujo

Córrego, poça, área aherta, pasto
sujo

Lago, brejo, área alwrla

Qiadro 67: Espécies df RÈpnjs registradas na região da PCH Mucuri. E= Entrevista
Nomes Populares Citados nas

Prováveis Espécies

Entrevistas

Cipó-verde
Cipó-marrom

Hábito

Phvlodrias sp . Liophis sp.; Chironius sp.
Chironius sp.; Dvpidodryas sp;

Florestal (arborícola)

Lchinantliera sp; Oxybclis sp.

terrestre)

Jararaca

Bothrops sp.

Jararacussu

BolJirop.-. sp.

Coral

sp.,

Serpenlcs

Atraclus sp.; delia sp , F.rythrolamprus
O\yrhopiu>sp.; Mimirus sp.

Florestal (arboricola.

Florestal, campestre

(terrestre)
: lorcstal. campestre
(terrestre)

Florestal, campestre
(fossorial. terrestre)

IIpo de
Registro
Ê
E
E
E

E
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Quadro 07: Espécies de réfifjs registradas na região da PCH Mucuri. £ = Entrevista, continuação. .
Nomes Populares Citados nas

Prováveis Espécies

Entrevistas

Boípeva, achatadeira

i ipo de

Habito

Registro

Florestal, campestre

Wagieropltis iiimvnm

(terrestre)

E

Florestal, campestre
Serpentes

Lagartos

Amphishaenídcos

Spilotespullalus

Caninana

(urborleola,

F.

terrestre)

Cobra -rega -p rei a

UotypMnps sp.

Campestre (fossonal)

E

Cohra-dagua

í iii/i/iiv >;>., Itelicops sp.

Aquático, terrestre

E

florestal campestre

Cobra-de-vidro

Opbiudes sp

Teiú

Tupinambis sp.

Verde

Ametva ameii-a

Cobra- clarfl-de-

Amphisbaena sp.; leposternon sp.

duas-cabecas
Cobra-esc11ra-de -

duas-cabeças
Jacaré-do-papo-

(fossorial)
Florestal 1terrestre)

Florestal, campestre
(terrestre)

K

campestre

E

Amplusbacna sp.

Florestal, campestre
(fossorial)

E

Cairrtitii laUrostris

Aquátko, terrestre

I.

Aquático, terrestre

E

Crocodilianos

a mareio
íacaré-escuro

Paleosuchus palpebrosus

tliicktnio:.

\ .>±.kU>

Phiynops sp

l lorcsta

E
e

1fossorial)

| Aquático

E

A Figura 5, a seguir, ilustra o detalhamento dos resultados gerais
obtidos.
Figura 5: Herpetofauna observada na região da PCH Mi •« i -iu

a*

J

J"

f

f

#

•

c?

Cf
Anfíbios

Quanto aos anfíbios, o exemplar representante da família bufonidae.

sapo-cururu (Bufo parainemis). foi constatado somente por meio de
entrevistas. Como os demais representantes do gênero, é uma espécie
muito andarilha, com grande capacidade migratória, sendo comum em

áreas residenciais iluminadas, a procura de invertebrados atraídos pela
luz. Por estes motivos, acredita-se que possa estar distribuído por totla a

região de estudo, ocupando os diversos ambientes componentes, bem
como os pontos tle amostragens efetuados (considerando-se as
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características similares da paisagem c a proximidade entre JISmSKí
vários locais de coleta).

Embora

rcgistratla,

tmtra

espécie

de

anfíbio

não

pôde

ser

taxonomicamentc identificada, devido aos poucos registros zoofônicos
obtidos, assim como ausência de confirmação visual. Trata-se de um

bilídeo aqui denominado sp.1. que foi registrado vocalizando em uma

abundância aproximada entre 10 c 20 indivíduos, em um lago associado
a uma área brejosa (no Ponto 10).
Entre os hilídcos, as pererecas Hyla branneri, H. decipiens e /•/. minuta

correspondem a anuros de ocorrência comum e de pequeno porte.
Possuem um padrão de coloração entre o amarelo e o marrom claro e

vocalização grave de curta duração, excluindo-se H. minuta (que possui
um canto característico mais agudo e longo).

Já as pererecas Hyla âlbopunctãta c //. crepitans podem atingir maiores
tamanhos. Costumam ser encontradas em ambientes abertos e lènticos,

sendo comum a ocorrência de H. crepitans em poças pisoteadas pelo

gado, já que utiliza estas marcas tle pegadas durante o cortejo de fêmeas
na época reprodutiva.

Scinax fttscovarhis

é uma espécie freqüentemente encontrada em

banheiros tle casas, ocupando ralos, canos e outras cavidades hidráulicas
de construções, daí seu nome comum de "perereca-de-banheiro". Potle

também ser encontrada cm ambientes abertos com água parada,

vocalizando no chào ou à pequena altura na vegetação (Feto ei aí.,
1998). O exemplar ora registrado estava atravessando a via de acesso no
início da noite, provavelmente dirigindo-se a um local úmido próximo.

Os leptodactilídeos do gênero Leptodaclyuts correspondem a animais que
atingem grande porte (cerca tle 8 cm) e possuem membros posteriores
fortes e carnudos, senilo apreciadas para alimentação humana (L

oceliatus é conhecida como "rã-manleiga" e L. fuscus como ''rãassobiadora"). Apesar de serem encontradas em bordas de matas, são

mais freqüentes cm formações abertas, associadas á água permanente e

parada (Feio ei ai., op. cit.). Physalaemus cuvieri pode ser encontrada
emitindo vocalizações semelhantes ao latido de um cachorro, por isso é
popularmente conhecida como "rã cachorro", assumindo posição
semifiutuantc em pequenas depressões encharcadas do terreno, em

ambientes alagados localizados nas margens dos lagos e/ou poças (Feio
et ai., op. cit.). Entre tais espécies, apenas a "rã-manteiga" foi vista
durante as atividades, ocupando solo nu às margens de rernansos ou

Com o corpo parcialmente mergulhado em porções rasas, mas acredita-se
que estas observações sejam também válidas para as demais.

De uma forma geral, as espécies foram encontradas em brejos, lagos c
córregos situados, em sua maioria, em paisagens abertas. Correspondem
a espécies de ampla distribuição e hábitos menos especializados, sendo
Cap. VI —Diagnostico Ambiental da Área de Influência Direta, PCH Alururi, pàg 17.1
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encontradas com freqüência em regiões modificadas, SSÍÍ/SÍ
excluindo-se apenasStinax gr. ntber c Pseudis ct fusca.
Scínax gr. ruber, a princípio, pode corresponder a S. caldamm ou 5.
duartei, que tem registros para várias localidades do sudeste brasileiro,
sendo abundante no Parque Estadual do Ibitipoca (MG). Embora
encontradas em áreas abertas, costumam estar associadas a bordas

florestais, podendo ser vistas em atividade, ocupando os extratos
arbustivo e arbóreo, fatores que registrem sua ocorrência a ambientes
sombreados, ao menos, parcialmente fechados.

O gênero Pseudis possui duas espécies descritas com localidade-tipo
definida em Minas Gerais: P, boibodactyttts Lutz, 1925a e P. fusca
Garman, 1883, com ocorrências apontadas para todo o território
brasileiro (Harding, 1983). Devido às dificuldades inerentes ao gênero
(hábito de vocalizar imerso no meio de poças e lagos, e exemplares muito
ariscos), nenhum espécime foi coletado para confirmação. Entretanto,

com base nas observações feitas (porte e coloração) c na gravação das
vocalizações, foi possível a realização do diagnóstico. Devido aos seus
hábitos diurnos, são animais de difícil captura, cm que o auxílio visual

na presença de luz é um fator a mais, interferindo de maneira negativa
durante as coletas. Segundo Caramaschi e Cruz (1998), P. fusca è
conhecida de duas localidades (Araçuaí c Salinas, MG) associadas ao rio

Jcquitinhonha; enquanto P. botbodaitylus é conhecida na bacia do rio
Doce <p. cx. Feio et ai., 1998) e sul do rio São Francisco, fatores que vêm
corroborar o presente diagnóstico.
Os locais mais propícios à ocorrência tia anurofauna. como poças, brejos
e riachos consistiram, na maioria, em áreas bastante impactadas e de

características similares, entre si. Vários pontos amostrados, sendo a
maioria caracterizada por barramentos artificiais, encontravam-se

próximos às vias de acesso c áreas de ocupação humana.
RÉPTEIS

Com relação aos répteis, duas espécies puderam ser confirmadas
mediante visualização direta, quais sejam: lagartos do gênero Troptdttrus,

observados ocupando ruínas de antigas construções (Ponto 13), assim
como afloramentos rochosos (comuns em meio às pastagens locais),

onde são frcqüentemenle vislos expostos ao sol, realizando a
termoregulação corporal; além de alguns exemplares de jacaré-do-papoamarelo (Caiman latirostris), observados a noite, em uma lagoa marginal
(Ponto 10).

7rt>pi<iur«ís pertence ã família Tropiduridac c é um lagarto forrageador
onívoro e terrestre, embora também possua um certo grau de
arborealidade (Rocha. 1994). Muito comum em áreas antropizadas.

foram registrados aproximadamente entre 3 e 5 exemplares nos setores

Cap. VI —Diagnóstico Ambienlal da Área deInfluàicia Direta, PCII Mucuri, pag. I74

'9/

LIMIAR
EHSENH
amostrados, ü exemplar observado integra um grupo de difícil Suhtal
AMBIEt

e minuciosa taxonomia, tendo sido considcratlo como T. gr. toripiatus.

O jacaré-do-papo-amarelo (Caiman latirostris) ocorre no litoral brasileiro
(tio Rio Grande do Norte 80 Rio Grande do Sul) e nas bacias dos rios São

Francisco, Doce e Paraíba. Prefere quase sempre brejos e lagoas, podendo
ainda ocorrer em rios de águas mansas (Carvalho, 1951; Medem, 1983).
No presente estudo, em uma lagoa marginal associada a uma área

brejosa, foram observados 13 exemplares tle tamanhos variados, entre os
quais, dois filhotes,
reprodutiva.

fator indicativo da existência de atividade

Os registros tios demais répteis constatados foram obtidos através de
entrevistas locais, as quais indicaram a presença das serpentes cipós

verde e marrom, jararaca, jararacussu, coral, boipeva, caninana. cobra-

cega-preta e cobra-d'água; os lagartos cobra-dc-vidro (quebra-quebra),
tciú e calango-verde: os amphísbaenídeos cobra-tle-tluas-cabeças clara e
escura; o quelônio cagado; e o crocodiliano jaearé-escuro. A identificação
segura tle alguns destes exemplares é difícil, pois muitas espécies são

conhecidas pelo mesmo nome popular, além dos nomes populares
apresentarem grandes variações de uma região para outra.

De qualquer modo, de acordo com as descrições fornecidas e dados
disponíveis sobre a distribuição geográfica das

mesmas, algumas

inferências puderam ser feitas sobre elas (vide Quadro 67, anterior!.
Ressalte-se, ainda, que as entrevistas constituem um importante
mecanismo para amostragem tle répteis (desde que tomadas as devidas

precauções),já que os encontros com os animais deste grupo são sempre
raros e fortuitos, principalmente pela não formação de agregados (como
é o caso dos anfíbios) e pelos seus hábitos naturais (são noturnos e
fossoriais, entre outros).

Muitos moradores entrevistados demonstraram especial receio com
relação à cobra boipeva. Sabe-se que ela não é venenosa, mas como as
cobras costumam ser mal vistas pela sociedade, existindo ainda muitos

mitos a seu respeito, é comum um elevado índice de mortandade
predatória desta espécie.
Apresenta-se, a seguir, a descrição das espécies constatadas.
Principais Características
Serpentes

As cobras-cipós correspondem a pequenas serpentes arborícolas e de
rápida locomoção, sendo encontradas no interior de matas, embora
possam ser vistas em jardins e quintais de benfeitorias rurais, à procura
de roedores. Algumas possuem hábitos terrícolas. diversificando sua

dieta. As cipós-verdes mais comuns possuem representantes nos gêneros
Phyhdrias. Liopbis c Chironius, sendo que Phylodrias olfersii pôde ser
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apontada com segurança como ocorrente na região, em pauta, ambiental
devido às descrições fornecidas. As cipós-marrons também possuem

representantes em variados gêneros, sendo muitas espécies comuns e/ou
de ampla distribuição

Integrantes do gênero Tropidodryas (ex. T. serra, T. striaticeps) costumam
ser igualmente chamados de cipós, apesar dos adultos atingirem maior
porte. Estes animais possuem a ponta tia cauda afinatla e de cor branca,
sendo conhecidos pelo comportamento de se manterem imóveis,
enquanto movimentam a cauda, simulando pequenos invertebrados
(engodo caudal), para atrair suas presas e atacá-las.
De importância médica, as jararacas e jararacussus pertencem ao gênero

llothrops

e,

normalmente,

possuem

comportamento

agressivo.

Responsáveis pela maioria tios acidentes ofídicos no Brasil, ocorrem em
um total aproximado de 30 espécies (Sebben ei ai, 1996). Costumam ser
vistas em locais de ocupação humana, principalmente cm áreas de uso
agropecuário. As jararacas Bothrops jararaca, B. nwojeni e B. nettwiedii
(esta última também conhecida como jararaca de-rabo-branco) e as
jararacussus B. alternatus e B. jararacussu, possuem ampla distribuição e
ocorrência comum, sendo encontradas em pastagens e cultivos. Estas
duas últimas diferem tias anteriores basicamente no porte, que é maior.
As corais são pequenos animais Ibssoriais, de coloração característica

variando entre o vermelho, preto c amarelo ou branco, referente aos
anéis que possuem no corpo. Oxyrhoptts guibei. 0. trigeminus e
Erythrolamprus aescttlapii são espécies facilmente encontradas e
pertencem ao grupo das falsas-corais, integrantes da família Colubridae.

Devido à coloração, morfologia e hábitos (principalmenle de se enterrar),
alguns representantes de outros gêneros, como Atractus e Clelia, por
exemplo, podem ser confundidos com espécies deste grupo. Já as coraisverdadeiras representam o gênero Micrurus. que integra a família
Elapidae e ocorre praticamente em todo o país. Pertencem também ao

grupo das serpentes de importância médica, sendo M. frontalis e Af.
Lenwiscattts espécies bem distribuídas pelo Estado de Minas Gerais.

A serpente conhecida como boipeva ou achaladeira, corresponde a
Wagierophis merreinii e possui a estratégia defensiva de achatar o corpo
dorso-ventralmenle, para aumentar sua superfície corporal. Sua cor
pode variar passando do esverdeado pelo amarelado até o amarronzatlo.
Apesar tle não possuir veneno, costuma ser agressiva, comportamento

tpie pode intimidar as pessoas e ocasionar sua morte predatória,
conforme já mencionado.
A caninana (Spilotes pullalus) é popular, devido ao comportamento de

"perseguir"

as

pessoas

quando

incomodada.

Possui coloração

característica preta e amarela c, apesar de não possuir dentes
inoculadores de veneno costuma ser muito agressiva (Marques ei ai.,
2001).
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Liatyphlops sp. pode corresponder às cobras-cegas- pretas, que possuem
ausência ou redução tle olhos, razão que lhes dá esta denominação

popular. São animais inofensivos e de pequeno porte, com coloração
escura e hábito fossorial.

Entre as serpentes conhecidas como cobras-d'água, Liophis miliaris é
bastante comum c pôde ser identificada com segurança no presente
estudo, através dos dados levantados. Alimentam-se basicamente de

pequenos peixes e anfíbios, possuem pequeno a médio porte e não são
venenosas, tentlo como principal estratégia de defesa a fuga (Marques et
aí., op. cit.).
I^AGARTOS

A cobra-de-vidro (quebra-quebra), na verdade, corresponde a um lagarto
ápodo, tio gênero Ophioiles (ex. striatus) e que, como todo lagarto
brasileiro, não é venenoso (Sebben et col, 1996). Seu nome popular é

devido ao seu aspecto liso c brilhante, assim como pela característica de
soltar pedaços de sua cauda, como forma de defesa (Marques et ai, op.
cit.). Possuem corpo alongado com redução ou ausência tle membros. São
totalmente inofensivos, vivem enterrados e podem ser vistos em áreas
antropizadas.

O tciú ora registrado constitui um representante do gênero Tttpinambis e.
provavelmente, deve corresponder a T. tegttixim, que está presente em
todo o Estado. Apesar de ser constantemente visualizado, é encontrado
cm áreas tle mata ou ambientes parcialmente sombrcatlos. associadas a
cursos d'água, onde íbrrageia e se abriga. São onívoros e essencialmente
terrícolas (Rocha, 1994).

O lagarto-verde corresponde a Ameiva ameiva, uma espécie muilo
comum. Além tle ovfpara. possui hábitos onívoros e inclui-se no grupo
dos forrageadores ativos. Integra uma família de lagartos de pequeno a
grande portes e essencialmente terrícolas (Rocha, 1994).
ANFISRAENÍDEOS

A cobra-de-tluas-cabcças, na verdade, pertence aos amphisbaenídeos, dos

gêneros Amphisbaena (ex. alba) e Lepostemon (ex. microcephaUtm).
Possuem corpo robusto e cauda curta e grossa, de formato semelhanle a

cabeça (daí o seu nome popular). A maioria possui aspecto pálido, mas
há representantes de coloração es«*ura. São comuns em lavouras e

cupinzeiros e, apesar de não venenosas, possuem dentes cortantes e
mordedura forte, podendo usá-la para se defender (Sebben eí cot, 1996).

QUELÓNIOS
Foi mencionada a presença de alguns quelõnios no rio Mucuri, mas que
não foram vistos durante as amostragens. De acordo com a descrição
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obtida, basicamente quanto ao porte e características de casco, Á^Intal
provavelmente tratam-se de cagados representantes do gênero Phrynops.
CROCODIUANOS

Quanto aos crocodilianos, além do jacaré-dc-papo-amarelo (Caiman
latiwstris), há informações de outro jacaré vivente no rio Mucuri, que

teria porte médio e coloração escura uniforme (a confirmar: Palcosttchus

paipebrostts), mas que não foi registrado durante as atividades. Estes
animais podem se adaptar bem a ambientes modificados, sendo
encontrados em locais próximos ou alé mesmo inseridos em áreas
urbanizadas.

AVIFAUNA

No mosaico de ambientes florestais, campestres, aquáticos e rochosos,
componentes da região da PCH Mucuri. foram registradas 170 espécies
de aves (Anexo ll|. que correspondem a 22,5% da avifauna do Estado de
Minas Gerais (Mattos et ai, 1991). Esta riqueza pode ser considerada
relevante e destaca o valor biológico da bacia ttt) rio Mucuri, diante do
alio grau de degradação atual da paisagem.

As espécies são, em sua maioria, florestais (36,5%), campestres e
generalistas (24% para ambas as comunidades); tendo predomínio «le
dietas insetívora (38,8%). onívura (25%), frugívora (10%) c carnívora

(9,4%). Entre os 1.476 registros obtidos, os maiores valores de
freqüências foram constatados para comunidades generalistas (38,5%),
florestais (27,6%), campestres (21%), onívoras (31,23%), insetlvoras
(26,5%) e carnívoras (18.36%), (Figura 6).
Foi oblido um alto índice de diversidade (H' = 4,31), expressando um

bom grau de homogeneidade entre os dados de abundância relativa das
espécies. Somente 10 elementos (ou 5,88%) mostraram-se dominantes
(Quadro 68), com destaque para o urubu-comum (Coragyps atratus) e o
quero-quero {Vaneitts vhilensis). Além disto, houve um alto índice de

espécies migratórias (27,6%), em sua maioria dotadas de hábitos
aquático (36%) e generalista (29.8%).
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Fk:i 'ra6: Valores deriqueza e esequí-ncia deaves, distribuídos em classesdehãhitoambiental iá. B> e dedieta (C, I», na
REGIÃO DA PCH MUCURI (CARLOS CHAGAS EPA VÃO, MGl EM FEV/W. LEGENDA: FLO = FLORESTAL, CAM - CAMPESTRE, <JfiW =

GENERÃIJSTA, AQU = AQUÁ1IC0, URH = URRANO, R<>C = ROCHOSO, ISS = INWÍVORA, <>N! - QNÍV0RA, FRU = FRUCÍVORA, CAR •
CARNÍVORA, GRA * GRAStVORA, NEC = SECIARIVORA, Li * IKSETO-(JiRXlVQIU\.
N° de registros

B

600

Cam

Gen

Aqu

Gen

Urb

Pio

Cam

Aqu

Urb

Roc

Habito ambiental

Habito ambiental

N° de registros

N" de espécies

500

80

niiít.i
cta

Ins

Oni

Fru

Car

Gra

Nec

U

QUADRO 68: REI.4ÇÁ0 DAS ESPÉCIES DEAVES COM .MORES VALORES DE EREQUÜNCIAS OBTIDAS NA REGIÃO
da PCH Mucuri (Carlos chagas e Pa vao, MG) em FevJ99.
Nome Popular
N"tl«- rt-gistros
Edpéclc

Dieta

Hiibito

Coragyps alratus

uruliu-comum

212

carnívora

generalista

Vanelus chdensis

quero-quero

67

oniv«»ra

Iclerus icterus

sofrí

1-)

nnívora

aquático
genera lista

Aralinga auricapitía

j;iiulaia-«lc-lrsla-vcnni:l)ia

35

fruglvora

jflorestal

Thraupis sayaca

sanhaço- cinzento

31)

onivora

jn^ncralista

Pitangus sutphurattts
Stei&ydoptery.x ruflcollis

bem-te-vi

26

onivora

gvneralista

a rnlori n ha- ser radora

26

insct ívora

generaltsta

Sicalisflaveota
Pliacellodomus ruflfruns

canarinho-chauínha

26

granivora

campestre

jo3o-praveto

25

insetívora

campestre

Voiatinia jacarina

ti/áu

25

gran ívora

campestre

Tais dados indicaram a qualidade ambiental tia paisagem estudada. Os
desmatamentos condicionaram uma profunda alteração na distribuição

geográfica das espécies, atraindo a colonização de aves campestres c
generalistas em pastagens implantadas. Estas comunidades podem, até
mesmo, apresentar domínios de determinados elementos, devido ao
favorecimento tia ocupação de suas populações nos hábitats abertos da

paisagem. Aqueles de dieta onivora e carnívora são os mais beneficiados,
pois, respectivamente, exploram recursos alimentares variados e têm
maior facilidade de forrageamento no espaço aberto.
A proximidade desta porção mineira com o sul tia Bahia também influi
na distribuição de algumas espécies, tendo-sc destaque o urubu-decabeça-amarela {Cathartes burroviamts). Abundante em território baiano
e extremamente raro em Minas Gerais, sua presença local indica a

distribuição marginal de sua área de ocorrência na bacia tio rio Mucuri.
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Provavelmente, o acúmulo de água pluvial em várzeas e drenagens na
estação chuvosa (formando brejos e alagados), pode estar sendo
incrementado pela escassez de cobertura florestal em encostas e morros.
A maior parte da superfície do solo destes setores é coberta somente por

vegetação herbácea, cuja absorção hídrica é bem menor do que quando
comparado à vegetação de grande p«>rte (árvores e arbustos), facilitando
o seu acúmulo nas baixadas. Formando brejos e alagados (ainda que de
forma sazonal), estes hábitats atraíram a colonização tle aves aquáticas,

cuja elevada capacidade de dispersão vem contribuir para o alto índice de
aves migratórias obtido.

Embora regionalmente desfeita de sua cobertura florestal de origem e

passados cerca de meio século de devastação intensiva, os fragmentos de
floresta estacionai semidecidual representam refúgios da fauna florestal
remanescente. Esta classe dominava a paisagem florestada de outrora.

continuando em predomínio, ainda que restrita às áreas tle reservas de
propriedades rurais. Assim, os fragmentos florestais, embora dispersos c
"ilhados", sustentam a maioria das espécies presentes, principalmente de

aves com dieta insetívora. categoria dominante em florestas neotropicais.
Tais fragmentos ainda sustentam populações de aves com maior valor de

conservação regional, quais sejam: quatro espécies ameaçadas, quatro

presumivelmente ameaçadas (segundo IBAMA - Portaria 1.522 de
19/12/89 in Hcrnardes ei ai. 1990; Collar ei ai., 1994; COPAM -

Deliberação 041/95 in Machado et ai.,

1998).

10 raras e oito

endemismos de Mata Atlântica (Cracraft, 1985; Haffer, 1985: Sick,
1997), (Quadro 69).
Ch!ADRO(\9: RELXÇÃO DE ESVÈCÍtSDi: AVES AMEAÇADAS, lOtRASEESDÈMlOiS CONSTATADAS NA REGIÃO
DA PCH MUCURI (C.ARU)SCHAG-ÍSE PAVÃO, MG). fMFEVfHM.
Nome Popular

F.spécic

Categoria

Habito

i :11 pi i li'." >:rx^ li,.:

St.itus
Local

Amazona vinacea

Papaga jo-dc -peito-roxo

florestal

iltlKMÇatkl

.if".ií:ni;.i auhiapilla
SIra/is flaveota

Jandaía-de-testa-vermelha

florestal

ameaçada - vulnerável, nncgchca

comum

Caiiarinho-chapinha

camprstre

ameaçada - vulnerável, ouegi-lica

comum

Stumetla mililaris

Policia-inglesa

|aquático

Ameaçada, migratória

comum

Amazonafarinosa

Papagaio-niolciro

florestal

provavelmente ameaçada, cinegéties

rara

Passerína brissonii

Azulão

campestre

provavelmente ameaçada, eínegetica

rara

Soitoramphus papa

Umbu-rei

gene«alist a

provavelmente ameaçada, cinegetica
provavelmente ameaçada, cinrgítiea

rara

Orta/is arat/ctian

Aracuâ

flores 1ii 1

Cn'pturellus soui

Tiirurim

florestal

Crypturellu* lataupa

(nhambu-xintã

florestal

Ar.i m.ir.icana

Maracanã-verdadeira

florestal

rara. eínegetica
rara, eínegetica
rara. eínegetica

P\rrhura sp.

Ti riba

florestal

rara, tinegèlica

rara

rara

rara
rara
raro
rara
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Ç)U,U)R0Ó9: RfJÃÇÁOin:iSPÍX:iEs:>E:AlES.-L\tFAÇ.WAS, RARASEENDÊMlt as CONSTATADASNA REGIÃO
da PCHMucuri (Carlos chagase Pavão. MG), emFev/1999, continuação...
Cspécie

Nome Popular

Categoria

Habito

Status
lotai

Rãmpbastos viteUinus

Tucano-dc-bict»-prcto

florestal

rara, eínegetica

rara

Turdus albkolUs

Sabiâ-de-colcira

florestal

rara, eínegetica

rara

Calharia, fiumnianiis

Uruhu-dc-cabrça-amarcla

generalista

rara

comum

Pluviiola albiwnter

Lavadeira

aquático

rara

rara

Sporophila coliaris
Syndactvla rufosuperciliata

Coleirodo-brejo

aquático

rara

rara

1 repador-quietc

florestal

rara, cinegética

rara

Furnarius figulus

t asaca-de-couro-da-lama

florestal

endêmica

comum

Cranioleuca pallida

Ar rodio-pálido

florestal

endêmica

rara

Autotnolwt leueopltthalmus

Ha r ra nmie i r o - oih«>-b ra nco

florestal

endêmica

rara

Pyriglena letteoptera
Taitirustrtim poliocephalum

Papa-taoca

11orestal

endêmica

comum

Tcque-leque

florestal

endêmica

comum

Heinitluattpis rufuainli.i

Saíra-da-mata

11orestal

endêmica, eínegetica

comum

Amazilia láctea

Bcija-flor-dr-peito-azul
Beija-flor-dc-canlo

generalista

endêmica

comum

generalista

endêmica

rara

Aphantochma cirrhoclüoris

Á maioria de tais espécies possui hábito florestal, apresentando baixos
valores locais de freqüências. A indicação de populações rarefeitas está

principalmente relacionada com a supressão do hábitat. A ausência de
sítios alimentares e reprodutivos, adequados cm tamanho e estrutura

ecológica, compromete a capacidade de sobrevivência de grandes
populações. Geralmente, malas pequenas e secundárias (cm grau de
conservação), suslentam menores populações de espécies faunísticas
dotadas de maiores requerimentos ecológicos, seja relativo à necessidade
de maiores áreas de uso. tipo de alimento ou nicho ecológico. Como

exemplo, tem-se aves frugivoras e de grande porte, como a maracanãverdadeira (Propyrrhura maratana). o papagaio-moleiro (Amazona
farinosa) e 0 tucano-de-bico-preto (Rampbastos vitellinus). Estas espécies
são corticícolas, ou seja, dependem de cavidades cm troncos senis para

nidificação, além de possuírem grandes territórios de uso, necessitando
tle maiores áreas florestadas para a obtenção de alimento.

A intensidade de pressão predatória cinegética também contribui para a

escassez daquelas mais visadas, como as aves supracitadas, além do
tururim {CryptureUuS SOtà) e azulão [Passerina brtssonü), entre outras.
Cabe mencionar que 42 espécies, correspondentes à 25% da riqueza
obtida, possuem valor cinegético.
Outras aves florestais ameaçadas e raras foram registradas por meio de

entrevistas fidedignas e documentos históricos, sendo extremamente
necessário a realização de maiores estudos para a investigação da
possível localização de suas populações remanescentes, como o mutum-

do-sudeste (Crax bltimenbacbii), o curió (Oryzobortis angolensis), o bicudo
(Oryzobortts maxitniliani), a capoeira (Oí/o/iítíp/torus capucira] e a

araponga (Procnias nudicollis). Destacam-se menções feitas ao mutumeavalo (Mitu mitu), denotando uma provável ocorrência marginal, uma
Cap. VI- Diagnóstico Ambiental daÁrea deInfluência Direta, PCH Mucuri, pag.181

m

A

LIMIAR
vez que sua área de ocorrência é citada para o Nordeste do ilS/JÍ/Ülf
país. Além disto, o.s entrevistados enfatizaram a ocorrência abundante de
tais aves em tempos remotos, bem como a drástica extinção de várias
outras devido à

devastação florestal,

como o

macuco [Tinamus

solilttrius), o zabelê {Crypturellus noctivagtts), a jacutinga (Pipile jacutinga)
c, até mesmo, a arara-azul-grande (Anodorbynchus hyacinthinus).
MASTOFAUNA

Como resultado das 14 entrevistas feitas com moradores da região da
PCH Mucuri. junto ao registro de vestígios observados in loco, foram
registradas 28 espécies de mamíferos, distribuídas em sete Ordens,
pertencentes á Classe Mammalia (Quadro 70).
De acordo com essa riqueza, a maior parte das espécies constatadas (em
número de 26) são florestais e generalistas, sendo que somente três

outras tem hábito semi-aquático.

Isto denota a relevância dos

fragmentos de floresta estacionai semidecidual remanescentes na
paisagem, para a manutenção d.is populações da maior parte da
mastofauna registrada.

Com o objetivo de minimizar o viés das informações obtidas nas
entrevistas, devido à variação dos nomes populares entre diferentes
regiões, todas as espécies foram checadas em um levantamento
bibliográfico dos mamíferos com potencial de ocorrência na região de

estudo, considerando a sua distribuição geográfica (Einmons, 1990;
Silva, 1994).
QUAPRO70: ESP£aESDEAL*MiyER<>S(TÍADASEMEWWW
OBS.: B • LEVANTAMENTO
HIMJtKiRÁI ICO, I • INVESTIGAÇÃO EM CAMPO (ENTREVISTAS); V- VISUALIZAÇÃO EM CAMPO (OBSERVAÇÃO.
VOCALIZAÇÃOE VESTÍGIOS); •ÇONÍORMECOPAM DEIJRERAÇ.ÍO041)VS IN MACHADOíTAL. 1998
Nome
Habito
Categoria de
Ordem
Espécie
Ameaça"
Popular
Característico

Marsupialia

("arf.i a/vrra

Prrá

Generalista

Philander úpossum

Cuíca

Generalista

Liam i.i

Genera lista

Gambá

Generalista

Tatuí

Generalista

Dulciphis
albiventris

Didciphis
marsiip/d/is
Daypus
seplemcinelus

Tipo de
Registre»
B, I

-

-

B, 1. V

-

11. 1

-

B, 1, V

B> 1

-

Tatu-tcsta-

Xcnartra

Cabassoits

chaia, tatu-do-

unicinetus

rabo- mole.
tatu-amarelo

Dasypus
noYcincinttus

Euphractus
sescinetus
Tamanduá

tctradactyla

Alouatla fusca
Primatas

CaUilbrix geofflvyi

Generalista

Tatu-galinha

Generalista

Tatu-pehulo

Generalista

tamanduá -dccolete
Barbado ou

bugio

Sagiii-da cara-branca

Florestal
Florestal

Florestal

Ameaçada de
B, 1
extinção c vunleriivel

-

-

Ameaçada de
extinção e em perigo

Ameaçada de
extinção e em perigo
-

B, 1
B. 1

B. 1
B, 1. V

B, 1, V
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QUADRO 70: ESPÉCIES DE MAMÍEEROS CITADAS EM ENTREVISTAS, PCH MUCURI. OBS.: li -LE VANTAMENIV
B1BU0GRÃHCO; I iNVEmCAÇÃOEMCAMIX) tENIRE.VISTAS);V • VlSUAUYAÇÃOEM CAMIH)(ORSERVAÇÃO.
vocalização e ra; -IÍGIOS); •CONIORME COPAM DELIBERA çáo 041/95 ia Machado et
Ordem

Espécie
Cerdoryiiii Ifious

Carnívora

Tipo de

Popular

Característico

Ameaça'

Registro

Cachorro do

Generalista

B. I.V

-

mato

B. 1

LllMll

Florestal

ll.ll.i

Florestal

Proeyon canerívorus

Mão-pelada

Semi-aquãliea

-

Lutra longicaudis

l-iinlra

Seml-aquatico

Ameaçada de
extinção e vulnerável

GãUctiS vtltata

1 .não

Generalista

-

Conepalus cbinga

Jaratataea

Generalista

leopardw* pardalis

Jaguatirica

Florestal

Gato-do-mato
Gato-do-mato

Florestal
Florestal

Paca

Florestal

i\::\ [>,-1il(.i li|".T •rí.x

( o: i.i

Florestal

Capivara

Semi-aqudtico

Coendotlpiebensilis

Ounco

Florestal

Sciurus sp.

Esquilo

Florestal
Generalista

Hydnkhaeris

Mazama americana

Veado-mateiro

Sylvtlãgvs

Coelho-do-

brasiiiensis

malo, tapei i

B, I

-

B, l, V
B. I, V

B. 1
B. t

-

.meataria tle

Agouti pata

hvdwhatTis

Lagomorpha

Categoria de

Na$Ua nasua

Herpaittirus
yagouiirondi

Artiodaclvlu

Hábito

Lira I».irJ>ara

Leopardos tigrinus

Rodenlia

ai... 1998, CONTINUAÇÃO™

Nome

Generalista

extinção

i-.ni perigo de
extinção
Presumivelmente

ameaçada
Prrs u m ivcl mente

ameaçada
-

-

-

-

B, t

B.l
B, !

B, 1
B, 1

B, 1, V
B, 1

B.l
B, 1

-

B, 1, V

Foi confirmada a presença de duas espécies ameaçadas de extinção
(Bernardes et a/., 1990; COPAM deliberação 041/95 in Machado et ai,
1998), a saber, o barbado ou bugio [Alouatta fusca) e a lontra (Lutra

longicaudis). A constatação da primeira espécie foi feita através de
vocalização, enquanto a última o foi através tle vestígios (fezes).
Outras espécies consideradas ameaçadas de extinção (oram mencionadas
em entrevistas, como o tatu-do-rabo-mole [Cabassous unicinetus), 0

tamanduá-de-colete (Tamanduá tctradactyta), os gatos-do-mato
{Leopardus wietlU, tlerpailurus yagouarondi) e a jaguatirica {Leopardtts
pardalis).

6.2.1.3 - Caracterização dos Ambientes
Apresenta-se, a seguir, a descrição das comunidades de anfíbios, répteis,
aves c mamíferos constatados, bem como a funcionalidade ecológica dos
hábitats estudados.

Cai'Oeir/i de Floresta estacionai Semidecidual

Em alguns topos de morro e encostas regionais, restaram fragmentos de
floresta estacionai semidecidual que foram poupadas do corte raso,

apesar de terem sofrido corte seletivo de madeiras. Em estágio
intermediário tle sucessão, estes remanescentes são caracterizados por

um dossel descontínuo, havcntlo algumas grandes árvores (com mais de
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a outras diversas tle pequeno porte e muitos cipós.

As áreas com melhor grau de conservação encontratlas correspondem ao
setor florestal localizado à jusante do eixo previsto para a barragem da
PCH

Mucuri

(24k0297007,

UTM

8048151,

24K0297563,

UTM

8048049); além tia Mata i\a Califórnia e fragmentos florestais a ela

próximos (Fazenda Brasília, propriclário Sr. Jurandir Rodrigues de
Oliveira, município de Carlos Chagas, coordenadas geográficas:
24K0327499 e UTM 8052755, 24K0325274 c UTM 80542861.

\a Mata da Califórnia o tamanho do ambiente e o grau de conservação
se destacam. Estimada em cerca de 1.000 hectares, o dossel emergente

atinge mais tle 25 m de altura. A grande freqüência de árvores muito
grossas (com circunferências acima de 2.5 m), denota uma certa

primitividade tia formação. As bordas marginais às estratlas tle acesso a
esta mala apresentam clareiras e desbastes para entrada de gado. Por sua
vez, o interior do ambiente é plurieslralificado, com estratos inferiores e

medianos muito densos (limitando a penetração do gado), além de uma
alta freqüência de epífitas (bromélias e orquídeas), liquens e musgos
(indicando uma maior umidade).

Segundo informações locais, essa reserva nunca foi cortada desde sua

aquisição pelo proprietário, há cerca de 44 anos, sofrendo somente ações
naturais de queimadas (provocadas por raios) e queda de árvores

antigas, surtindo clareiras (as árvores vão derrubando outras a elas

próximas, durante a queda). Ocorrem entradas clandestinas tle
caçadores, embora sejam atividades proibidas pelo proprietário, sendo a
área utilizada para relocação de espécies silvestres pela Polícia Florestal
da região.

Em geral,

nos fragmentos

de floresta

estacionai semidecidual

constatados, as características estruturais e o

relevante grau de

conservação (principalmente em áreas de grande tamanho), favorecem a
manutenção tle comunidades de aves variadas, devido à maior
disponibilidade de diferentes sítios alimentares e reprodutivos. Por estes
motivos, estes ambientes sustentam a maior parte da riqueza,
abundância e diversidade das aves regionais, com elementos ameaçados,
raros e endêmicos, possuindo uma maior funcionalidade ecológica na

paisagem estudada. Estas condições se elevam pelo fato destas matas

representarem sítios potenciais de dispersão tle populações da fauna
florestal para áreas em regeneração natural, especialmente quando estas

últimas se encontram próximas ou interligadas aos fragmentos
florestais.
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O solo c entremeado por sítios onde a rocha aflora, recebendo um melhor
sombreamcnto em setores onde o dossel encontra-se mais fechado.

Forrageando na serrapilheira, existem comunidades terrestres de dieta
onivora e frugívora, como o inhambu chita iCrypturelhis tataupa) e o
lururim [Crypturellus soui), de ocorrências localmente raras, assim como
ajuriti (Leptolila verreauxi).
No estrato inferior, além de plantas jovens de espécies que futuramente

irão compor o dossel, também são encontradas árvores colonizadoras de
ambientes abertos, com destaque para o cansanção (Cnidocutus
pubescens). Constituindo estratos arbustivos baixos, neles dominam aves
insetívoras, como a papa-taoca (Pyrigtcna leucoptera), a choca-da-mata

{Thamnuphilus caerulescens). o barranqueiro-olho branco (Automotus
leucophthaimus), o patinho {Platyrincluts mystaccus), a marianinha

amarela (Capsicnsis flaveoia) e o enferrujado {Lãthrotriccus euleri), além
de inseto-carnívoras. como o choró-boi ÍTaraba major). Em síntese, as
comunidades de aves terrestres e de sub-bosque possuem uma menor

capacidade de dispersão. Assim, extremamenle

dependentes do

soinbreamento do hábitat, tornam-se mais restritas ao uso da área
florestada.

No estrato intermediário (entre 8 e 10 m de altura), é grande o número

de indivíduos ainda jovens, de espécies vegetais produtoras de boa
madeira, como o gibatão (Astro/mim graveolens). a mirueira (Astronium
cvndnum) e a peroba (Paratecoma peroba), entre outras. A presença

destas árvores dá um indicativo da excelente qualidade das madeiras que
estas matas produziram e do estoque de reposição que poderão

apresentar, se bem manejadas. Neste estrato, são freqüentes árvores
adultas de angico (/Inaí/enanf/rera peregrina c Pseudopiptadcnia contorta),

que colonizaram antigas clareiras formadas pelas derrubadas. Na atual
fase da mata, elas ambientam o desenvolvimento de várias outras

espécies vegetais.
Nesles estratos, ocorrem comunidades de aves insetívoras, como a

choqtiinha-lisa (Dysithamnus nwntatis), o chororozinho-de-chapéu-preto

{tUrpsihcbmtts africapillus), o bico-chato-dc-orelha-prela (Tolmomyias

sulphurescens) e o piolhinho (Phyllomyias fasciatus); c onívoras, como o
caneleiro-verdc (Pachyramphus viridis), o caneleiro-cinzento (Ptatypsaris

rufus), o bem-te-vi-rajado (Myiodnastes maculatus) e a juruviara (Vireo
chivi). Além destas, algumas aves possuem uma maior amplitude
vertical, explorando alturas diversas, como a inseto-earnívora alma-degalo (Ptava cayana) e o sabiácoleira {Titrdus aibkotlis). onívoro e
localmente raro.

Indicando uma maior idade destes elementos no ambiente, no dossel

emergem maiores árvores, as quais, em geral, pertencem a espécies de
pouco valor comercial, como o embaré (Cavalinesia arbórea) e a folheira
(Pterigota brasiliensis). ou árvores com madeira defeituosa. Seus grossos
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ou medianos troncos favorecem a manutenção de aves ÍmGbTntal
corticícolas, que constituem uma comunidade localmente bem variada,
com espécies tle pequeno e grande portes, indicando a boa oferta de seus
nichos (troncos senis) em tais matas. São exemplos a corujinha-do-mato

(Qttts choliba), o tucano-de-bico-preto (Ramphastos vittelinus) e diversos
Psittacidae, comi) o periquitão-maracanã (Aratinga letuophthalmus). Os
Picidae, tomo o pica-pau-anâo-barrado (Picunmus cirratus) e o pica-pau-

pequeno {Venitiornis passerinus), além de se abrigarem nas cavidades dos
troncos, deles se aproveitam para forragearem insetos.
Nas diferentes alturas de dossel, as comunidades de aves são dotadas de

um alto potencial de dispersão e adaptadas ao uso de diferentes

fragmentos de matas dispersos na paisagem. Como exemplo, tem-se aves
frttgívoras, como a pomba-galega {Columba eayannensis), a maitacabronzeada [Pionus maximiliani), a jandaia-de-testa-vermelha [Aratinga

auricapilla), ameaçada de extinção, o papagaio-moleiro (Amazona

farinosa).

presumivelmente

ameaçado

c a

maracanã-verdadeira

(Propyrrhura maracana), de ocorrência rara. Entre outras classes, tem-se
os onívoros figuinha-de-rabo-castanho {Conirostrtim speciosum) e o
verdinho-coroado (Hylophiltts amaurocepbalus), os insetívoras mariquita
{Panda pitiayumi) c saíra-da-mala (Hemithrattpis ntficapilla) e os
carnívoros acauã [Herpetotheres vachinnans) c urubu-rci {Sarcorampbtts

papa), que é presumivelmente ameaçado de extinção. Este último, junto
aos demais Cathartitlae, como o urubu-de-cabeça-amarela {Cathartes

bttrroviantts), utilizam as matas para pouso noturno e suporte de ninhos
em grandes alturas, porém forrageiam em pastagens adjacentes.
Devido às características vegetacionais e conseqüente abundância de
alimento disponível, é provável que o dossel também abrigue diversas

espécies de mamíferos florestais de hábito arborícola, como o barbado
(/Utuíaíta/itsca) e o sagui-da-eara-branca (Callitbrix geoffroyi); bem como
de hábito escansorial, como os gatos-do-mato (Leopardus tigrintts, L.

nkdii, Ilerpailurus yagottarondi) e o quati {Nasua nasua), citados em
entrevistas locais,

O barbado (Alouatta fusca) é um primata altamente terrilorialista, com
uma área de vida pequena, quando comparada â outras espécies de

mesmo porte. Vive em grupos de três a II indivíduos e é diurno,
ocupando o estrato arbóreo alto. Considerado sedentário, alimenta-se.
principalmente, de folhas, além de frutos e Flores, movendo
vagarosamente.

O sagui-da-cara-branca [Callithrix geoffroyi) encontra-se distribuído em
praticamente toda a região Sudeste e parte da Centro-Oeste. Ediurno, de
pequeno porte e vive em grupos tle dois a 13 indivíduos. Ocupa
territórios pequenos, podendo variar de 0.5 a 5 ha, utilizando o estrato
arbóreo mais baixo. Alimenta-se de frutos, insetos, pequenos
vertebrados, néctar de flores e exudatos de árvores, podendo forragear

insetos e pequenos vertebrados nos folhiços das matas.
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Os gatos-do-mato {Leopardus pardalis,

L.

wieddi,

HerpaUurus

yagottarondi), são felinos florestais que se adaptaram bem a locais de
vegetação secundária, até mesmo quando próximos à benfeitorias rurais.
São animais solitários, de hábito principalmente noturno, embora

possam estar ativos durante o dia. Necessitam de uma grande área de
vida OU de uso. para forragearem e desenvolverem suas atividades
diárias. Alimentam-se principalmente de roedores, podendo também
complementar sua dieta com aves, lagartos e outros pequenos
mamíferos e vertebrados.

O quati (<\'asua nasua) pode ser encontrado em grupos de até 30
indivíduos, embora possam ser encontrados machos solitários. São
onívoros, alimentando-se de frutas, invertebrados e pequenos animais.

Por outro lado, alguns fragmentos florestais são totalmente dominados

por árvores de troncos finos, com um baixo dossel, estratos arbustivos
ralos e clareiras provocadas pela entrada de gado. Embora secundárias,
lambem constituem ambientes relevantes na paisagem, pois a dinâmica

regenerativa conduzirá, à longo prazo, uma recomposição da cobertura
florestal.

Esses fragmentos sustentam aves florestais com menores requerimentos
ecológicos, além de comunidades de aves generalistas. Sendo assim, aves
de estratos arbustivos baixos são escassas, como o choró-boi (Taraba

major) e a marianinha-ainarela (Capsicnsis jlaveola). A maior parte das
espécies explora alturas medianas (representadas pelo próprio dossel),
entre aves insetívoras, inseto-carnívoras, frugívoras, nectarívoras e

carnívoras, como o balança-rabo-tle-máscara (Polioptila dumicola), o

pitiguari (Cyclarhis gttjancnsis), o saci {Tapera naevia), o periquito-rico
(Aratinga áurea), o beija-flor-de-canto (Cotibri serrirostris), o cambacica
{Coereba flaveola) e o acauã (Herpctotlteres racnírmarisí. A classe onivora é
favorecida por sua maior capacidade de explorar ambientes secundários,
sendo, então, mais abundantes, como o suiriri (Tyrannus metanr/roiirLts),
o trinca-ferro-verdadeiro (Saltator similis) e o sanhaço-do-coqueiro

{Thraupis palmarum), sendo este último restrito ao uso das palmeiras
referidas.

Entretanto, quando tais fragmentos encontram-se interligados àqueles
com melhores condições sucessionais, pode haver a colonização de aves

ecologicamente mais exigentes, como ojacupemba [Penelope superciliaris),
frugívoro terrestre e de grande porte, indicando padrões de expansão da
área de uso das espécies ao incremento da área florestada.
Nestes ambientes, assim como em áreas próximas a moradias rurais,

pode também ocorrer o cachorro-do-mato [Cerdocyon lhotts), que possui
hábito essencialmente noturno. É carnívoro e solitário, sendo que em

uma fêmea pode gerar até cinco filhotes, em uma única gestação.
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Em geral, as bordas florestais são perturbadas por cortes seletivos e
clareiras para retirada de madeira e entrada de gado. Em geral, várias

aves campestres exploram estas zonas, como o baiano {Sporophita
nigricollis), a fogo-apagou {Scardafella siiuammata) c o anu-branco
(Gtitra guira), destacando-se o frugívoro azulão {Passerina brissonii), por
ser presumivelmente ameaçado.
Por fim. em relação à herpetofauna, ao contrário do que se pensa,

formações florestais não significam necessariamente grande riqueza
destes organismos. Associado a este aspecto, tem-se o fato das espécies

herpetofaunísticas, viventes nestes ambientes, serem geralmente de difícil
amostragem. A ocorrência da maioria das espécies de anfíbios, por
exemplo, fica restrita à existência de poças no solo.
Capoeirinha de Floresta estacional Semidecidual

Compreende áreas em processo inicial de regeneração, que anteriormente
foram desmatadas, queimadas e utilizadas como lavouras ou pastagens.
Posteriormente abandonadas, ficaram sem nenhum tipo de manejo,

transformando-se em pasto sujo. Havendo uma intensa invasão c
desenvolvimento de espécies vegetais pioneiras, devido ao processo
natural

de

regeneração,

atualmente constituem

aglomerados

de

vegetação, ora tratados por capocirinhas. Estas podem estar entremeadas
à vegetação herbácea das pastagens, em setores planos ou nos topos de
morro e suas encostas.

Estes ambientes são constituídos por indivíduos arbóreos invasores de
troncos finos e, na maioria das vezes, com baixo dossel (atingindo cerca
de 2 metros de altura). A diversidade florística é também baixa, pois

quase sempre há o predomínio de uma única espécie. É bastante comum
a presença da palmeira (Attatea humilis). petencente à família Arecaceae
(Palmae), que forma populações densas e quase que exclusivas. Em

outras capocirinhas, usualmente dominam o pau-barata (Matayba cf,
leucodycta) ou a cabrcúva-vermelha (Peltogyne nitens).
Estas manchas arbustivas atraem aves generalistas e campestres,

contribuindo em sua manutenção na paisagem regional. Ao longo da

continuidatle de eventos regenerativos, desde que não sejam desbastadas

para o uso do gado, as capocirinhas poderão se transformar em
capoeiras, contribuindo ao avanço da regeneração da vegetação florestal
da paisagem.

Na estrutura ecológica atual, no solo vivem espécies de aves onívoras,

como o inhambu-chororó (Crypturellus parvirostris), sendo os estratos
herbáceo e arbustivo explorados por aves granívoras, como a rolinhabranca (Coluntbina picui), o tiziu (Volatinia jacarina), o coleirinha

{Sporophila caerulescens) e o bigodinho (Sporophila lineola). Os arbustos
são também utilizados por espécies onívoras, como o tiê-cinza
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(Schistochlamys melanopis). o bem-te-vi {Pitangtis sulphttratus) XTntaÍ
e o sofre [Icterus kterus), além de insetívoras, como o barulhento

(Ei/scarí/t/mís meloryphtts) e o joão-graveto (P/race/íOíiomus ruftfrons).
Vegetação Ciliar

Típica de setores mais úmidos, marginais aos cursos d'água. a floresta
ciliar, antes existente em ambas as margens do rio Mucuri e seus

afluentes, foi completamente alterada. Assim, na atualidade, esta

tipologia encontra-se representada por apenas conjuntos de árvores
("vegetação ciliar ou fileiras arbóreas"), às vezes isolados, outras vezes
agrupados em "manchas", constituindo"capoeiras ciliares".
A principal espécie arbórea ribeirinha presente é o ingâ (Ingá edulis),
representando mais de 809o da biomassa arbórea deste ambiente. A sua
importância para a ictiofauna frugívora, bem como para diversas
comunidades de aves e mamíferos se exalta. Da mesma forma, o

jenipapo (Genipa americana), também freqüente, porém em menor escala,
produz frutos apreciados por diversos animais que utilizam as margens
dos rios, principalmente pacas {Agouti paca).
Muitas outras arbóreas igualmente produzem frutos carnosos, a

exemplo do bacupari {Crataeva tapia) e da gameleira-branca (Ficus
obiustuscuía). potencializando a importância desta vegetação para a
manutenção da fauna local.

Entre outras espécies vegetais observadas citam-se o mussataíba
{Akhornea glanduhsa). a farinha-seca [Pelthophorum dubium), amescas
ÍProtium bcptaphyllum) e o limãozinho [Sebastiana sp.). Alguns trechos
são dominados por cipós, principalmente a bucha [l.uffa cylindrka), cipó-

limbó (Serjania. Sp.) e Coccoloba sp.; bem como espécies vegetais
adaptadas a alagamentos edáficos periódicos. Entretanto, o intenso uso
pelo gado condiciona uma composição de estratos arbustivos ralos ou
ausentes, além da ocorrência de várias clareiras.

Em vários setores, muito comum nas margens dos rios é a densa

presença do capim-de-capivara {Panicum tivulare), que é um dos
principais suportes alimentares para a população de capivaras
[Hydrocaeris hydrocaeris) nesta formação. Entretanto, em trechos com
solo arenoso, o estrato herbáceo inexiste.

Em geral, a estrutura secundária, menor altura do dossel e condição
linear da vegetação permitem a manutenção de aves florestais com

menores requerimentos ecol«»gicos, que também ocorrem nas florestas
semideciduais. Sendo assim, em baixas alturas vivem aves insetívoras,

como o petrim (Synallaxis frontatis), a choca-Iistrada {Thamnophilus
palliatus) e a choca-de-boné-ruivo (Tfía/miopM/tfs ruficapillus). Aves
terrestres e corticícolas são tiesfavoreci das pelo baixo índice de cobertura
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vegetacional, tendo-se, respectivamente, apenas a juriti ^K^tai
(Leptotila verreauxi) e o pica-pau-anão-barrado {Picumitus cirratus).
Por outro lado, favorecidas pelas arbóreas ricas em frutos, anteriormente
mencionadas, são comuns comunidades tle aves peculiares aos estratos
medianos e dossel. Como exemplo, entre aves onívoras tem-se o

caneleiro-preto (Pachyramphtts polyclwptertts), o bem-re-vi-do-bico-chato
(Megarhynchus pitanga) e o sofre (Iclerus icterus). E como insetívoras temse o teque-teque (Todiroslrum poliocephalum), o bico-chato-amarelo
("/ij/ítionivias fiaviventrts), a mariquita (Panda pitiayttmi), o casaca-decouro-da-Iama (Furnarittsftgulus) e o sovi (Ictinea plúmbea).
Comunidades de amplo uso vertical tio hábitat são também freqüentes,
como

os

nectarívoros

rabo-branco-de-sobre-amarelo

(Phaethornis

pretrei), beija-flor-de-peito-azul (Amazilia láctea) e beija-flor-cinza
(Aphantochroa (irrhothloris); além dos onívoros sabiá-laranjeira (Turdus

ntfiventris) e sabiâ-barranqueiro [Turdus leucometas); l>cm como o
inselívoro pula-pula (Basi/eufems culicivorus). Estas ilasses se aproveitam

dos processos regenerativos, que condicionam uma grande oferta
alimentar advinda de comunidades vegetais dominantes c ricas em flores
e frutos.

Possui destaque a manutenção de aves características de matas úmidas,
como os insetívoras arredio-pálido [Cranioleuca pallida), o bico-dc(Galbula
rufiiauda),
o
pião-vovô
agulha-de-rabo-enfcrrujado
(Thryotborus genibarbis)

e o

relógio

(Todirostrum cinereum).

que

testemunham a presença de pujantes florestas ciliares, no passado.
O efeito de borda é muito intenso, devido à pequena largura do
ambiente. Assim, são atraídas grandes populações de aves generalistas e

campestres, para uso do dossel e bordas florestais. Como exemplo, temse os onívoros saíra-amarela (Tangara cayana), sanhaço-cinzento

(Thraupis sayaca) e vi-vi (Eupbonia chlorotica); o frugívora tuim (Porptts
xanthopterygius): o inseto-carnívoro anu-preto (Crotophaga ani); os
insetívoros cambaxirra (Troghdytes aedon). risadinha (Camptostoma

obsotetum) c joao-graveto (Phacellodomus rttfifrons); além de predadores,
como o gavião-carijó (Rupornis magnirostris). Aquelas granívoras, como

o galinho-da-serra (Coryphospingus pileatus) e a rolinha-caldo-de-fcijão
(Co/iimííííia talpacoti), exploram mais as bordas durante a estação seca,
quando tornam-se escassos os recursos alimentarcs nas pastagens
adjacentes.

Algumas aves aquáticas forrageiam nos cursos d'água, porém utilizam
as bordas florestais para abrigo e pouso de observação, em exemplo os
martins-pescadores, como o verde (Chloroceryle amazona) e o pequeno
(Oi/ürocery/e americana), e garças-brancas-grandes (Casmerodius albus) e

pequenas (Egretta titula). De hábito social, para estas últimas
(componentes da família Ardeidac) foi Constatada uma colônia de pouso
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noturno, em um trecho de vegetação ciliar do rio Pampa
(coordenadas geográficas: 24K0327844, UTM 8053614).
Além disto, os

barrancos marginais,

sombreados pela

AMBIENTAI

vegetação,

favorecem o abrigo de duas espécies de mamíferos semi-aquáticos. O

mão-pclada

(Procyon

cancrivorotis)

forrageia

anfíbios,

pequenos

mamíferos, insetos e aves, enquanto a lontra (Lutra longicaudis)

alimenta-se principalmente tle peixes. Com médio porte, em virtude da
sua grande adaptação à vida aquática e ocupando o topo da cadeia
alimentar, a lontra constitui um bom indicador de qualidade dos

ecossistemas aquáticos, sendo considerada uma espécie vulnerável no
Estatlo de Minas Gerais e ameaçada de extinção no Brasil (Machado et ai.,
1998).

Portanto, embora secundária, a vegetação ciliar fornece relevante suporte

para a fauna local, abrigando populações de espécies florestais (ainda que
comuns), generalistas, campestres, aquáticas e semi-aquáticas. Em

alguns setores, podem ser encontradas populações remanescentes de
espécies mais raras, como o sabiá-coleira (Turdus albicollis). Esta
vegetação pode ainda abrigar representantes herpetofaunís ticos
arborícolas ou fossoriais. principalmente, porém, no presente estudo não
houve registros diretos dos mesmos.
Cursos D'âgua

Os cursos d'âgua locais (rios, córregos, ribeirões) possuem substrato

rochoso e arenoso, sendo atrativos ã aves aquáticas pernaltas, que
exploram ilhas e praias lito-arenosas, como o quero-quero (Vanellus
ebilensis). a lavadeira-mascarada (Flttvicola nengeta} e o socozinho
(fíutorides striatus). Os anfíbios podem se abrigar nas margens durante o
dia c realizar suas atividades noturnas, reproduzindo-se em remansos.

onde a água é menos corrente; enquanto os répteis são atraídos pela
oferta de alimento.

A utilização como fonte d'água foi denotada para várias espécies da
fauna terrestre, incluindo mamíferos como o mâo-pelada (Procyon

canerivonts), que teve sua presença constatada através de vestígios em
locais arenosos.

O espelho d'água é utilizado por aves piscívoras, como o martimpescador-pequeno (Chloroceryle americana) e o martim-pescador-grande
(Ceryle torquata), sendo que a oferta tle peixes também mantém
populações da lontra (Lutra longicaudis).
Várias

andorinhas,

como

a

andorinha-doméstica-grande

(Progne

chalybea) realizam vôos rentes à água, para a captura de insetos, com
destaque para a andorinha-do-rio (Tachycineta albiventer), por ser
restrita a ambientes fluviais.
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A colonização das aves aquáticas ao hábitat fluvial é incrementada

quando existe vegetação nas margens (seja herbácea, arbustiva ou
arbórea), devido à maior oferta de sítios alimentares, reprodutivos e de

pousos para descanso e/ou observação, exemplos, o graveteiro
(Pbacellodomus ruber) c o pia-cobra (Gcothlypis aeijuinoctialis), além de
diversas aves generalistas e campestres. A vegetação marginal também
sustenta grupos de capivara (Hydrochaeris bydrochaeris).

De modo geral, a manutenção de umidade c disponibilidade de água e de
recursos alimentares concerne aos hábitats úmidos (brejos e cursos

d'água) a manutenção de uma grande variedade faunística, denotando
sua importância biológica regional.

Brejos
Basicamente, dois tipos de brejos podem ser observados na região, ambos
resultantes de processos de assoreamento, devido ao aporte de
sedimentos provenientes das encostas mal utilizadas.

O primeiro tipo refere-se a leitos assoreados de pequenos córregos
afluentes do rio Mucuri.

Diversas espécies vegetais encontram-se

adaptadas a este ambiente. A ocorrência delas não se dá de forma
eqüítativa, havendo domináncia de algumas cm certos locais e ausência
em outros. As principais espécies observadas são a taboa (7ypha
angustifolia), o capim-de-capivara (Panicum rhtdare), samambaia-mãed'água (Acroslicbum tf. aureum). tucum (Baclris sp.). lírio-do-brcjo
(Hedychium coronarium) c Camia sp.. entre outras tle menor expressão.
O segundo tipo de brejo é resultante do assoreamento de antigas lagoas
marginais da planície sedimentar do rio Mucuri. Esses ambientes são
dominados por espécies de gramíneas, sendo representadas pelo capimde-capivara (Panicttm rindare), capim-bengo (Brachiaria mutica) capim
navalha (Paspalum sp.), taboa (Typha angustifolia) e embaúba (Cecropia
sp-).

De qualquer modo, a oferta sazonal destes hábitats concerne um
comportamento migratório à maioria das espécies de aves aquáticas
neles constatadas. Assim, algumas ocorrem apenas periodicamente na
região, com destaque para o polícia-inglesa (5(ur/iCí/a militaris). por ser
considerado ameaçado de extinção.

No solo alagado, são comuns aves pernaltas onívoras, como a saracurapretn (Rallus nigricans), a sanã-carijó (Porzana albkollis) e Ardeidae,

como a garça-branca-grande (Casmerodius albus) c a garça-branca-

pequena (Egretta thula). A superfície foliar flutuante de macrófitas
aquáticas colabora como apoio a algumas espécies, como o jaçanã
(Jacana jacana), por serem adaptados a "andarem" sobre esta vegetação,
durante atividades de forrageamento.
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Zonas com espelho d'água c profundidade rasa são exploradas pela
marrcca-pé-vermelho (/Imazoneíla brasiliensis) e o frango-d'água
comum (Gallinula chloropus), que incluem raízes e brotos vegetais em
sua dieta.

Abundantes em insetos e vegetação hidrófila de porte herbáceo, as

herbáceas são atrativas à aves paludícolas para abrigo e suporte, como o
curutié (Certbiaxis ct/iammomea), a freirinha (Fluvicoia leucocephala) e os
localmente raros lavatleira (Fluxicola albiventer)

e coleiro-do-brejo

(Sptirüp/tiía cotlaris). A vegetação também atrai aves campestres e
generalistas, com dietas granivora, insetívora e onivora, como o
canarinho-chapinha (5ií:a'i.s flaveola), o coleiritiha (Sporophila
caerulescens). o uí-pí (Synallaxis albescens) e o bem-te-vi (Pitangus
sutphuratus).

Algumas espécies aquáticas, como o dó-ré-mi (Agelaius rufuapillus) são
restritas às taboas (Ty})ha sp.), nas quais nidificam, utilizando hastes

vegetais e reprodutivas para confecção e sustentação de ninhos. A
associação da ave ao suporte vegetal chega a ponto dos ovos do assoviacachorro (Donacobius atricapilhis) terem o mesmo padrão de coloração

dos pendões das taboas, aumentando a camuflagem dos ovos no
ambiente e proleção dos mesmos contra predadores naturais (RagusaNetto e VVillis. 1996). Assim, ambas as espécies de aves mencionadas
tornam-se dominantes nestas formações brejosas, devido à estreita

relação adaptativa às taboas e sua abundância local.
Estes ambientes costumam ser muito importantes na manutenção de

várias populações de anfíbios e répteis, assim várias espécies podem ser
neles encontrados, como as diversas pererecas registradas (p. ex. Hyla

albopunctata e H. minuta) c o representante da família Pseudidade. em
destaque (Pseudis cf. fusca). Os jacarés registrados ocupavam uma poça
marginal, associada a uma grande área brejosa.
Vegetação Rupestre

Na paisagem também se destacam afloramentos rochosos graníticos. por
vezes cobertos por vegetação rupleola. As espécies vegetais presentes são

adaptadas a elevadas temperaturas, proporcionadas pela irradiação do
calor acumulado pela rocha e à reduzida disponibilidade de água,

apresentando-se nas formas arbórea, arbustiva e herbácea, representada
por Bromeliáceas e Cactâceas.

Essas plantas armazenam água em seu interior, a exemplo do
mandacaru (Piloccretts sp.), ou entre suas folhas, como as bromélias

(gêneros Alcantarea, Aechmea e Annanas) e as pinças ou canela-de-ema
(Vellozia sp.). Muitas delas também apresentam mecanismos mctabóücos
para a conservação de água, realizando fotossíntese durante o período
noturno, para evitar perdas de água.
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Além delas, é comum a presença do pinhão-roxo (iatropha sp.) e de

palmeiras (Geonoma sp.). Em geral, suas populações ocorrem em densos
agrupamentos, quase homogêneos. Onde a comunidade vegetal se
desenvolve em meio a pedras soltas, os moradores locais denominam de
"lajedo com mocororô".
A maior altimetria favorece a proteção de algumas aves, que se

reproduzem em escarpas rochosas, como as famílias Apodidae e
Hirundinidac, cm exemplo o andorinhão-de-coleira (Streploprocne

zonaris) c a andorinha-serrador (Phaeoprogne tapera), pois a própria
altura e lendas rochosas protegem ninhos, ovos e ninhegos, contra o
ataque de predadores.
As rochas também servem de pouso de descanso para aves que passam a

maior parte de seu ciclo circadiano no espaço aéreo, beneficiando

principalmente os Cathartidae constatados, como o urubu-caçador
(Cathartes aura) e o urubu-de-cabeça-amarela (Cathartes burroviamis).

Algumas aves campestres, como o quiri-quiri (Falco sparverius) e o picapau-do-campo (Colaptes campestris) podem usufruir destes sítios para
pouso, embora utilizem as pastagens para forrageamento. Por outro
lado, ficam restritas à formação rochosa as populações do birro

(Hirundinea ferruginea). pela grande adaptabilidade em nidificar em

platòs do substrato rochoso, construindo seus ninhos com pequenas
pedrinhas dispostas em círculo.

Lagartos do gênero Tropidurus foram também observados nos
afloramentos rochosos (principalmente quando entremeados por

pastagens), onde foram freqüentemente vistos expostos ati sol,
realizando a termoregulação coporal.
PAsm Limpo

Este tipo de pastagem é composto por gramíncas, ocorrendo

principalmente cm áreas próximas às sedes das fazendas, em planícies
sedimentares e alguns topos tle morros. São explorados pela pecuária
extensiva, sendo a forrageira mais utilizada o capim-colonião (Panicum
maximum). Ultimamente, novas gramíneas tem sido introduzidas, a

exemplo do brachiarão [Brachiaria brizantha),

Ocapim-colonião expande-se com incrível rapidez, devido a propagação
de suas sementes através dos ventos, germinando e desenvolvendo-se

após a derrubada das matas, resultando cm pastagens que muitos
criadores consideram "naturais". Sofrendo uma maior intensidade de

manejo, ocorrem freqüentes tlesbastes c destocas, conforme observado
em um trecho próximoàs coordenadas UTM 805355/28555.
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A estrutura ecológica pobre, constituída pelo estrato herbáceo

predominante, sustenta comunidades de aves adaptadas a viverem em
hábitats abertos e ensolarados. Assim, no solo vivem aves onívoras,

como a perdiz (Rhynchotus rufescens); granívoras, como a avoante
(Zenaida auricttlata); e carnívoras, como a coruja-buraqueira (Speotyto
cunicularia).

O estrato herbáceo mantém, principalmente, aves granívoras, como o

canário-do-campo (Emberizoides herbicota), além de aves insetívoras,

como 0 uí-pí (Synallaxis albescens) e o caminheiro-zumbidor (Anthus
lutescens).

A presença do gado favorece elementos adaptados ao forrageio de
cetoparasitas em seu próprio lombo, como o suiriri-cavaleiro
(Matbethomis rixosus), a garça-vaqueira (Bubulcus ibis) e o gavião-pinhé

(Milvago chimackima). A atividade pecuarista também beneficia aves de
rapina, gerando uma alta riqueza de espécies, com grandes populações.
Destacam-se aves de diela detritívora, como o urubu-comum (Coragyps

afraíus), o urubu-caçador (Cathartes aura) e o urubu-de-cabeça-amarcla
(C burrovianus), além de carnívoros de grande porte, como o cará-cará

(Polyborus piancus), o gavião-de-rabo-branco (Buteo albicaudattts) e o
casaca-de-couro (Buteogallus meridionatis).

Além disto, por constituírem ambientes que apresentam pouca oferta de
recursos alimentares e de hábitats, alguns mamíferos os utilizam apenas

eventualmente para deslocamento.

Deste modo, com uma baixa riqueza, embora com altos valores de
abundância, as pastagens são ecologicamente funcionais para aves

campestres e generalistas, de ampla distribuição em todo o país. Em
termos de valor biológico, tem destaque o canarinho-chapinha (Sicalis

flaveola). por ser ameaçado de extinção e se apresentar localmente
abundante.

Ressalte-se, ainda, que cm algumas áreas encontram-se grandes árvores
isoladas, remanescentes das matas originais. Entre elas, destacam-se o

jequitibá (Cariniana legatis), o itapicuru (Goniorrachis marginata), o paud'alho-verdadeiro (Galezia gorazema). o pau-d'alho-preto (Rttprechtia cf.
martii) e a carne-de-vaca

(Peterogyne nitens).

Estas constituem

importantes sítios para forrageamento, descanso e/ou observação de
várias aves campestrcs e generalistas, contribuindo para a diversificação
do hábilat.

Pas-iv Sujo

Esta cobertura vegetal predomina na região de estudo, traduzida por

pastagens, cuja composição florística caracteriza-se por gramíneas, como
o capim-colonião (Panicum maximum), brachiarão (Brachiaria brizantha)
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e capim-meloso (Melinis minutiflora), observando-se um início AMbiental
de colonização por espécies herbáceas não palatávcis pelo gado e pelas
arbustivas nativas,

principalmente em locais sem

manejo ou

abandonados.

Como exemplo, em diversos setores é comum a completa invasão pela
malva (Sida mitrantha) e pelo mato-de-feijão (Eupatorium maximilianii),
muitas vezes com dominância de um ou outro. Em menor escala,
ocorrem a erva-canudo (Hyptis sttaveole.ns), a vassourinha (Sida

rhombifolia),

o velame

(Julocroton

triquetes),

a cabeça-de-boi

(Acanthospermum bispidttm) e o assa-peixe (Vernonia cf westiniana). entre
outras. Estes ambientes, com elevada densidade de invasoras, são
localmente denominados de "macegas".

O rápido crescimento dessas plantas invasoras, aliado à grande produção
de sementes e à facilidade de disseminação e germinação, aumenta a

competição por luz c nutrientes com as gramíneas (principalmente o

capim-colonião). Assim, o controle destas plantas é feito, normalmente,

por "roçadas" (corte com foice), que reduz a sua invasão por cerca de
dois anos. Após esse período, as plantas invasoras retornam na mesma
intensidade ou ainda mais abundantes, tornando-se necessário nova

roçada. Portanto, estes ambientes são resultantes da falta de manutenção
(limpeza) dos pastos limpos, bem como do domínio das plantas invasoras
sobre as gramíneas.

Nestas condições, os "pastos sujos" tornam-se mais atrativos à

colonização de aves generalistas e campestres, devido às maiores
oportunidades de abrigo e forrageamento ofertadas pela vegetação
invasora. Como exemplo, no solo vivem aves terrestres c onívoras, como
o inhambu-chororó (Crypturelhts parvirostris).

O estrato herbáceo sustenta aves granívoras, como o canarinho-rasteiro
(Sicalis citrina) e a rolinha-caldo-de-feijão (Columbina talpaioti);
insetívoras, como o tico-tico-do-campo-verdadeiro (Ammodramtts
humeralis): além de onívoras como o tico-tico (ZonotrUhia capensis).

Os arbustos invasores atraem aves generalistas e campestres, em busca
de recursos alimentares ou de suporte para a confecção de ninhos, como

o chopim (Gnorimopsar vhopi), a saíra-amarela (Tangara cayana), a

maria-prela-dc-pcnacho (Knipolegus lophotes) e o joão-de-barro
(Fttrnarius rufus). Os troncos podem ser utilizados por aves corticícolas,
como o pica-pau-do-campo (Colaptes campestris) e o pica-pau-preto-cbranco (Meíanerpes candidus).

Algumas populações de pequenos mamíferos generalistas ocorrem neste

tipo de formação, como os gambás (Didelphis albiventris, Didelphis
marsttpialis) e outras espécies de médio porte, como o cachorro-do-mato
(Cerdocyon lhous).
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Muitas das pastagens analisadas encontram-se adjacentes aos corpos

d'água, facilitando a ocorrência de anfíbios e répteis nas mesmas. Sendo
assim, lagartos, serpentes e anuros costumam ocupar com freqüência
este tipo de ambiente, como o lagarto-verde (Ameiva ameiva), lagartos do

gênero Tropidtirus c jararacas (fíotbrops spp.), assim como as rãs
(Leptocatylus ocellatus e L fuscus).
Cultivos temporários e permanentes

A atividade rural relacionada ao plantio é pouco expressiva na região.

Mesmo os plantios de subsistência são raros. As poucas culturas
existentes são de milho, cana-de-açúcar, feijão e mandioca. Em alguns

locais, existem sinais de tabuleiros de antigos plantios de arroz-do-brejo,
atualmente funcionando como paslagcns.

Durante o preparo dos solos, quando os terrenos são arados, aves tle
rapina, como o casaca-dc-couro (Buteogalltts mertdumalis) c o cará-cará
(Polyborus planais) podem oportunisticamente aproveitar animais
mortos. Posteriormente, quando em períodos de produção tle sementes e
frutos, os cultivos tornam-se atraentes a algumas aves campestres e

generalistas, como a granívora fogo-apagou (Scardafella squammata).
Podem também atrair algumas espécies de pequenos mamíferos e até
mesmo mamíferos de maior porte, como a capivara (Hydrochaeris
hydwchaeris), devido à oferta de alimento.
Nos domicílios rurais, entre as árvores de fundos tle quintal, destacam-se

a mangueira (Mangifera indica), além de laranjeiras (Citnts sp.),
bananeiras (Musa sp.), siriguela (Spondias sp.) e mamão (Carka papaya),
entre outras. Estas frutíferas constituem sítios de forrageamento de
flores, frutos e insetos, além de suporte de ninhos de várias aves

generalistas e campestrcs. como o sanhaço-cinzento (Thraupis sayaca) e
saí-azul (Dacnis cayana).

Devido à ausência de corpos d'água nos cultivos e quintais, estes

ambientes não costumam abrigar espécies de anfíbios, porém, no

presente estudo foram registradas algumas pequenas plantações de
subsistência, associadas a corpos d'água. Nestas condições, a oferta de

alimento pode atrair serpentes, comojararacas (Bothrops spp.), que vêm
em busca de pequenos mamíferos, comuns nesta tipologia. Calangos

onívoros também podem ser observados, principalmente o verde (Ameiva
ameiva).
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6.2.2 - EcossistemasAquáticos

6.2.2.1 - llmnologia e qualidade da água
Caracterização Geral da Bacia de Drenagem e dos Pontos de
Amostragem Efetuados

Conforme já descrito, o processo de ocupação anlrõpica da bacia do rio

Mucuri provocou profundas alterações na cobertura vegetal primitiva,
visando a extração de madeira e criação de pastagens. Má uma nítida
predominância destas últimas e, por conseqüência, uma forte

importância da pecuária, que ocupava, em 1996, cerca de 80,1% do
espaço territorial dos municípios da Ali e 88,5% de sua área rural. As
lavouras perfazem somente 1.9%, o que demontra ser a agricultura uma
atividade residual e até mesmo marginal em termos econômicos, sendo

praticada por pequenos produtores c empregados das grandes fazendas.
Em alguns pontos isolados verifica-se a presença de pequenas faixas de
lavoura cafceira.

O padrão de utilização das terras, sustentado sobretudo na pecuária
extensiva, perfaz uma estrutura fundiária muito concentrada, onde as
grantles propriedades, embora reduzidas em número, ocupam
considerável extensão. A grande maioria dos estabelecimentos utilizam o
manejo tradicional, sendo predominante o tipo extensivo. Não foi

registrada a presença em larga escala de atividades potencialmente
impactantes, como suinocultura e agroindústrias, como laticínios e
grandes alambiques de aguardente.

Os principais focos pontuais geradores de poluentes às águas do rio
Mucuri (de modo direto ou nas micro-bacias de córregos afluentes),

podem ser entendidos como os lançamentos de esgotos sanitários,
gerados em núcleos urbanos situados a montante do trecho analisado:
distritos de Maravilhas, Topázio e Mucuri. bem como da maior parte dos

municípios de Novo Oriente de Minas, Carai, Catuji, Itaipc, Ladainha e
Pote. O contingente populacional soma cerca de 75.409 habitantes,
conforme o censo do IBGE de 2001.

Na AID verificou-sc igual predomínio de pastagens. Próximo ao futuro
eixo da barragem verifica-se uma área coberta por florestas secundárias.

As margens possuem declividade suave a acentuada, podendo chegar em
alguns trechos a até cerca de 60%. Apresenta taludcs moderadamente
instáveis, com potencial erosivo durante as enchentes, principalmente
devido à baixa taxa de cobertura vegetal arbustiva e arbórea (menor que
25%).

Nesses pontos observam-se, no leito do rio, sedimentos principalmente
do tipo argiloso/arenoso e pedregoso, com pouca presença de seixos,
lajedos e blocos da rocha mãe. Verifica-se uma deposição de materiais
finos às margens c na maioria das poças. As águas do rio são utilizadas
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para desscdcntação do gado, presente nos estabelecimentos aKh*t»l
agropecuários lindeiros. Esse cenário regional exerce influência sobre os
patlrões tle qualidade das águas estudadas, conforme exposto, a seguir.
Parâmetros Físicos e Químicos
Os resultados das análises dos parâmetros físicos e químicos estão

expressos nas Figuras de 7 a 13. Os dados brutos são apresentados no
Anexo V. Os resultados foram agrupados nas figuras, de acordo com o

significado dos parâmetros em termos ambientais e sanitários, além de
suas interações, com o intuito de propiciar uma melhor ordenação das
interpretações. Os agrupamentos feitos foram os seguintes:

- parâmetros que se reportam ao equilíbrio ácido-básico da água;
- parâmetros referentes aos nutrientes;

- parâmetros relativos aos níveis tle oxigenação das águas;

- parâmetros indicadores dos teores de sólidos e compostos dissolvidos
presentes nas águas;
- resultados de óleos e graxas e resultados das análises de metais.

Analisantlo-se a figura 7, verifica-se que os resultados do primeiro

conjunto de parâmetros demonstram que, no momento das
amostragens, as condições relativas ao equilíbrio ácido-básico da água

estavam próximas da neutralidade nos três pontos considerados. Os
valores de pH estiveram dentro da faixa padrão para a classe 02 (6 a 9).

estando próximos de 7,0 que é um valor indicativo de neutralidade. Os
valores de acidez total e alcalinidade total não indicaram grandes

alterações, podendo ser considerados baixos, não mostrando maiores
tendências a condições ácidas nem alcalinas para o meio.
Adicionalmente, verificam-se valores que podem ser considerados

medianos para a condutividadc elétrica, indicando que os resultados de
pM não foram decorrência da presença de compostos iònicos fortes nas

águas desses pontos. Esses valores podem ainda serem considerados
indicadores de águas com baixos teores iõnicos, reativos e/ou gerados

pela dissolução de sais, e pouco influenciadas por processos de
mineralização de despejos químicos ou orgânicos.
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Figura ?: Comparaçãoestreosresultados dos parâmetros qije se reieremao eqviiJhrioacioo-uásico da Água, Pomos
MUC-05, MUC-06 EMUC-07, PCHMUCURI, MQ1 DO RIOMUCURI. AMQSTRAVESS HE MARÇOE JVSHO PE 2001.
pH

ACIDEZ TOTAl.

ALCALINIDADE TOTAL

Faixa Padrão para pH. Classe 02
Deliberação Normativa COPAM 010/86:

rm CuCOj - mg/l
Padrões não definidos pela Deliberação

cm CaCOj - mg/l
Padrões nào definidos pela DelilwraçJu

6,0 a 9.0

Normativa COPAM 010/86

Normativa COPAM 010/86

40.00

15.00

10,00
5,00

0,00

I

I

I

MUC-05 MUC-06 MUC-07

MUC-05 MUC-06 MJC-07

MUC-05 MJC-06 MUC-07
D Mar/01 • Jun/01

D Mario 1 •Jun/01

Q Mar/01 BJunX)1
CONDUT1V1DADE ELÉTRICA nS/cm

DUREZA TO IAL em CaCO, - mg/l

Padrões não definidos pela Deliberação Normativa COPAM

PadrOes nao definidos pela Deliberação Normativa COPAM0

010/66

10/86

30.00
25.00
20,00

15,00
10,00

5,00
0,00
MUC-05 MUC-06 rAJC-07

MJC-05 MUC-06 MUC-07

n Mar/01 •

D Mar/01 • Jun/01

Jun/01

A aridez total é um parâmetro de grande importância na avaliação do

potencial corrosivo das águas, uma vez que mede a resistência à
neutralização por bases, indicando o grau tle realividade ácida da água.
Os níveis detectados demonstraram uma condição baixa para essa

realividade. Pelos valores de piI. a acidez detectada foi relativa á acidez
carbônica, isto é. resultante da dissolução tle COa atmosférico e/ou de

processos de decomposição de material orgânico, formando ácidos
carbônicos. O valor ligeiramente maior obtido no ponto MUC-06, na

amostragem

de junho/2001,

provavelmente

reflete uma

maior

dissolução de C02 pela decomposição do material orgânico, aportado
pelos distritos supracitados, em etapas mais avançadas, tendo em vista o
tempode depuração determinado pelo fluxo d'água.
Pelos resultados de pH. entende-se que os valores de alcalinidadc total
foram principalmente determinados pela alcalinidadc de bicarbonatos, o

que é uma situação normal. Nesse sentido, os valores encontrados
indicam sobre a concentração desses compostos.

Os valores obtidos para a dureza total demonstraram se tratar de águas
brandas, com baixos níveis tle melais alcalinos terrosos, como o cálcio e o

magnésio, o que certamente determinou os baixos valores para a
alcalinidadc total, reforçando ainda mais as condições neutras indicadas
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acima. Os valores para a dureza total foram maiores na ISÍntal
amostragem de junho/2001, evidenciando um pequeno carreamento,

pelas águas pluviais, de compostos de cálcio das áreas de drenagem,
muito provavelmente de áreas agrícolas em processo de calagem.
No tocante aos parâmetros rcferenles aos nutrientes (figura 8), observa-

se que, na amostragem de junho/2001, ocorreu um aumenlo de fosfato
total nos três pontos, determinando valores bem acima do limite máximo

de 0,025 mg/l, estabelecido para a classe 02. Na campanha de
março/2001 verificou-se níveis menores para esse parâmetro, muito
embora tenha sido registrado um resultado ligeiramente acima desse

limite máximo no ponto MUC-06. No caso da amostragem de junho.
este aumento, provavelmente, pode estar relacionado ao carreamento de
solo das áreas de drenagem pelas águas pluviais, uma vez tratar-se de
uma campanha realizada após a ocorrência de chuvas na região. Note-se

que em junho os valores aumentaram ligeiramente no sentido do fluxo
das águas, segundo o Conceito dos Contínuos Fluviais {RCQ, já relatado no
Capáitulo 4. Por sua vez, em relação ao resultado de fosfato total no
ponto

MUC-06

em março, entende-se

ter sido decorrente de

contribuições ocorridas por atividades agropecuárias entre esse ponto e o

primeiro. Saliente-se que por se tratar de uma amostragem em um
período de baixas vazões, esperava-se que o encontro de níveis maiores
de fosfato total ocorresse no ponto MUC-05, o que estranhamente não
ocorreu, como reflexo das contribuições permanentes dos esgotos
domésticos lançados a montante desse ponto.
Entretanto, os níveis de ortofosfatos foram relevantes em junho. Tais

dados podem ler sido resultantes de aportes de fertilizanles de áreas de
cafeicultura. determinados pelas águas pluviais ocorridas anteriormente
à essa campanha. Já na amostragem de março, foi demonstrado uma

predominância de formas precipitadas do fósforo nesse sistema, tendo
em vista os níveis baixos de ortofosfatos.

Sendo águas que apresentam teores notáveis de ferro solúvel, conforme
será discutido na seqüência, c tendo em vista a afinidade entre os íons de
ferro e de fosfatos, principalmente cm águas onde predominam condições
oxidativas. entemie-se que os níveis de fosfatos verificados correspondem

a complexos desse íon com ferro, bem como compostos orgânicos
fosfatados, não estando, nas duas formas, disponíveis para assimilação

pelos organismos produtores primários.
Avaliando-se o potencial gerador de cargas de fósforo às águas desse

sistema hídrico, decorrente do total populacional presente na área da
bacia de contribuição do futuro reservatório, 75.409 habitantes, pode-se
obter valores em

torno de 0,055

mg/L,

considerando-se uma

contribuição de 3,7 gramas de fósforo/h ab./dia, c a vazão média de
longo termo (58,30 mVs). Nessas condições, se a população residente na
bacia estivesse lançando simultaneamente seus esgotos nos cursos d'água
e se não houvesse qualquer depuração do fósforo no percurso das águas.
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poderiam ser esperados valores de fosfatos totais inferiores aos am^intal
níveis registrados na amostragem de junho/2001. Assim, apesar dos
resultados das análises indicarem a preponderância do fósforo associado
ao escoamento superficial, há também a participação, mesmo que cm
escala inferior, do resultante do lançamento de esgotos sanitários,

Conclui-se, então, pela disponibilidade desse nutriente no ambiente. Os
valores mais elevados, superiores a 0,055 mg/L, apresentaram-se

preponderantemente na forma solúvel, como ortofosfatos, podendo estar
disponível como nutriente para os organismos produtores primários.
Os valores de nitrogênio total, na amostragem de junho/2001, foram
maiores que os obtidos em março, certamente constituindo mais um
indicativo das contribuições pelas águas pluviais. Já em março, os níveis
desse parâmetro se mantiveram muito próximos cnlre os três pontos,
não demonstrando expressivas contribuições ao longo do curso d'água.
Todos os resultados obtidos para as variáveis referentes ao nitrogênio

podem ser avaliados como baixos, considerando-se principalmente que os
valores de nitratos estiveram muito abaixo do limite máximo de 10,0

mg/l, estabelecido para a classe 02. Pode-se inferir ainda que os teores de
nitrogênio total foram devidos essencialmente à parcela de nitrogênio de
origem orgânica, uma vez que os níveis de nitrogênio amoniacal foram
muito baixos, sendo ligeiramente detectados nos pontos considerados, já
que o parâmetro denominado nitrogênio total é constituído pela porção
orgânica e amoniacal das formas químicas nitrogenadas.
AlTíViM *'COiW4ilVltptô

PONTOS

MLH Íl5. MUI OóJ Ml C-07, PCHMUCUIO, SACIADQRIOMtA URI AMOSTRAGEMDZMARÇQt lUtfHQDElQOl,
ORTOFOSFATO - mft/1

FOSFATO TOTAL - mg/l
Limite máximo. Classe 02 Deliberação

Padrões não definidos pela Deliberação

Normativa COPAM 010/86: 0,025 mg/l

Normativa COPAM 010/86

0,55

0.225
0,200
0.175
0,150
0,125
0.100
0,075
0,050
0,025

0,000

NITRATOS - mg/l
Limite máximo. Classe 02 Deliberação
Normativa COPAM 010/86: 10,0 mg/l

0.45 0.35
0.25

0.15
<ops

MUC-05 MUC-06 MUC-07
El Mar/01 • Jun/01

0.05

0,05 •

0,010
MUC-05 MUC-06 MUC-07

MUC-05 MUC-06 MUC-07

D Mar;01 • Jun/01

G Mar/01 • Jun/01
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MtXVMf.Ml^-fl7./y;f/AÍrct7«,MC

NITROGÊNIO AMONIACAL - mg/l.

NITROGÊNIO TOTAL- mg/1
Padrões não definidos pela Deliberação Normativa COPAM

Padrões não definidos pela Delílierução Normativa COPAM

010/86

010/86

0.55

0,55

0,45

0.45

0.35

0.35

0.25

0.25

0.15

0.15

O;05

0,05

.

i_l

izM

MUC-05 MUC-06 MUC-07

MUC-05 MUC-06 MUC-07

q Mar/01 p Jun/01

q Mar/01 • Jun/01

Os valores de nitrogênio amoniacal foram um pouco maiores na
amostragem de junho, e podem indicar uma ocorrência de contribuições
de fertilizantes agrícolas às águas desses pontos, tendo em vista que os

principais fertilizantes comerciais utilizam essa forma de composto
nil rogenado.
Feia análise da Figura 9, não se verifica uma indicação clara da
ocorrência tle conteúdos expressivos de material orgânico nos pontos
considerados. Os níveis de oxigênio dissolvido foram satisfatórios nos
três pontos, tendo sido menores na amostragem tle junho/2001, embora
ainda acima do limite mínimo de 5.0 mg/l, previsto para a classe 02,
bem como determinantes de níveis de saturação superiores a 80%. Além

disso, os parâmetros indicadores de aportes orgânicos, como a DBO e a
DQO, mostraram valores abaixo de níveis onde são expressivos os

processos tle decomposição de material orgânico carreado às águas. Os
valores tle DBO lambem estiveram abaixo do limite máximo de 5,0 mg/1,
que é o padrão para a classe 01.
FIGURA 9: COMI'ARAÇAO ENTRE OS MSVLTAIX)S DOS PARÂMETROS RELATIfOSAOS NÍ\HIS DE OXIGENAÇÃO DAS ÁGUAS. POSTOSMUC-05.
MUC-06 EMUC-07, PCHMUCURI. ÜACTA DOlUuMK URIS.MOSTRAGENS DEMARCO E/UNHO HE 2001.
SATURAÇÃO DLOXIGÊNIO DISSOLVIDO
OXIGÊNIO DISSOLVIDO
cm%
mg de OjA
Limite mínimo, Classe 02 - Deliberação Normativa COPAM

Padrões não definidos pela Deliberação Normativa COPAM

010/86: 5 mg/l

010/86

100,00
80,00
60.00
40.00
20,00
0,00
MUC-05

MUC-06

MUC-07

• Mar/01 • Jun/01

MUC-05 MUC-06 MUC-07

G Mar/01 • Jun/01
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Figura 9:Comparaçãoentreosresultadosnos paráaie:i ros relativos aos n/veisde o*tgenação dasá<;uas. Posios MUC-05,
MUC-06 hMUC-07, PCH MUCl 'Ri. SACIA DO RIO Md IHLAMqSTRAGENS DE .iMJtÇO EJUNHO DE 2001. COMTNUAÇJO...
DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO (DBO) - mg de Dj/1
(DQOl - mgdeOj/l
Limite máximo. Classe 02 - Deliberação Normativa COPAM

010/86: 5 mg/l

Padrões não definidos pela Deliberação Normativa COPAM
010/86

14.00

5,00

12.00
10.00
8.00

4,00

3,00

6.00
4,00

2,00
1.00

2.00
0.00

0,00
MJC-05

MUC-06

MUC-07

0 Mar/01 • Jun/01

MUC-05

MUC-06

MUC-07

D Mar/01 • Jun/01

Saliente-se que os valores de DBO, um pouco maiores obtidos nos pontos
MUC-05 c MUC-07 cm junho, muito provavelmente foram reflexos das
contribuições de aporles pelas águas pluviais ocorridas nessa época.
Todavia, os valores registrados em todos os pontos nas duas

amostragens demonstraram um relevante efeito de depuração das águas
do rio Mucuri.

Verifica-se, pela Figura 10, que os teores de sólidos nas águas do rio
Mucuri, foram bem reduzidos, inclusive na amostragem tle junho de

2001, não denotando um efeito das chuvas Ocorridas. Nota-se que os
resultados obtidos em março de 2001 revelavam um ligeiro aumento nos

teores de parltculados, em relação a junho, contrariando o esperado.
FIGURA 10:COMPARAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS IX)S PARÂMETROS INDICADORES DOS TEORES Dl SÚUDOS hCOMPOSTOS DISSOLVIDOS
PRESENTES NASÁGUAS. PONTOS MUC-05, MUC-06 EMUC-07, PCH MUCURI. RACL-t DORIOMUCURl, AMOSTRAGENS DE MARÇO E

/UNHO DE 2001.
Limite máximo. Classe 02 - Deliberação Normativa COPAM

SÓLIDOS TOTAIS - mg/l
Padrões não definidos pela Deliberação Normativa COPAM

010/86: 100 UNT

010/86

TURBIDEZ - UNT

100.00

80,00

40.00
20.00
0,00

.

I

Lu

MUC-05 MUC-06 MUC-07

MUC-05 MUC-06 MUC-07

D Mar/01 «Jun/01

q Mar/01 • Jun/01
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FIGURA IO: COMPARAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS DOS PARÂMETROS INDICAIHJRES DOS TEORES DE SÓLIDOS ECOMPOSTOS DISSOLVIDOS
PRESENTES NASÁGUAS. PONTOS MUC-05, MUC-06 EMUC-07, PCHMUCURI, BACIA DORIOMUCURI. AMOSTRAGENS DEMARÇO E
/UNHO DE2001, CONTINUAÇÃO...

SÓLIDOS TOTAIS DISSOLVIDOS - mg/1
Limite máximo. Classe 02 - Deliberação
Normativa COPAM 010/86: 500 mg/l

SÓLIDOS EM SUSPENSÃO mg/l
Padrões não definidos pela Deliberação

Padrões não definidos pela Deliberação

Normativa COPAM 010/86

Normativa COPAM 010/86

80.00

80,00

BO.OG

60,00

40.00

40,00

SÓLIDOS SEDIMEKTAVEJS - ml/1

0,20

0,18
0,16
0,14

20.00

20.00

oco

0.00

«o.io

0.12

rnM

!_•

=•

MUC-05 MUC-06 MUC-07

MUC-05 MUC-06 MUC-07

ra Mar/01 • Jun/01

O Mar/01 • Jun/01

0,10
MUC-05 MUC-06 MUC-07

rjMaríOI • JurVOI

Os valores de turbidez estiveram muito abaixo do limite máximo de 100

UNT, estabelecido para a classe 02. Verificou-se que a parcela de sólidos

dissolvidos foi mais importante na determinação dos níveis de sólidos
totais, indicando a não ocorrência de expressivo carreamento de
sedimentos,
Os valores de sólidos dissolvidos estiveram bem abaixo do limite máximo

de 500 mg/L, definido para a classe 02. Salienta-se, lambem, a não
detecção de níveis de sólidos sedimentáveis em nenhum tios pontos
estudados, nas duas amostragens.
Os resultados obtidos para os teores de óleos e graxas, representados na

Figura II, revelaram a presença dessas substâncias nas águas analisadas
na amostragem de junho, nos pontos MUC-06 e MUC-07, contrariando

o padrão estabelecido para a classe 02, que é a sua ausência virtual,
entendida como níveis abaixo tio limite mínimo de detecção do método

analítico (0.30 mg/l). Observa-se que na amostragem de março/2001
esse parâmetro não foi detectado. Já em junho/2001 o valores
encontrados nos pontos MUC-06 e MUC-07, demonstraram influências
diretas ou por meio de tributários, enlre os pontos MUC-05 e MUC-06.
Figura II: Comparação entre os resultados de óleos e graxas - mg/i~ Pontos
MUC-05, MUC-06 EMUC-07, PCHMUCURI, BACIA DORIOMUCURI, AMOSTRAGENS

DEMARÇO E/UNHO DE 2001.
Padrão Classe 02 - Deliberação Normativa COPAM
010/86: Virtualmente Ausente
0.55
0.50

0.45
0.40
0,35
0.30
MUC-05

MUC-06

MUC-07

• Mar/Oi • Jun/01
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,Analisandt)-se os dados relativos aos metais considerados (Figura 12),

nota-se um aporte de ferro solúvel na amostragem de junho/2001,
comparado à amostragem de março/2001. Nessa primeira amostragem,
esse parâmetro apresentou teores superiores ao limite máximo para a
classe 02, que é de 0,30 mg/l, nos Ires pontos analisados. Já em relação

ao manganês total, verificou-se níveis sempre abaixo do seu limite
máximo de 0,10 mg/l. Salienta-se que cm março/2001 não foram

verificados nenhum valor fora tios padrões para a classe 02 em relação a
esses parâmetros.

Entende-se que o efeito das chuvas foi preponderante para o registro
dessas altas concentrações de ferro solúvel. Esses resultados podem estar
associados ao processo de erosão e carreamento de solo pelas águas
pluviais, considerando-se a presença natural desses elementos na
geoquimica da bacia de drenagem, uma vez que não há registros tle
atividades minerárias e industriais que pudessem justificá-los.
FIGURA 12: COAU'ARAÇÁ0L\\nTlEOS RESULTAI)OS DASANÃUSES DEMEIAJS.PON1OSAIUC-05, MUC-06 EMUC
DORIOMUCURI. AMOSTRAGENS DF MARÇOE/UNHO DE 2001.

FERRO S0H1VEL - mg/l

MANGANÊS TOTAL - mg/l

Limite máximo, Classe 02 - Deliberação Normativa COP/VM
010/86: 0,30 mg/l

Limite máximo. Classe 02 - Deliberação Normativa COPAM

010/86: 0,10 mg/1
0,10

.11
0,55

0,09
0,08
<0.10

0,07
0.30

l# r^r" J

0,06

MUC-05 MUC-06 MUC-07

0.05

0.05

MUC-05 MUC-06 MUC-07

D Mar/01 • Jun/01

pMar/01 • Jun/01

PARÂMETROS BACTERIOLÓGICOS

A exemplo do que foi feito para os parâmetros físicos e químicos, os

dados obtidos por essas análises foram lançados na Figura 13 e no Anexo
V. Analisando-se a Figura 13 observa-se de imediato um aumento
relevante nos resultados de coliformes totais no ponto MUC-05 em

março/2001, sendo superado o limite definido para a classe 02, de 5000
NMP/100 ml. Já na amostragem de março/2001, verificou-se resultados
para esses dois parâmetros sempre abaixo dos respectivos limites,
podendo ser considerados relativamente baixos, mas que ainda sim
revelam a presença de material fecal nas águas desse sistema.

Salienta-se que o valor menor de coliformes fecais cm relação aos
coliformes totais pode ser entendido como uma indicação tle um efeilo

depurador tuna vez que os organismos eslritamente intestinais,
representados pelos coliformes fecais, sobrevivem por períodos de tempo
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menores nos corpos hídricos receptores que organismos amGb"ntaÍ
intestinais facultativos, os quais estão presentes no conteúdo total. Tal
fato 6 notório nos três pontos, demonstram um processo depurativo
referente às contribuições ocorridas, incluindo-se os lançamentos de
esgotos do povoado tle Maravilhas.

Considerando-se o contingente populacional presente na bacia de

drenagem do trecho estudado (cerca de 75.409 habitantes), o cálculo
estimado indica valores bem mais altos que os detectados. Considerando-

se a vazão média de longo termo do rio Mucuri de 58,30 mVs, estima-se
uma contagem de coliformes fecais próxima a 2.994 coliformes
fecais/100 ml, para uma contribuição média unitária de 2 x 10u
coliformes fecais/hab./dia (von Sperling, 1995).

Nota-se, portanto, que os valores de coliformes fecais obtidos são
resultados de processos depuralivos, bem como do fato de que parte
desse total populacional não lança seus esgotos diretamente na rede
fluvial. Nesse sentido, verifica-se que, os valores obtidos evidenciaram
claramente uma depuração cm relação a esse potencial, como também â
carga total aportada de esgotos.
Figura 13:Comparação entre os resultados dasanálises bacteriológicas da água. Ponroj MUC-05, MUC-06 eMUC07, PCH MVCVRS, HACbi DORIOMUCURI, AMOSTRAGENS DEMARÇOEJUNHO DE2001.
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Dessa forma, os resultados obtidos tias análises de laboratório podem
estar associados ao carreamento de materiais fecais de origem animal.
Analisando-se os valores detectados para eslreptococos fecais verifica-se
níveis sempre maiores que dos coliformes fecais. Tais dados resultaram

em valores para a razão entre esses tlois parâmetros abaixo de 1 nos três
pontos, nas duas amostragens.

Os valores para essa razão menores que 1,00 indicam que a
contaminação fecal ocorrida foi devido em sua maior parte a aportes de
material fecal animal, resultante do carreamento a partir das áreas tle
atividades pecuárias.

Índice deQualidade dasÁguas (IQA)
A Figura 14 apresenta os resultados dos cálculos do índice de qualidade
das águas (IQA). Os resultados demonstram águas de qualidade boa nas

duas

campanhas.

Ressalte-se

que

mesmo

na

amostragem

de

junho/2001, quando foi registrada a ocorrência de chuvas em dias
anteriores à coleta das amostras, os valores permaneceram nessa
categoria. No entanto, a não obtenção de notas referentes à categoria de
qualidade excelente foi devida aos níveis de coliformes fecais, que foram
os principais condictonanles dos resultados obtidos para o IQAFigura 14: comparação entre os resultados do cálculo do índice de qualidade daságuas íIQA).
ponivs muc-05, muc-06 emuc-07, pch mucuri. bacia do riomucuri, amostragens de iunho e
MARÇO DE2001.
100.00

Níveis de Qualidade
80.00

Menor que 25: qualidade muito ruim
Entre 25 e 50: qualidade ruim

60.00
40.00

20.00

1 1

MUC-05

MUC-06

Entre 50 e 70: qualidade média

Entre 70 e 90: qualidade boa
MUC-07

QMarço/2001 BJunho/20 J1

Fitoplâncton

A lista taxonômica dos organismos identificados está presente no Anexo
V. Os valores de riqueza, variável que representa o número de unidades
taxonômicas (n." de ttTxar, bem como da densidade, expressa em
indivíduos/10 ml, foram agrupados considerando os principais grandes
grupos tias algas. Esses dados são apresentados na Figura 15. Foram
calculados

os

índices

de

diversidade

considerando OS resultados das
taxonômica identificada (Figura

de

Shannon-Wienner

densidades

para cada

(H'h

variedade

16). Os valores das abundâncias

relativas dos organismos foram agrupados segundo seu potencial de
indicação sobre a qualidade ambiental (Figura 17).
Analisando-se os dados referentes à riqueza, verifica-se que foram

encontrados cerca de 87 luxa. Os grupos que apresenlaram as maiores
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das algas amarelas (Chrysophytal, com 36 morfoespécies.

Salienta-se que esse valor obtido para a riqueza total pode ser
considerado

alto,

demonstrando

uma

expressiva

diversificação

taxonômica nos pontos considerados. Verifica-se que os maiores valores
foram detectados cm março/2001, que se caracterizou por representar a

época de estiagem. Esses valores altos de riqueza sugerem que,
provavelmente, ocorreu um aumento das contribuições pela comunidade
perifítica (organismos que habitam substratos no leito dos cursos

hídricos, como pedras, lajes c vegetação marginal). Salienta-se que os
organismos perifíticos se desenvolvem bem durante a época de menores
vazões em decorrência de uma maior penetração de luz pela menor
profundidade c turbidez.

Já os menores valores registrados em

junho/2001 se reportam tanto ao efeito tliluidor provocado pela maior
vazão, bem como uma diminuição na produção pela comunidade
perifítica, em decorrência dos efeitos citados acima.
Pela análise quantitativa, nota-se valores bem maiores na amostragem
tle março/2001, acompanhando o padrão observado para a riqueza. Os
maiores valores de densidade obtidos para o grupo Chrysophyta, nas
duas amostragens, foram representados essencialmente pelas algas

diatomáceas. Esses organismos são considerados típicos de sistemas
lóticos (águas correntes), em se tratando de ambiente de água doce. Essa
característica é atribuída por vários autores à presença de uma carapaça
de sílica revestindo as células desses organismos, que são unicelularcs em
sua grande maioria. Essa condição pode conferir proteção mecânica
conira o atrito gerado pela correnteza.
FlGURst I5:COMPARAÇÁO ENIRE OS RESULTADOS DAS ANÁLISES QUALITATIVAS IRIQUEZA) EQUANTITATIVAS (DENSIDADE)
DOETTOPLÁNCTON. PONTOS MUC-05, MUC-06 e MUC-07, BACIA do iuo Mucuri. PCHMucuri. amostragens de

MARÇO E/UNHO DE 2001.
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Os aumentos populacionais verificados foram em sua maior parte devido
a organismos normalmente habitantes tanto tio plâncton como das

comunidades perifíticas, como as diatomáceas Cychtella spp., Pinnularia
sp.l e Navicula spp. Uma diminuição nas densidades desses organsimos
determinou quedas expressivas na densidade total, conforme verificado
em junho/2001. Esses dados são mais um indício do efeito de
contribuição das comunidades habitantes dos substratos do leito do rio
ao fitoplâncton, evidenciando um nível relevante de interação entre as

comunidades planctônicas e perifíticas nesse sistema.
Verifica-se que tanto os valores tle riqueza quanto de densidade
apresentaram uma tendência de aumento no sentido do ponto MUC-05
para MUC-07, seguindo uma dinâmica de fluxo fluvial, lisse padrão pode
estar expressando um efeito acumulalivo das contribuições das
comunidades perifíticas, ocorridas ao longo do trecho em questão, bem
como de tributários, seguindo os padrões do Conceito dos Contínuos
Pluviais - RCC (Vannote ei aí., 1989).

O aparecimento nas duas amostragens de densidades relevantes de
alguns organismos típicos de ambientes lênticos, como a alga azul
(Microcystis robusta), nos pontos MUC-05 e MUC-06. bem como as algas
verdes (Monoraphidium conlortttm, Staurastrum contortum e Scenedesmus

bijttgtts) nos três pontos, pode ser entendido como uma possível
influência das áreas brejosas marginais.

Salienta-se que o grande pico de densidade do grupo Chrysophyta no
ponto MUC-07, na amostragem de março/2001, foi essencialmente
devido às grandes densidades das diatomáceas [Cyelotella spp. e
Pittnttlaria sp.l). Todos esses organismos podem ser classificados como r
eslrategistas, isto é, aprcsenlam características ecofisiológicas que

propiciam grande capacidade de rápido crescimento populacional diante
de uma disponibilidade de nutrientes.

Apesar dos expressivos valores de riqueza verificados para os três pontos,
principalmente em março/2001, a estruturação dessa comunidade

apresentou-se desequilibrada. Os valores altos de densidades de poucas
espécies implicaram em uma diminuição da equitabilidade estrutural,
como pode ser bem observada pela análise dos resultados do índice tle

diversidade (H'J, vide Figura 16.
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O conceito de diversidade de espécies possui tlois componentes: riqueza e

uniformidade. O primeiro É baseado no número total de espécies e o
segundo é considerado pela abundância relativa da espécie e seu grau de
dominância ou falta (Ottum, 1985). Assim, a maior dominãncia de

determinados organismos dessa comunidade sobre os demais indica uma
baixa equitabilidade desta comunidade, ou seja, foram detectados muitos
indivíduos de poucas espécies. Em ambientes mais equilibrados, onde a
pressão seletiva é menor, é esperado o contrário, possibilitando a
instalação de um número maior de variedades taxonômicas. Branco

(1986) cita que a faixa de variação desse índice é de 0 a 5, sendo que
valores menores que 1 são próprios de ambientes aquáticos muito
impactados. entre I e 3 têm sido registrados em águas moderadamente

alteradas, e aqueles maiores que 3 correspondem às águas limpas.
Os baixos valores obtidos revelam a baixa equitabilidade, ou
uniformidade, do fitoplâncton amostrado nos três pontos. Nesse sentido,
apesar da riqueza ter sido relevante, a baixa uniformidade determinou

níveis lambem baixos para a diversidade. Os valores menores verificados
na amostragem tle março/2001 foram certamente um reflexo tios
maiores picos de densidades de uns poucos organismos em relação aos
demais. Os índices obtidos para essa comunidade revelam condições

moderadamente alleradas do ambiente, segundo a classificação acima
descrita.

No tocante à

análise dessa comunidade referente aos indicadores de

qualidade ambiental, verifica-se que foram detectados organismos
freqüentemente citados pela literatura especializada como habitantes tle

ambientes com boa qualidade. Nesse sentido, ressalta-se as algas
pertencentes ao grupo Chlorophyta> são indicadoras de condições mais
estáveis do meio. Dentre os organismos desse grupo encontrados nesse
trabalho, podem ser apontados como indicadores principais dessa
condição os representantes da família Desmidiaceae, pertencentes aos
gêneros: Actinolaenium, Closterium. Cosmarium, Desmidium, Euastrum,
Aíkrasterias, Penium, Pleurotaenittni, Staurastmm c Stattrodesmus.
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Verificou-se, também, a ocorrência de organismos que podem ser
considerados indicadores de condições menos favoráveis em termos da

qualidade ambiental, uma vez que são freqüentemente encontrados em
ambientes aquáticos alterados. Como indicadores dessa condição, podem
ser citados as algas verdes (Chlorophyta) dos gêneros Monoraphiditttn.

Oedogonium e Scenedesmtts; as crisofíceas (Chysophyta) dos gêneros
Mallomonas; a alga azul (Cianobaclérias) do gênero Microcystis; os
gêneros representantes do grupo Euglenophyta: Astasia, Dinematomonas,

Kolbeana, Peranema, Siivattomonas e Trachelomonas; bem como a pirrófita
Peridinium sp.
Pode-se fazer uma distinção enlre dois tipos diferentes de
comportamento que propiciam a instalação e desenvolvimento de
espécies de algas em sistemas hídricos submetidos a alterações
ambientais. Como primeiro tipo, podem ser idenlificadas as algas
tipicamente aulotróficas, ou seja, que realizam fotossíntese, as quais são
tolerantes a alterações em um sistema hídrico, como lançamento de
dejetos orgânicos, sendo, em muitos casos, beneficiadas indiretamente,

graças à liberação de nutrientes inorgânicos pela decomposição do
material orgânico lançado. Nessa categoria podem ser apontados as
elorofíceas, as crisofíceas e a cianobactéria. citadas acima.

Em um segundo tipo, estão as algas capazes de assimilar matéria
orgânica diretamente do meio, sendo citados pela literatura especializada

como habitantes comuns a ambientes alterados pelo lançamento de
despejos domésticos e rurais. Nesse caso, estão os organismos
pertencentes ao grupo Euglenophyta, mencionados acima. Nesse aspecto
particular, salienta-se que esses organismos ocorreram em baixa
representatividade populacional, podendo-se entender que a ocorrência
desses organismos da forma verificada não é um indicativo tle níveis
altos de matéria orgânica nas águas desses pontos.

Analisando-se a Figura 17, observa-sc que, em termos de abundância
relativa, os organismos comuns classificados como pertencentes ao
grupo dos não indicadores representaram a maioria dentro da estrutura

dessa comunidade, nos três pontos nas duas amostragens. Salienta-se
que dentro desse grupo, estão as algas que apresentaram as maiores
densidades, conforme abordado anteriormente.

Entre os grupos indicadores, verificou-se na amostragem de março/2001
que nos pontos MUC-05 e MUC-07, os grupos indicailores de qualidade
boa e média representaram a maior parcela. Já no ponto MUC-06,
ocorreu um aumento na abundância do grupo indicador de qualidade
ruim, evidenciando condições mais alteradas nesse ponto cm relação aos
demais. No tocante aos tlados tia amostragem de junho/2001, verifica-se
uma diminuição na abundância relativa dos organismos comuns não
indicadores, em decorrência da queda nas densidades desses organismos,
o que evidenciou um pouco mais as abundãncias relalivas dos grupos
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indicadores.

Nota-se,

nessa

amostragem,

uma

maior a^Tntai

participação dos grupos Indicadores tle qualidade boa a média no ponto
MUC-05, sendo que nos outros dois pontos ocorreu um aumento na
participação relativa do grupo indicador de qualidade ruim.
Esse quadro retrata um mosaico de características desse sistema que
possibilita a instalação e desenvolvimento conjunto de organismos
indicadores potenciais de qualidade ambiental boa, mas com indícios
relevantes de alterações. Tais caraterísticas podem ser entendidas como

inerentes aos estágios sucessionais finais de recuperação de um sistema
hídrico, como nas zonas denominadas Metassaprobias e Olissapróbias.
Salienta-se que os níveis de qualidade ambiental podem ser considerados
satisfatórios.
pK.URA 17:COMI-ARAÇÃO ENTREAS ÁBUNIUnCIAS REJATIVAS (%) IK)S GRUPOS DO EITVP1ÁNC1VN INDICADORES DEQUAUDADE
AMBIENTAI- PONIVSMUC-05, MUC-06 EMUC-07, BACIA DORIOMUCURI, PCH MUCURI,.AMOSTRAGENS DEMARÇO EfUNHO
DE 2001
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Zooplâncton

A listagem completa dos organismos identificados é apresentada no
Anexo V. Os resultados da riqueza (n° de taxa), bem como a densidade
(indivíduos/10 litros) foram agrupados entre os grandes grupos desses

organismos (Figura 18). Para essa comunidade também foi adolada a
análise da diversidade através do cálculo tio índice de Shannon-VVienner

(H'h (vide Figura 19). Foram igualmente avaliados o.s valores das
abundâncias relativas dos organismos, agrupados segundo seu potencial
de indicação sobre a qualidade ambiental (Figura 20).
Os valores de riqueza obtidos podem ser considerados relevantes, 33

taxa. Os grupos ProtOZOa e Rolifcra apresentaram os maiores valores de
riqueza, 17 e II taxa, respectivamente. Os protozoários, junto com o
grupo Rotifcra são, geralmente, os maiores representantes da
comunidade zooplanctônica em sistemas de águas correntes. Entende-se
que, cm muitos casos, esse fato é decorrente de contribuições das
comunidades perifíticas,

por ação da

correnteza.

A presença de

representantes tio grupo Nematoda na comunidade planctõnica, na
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amostragem tle março/2001, pode ser mais um indicativo de ^biTntal
contribuições do periffton, uma vez que esses organismos são
encontrados mais freqüentemente associados aos sedimentos e substratos
das margens de sistemas hídricos.
FlCUR.il8: COMPAR^t^ÁOESn RE m IlIiULTADtlS DAS ANALISES QUAIJTATTtW

ZOOPLÂNCTON. PONtOSMUC-05, MUC-06 EMUC-07, SACIADO RIO MUCURI, PCH MtíCURI. AMOSTRAGENS DE MARÇO EJUNHO DE
2001.
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Conforme também verificado para o fitoplâncton, os resultados foram
sensivelmente distintos entre as duas amostragens, tendo sido bem
maiores as riquezas registradas em março/2001. Entende-se que os
mesmos

fatores,

anteriormente atribuídos como determinantes dos

padrões obtidos para o liloplãncton, podem ser considerados para a
repetição desse padrão para essa comunidade, tendo em vista as
variações na contribuição da comunidade perifítica pelas flutuações
sazonais das vazões ocorrerem para todo o plâncton.
Verificou-se um ligeiro aumento na riqueza total no ponto MUC-06, nas
duas amostragens. Entretanto, esse incremento pode ser considerado

pouco expressivo em relação ao total.
No tocante às análises quantitativas, verifica-se que, na amostragem de
março/2001 os valores de densidade, também aumentaram no sentido

do ponto MUC-05 para MUC-07, como verificado para o fitoplâncton,
seguindo uma dinâmica de fluxo fluvial {RCQ. Conforme analisado

anteriormente, esse padrão pode ser entendido como a expressão de um
efeito cumulativo das contribuições das comunidades perifíticas ao longo
do rio, assim como de tributários, que torna-se mais evidente nos
períodos tle maiores vazões.
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Outro aspecto importante sobre os dados quantitativos é que os valores
de densidade total foram determinados principalmente pela densidade
dos rotíferos, que por sua vez foi devida às grandes populações da espécie

Keratclla cochlearis. Outra espécie que também representou um
importante papel quantitativo nas densidades totais dos três pontos, nas
duas amostragens, foi o protozoário Arcella vulgaris. Essas duas espécies
são de ampla distribuição, eoimimentc encontradas em densidade

relevantes nos ambientes aquáticos tropicais, podendo ser consideradas
como espécies tipicamente r estrategistas.
Analisando-se os tlados relativos ao índice de diversidade (Figura 19),
verifica-se valores baixos, tendo sido menores na amostragem de

junho/2001, ao contrário do verificado para o fitoplâncton. Esse queda
nos valores desse Índice pode ser alribuítla às diminuições ocorridas na
riqueza. Entende-se, portanto, que para essa comunidade as dominâncias
verificadas pelas espécies citadas acima foram determinantes de baixa

equitabilidade, tendo sido em maior escala em março/2001. Apesar dos
valores de riqueza terem sido relativamente altos, não significaram
necessariamente uma alta diversidade. A baixa uniformidade foi um

determinante mais forte, gerando níveis também baixos para a
diversidade. Segundo a classificação apresentada por Branco (1986),
descrita anleriormenle, também para essa comunidade esses índices
revelam condições moderadamente alteradas do ambiente, conforme
verificado para o fitoplâncton.

Foram identificados, nessa comunidade, organismos indicadores de
qualidade ambiental alterada pelo lançamento de despejos domésticos e
rurais, que são relacionados pela literatura especializada, como
habitantes de ambientes aquáticos com graus maiores de saprocidade, ou
seja, presença de material orgânico em decomposição. Como principais
indicadores ressalta-se os protozoários pertencentes a classe Ciliata
(ciliados), que são indicadores por excelência dessa condição, por serem
saprófilos, ou seja, se alimentarem da matéria orgânica dissolvida no

meio aquoso. Os organismos encontrados nesse estudo pertencentes a
esse grupo são os seguintes: Paramecio spp., Pelatrastus spp., Stenlorspp.
c Vorticclla campanttUa.
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Figura 19: Comparação entre os resultados do cálculo do índice de diversidade de

SHAXNOX WIEtfNER (H) PARA0ZOOPLÃNCTON. PoniosMUC-05, MUC-06 eMUC-07,
R^IV.IA DORIO MUCURI, PCHMUCURI, AMOSTRAGENS DE MARÇO EIUNHO DE2001.
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Nota-se, pela Figura 20, que os organismos comuns, classificados como
pertencentes ao grupo dos não indicadores, também representaram a
maioria dentro da estrutura dessa comunidade, nos três pontos nas duas
amostragens, cm termos de abundância relativa, padrão bem semelhante
ao observado para o fitoplâncton. Dentro desse grupo, estão também os
organismos que alcançaram as maiores densidades nessa comunidade,
que são espécies cosmopolitas, de ampla distribuição, se comportando na
maioria das vezes como espécies r estrategistas.
Figura 20: Comparação entre asAbundãnctas Relativas (%) dos uRinH)six>'//)(ipiÁNCTONiNiNCADCiRES de
QUALIDADl.AMRIENTAl. PONTOS MUC-05, MUC-06 EMUC-07, BACIA 1XJRIO MUCURI, PCH MUCURI, AMQSTBAGENSDi
MARÇO E/UNHODE2001.
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Considerando-se os grupos indicadores, nota-se que nas duas
amostragens, nos pontos MUC-05 e MUC-07, os grupos indicadores de
qualidade boa e média represenlaram a maior parcela. Já no ponto
MUC-06, ocorreu um aumento na abundância do grupo indicador de
qualidade ruim, evidenciando condições mais alteradas nesse ponto em
relação aos demais.

Como também verificado para ti fitoplâncton observou-se um misto de
características desse sistema, com a ocorrência conjunta tle organismos
indicadores potenciais de qualidade ambiental boa, porém com indícios

de alterações. Essas ocorrências reforçam a indicação de que os pontos
analisados se caracterizaram como estágios sucessionais finais de
recuperação de tini sistema hídrico (Zonas Metassapróbias e
Olissapróbias).
Zoobênton

A listagem completa dos organismos identificados também é apresentada
no Anexo V. Os resultados da riqueza e das abuntlàncias relativas, em

(ermos do número de famílias, foram agrupados entre os grandes grupos
desses organismos, 'lambem para essa comunidade foi adotada a análise
da diversidade através do cálculo do índice de Shannon-Wienner (H'J.

Conforme abordagem feita para as demais comunidades liidrobiológicas,
foram avaliados os valores das abuntlàncias relativas dos organismos
agrupados, considerando-se seu potencial de indicação sobre a qualidade
ambiental.

Deve-se salientar, inicialmente, a grande distinção ocorrida entre as duas

amostragens. O.s dados de junho/2001 mostraram-se muito baixos,
indicando uma comunidade zoobentônica baslante depauperada. Tal fato
se deve fundamentalmente ao aumento nas vazões em decorrência das

chuvas. Dois efeitos decorrentes do aumento no volume d'água podem
ser apontados como principais corulicionantes da comunidade
zoobentônica; o efeito de deriva e a inundação de tinia a calha do leito do
rio. O primeiro fator se reporta a uma maior ação de arraste da
corrente/a nos substratos do rio, determinando um desgarramento dos
organismos. Já o segundo fator se refere a inundação de novas áreas

anteriormente secas, o que dificulta a coleta no leito permanentemente
inundado, determinando coletas em locais onde a colonização pelo
zoobênton é recente.

No entanto,

em

março/2001,

a composição dessa

comunidade

apresentou-se bastante diversificada, já mostrando características do
período de estiagem, onde a diminuição nas vazões evita os efeitos

descritos acima. Verifica-se, portanto, que essa amostragem representou
efetivamente uma situação de vazões baixas no rit) Mucuri, decorrentes
tio período tle estiagem anterior a essa coleta.
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Observa-se a ocorrência de representantes típicos de águas de ÍS,"1!***
sistema lóticos, como da ordem Ephcmeroptera e Trichoptera nas
amostragens pelos dois métodos, bem como da ordem IMecoptera na
coleta com o uso da rede. Alguns grupos tle maior ubiqüidade foram
também encontrados, como, por exemplo, os dípteros das famílias
Chironomidac e Ceratopogonidae. Por outro lado, alguns espécimes de
grupos que ocupam áreas de transição entre o ambiente aquático e sua
região ribeirinha, tais como os Otlonala, também foram coletados.

Foram identificados 28 diferentes taxa nos três pontos de coletas nas
duas amostragens, incluindo representantes das classe Insecta,
pertencentes âs seguintes ordens: Ephemeroptera, Trichoptera,
Coleoptera, Diptera, Plecoptera, Odonata, Megaloptera, Ileteroptcra,
Lepidoptera e ainda, do filo Annclida (classe Oligochacta).
As Figuras 21 e 22 mostram a abundância relativa dos grupos
amostrados pelo método de Dipping em cada um dos pontos de

amostragem do rio Mucuri, considerando-se o total de organismos
obtidos nas amostragens de junho/2001 e março/2001, respectivamente.
Saliente-se que esse método representa os organismos habitantes do
sedimento argiloso/arenoso.
Xo ponto MUC-05 os organismos mais abundantes foram da classe

Oligochaeta, nas duas amostragens. No ponto MUC-06 os organismos
mais abundantes foram os representantes da ordem Trichoptera. cm
junho e Diptera em março. Já no ponto MUC-07 verificou-se uma

expressiva dominância dos dípteros, sendo que esse grupo apresentou
abundância superior a 90 %nas duas amostragens.
Na amostragem de junho, os três pontos apresentaram baixa
diversificação taxonômica para essa comunidade, determinando em

fortes dominãncias. Apenas no ponto MUC-06 a distribuição das

abundãncias relativas foi mais eqüitaliva. Mesmo assim, nesse ponto
verificou-se que as abundâncias dos grupos Diptera e Trichoptera foi
devida a poucas famílias, Chironomidac e Tipulidac em relação aos
tlípleros e I.eptoccridae para a segunda ordem.

Conforme já relatado c avaliado para as outras comunidades, a
dominância tle poucos taxa em relação aos demais é um indicativo
evidente de ambientes menos estáveis, submetidos a

interferências

determinantes de
hidrobiológicas,

comunidades

alterações

na

estrutura

das

No tocante aos resultados da amostragem tle março/2001, verifica-se o

grupo Oligochaeta permanece dominando no ponto MUC-05, mas com
menor abundância que a alcançada em junho e com a presença de outros
grupos, mostrando uma melhor diversificação que na campanha
anterior. Já nos demais pontos, observa-se um aumento na dominância

dos dípteros cm relação a junho, lendo sendo determinada por altas
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abuntlàncias da família Chironomidac. O predomínio da amÍnwIl
família Chironomidac é um indicativo a mais sobre condições
desfavoráveis em termos da tpialidade ambiental, além da diminuição na
distribuição das abundâncias, por serem organismos comuns a

ambientes alterados, principalmente peto lançamento de dejetos
orgânicos.

As dominâncias do grupo Oligochaeta no ponto MUC-05 nas duas
amostragens também pode ser entendida como uma indicação tle aportes
orgânicos ao ambiente, principalmente sob a forma dissolvida, tendo em

vista que são habitantes de setlimentos ricos em matéria orgânica
agregada

For outro lado a presença de representantes das ortlcns Trichoptera nos
pontos MUC-05 c MUC-06 em junho e nos três pontos em março,

juntamente com organismos da ordem Ephcmeroptera. pode ser

interpretada como condições favoráveis de estruturação das comunidades
habitantes do sedimento. Tal indicação se faz pelo fato de que esses
organismos são em geral pertencentes à guilda trófica de cortadores, ou
seja, são organismos que cortam o folhedo carreado da vegetação

marginal ao scdimcnlo do rio, processando-o a material orgânico
particulado, desempenhando assim um importante papel na cadeia
alimentar desse compartimento dentro de um sistema hídrico.
Figura 21:Abundânciade macroinverterradosaquáticos presentesno sedimento do rio Mucuri,
PCH Mucuri, nos pontosMUC-05. MUC-06 e MUC-07 amostrais pelo método de Vhppwg, emmarço
de 2001.
MUC-05

• ODONATA

•

EPHEMEROPTERA
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• TRICHOPTERA
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FlGUttA 21: ASUNDÀNC.lADI.MACSOINVtRTIBRADOSAQUÁTICOS
PRESENTES NOSEDIMENTO IX) RIO MUCURI, PCH MUCURI, NOS
PONTOS MUC-05, MUC-06 £ MUC-07 amostrados pulo MÉTODO

DE 1>1PP1NÜ. EM MARÇO DE2001, CONIINUAÇÁO..
MUC-07

Figura 22: Arundãnoa de,macroinvertebradosaquáticos presentesno sedimesto do rio Mucuri,PCH
Mucuri, nos pon-tosMUC-05, MUC-06 e MUC-0?'amostrados pelo aíé iodo DKíiivvttwjuUiunho de 2001.
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No tocante aos valores tle riqueza (Figura 23) verifica-se que, à exceção
do ponto MUC-06, na campanha de março/2001 verificou-se um

aumento nos valores. No entanto, os pontos amostrados apresentaram,
cm geral, uma baixa diversificação taxonômica. Somente no ponto MUC05 na amostragem de junho/2001, o grupo Diptera não apresentou as

maiores riquezas. Esses padrões verificados expressam Indicações
semelhantes ao discutido acima.

Entende-se portanto que essa comunidade mostrou uma composição e
estrutura bastante depauperada, no tocante aos organismos habitantes
dos sedimentos arenoso/argiloso dos pontos avaliados.
FlC.URA 25: COSÍPARAÇiO ENTRE OS REM.TTADmDAS ANALISES QUAUIATIVAS{RlQUIV/A)
PECO MÉTODO DE OüTONO. PONIOS MUC-05. MUC-06 EMUC-07, SACIA DO RIOMUCURI, PCHMUCURI, OBTIDOS NAS
/IMOSTRAUENS DE AL4RÇ0EJUNHODL 2001.
RIQUEZA

Valores expressos em n." de taxa
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MUC-07
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MUC-07

• COLEOPTERA

Junho.'200l
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Analisando-se os resultados obtidos pelo oütlY) método de amostragem
adotadt) para a comunidade zoobentônica, verifica-se uma situação um
pouco menos desequilibrada nos três pontos. Deve-se lembrar que
método de Kick Nct amostra os organismos zoobcntõnicos habitantes dos
substratos cascalhoso e dos seixos no leito de um sistema hídrico.

Salienta-se também que esse método somente pôde ser adotado na
amostragem de março/2001, conforme justificado no Capítulo 4.

Verifica-se, pela Figura 24, que nos três pontos o grupo com a maior
abundância relativa foi o Diptera. seguido pelo grupo Ephemeroptcra no
ponto MUC-05 e Trichoptera nos pontos MUC-06 e MUC-07. Esses
valores (oram resultantes de condições tle dominância de alguns poucos

taxa sobre os demais. Entretanto, isso ocorreu cm grau bem menor do
que o verificado nos dados obtidos pelo método de Dipping.
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Nota-se que no ponto MUC-05 a abundância da família Chironomidac

foi responsável pelo maior valor obtido para o grupo Diptera. Em relação
ao grupo Ephemeroptera nesse ponto, as famílias Baetidae e

Leptophlcbiidac apresentaram as maiores abundâncias. Conforme já
mencionado, a dominância da família Chironomidac pode ser um

Importante indicativo de ambientes alterados pelo lançamento de dejetos
orgânicos, mesmo em pequena escala. Todavia, a boa representatividade
dos efemerópteros principalmente da família Baetidae, que são
predadores, ocupando o topo da cadeia alimentar nessa comunidade,

pode ser interpretada como uma indicação de boas condições ambientais.

No tocante ao ponto MUC-06, a maior abundância dos dípteros, foi
principalmente devida às famílias Ceratopogonitlae e Simuliidae. Já o
valor de abundância dos tricópteros foi decorrente da alta abundância da

família Hydropsychídae. No tocante à dominância do grupo Diptera
nesse ponto ententle-se que abundância dos simulídeos é uma indicação

positiva para a qualidade ambiental desse ponto, tendo em vista que são
organismos indicadores de águas bem oxigenadas. Outra boa indicação
verificada nesse ponto se refere a abundância dos tricópteros. que

executam importante função dentro da comunidade bentônica, conforme
já abordado.
No ponto MUC-07, os quironomídeos lambem apresentaram a maior

abundância dentro
mostraram-se

do grupo

abundantes,

Diptera. Contudo, outros grupos

como

Ephemeroptera,

Trichoptera,

l.epidoptera e Coleoptera com uma melhor distribuição entre as famílias.

Dentro dos grupos Ephemeroptera e Trichoptera os organismos das
respectivas famílias Baetidae e Hydropsychidae foram os dominantes.
Novamente, a grande abundância da família Chironomidac pode ser
avaliada como uma indicação de ambiente alterado para esse ponto.

Contudo verificou-se uma relevante participação de abundâncias de
outras famílias, como as listadas acima, que são indicadoras de condições
ambientais favoráveis.

Em relação aos valores de riqueza obtidos pelo método de Kick Nct
(Figura 25), verifica-se valores bem maiores que os obtidos pelo método
de Dipping. Nota-se uma redução no ponto MUC-05. Observa-se uma
melhor distribuição no ponto MUC-07, o que também condiz com os
dados das abundâncias relativas, podendo ser indicativos de boa
estruturação para essa comunidade nesse ponto.
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Figura 24 Abundância de macroinvertebradosaqvátk os preseni ei no sedimesui do rio Mucuri.PCH

mucuri, no ponto muc-05, muc-06 e muc-07 amostrados pilo me!od0 de klck net. lm março de2001.
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Figura 25.
Kick Net.

COMPARAÇÁOWIREOS RESULTADOS DAS ANALISES QUAUTAI1VAS {RIQUEZA) DOZ00RÈNTON. AMOSTRADOPELOMÉTODODE
PonixxsMUC-05, MUC-06 eMUC-07, racia dorio Mucuri, PCH Mucuia, omutosnaamqstragim demarçode2001.
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Em relação aos dados do índice de diversidade (Figura 26|, verificou-se
valores baixos, principalmente para a amostragem com o método de
Dipping, cin decorrência da redução tanto na riqueza quanto na

abundância. Nota-se uma diminuição no sentido do ponto MUC-05 ao
MUC-07. decorrente do aumento da dominância dos dípteros também
nesse sentido. Verifica-se que mesmo pelos dados referentes à
amostragem realizada pelo método de Kick Net, nos três pontos ocorreu
uma baixa uniformidade, gerando níveis também baixos para a

diversidade. Salienta-se que as maiores abuntlàncias verificadas para os
grupos Oligochaeta. Diptera e Trichoptera, obtidas pelos resultados com

o método de Dipping, bem como para o grupo Ephemeroptera, foram
devidas a maiores números de espécimes pertencentes a poucas famílias.
Conforme já relatado e avaliado para as outras comunidades, a
dominância tle poucos tãXã em relação aos demais é um indicativo
evidente de ambientes menos estáveis submetidos a

interferências

determinantes

comunidades

de

alterações

na

estrutura

das

hidrobioliigicas.
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FIGURA 26: COMPARAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS DO CÁLCULO DO INDIí •£ DE DIVERSIDADE DESHANNON- WWfNER (H'}
PARA OZOOBÊNTON, AMOSTRADO PELOSMÉTODOS DE 1>!1T1NG EKlCK NET. PONIOS MUC-05. MUC-06 EMUC-07. BACIA
do rio Mucuri. PCH Mucuri, obiidos nas amostragens de março e junho de 2001.
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A partir tUi análise de todos esses dados, podem ser obtidas algumas

importantes indicações em termos da qualidade ambiental desses pontos.

Avaliantlo-se os dados referentes aos grupos iniiicadorcs de qualidade
ambiental, representados na Figura 27, verifica-se que pelos dados
obtidos com o método de Dipping a parcela referente aos indicadores de
condições alteradas teve grande participação na abundância dessa
comunidade.

Tal fato foi decorrente das maiores abuntlàncias dos organismos da
classe Oligochaeta e dos dípteros da família Chironomidac Apenas no
ponto

MUC-07,

em

junho/2001,

esses

organismos

não

foram

representados, sendo que a maior parcela foi devida ao grupo dos
organismos comuns, pouco ou não indicadores. Contudo, ocorreu em
março, nesse ponto, um expressivo aumento nas abundâncias da

categoria indicadora de qualidade alterada, sendo a parcela dominante,
tendo em vista a alta abundância dos quironomídeos.
Nessa mesma amostragem, verificou-se também um aumento nessa

parcela para o ponto MUC-06, pela maior participação desses mesmos
organismos, bem como uma diminuição na parcela dos indicadores de

boa qualidade ambiental.
No ponto MUC-05 observou-se que as parcelas indicadoras tle qualidade
alterada e boa não mostraram-se

muito distintas entre as duas

amostragens, havendo uma troca entre as abuntlàncias dos grupos
indicadores de qualidade mediana e os nào indicadores.

Nota-se, portanto, que os dados referentes a esse método tle coletas,
sugerem uma diminuição na qualidade ambiental, no período inicial da
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dos sedimentos arenoso/argiloso, tendo cm vista os intiicadores obtidos
pela amostragem de março/2001.

No entanto, pelos resultados relativos ao método de Kick Net, as

indicações para essa amostragem são menos preocupantes. Nota-se que
apenas no ponto MUC-07 o grupo indicador de boas condições

ambientais não foi dominante, muito embora tenha expressado uma
relevante abundância relativa. No ponto MUC-06 os organismos
indicadores de qualidade alterada não foram detectados.
No caso do ponlo MUC-05, a relevante indicação de boas condições
ambientais foi devida aos efemerópleros das famílias Leptophlebiidae e
organismos considerados indicadores de
Baetidae, composlas por

ambientes aquáticos estáveis. Tal indicação é mais evidente para a

família Baetidae, constituída por organismos predadores, representantes
do topo da cadeia alimentar. Em relação aos pontos MUC-06 e MUC-07
as expressivas abundâncias dos tricópteros da família llydropsythidae e
dos dípteros da família Simuliidac, que são habitantes típicos de sistemas
hídricos bem oxigenados, apontam para condições ambientais favoráveis.
Figura 27: Comparaçãoentre as AbundânciasReiativas i%) dos grupos W)-/awpiánctoxindi<;aix)res de
QUALIDADE AMBIENTAL. PONTOS MUC-05, MUC-06 EMUC-07, RACJADORIO MUCURI, PCHMUCURI, AMOSTRAGENS

DE MARÇO EJUNHO DE 2001.
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Saliente-se que as diferenças verificadas pelo estudo da comunidade

zoobentônica pelos dois métodos considerados, podem ser atribuídas
principalmente, ao fato de que o método de Dipping é muito menos
abrangente que o outro, o que acarreta cm uma menor diversificação.

Com isso, o método de Dipping por si só, favorece mais a captura de
espécimes pertencentes a grupos mais abundantes, que são na maioria

das vezes, organismos comuns e/ou menos tolerantes a pequenas
alterações ambientais. Embora não tenha sido possível a amostragem por
esse método cm junho, devido a razões justificadas anteriormente na

metodologia, entende-se que a bioindicação a partir dessa comunidade é
mais consistente pelos tlados gerados através da amostragem realizada
pelo método de Kick Net.

Avaliando-se esses dados de um modo global, pode-se perceber que as
indicações resultantes da análise dessa comunidade vão de encontro com

as indicações obtidas para as outras comunidades bidrobiológicas
analisadas.

O

sistema

hídrico

analisado

nesse

trecho

mostrou-se

tipicamente dentro das faixas referentes às zonas Melassapróbias e
Olissapróbias.
Deve-se relatar também que, não foram encontrados, nessa comunidade,

organismos indesejáveis bem como potencialmente vetores tle doenças,
como planorbídeos (vetores da esquislossomose) e dípteros das famílias
Culicidac (vetores da febre amarela, dengue, filaria e outras arboviroses)
e Psycbotlidae {transmissores da Leishmaniose), dentre outros.
CONCLUSÓBS

Com a interpretação dos resultados obtidos, pode-se concluir que as
águas do rit> Mucuri na região de implantação da PCH Mucuri
apresentam qualidade boa. Foi preponderante para esse quadro a

substancial variação dos materiais em suspensão e tia contaminação
fecal.

Por outro lado, na estiagem as águas são claras, com pouca presença de

finos, que lhe conferem baixa turbidez. Os índices bacteriológicos se
mostraram satisfatórios nesse período, que é uma relevante indicação da
expressiva capacidade de aulodepuração neste trecho do rit), mostrandose muito superior ás cargas de esgotos sanitários e de outros efluentes

gerados em toda a bacia de contribuição. Tal depuração pode ser
alributtla aos relevantes Irechos tle corredeiras ao longo e a montante tia
área tle estudo.

Tratam-se de águas com baixos teores de sais dissolvidos e tle materiais
orgânicos e relativamente ricas em ferro solúvel. Os teores de fosfatos,

que se apresentaram preponderantemente em sua forma precipitada, são
aceitáveis, mostrando uma baixa disponibilidade como nutriente para os
organismos aquáticos produtores. Também deve ser registrada a
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Os pontos estudados demonstraram-se ambienles pouco estáveis, com

comunidades hidrobiológicas estruturadas principalmente por espécies
oportunistas com comportamento r eslrategista, em termos de sua
dinâmica ecológica. Entretanto, não foram identificadas comunidades
profundamente alteradas, caracterizando se como forte indicadoras de

qualitlade ambiental altamente comprometida pelo lançamento de

despejos domésticos e rurais. Pode-se entender que as alterações
verificadas no sistema hídrico, enquanto um ambiente aquático, sejam
indicativas de estágios sucessionais finais de recuperação, como nas
zonas Mctassapróbias e Olissapróbias. Salienta-se o fato de não terem
sitio encontrados, na comunidade zoobento nica organismos indesejáveis
e potencialmente vetores de doenças.

Os resultados em desacordo com a classe 02, conforme padrões definidos
pela Resolução COPAM 010/86 foram: ferro solúvel nos três pontos na
coleta de junho; fosfato total nos três pontos nas duas coletas; óleos e
graxas nos pontos MUC-06 e MUC-07 na coleta tle junho/2001; o valor

de coliformes totais no ponto MUC-05 cm março de 2001. As
características levantadas nesse estudo demonstram que as águas desse

sistema podem ser empregadas no abastecimento doméstico após
tratamento convencional, desde que sejam tomados cuidados especiais
quando da ocorrência de chuvas intensas. Da mesma forma, somente
nesses períodos são feitas restrições ao seu uso na irrigação tle hortaliças
e plantas frutíferas, Salienta-se também que o cálculo do IQA resultou

em valores dentro da categoria tle Qualidade Boa nas duas épocas
consideradas.

Km termos da balneabilitlade, ressalta-se que, à luz dos quesitos
estabelecidos pela Deliberação Normativa COPAM 010/86, os pontos

analisados devem ser enquadrados na categoria IMPRÓPRIA, por
contrariarem dois desses critérios. Os quesitos cm desacordo são o
recebimento de esgotos (item 4 do inciso d do Ari. 26) e presença de óleos
e graxas (item 5 tio inciso d do Art. 26).
6.2.2.2 - Ictiofauna

CONSIDliHAÇÓBS INICIAIS
O barramento de rios causa profundas modificações no ambiente
aquático e nas comunidades aí

presentes (Sale,

1985). Entre os

empreendimentos responsáveis por estes impactos, destacam-se as
barragens destinadas à formação de reservatórios tle usinas hidrelétricas.

O novo ambiente, formado após o barramento, apresenta características

muito diferentes do original e as comunidades distinguem-se
significativamente daquelas que ocorriam nos trechos lóticos originais ou
remanescenlcs.
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Assim, o resultado inevitável desles empreendimentos, em relação à
fauna aquática, é a alteração na abundância e riqueza de espécies, com
proliferação de algumas c redução ou mesmo eliminação de outras
(Agostinho, 1994). Entre as comunidades aquáticas, destacam-se os
impactos sobre os peixes, principalmente por serem elementos mais
facilmente visualizáveis no ambiente, por apresentarem valor econômico
(pesca) e por serem sensíveis à

mudanças ocorridas em

outros

componentes do sistema aquático.

Para as espécies de piracema as barragens constituem, em sua maior
parle, obstáculos intransponíveis, alterando, ou mesmo impedindo o
recrutamento* cm suas populações. Já as espécies que habitam
preferencialmente regiões tle substrato rochoso e corredeiras também são

afetadas através da perda de hábitats com a formação do reservatório.
Estas modificações nas comunidade de peixes levam á alteração nas

atividades comerciais relacionadas à pesca, influenciando na condição
sócio-econômica dos pescadores (Sato e Osório, 1988).

A magnitude dos impactos sobre a comunidade de peixes varia em
função das características da fauna local, das características da obra

(localização da barragem em relação á área de distribuição das
populações, área do reservatório, altura do barramento, etc), da

morfometria da bacia (padrões de circulação, profundidade, área), da
existência de outras barragens a

montante e a jusante e dos

procedimentos operacionais dos empreendimentos instalados na bacia
(Agostinho, 1994; Power ei a/.. 1983). Assim, alguns efeitos dos

barramenlos sobre os rios e sua biota são imediatos e óbvios, enquanto
outros são graduais e sutis (Petts, 1980).

O número de trabalhos no Brasil relatando as alterações das
comunidades tle peixes, advindas do processo de barramento de rios, é
relativamente extenso (Pctrere-Jr., 1989; Barthem ei aí., 1991; Bazzoli ei
ai, 1991; Agostinho ei ai., 1994, entre outros). O Setor Elétrico

brasileiro, através da Elctrobrás, tem demonstrado especial atenção para
este tema, o que pode ser constatado através de várias publicações que
sintetizam o "estado da arte" cm análise ambiental, para
empreendimentos hidrelélricos no Brasil (COMASE,

1994a, 1994b,

1994c. 1995a, 1995b e 1995c).
Resultados Gerais

Durante o presente estudo foram capturados um total de 1.012

exemplares, pertencentes a 35 espécies, distribuídas em 27 gêneros e 16

famílias (Quadro 71). Destas espécies, pelo menos cinco são exóticas à
bacia tio rio Mucuri.

' = Incprpürdç.lü «Ic novos indivíduos,1 populdç3ovia reprodui/àa.
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QUADRO 71: LlSTA DE ESPÉCIES DE PEIXES REGISTRADOS NA REGIÃO DA PCHMUCURI (IWH-200I).
Ordem

r.imíli.i

Cbararidae

Crenuchidae
Cluiracílurmcs

Erytlmnldai*

Anostomidac

Ciiriinatidae

Gymnotiformes

Espécie
Astyaná* bimacittatus

lambari

Astyansx taeniaius

lambari

Astyanax sp.

bmbari

Hrycon vermelha

vermelha

Prycon ftrax
OligOSãttUS acutirostris
Characidium sp.
Hopltas lacerdae'
Iloplias tnalabarictts
Leporimis conirostris
Leporimis copelandii

tNGEHHARIA
AMBIENTAL

piabanha
lambari-cachorro
riscadinho
trairão
trairá

çian-branco

Leporimis niormyrups

piau-mutcnuo
piau-huipunha

Leporimis stcindachneri
Cvphacharax nilbert

.sairu

pmu-iapini

ProchiltMlontitlui'

i'.•.': 'n.1:',.'li- ; "iii' i.M.-,

n:nni.it.i

Gymnotídae

Gynmotus campo
Glanidium melanopterum

sarapó

Auchcniptcridac

''.i.1-

rtitnbaca

Pimclodidae

Pseudaucheniptcrus afftnis
Rhãtndia quetm

-

>-n;;>leru> strialiilus

-

bajírc

Corymbophanes cf. liarrianua

Siluriformes
Loricariidae

DelUmis ttngutu anda
Hvpnslomus afíinis
Hyposlomus iiitAflir
."" i-V N.';n iii.i ,M Pííl.íMlV-i

Clanldac

Clarins ganeninus'

. is< ij.111 i liinrlii

cascudo-arcis
cascudo

cascudo-preto
bagre-aFrk-ano

Ckhla otcllaris'

tucunarc

Ckhlasomafacelum.

Cará

Cichlidar

Crenicichla mucurvna

Seianiil.u-

Gfophagns i<r,isiliensis
lilapia sp.*
Pacliyurus adspersus

IV reiformes

CypriiKHlonliformrs

Nome popular

LIMIAR

here

li|jpi.l
nirvina

Golnidae

Auaotis ta/tisica

peixe-flor

Cyprinldac

Cyprinus carpio*

«arpa

Pornliidae

Poecilia retictdala"

h.irnftudmru"

'PSPÈCIE EXÓTICA

Wclcomme (1985) propõe uma fórmula em função da área da bacia de
drenagem, para estimativa do número de espécies de peixes nativos cm

rios sul-americanos. Apesar tio número de espécies não depender
unicamente da área da bacia, este cálculo permite estabelecer um
indicador inicial tio número tle espécies esperadas.
A equação proposta para este cálculo é N = 0.169 x A055", onde:
N = número de espécies esperado para a bacia;
A = área da bacia.

Para toda a bacia do rio Mucuri (cuja área é de 15.100 km~), é previsto
através desta equação a ocorrência de 34 espécies. Assim, o número de
espécies nativas (31) registradas para o trecho em estudo tio rio Mucuri,

é muito próximo ao indicador proposto por Welcommc (1985) para toda
a bacia.
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Quando compara-se a riqueza encontrada com o número de

espécies registradas para todo o rio Mucuri, observa-se que outras 16
espécies podem ser encontradas nesta bacia, perfazendo um total de 50.
Destas, pelo menos oito são estuarinas, c ocorrem somente no baixo

curso do rio Mucuri. lima lista completa, relacionando as espécies com

registros confirmados para toda a bacia do rio Mucuri é exposta no
Quadro 72.
Quadro 72: nome científico e popular da S ESPÉCIES DE PEIXES COUTADAS NA BACIA DO RIOMUCURI
duranthw trabalhosambientais para as PCHSSÁN-TA

Ordrm

l.imili.i

Characidac

Clara eMUCUBJ.
Espécie

Nome Popular

/bíivi/ia* íiirrMíidalii.i

lambari

Astyanax tacníátus
Astyanax sp.

lambari

Hrycnn vermelha

vermelha

Bryconferos

piabanha
lambari-chatinha

Ia mba ri

Moenkhausta doceana
Creniuiiiiiar

Cliaraciformes

Erythrínidac

Aimslomidac

Oligosarcus aculirustris

peixe-cachorro

Characiditim sp.

riscadinho

Hoplins malabaricus

trairá

lloplias lacerdae*

trairão

Leporinus controstris
Leporimis copcl-indii
Leporimis mormyrops
Leporimis steindaclmeri

piau-branco
•H.ui

'. ei riiellio

piau-l>o(piinbn
piau

família Curimatidar

Cyphocarax gilbert
Gvmnotifonncs

salru

Protliilodonlidat-

ProchitodiLs limboides

«uriiualâ

tivmnotidae

Gymnotus carapo
Paraiichcniptems striatulus
Pseudauiheniptcrtts affinis

sarapó

Auilieiiipteridac

rumhaca

Glanidium metanoptertim
Microglanh parahyhae
Pimclodidae

-

Pimelodella tateristrigâ

bagrinho
baií ri

Kli.niidta iliii ('li

Tricbomycteridae
Silu riformes
Loricariidae

Callichthyidac
Clarndae

Ariidat*

Tricliomycterus sp.
Deltttras ungutkãuda
llypostumus affinis
llypostomus lutkeni

LasLudinho

(.IMlldll ['IVlo

i. .:>*-, . 1.'.'. 1 . lldliTITI

-

Caltíchthys callichtlivs
Clarias gariepimts*
Genidens genidens

(.H..II-.

Cichla ocellaris'

tiKunare

Avv;ious tai.isk.i

Carangidae
Cciitropomidac
Gcrrridae
Sríanidae

Cyprinodontifbrmcs

cascudo

Pogonopoma tverthemeri

Get'phat;iis brasitii nsis
Oreochromis sp.

Perciformes

cascudo-arela

Oiolhyris travassosi.

Crenicichla muairyna

Gobüdae

cascudo-chinclo

Corymbophanes ct. bahinnus

Cichlasoma facetam
Cichlldac

cambtrva

tamoalá

hagre-africano

berc
-

bere

tilãpia
peixe-flor

Gobionellus otxanlcus
Charans latus

xarcu

Caúropamus undeiimalis
Centropomus paraletlus

robalo

Eugcrres brastianus
Pachvwvs ãdspersus

corvma

Bairdiella ronchus

corvina

-

nib.iKi

carapeba

Muyi:ul.n
i vj«:í:i:J. i

Mugil ementa

tainha

Cvprinus carpio'

Poei. iliifi.n

Poecilia rttkiiLila*

carpa
harrigudinho

•ESPÉCIE EXÓTICA Á BACí/
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Abundância, Distribuição e CsIpturas Totais das Espécies de
Peixes por ponto

A comparação das capturas totais por unidade tle esforço entre os pontos
de coleta encontra-se na Figura 28. A estação localizada na região do

futuro reservatório foi a que apresentou os menores valores de captura
em número e biomassa nas campanhas de campo, enquanto no rio
Pampa, foram obtidas as maiores capturas de peixes, liste afluente foi
considerado, em uma análise qualitativa, com melhores condições
ambientais que o rio Mucuri. Sua melhor qualidade ambiental foi
atribuída ã ausência de aporte significativo de esgotos domésticos e

também por manter, em alguns trechos, uma faixa de vegetação ciliar.
Aliado a estas características, a pesca local é menos intensa,
principalmente pela proibição exercida por alguns fazendeiros.
figura 28: Valores máximos, mínimos, médios e desvio padrão das CAPTURAS ivtais dl

PEIXES EM NÚMERO tCPUEN) EBIOMASSA (CPUEB) POR PONTO DE COLETA, PCHMUCURI.
180

160

a CPUEb (o/m?)
* CPUEn Ig/lOOm2)

140

12Q
D

100

60

60

L

a

40

a

^^^^^^^^
20

0

Mucuri Jusante

Mucur- Montante

Rio Pampa

PONTO

As capturas relativas por unidade de esforço por ponto, para cada uma
das espécies coletadas em redes de emalhar se encontram nos Quadros 73
e 74.

A abundância das espécies variou bastante entre pontos de coleta. No
entanto, duas famílias - Loricariidae (cascudos) e Anostomidae (piaus) representaram, juntas, entre 50 a 70% das capturas em número e
biomassa, cm todos os pontos amostrados (Figuras 29 e 30).
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Quadro 73: Capturasrelativas por unidadede esforço emnumero
(cpuen %> por ponto, paraas espéciescoletada vemredes df.emalhar,
PCHMucuri.
Ponto

Espécie

n

PI

P2

P3

Hypostomus luctkeni

158

13.7

8,1

23,0

Pogonopoma i.rrl/ieimcri

I ,.|

5.5

11.4

.17,9

Parauchenipterus striatutus

97

13.2

9,8

1,8

Hy)>ostomus afftnis
Dclturusangulicauda
Leporinus mormyrops
Astyanax bimaculalus

••o

12,2

0,8

7,4

85

9,3

5,7

7,8

TI

8,3

5,7

5,3

52

6,1

9.8

Leporinus ronirostris

48

3,8

Pnxhilodus limlmdes

39

4,8

2.4

2,5

1,1

1:1.4

2.1

Leporinus steindachncri

36

4.3

3.3

2.1

lloplias malabarictis

27

3.5

!.<•

1.4

Geophagus brasitiensis
Pachyurus adspersus

2-

3,0

2,4

1.4

20

2,5

Oligosarcus acutirostris

16

1.5

4.9

0.4

Leporimis cvpelandii

11

1.1

1.8

-

1.0

3.3

Cyphoeharas gilbert
llryconfcrox

12

0,5

4,9

1.1

10

0,8

2,4

0.7

Astyanax taeniatus

8

1,0

li»

Bryeou yermetha

6

0.5

: -i

Pseudaucheniplcrus affmis

6

1-0

Corymbophanes cf. frarnamis

5

0,7

Rhamdia ipieien

5

0. i

-

;i .|

-

O.B

0,7

-

-

darias gariepinnns

•1

0,7

3

0.5

lloplias iacerdae

3

0.2

1.6

Cichlasoma facetum

2

0.1

0.8

-

Crenicichla mucurina

1

0.3

Oreochwmis sp.

2

0.3

-

-

Cícíila ufrfíam

1

0,2

1

0.2

1

0.2

Gymnotus campo

1

•

-

-

/luaim.s tajasica

Cyprinus ttirpia
Glanidium meLvtoptcrum

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.8

-

QUADRO 74:CAPÍVrAS RELATIVAS POR UNIDADE DE ESFORÇO EM BIOMASSA (CPVEB %)POR PONTO
PARA AS ESPÉCIES COIETADAS EM REDES DEEMALHAR, PCH MUCURI.
Espécie

Ponto

Pesa Total |g>
Pt

P2

Pi

Hypostomus tuetkeni

18784

19,2

7.8

28,3

Pogonopoma ivertlicimeri

10684

4,8

10.3

28,8

<-. 1

27.3

2.9

Leporinus conirostris

7511

Prochilodus vimboides

7239

7,8

U.4

5.8

lloplias malabarictis

0971

8.7

2.8

6,4

Hypostomus aflinis

6913

9,8

0,2

4,8

Dclturus angidkauda

6877

8,1

] 9

7.0
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C)UAT>RO 74. CAHVRASRIU^nVAS POR UNIDADE DEESFORÇ<)EA1BIOMlS.\A(CPUP.B%lmRn>NTO

PARA AS ESPÊCJES COLETADAS EM RKDF-S DF KU4LHAR, PCHMUCURI. CONTISUAÇÍO...
Eipétít

Ponto

P«-so Total ig)
PI

P3

P2

/*tir,iiic/li7ii/í/cru.s.sfndif/f'j.s

5300

7.0

7.3

1,3

Leporinus mormyrops

4173

4.6

3,0

4,7

Lcfiorinus sleindachneri
liryeon vermelha
Pachyums aitipersus
Cyprinus carpio
Leporinus copelandii
Geophagus brasiricíisis

1 174

/kityanax bimaculalus

1143

1.5

1.7

0,1

lloplias iacerdae

1038

0,7

5,4

0.0
1.9

>H-.l

5.0

1.3

3,2

il il

4.3

4.3

0.0

li.')o

2.3

0.0

1,4

1400

2.4

0.0

0,0

1303

1,3

2.9

0,8

1.4

1.4

0,7

fírycon ferox

955

0,6

1,6

Cyphocharax gilbert

781

0,3

3,6

0,7

Cíarias gariepinnus
Oligosarcus acutiroslris

738

1.2

0.0

0.0
0.1

-.78

0,5

2.1

Rhamdia ipielen

-71

0,3

1.4

1,0

Aivaous tatasica

348

0,6

0.0

0,0

Cichla ocellaris

240

0.4

0.0

0.0

Pscudaurhenipterus affinis

94

0.2

0.0

0.0

Astyanax íacnialus

89

0.1

0.2

li. 0

Cichlasoma faietum

70

0. 1

0.1

0.0

Corymbophanes bahianus

45

0,1

o.o

0.0

Crenicichla mucurina

41

0.1

: 0

0.0

Orcoclnvmis sp.

40

0.1

0,0

o.o

Gpnnotus tarado
Gianidium melanoplcrum

14

0.0

0,1

0.0

1 t

n.o

0.0

0.:'

Figura 2V. CAPTURAS PERCENTUAIS FMNUMERO íCPUEN%) POR iriNTO. DASESPÉCIES DAS
famílias Loricariidae eAnosix>midal.PCII Mucuri.
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45

Familia Anostomidae

41.1 %

17.5%
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Espécies
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Figura 30: Capturas percentuais em biomassa (CPUEb %) por ponto, das
espécies das famílias Loricariidae eanosioaudae. PCHMucuri.
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Espécies

Estas mesmas espécies também dominaram completamente as capturas
com redes de emalhar, em áreas de corredeiras do rit) Pampa (Figura 31),
Figura 31: Número percenival de indivíduos das espécies capturadas nas redes de
fmaieiar fm áreas df corredeiras ih/ rio 1'ampá. pch mucuri.
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transparência elevada, leito rochoso e pouca profundidade, influenciam
positivamente a produção de periffton. De fato, algas Chrysophytas
freqüentemente encontradas no periffton, estão entre as mais abundantes
neste rio (Limnos, 1997).

Sendo assim, a elevada produção destas algas pode ser a responsável pela
abundância das espécies das famílias Loricariidae e Anostomidae, que

têm neste recurso importante fonte alimentar. As espécies destas famílias
(cascudos e piaus) são as mais importantes para a pesca no rio Mucuri,
principalmente a montante úo "Tombo"2, e foram também as mais

capturadas mi pesca experimental. É interessante notar, que as maiores
capturas das espécies destas famílias ocorreram no rio Pampa, onde as
características
supracitadas
(grande
transparência,
pequena
profundidade etc.) são ainda mais evidentes.
Cabe ressaltar, que o rio Mucuri, no trecho a jusante do 'Tombo", até a
sua foz no Oceano Atlântico, tem sua ictiofauna caracterizada pela

presença de espécies de origem marinha. Entre estas espécies, destacamse os robalos {CciUwpomus spp.), o pratibu (/V1ii£í7 cttrema) e o xaréu

(Caratix tãtUS), que são capazes de transpor o Tombo. No entanto, a
presença e abundância destas espécies é bem mais expressiva a jusante
deste obstáculo natural.

DlSTRIBUIÇsiO DASCAPTURAS NASMALIMS
A distribuição das capturas em número (CPULn) e biomassa (CPUEb)
demonstrou que a maior parte das espécies de peixes do rio Mucuri são
de pequeno c médio portes, uma vez que as capturas se concentraram,
cm todos os pontos, entre as malhas 4 e 7 iFigura 32).
FIGURA 32: CAITURASRIJATIVAS POR UNIDADEDF tSFOIIÇO EMNÚMERO (CPUEN %> E

BIOMASSA<CPUES%) POR MALHA, PARA CADA UMIK)SPONTE» DF COUTA, PCHMUCURI.
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uma queda natural, localizada abaixo da «idade de Nanuque.
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Diversidade

Os valores de diversidade obtidos para cada ponto de coleta encontram-se
no Quadro 75. No rio Pampa, foram observados menores valores que

nos pontos da calha do rio Mucuri. Esta menor diversidade reflete
diretamente a elevada dominância das espécies das famílias Loricariidae e
Anostomidae, típicas de ambientes de corredeiras, que predominam no
trecho amostrado nesle rio. Cabe salientar,

que os

valores de

equitabilidade encontrados para o rio Mucuri foram bastante elevados.
Quadro 75: Índice dediversidadf deShannon IH') e
EQUÍIABIUDADE PARA CADA PONTODECOLETA, PCH
MUCURI,
Itrm

P2

Pi

PS

H'

2,7fl

2,75

2,03

Equitabilidade

:'.ül

0.89

0 c'

SlMllAPJDADE

O índice de similaridade de Sorensen, calculado com as espécies

capturadas em redes de emalhar, demostrou uma elevada similaridade
entre os pontos de coleta (Quadro 761. Este resultado reflete a ausência
de barreiras naturais efetivas ao longo do rio, fator preponderante na

separação de faunas ao longo de uma bacia hidrográfica.
Estudos anteriores chamam atenção para a inexistência de grandes
diferenças na distribuição das espécies de água doce, ao longo do rio
Mucuri. Mesmo o "Tombo", parece limitar apenas quantitativamente a

distribuição tle espécies estuarinas, como o robalo e pratibu (Pompcu,
1998; Vono, 1997).

QUADRO 70: ÍNDICE DE SIMHARIDADE DE
Sorensen entre os pontos de coleta, PCH
MVCVRI
0.76

?2

PT

P2

Ponto
PI

-

0.73
(tS4

CONSIDERAÇÕES SOBRE ABIOLOGIA DAS ESPÉCIES DE PEDCES DO RlO
MUCURI

As capturas demonstraram que os grupos predominantes no rio Mucuri
são os Characiformes c Siluriformes, padrão amplamente reconhecido

para OS rios da América do Sul (Lowe-McConnell, 1975, 1987). Entre as
famílias com maior número de representantes destacaram-se Characidae,
Anostomidae, Loricariidae. Aucheiiipteridae e Cichlidae.

Na região, os caracídeos são representados, cm sua maioria, por peixes
da subfamília Tetragonopterinae. Lambaris do gênero Astyãnax ocorrem

em um grande número de reservatórios brasileiros (Castro e Arcifa,
1987). Estes peixes são de desova parcelada c onívoros, incluindo em sua
tlieta insetos, algas, crustáceos, plantas superiores e escamas (Nomura,
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1975, Sazima, 1984; Arcifa ei aí., 1991; Vieira. 1994; Kíríí
Pompeu, 1997). Astyanax bimaculahts está apto a se reproduzir a partir
dos 7,8 cm, com o período reprodutivo se estendendo de outubro a
fevereiro (Furnas, 1991; Agostinho et ai., 1984). Já o lambari-cachorro

(Oligosarcus amlirostris), abundante na região,
provavelmente de pequenos peixes e invertebrados.

alimenta-se

F.ntre os caracfdeos. as espécies tle maior porte encontradas na batia do
rio Mucuri sãoaquelas do gênero Biytvn, que apresenta pelo menos duas

espécies: a vermelha (B. vermelha) e piabanha {B-rycon ferox). Frutas,
sementes e matéria vegetal são os principais itens alimentares dos peixes

deste gênero (Welcomme, 1985), que possui alguns representantes

migradores (Lamas. 1993). Seu hábito alimentar os torna bastante
sensíveis à retirada das matas ciliares (Britski e Figueiredo, 1972). o que

lhes confere o caráter de serem bons indicadores deste tipo de alteração
ambiental.

Os peixes do gênero leporinus são popularmente conhecidos como piaus e
timburés. Este gênero apresenta grande diversidade, com mais de 60

espécies descritas (Garavello, 1979). No rio Mucuri são encontradas pelo
menos quatro de seus representantes: L conirostris, L mormyrops, L.
steindadmcri c L, copelãtulii. Em sua alimentação estão incluídas plantas

superiores, algas filamentosas e insetos aquáticos (Andrian et ai, 1994;
Gerking, 1994). Alguns piaus são migradores (Welcomme, 1985) e,
segundo Nomura (1975), existem espécies que realizam dois tipos de
migração: uma rio acima (reprodutiva) e outra rio abaixo (alimentar).
O piau-vermclho {L copeíandii) é um migrador que alcança mais de 40
cm de comprimento e se reproduz de junho a dezembro (Furnas, 1991).

Devido à sua esportividade na pesca e carne saborosa, o piau-vermelho é
muito procurado por pescadores (Andrade c vidal, 1991).

O piau-branco {L. conirostris) também é muito procurado pelos
pescadores e alcança tamanho similar a espécie anterior. Constitui um
possível migrador, apresenta desova lotai e reproduz-se de outubro a
janeiro (Furnas, 1991). Já /-. steindathneri é uma espécie onivora e não
migradora (Vieira, 1994).

Opiau-boquinha (L. mormyrops) é, neste grupo, a espécie de menor porte.

Apresenta reprodução quase contínua ao longo do ano e desova em
superfícies rochosas no meio do rio, próximas à águas turbulentas
(Fumas, 1991).

Os Auchenipterídeos são peixes de pequeno a médio portes e são

geralmente noturnos (Burgess. 1989). As espécies dos gêneros Glanidium
c Psetidaticheniptenis são preferencialmente insetívoras e se ocultam
durante o dia, em buracos de troncos ou galhos submersos, saindo à

noite para se alimentar (Britski, 1972). Já as espécies de Paraucheniptertts
se alimentam basicamente de invertebrados benlónicos, além de
Cap. VI -- Diagnóstuv Ambiental da Área de Influência Direta, PCH Alururi, pãg.23S
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pequenos peixes (Britski, 1972; Vieira, 1994). P. striatulus ISnÂÍ
reproduz de agosto a janeiro, apresenta desova parcelada e fecundação
interna (Fumas. 1991).

Grantle parte das espécies de cascudos (Loricariidae) apresentam desova
pouco numerosa, executam cuidados com a prole e não são migradoras
(Lamas, 1993). Assim como os Anostomidae, representam uma parcela

significativa e característica da comunidade de peixes na região da PCH
Mucuri. Estes peixes, em geral, se alimentam raspando as algas que
crescem sobre o leito dos rios (Power, 1983). Assim, a abundância e

diversidade do grupo na região está relacionada com as características
atuais do leito do rio. relativas às grandes áreas cobertas por rochas e

trechos de corredeiras. Como exemplo, Hypostomus affinis reproduz-se a

partir dos 14 cm e possivelmente apresenta cuidado parental (Mazzoni e
Caramaschi, 1995). Seu período reprodutivo vai de setembro a março.

com pico em novembro, enquanto que II luetkeni reproduz de setembro
a fevereiro (Furnas, 1991).

No rio Mucuri, foram registradas duas espécies reconhecidamente
detritívoras, a curimatã (Prochüodus vimboides - Prochilodontidac) e o

sairú tCyphvcharax gilbert - Curímatidae) (Gerking 1994). O sairú é
considerado um migrador (Vieira, 1994), característica que também é
compartilhada pela curimatã.

Os ciclideos são peixes característicos de ambientes lènticos, sendo
abundantes em lagoas marginais, lagos e nos trechos mais tranqüilos
dos rios (Britski et ai., 1988). Os berés {Geophagus brasitiensis e

Ckhtasoma facetum) possuem ampla distribuição, ocorrendo na maioria
dos sistemas aquáticos do sul e sudeste do Brasil (Gosse. 1975). A
alimentação de G. brasiliensis consiste, principalmente, tle larvas de
insetos aquáticos, sedimento, microerustáceos e escamas (Meschiatli,
1992; Vieira, 1994). Esta espécie reproduz-se ao longo de todo o ano
(Furnas, 1991; Vieira, 1994) e a partir dos 10,6 cm (Lamas, 19931.

Normalmente, Geophagus brasiliensuy é uma espécie beneficiada pela
formação tle reservatórios.

Outras duas espécies de ciclideos capturadas são exóticas: o tuctinaré e a

tilápia. As tilápias são originárias da África e são representadas por
quatro gêneros e aproximadamente 70 espécies (Proença e Bittencourt,
1994). Sua alimentação consiste de organismos encontrados no

sedimento, plâncton e em menor proporção de detritos orgânicos e do

perifiton (Gerking, 1994; Proença e Bittencourt 1994). Esta espécie
desova em ambientes lènticos e apresenta cuidado com a prole (Goldstein,
1988; Lamas, 1993), colonizando com bastante sucesso o.s reservatórios
onde é introduzida.
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O tucunaré {Cichla ocellaris) é um piscívoro de origem amazônica, que

pode atingir até 8 kg (Lowe-McConnell. 1975). Em alguns reservatórios
cm que foi introduzido é atualmente uma das espécies dominantes.
causando prejuízos evidentes para a ictiofauna nativa.

Outras espécies introduzidas na região foram a carpa (Cyjmnus carpio) e

o bagrc-africano {Clarias gariepinus). Acarpa é originária da Ásia e foi
introduzida no Brasil no início do século (Pinheiro ei ai.. 1988). É uma

espécie onivora, embora apresente preferência por pequenos organismos
aquáticos (Proença c Bittencourt, 1994). Esta espécie possui ovos
adesivos que são depositados, principalmente, cm raízes de macrófitas
aquáticas, c prolifera com bastante facilidade em ambientes lènticos
(Proença e Bittencourt, 1994). O bagre-africano é um piscívoro de grande

porte c foi introduzido durante a última década, em diversos cursos
d'água do leste brasileiro (Alves et ai, 1999).
A

. traíra vive, principalmente, em ambientes lènticos (Britski, 1972) e

apresenta ampla distribuição geográfica, sendo bem sucedida em grande
parte dos sistemas fluviais da América do Sul (llieda, 1984). Exemplares
,i

adultos da traíra são piscívoros (Knoppel. 1970; Lowe-McConnell, 1975;
Faccio e Torres, 1988; Catella, 1992; Meschiatti, 1992), enquanto os

jovens podem ingerir certa quantidade de invertebrados (Winemiller,
1989). A desova é do tipo parcelada, ocorrendo de agosto a janeiro e

possui cuidado parental (Vazzoler e Menezes, 1992; Furnas, 1991;
Lamas, 1993). Acima de 13 cm, os indivíduos já estão aptos a se

reproduzirem (Lamas, 1993). Por sua vez, o trairão é piscívoro (Faccio c
'Forres, 1988) e provavelmente foi introduzido no rio Mucuri. Sua

reprodução apresenta carateristicas semelhantes com a espécie anterior
(Alves ei ai, 1999).

O bagre [Rhamdia qttelen) está amplamente distribuído pela América do
Sul (Mees, 1974; Burguess, 1989; Silfvergrip, 1996), sendo encontrado
em diversos tipos de ambientes como lagos, rios, córregos, reservatórios

e planícies de inundação (Alves et aí., 19981- É carnívoro, visto que
alimenta-se principalmente tle peixes c larvas de insetos aquáticos
(Meschiatti. 1992), reproduzindo-se ao longo de tptase todo o ano, com
pico em outubro a janeiro (Furnas, 1991).
Outras famílias também estão representadas na ictiofauna local:

Trichomyctcridae, Sciaenidae, Pocciliidac, Gymnotidae c Gobiidae. Alguns
de seus representantes estão amplamente distribuídos nas bacias do leste
brasileiro, como a corvina (Pachyurtis adspersus), o sarapó íüymnotus

carapo) c o barrigudinho (Poecilia retkulata). Este último é originário da
América Central c foi amplamente disseminado nas bacias brasileiras.
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Reprodução

A distribuição de freqüência dos estádios de maturação gonadal das sete

espécies selecionadas revelou que a maioria apresentava indivíduos com
atividade reprodutiva (estádios 2c e 3) nas três áreas estudadas (Figura
33). Excetuando-se a curimatã e o piau-capim. que não tiveram

exemplares em atividade reprodutiva registrados no ponto 4 (rio Mucuri
a montante da futura barragem), as demais espécies parecem utilizar
todo o trecho estudado de forma semelhante. Este é um forte indicativo

que eslas espécies se reproduzem ao longo de toda a bacia.
FlOVRA 33:NÚMERO DE INDIVÍDUOS OBSERVADOS .VOS DIVERSOS ESTÁDIOS Dt ASA IVRAÇÃO CONADAL
LM CADA PONTO DE COLETA. PARA SETE ESPiC-IE* DA RACLi DOMVCVRL

20

2c

3

Mucuri Jusanio

20

2c

3

Mucu'l Montante

2c

J

Rio Pampa

Estágios de maturação gonadal por ponto

Espécies de Peixes Ameaçadas de Extinção

Na lista oficial de espécies ameaçadas do Estado de Minas Gerais (Minas
Gerais, 1996), constam somente três espécies de peixes {Pattticea tuetkeni,

Brycon orbignyamis e Characidium tagosanlensis), nenhuma das quais com
ocorrência para a região de estudo. Entretanto, Rosa e Menezes (1996),
em consultas a especialistas em ictiologia e através da análise de
literatura específica, relacionaram 78 espécies de peixes como ameaçadas
tle extinção no Brasil. Entre estas, duas foram citadas para a bacia do rio
Mucuri: Henochdtts wheatlandii e Moenkhattsia doceana.

HenochÜUS vvcatlandii foi descrito em 1890, com base em um dos dois

exemplares obtidos em 1865, na região de Sanla Clara (Garman, 1890).
Este era o único registro conhecido até 1996, quando foram capturados
dois exemplares no rio Santo Antônio, bacia do rio Doce (Vieira et ai,
2000). Baseados no total desconhecimento desta espécie pelos pescadores

do rio Mucuri e pela ausência nas amostragens realizadas para diversos
estudos, estes autores questionaram o registro da espécie para o rio
Cap. VI —Diagnóstico Ambiental daÁrea deInfluência Direta, PCII Mucuri. pág 24)
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Mucuri. Outra possibilidade, que foi levantada pelos autores SiTnVal
supracitados, seria a sua extinção na bacia. Em função desses dados, o

registro dessa espécie para o rio Mucuri não foi considerado válido.
O lambari iMoenkhausia doceana) ocorre em algumas áreas do curso

médio e baixo do rio Doce e também é citado para o sistema de lagos do

médio rio Doce (Sunaga e Verani, 1989; 1997). No rio Mucuri é uma

espécie relativamente comum, a jusante do Tombo". Nos três pontos
amostrados no presente estudo a espécie não esteve presente, o que é um
forte indicativo de sua distribuição diferenciada na bacia.

A MIGRAÇÃO DOS PEIXES DO RIO MUCURI

A existência de espécies migradoras em uma bacia tem sido um dos

principais aspectos para a avaliação de impactos provocados por
barramentos. Migração reprodutiva ou "piracema", termo comumente

utilizado no Brasil, é um importante fator do ciclo de vida de muitas

espécies de peixes neotropicais. Nas últimas décadas, a intensificação do
uso de cursos d'água pelo homem tem contribuído substancialmente

com alterações, que afetam adversamente este processo. Deste modo, em
diversos rios brasileiros tem sido detectada a diminuição de estoques

pesqueiros, atribuída, entre outros fatores, em falhas no recrutamento
por interrupçãoda migração dos peixes.

Os padrões migratórios mais simples consistem no deslocamento
periódico tle indivíduos (jovens ou adultos) de um sítio para outro, com
posterior retorno ou não para o sítio anteriormente ocupado. Padrões
migratórios mais complexos incluem deslocamentos para um terceiro ou,
até mesmo, um quarto sitio (Northcote, 1978). O deslocamento entre

dois sítios com fins reprodutivos é chamado de migração reprodutiva,
enquanto que corn fins alimentares, retrata a migração trófica.

Algumas espécies encontradas na bacia do rio Mucuri são reconhecidas
como migradoras. Entre ela se destacam a curimatã, o piau-vermelho, o
piau-branco, a piabanha, a vermelha e o sairú.

Espécies diádromas1 e/ou estuarinas, estão presentes somente no baixo
curso do rio Mucuri e não serão abordadas neste estudo.

A elevada similaridade entre a fauna dos pontos de coleta e as análises

sobre a reprodução de algumas espécies, associadas ao conhecimento
sobre a ictiofauna adquirido através dos estudos promovidos pela PCH
Santa Clara, indicaram que todo o alto-médio curso do rio Mucuri e o rio

Pampa, devem funcionar como áreas de migração e reprodução para as
espécies de piracema.

cspíciíà que passam partede sua vida naágua d««c, e parti- na água salgada.
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MUCURI

Os pescadores «Ia bacia do rio Mucuri estão filiados nas colônias Z-35
com sede em Mucuri (BA) e Z9 com sede em Nanuque (MG). Esta última

agrupa todos aqueles que pescam neste rio, no Estado de Minas Gerais.
Considerando-Se «' tamanho e o volume do rio Mucuri, a atividade

pesqueira pode ser considerada como muito intensa. Os cerca de 250
pescadores que aluam neste rio estão filiados á colônia de pescadores
com sede em Nanuque, representando, aproximadamente, 10% dos

pescadores profissionais registrados em Minas Gerais (Miranda et a/.,
1988).

A atividade de pesca é desenvolvida com barcos de madeira movidos a
remo, utilizando-se, principalmente, de redes tle emalhar c tarrafas.

Participam da pesca o pescador, um encarregado de armar as redes ou
jogar a tarrafa e um ajudante encarregado de remar, que geralmente é
um membro da família. A maioria do pescado é comercializada em

Nanuque. No entanto, alguns pescadores comercializam sua produção
com atravessadores, os quais revendem o pescado cm outras cidades.
Entre os meses de junho e outubro de 2000. foram registrados os dados

de captura de 28 espécies de peixes comerciais do rio Mucuri, perfazendo
um total de 7.700 kg de pescado (vide Quadro 77).
QUADRO 77: PORCENTAGEM DA BIOMASSA CAP1VRADA DE CADA ESPÉCIE NA PESCA COMERCIAL EM CADA UMA DAS
regiõesdo rio MuCURi. (I -montantedeCarlosChagas; 2 -entre Carloschaüas e Nanuque; 3 -entre
Nanvqveea CACHOEIRA DOl

OMRO, 4 - IVSANth DA CA< iOEJRA DO 11 >.u:n,

R«*giõ«'\ do

Nome Popular

Espécie

1

1

Ktu Mucuri
3

4

Astvanax spp.

piaba

0.00%

0,22%

10,09%

Awâus tajasica

moreira, pebee-flor

0.00%

0,04%

0.10%

0,00%

Rnronfcrox

piabanha

0,37%

1,29%

1.73%

3,51%

Btycon vermelha

vermelha

0,00%

o 28%

0.00%.

0.00%

Ccntwpomus spp

robalo

0.00%

0.61%

1,25%

'.li",

Caranx spp.

xarihi

0,00%

0.00%

0.00%

0,04%

Cichla ocetlaris

tucunarC

0.74%

3.80%

1.37%

1,68%

8.40%

Ctarias garicplnus

bagre-africano

12,83%

5.13»

1.83%

1.46%

Colossoma macrvpemum

t.unbaqilí

0,00%

0,0o".

0.00%

0,73%

CyphocharãX gilliert

sairú

0.0°%

0.01%

0.00%

0,37%
0,37%

Cvprimis carpio

carpa

3.72%

0.13%

0.00%

Dclturus angulicaud.1

tasendo-chicotf

9.29%

14,16%

9.99%

4,97%

tíeuphagus brasiliensis

berr

1,49%

1,96%

0,48%

2.19%

llopliasmatabaricus

trairá

2,79%

1.76%

5,57%

4,02%

Hypostomus affinis

cascudo-areia

5,58%

(.'.«%

12.20%

4.75%

Itvpostotmis luetkeni

cascudo-preto

4,28%

1.05%

2,79%

i.99%

Leporinus conirostris

piau-branco

13.57%

9.94%

3.22%

6.36%

Leporinus copelandii

piau-mutengo

4.09%

10."rt%

4,80%

5,99%

Leporimis mormyrops

piau-tKHpjinha

2,51%

1.73%

0.58%

1.10%
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QUADRO 77: PORCENTAGEM DA BIOMASSA CAPTURADA Dl. CADA ESPÉCIE NA PESCA COMERCIAL EM CADA UMA DAS
HECIÕES DO RIO MUCURI. (I •MONTANTE DE CARLOS CHACAS. 2-ENTRE CARLOS CtlACASE NANUQUE; 3 •ENTRA
NANUOUE PA CACHOEIRA DO TOMRO; 4 - JUSANTE DA CAt MOURA DOTOMBO), CONTINUAÇÃO...

KeRitlrs do Rio Mucuri

Nome- Popular

r,sp«-«ic

1

2

3

4

Uponnus steindachneri

píau-rapim

5,20%

0.47%

0.01%

3.63%

MugH curema
Oreochromii spp.
Pachvurusatlspersus

tainha, pratibu

0,00%

:>.«>«%

0,67%

5,55%

tilápia

14.87%

20.67%

32.04%

1 1.69 .

curt.na

0,93%

i

5 1%

0.26%

1.83%

Paratichcmptenis st riattilus

roncador

8.18%

0.18%

0,00%

0.37%

Pogonopoma wtrthtimeri

cascudo-cscova

4.09%

6.46%

1,32%

5.48%

ProchUodits vimboidcs

curimatã

5.39%

10.68%

8,07%

7,16%

Trielwmycterus sp

milium

0.00%

(>«HV..

0.00%

0.O4".

^-Machrobrachium sp.

pitii

0,00%

1,29%

0,72%

5.19%

" CRUSTÁCEO REIAIIVAMENTE COMUM NA RACIAIX)RIOMUCURI

Os piaus [Leporinus spp.), OS cascudos (Loricariidae). a curimatã
{Prochilodus vimboides) e a tilápia são as espécies mais importantes para a

pesca cm todas as regiões do rio Mucuri, representando cerca de 75% do
pescado capturado (Figura 34).
EicuPA 34: Espécies mais importantes para a pesca comercial no rio mucuri.

Cascudos, 24,7

outros, 26,1

Curimatã, 9,0
Tilápia, 21

Piaus, 18.5

Apesar da predominância destas espécies, foram observadas diferenças
com relação às capturas de cada espécie nas diversas regiões do rio.
Espécies estuarinas, como o robalo, a tainha e o xaréu foram mais
capturadas nas regiões inferiores do rio, a jusante da cidade de Nanuque.
em especial a jusante da cachoeira do "lombo". Por outro lado, a
montante desta cidade foram observadas maiores capturas do piau-

mutengo, piau-branco e roncador (Quadro 77, anterior).
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A jusante, as principais espécies capturadas foram o robalo, a curimalã.
o cascudo e o piau, Também foram capturados, mas em menor

quantidade, a piabanha, a traíra, o tucunaré, a tilápia, a carpa e a
tainha. O peixe mais valorizado é o robalo. espécie migradora diádroma
(Tucker et ai, 1988) de excelente sabor, cujo quilo alcança RS 12,00 (doze

reais). A pesca neste local é principalmente realizada com tarrafa e
unhada com anzol. Redes de emalhar não são utilizadas regularmente,

pois a menor malha legalmente permitida, a de .4 cm entre nós opostos.
não é efetiva para a captura dos peixes que ocorrem no Mueuri.
A montante do "Tombo", nas proximidades da cidade de Mayrink, os
principais peixes capturados são o cascudo e o piau, mas também

capturam-se a curimalã, corvina, piabanha, robalo, traíra, tilápia,
tucunaré e vermelha. No município de Carlos Chagas, o peixe mais

capturado é a tilápia, sendo também pescado o cascudo e o piau. Neste
trecho do rio, os robalos aparecem cm pequena quantidade na pesca. Não
exisle registro do desembarque pesqueiro na região.

A descrição das principais espécies capturadas na região de Mayrink c
Carlos Chagas é corroborada pelas capturas obtidas através da pesca

experimental, onde os piaus c cascudos foram as espécies representadas
com maior abundância.

A montante do distrito tle Presidente Pena, na região da PCH Mucuri, não

foram registrados pescadores profissionais. Entrevistas com moradores
locais confirmaram que a pesca profissional não é exercida nesta região.

No entanto, a pesca amadora mostrou se bastante expressiva, inclusive
com a presença de alguns casas na beira do rio, destinadas
exclusivamente para abrigar estes pescadores.

A captura diária tle pescado por pescador variou de 1,6 a 31 kg. No
entanto, a maioria dos pescadores capturam de 5 a 10 kg de peixes por
dia (média = 7,4 kg/pescador/dia).

As capturas tle peixes no rio Mucuri parecem ser afetadas diretamente

pela temperatura, visto que no mês tle julho foram observados os
menores valores, que aumentaram gradualmente nos meses seguintes
(Figura 35),
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FIGURA 35: PRODUTIVIDADE DA PESCA (KC/PESi adoh/dia) ao longo dos meses.
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Considerando-se as quatro regiões tio rio, as regiões próximas à cidade de

Nanuque apresentaram produtividade um pouco superior, quando
comparada com as demais (Figura 36).
Figura 36: produtipidadeda pesca (kc/pescador/dlv
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6.3 - Meio Antrópico
6.3,1 - Socioeconomia

Os dois núcleos urbanos localizados próximos à área de intervenção da
PCH Mucuri são representados pelo povoado de Maravilha e pelo distrito
de Presidente Pena. Apresenta-se, a seguir, a caracterização

pormenorizada dessas localidades, com o objetivo de retratar a realidade
vivenciada por essa população, suas carências e costumes, de motlo a
subsidiar o estabelecimento de medidas capazes de atenuar os impactos
esperados.
6.3.1.1 - Povoado de Maravilha

Pertencente ao município de Teófilo Otoni do qual dista cerca de 95 km,
Maravilhas é formado, preponderantemente, por famílias de
trabalhadores rurais que têm no trabalho temporário e/ou permanente

nas propriedatle tio seu entorno sua principal fonte de renda.
Segundo informante-chave local entrevistado, este núcleo é composto

por 79 residências, que abrigam em média oito moradores, o que perfaz
uma população estimada cm 632 pessoas.

Não há um traçado urbano definido que identifique o povoado como

uma pequena cidade, sendo o mesmo constituído por uma única rua não
pavimentada, onde se encontram distribuídos "lado a lado" os

equipamentos públicos, de serviços c as residências, formando um
aglomerado. O padrão construtivo das moradias é simplificado e
revelador da condição sociocconômica de seus habitantes, com o

predomínio de edificações em adobe, telhado aparente e piso acimentado,
apresentando, em sua maioria, precário estado de conservação.
Reforçando este quadro tem-se a limitada disponibilidade de serviços

públicos de saneamento básico, o que compromete a qualidade de vida da

população local. Oabastecimento de água é realizado através de captação
em poço artesiano, sendo a água conduzida por rede Cdistribuída "in
natura". Poucas residèneas contam com reservatório e canalização

inlerna, o que demonstra a pouca eficiência desse serviço. Inexiste rede de
esgolamcnto sanitário, sendo limitado o número de residências dotadas
de fossas.

Tendo em vista esta situação, a Prefeitura Municipal, em convênio com a

Fundação Nacional de Saúde (FNS), vem promovendo a distribuição de

40 kits para construção de banheiros e fossas, sendo tal medida
considerada paliativa frente às carências desse setor, com reflexos no
estado de saúde tia população local, segundo declaração do informanle
entrevistado.
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A assistência á saúde nesta área fica restrita ao atendimento medico

quinzenal, realizado por profissional proveniente de Carlos Chagas e
mantido pela Prefeitura de Teófilo Otoni.

Apesar de contar com Posto de Saúde, este funciona somente quando da
visita médica, permanecendo fechado nos demais dias do mês, uma vez

que o mesmo não conta com atendente de enfermagem regular, voltado
para a relização de procedimentos de rotina. Dessa forma, o atendimento
à saúde é considerado um problema crucial para essa comunidade,

agravado pela precariedade do sistema viário, que promove a ligação do
núcleo com a sede do município e com outras cidades da região, bem
como pela inexistência de serviço telefônico local,
Tornam-se comum, portanto, os tralamentos caseiros ã base de chás e

ungenlos para o combate às doenças, embora nem sempre capazes de
evitar a mortalidade, atribuída, na maioria dos casos, à falta de

assistência médica. Segundo informações coletadas, as doenças infect«>-

parasilárias tornam-se as prevalentes entre esses moradores, estando as
mesmas intimamcnle correlacionadas às condições de saneamento básico
dessa localidade.

O sistema educacional se faz representar por uma escola municipal, com
oferta de ensino de Ia a 5a séries do Io grau. voltada para também

atender às crianças da zona rural, próxima ao núcleo. Funcionando em
três turnos e ministrando, em parte, ensino multisseriado, atualmente
conta com sete professores, seis destes provenientes de Teófilo Otoni. A
limitação das séries ofertadas tem acarretado a interrupção do ensino de

parcela signifitativa da população esludantil, uma vez que não há
disponibilidade de transporte escolar para conduzir aqueles que desejam
continuar os esludos em outras localidades.

Para solucionar esse

problema, a Prefeitura de Teófilo Otoni vem construindo uma nova
unidade, que permitirá a ampliação de séries, bem como a melhoria tle
atendimento.

Mm termos de infra-estrutura econômica, o povoado é servido por

energia elétrica, sentlo a Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG)
a concessionária desse serviço. A iluminação atinge a via pública
principal c as residências, apesar de nem todas contarem com este
serviço, em decorrência dos custos de instalação e manutenção do
mesmo.

Incxiste serviço público tle telefonia e correios, sendo a correspondência
enviada c recebida através do ônibus que faz a ligação entre o povoado c
Teófilo Otoni, com a escola se responsabilizando pela coleta c distribuição
da mesma. Sintonizam emissoras de rádio, sobretudo de Carlos Chagas e

Teófilo Otoni, sendo que somente oito residências possuem aparelhos de
televisão, cujo sinal é captado por antena parabólica.
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O acesso ao povoado é realizado através de estrada municipal, sem
qualquer tipo de revestimento, sendo o ônibus que o liga a Teófilo Otoni

0 principal meio tle transporte para os deslocamentos dos moradores
[disponível em dois horários diários). Portanto, as restrições impostas a
esse acesso, tanto no que diz respeito a pouca disponibilidade do

transporte, quanto à condição da via e a distância do distrito-sede. (az
com esses moradores mantenham laços mais estreitos com o município
de Pavão, do qual dista 25 km, utilizando-se, sobretudo, dos "caminhões

de leite", que trafegam diariamente entre esse núcleo e a sede do
município-. No entanto, devido ã precariedade das rodovias de acesso, nos
períotlos chuvosos torna-se comum a interrupção do tráfego para estas
localidades, contribuindo para o total isolamento do povoado.
Em termos tle estabelecimentos comerciais. Maravilhas conta apenas com

um modesto armazém de secos e molhados e 4 bares que atendem a
demanda mais imediata dos seus habitantes. Observa-se que esta

demanda é complementada no comércio de Pavão, pelos motivos
anteriormente apontados.

Não existe nenhum tipo tle agremiação que represente esses moradores,
limitando-se as relações existentes entre os mesmos a vínculos de

parentesco e de amizade, apontando os cultos realizados aos domingos,
como a principal atividade que aglutina e reforça as relações
estabelecidas, além de um campo de futebol, única opção de lazer para os
jovens.
6.3.1.2 - Distrito de Presidente Pena

Situado a 18 km da sede de Carlos Chagas, município ao qual pertence, o
distrito de Presidente Pena possuía 4.428 habitantes, de acordo com o

Censo Demográfico de 1991, sendo 727 habitantes fixados na área
urbana c 3.701 na rural.

Segundo informações do Censo tic 2000, sua população neste ano era da
ordem de 3.235 habitantes, sendo 763 na área urbana e 2.472 na rural,

determinando tpie o distrito vem, paulatinamente, perdendo população,
sobretudo aquela originária do meio rural. Essa situação é creditada ao
baixo dinamismo econômico local, cuja base é asscntatla na pecuária

extensiva, pouco absorvedora de mão-de-obra. Dessa forma, torna-se

constante o processo de migração entre seus moradores, devido às
poucas oportunidades de emprego nesta área, com esse movimento sendo
orientado paras as cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Vitória, sendo
mais representativo entre a população mais jovem.

Segundo levantamento realizado pela Prefeitura de Carlos Chagas, o
distrito possui 566 habitações, estando as mesmas dispostas por uma via
central que corta todo o núcleo, com as demais ruas paralelas e
transversais convergindo para esta via. conformando o seu perímetro
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urbano. Somente a via central possui revestimento policdrico, JJSIÍ""-!*
sendo as demais constituídas em leito natural.

Não há separação entre os setores residencial, comercial e de serviços.
encontrando-se

os

estabelecimentos

intercalados

às

moradias

e

representados por Ires escolas, Posto de Saúde, posto telefônico e policial,
sendo 0 comércio restrito a uma mercearia, cinco bares, um açougue e

uma padaria.

Quanto à condição das moradias, seguntlo o informante-chave local, é

precária e reveladora da condição socioeconômica de seus habitantes. A
Prefeitura

vem

aluando

nessa

área,

através

de

campanhas

de

conscientização acerca do ambiente doméstico c promovendo a
distribuição de Kits para a construção de banheiros, cm convênio com a

Fundação Nacional tle Saúde (FNS). Em período recente, o poder público
doou 96 lotes a pessoas carentes da comunidade que não possuíam
moradia, selecionadas através do Departamento Municipal de Assistência
Social. Essa medida sanou o déficit habitacional quantitativo nessa área,

apesar de ainda persistir déficit tle ordem qualitativa, representado por
um número expressivo de moradias em estado precário de conservação.
Em termos de infra-estrutura, o distrito conta com abastecimento de

água realizado pela Companhia de Saneamento do Estado de Minas
Gerais (COPASA), atingindo a 100% das residências da zona urbana. A

água é captada no rio Todos os Santos, passando por uma Estação de
Tratamento (ETA). anterior à sua distribuição. No entanto, estima-se que

10% das moradia não contam com canalização interna, apesar da retle de

distribuição atingir todo o perímetro urbano.
Também cabe à referida concessionária a responsabilidade pela operação

dos serviços referentes ao esgotamento sanitário, estando os domicílios

ligados à rede geral de esgoto. O maior problema nesta área reside na
condução dos dejetos recolhidos, lançados "in natura", no mesmo riti
onde é realizada a captação tle água, cm local situado a jusante da
mesma.

Não há coleta de lixo, responsabilizantlo-se cada morador pela destinação
final, tornando-se os quintais e áreas do entorno os locais comumente

utilizados para a deposição dos resíduos. A precariedade das soluções
adotadas é considerada um grave problema para toda a comunidade, que
vem solicitando a interferência do potier público local, no sentido de

adquirir área específica para este fim. A manutenção das vias públicas,
no entanto, é de responsabilidade tia Prefeitura Municipal, que promove
diariamente a varrição das ruas.

Na área de saúde o núcleo conta com um Posto de Saúde equipado, cujo

atendimento diário fica a cargo de dois auxiliares, sendo as consultas
médicas e odonlológicas realizadas uma vez por semana. Basicamente,
além das consultas, o posto oferece serviços de imunização, curativos e
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distribuição de remédios. Devido à baixa complexidade dos Â^ÍntaÍ
serviços ofertados, a grande maioria dos problemas é resolvida nas
unidades de saúde da sede municipal, contando a população

permanentemente com uma ambulância, para transportar os que assim
necessitarem.

De acordo com informações coletadas junto à Secretaria Municipal de
Saúde, o quadro nosológico dos habitantes de Presidente Pena

acompanha O perfil descrito para o município, ou seja, a prevalência de
doenças infecto-parasitárias de diversas ordens, correlacionadas com as
deficiências do saneamento básico.

Em termos educacionais, são encontradas três escolas, sendo duas

estaduais c uma municipal, com oferta de ensino do pré-escolar ao Io

grau completo. Funcionando em três turnos, essas unidades conseguem
absorver toda a demanda, não se registrando, segundo o informante
entrevistado, ensino em salas multisseriadas, nem professores leigos

entre os docentes. O ciclo escolar é complementado na sede de Carlos
Chagas, rcsponsabilizando-se a Prefeitura pelo transporte dos alunos que
desejam continuar os estudos, bem como dos professores, alocados nas
unidades implantadas no distrito.

No que concerne à infra-estrutura econômica, cabe à CEMIG, a

responsabilidade pelo abastecimento de energia elétrica, atingindo a 98%
das residências, bem como todas as vias de sua área urbana. Além disso,

estima-se que cm torno de 70% da área rural encontra-se atendida por

ese serviço, sendo esta expansão proporcionada pela efetivação do
Programa Luz de Minas, em convênio com o Governo tio Estado,
Programa de Apoio .10 Produtor Rural (PAPP) e a referida concessionária.
O serviço de telefonia é restrito a um posto de serviço instalado,
operando DDD e DD1, em funcionamento diário das 7 às 22 horas. No
entanto, tal serviço é considerado precário pela comunidade, pelas

interrupções constantes
equipamento instalado.

do

mesmo,

devido às

deficiências

do

Para o envio e recebimento de correspondências, o distrito é dotado de

um posto de correio, operamio através de parceria entre o poder público
municipal e a Empresa de Correios e Telégrafos (ECT).
Os moradores também têm acesso a diversas estações de rádio, sendo as

mais sintonizatlas as FM's de Carlos Chagas e Nanuque, com os sinais de
televisão captados somente nas
parabólicas.

residências que possuem antenas

Distando 18 km tia sede municipal, o distrito é alcançado alravés de
estrada secundária, sendo 5 km asfaltado e o restante em leito natural.

Para seus deslocamentos a população conta com transporte coletivo
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indo-se ainda de ônibus SiTntal
regular em dois horários diários, utilizando-se

escolares como opção para esse trajei o.

Segundo informações coletadas, o estado da rodovia é considerado
satisfatório, não ocorrendo interrupções em qualquer época do ano.
devido à constante manutenção realizada pela Prefeitura. Esse fator

favorece a população, uma vez que, conforme mencionado, são restritos
os estabelecimentos de serviços aí instalados, o que torna a mesma

dependente do distrito-sede para a cornplcmcntaçào de suas demandas.
De acordo com informante-chave, não há no distrito qualquer tipo de

associação formal que represente seus moradores, o que não impede que
os mesmos estabeleçam intensos laços de amizade, vizinhança e
solidariedade. Estes são revelados, sobretudo, durante as comemorações

da comunidade, podendo ser destacadas, entre outras, as festas juninas e

a de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, realizada durante três tlias do
mês de setembro.

Os moradores contam, no entanto, com um Centro Comunitário, onde

são realizadas reuniões para discutir os problemas da comunidade,

principalmente aqueles referentes à infra-estrutura e que abriga,
também, instalações onde são ministrados cursos profissionalizantes, cm
convênio com a EMATER. Ressalte-se que o distrito se faz representar na

Câmara Municipal, através de um vereador eleito no último pleito, que
serviu de informante-chave durante os trabalhos de campo.

Segundo esse entrevistado e diante das inúmeras carências detectadas no

distrito, a possibilidade da construção da PCH Mucuri é vista como de
grande importância para essa localidade, justificando tal afirmativa o
fato de vislumbrar, neste processo, a incorporação de benefícios para
toda a comunidade. Neste mister, são apontados ganhos em termos de
melhorias do sistema viário, sobretudo na zona rural, reforço à

eletrificação e a possível geração tle empregos, problema crucial hoje
vivenciado nesta área.

6.3.1.3 - CARACTERIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES RURAIS
O levantamento cadastral realizado pela D1GICARF identificou 15
estabelecimentos rurais na área de intervenção da PCH Mucuri, sendo

oito na margem direita (município de Carlos Chagas) e sete na esquerda
(município de Pavão).

Com base neste catlastramento, a equipe de socioeconomia procurou
estabelecer contato com este público, na busca tle informações

pertinentes tanto às propriedades, quanto ao produtor, com o objetivo tle
subsidiar a elaboração dos estudos ambientais e determinar os impactos
incidentes sobre os grupos de interesse identificados.
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Os trabalhos de campo revelaram que o universo atingido pela «SilSmu.
PCH

Mucuri é composto por 15 estabelecimentos rurais e 14

proprietários, uma vez que um estabelecimento (Fazenda Palmeiras),
apesar de situar-se cm ambas as margens do rio, é considerado como um
único imóvel por seu detentor, em termos de exploração e área. além tia

presença de um proprietário com dois estabelecimentos distintos, ambas
passíveis de serem afetadas pela construção do reservatório.
Apesar dos esforços envidados, somente um proprietário não foi
entrevistado, pelo fato de encontrar-se à época da pesquisa no município
de Mucuri (BA), onde possui outro imóvel rural. Assim, não foi não

possível obter informações sobre esse estabelecimento, pelo fato do
mesmo encontrar-se desocupado na época da pesquisa de campo.
Dessa forma,

foram

mantidos contatos com 13 proprietários e

pesquisados 14 estabelecimentos, o que representa 92,9% do universo
atingido (Quadro 78).
Quadro 78.• 1:s:iari.uc.imenio\Aeeiados\ estaulucimenius Pesquisadosna PCHMucuri
M .i r•;. •ií í dl) KJU
Mucuri

Município

Universo

N" Lxtobvlccünentos

Atingido

Pesquisados

Diri.Ia

Carlos Chagas "

:•:

a

£.s«jnerda

Pavão

7

16

!."•

lota]

M

% s.

Universo
(2:1)

100.0

85,7
92,1

FONTE: DKUCART. Levaniamenix) Cadastrai. DA PCHMucuri. ACOSTOfSElEMRRO-lWS, Pesquisa

de CAMPO;OUTVBRO/98, 'Inclui Oimóvel comárea NA MARGEM ESQUERDA, cujo REGISTRO das TERRAS
È TOTAI. MENTENESSE MUNICÍPIO.

A análise, a seguir, foi calcada nos registros obtidos em campo, sendo
latcnlc a heterogeneidade do público atingido, quer em termos de
exploração de seus estabelecimentos, quer em extensão de área de seus
imóveis. Tal fator condicionou, a princípio, a adoção tle tratamento

diferenciado para os mesmos, bem como a ampla discussão por parte do
empreendedor, de todas as ações previstas para a viabilização do Projeto,
com o esclarecimento de todas as prerrogativas passíveis de serem

adotatlas para o ressarcimento c recomposição do quadro de vida desses
atingidos.

Complementando a análise, foi incorporado ao final tlesse tópico o mapa
ila área de interesse do Projeto com a localização dos estabelecimentos

identificados e respectivos proprietários (Mapa 13 - Propriedades
Afetadas, em anexo), com o intuito de apoiar o empreendedor no

planejamento das ações a serem executadas, bem como ao Órgão
Ambiental, no conhecimento do contexto a ser analisado.

6.3.1.4 - Identificação dos Estabelecimentos Rurais
Dispostas ao longo tio rio Mucuri, as propriedades pesquisadas perfazem
um total de 13.505.7 ha de área, da qual 79,9% pertencente a um único
proprietário, demonstrando uma intensa concentração da terra c a
heterogeneidade desse universo em relação a esse indicador. Comprova

tal afirmativa o fato de que sete imóveis, ou seja, 50% possuem áreas de
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até 100 ha, sendo os mesmos provenientes de partilhas de
terra, caracterizantlo-.se como pequenos estabelecimentos.
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Juridicamente, a relação estabelecida com estes imóveis é de propriedatle.

com todo o grupo possuindo documentação legal acerca dessa posse. Tal
situação pode estar relacionada ao tempo de aquisição, superior a 20

anos, o que indica unia ocupação jã consolidada (Ouadro 79).
QUADRO "'>: T.l.M)'íi I')•' An'.TSI(,ÂO DAS PROPRIEDADES M AID DA PCH MUCURI
Propriedades

1'eriodu

"..

35,7

At* 10 anos

+ 20 a :ío anos

21,4

-I- 30 a 40 anos

21.4
1.3

-I- 40 anos

S/ínfonnacão
100,0

14

Total

Fonie: Limiar f.nuenharia.Pesquis,í de Campo. Outvbro/98

Esse fator determina o sentimento de apego à terra manifesto,

principalmente, por aqueles que a receberam por herança c continuam
residindo no local, exercendo as mesmas atividades de seus antepassados.
Não foram detectadas outras formas de posse, nem o estabelecimento de

quaisquer outras relações de arrendamento, parceria ou meação nesses
imóveis.

Quanto à forma de aquisição destes imóveis, tem-se que a compra foi o
processo informado por sete entrevistados, seguido de herança (cinco) e

compra/herança para dois detentores. Por sua vez, seis proprietários
afirmaram possuir outros imóveis rurais, tios quais um deles com um na
área atingida, sendo que igual número declarou ser o estabelecimento

afetado sua principal fonte de renda. Um termos etários, a distribuição

por faixa revelou uma preponderância de proprietários com idade
superior a 60 anos (Quadro 80).
Ou.idroKO.Faixa Etária dos Proprietários da AID da PCHMucuri
Proprieliirit)

Grupo de Idíirii*

%

V

2

15.4

+ d«-40 a 50 anos

l

+ de 50 a 60 .mus

2

7,7
15.4

-f de 60 anos

7

vvs

5/informação

1

7,7

De 30 a 40 anos

Total
13
[00,0
Fonte Limiar Engenharia, pesquisa de campo, otmmno/vs

Tal indicador correlaciona-se diretamente com o grau de instrução dos

entrevistados,

urna

vez que

46% tios mesmos são analfabetos,

encontrando-se, no extremo, dois proprietários com formação de 3o grau
(Quadro 81).
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Quadro XI. Grau de Inseri \ão dos Proprietários da AIDda P< :h atv<:uri.
proprietário

Grau de Instrução

N3

'••,-

A 11,111.ihcIo

6

l" Grau iiuompkto
1° Grau Completo

2

2°Graii Intnmplelo

1

7.7

2 ' Gr.iu Completo

1

7,7

3 "Grau

2

15.4

S,"informação

1

7.7

13

100,0

lot.il

46.1
1 VI

-

-

Fonie-Llwar engenharia. Pesquisa de Campo... Oi-turro/98

A propriedade é a residência permanente para 53,8.% dos entrevistados,
encontrando-se ainda um residente no distrito de Presidente Pena, um
em São Paulo e os demais nas cidades de Teófilo Otoni c Governador

Valadares. Nesse contexto, observa-se que a maior concentração de
proprietários residentes ocorre nas propriedades parceladas por espólio,
originários de dois núcleos familiares distintos (famílias Almeida e Cunha
Lopes).

Considerando-se a área total das propriedades e o efetivo de moradores
no trecho pesquisado, incluindo trabalhadores permanentes e seus

familiares, pôde-se constatar a baixa densidade de ocupação (Quadro 82).
Quadro 82: densidade de ocupa plü NA REGIÃO DA PCH MVCUIII
Observações
liem

8 famílias em 7 propriedades

Proprietário

N* de pessoas : 2<J
11 famílias em 5 propriedades

Empregado

N* de pessoas : 64

Empregados Solteiros
Total ramflias Residentes

Propriedades sem Residentes

1 propriedade
N"*dc pessoas : 1

30 famílias
N° de pessoas - °4
3

13.505,7 ha = 135,05 Km-

Área Total das Propriedades

nens.nemográfira([>.U) = 'M hab/135,03
Km3" 0.7 hah/Km'

FONTE: UMIAR F.SCENHARIA. PESQUISA DECAMPO, OU1VHRO/98

Há que se ressaltar que das 22 famílias de trabalhadores permanentes
residentes,

18 vinculam-se a

um

único estabelecimento (Fazenda

Palmeiras) e as demais são distribuídas em quatro outras propriedades
da área.

As casas-sede seguem o protótipo das edificações da zona rural mineira e
são, em sua grande maioria (63%) edificadas em alvenaria, com piso
revestido em cimento e telhado aparente, possuindo em média 8,5
cômodos. Assim como as demais benfeitorias, essas são construídas nas

áreas planas das propriedades, geralmente próximas ao rio o que. caso o

empreendimento se viabilize, significará a perda de expressivo número de
edificações.
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Internamente,

72.7%

das

residências

pesquisadas

contam

com

canalização interna de água, sendo este abastecimento realizado através
de cinco captações em mina. cinco cm rio e uma em nascente. Estas
moradias possuem também instalação sanitária completa, utilizando-se
de fossas negras para a recepção dos dejetos.
Por sua vez, apenas cinco estabelecimentos (ou seja 35,7%) são servidos

por energia elétrica, o que comprova uma cobertura deficitária, em
relação a esse serviço na zona rural (apontada no diagnóstico sobre a
Ali). Esse fator foi ressaltado na maioria das entrevistas realizadas, como

restritivo ao pleno desenvolvimento das atividades, com reflexos no

processo produtivo e na qualidade de vida de parcela significativa desses
habitantes.

É pouco expressivo o número de crianças entre as famílias de
proprietários residentes, ocorrendo situação oposta entre as famílias de
trabalhadores permanentes, induzindo a uma demanda escolar
significativa. Esta é atendida pelas unidades existentes no povoado de
Maravilha c no distrito de Presidente Pena, respectivamente, para os

moradores da margens esquerda e direita do rio Mucuri, contando com
transporle escolar mantido pela Prefeitura tle Carlos Chagas.
Ressalte-se, contudo, a presença de um estabelecimento de ensino na AID,
instalado na Fazenda Bela Vista, de propriedade do Sr. Norival Cunha

Uipes. Segundo informações coletadas junto ao Departamento de
Educação da Prefeitura de Pavão, a Escola Municipal Daniel Epifânio
funciona somente em um turno, com oferta de ensino multisseriado de
Ia a 4a séries. No entanto, segundo tal fonte, esse estabelecimento deverá

ser desativado após o término tio ano escolar de 1998, tendo em vista o
reduzitlo número de estudantes nessa área, com a escola atendendo
atualmente somente cinco alunos. Estes deverão ser reinancjados para

outro estabelecimento do município, com a Prefeitura comprometendo-se
a assumir os custos tle transporte.
Em termos de saúde, não foi encontrado nenhum equipamento na AID,

sendo a referencia mais próxima para os moradores da margem direita
do rio, um Posto tle Saúde instalado na sede do distrito de Presidente
Pena. No entanto, a demanda dos moradores é atendida em Carlos

Chagas e Pavão, sendo os casos mais graves e que exigem tratamento

especializado referenciados para a cidade de Teófilo Otoni.
O principal acesso às propriedades é constituído em estrada em leito
natural, cuja manutenção fica a cargo das Prefeituras da Ali. Implantada

paralelamente ao rio Mucuri, em determinados trechos, corta algumas
propriedatles. A parcela de terras é compreendida entre esta via e as
margens do rio, onde se encontram instaladas as benfeitorias e a área tle
plantio, enquanto a parcela superior, de topografia mais acidentada é
utilizada

para o plantio tle pastagem. Em alguns trechos esta via se
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estende por "lajedões". o que demonstra a inadcquabilidade de AmGb™mtal
seu traçado em termos técnicos, obrigando os usuários a conviverem

com interrupções constantes de tráfego durante o período chuvoso.

Ressalte-se que próximo ao povoado de Maravilha, na área de remanso
do reservatório, é encontrada uma ponte de madeira, em precário estado
de conservação ligando as duas margens do rio. Observa-se, caso o

empreendimento seja viabilizado, a necessidade tle reforçar a estrutura
desse equipamento ou até mesmo a sua reconstrução.
Tendo em vista tais condições, é que os proprietários são unânimes em

apontar o acesso como fator limitante à exploração de seus
estabelecimentos, uma vez que o mesmo representa um ponto de
estrangulamento, notatlamente no tocante à comercialização.
Conforme anteriormente assinalado, o público atingido é formado, cm

sua maioria, por pequenos produtores rurais, cuja posse de terra é
determinada pela divisão de espólios. Isso imprime que os mesmos

manifestem apego aos seus imóveis, conseqüência dos vínculos mantidos
com a terra há várias gerações. A implantação da PCH Mucuri deverá

provocar a ruptura dos laços de parentesco e vizinhança estabelecidos,
sobretudo para aquelas famílias representantes da 2" e até mesmo 3"
gerações dos proprietários originais, expressando assim suas opiniões
sobre esse assunto:

- "Eu ainda não sei, moro na terra há 67 anos. Eu fito meio chateado, mas
ifue jeito !"

- "Eitjtco pensando. Sair de um lugar onde a gente nasceu e cresceu ... Fico
preocupado."
- "Não vou gostar se tiver de sair daqui., eu nasci aqui".
Por outro lado, as imposições impostas ao desenvolvimento de suas
atividades, oriundas sobretudo da carência de energia elétrica, bem como
das precárias condições de acesso às propriedades, faz transparecer um

sentimento dúbio acerca da possibilidade de implantação do
emprecniiimento. Deste modo, reconhecem, de um latio, sua importância
para a região c, de outro, os prejuízos a serem acarretados pelo mesmo,
assim se expressando:

- "É uma força para aumentar a energia, pode melhorar as cidades. No
entanto, a genle não tem certeza de nada. Vai sobrar só os morros, não vai
ter como plantar. Seacontecer, a gente quer sair do lugar".
- "Vai fornecer energia, oportunidades de emprego, vou aproveitar a água do
rio qtte está desperdiçada. Mas vai me tirar do lugar tfue eu já acostumei,
mesmo que com pouco conforto".

"É o progresso e eles precisam da minha terra para fazer, (• uma pena".
"A vantagem é a energia, a desvantagem é perder as margens do rio, as
melhores ferras".
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apoiam incondicionalmente tal iniciativa, ainda que a mesma acarrete

supressão considerável da terra ou a inviabilização total das atividades aí
praticadas, através de opiniões, como:
- "Não tem desvantagem nenhuma. Melhora os acessos, é o progresso, traz

grandes benefícios, mesmo inundando a parcela mais nobre dafazenda, Itido
é negociável".

- "Só vai trazer vantagens, é uma região carente de energia e nós não vamos
dificultar o processo".

- "Ajuda muito em uma região, tem a luz e muitas outras cobãs de
utilidade, mesmo tom a inundação de terras".

O contato direto como este público permitiu que se pudesse aferir, assim
como em outros projetos similares, que a maior preocupação dos

atingidos prende-se à compulsoriedade do ato tle terem de dispor de seus
terrenos c, sobretudo, do desconhecimento do processo a que deverão ser

submetidos, cuja maior interferência refere-se ã desestruturação de todo
um modo de vida.

Portanto, pela heterogeneidade tio grupo afetado, é que, mais uma vez
se, afirma-se a necessidade de discussão permanente com o mesmo,
relacionando todas as ações previstas e das possibilidades de tratamento,

plausíveis de serem adotadas, levando-se em conta as particularidades de
cada atingido. Tal processo deverá ser conduzido através de reuniões
envolvendo todos os produtores afetados, tendo em vista que os
trabalhos de campo revelaram não exislir qualquer agremiação que os

aglutine ou os represente formalmente.
Conforme apurado nas entrevistas realizadas, dos 13 proprietários

contatados, apenas cinco declararam filiar-se aos Sindicatos Rurais de
Carlos Chagas e Pavão, sendo mantido com os mesmos relações
burocráticas,

definidas,

sobretudo,

através

de

pagamento

das

mensalidades.

Por sua vez, apesar dos representantes municipais entrevistados
afirmarem vir incentivando a formação de associações tle produtores
como linha política tle atuação, visando a mobilização destes grupos e a

distribuição racional dos recursos disponíveis, observa-se que na área de
estudo não foi detectada qualquer forma de organização compatível,
limitando-se as relações sociais às estabelecidas por parentesco ou
vizinhança.
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6.3.1.5 - Exploração Produtiva dos Estabelecimentos
Agropecuários
Os

estabelecimentos

rurais

localizados

na

AID

da

PCH

Mucuri

apresentam uma estrutura fundiária bastante diferenciada, podendo-sc
encontrar latifúndios, além tle médios e pequenos estabelecimentos, estes
últimos resultantes da subdivisão de terras decorrente de espólio. Pelo

Quadro 83 pode-se visualizar a estratificação da área total e perceber a

heterogeneidade dos imóveis pesquisados em termos de tamanho.
Quadro 83: estrutura Fundiária dos Estabelecjmentos da AID da PCHMucuri.

Propriedades

Estralo de Arca

X*

239,8

1.77

:<-\.-í

1.94

•

21.4

806,3

+ 30 a 100 lia

.1

+ 200 a SOO ha
-l 300 a KKK) ha
+1000 ha

-

2

Total

%

0.93

2

4

100 ., zov li.l

125.7

28,6
21,4
14,3

.\r.- ".O Il.l

l

Área
Ha

%

i i

14.3
100.0

12.072.5
13.305.7

5.97
-

89,39
100,0

Fonte: Limiar F.ncenharia.pesquisa de Campo,Outubro/98, área deciarada pelos
TROnUETÃRJOS

A área total tios 14 imóveis pesquisados abrange 13.505,7 ha, sendo que
80% dessa extensão compõe um único estabelecimento agropecuário,
definido pelo IBGE como "lodo terreno de área contínua, independente do

tamanho ou situação, formado por uma ou mais parcelas , subordinado a
um único produtor, onde se processa a exploração agropecuária".
Por outro lado, tis estabelecimentos de até 100 ha, que cm número

representam 50% do total (englobando sete unidades), estendem-se por
apenas 2,7% da área, podendo-sc encontrar nesse conjunto quatro
inferiores a 50 ha.

Em plano intermediário, são ainda encontrados cinco estabelecimentos
com áreas entre 100 a 500 ha e um imóvel com aproximadamente 1.300
ha. Verifica-se, portanto, que OS dois grandes estabelecimentos tia AID
ocupam o equivalente a 90% da área total, ficando os 10% restantes
distribuídos entre os 12 outros imóveis.

O Quadro 84 evidencia o perfil de exploração econômica dessa área,
centrado no desenvolvimento da pecuária extensiva, atividade histórica
difundida em toda a

região e inerente aos grandes e pequenos

estabelecimentos.
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QUADRO 84: UTIWAAÇAODAS TERRAS DA AID DA PCHMUCURI.
Usos

Área (ha)

"..

Pastagens

12.919.2

- Natural
- Plantada

1.351,4

10.0

11.567,8

85.*»

86.4

0,7
0.2

Culturas
- Permanente

- Temporária

21.6
64.8

95.6

o.s

Matas c Capoeiras

463.9

3.4

Inaproveitailas

36,2

0.3

lotai

lí 503.7

100.0

FONTE UMIAR ENGENHARIA. PUSQpISA Dl. CAMPO,
OUTURRO/98

De acordo com o Quadro 84 (anterior), as pastagens ocupam 95,6% da
área total e são formadas, cm sua quase totalidade, por pasto plantado, o

que evidencia a importância da bovinocultura e o caráter tradicional
dessa atividade. Ressalte-se que, mesmo nos estabelecimentos inferiores a
100 ha, a vegetação natural vem sendo substituída pelo plantio do
capim, reduzindo cada vez mais o espaço destinado aos demais usos.
Em função disso, a agricultura ocupa, atualmente, uma parcela

diminuta nesta área, 86,4 ha, o que eqüivale a 0.7% da área total. As
Culturas do feijão, mandioca, milho e cana-de-açúcar são as mais
difundidas, sendo as duas últimas largamente utilizadas na
suplementação alimentar do rebanho. A cultura permanente, por sua
vez, revela-se através dos pomares e "quintais", localizados próximos às
residências, otule são encontradas árvores frutíferas típicas de regiões

quentes c que necessitam de poucos cuidados.

As matas perfazem 3,4% da área total e são representadas, na maioria
das vezes, por manchas de capoeira, o que denota o processo gradativo
tle devastação das florestas, para expansão das pastagens, contribuindo

para a consolidação da pecuária como atividade predominante neste
espaço.

Considerada como atividade suporte em 13 estabelecimentos da área, a

pecuária é explorada em sete deles para a produção de leite, em quatro
para o corte c em «luas de forma mista (ou seja, corte e leite). Apenas um
proprietário declarou não praticar esta atividade, citando como fatores
limitantes a extensão do terreno (14,5 ha) c as condições topográficas do
mesmo.

Dada a heterogeneidade tios estabelecimentos e a condição
sociocconômica dos seus detentores, pode-se perceber diferenciações na
forma de exploração. Esta é traduzida nos pequenos estabelecimentos por
métodos mais rudimentares e tradicionais e nos grandes pela adoção de

padrões tecnológicos mais avançados, com vistas a garantir uma maior
produtividade do rebanho.
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O rebanho bovino (vide Quadro 85), somava à época da pesquisa 10.575

cabeças, 87,6% pertencentes a um único proprietário (Sr. Osvaldo
Miranda Murta), pecuarista tradicional na região Jequitinhonha/Mucuri
e detentor tle imóveis rurais em cinco outros municípios dessa região.
Quadro 85: Plantei Pecuário da
aid da pch mucuri
Plantei Pecuário

V de Canetas

B«>vinos

10.575

. Vacas Leiteiras
. Novilhas
. Bovinos de Corte

Ó.537

. Bezerros

1.289

Reprodutores

44-1
2.113
192

58

Suínos

Eqüinos c Muares

193

Caprinos

130

Aves

354

Fonte Umiara f.nianiiaria.Peshuisa
Dl I AMfO.OlTUHRO/M

Nos estabelecimentos de maior porte, a bovinocultura assume caráter

estritamente comercial c tem como mercado preferencial os estados do
Nordeste, onde o gado é vendido em pé. Nos pequenos estabelecimentos
esta atividade é direcionada para a produção de leite, tendo como agentes

receptores a Cooperativa de Carlos Chagas e o posto de resfriamento da
Nestlé (instalado cm Pavão).

Presente em nove estabelecimentos, a pecuária leiteira responde pela

produção diária de 1.108 litros de leite, onde 12% desse montante é
comercilizado sob a forma de queijo (260 kgs/més) na cidade de São
Paulo. Cabe destacar que em torno de 70% do leite produzido é

proveniente de uma única propriedade (Fazenda Palmeiras), o que
permite constatar nas demais uma produção média diária de apenas 38,5
litros. Esta é considerada pelos próprios produtores como pouco rentável,
tendo em vista o alto custo dos insumos e o baixo preço do produto
praticado no mercado local. Segundo os entrevistados, de uma maneira

geral, a conjugação desses dois fatores, somado ao baixo grau de
capitalização tios produtores, vem dcsestimulando a adoção de técnicas
mais avançadas, capazes de garantir maior produtividade do rebanho.
No entanto, pode-se constatar a preocupação dos proprietários com a
sáude do rebanho ao afirmarem que. periodicamente, são ministrados ao
mesmo os cuidados básicos como aplicação de vacinas e vermífugos. de
acordo com instuções do Instituto Mineiro de Agropecuária (1MA), além

da suplemenlação alimentar com sal mineral e forragem de cana-deaçúcar e de milho. No entanto, a adoção de técnicas mais sofisticadas,
como a isseminação artificial e o confinamento, somente são realizadas
em uma propriedade (Fazenda Palmeiras).
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Os demais efetivos da pecuária (suinoeultura e avicultura), encontram-se

presentes, sobretudo, nos pequenos estabelecimentos e sãt) considerados
de grande importância na composição da pauta alimentar dessas
famílias, embora em termos numéricos tenham pouca expressão.

Os eqüinos e muares, por sua vez, igualmente desempenham papel

importante e são considerados essenciais na lida diária com o rebanho
bovino. São ainda utilizados como meio de transporte de pessoas e de

cargas, tendo em vista que a grande maioria dos residentes não dispõe de

transporte próprio ou de linhas de ônibus que servem a área rural.
A agricultura ocupa posição secundária, podendo ser considerada como
suporte à pecuária, tendo em vista voltar-se, sobretudo, para a produção
de culturas, que atuam como alimento complementar ao rebanho.
Vários fatores explicam o baixo desempenho tlessa atividade, cabendo
citar, entre outros, as condições climáticas e a topografia acidentada dos
terrenos, inadequada para a mecanização. Torna-se comum, portanto, a

perda da safra agrícola, principalmente nos anos em que o volume de
chuvas é reduzido, fato que vem ocorrendo com certa freqüência nos

últimos anos, segundo informações dos produtores entrevistados.
Caracterizada como atividade voltada para o autoconsumo, a agricultura
se faz representar pelos plantios de produtos temporários, como o feijão,
milho, mandioca e cana-de-açúcar e encontra-se presente cm 11

propriedatles. Ocupando no conjunto 64,8 ha, no ano agrícola 1997/98,

as quantidades produzidas do feijão e i\o milho renderam em torno de
255 kgs e 2.910 kgs. respectivamenle, resultando cm produtivitlatles

médias de 21,3 kg/ha e 234,7 kg/ha. bastante inferiores á média
regional, tendo em vista a perda de parte da safra no ano considerado,

principalmente tia cultura de feijão. Quanto a

cana de açúcar e a

mandioca, não foi possível dimensionar a quantidade produzida, uma
vez que estes produtos são processados gradativamente, de acordo com
as necessidades dos produtores locais, sendo comurncnle utilizados como
ração para a criação.

Contribui, ainda, para este baixo desempenho da agricultura local, os
métodos rudimentares empregados nas etapas de produção, registrandose em apenas três estabelecimentos o uso de tratores para o preparo do
terreno: apenas um deles estende este processo para as fases de plantio e
colheita. Nas demais, o processo é realizado manualmente, com

utilização de enxadas, foices e plantadciras manuais, ferramentas que
demandam um grande esforço do produtor c apresenta resultados
limitados.

Os tratos culturais são pouco difundidos, não se observando em
qualquer dos estabelecimentos pesquisados o uso de fertilizantes ou de
outras práticas de correção de solo, sendo os defensivos utilizados por
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apenas três proprietários e de forma restrita. Atribuem tal fato ""Si
à pouca incidência de pragas e à qualidade do solo. segundo eles tle boa

fertilidade, o que dispensa o uso de corretivos. Por outro lado, sete
proprietários afirmaram freqüentemente utilizar sementes selecionadas,
principalmente do milho, enquanto quatro outros declararam reservar
parte do grão colhido para o plantio do ano subsequente.

Observa-se, pelo exposto acima que, tle uma maneira geral, a pecuária c
a agricultura são desenvolvidas de forma tradicional, o que pode ser

explicado de um lado pelas limitações impostas pela topografia e, de
outro, pelo baixo nível tle capitalização de alguns produtores. Agrega-se.
ainda, a política creditícia do governo baseada em juros altos, que inibe e

cerceia investimentos nesta área, o que explica o reduzido número tle
proprietários: três que utilizam recursos bancários para

investimentos

neste setor.

Aponta-se também como indicador para reforçar o caráter tradicional
das atividades econômicas nesta área a limitada utilização de assistência

técnica, capaz de orientar o produtor e indicar formas alternativas para
se obter maior produtividade do rebanho e da lavoura, a custos mais
acessíveis. Nas propriedades tia AID apenas dois proprietários utilizam
essa prática, através dos serviços de particulares, enquanto dois outros

procuram orientação com o 1MA, através do escritório sediado na cidade
de Carlos Chagas.
As relações de trabalho estabelecidas nos estabelecimentos da AID são

representadas pelo trabalho familiar e pelo assalariado, sob as formas
permanente e temporário.

Inerente às pequenas propriedades, o trabalho familiar envolve, muitas
vezes, a participação tle Iodos os membros da família, inclusive crianças,
o que permite dispensar a figura do empregado permanente. No entanto,

pôde-se constatar durante as entrevistas que a mão-de-obra familiar,
embora presente em nove das 14 propriedades é bastante escassa, ficando
as tarefas rotineiras por conta do chefe de família, podendo este fato ser
atribuído à mudança tios filhos para outros locais, seja para constituírem

famílias, seja em busca de novas oportunidades de trabalho.
O trabalho assalariado permanente encontra-se representado em cinco

propriedades da AID, envolvendo 23 trabalhadores, apenas um solteiro,
onde residem com suas famílias, perfazendo um total de 65 pessoas. Do
total

de

trabalhadores,

18

(ou

seja

78,2%).

mantém

vínculos

empregaiícios com um único proprietário (Fazenda Palmeiras), enquanto
em três estabelecimentos esta relação é estabelecida com apenas um

empregado c, em outra, com um empregado solteiro e um casado,
Embora expressiva na área, esta modalidade de trabalho concentra-se na
única propriedade que de fato exerce a bovinocultura de forma intensa,
voltada estritamente para fins comerciais.
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O trabalho temporário é encontrado de forma mais SISiintal
abrangente, por ser utilizado por pequenos e grandes proprietários

atingindo nove propriedades da área. O resultado da pesquisa indicou 69
pessoas que exercem esta atividade, em tarefas que exigem maior esforço
físico como bateção de pasto, conserto de cercas e plantio de capim,

geralmente nos meses tle outubro a janeiro, Embora numericamente
expressiva, esta modalidade de trabalho também encontra-se
concentrada na Fazenda Palmeira, que responde por 72,5% desse
contigente, o que determina uma média de 2,4 trabalhadores nos demais
estabelecimentos que utilizam esta força de trabalho.
As benfeitorias existentes nos estabelecimentos tia AID são construídas

nas áreas planas e, portanto, bem próximas ãs margens do rio. Em sua

maioria, caracterizam-se por um padrão construtivo simples, estando
associadas ás atividades desenvolvidas nestes estabelecimentos.

O Quadro 86 retrata os tipos tle benfeitorias e respectivos quantitativos
levantados durante os trabalhos de campo, acusando a existência de 103

equipamentos dessa natureza distribuídos pelos 14 estabelecimentos
pesquisados.
QUADRO86: BENEEIIORIAS EXISTENIES NOS
Estabelecimentos da Ain da PCH
Mucuri

Tipos de Benfeitorias

Número

Casas-scdc

13

Casas de colonos
Currais

33

Depósitos c Galpões

1S
13

Tenda de farinha

•\

Chiqueiro

7

Galinheiro

6

Casa de tirar leite

3

Casa de queijo

1

Alainliique

1

Escola

1

Capela

1

t emilérk>

2

Fonte- Liml-ír Enceniíaria.Pisquim dl

Ca mixkouiurro/98

Os levantamentos realizados pela D1G1CART Engenharia, empresa
responsável pelos estudos de topografia, indicaram que número
significativo desses equipamentos deverão ficar submersos, durante o
enchimento do reservatório, tendo em vista sua localização próxima ao

rio. O Quadro 87 (atuante) especifica a extensão destas perdas cm cada
propriedade.
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6.3.2 - Usos da Área de Interesse do Projeto
A descrição desse item foi pautada em levantamentos realizados pela

DIG1CART Cartografia Ltda, que deu origem ao mapa da área do
reservatório até a cota 215,0 NA Máximo Normal,

base de referência

para a demarcação tios limites das propriedades rurais (Mapa 13, em
anexo).

De posse dessa planta e com auxílio de um planímetro foi possível
estabelecer, ainda que de forma preliminar, a porção de terra de cada
estabelecimento a sofrer interferência, determinada pelo somatório dos

diferentes usos requeridos para a implantação do empreendimento, quais
sejam: inundação, restrição de uso da faixa de 100 m, rellorestamento

ciliar, preservação de remanescentes, entre outros. Agregou-se ainda, as
informações fornecidas pelos proprietários entrevistados, com base na

demarcação preliminar realizada em seus imóveis e no contato com os
técnicos da D1GICART, empresa responsável por este serviço.
Desta forma, o nível de aprofundamento alcançado ainda não pode ser
considerado definitivo, tendo em vista não haver sido demarcada a linha

d'água do reservatório, instrumento que permitiria maior grau de
confiabilidade na configuração tias perdas a serem ocasionadas.
De ãCOfdo com as bases utilizadas para a delimitação do universo
atingido, tem-se que deverão ser suprimidos 800,0 ha tle terras para a
formação do reservatório o que representa 5,61% da área total do

conjunto de estabelecimentos afetados. Agregam-se, ainda, 894,6 ha
referentes a faixa de restrição de uso, a qual somada a área de inundação
totaliza 1.694,6 ha.

A topografia local condiciona que ti USO intensivo da terra nos
estabelecimentos da AID ocorra na faixa lindeira ao rio Mucuri, estando

alocadas nesta porção as benfeitorias e as áreas de plantio e pastagem.

Diante disso, a supressão de terras deverá causar interferências
significativas,

sobretudo,

nas

pequenas

propriedades

da

área,

notadamente naquelas provenientes de partilha por espólio.
A visualização das perdas por propriedade encontra-se consubstanciada
nos Quadros 87 e 88, que consiste em um resumo apresentado ao final
desse item.

De acordo com informações apuradas no trabalho tle campo, o uso da
área a ser suprimida é marcado pela existência de benfeitorias, culturas e

pastagens, sendo que cm apenas dois estabelecimentos da AID (Fazenda
Damasco, de propriedade tio Sr. José Nilson da Cunha Lopes; e Fazenda
Mucuri, pertencente ao Sr. Almir Alves Franco e outro), não são
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encontradas qualquer benfeitoria, sendo a área tle inundação a^b"nial
nestas

unidades

composta

por

pastagem

natural

e

plantada,

respectivamente.

Observa-se que esta situação, ou seja, supressão de área de pastagem é
comum a mais nove propriedades pesquisadas, sendo majoritária aquelas

cultivadas com capim braquiara e colonião, o que acompanha o perfil
dominante de exploração e uso da terra voltado para a atividade
pecuária. Inclui-se ainda nesta faixa, área reservada para culturas de
milho c feijão (três propriedades! e pomares, encontrados em dois
estabelecimentos.

Por sua vez, caso a PCH Mucuri se viabilize, é expressiva a perda de

benfeitorias, com esta situação atingindo 13 propriedades. Serão afetadas
em maior grau seis delas, cujos equipamentos incluem casas-sede, casas
tle colono, currais, tendas de farinha, depósitos, moendas, cemitérios etc.

Cientes, portanto, que a área requerida para a formação do reservatório

possivelmente

deverá

abranger

"parcelas

nobres"

de

seus

estabelecimentos é que os proprietários afetados acreditam que qualquer
intervenção neste espaço venha acarretar, em muitos casos, a
inviabilização econômica de seus imóveis, ao comprometer áreas tle
maior exploração.

Informados pela equipe técnica (durante o trabalho de campol, do elento

tle medidas passíveis de serem adotadas para o ressarcimento das perdas,
manifestaram, até então, a opção pela indenização total de seus
estabelecimentos, expressa por seis proprietários através de suas falas:

- "A principio eu quero indenização peta terra e fazer o que quiser, pretendo
continuar na zona rural".

- "Vai depender do prejuízo. Se o pedaço queficar não der para continuar,
quero o pagamentopela terra toda, quero ser indenizado".

- "Prefiro o dinheiro para ter liberdade, para comprar o que quiser e onde eu
quiser",

- "indenização pela terra toda, não quero área remanescente".
- "Pra mim que tem pouca terra, quero o dinheiro prá comprar outra terra
com o apoio deles".

Para aqueles proprietários detentores de área superior a 300 ha, há o
desejo expresso de serem indenizados pela parcela a ser suprimida,
acreditando que apesar tle terem que promover o rearranjo do processo
de

exploração

tle suas glebas,

dificilmente as

mesmas

seriam

economicamente inviabilizadas.
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Por sua vez, a permitia de terras é considerada por dois detentores,
encontrando-se ainda aqueles (quatro proprietários) que optam por não

expressarem sua decisão, antes de conhecerem detalhadamente «» Projeto
e analisarem com maior grau de aprofundamento a real extensão de suas

perdas, exprimindo-se através das seguintes declarações:
- "/linda não tenho opinião sobre o assunto, ainda não pensei sobre isto, a
gente deixa prá opinar na época oportuna efazer uma anÁthe sem conhecer
direito o projeto é difícil".
Ressalte-se, no entanto, que estas opções não podem ser acatadas como

definitivas, devendo as mesmas serem consideradas, somente após o
desenvolvimento de todo o processo de discussão com estes atingidos,
tanto das especificações do Projeto e delimitação tias perdas, quanto dos
critérios e alternativas de tratamento requeridas.

Atento a esta questão é que o empreendedor deu início em janeiro de
1999 aos primeiros contatos na área, através de reuniões previamente

agendadas com os poderes públicos locais e representantes da sociedade
civil, ou seja. câmara municipal e entidades classistas.
Dessa forma, foram realizadas reuniões nas cidades de Pavão e Carlos

Chagas, respectivamente em 13/0*1/99 e 14/01/99, contando com a
participação de 16 c 56 pessoas, onde foram abordadas questões relativas
ao empreendimento, desenvolvimento dos estudos e prazos para o
licenciamento ambiental, entre outros assuntos.

Por sua vez, os presentes puderam se manifestar, sendo suas maiores
preocupações aquelas referentes aos empregos a serem gerados e demais

benefícios do empreendimento para a região, com os representantes dos
poderes públicos colocando-se à disposição do empreendedor, para servir
de canal de interlocução junto à população afetada.
Neste sentido, ficou deliberada a marcação de novas reuniões com o
envolvimento do público atingido, cujo detalhamento das ações a serem

desenvolvidas

integram

o

"Programa

de

Comunicação

Social"

(apresentado adiante, no Capítulo 9).
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QUADRO 87: RESUMO DOS CSOS DaAre^ DE INUNEMÇÀQ EDA FAIXst Dl RlsTRICUl Dl USO POR F.StARELECIMENIO. SENTIDO ElXO DA
IURRAi.'MÍ<l.\!AN^'l)Ol{ISt.RlA!1'!líl). MAIXC.EM lilRfTtA.PCHMlJCURl

propriedade
Faz. Monte Verde

Faz. Três Manas

Área de Interesse (ha)

Nome do

\lt'.l

Proprietário

Total(1)

Arotdo Rangel de
Carvalho

Reservatório

*>de

Faixa de

Inundação

100 m

1.277,8

80,0

o.'?7

52,0

140.3

18,0

12.83

lo.O

.1.1

5.0

12.16

7.0

121,0

9.0

7,44

8.0

-II.1

5,0

12,16

5.5

Sebastião Almcitla
t 1 u/ia Almeida)

Faz. St0 Antônio

2 rasas colono, 1 rasa pesca,
curral, pastagem
casa-sede, 2 casas colono, casa

Olímpio Jorge de
Ari lilar

Faz. St" Antônio

Faz. St" Antônio

Ocupação da Área

Domingos
Almeida
Josina Almeida

Farinha, galinheiro, curral, fossa,
pastagens plantada c natural

casa-sede. casa queijo, pastagem
plantada
easa-sede, 2 casas colono,

depósito, curral, cemitério
casa-sede, moenda. fossa,
cultura de cana-de-açúcar e
pastagem

Faz. St0 Antônio

casa-sede, casa colono, capela,

Lvcrgistro ilr
Almeida

82,2

26.0

31 63

36.0

301.0

25,0

8.25

61.0

10.794.7

479.0

4,44

532,0

Demos! enes

Vai St" Antônio

Quaresma

Faz. Palmeiras [•)

Osvaldo Miranda
Mtirta

Moreira

curral, culturas e pastagem
plantada
casa-sede. «asa colono, curral,
pastagens

9 casas colono, 2 currais,
pastagem plantada

0&SV (i) ÁREA INEORMADA PELO PROPRIETÁRIO DO IMÚiT.1:' INCLUI ÁREA NA MARGEM ESQUERDA EDIREITA DO RIOMUCVRI
QUADRO 88:RESUMO DOS USOS DA ÁREA DE INUNDAÇÃO EDA FAIXA DE RESTRIÇÃO DE USO POR ESTABELECIMENIO SENIIDO ElXO DA
Barrac&wRkuanso do Reservaiório, Margem Esquerda,PCHMucuri
Propriedade

Área

N'ome «Io

Arca de hiterivtc lha)

Total

Proprietário

Reservatório

(1)

",. de

1 .i• x.i dl

linmd.u.in

100 in

Ocupação da Área

Demos te n es

Faz. Boa Vista

Quaresma

1 curral, pastagem plantada

85,0

31,0

36,4

9.0

761.0

45.0

5.91

50,0

72.6

15.0

20,66

23,0

29,0

9.0

31,03

20.0

farinha, pomar, área cultura c
de pastagem
<nsa •sede, casa colono, escola,

10,0

68.96

4.0

forno, culturas de mandioca t

Moreira
Faz. Rio Mucuri
Faz. Damasco

JoàoCastorfl
Jusí Nilson da

Cunha Lopes
Florisvaldo da

Córrego Novo

Cunha topes

Faz. Bela Vista

Norival da Cunha
Lopes

14,5

Faz. Muturi

Almir Alves
Franco

300,0

9.0

203,3

25,0

Arquinto Souza

Santiago

piantatla
pastagem plantada
casa-sede, 2 casas colono, casa

Faz. Barra do

Faz. Boa Vista

casa de colono, pastagem

FctfSo, pastagem planlada
3,00

20.0

12.30

51,0

Pastagem plantada
casa-sede, alambique. casa

farinha, moenda, 2 depósitos,
pastagem plantada

Ofl.V. li) ÁREA INEORMADA PFI.0 PROPRIETÁRIO D<> IMÚ\EL;í2)lNCLUI FAIXA DE I0ÜM EÁREA COM RESTRIÇÃO DE USO;'ESTABELECIMENTO
NÁO PESOUISAIH)

6.3.3 - Patrimônio Cultural

Cotn relação ao patrimônio cultural, as vistorias realizadas na Ali e AID
da PCH Mucuri buscaram a identificação tle sítios arqueológicos
históricos, cujos remanescentes remetem ao período pós-ocupacional, a
partir da

segunda metade do século XIX; bem como de sítios

arqueológicos pré-históricos, anteriores ao período mencionado. Para os
sítios arqueológicos históricos foram considerados os testemunhos
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arruinados, sem uso nos dias atuais e indicadores tle processos ENOH
de ocupação, recuperáveis a partir de uma intervenção arqueológica.
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Apresenta-se, a seguir, a descrição do patrimônio edificado encontrado
na AID do empreendimento, cujas fichas cadastrais são expostas no
Anexo VI.

6.3.3.1 - Patrimônio Edificado
Na AID não foram detectadas edificações de relevante valor históricocullural. As edificações apresentam-se compostas por elementos

característicos da arquitetura vernaeular rural brasileira, de finais do
século XIX c primeira metade do século XX.

Na vistoria ora realizada não foram registradas edificações, cuja datação
ultrapassasse HO anos, baseando-se nos depoimentos dos moradores
locais. Historicamente, este período coincide com o processo de ocupação
do Vale do Mucuri, sendo os atuais moradores descendentes em segunda

e/ou terceira geração dos migrantes pioneiros.
As edificações constituem-se, na sua maioria, de casas térreas com

partido retangular, principalmente as mais antigas, onde predominam a
simplicidade de concepção arquitetônica e de padrões construtivos.
Registram-se lambem edificações mais recentes, com partido retangular,
com acréscimos construtivos e materiais contemporâneos. Por
intermédio destas modificações, pode-se perceber a evolução e a

incorporação de novos elementos, muitos deles em reflexo da melhoria
do poder aquisitivo dos atuais donos. Essas edificações apresentam-se
com pé-direilo baixo e sistema construtivo em estrutura autônoma de
madeira, as mais antigas; e em alvenaria autoportante de tijolos maciços
cerâmicos, as mais recentes.

As vedações dos panos de alvenaria são em adobe e/ou tijolos maciços, e
em menor proporção, em taipa tle sebe. As mais recentes são
confeccionadas em tijolos cerâmicos maciços. As coberturas apresentam-

se em duas ou quatro águas, com cumeeira paralela a fachada principal.
Mostram cngratlamento executado em madeira aparelhada c/ou roliça.
As edificações tle construção mais recente apresentam variação no
número de águas c entelhatnento, sendo este feito cm telha curva
cerâmica, tipo capa e bica, e/ou cm telha cerâmica plana.
As fachadas mostram o predomínio de cheios sobre os vazados e
ordenação na disposição dos vãos, de acordo com a necessidade interna e
evolução

dos

acréscimos

posteriores.

Geralmente,

possuem

enquadramento e vedação em madeira e vergas retas. As paredes são
rebocadas e pintadas à base de cal. Os pisos mostram-se executados em
cimento natado recebendo, por vezes, acabamento com corante xadrez.
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patrimônio

edificado

constatado,

mostrou

sua aJSÍcnWl

rcpresentatividadc vinculada apenas aos valores locais, sendo os
exemplares arquitetônicos mais antigos remanescentes tia ocupação dos
primeiros colonos da região.
Ainda na categoria de patrimônio edificado, o elemento funerário, anexo
às habitações, exprime simbólica e concretatnente a ligação afetiva com a
terra e com a ancestralidade daqueles que embrenharam-se nas matas,

enfrentando as intempéries e a resistência dos índios, no processo de

ocupação do território.

Estes elementos funerários constituem-se em cemitérios particulares,
existentes na maioria das fazendas; c cemitérios comunitários, os mais

antigos encontrados nos núcleos iniciais de colonização. Citam-se o
cemitério de Maravilha e um outro localizado na atual fazenda do Sr.

Oswaldo Murta, em local antigamente conhecido como Travessa,

apontado como sendo o primeiro campo santo, hoje destruído.
A razão da implantação destes sepultamentos próximos às habitações ou
até mesmo anexados à habitação-sede, foi devida à inexistência de

cemitérios municipais naquela região, bem como às dificuldades de
transporte.

Soma-se

ainda

como

elemento

fundamental

desta

implantação o respeito ao desejo do ente falecido, que solicitava o seu
scpultamento

na

terra

conquistada

pelo

mesmo.

Estes

desejos

constituem-se em valores culturais para os atuais descendentes, ainda
flXados na região, cujos sentimentos de ligação com o.s seus mortos são
ainda arraigados e cultuados na memória de seus descendentes diretos.

Esta ligação se explicita pelo cuidado e respeito dispensado aos cemitérios
particulares, que são mantidos limpos e fazem parte do contexto do
universo cotidiano dos atuais moradores.

Xa entrevista realizada com o Sr. Florisvaldo da Cunha Lopes (da
Fazenda Córrego Novo), foram obtidos dados sobre a concepção e a
construção de um destes cemitérios particulares. O cemitério existente

em sua fazenda surgiu com os sepultamentos de crianças, antes mesmo
de adquirir a propriedade. Tão logo os seus pais Leogênio da Cunha
Lopes c Sebastiana Maria de Jesus adquiriram a fazenda, em 1927.
souberam da existência «le crianças (anjos) enterradas lá.

A mãe do Sr. Florisvaldo pediu-lhe para ser enterrada na fazenda,
quando da sua morte. Na parte tia fazenda, que lhe tocou, foram
enterrados, junto à cozinha da casa, os seus pais, um irmão, crianças e
também sua filha,

falecida em Belo Horizonte, e posteriormente,

exumada e trasladada para este cemitério.
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O Sr. Florisvaldo reafirmou ainda o seu interesse de ser sepultado neste
cemitério, para permanecer junto aos seus parentes c manter a tradição

familiar. É sua pretensão, regularizar este cemitério, afim de torná-lo
um espaço oficial.

Quando indagado pela equipe da possibilidade do desaparecimento do
cemitério pela construção do reservatório, o Sr. Florisvaldo respondeu

que. caso isto aconteça, todos os ossos serão retirados e novamente
sepultados em local próximo à sua nova residência.
Na margem esquerda do rio Mucuri enconlra-se a Fazenda Santo

Antônio que, mesmo após desmembramentos, ainda pertence aos
descendentes da família dos colonizadores. Esta subdivisão de território
também acarretou na divisão de seus mortos, em cada unidade familiar.

Existem dois cemitérios nas duas maiores

porções da antiga fazenda

Santo Antônio. Em uma delas foi construída uma capela, anexa ao

cemitério, o que reitera a importância do tratamento dispensado aos seus
mortos. Ambos os cemitérios localizam-se em áreas contíguas às
residências.

José de Souza Martins, em seu artigo "A Morte e o Morto - tempo e espaço

nos ritosfúnebres da roça" discorre sobre os enterramentos populares no
estado de São Paulo. Neste artigo, reafirma-se a característica intrínseca
destas comunidades rurais e o permanente contato com os seus entes

queridos, a partir da perpetuação tia lembrança de seus antepassados.
Deste artigo extrai-se:

"... Étambém por causa desta guerra, que se trava na agonia, que na roça é
preceito não permitir que o morimbundo fique só. Há sempre alguém para
acompanhá-lo, pelo menos duas pessoas. OS trabalhadores estrangeiros de

origem camponesa, que vieram para o lírasil nas últimas décadas do século
XIX, que organizaram as primeiras sociedades de mútuo socorro, das quais
nasceu o

sindicalismo brasileiro,

costumavam

ter em seus estatutos

determinações expressas no sentido de que o enfermo, sobretudo o enfermo

grave, tivesse durante a noite, a compania de um outro trabalhador. Essa
também parece ser a razão pela qual a morte fora da casa de morada era e é
vista com muita apreensão, como se fosse uni acontecimento fora da ordem
natural das coisas. A moradia é o lugar da morte, porque é também,

socialmente, o lugar da família, dos vizinhos, dos amigos, daqueles que
podem ajudar uma pessoa a bem morrer e que podem por em prática os ritos

funerários indispensáveis à proteção da casa e dafamília.
... A salvação e o destino, depois da morte, na tradição sertaneja, não
constituem um problema pessoal e privado de quem morre. Constituem uma

preocupação e um direito social, dos vivos. Os ritos de agonia mostram com
clareza que, embora o moribundo seja socialmente importante sua vontade
íntima não é, a menos que coincida com a vontade social, que aliás, lhe foi

ensinada ao longo da vida. Sua vontade prevalece unicamente na disposição
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das coisas deste mundo, mas de modo algum pode ele tomar SSSnrnS
decisões que afetem ou modifiquem as concepções sociais sobre o outro mundo
(Souza, José Martins. A Morte c o Morto - tempo e espaço nos ritos
fúnebres tia roça. A Morte e os Mortos na Sociedade Brasileira. São Paulo.
Editora Hucitec. I98.3 ).

No caso da região de abrangência da PCH Mucuri, a proximidade dos

cemitérios tio espaço doméstico c um elemento recorrente, pelo menos até
a presente geração de proprietários. Merece, portanto, um olhar
diferenciado c respeito no trato desta questão, uma vez que a mesma

atinge horizontes éticos e de valores circunscritos àquela comunidade.
Quanto à implantação dos espaços santos neste universo rural, os
cemitérios particulares mantêm uma área reservada e cercada junto aos

conjuntos residenciais. Muitas vezes, na lateral ou defronte a estas, ou
seja, em local explicitamente escolhido e nobre, de modo a tornar
presente a memória tios mortos.

Os sepultamentos ocorrem de maneira individualizada, com o espaço
delimitado pela cova, assinalado por cruzeiros. Ao longo do tempo,
alguns desapareceram, o que torna impossível a identificação dos espaços
individuais, unicamente pela observaçã.o necessitando do auxilio das
informações orais tios moradores para identificá-los.

A perda e/ou destruição da estrutura física funerária pode ser
compreendida por se tratar de sepultamentos de indivíduos, não

pertencentes à linhagem nuclear e/ou familiar. Ocorrem casos de
sepultamentos de parentes de antigos funcionários da fazenda que se
mudaram,

distanciando-se

de

seus

mortos

e

acarretando,

em

conseqüência, a falia tle manutenção das estruturas funerárias.

A arquitetura tumular não se apresenta padronizada, apesar de mostrar
um predomínio de túmulos em alvenaria, com arremates em pequenos
nichos c cruzeiro. Entre eles, destacam-se as carneiras em alvenaria, com

o arremate piramidal ou em hisel. cuja forma é recorrente, na grande
maioria dos túmulos existentes naquela região. O estado tle conservação
das estruturas, as constantes repinturas e o cuidado com as plantas

cultivadas, são hoje, os parâmetros cuja visibilidade denota o cuidado
dispensado aos mortos.

No caso do cemitério comunitário de Maravilha, situado na Área de

Influência Indireta do Empreendimento, encontram-se sepulturas de
diversos membros das famílias pioneiras. Sua implantação no alto de

uma das vertentes, pode estar também associada com a necessidade de
reiteração, enquanto elemento de distinção.
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Apresenta-se, a seguir, a descrição do patrimônio edificado vistoriado.
6.3.3.2 - Patrimônio Edificado Vistoriado

a) Margem Direita do rio Mucuri
Propriedade: Fazenda Monte Verde (Ficha n" 01, vide Anexo VI)
Proprietário: Aroldo Rangel.
Localização: coordenadas UTM 289.135E, 8.053.669N.

Descrição: situa-se junto ao eixo tio barramento da PCH Mucuri, à
aproximadamente 50 metros da margem do rio Mucuri. Trata-se de tuna

das mais antigas fazendas do município por indicação oral. hoje em
ruínas, sendo perceptível apenas alguns elementos remanescentes como
parte dos alicerces e de estruturas domésticas como cercados e fornos.
Propriedade: Fazenda Três Marias (Ficha n" 02)
Proprietário: Olímpio Jorge de Aguiar
Localização: coordenadas UTM 286.915E. 8.053.665N

Descrição: conjunto de habitações e construções de apoio, em bom estado
de conservação. Apresenta, como parte integrante tleste conjunto, um
cemitério composto por dois túmulos, mostrando-se em avançado
estado de degradação por abandono.
Propriedade: Fazenda Santo Antônio (Ficha n° 03)
Proprietário: Luzia Almeida
Usuário: Sebastião de Almeida

Localização: coordenadas UTM 286 284E, 8.053.016N

Descrição: a habitação-sede da fazenda, construída na década de 50, não

apresenta partido c/ou linhas arquitetônicas exemplares, que justifiquem
um programa especial de preservação para a mesma. Em razão do
desmembramento c ocupação recentes, neste local não existe cemitério

particular. Os aluais moradores desconhecem a existência de material
arqueológico nesta porção da fazenda.

Propriedade: Fazenda Santo Antônio (Ficha n"04J
Proprietário: Domingos Almeida
Localização: coordenadas UTM 286113E, 8052884N

Descrição: habitação típica do cenário rural brasileiro do início do século

XX e que vem sofrendo acréscimos, ao longo dos anos. No pátio frontal
desta fazenda encontra-se o maior cemitério particular identificado na

região. Na arquitetura tumular há exemplares de carneiras, com
arremates em empenas e corueliéus, sendo que alguns exemplares
apresentam pequenos nichos para a guarda de santos ou para velas.
Possuem revestimentos em nata de cimento, sentlo que os mais recentes
utilizam-se de azulejos como elementos decorativos. Conforme
depoimento do Sr. Domingos, este cemitério foi construído há 57 anos e,

apesar de ser um espaço destinado aos seus familiares, existem
sepultamentos tle amigos e filhos de funcionários da fazenda. Nem todos
os sepultamentos apresentam túmulos. Não há registros de ocorrências
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arqueológicas na fazenda. O Sr. Domingos informou sobre a ™biTnta'l
existência de cerâmicas arqueológicas pré-históricas na propriedade de
seu irmão.

Propriedade: Fazenda Santo Antônio (Ficha n° 05)
Proprietário: Domingos Almeida
Localização: coordenadas UTM 285.656E. 8.052.965N

Descrição: habitação simples, isolada, de uso temporário, estando
localizada às

margens do

rio

Mucuri.

Não apresenta interesse

arquitetônico que justifique sua preservação.
Propriedade: Fazenda Santo Antônio (Ficha n" 06)
Proprietário: Josina de Almeida dos Santos
Usuário: Antônio Carlos Alves de Almeida

Localização: coordenadas UTM 2B5.474E, 8.052.842N

Descrição: habitação simples, construída há 50 anos, utilizando-se da
técnica de taipa de sebe. Este local, também conhecido pela tradição oral
como a "Arca de Caboclo", apresenta indícios de ocupação indígena. Na
vistoria foi identificada uma mancha de terra preta, de origem orgânica,

associada a maleriai cerâmico pré-histórico. Esta área foi utilizada por
muitos anos, como pomar tia fazenda perturbando os vestígios de
.superfície.

Propriedade: Fazenda Santo Antônio (Ficha n° 07)
Proprietário: Evergistro de Almeida
Localização: coordenadas UTM 284.670E, 8.052.500N

Descrição: conjunto composto por habitação-sede, curral, capela e
cemitério. A habitação/sede sofreu alterações ao longo dos últimos anos,
modificando as suas feições originais. Ao lado tia habitação-sede localiza-

se o cemitério, com quatro túmulos, onde também foi erigida a Capela de
invocação a Santo Antônio, Esta foi construída pelo pai de Sr. Evergistro,
há cerca de 40 anos. Nas proximidades do atual curral, foram
encontrados vestígios cerâmicos pré-históricos.
b) Margem Esquerda do Rio Mucuri

Propriedade: Fazenda Barra do Córrego Novo (Ficha n" 08)
Proprietário: Florisvaldo da Cunha Lopes
Localização: coordenadas UTM 281.450E. 8.056.5I3N

Descrição: a habitação/sede foi construída ha 50 anos, em adobe e pau-a

pique. Vem sendo constantemente reformada, tendo sido acrescida de
alguns cômodos. A habitação mais antiga, onde residiram os pais do Sr.
Florisvaldo, ainda permanece, sendo atualmente utilizada como depósito.
Trata-se tle uma edificação em pau-a pique. No pátio tia fazenda, entre
as duas habitações, localiza-se um cemitério

particular, com quatro

túmulos construídos em alvenaria, com acabamento em cimentado e

com aplicação tle pintura cm branco e azul.
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Propriedade: Fazenda Boa Vista (Ficha n" 09)
Proprietário: Arquinto de Souza Santiago
Localização: coordenadas UTM 278.450E, 8.056.585N

Descrição: conjunto de edificações, construídas acerca de quatro décadas.
Neste conjunto, encontra-se a habitação/sede. o depósito, o engenho e a

fábrica de aguardente. Não foi identificado no local nenhum cemitério,
nem vestígios de ocupação pré-histórica.

Apresenta-se, a seguir, a descrição dos Sítios Arqueológicos constatados.
6.3.3.3 - Sítio Arqueológico Histórico
Sítioarqueológico HmtiRico Haroux) Rsingel
Proprietário: Haroldo Rangel

Localização: coordenadas UTM 289.135E, 8.053.669N

Descrição: vestígios de uma antiga habitação que, segundo informação
oral, pertenceu à "D. Sinhazinha". O local encontra-se destruído pelo
cultivo de pastagens, contudo, percebem-se vestígios da estrutura de

alicerce da habitação, bem como de fornos e de cercados em achas de
aroeira. Foram também identificados outros vestígios materiais, como

fragmentos de cerâmica neo-colonial, fragmentos de garrafas em vidro e
fragmentos de vasilhames esmaltados.

6.3.3.4 - Sinos Arqueológicos Pré-históricos

SrnoArqueológicoPré-históricodafazenda SantoAntônio
Proprietária: Josina Almeida dos Santos

Localização: coordenadas UTM 285.474E, 8.052.842N

Descrição: sitio arqueológico pré-histórico, localizado às margens do rio

Mucuri, do qual dista aproximadamente 30 metros. A conservação dos
vestígios permite a visibilidade de manchas de terra preta, de origem
antrópica, resultantes do acúmulo de material orgânico nas área de
assentamento do local das habitações. No caso deste sítio, a mancha de

terra

preta arqueológica

estende-se

por

uma superfície de

aproximadamente de 100 m:. Devido ás intervenções no solo para o
cultivo de milho e formação do pomar, a dimensão precisa da dispersão

da mancha em superfície só será possível através tia utilização de
métodos prospectivos. O mesmo procedimento permitirá estimar a

profundidade exata desta camada, como também a elucidação quanto â
organização espacial. Contudo, através da observação dos cortes

utilizados para as plantações, em alguns pontos é possível inferir a
espessura deste pacote sedimentar cm, aproximadamente, 50 cm,
estimativa também confirmada pelos moradores locais. Nestas porções

de terra preta, encontram-se material cerâmico, cuja concentração foi
notada nas proximidades tia casa/sede. em uma parte planificada do
terreno. A vistoria também confirmou a presença de fragmentos

cerâmicos em outras áreas do terreno, não necessariamente circunscritas
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tlispersos em outros locais, tendo sido, provavelmente, resultantes de

antigas intervenções, ou seja, pela aração do terreno.

A partir da observação/análise de alguns fragmentos encontrados na
superfície de ambas as áreas supracitadas, notou-se a predominância de
uma cerâmica simples, sem decoração plástica e de factura acordelada.
Em um deles, evidenciou-se a presença de um engôbo branco recobrindo

a superfície da peça. Segundo Oinformante (Sr. Antônio Carlos), foi
recentemente encontrado, defronte da casa. fragmentos de uma

"cerâmica negra", que não foi possível ser localizada no momento da
vistoria.

Foi ainda registrada a presença de cerâmica neo-colonial na área de
maior concentração, localizada no funtlo da casa. Segundo os moradores,

este trecho da fazenda era conhecido como Travessia tios índios, em

razão do estreitamento do rio, eque também era denominado como Área
de Caboclo.

O Sr. Raul dos Santos, proprietário da fazenda e detentor de parte da
história de sua família, informou que: "seus pais conviveram com os

últimos remanescentes indígenas na região e que em sua fazenda foram
encontradas diversas vasilhas cerâmicas de barro amarelo, sem decoração,

feitas pelos índios". Estas foram encontradas na parte posterior da casa e
próximo ao curral.

Informou-nos, também, que antigamente, o rio Mucuri era mais estreito

e que os índios costumavam tirar frutas jogando pedras Iseixos rolados
de beira de rit)). as quais carregavam no embornal. Este costume foi

devido à proibição por Antônio Correia, em Pena (Conselheiro Pena), de
índios andarem armados com flechas. Os índios moravam na beira do

rio, na fazenda de Antônio Correia. Há uma lenda de uma panela
indígena cheia de pedras azuis, enterrada pelos índios na margem do rio
Mucuri. Dizem que a pedra é muito bonita, é lisa, azul e com dois
"olhos". Pelas características apresentadas no momento da vistoria, o
local oferece boas condições de pesquisa arqueológica.

SrnoArqueológico do Evergistro
Propriedade: Fazenda SantoAntônio
Proprietário: F.vergistro Almeida
Localização: coordenadas UTM 284.670E, 8.056.5I3N

Descrição: sítio arqueológico pré-histórico localizado na Fazenda Santo
Antônio. Conforme informações do proprietário, foram encontradas
diversas ocorrências de cerâmica pré-histórica junto ao curral, defronte a

habitação-sede, mostrando-sc mais evidentes após o período chuvoso,

quando o fluxo de água retirava o sedimento c a camada de estrume
procedente do curral.
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A área foi vistoriada pcrcebendo-se, em superfície, a existência de três

fragmentos que, pela espessura dos mesmos, indicavam tratar de um
grande vasilhame. Após a limpeza do local, foram evidenciados outros
fragmentos, ainda enterrados e que foram mantidos como tal. A
cerâmica revelou-se como sendo pertencente à Tradição Ceramista Tupi-

Guarani, apresentando traços indicadores desta fatura, ou seja, engôbo
branco e, sobre este. decoração linear em preto. Pelas condições de

conservação e pela sua localização na AID, apresenta um potencial
elevado para a pesquisa arqueológica.

6.3.4 • Renúncia Agrícola
6.3.4.1 - Superfícies Renunciadas, Remanescente e

Total das Propriedades Pertencentes à AID
No Anexo III tem-se a memória de cálculo realizada para esta avaliação,

bem como os resultados das análises efetuadas, constando o nome das

propriedades atingidas, bem como de cada proprietário, além de vários

outros aspectos que foram utilizados para a avaliação. A faixa dos 100
m, considerada como Área de Preservação Permanente (APP), também foi
incluída nessa avaliação, uma vez que apresenta restrição de uso, de
acordo com o Artigo 3 da Resolução CONAMA de 19/09/85.

6.3.4.2 - Aptidão Agrícola da ALA, PP e RE

Todas as propriedades afetadas pela PCH Mucuri foram caracterizadas
quanto a aptidão agrícola. As siglas ALA, PP c RE, significam
respectivamente, superfície localizada no trecho entre a margem do rio e
a cota de inundação (Alagada): Área de Interesse, Área de Preservação
Permanente e Área Remanescente ou Área Total da Propriedade. No
Anexo 111 tem-se a memória de cálculo e resultados na compilação de
informações sobre aptidão agrícola.

6.3.4.3 - Avaliação da Capacidade da Superfície
Renunciada em Receber a Transferência dos Usos

Historicamente Desenvolvidos na Superfície
Renunciada

De acordo com a metodologia ora empregada, duas entre as 15

propriedades analisadas foram consideradas tecnicamente inviabilizadas,
após o advento da renúncia agrícola, a ser gerado pelo empreendimento.
Deste modo, durante a implantação do programa de aquisição de terras,

prevê-se a necessidade de produzir informações quali-quantitativas mais
alttalizadas em tais propriedades, incluindo o uso do solo, aptidão

agrícola, exploração (tamanho, tipologia e finalidade do rebanho).
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Essa necessidade se ressalta na propriedade do Sr. Florisvaldo da Cunha

Lopes (Fazcntla Barra do Córrego Novo), considerada como inviabilizada.
já que a mesma apresenta, estranhamente, um eletivo bovino que
demandaria uma superfície de pastagem superior ao disponível, antes do
advento da "renúncia agrícola", considerando-se a pratica do regime
extensivo de criação. Deverão ainda, incorporar aos estudos de análise, a

possibilidade de serem realizadas fusões entre propriedades, que poderão
constituir em uma intervenção capaz de viabilizar a manutenção

econômica das propriedades, por meio do aumento da sua superfície
remanescente real (vide Memória de Cálculo no Anexo III). No Quadro

89, tem-se a síntese dos resultados obtidos.,
IGRICOLA
Qva )RO H9: SÍNTESE DOS RESULTADOS OTIDÜ í 1U-TE!EtfTAÀ KILSÜSCIA
Posicioname nt

Denoml nação
No

1'ropriedailc

Comentários

propriedade

gem -

Proprietários

'arirer sobre viabilidade

o da

Mar

Reser

Barr-

vatório

CT

1

Duvida ?
SIM

NA0

>e acordo com a metodologia de análise
ttjllzada, a propriedade suportaria a
Almir Alves
1

transferência dos usos oriundos da área de
nteresse. Estima-.se um saldo de superfície
\iz. Mucuri

ME

X

\

Franco

ocupada com pastagem igual a 114,81 ha
Dessa forma conclui-se que a propriedade não
se inviabilizara em função da renúncia agrícola
imposta pela existência do empreendimento.
De acordo com a metodologia de analise

utilizada, a propriedade suportaria a
•\roldo Rangel

2

de Carvalho

transferencia dos usos oriundos da área de
interesse. Estima-se um saldo de superfície
FflZ. Monte Verde

MD

X

X

X

ocupada com pastagem igual a 909,95 ha.
Dessa forma c«mclui-se que a propriedade nao
se inviabilizará em função da renúncia agrícola
imposta pela existência dO empreendimento
De acordo com a metodologia ue analise

utilizada, a propriedade suportaria a
transferencia dos usos oriundos da área de

interesse. Estima-se um saldo de superfície

ocupada com pastagem igual a «J2.94 ha.Scrá
necessário a utilização com o uso OulrosDiversoS 12 ha) e Outros-Bcnfeitorias(0.213
3

ArquintO
Souza Santiago

Fn/.. Boa Vista

ME

X

X

ha), totalizando 2.21.1 há de superfície
pertencente a classe ileaptidão B. até então
ocupado com pastagem.

Dessa forma conclui-se que a propriedadenão
se inviabilizará cm função da renúncia agrícola

Imposta pela existência do empreendimento, ja
que certamente será possível a transferencia de
uso descrita acima.

De acordo com a metodologia de análise

utilizada, a propriedade suportaria a
transferência dos usos oriundos da área de
interesse Estima-se um saltlo de superfície

Dcmóstencs
•l

Quaresma
Moreira

Faz. St° Antônio

MD

X

X

ocupada com pastagem igual a 177,02 ha.
Dessaforma conclui-se que a propriedade não
se inviabilizará em função da renúncia agrícola

imposta pela existência do empreendimento.
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ÇUAI**nSfc SMITM. DOS RESULTADOS OTIDIW RETkRWA ARkXUS< '/.- . OIÜC )LA, COS'ltSUAÇ.iO..
Posicionament

Denominação

irem

No

Proprietários

Comentários

Pr»Pricda,U'
Reser

Propriedade

Parecer sobre viabilidade

vatório

Barr-

CF

Dúvida l
SIM
SIM

NAO

>e acordo «om a metodologia uc ananse

ililizadü. a propriedade suportaria a
raiisferència dos ustts oriundos da área tle

nteresse. Estima-se um saldo de superfície

nupada com pastagem igual a 24,93 ha.Será
iccessário a utilização com o uso Outros-

Benfeitorias, totalizando 0,06 ha de superfície

Dcmóstencs

Quaresma
Moreira

5

Faz. Boa Vista

ME

pertencente a classe deaptidão B. ate então

X

\

ocupado com pastagem

Dessaforma conclui-se que a propriedadenão
se inviabilizará em função da renúncia agrícola

mposta pela existência do empreendimento, já
que certamente será possível a transferencia de
uso descrita acima.

De acordo com a metodologia de analise

utilizada, a propriedade suportaria a
Domingos
6

Almeida

transferência dos usos oriundos da área de
interesse. Estima-se um saldo de superfície
Faz. St" Antônio

MD

ocupada com pastagem igual a 88.06 ha.

X

X

Dessa forma conclui-se que a propriedade não
se inviabilizará em função da renúncia agrícola

imposta pela existênciado empreendimento.
De acordo com a metodologia uc analise

utilizada, a propriedade suportaria a
Qvergistro de

7

Almeida

transferência dos usos oriundos da área de
interesse. Estima-se um saldo de superfície
Faz. St0 Antônio

MD

X

ocupada com pastagem igual a 9,68 ha.

X

Dessaforma conclui-se que a propriedade não
se inviabilizará em função da renúncia agrícola
imposta pela existência do empreendimento.
De acordo com a metodologia de análise
Utilizada, a propriedade não suportaria a
i ransferência dos usos oriundos da área de

interesse, ja que existe um riêfice do uso

pastagem para sustentar o rebanho existente
123.9 há).

Dessa forma conclui-se que a propriedade se
inviabilizará em função da renúncia agrícola

imposta pela existênciado empreendimento.
8

Florisvaldo da

!8/02/02Faz. Barra

Cunha Lopes

do Córrego Novo

Entretanto tal afirmação deverá ser alvo de
ME

X

X

investigação mais acurada na ê|>oca do

cumprimento do programade aquisição de
terras, jáque,a rigor, considerando a
utilização do manejo extensivo. 0 rclanho

considerado não poderia ser "sustentado" pelo
montante de pastagens existentes, antes do
evento "renúncia agrícola". 0 rebanho
declarado necessitaria de uma superfície de

postagem (.15.7 ha) superior a da propriedade
como um todo (29 ha).

D. acordo com a metodologia de análise

utilizada, a propriedade suportaria a
transferência dos usos oriundos da área de
interesse. Estima-se um sa\do de superfície
•'

Joào Castor

Faz. Rio Mucuri

ME

X

X

ocupada com pastagem igual a 684,04 ha.
Dessa forma conclui-se que a propriedade não
se inviabilizará cm função da renúncia agrícola

imposta pela existência do empreendimento.
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i»fí >M Çftn BW BfH HBttf T/LDOS OTIDOS JMPFUNT4 ARENÚNCIA ACRÍCOIA, COKTISVACAO...
Posicionament

Denominação

o da

Mar-

.

Reser

Propriedade

Parecer sobre viabilidade
Comentários

.

propriedade

\o

Proprietários

.

vatório

Barr-

CF

Dúvida ?
51M

SIM

nAo
>eacordo com a metodologia de análise

itili/ada. a propriedade não suportaria a
ransferência dos usos oriundos da área de

10

José Nilson da

Cunha Lopes

az. Damasco

ME

X

d

nteresse. já que existe um dêfice do uso
wstagem para sustentar o rebanho existente
H,02 há)

Dessa rorma conclui-se que a propriedade se
nviabilizará em função da renúncia agrícola

mpost.i pela existência do empreendimento.
•>í acordo com a metodologia de analise

utilizada, a propriedade suportaria a
transferência tios usos oriundos da área de
interesse. Estima-se um saldo de superfície
11

Josina Almeida

a/. SV Antônio

MD

X

X

ocupada com pastagem igual a 17,97 ha.
Dessa forma conclui-se que a propriedade não
se inviabilizará cm função da renúncia agrícola
imposta pela existência do empreendimento.
De acordo com a metodologia de análise

utilizada, a propriedade suportaria a
transferencia dos usos oriundos da arca de

interesse. Estima-se um saldo de superfície

ocupada com pastagem igual a 2.1 ha. Será
necessário a utilização com o uso 'Outros12

Norival da

Cunha Lopes

Faz. Bela Vista

ME

X

X

Bcnfeitorias", totalizando 0.044 ha da classede

aptidlo B. ate então ocupado com pastagem.
Dessa forma conclui-se que a propriedade não
se inviabilizará cm função da renúncia agrícola

imposta pela existência do empreendimento, já
quecertamente serápossível a transferência de
nsodts«iita acima.

|

Deacordo com a metodologia de análise
utilizada, a propriedade suporlaria a

13

Olímpio Jorge

de Aguilar

transferência dos usos oriundos da área de
inlrresse. Estima-se um saldo de superfície
Faz

ires Mana*

MD

\

X

ocupada mm pastagem igual a 98,78 ha.
[Vssa forma conclui-se que a propriedade não
se inviabilizará cm função «Ia renúncia agrícola
imposta pela existênciado empreendimento.
De acordo com a metodologia de análise
ulilizada, a propriedade suportaria a
transferência tios usos oriundos da área de
interesse. Estima-se um saldo de superfície

14

Osvaldo
Miranda Muit.

Faz. Palmeiras Ct

MD/
ME

X

\

X

ocupada com pastagem igual a 6.267.68 ba^
Dessa forma conclui-se que a propriedade não

se inviabilizará cm função da renúncia agrícola

imposta pela existência do empreendimento.
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QUADRO89: StíTItSt DOS RESULTADOS QTIDOS REFERENTA ARENÚNCIA AGRÍCOLA, COXllNVAÇAO..
i>.•il.iiirin.il

.io

Mar
NO

P«>slcionament
o da

Propriedade

Comentários

propriedade

gem

Proprietários

Parecer sobre viabilidade

Keser-

Barr-

Vuiório

CF

|)ll\iil.l .'
SIM

N.\0
SIM

\AO

Deacordo com a metodologia de análise
utilizada, a propriedade suportaria a
transferência «los usos oriundos da área de

interesse. Estima-se um saldo de superfície

.Sebastião
l">

ocupada com pastagem igual a 2.1,82 ha.

MD

Almeida ( Luzia Faz. St* Antônio

Dessaforma conclui-se que a propriedade não
se inviabilizará em função da renúncia agrícola
imposta pela existência do empreendimento.

Almeida)

MARGEM- REFERE-SE AMARGEM EM OUE APROPRIEDADE SE LOCAM*, TOMA NDQ-SE COMO REFERÊNCIA 0CURSO IÍAGUA ASER RARRADO
posicionamento' refere-se aopostaon.-tmento dapropriedade, em reução aobarramen-io

Rjbsb» vatúrio = Propriedade selocaliza asmargens dofuturo reservatório
Barr-CF = Propriedadesi.localiza no trecho entre rarramen-ioecasa de forca
PAJ<EC*RSORREV1ABlUDADE"SIM'=DEAC0RIX)C0MAtEmD0l^

ATOS A IMPOSIÇÃO DA PERDA AGRÍCOLA

„_, , ,_

,

pARBCER.SWR^nAaUDAOE'M<ymDBACOR^
IMPOSIÇÃO DA PERDA AGRÍCOLA

-„

,

„„,,„„,

PARECER SOBRE VIABILIDADE "DÚVIDA SIM "- AANALISE REALIZADA SINALIZA QUE APROPRIEDADE DEVERÁ NÃO SE INVLIRILIZAR APÓSOEVENTO
•ffiWM DE ÁREA PRODISIIYA''. ENTRETANTO, SERÁ NECESSÁRIOAPROFUNDAR OS ESTUDOS PARA EMITIR PARECERCONCLUSIITJ.

PARECER SORRE VIABILIDADE"DUVIDA NÃO '- AANÁLISE RFALOADA SINALIZA QUEAPROPRIEDADE DEVERA SE INVIABILIZAR APÓS 0EVENTO PERDA DE

ASEA PRODUTIVA". ENTRFTAN-IO, SERÁ NECESSÁRIOPROFUNDAR OS BSIVDOS PARA EMTIIR PARECER CONCLUSIVO.

6.3.5- Uso daÁgua
Os resultados Obtidos na análise, a caracterização quali-quantitativa dos

usos da água pelos proprietários e o registro da memória de cálculo,
encontra-se exposta no Quadro 90, a seguir:
Quadro 90: Avauacão darelevância doconsumo deAcua pelas propriedades undeiras

N°

Discriminação

Unidade

Observações

Qiianti
d.ule

200

1

Consumo humano

L/hab.dia

2

Consumo bovino

L/anim.dia

3

Consumo suíno

L/amm.día

20

4

Consumo aves

1. iinim.dia

0.2

5

Consumo eqüino

l/anim.dia

80

6

Consumo eqüino

lyamm.dia

20

7

Irrigação

E/s.há

8

Piscicultura semi-intensiva

L/sJhá

Informação baseamplamente disponível na
literatura especializada.
Valor adotado d«> intervalo de 22 a 130

L/anim.dia sugerido na rOntc:Fl, paii 39
Fonte: F2. pag. 266

Fonte: Refência: Aves poedeiras. Informação
obtida em F3. pag.140
Adotado: Mesmo consumo considerado para
"bovinos"

Adotado: Mesmo consumo considerado para
"suínos"

Informação base amplamente disponível na
1

literatura especializada.

InformaçSobase amplamente disponível na
10

literatura especializada.
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Volume ile

Quantitativos por propriedades #
V

N°

água

Consumos

Unida

P-7

P-6

P-5

l»-4

P-3

P-2

P-l

toi \

ILI

L#

-de
Consumo

demandado

5

5

9

1

2

4

ud

142

461

89

258

44

81_

Vazão de-

tili/ação
iii.i ndada(L/s)
liado (L/dia)

%

-

35

7.000

16

0.12153

o, ia%

lií..

1177

94.160

16

1,63472

2,45%

10

53

1.060

16

0,01840

0,03%

0.00083

0.00%

6

ud

1'empo de li-

Animal
M

Bovinos

2 2

Suinos

* 2.3

20

id

Aves

ud

14

Eqüinos

ud

15

2.5

Caprinos

ud

15

Irrigação ##

há

10

80

26

7

15

8

18

70

50

30

240

48

16

3

8

15

92

7.360

16

0.12778

0,19%

60

1.200

16

0.02083

0,03%

1.5

1,50000

2,25%

2,5

25,00000

37,43%

20

25

1,5

Piscicultura
seml-intensiva

ha

Volume de

Qiiantftativos por propriedades tf
No

2.2

2.3

^ 2.4
2.5

k 3

%

PI 4

P-13

TOTA

diário (L/dia >

mandada(L/sl

a

1. ff

ud

0

Bovinos

ud

40

Suinos

ud

Aves
Eqüinos

0

ud
ud

Caprinos

ud

Irrigação # #

há

Piscicultura
4

2

5

0

51

2

60

12.000

16

0,20833

0,31%

33

35

9266

24

9358

748.640

16

12.99722

19.46%

5

5

100

16

0,00174

0.00%

0.00%

50
3

40
4

4
79

12

70

20

114

23

16

0.00040

3

101

B.OHO

16

0,14028

0,21%

1.400

16

0.02431

0.04%

70
0

™ Volume/Vazãoconsumida no trecho considerado (TOTAL)

0.00%

-

25,0000

37.43%

770.243

38,37

57,45%

881.071

66.80

100%

2,5

há

VolunieA'azão consumida no trecho considerado (sub-total)

8.800,0

fjP Vazão mínima turbinada (!./..<###
a

Vazão de-

Animal

2

«2.1

A

dc u_
tilizdçao

demandado
P-12

P-11

P-IO

P-9

P-8

Unida
de

W

,

égua

Consumos

Consumo

28.42

110.828

W VolumeA'azâo consumida no trecho considerado ísuli-total)

7.100.0

i/St.í„ mfníma mídia mensaí tín mslóriro fL/*)###
——

x» % ufííizafâo-/

0.76%

——

=11_

0 94%

% utÜuação-U

% 4=Fonte:Pesquisa de campo -Equipe deSócio Ecc \OMIA RESPONS. ÂVEL PELA ELARC RAÇÃO DO F.IA-RIMA (UMIARJCESC), OtriunRO/98,
a

™
A

##= px/u pi. refere-se a capineira irrigada.

#^^= isf0rmv,'j0 fornecuía pelos responüveis TÉCNICOS DOPI OJE'H> DE f.s-•!-.?. HARIA, EM 17/07/01;
P-;.x4XAf/íf/ü,i*í:.">F/uf.t:o.iviz.Mucuri
P-2AROLDORangeldf. Carvalho, Faz. Monte ver

>f

W

f-S-ÍJtgWNTOSOlOM .SVt.VÍI-í-O, fti& BíM V7.ST/J

A

P.4.DEM0STENESQuaresmaMoreira, Paz. SioAni í.vfo £ Faz

Boa Vista

P-S.DomingosAlmeida, Paz. StoAn-íônio

0

p-6:evergisirodealmfjda, faz. stoantônio

^

p-7:ft.0risvaldo da cunha lopes, faz. barra do c.

írrfgoNovo

™ P-8:JOÁO GASTOR, Faz, RIO MUCURI
A

P-9:]o$É NilsondacunhaLopes. Faz. Damasco
P-W:josiNA Almeida, Faz. sto Antônio

9 P-1 P.Nortval da Cunha Lopes, Faz. Rela Vista
-^ p.iZQüMPtoJorge deAguiiar, Faz. TresMarias
™

P-I3:0SVALD0 MIRANDA MURTA, FAZ. PALMEIRAS

A

P-I4:SERASTIÁOALMEIDA ( LUZIA ALMEIDA), FAZ. &IX. Antônio
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Fl - TECNOLOGIA DA PRODUÇÃO LEITEIRA -ARiyiíV MENDES PEIXOTO EOUTROS -FEAI.QVUXDAÇÁO C.ARGILL - /985;
F2= SUINOCUI.TURA: TECNOLOGIA F. VIABILIDADE ECONÔMICA -J.F.GODINHO - NOHEI., 1917;

PB' CursodeAitcultura •iNSiTnno Campineiro deEnsinoagrícola, -to ed. Campinas, 1973.

%UTIUZAÇÁO-I = VAZÁO CONSUMEM NO TRECHO CONSIDERADO/ VAZÁO MÍNIMA TURBINADA X100

%UtIUZACAO-Il = VAZÁO CONSUMIDA NO TRECHO CONSIDERADO/ VAZÁOMÍNIMA MEDIA MENSAL DO HISTÓRICO X100
De acordo com os resultados supracitados, tem-se, suscintamente as
seguintes conclusões:

% de utilização - I = a vazão consumida no trecho considerado
representa 0.76% da vazão mínima turbinada;

% de utilização - 11 = a vazão consumida no trecho considerado
representa 0,94% da vazão mínima média mensal do histórico.
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CAPITUL oVII

CAP. 7 - ANÁLISE INTEGRADA
7.1 -Introdução

Este item consiste da avaliação sintética c integrada dos principais

aspectos físicos, bióticos e antrópicos diagnosticados e abordados nos
capítulos anteriores.

Tem como objetivo principal fornecer subsídios para identificação e

prognóstico dos impados decorrentes do empreendimento, bem como
apresentar a perspectivü da qualidade ambiental futura da região.
7.2 - Síntese do Diagnóstico Ambiental Obtido
Os estudos físicos, biológicos e antrópicos, ora realizados, permitiram

concluir que houve, no decorrer do tempo, uma grande interferência nos
ecossistemas naturais tia região estudada, em virtude do uso

indiscriminado, agressivo c desprovido de planejamento ambiental
sustentável, a longo prazo.

As florestas, que pertenciam ao Bioma "Mata Atlântica" erecobriam toda

a paisagem, foram praticamente dizimadas, visando a exportação das
melhores e maiores madeiras de que dispunham. Com isto, em poucas

décadas, as indústrias maderciras já não tinham mais "matéria prima"
disponível e foram desativadas, provocando, além de profundos danos
ambientais (incluindo drásticas perdas de biodiversidade), um alto índice
tle desemprego regional.

Atualmente.

os

poucos

fragmentos

florestais

remanescentes,

correspondentes às florestas estacionais semideciduais, ocupam locais de
difícil acesso (condicionados às características naturais do relevo). Porém.
não estão isentos de serem atingidos pela franca expansão das pastagens,
mediante a contínua redução de suas bordas, por ações de desmatamento

c queimadas. Deste modo, cm prol do avanço da atividade pecuária, as
pastagens, na atualidade, predominam em toda a região, favorecendo
expansões geográficas de espécies faunísticas campestres ecomuns.
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Por outro lado, ao longo das alterações dos ecossistemas primitivos, a

maior parte da fauna florestal foi extinta, seja anível local, seja regional,
principalmente tratando-se de espécies dotadas de maiores requerimentos
ecológicos e menores capacidades de dispersão. Entretanto, embora

atualmente menor do que a diversidade primitiva, as espécies florestais
remanescentes mantém-se dominantes em riqueza, em toda a região,
sobrevivendo em tais fragmentos de floresta estacionai semidecidual, que

ficaram praticamente restritos às áreas de reservas de propriedades
rurais.

Sendo assim, embora isolados, dispersos e em pequeno número, os

fragmentos florestais sustentam a maioria das espécies faunísticas
regionais, incluindo populações de aves com maior valor de conservação
regional, quais sejam: espécies ameaçadas, presumivelmente ameaçadas
(segundo 1BAMA Portaria 1.522 de 19/12/89 mBernardes et ai, 1990;
Collar ei aí.. 1994; COPAM - Deliberação 041/95 in Machado et ai,
1998), localmente raras, bem como endêmicas de Mata Atlântica
(Cracraft. 1985; Haffer, 1985; Sick, 1997).

Sendo assim, embora regionalmente desfeita de sua cobertura florestal de

origem, os fragmentos florestais constituem importantes sítios de
manutenção e dispersão da fauna florestal remanescente.

Com relação ao patrimônio cultural, foram regionalmente registrados os
testemunhos remanescentes da antiga ferrovia que ligava Minas à Bahia,

composto por antigas estações ferroviárias (MangalÔ ePresidente Pena) e
poucas casas de funcionários, ao longo da antiga ferrovia. Foram
também encontrados alguns Sítios Arqueológicos Históricos, relativos a

ruínas de antigas residências, pequena capela e vestígios de fornalhas e
fornos para a coeção de alimentos. Foram também registrados Sítios
Arqueológicos Pré-Históricos, relativos a cerâmicas, artefatos e fornos
indígenas, além tle um cemitério indígena.

Por fim, a região estudada também caraderiza-se, socioeconomicamente,

por apresentar fazendas de pecuária extensiva, com baixo índice
demográfico, na atualidade. Os municípios de Carlos Chagas e Pavão,
possuem população reduzida eambos estão muito interessados em que a
PCH Mucuri seja viabilizada, em vista das perspectivas de melhoria da
qualidade de vida de suas populações eda própria região, como um todo.
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7.3 - Qualidade Ambiental Futura
7.3.1 -Aspectos Conceituais

Éagora apresentado um prognóstico sobre a qualidade ambiental futura
da região de inserção da PCH Mucuri, considerando-se a implantação do
empreendimento, bem como sua não implantação.
7.3.1.1 - Sem a Implantação do Empreendimento

Para esta avaliação, foram adotados como pressupostos básicos a
rnanu

tenção das seguintes tendências sociocconòmicas:

. os municípios da AH caracterizam-se por um baixo dinamismo
econômico, situação inerente à maioria dos municípios mineiros;
• a base econômica regional é calcada na atividade pecuária.
notadamente para o corte, desenvolvido em caráter extensivo, porém
pouco absorvedor de mão-de-obra;

• a pecuária gera um manejo errôneo das pastagens, devido ao desbaste
da vegetação invasora, pisoteio intenso do solo pelo gado (gerando
trilhas e processos erosivos), bem como ações de desmatamentos e
queimadas periódicas (feitas durante a estação seca), que atingem as
bordas dos fragmentos florestais remanescentes, prejudicando-os e
reduzindo-os, cm superfície;

• há uma tendência de emigração da população humana, sobretudo

daquela cm idade produtiva, para centros urbanos maiores, devido a
escassez de oportunidades de emprego;
• o setor industrial é incipiente.

Assim, em uma situação futura, sem a presença da PCH Mucuri,
observa-se a manutenção das tendências históricas de desenvolvimento
dos municípios. Neste aspecto, deve ser ressaltada a estagnação
econômica, atualmente vivenciada, bem como a continuidade do
processo atual de exploração irracional e predatória dos recursos
naturais que ainda restam.

Nesse processo, o que se observa é a destruição dos ecossistemas
terrestres, principalmente dos poucos fragmentos remanescentes de
floresta estacionai semidecidual, reduzindo a possibilidade de
sobrevivência das populações da fauna florestal, também remanescente,

as quais utilizam os fragmentos florestais para refúgio, alimentação c
reprodução. A supressão destes ambientes, junto à continuidade de
coletas ecaças clandestinas de exemplares fatmísticos, irão reduzir ainda
mais a biodiversidade natural, pondo em risco a manutenção local das

espécies silvestres, principalmente daquelas florestais. Maiores
intervenções antropogênicas poderão ainda ocorrer sobre a vegetação
ciliar, devido à maior facilidade de acesso emelhor qualidade edáflca.
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Por sua vez. as tendências da continuidade de atividades pecuaristas,
poderão favorecer o incremento de populações da fauna campestre e

generalista, adaptadas àcolonização de ambientes abertos eperturbados.
Entretanto, as mesmas estarão mais expostas às coletas e caças

clandestinas de exemplares, bem como às inadequadas ações de manejo
supracitadas (principalmente relativos aos desmatamentos equeimadas).
Por outrt) lado, áreas de pastagens, por ventura abandonadas,

principalmente quando adjacentes aos remanescentes de floresta
estacionai semidecidual, poderão ser beneficiadas com a regeneração

natural da vegetação nativa, tornando-se capocirinhas. Eslas constituem
os primeiros estágios sucessionais das florestas, sendo atrativas à
colonização de comunidades faunísticas generalistas e, até mesmo, de
algumas espécies florestais. A longo prazo, quando constituírem
capoeiras ecapoeirões florestais (estágios sucessionais mais avançados da
regeneração), tornar-se-ão valorosos pura a manutenção de populações
da fauna silvestre.

Por sua vez, cm função da baixa intensidade de usos locais dós
afloramentos rochosos, estes ambientes e sua fauna e flora associadas
tenderão a se manter, a níveis local e regional.

Com relação aos ambientes aquáticos, os principais impactos referem-se
à eliminação da restrita vegetação ciliar, das áreas brejosas c à má
conservação dos solos, decorrentes das atividades supracitadas,
contribuindo, especialmente, para possibilidades futuras de assoreamento
do rio Mucuri e seus tributários. Estes últimos, em grande parte,

apresentam um forte comprometimento da vazão. Já o carreamento de
fertilizantes c defensivos parece não exercer um impacto muito

expressivo, principalmente por ser a pecuária a principal atividade
desenvolvida na bacia.

Também merece destaque o aporte de esgotos domésticos, por exercer

um forte impacto na qualidade das águas da bacia do rio Todos os
Santos, inclusive com algum reflexo para o rio Mucuri. Este fato pode ser

notado pela presença de quantidade expressiva de aguapés no trecho
imediatamente abaixo de sua desembocadura no rio Mucuri. Édigno de
nota que o pulso de inundação (Junk ei ai. 1989) é responsável pelo
arraste dos aguapés, e portanto por melhorias na qualidade do rio.
Esgotos também parecem constituir um problema local na cidade de
Nanuque.

Em termos de aspectos físicos, pode-se dizer que, sem o empreendimento.
apesar da existência de erosões em toda a região, o rit) não apresenta
sinais de assoreamento, na atualidade, e as planícies aluviais estão

atuando como um depósito coluvionar, retendo os materiais removidos e
transportados das encostas pelos processos erosivos, impedindo que
atinjam o leito tio rio.
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Do ponto de vista do patrimônio cultural, a região apresenta-se
potencialmente rica, indicando possibilidades da existência de sítios préhistóricos e de sítios contemporâneos ao início da colonização do século
XIX. não descartando-se a possibilidade de ocupações pré-históricas nos

abrigos graníticos existentes e/ou mesmo de sítios de contato.
Sendo assim, na ausência do empreendimento e/ou na falta de uma

política de preservação e proteção aos sítios arqueológicos, pressupõe-se
o agravamento ea degradação dos mesmos, de médio a longo prazos, em
razío da utilização daqueles espaços para atividades agro-pastoris.
7.3.1.2 - GOM AIMPLANTAÇÃO DA PCH MUCURI

Apresenta-se. a seguir, uma indicação de tendências evolutivas de caráter
geral, que deverão prevalecer nesta situação, com base em uma análise
subjetiva. Neste exercício, foi adotado como premissa básica o conjunto
de programas, projetos ambientais, medidas potêncializadoras e

compensatórias a serem adotadas (descritas no Capítulo 9. adiante); bem
como as ações previstas para as obras civis, as quais atendem aos
objetivos de geraçãode energia.

Na avaliação dos impactos ambientais pode-se verificar que a maioria
das interferências adversas a serem geradas pela implantação da PCH

Mucuri deverá provocar alterações negativas de baixa intensidade e, em

sua grande maioria, durante a Fase de Implantação (que engloba as fases
de Construção e de Enchimento do Reservatório), sendo, portanto, de
curta e média durações. Mesmo que de baixa magnitude (em sua

maioria), para os efeitos adversos, serão especificadas medidas
atenuantes e compensatórias para mitigação dos mesmos.

Sendo assim, serão geradas alterações ambientais nos setores atingidos

pelas obras de infra-estrutura e pelo reservatório, advindas de ações de
desmatamento da bacia de acumulação e de terrenos destinados a tais
obras (eixo do barramento. casa de força, canteiros tle obras etc); bem

como pela posterior inundação da bacia de acumulação, com o
enchimento do reservatório.

Nos terrenos destinados às obras de infra-estrutura serão suprimidas
somente pastagens. Na área da bacia de acumulação (com 800 hü) os
ambientes mais atingidos na faixa terrestre a ser inundada (que possui
580,38 ha), serão também pastagens (que eqüivalem a 97,48% da
superfície atingida), além de brejos (com 0.76%). Asupressão desses
ambientes irá gerar a fuga e/ou perda local de populações da fauna

generalista, campestre c aquática, cm sua maioria comuns e de ampla
distribuição geográfica. Assim, tais impactos podem ser considerados de
pequena magnitude.
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Será também suprimida na área do reservatório, uma pequena

proporção de formações florestais, representadas por vegetação ciliar
(correspondente a 1,68% da bacia de acumulação) e capoeirinha de
floresta estacionai semidecidual (equivalente a somente 0,04%)- Estes
ambientes possuem uma maior funcionalidade ecológica para a
manutenção da fauna e flora regionais, quando comparados com as

pastagens. Com a supressão das superfícies destes hábitats, haverá uma
conseqüente fuga de populações de aves para ambientes similares,
situados adjacentes ou próximos aos setores afetados. Assim, os
impactos a serem gerados sobre a fauna florestal, ainda que negativos e
irreversíveis, podem ser considerados como moderados, devido ao

pequeno tamanho de incidência, bem como abrangência a nível local da
redução de riqueza, abundância ediversidade de espécies.

Em relação ao sistema aquático da área de inserção da PCH Mucuri, o
barramento de um curso dágua implica cm diversas alterações neste

ambiente, sendo a mudança das características lóticas (águas correntes)

para lênticas (águas paradas) a mais facilmente visualizável. Esta
mudança implica em alterações na disponibilidade de hábitats, nas

condições físicas e químicas da água, na ciclagem de nutrientes, na
relação biomassa/energia e na dinâmica das comunidades da biota
aquática (Sale, 1985; McAllister, 1997; Allan e Flccker, 1993).
Já as alterações na ictiofauna (avaliadas considerando-se as
características

do

empreendimento),

tiveram

como

parâmetro

comparativo as observações ecoletas realizadas em campo. Sendo assim,
de acordo com as análises obtidas, os impactos a serem gerados sobre

este grupo faunístico não são de grande magnitude negativa, tendo em
vista as condições atuais de grande alteração do ambiente regional.
Por fim, em relação ao meio antrópico, alguns fatores devem ser
considerados, uma vez que os mesmos tornam-se importantes para se

compreender a dimensão da análise dos impactos empreendida, situando
algumas particularidades da área de estudo que, de acordo com o
observado em campo, deverão ser preservados dos efeitos do
empreendimento, quais sejam:
•

apesar de serem encontrados número expressivo de trabalhadores
permanentes, ou seja 23. não são esperados impactos sobre esta
categoria, presente em cinco estabelecimentos, sendo um destes imóveis
(Fazenda Plameiras) responsável pela absorção de 78,3% deste

contigente e que, por sua vez, agrega 80% do conjunto de terras da
AID. Além disso, é nos grandes estabelecimentos que são mantidas tais

relações, oque dada a extensão dos mesmos ea garantia das atividades
aí praticadas, dificilmente esta mão-de-obra poderá vir a ser
dispensada;

• no que se refere ao povoado de Maravilha, também não são esperados
impactos sobre este núcleo, em decorrência de sua localização frente ao
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algumas medidas sejam direcionadas para o mesmo, tendo em vista as
imensas carências aí constatadas;

. cm termos de AH, os impactos esperados podem ser considerados

pontuais erestritos, em conseqüência das distâncias de Carlos Chagas e
Pavão em relação à obra, respectivamente, 40 km e 20 km. No que
concerne à cidade de Pavão, este fator, assodado à sua posição

geográfica, permite que se possa afirmar que o mesmo deverá ser

preservado de quaisquer impactos negativos inerentes à implantação

do empreendimento. Por sua vez, cm Carlos Chagas poderão ser
sentidos alguns reflexos, embora em pequena escala, prevendo-se,
portanto, as prováveis situações:

• especulação imobiliária, devido ao insuficiente estoque de moradias
existente na sede do município, uma vez que a mão-de-obra técnica a
ser importada deverá fixar-se neste núcleo;

. possível sobrecarga dos serviços de saúde que, apesar de atender a
demanda local, poderá ficar vulnerável a uma possível sobrecarga com
comprometimento dos serviços prestados;

• por sua vez, os setores de educação e telefonia, encontram-se
estruturados ecapazes de absorver possíveis acréscimos de demanda.
No entanto, deve-se ressaltar que o "Programa de Monitoramento da
Socioeconomia" (descrito no Capítulo 9, adiante) deverá acompanhar as

possíveis transformações a serem acarretadas, em conseqüência do
empreendimento, antecipando ações para a manutenção e melhoria das
condições atuais existentes, através do acompanhamento sistemático do
comportamento dos setores básicos que integram o cotidiano dos
moradores da Ali e AID.

Ressalte-se, ainda, que na Fase de Operação, a grande maioria dos
impactos sobre o meio sócio econômico serão benéficos e permanentes,
variando entre baixa a média intensidades, destacando-se alguns eventos,
a saber:

• aumento da disponibilidade de energia elétrica para a região;

. diversificação dos usos da água, através da implantação de atividades
de recreação e lazer;

• possibilidade de viabilização de outros empreendimentos, em função
da disponibilidade de energia para a região, criando condições para o
incremento de investimentos na AM;

• aumento da arrecadação tributária para os municípios (ISS. 1CMS ).
além dos royalties;

• geração de empregos tliretos e indiretos.
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Além disto, a implantação do empreendimento poderá ambiental

funcionar como um importante instrumento de conscientização da

população a sofrer influência, tanto direta como indiretamente, tendo em

vista os inúmeros Programas e Projetos .Ambientais elaborados para este
fim. Entre estes, tem-se o "Projeto de Educação Ambiental", o "Programa
de Comunicação Social" e o "Programa de Saúde". Assim, com a

implantação destes Programas e Projetos, além de outros expostos no

presente EIA (vide Capítulo 9), poderão ocorrer melhorias na qualidade

ambiental futura da região.
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CAP. 8 - IDENTIFICAÇÃO E
AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS
AMBIENTAIS
Aavaliação dos impactos ambientais, decorrentes da implantação da PCH
Mucuri, foi realizada tomando-se como base a Resolução CONAMA

01/86, bem como os conceitos de Bitar et ai (1990), considerando-se os
seguintes aspectos:

• a importância dos atributos ambientais a serem alterados;
• a distribuição tias alterações no tempo c no espaço;

• a magnitude ea confiabilidade das alterações previstas.

Todas as análises empreendidas foram fundamentadas nos resultados
obtidos pelos trabalhos de campo, bem como pelas informações presentes
no Projeto Básico da PCH Mucuri, principalmente com respeito ao
detalhamento do projeto de engenharia e atividades geradoras de
impactos, previstas para a implantação das obras, em cada fase do
empreendimento.

Foi ainda agregada na identificação e magnitude dos impactos, a

percepção do público humano atingido, a partir do contato direto com os

principais atores envolvidos, quais sejam: poderes públicos da Ali (Área

de Influência Indireta) e proprietários/moradores da AID (Área de
Influencia Direta). Junto a esses grupos, foi possível aferir, nesta ordem,
a capacidade da infra-estrutura instalada nas municipalidades, o modo
de vida. uso e ocupação do solo e formas de exploração dos
estabelecimentos rurais. Constituindo sensíveis indicadores a serem

afetados cm empreendimentos desta natureza são. portanto, importantes

balizadores para que impactos sejam dimensionados e medidas
apontadas.

A análise global de todas estas informações permitiu às equipes o
conhecimento técnico das áreas a serem afetadas pelo empreendimento e

as conseqüências ambientais a serem produzidas, proporcionando focar
as alterações mais significativas dentro de um contexto real
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(conjugando-se a ótica técnica com a percepção do puimco a ambiental
sofrer diretamente as interferências).

Junto a estes aspectos, os efeitos potenciais dos impactos foram
qualificados tle acordo com os seguintes critérios:
• fase do empreendimento: Plancjamento/Viabilidade/Projeto Básico (P).
Construção da Barragem (C), Enchimento do Reservatório (E) e
Operação (O);

• efeito: positivo (P) ou negativo (X);

• escala espacial de abrangência: local (L) ou regional (K):
• escala temporal de ocorrência: curto prazo (C), médio prazo (M) e
longo prazo (L);
• reversibilidatle: reversível (R> ou irreversível (I);

• importância: importante (1), não importante (N);
• magnitude: alta (A), média (M), baixa (B);

• valorização final do impacto: significativo (S). moderado (M), pouco
significativo (PS), desprezível (D).

A descrição de todos os impactos previstos em cada íase do
empreendimento é exposta, a seguir.

8.1 - Fase de Viabilidade, Planejamento e Projeto Básico
8.1.1 - Meio Natural (Físico e Ri&nco)
Uma vez que estas fases já foram contempladas, os impactos que

poderiam ocorrer ao meio natural, já ocorreram. Pôde-sc observar nas
mesmas que não ocorreram impactos significativos sobre o meio natural
(englobando-se os meios físico e biótico).

Devido às expectativas geradas nos proprietários a serem afetados pela

PCH Mucuri (junto ao início de aquisição de terrenos pelo empreendedor
para a implantação do empreendimento), poderá ainda ocorrer uma
alteração dos usos e conseqüente processo de desmatamento nas áreas
rurais, pelos proprietários que margeiam o rio Mucuri, nos trechos a
serem alagados pelo futuro reservatório (visando a implantação de
lavouras ou pastagens, de modo destituído de técnicas ou manejos
adequados), listas ações irão provocar a supressão vegetacional ea perda
de hábitats para a fauna florestal, com conseqüentes e eventuais perdas
tle populações de espécies.

Alem disto, exemplares cinegeticos da fauna silvestre poderão ser ainda

pressionados pela caça ilegal. Esses impactos serão locais, de alta
magnitude e significativos, principalmente se grandes áreas florestais
forem suprimidas, uma vez que os desmatamentos poderão ser
descontrolados e clandestinos, podendo extrapolar, em muito, a cota de

inundação do reservatório. Assim, em razão de uma possível expectativa
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ao ambicntal

reservatório, motivatlos pelos levantamentos a campo e maior exposição

tio interesse de construçãoi\o empreendimento, poderá haver uma maior

pressão

sobre

os

remanescentes

florestais,

com

conseqüente

desmatamento (mesmo que localizado) c possível alteração local dos usos

e ocupação dos solos. A exposição dos solos, advinda do desmatamento,
potlerá gerar o surgimento de novos focos de erosão e de assoreamento

para o reservatório. Porém, esse impacto será reversível e, em um curto
espaço de tempo, poderá ser recuperado. A implantação dos projetos de
'Controle Ambiental das Obras"; "Recuperação de Áreas Degradadas

pelas Obras"; "Comunicação Social"; "Educação Ambiental" poderão
mitigar os impactos supracitados.

A necessidade de abertura (le pequenas trilhas nas formações florestais

para efetuação de levantamentos topográficos e sondagens, gerou
supressões vegetais pontuais, de curto prazo, com abrangência apenas
local, conferindo impactos desprezíveis sobre a vegetação e a fauna
associada. Este impacto é reversível e. em um curto espaço de tempo,
poderá ser minimizado.

A produção de ruídos advinda da abertura das trilhas, movimentação
humana e ativação de equipamentos, afugentou a fauna silvestre
usufruinte dos locais afetados, para hábitats adjacentes e/ou próximos.

Trata-se de um impacto negativo, de abrangência local e de curto prazo,
sendo reversível c não importante, t um impacto de baixa magnitude,

podendo ser considerado desprezível. A implantação do "Programa de
Controle Ambiental das Obras", "Projeto de Recuperação de Áreas

Degradadas pelas Obras", "Programa de Comunicação Social" e "Projeto
tle Educação Ambiental", poderão mitigar tais impactos.

Por sua vez, em relação aos ambientes aquáticos, os estudos e trabalhos

já desenvolvidos e a serem ainda executados não implicam em
potencialidade relevante tle geração de impactos.

8.1.2 - Meio Antrópico (Patrimônio Cui.tural e Socioconomja)

Embora pequenas, as sondagens a serem executadas pelo empreendedor
poderão trazer à tona vestígios arqueológicos porventura presentes, que

poderão ser danificados e/ou destruídos, gerando impactos de alta
magnitude c significativos, que poderão ser mitigados pela implantação
do "Projeto de Educação Patrimonial", "Programa de Prospecção e

Resgate Arqueológicos" c "Programa de Controle Ambiental das Obras".
Com relação á socioeconomia, o principal impacto identificado nesta fase
refere-se ãs expectativas que projetos desta natureza geram na

população, manifestas através de sentimentos tle dúvidas e incertezas,
tendo em vista as modificações a serem
desconhecimento do processo a ser instalado.

introduzidas

e

o
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Conforme declarações dos poderes públicos da Ali, a possibilidade de

implantação do empreendimento ê considerada de extrema importância
tanto em nível local, quanto regional, uma vez que o mesmo representa

a aplicação de recursos na área e a possibilidade tle atração de novos
investimentos, pela maior disponibilidade de energia, contribuindo para a

expansão da base econômica local. Visto, portanto, sobre este prisma,
este impacto é considerado positivo, importante, direto, regional, de
médio a longo prazo, irreversível, de alta magnitude e significativo.
Por sua vez, para as categorias de proprietários e/ou de dependentes dos
estabelecimentos da AID, apesar do sentimento tle expectativa frente às

novas condições a serem criadas pela implantação do empreendimento,

observa-se que é com tranqüilidade que tais públicos encaram a possível
efetivação do projeto. Esta atitude é proveniente, por um lado, pelo fato
de estarem vivenciando processo análogo na região, com a implantação
da UHE Santa Clara (em operação): e por outro, por considerarem que os

benefícios a serem agregados superam os prejuízos a serem gerados
individualmente. Isto determina, portanto, que do ponto de vista da

população diretamente afetada pela PCH Mucuri este impacto seja
temporário, reversível, direto, local e de baixa magnitude, importante e
significativo dadas as condições supracitadas.

8.2 - Fase de Construção
8.2.1 -Meio Físico

8.2.1.1 - Alteração das Características dos Solos e
Processos Erosivos Associados

Nesta fase, as atividades de decapeamento e movimentação de terra para

construção do barramento, escavação do conduto, abertura de área para
canteiros de obras, acampamento c novos acessos provocarão uma

desorganização dos horizontes dos solos. Estas intervenções no terreno
deixarão expostas as camadas inferiores dos solos que, desprovidos de
sua estrutura c cobertura vegetal originais, tornam-se praticamente
estéreis e susceptíveis à erosão.

Os processos erosivos trazem como efeitos diretos o carreamento de
material e o comprometimento da qualidade das águas fluviais, em
função do assoreamento; além da degradação da paisagem e o

comprometimento da qualidade da água. cm função do aporte de
sedimentos para os cursos d'água. O comprometimento da qualidade da

água pode trazer, secundariamente, efeitos negativos sobre a vida
aquática. Tais efeitos poderão permanecer nas fases subseqüentes à
Construção (ou seja, Enchimento e Operação), caso não sejam
implementadas medidas de controle.

Cap VIII - Identificação eAvaliação <í«v Impactos Ambientais, 1'CII Aliiruri, pÁg.298

S/B
LIMIAR
ENGENHARIA
AMBttNIAL

Além disto, as obras para implantação do empreendimento provocarão a

degradação ccompactação de áreas, em especial em setores de trânsito de
maquinário e veículos, modificando a estrutura original do solo.
Entretanto, a alteração das características e estruturas tios solos nas

áreas degradadas pelas obras poderão ser reversíveis, ainda que a longo

prazo, através da realização tle medidas de reabilitação, como
descompactação do solo, reposição da camada de solo superficial.
correção da fertilidade e revegetaçào, atividades componentes do
"Programa de Controle Ambiental das Obras" e "Programa de Manejo e
Conservação tios Solos".

8.2.1.2 - Alteração no Patrimônio Natural
Durante esta fase, haverá implosões e grande movimentação de terra,
pedras e outros materiais em decorrência da construção. Mesmo que

sejam tomadas medidas de controle, haverá aumento do nível de
sedimentos carreados para o curso dágua e consequentemente maior

turbidez da água no trecho a jusante do eixo do barramento. Este

impacto é de abrangência regional, uma vez que as características da
água do rio Mucuri, serão alteradas, perdendo em qualidade. Este
impacto se dará logo após o início da obra, sendo reversível, assim que as

obras sejam concluídas. Além disto, poderá ser compensado pela
implantação do "Projeto de Construção de Estrutura tle Lazer em
Maravilha".

8.2.2 - Meio Biótico

8.2.2.1 - Fuga de Fauna Silvestre com a Produção de

Ruídos, Trânsito de Pessoas Bde Maquinário e Riscos
de Coletas de Exemplares

Durante a Fase de Construção, nos locais a serem implantados o
barramento e demais obras (áreas de canteiros de obras, casa de força

etc), haverá um grande contingente humano (devido à contratação da
maioria da mão-de-obra prevista), movimentação de maquinados para

as atividades pertinentes, bem como ocorrência de pequenas detonações
em determinados locais, para implantação tle certas obras lem exemplo.
o eixo do barramento).

0 maior trânsito de pessoas e de maquinário, bem como as detonações,
irão gerar a fuga e o stress de exemplares faunísticos (répteis, aves e
mamíferos), devido à maior produção de ruídos. Tais espécimes irão
tender ã realizar fugas para hábitats adjacentes e/ou próximos aos
setores ativos. Trata-se de um impacto negativo, importante, de

abrangência local e de curto prazo, sendo reversível. É um impacto de
baixa magnitude, podendo ser considerado moderado.
A movimentação de maquinários poderá causar atropelamentos de

exemplares em vias de acesso. Por sua vez, a maior freqüência humana
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poderá gerar riscos de retirada sclcliva de madeira, coletas ambkntal

predatórias de exemplares faunísticos cinegéticos (entre espécies de
répteis, aves e mamíferos) e execução de pesca com petrechos ilegais
(redes de emalhar e tarrafas com malhagem pequena), colaborando na

redução de suas populações. Estas atividades serão principalmente
danosas se incidirem sobre elementos ameaçados e raros, que já estão

com baixas populações locais, como a maracanã-verdadeira {Propyrrhura
maracanã). Caso ocorram, tais impados podem ser considerados

significativos, importantes, negativos, a curto prazo e com abrangência
local.

A Implantação do "Programa de Comunicação Social e dos projetos de
"Educação Ambiental", "Controle Ambiental dos Canteiros de Obras".
"Controle Ambiental c de Segurança das Estradas" e "Recuperação das
Arcas Degradadas pelas Obras" poderão mitigar tais impactos.

8.2.2.2 - Efeitos sobre as Comunidades Florísticas
Marginais às Vias de Acesso

Estando as estradas em utilização e sendo realizados os devidos controles
de enxurradas c contenção de cortes e aterros, o impacto sobre a

cobertura vegetal constitui-se apenas no aumento da poeira em

suspensão, devido à movimentação de veículos e conseqüente deposição
sobre as plantas existentes nas margens das vias tle acesso. Este tipo de
pressão poderá modificar a composição florística das margens da estrada,
eliminando espécies mais sensíveis e beneficiando as mais resistentes, a

exemplo de plantas ruderais já presentes na região. Este impacto é
considerado negativo, local, a curto prazo, irreversível, não importante,
com baixa magnitude e desprezível. Poderá ser atenuado com a

implantação do "Projeto de Controle Ambiental e de Segurança das
Estradas".

8.2.2.3 - Supressão de Pastagens nas Áreas das
Estruturas

Entre as ações previstas nesta fase. destacam-se a implantação do
canteiro de obras (ocupando uma área de 7,35 ha), casa de força (a

ocupar 0,07 ha), subestação (0,095 ha)r área de construção do eixo da
barragem (1,04 ha) e área do túnel de desvio (0,08 ha).
Todas estas estruturas, em conjunto (somando 8,635 ha), irão incidir cm

terrenos cobertos por pastagens, predominantemente pasto sujo. Assim,
o desenvolvimento destas ações implicará na perda deste tipo de

cobertura vegetal e da camada superficial do solo. Devido ao fato das
comunidades vegetais a serem suprimidas serem comuns e de ampla
ocorrência, cm conseqüência das pastagens serem dominantes em toda a
região, a supressão do hábitat irá surtir cm impactos de baixa
magnitude, desprezíveis e reversíveis em alguns setores, ainda que sejam

negativos, importantes, locais, de curto e médio prazos. A implantação
do "Programa de Controle Ambiental tios Canteiros de Obras" c
Cap. VIU - identific.ição e Avaliação dos Impados Ambientais, PCtl Mucuri, pág.300

$*°

,

,

.

,_,

„

.

-

LIMIAR

cngenhauia

'•Recuperação das Áreas Degradadas pelas Obras poderão vir a ambiental
mitigá-los.

8.2.2.4 - Perda de Comunidades Florísticas Florestais

com a Supressão Prévia de Vegetação na Área do
Reservatório

Previamente à formação do reservatório ocorrerá a supressão da

cobertura vegetal, através do desmatamento prévio da bacia de
acumulação. Esta ação deverá ser executada, por reduzir os riscos de
eutrofização do reservatório e possibilitar o aproveitamento do material
lenhoso.

Serão suprimidos 9,74 ha de vegetação ciliar e 0,23 ha de capoeirinha de
floresta estacionai. A retirada da cobertura vegetal causará impactos

negativos sobre a flora, traduzida pelo desmatamento da vegetação
arbórea, quejá se apresenta escassa nas margens do rio Mucuri. Assim,
sua perda irá reduzir o fornecimento local tle abrigo e alimento para a
fauna

silvestre

ribeirinha,

visto

que

tais

árvores

representam

importantes fontes alimentares, além tle proteção para as margens.
Deste modo. essa supressão

pode ser traduzida

em impactos

significativos, importantes e de alta magnitude. Poderão ser atenuados
com a implantação dos projetos de "Umpeza da Bacia de Acumulação",

"Projeto de Coleta de Mora e Germoplasma", "Recomposição da
Vegetação do Entorno tio Reservatório", "Criação de Unidade de

Conservação" e "Programa de Monitoramento da Vegetação das Áreas
Degradadas e das Faixas Marginais do Reservatório".
8.2.2.5 - Perda de Comunidades Florísticas Comuns

com a Supressão Prévia de Vegetação na Área do
Reservatório

O desmatamento prévio da bacia de acumulação irá também atingir

439,82 ha tle pasto sujo e 0,26 ha de cultivos temporários, implicando
na perda de comunidades vegetais. Devido ao fato das mesmas serem
comuns c de ampla ocorrência, em conseqüência das pastagens serem
dominantes em toda a região, a supressão destes hábitats irá surtir em

impactos de baixa magnitude, ainda que sejam negativos, importantes,
locais, de médio prazos. Poderão ser atenuados com a implantação dos

projetos de "Limpeza da Bacia de Acumulação", "Projeto de Coleta de
Flora e Germoplasma", "Recomposição da Vegetação do Entorno do
Reservatório". "Criação de Unidade de Conservação", "Programa de
Monitoramento da Vegetação das Áreas Degradadas e das Faixas

Marginais do Reservatório" e "Recuperação das Áreas Degradadas pelas
Obras".
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Florestais com a Supressão de Mata Ciliar e
Capoeirinha de Floresta Estacional Semidecidual

A limpeza da área da bacia de acumulação irá atingir setores de mata
ciliar e de capoeirinha tle floresta estacionai semidecidual. Embora a

vegetação inclua um predomínio tle arbóreas de caráter pioneiro e/ou tle
ampla distribuição geográfica, o desmatamento irá causar a redução tle
abrigo e oferta de recursos alimentares para a avifauna local, devido à

supressão de arbustos e arbóreas que sustentam diversas comunidades de
aves. tanto florestais, quanto generalistas.

O desmatamento irá provocar a supressão total da superfície das matas

ciliares atingitlas, gerando perdas de populações de aves florestais
terrestres e de sub-bosque. conferindo impactos de alta magnitude,

porém a nível local, pelo fato da superfície a ser desmatatla ser pequena.
No caso das capoeirinhas. haverá uma a supressão parcial de sua

superfície, assim, as populações das comunidades de aves mencionadas
poderão se deslocar para a área remanescente dos fragmentos atingidos.
As aves florestais terrestres e de sub-bosque terão uma maior dificuldade
de se refugiarem em fragmentos florestais distantes aos setores

atingidos, pois possuem uma menor capacidade de dispersão e maior
vínculo ao sombreamento do habitai, tendo dificuldade cm transpor

ambientes abertos. Assim, poderão haver perdas populacionais, as quais
terão efeitos mais agravantes se ocorrerem em espécies de aves raras e

ameaçadas de extinção, pois estes grupos já se encontram rarefeitos em
toda a bacia do rio Mucuri, potencializando riscos de eliminação local.
As comunidades peculiares aos estratos medianos e dossel e outras com

ampla capacidade de uso vertical (exploram diversos estratos) são
tlotadas de uma maior capacidade de vôo, assim, as mesmas poderão
fugir para a superfície remanescente do próprio fragmento ou para
outras áreas florestais próximas àquelas desmatadas. Os remanescentes

florestais a receberem as populações afugentadas, por outro lado, irão
sofrer certos distúrbios populacionais, até que novos equilíbrios
ecológicos sejam atingidos, ao longo do tempo.

Pelo fato dos fragmentos florestais a serem utilizados como refúgio

terem pequeno tamanho, em sua maioria, o possível incremento tle
indivíduos poderá maximizar a ocorrência de atividades de disputas de
territórios. Poderá haver uma sobreposição periódica de áreas de uso das

populações residentes com as imigradas, assim, comportamentos
ofensivos e defensivos podem vir a ocasionar a mortandade de alguns
exemplares, em decorrência de brigas e stress. Ao longo destes processos,
alguns indivíduos poderão vir a sucumbir, devido à maior pressão por
alimento (forrageamenlo de frutos e flores) e sítios reprodutivos.
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dos fragmentos florestais marginais ao limite do futuro reservatório, é

provável que somente as comunidades de aves de dossel afugentadas da
área desmatada, consigam povoar os fragmentos florestais mais
distantes.

Porém, considerando-se a extensão a ser suprimida cm cada tipologia

(mata

ciliar e capoeirinha tle fioresta

estacionai semidecidual),

relacionada à possibilidade de manutenção dos fragmentos florestais na

paisagem (ou seja, contando que estes sejam preservados de outros tipos
de impactos regionais), potlerão ter menor expressividade os distúrbios
supracitados. Assim, considera-se que tais impactos sejam pouco

significativos, ainda que tenham grande magnitude local. Ressalte-se que
o atual quadro de degradação florestal da paisagem da bacia do rio
Mucuri maximiza o valor ecológico das matas remanescentes, ainda que

pequenas ou secundárias ou ainda estreitas (nocaso das inatas ciliares).
Por fim. as aves generalistas e campestres habitantes das bordas desses
ambientes tenderão a se deslocar para pastagens e capocirinhas

marginais a cota 215 m. Dotadas de um alto poder de dispersão, estas
comunidades de aves irão colonizar tais ambientes com facilidade,

constituindo impactos não importantes e desprezíveis.

Tais impactos poderão ser minimizados pela implantação do "Projeto tle
Limpeza da Bacia de Acumulação", "Projeto tle Acompanhamento do
Desmatamento e tlt> Enchimento do Reservatório", "Projeto tle
Monitoramento de Aves Ameaçadas de Extinção". "Programa de Criação

de Unidade de Conservação", "Projeto de Recomposição da Vegetação do
Entorno do Reservatório", "Programa de Recuperação das Áreas
Degradadas pelas Obras".

8.2.2.7 - Perdas Locais de Populações de Aves
Generalistas e Campestres com a Supressão de
Pastagens

Asupressão de pastagens irá gerar a fuga c/ou perda local de populações
de aves generalistas e campestres, em sua maioria comuns c de ampla
distribuição geográfica. Hábeis em explorar ambientes abertos e com
tendências de expansão, tais comunidades poderão facilmente repovoar

as formações campestrcs marginais, as quais são regionalmente
dominantes, traduzindo um impacto de baixa magnitude sobre as
tomunidades de aves referidas.

Tais comunidades poderão também repovoar áreas a serem reabilitadas

pelo empreendimento. Além disto, os impactos supracitados poderão ser
mitigados pela implantação dos projetos de "Controle Ambiental do
Canteiro de Obras", "Acompanhamento do Desmatamento da Bacia de

Acumulação c do Enchimento do Reservatório", "Recuperação de Áreas
Degradadas pelas Obras" c "Recomposição da Vegetação do Entorno do
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de Extinção" e "Programa de Criação tle Unidade de Conservação".
8.2.2.8 - Perdas de Populações de Aves Generalistas e

Campestres com a Supressão de Áreas Cultivadas
A supressão tle cultivos temporários irá causar um impacto desprezível,
traduzido pela fuga de aves campestres e generalistas. para formações
campestres e arbustivas marginais ao reservatório. Comuns e com

grande capacidade tle dispersão, as populações também poderão
colonizar os locais onde serão relocadas algumas propriedades afetadas,
devido à implantação de quintais e pomares nas mesmas. Tais

comunidades poderão igualmente repovoar áreas a serem reabilitadas

pelo empreendimento. Os efeitos supracitados poderão ser mitigados pela
implantação dos projetos de. "Recuperação de Áreas Degradadas pelas
Obras". "Educação Ambiental" c "Programa de Comunicação Social".

8.2.2.9 - Perdas de Populações de Aves Generalistas e
Campestres com a Supressão de Benfeitorias Rurais

A implantação da bacia de acumulação irá atingir benfeitorias e
moradias rurais (que incluem edificações, quintais, pomares etc.).
Previamente ao enchimento do reservatório, as benfeitorias e edificações

serão "desmontadas", podendo algum material (madeira, telhas, tijolos
etc.) vir a ser reciclado posteriormente. Sua supressão irá gerar a fuga
e/ou perda local tle populações tle aves generalistas e campestrcs, em sua
maioria comuns c de ampla distribuição geográfica. Hábeis cm explorar
ambientes abertos e manejados, tais comunidades irão facilmente

repovoar áreas a serem reabilitadas pelo empreendimento e áreas onde
serão implantadas propriedades relocadas e/ou permutadas.
Estes eventos, aliados ao pequeno tamanho local destes ambientes,

permanência em outros setores marginais ao reservatório, além da
relocação de propriedades rurais atingidas, traduzem um impacto de

baixa magnitude sobre as comunidades de aves referidas. Cabe ressaltar
que, no caso de relocação de propriedades, após a implantação definitiva
dos moradores, espécies cinegéticas poderão vir a ser pressionadas por

coletas predatórias, constituindo impactos de maior magnitude.
Os efeitos supracitados poderão ser mitigados pela implantação dos

projetos de, "Recuperação tle Áreas Degradadas pelas Obras", "Educação
Ambiental" e "Programa de Comunicação Social".

8.2.2.10 - Perdas de Populações Herpetofaunísticas
com a Supressão Vegetacional

Nesta fase, além das ações de desmatamento nas áreas das obras e bacia

de acumulação, ocorrerão o barramento e/ou desvio do eurso d'água.
Assim, nos setores atingidos haverá uma redução dos ambientes

disponíveis para a herpetofauna. Considera-se, ainda, que o encontro de
Cap. VIU - Identificação eAvaliação dos Impactos /Imbierit.ifs. PCH Mucuri, pág.304

i

&
LIMIAR

...

,

INGENNARIA

pessoas com exemplares, principalmente répteis, pode ser ambiintal

bastante aumentado, ocasionando mortes acidentais ou intencionais.

De qualquer modo, tais efeitos poderão ser mitigados pela implantação
dos projetos de impactos poderão ser minimizados pela implantação do
"Projeto de Limpeza da Bacia de Acumulação"; "Projeto de
Acompanhamento do Desmatamento e do Enchimento do Reservatório";
"Programa de Monitoramento de Aves Ameaçadas de Extinção";

"Programa de Criação de Unidade de Conservação": "Projeto tle
Recomposição tia Vegetação do Entorno do Reservatório"; "Programa de
Recuperação das Áreas Degradadas pelas Obras"; "Projeto de Educação
Ambiental"; "Programa de Comunicação Social".

8.2.2.11 - Redução de Populações da Mastofauna
Florestal

Durante as atividades de desmatamento de áreas florestadas, é esperado

que as populações de mamíferos migrem para outros remanescentes
florestais situados na AID, devido à supressão de seus hábitats nos locais

atingidos. Apesar de atualmente reduzidos (comparando-se com as
florestas originais da paisagem), os remanescentes de mata ciliar e

capoeirinha d** floresta estacionai semidecidual .são de grande
importância para a manutenção e dispersão dos mamíferos florestais.
Com o desmatamento, poderá ocorrer a perda daquelas espécies que

possuem baixo poder de dispersão, como por exemplo alguns
representantes de pequenos mamíferos (principalmente terrestres).
Entretanto, o impacto a ser causado nesta etapa será pouco significativo
para as populações de mamíferos, pois embora as alterações a serem
causadas venham a acarretar danos localmente irreversíveis, a supressão
de áreas florestadas serão medianas.

Tais impactos são considerados de média magnitude e pouco

significativos e poderão ser minimizados com a aplicação dos projetos de
"Acompanhamento do Desmatamento da Bacia de Acumulação e do
Enchimento do

Reservatório",

"Projeto

de

Monitoramento

da

Herpetofauna", "Educação Ambiental"; "Limpeza da Bacia de
Acumulação", "Recomposição da Vegetação do Entorno do Reservatório",
"Recuperação de Áreas Degradadas pelas Obras". "Projeto de
Monitoramento tle Mamíferos Ameaçados de Extinção".

8.2.2.12 - Alterações nas Comunidades de Peixes
O carreamento de sólidos para o rio Mucuri poderá ser aumentado em

função da necessidade de adequação das estradas, implantação do
canteiro de obras e atividades de construção da obra (barragem e casa de

força). O assoreamento advindo destas atividades, afeta negativamente
as comunidades de peixes, através da simplificação do ambiente com
conseqüente pertla de hábitats. Assim, o assoreamento é um importante
fator a ser considerado, embora suas conseqüências tenham um caráter
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minimizado através de programas específicos.

Durante a construção da barragem, o fluxo do rio será direcionado para

as galerias de desvio através do bloqueio do leito principal por meio de
ensecadeiras a montante e a jusante do eixo do barramento. Na área
ensecada é comum o aprisionamento de peixes, representando um
impacto local que demanda ações tle resgate.

Assim, tais impactos poderão ser minimizados com a aplicação do
"Programa de Conservação da letiofauna" e "Recomposição da Vegetação
do Entorno do Reservatório".

8.2.2.13 - Alterações na Qualidade das Águas
Os principais fatores potencialmente geradores de impactos à qualidade
das águas na Fase de Construção serão:

• desagregação de taludes nos canteiros de obras;
• carreamento de sedimentos das áreas de corte e aterro;
• carreamento de sedimentos das áreas de bota-fora;

• acidentes com veículos de carga, com conseqüente lançamento do
material transportado aos leitos dos cursos d'água;

• aportes de sedimentos durante o desvio do sistema lótico (rio Mucuri)
para a construção do eixo do barramento;

• carreamento de lixo e dejetos sanitários domésticos dos canteiros de
obras;

• contaminação por óleos lubrificantes pela operação de máquinas e
equipamentos.

Os principais impactos potenciais c diretamente decorrentes, ou como

produto de interações entre esses fatores, serão agora descritos. Salientese que serão acompanhados pela aplicação do "Programa de
Monitoramento I.imnológico e da dualidade das Águas".
Incremento da Turbidez a Assoreamento da Calha do Rio
Mucuri

Estarão basicamente relacionados ao aporte de material particulatlo pelas

águas pluviais, oriundo das atividades de revolvimento de terra nas áreas
de corte e aterro, bem como em outras áreas de manejo do solo.

favorecendo a implantação de focos de erosão, laminar e em sulcos. As
atividades potencialmente geradoras desses aportes são principalmente

aquelas desenvolvidas durante o desvio do rio para construção do eixo do
barramento, como a construção das ensecadeiras e do canal. Com a
abertura do canal de desvio, a passagem das águas acarreta em arrastes

de sólidos presentes nesse canal. Podem ser identificadas ainda como
fontes de material particulatlo á rede hidrográfica a ação de arraste das

águas pluviais no leito das novas estradas de acesso, como também
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materiais, com o respectivo lançamento ao rio. total ou parcial, do
volume transportado.

Os aportes de material particulado podem determinar, então, impactos
de natureza ecológica, sanitária e estética. O primeiro conjunto diz

respeito aos efeitos negativos determinados à estruturação ecológica do
sistema

hídrico.

Poderão

ocorrer

interferências

na

produtividade

fotossintética pela diminuição da penetração da luz solar, obstrução de
estruturas filtrantes dos organismos filtradores, depleção e eliminação de

hábitats para os organismos bentônicos, através de alterações na
constituição do substrato, assoreamento de áreas marginais,
modificações no relevo do leito dos cursos hídricos e estreitamento da
calha natural. Visto que os organismos bentônicos exercem papel de

grande importância nos processos de ciclagem de nutrientes dos corpos
d'ãgua, os impactos sobre estas comunidades terão reflexo sobre outros
elementos da cadeia trôfica, como por exemplo a ictiofauna. Os impactos
sanitários dizem respeito à potencialidade das partículas cm suspensão
formarem estruturas aglomeradoras de microrganismos, funcionando

como veículos de dispersão de patógenos. Sob o ponto de vista estético,
entende-se como efeitos

negativos de um aporte demasiado de

sedimentos, as alterações na coloração das águas, tornando-as barrentas

c a formação de áreas marginais visíveis de assoreamento, de aspecto
desagradável.

Os aportes relevantes de sólidos decorrentes tias atividades desenvolvidas
para a efetivação do desvio do curso hídrico para construção do eixo do
barramento, são restritos aos primeiros momentos após a abertura do

canal e da construção da cnsecadeira, não superando um período de

tempo de cerca de 24 horas. Tendo em vista também que as áreas de
movimentação de terra com as obras de implantação do empreendimento

serãt) pequenas c restritas, a potencialidade de ocorrência dessas
alterações é igualmente pequena, podendo ser entendidos como impados
de baixa a média magnitude. Salienta-se, também, que esses impactos

são temporários e restritos ás épocas chuvosas, c que podem ser
minimizados com a adoção tle medidas específicas, como os sistemas de

controle de drenagem previstos para as áreas dos canteiros de obras,
Contaminação Biológica, Acarretando Riscos de

Transmissãoe Veicuiaçáo de Doenças Transmissíveispeu\
Água e OrganismosAquáticos
Os principais determinantes potenciais desse tipo de contaminação a
qualidade das águas subterrâneas e superficiais constituem em
lançamentos de dejetos sanitários e resíduos sólidos orgânicos, originado
das instalações sanitárias, refeitórios e outras áreas dos canteiros de
obras, podendo provocar o desenvolvimento de focos de doenças tais
como cólera, dengue, esquistossomose, leptospirose, dentre outras.

Evidentemente, o surgimento de determinada doença dependerá da
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a possibilidade tle ocorrência desse impacto torna-se mínima,
considerando-se o controle de saúde a ser implementado nas etapas de
contratação dos funcionários, conforme regulamentação do Ministério
do Trabalho e estabelecido pelo Programa de Saúde.
A área do canteiro terá cerca de 520 funcionários na época tle pico, sendo

que boa parte da mão-de-obra a ser alocada não será alojada no local,
cerca de 65 %. Nesse sentido, os valores de contribuições unitárias de

esgotos sanitários devem ser considerados sob a capacidade de geração
em instalações de trabalho para 65 % desse contingente total e para
instalações de alojamento para os 35 %restantes.

A título de exercido sobre a avaliação do potencial de contaminação

microbiológica, verifica-se que, no caso dos esgotos dessa população
serem lançados diretamente no rio Mucuri considerando-se uma
contribuição unitária para os efluentes de áreas de trabalho e
alojamento, segundo von Sperling (19951, determinaria cm um aumento

na contagem de cerca de 117 coliformes fecais/100 ml para a vazão
mínima afluente registrada pelos dados fluviométricôs. Verifica-se

portanto, que o potencial tle ocorrência desse impacto pode ser avaliado
como de magnitude baixa. Esse impacto pode ainda ser minimizado com

a adoção de medidas específicas de cunho sanitário, como a implantação
de sistema de tratamento e destinação adequada ao esgoto sanitário
gerado nessas instalações.

Aumento da Carga Orgânica, Incrementos nos níveis de

Nutrientes (Fósforo eNitrogênio) e Contaminação por Óleos
e Graxas

No caso analisado, os principais fatores potencialmente determinantes de
aumentos nos níveis desses parâmetros também são os aportes de dejetos
sanitários

das

instalações

de apoio.

Fazendo-se

o

cálculo

das

contribuições dos esgotos sanitários gerados pelo número total de
trabalhadores, em condições de pico, também para a vazão mínima
afluente verificada, os aumentos na DBO, DQO, bem como nos teores de

fósforo, nitrogênio e óleos c graxas, alcançariam valores muito baixos,

caso esses esgotos fossem lançados diretamente no rio. Os valores de
contribuição por funcionário/dia também foram calculados a partir de
dados extraídos de tabelas apresentadas por von Sperling (1995). para

esgotos gerados em locais de trabalho e alojamentos. Os resultados desses
cálculos são os seguintes:

•
•
•
•
•

DBO: 0,584 mg de OtA;
DQO: 1,402 mg de 02/l;
0.0164 mg/l de fósforo total;
0.0584 mg/l tle nitrogênio total;
0.13 mg/l de óleos e graxas.
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carga orgânica acarreta em condições de baixa oxigenação em
determinados trechos do curso d'água, principalmente nas épocas de
menores volumes d'água. Já a contaminação por óleos e graxas pode ser
determinada também, por contaminação por óleos lubrificantes às águas

da sub-bacia considerada, pela operação tle máquinas e equipamentos.
bem como de efluentes contendo óleos e graxas das instalações de

manutenção c abastecimento dos equipamentos mecânicos utilizados na
obra. O aumento nos teores de óleos e graxas nas águas, bem como

metais originalmente presentes e agregados a esses óleos (ferro,
manganês, cobre, zinco, chumbo, dentre outros), podem acarretar em
efeitos tóxicos para a comunidade hidrobiológica.
No tocante ao potencial de contaminação das águas por óleos e graxas,

pela operação tle máquinas c equipamentos e de efluentes das instalações
de manutenção e abastecimento, entende-se ser um impacto de

magnitude baixa a média, tendo em vista o pequeno número de
máquinas e equipamentos necessários, considerando-se o baixo porte do
empreendimento.

Esses impactos, bem como o aumento da turbidez e assoreamento dos
corpos d'água, podem ocasionar uma degradação da estruturação
natural tias comunidades hidrobiológicas, por afetarem a produtividade

primária e secundária dos cursos d'água, por ação direta sobre os
organismos planctônicos e bentônicos. Conforme já mencionado, esses
urganismos exercem papel de grande importância nos processos de

ciclagem de nutrientes dos corpos d'água, sendo que os impactos sobre
estas comunidades terão reflexo sobre outros elementos da cadeia trófica,

como, por exemplo, a ictiofauna.

O potencial de ocorrência dessas alterações, entretanto, pode ser
entendido como baixo, tendo em vista o porte reduzido das instalações
do canteiro de obras.

Diante disso, os impactos abordados nesse item podem ser avaliados
como de magnitude reduzida. Esses impactos podem ser minimizados
com a adoção de medidas específicas simples de cunho sanitário e de
prevenção de contaminação dos cursos hídricos por óleos e graxas. Nesse
sentido, destacam-se os sistemas tle tratamento e destinação adequada tio

esgoto sanitário, caixas de separação de óleos e graxas nas centrais de
manutenção de equipamentos, bem como a adequada regulagem desses
equipamentos.

ContaminaçãoBiológica, ACjXRREtando Riscos de

Transmissão e Viuculação de Doenças Transmissíveis pela
Água e Organismos Aquáticos

Os principais determinantes potenciais desse tipo de contaminação ã
qualidade das águas subterrâneas c superficiais constituem em
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originado das instalações sanitárias, refeitórios e outras áreas tlo.s
canteiros de obras, podendo provocar o desenvolvimento de focos de
doenças tais como cólera, dengue, esquistossomose, leplospirose, dentre
outras. Evidentemente, o surgimento de determinada doença dependerá

da existência tle pessoas doentes nessas instalações. Nesse sentido, a

possibilidade

de

ocorrência

desse

impacto

torna-se

mínima,

considerando-se o controle de saúde a ser implementado nas etapas de

contratação dos funcionários, conforme regulamentação do Ministério
do Trabalho e estabelecido pelo Programa de Saúde.

A área do canteiro terá cerca de 520 funcionários na época de pico. sendo

que boa parte da mão-de-obra (cerca de 65%) a ser alocada não será
alojada no local. Nesse sentido, os valores de contribuições unitárias de
esgotos sanitários devem ser considerados sob a capacidade de geração
em instalações de trabalho para 65 % desse contingente total e para
instalações de alojamento para os 35 %restantes.
A título tle exercício sobre a avaliação do potencial de contaminação

microbiolõgica, verifica-se que, se os esgotos dessa população fossem
lançados diretamente no rio Mucuri considerando-se uma contribuição
unitária para os efluentes de áreas de trabalho e alojamento, segundo

von Sperling (1995), determinaria em um aumento na contagem de
cerca de 117 coliformes fecais/100 ml para a vazão mínima afluente

registrada pelos dados fluviométricos. Verifica-se portanto, que o
potencial de ocorrência desse impacto pode ser avaliado como de
magnitude baixa. Esse impacto pode ainda ser minimizado com a adoção

de medidas específicas tle cunho sanitário, como a implantação de
sistema de tratamento e destinação adequada ao esgoto sanitário gerado
nessas instalações.

Aumento da Carga Orgânica, incrementos nos níveis de

Nutrientes(Fósforo e Nitrogênio) e Contaminação porÓleos
e Graxas

No caso analisado, os principais fatores potencialmente determinantes de

aumentos nos níveis tlesses parâmetros também são os aportes de dejetos
sanitários das instalações de apoio. Fazendo-se o cálculo das
contribuições dos esgotos sanitários gerados pelo número total de
trabalhadores, em condições de pico, também para a vazão mínima

afluente verificada, os aumentos na DBO, DQP, bem como nos teores de
fósforo, nitrogênio e óleos e graxas, alcançariam valores muito baixos,

caso esses esgotos fossem lançados diretamente no rio. Os valores de
contribuição por funcionário/dia também foram caltulados a partir de

dados extraídos tle tabelas apresentadas por von Sperling (1995), para
esgotos gerados cm locais de trabalho e alojamentos. Os resultados desses
cálculos são os seguintes:
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• DBO: 0.5B4 mg de O./l;
• DQO: l^OlmgdeOj/l;
• 0.0164 mg/l de fósforo total;

• 0,0584 mg/1 de nitrogênio lotai;
• 0,13 mg/I de óleos e graxas.

O aumento do consumo de oxigênio por uma elevação tia carga orgânica
acarreta cm condições de baixa oxigenação em determinados trechos do

curso d'água, principalmente nas épocas de menores volumes d'água. Já
a contaminação por óleos e graxas pode ser determinada também, por
contaminação por óleos lubrificantes às águas da sub-bacia considerada,

pela operação de máquinas e equipamentos, bem como de efluentes
contendo óleos e graxas das instalações de manutenção e abastecimento
dos equipamentos mecânicos utilizados na obra. O aumento nos teores
de óleos e graxas nas águas, bem como metais originalmente presentes e

agregados a esses óleos tferro. manganês, cobre, zinco, chumbo, dentre
outros), podem acarretar em efeitos tóxicos para a comunidade
hidrobiológica.

No tocante ao potencial de contaminação das águas por óleos e graxas,

pela operação tle máquinas e equipamentos c de efluentes das instalações
de manutenção e abastecimento, entende-se ser um impacto de
magnitude baixa a média, tendo em vista o pequeno número de

máquinas e equipamentos necessários, considerando-se o baixo porte do
empreendimento.

Esses impactos, bem como o aumento tia turbidez e assoreamento dos
corpos d'água, podem ocasionar uma degradação da estruturação
natural das comunidades hidrobiológicas, por afetarem a produtividade

primária e secundária dos cursos d'água, por ação direta sobre os
organismos planctõnicos e bentônicos. Conforme já mencionado, esses

organismos exercem papel tle grande importância nos processos de
ciclagem tle nutrientes dos corpos d'água, sendo que os impactos sobre
eslas comunidades terão reflexo sobre outros elementos da cadeia trófica.

como, por exemplo, a ictiofauna.

O potencial de ocorrência dessas alterações, entretanto, pode ser
entendido como baixo, tendo em vista o porte reduzido tias instalações
tio canteiro de obras.

Diante disso, os impactos abortlados nesse item podem ser avaliados

como de magnitude reduzida. Esses impactos podem ser minimizados
com a adoção tle medidas específicas simples de cunho sanitário e de

prevenção de contaminação dos cursos hídricos por óleos e graxas. Nesse
sentido, destacam-se OS sistemas de tratamento c destinação adequada ao

esgoto sanitário, caixas de separação de óleos e graxas nas centrais de
manutenção de equipamentos, bem como a adequada regulagem desses
equipamentos.
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8.2.3.1 - Efeitos a serem Gerados sobre o Meio Sócio
econômico

Na Fase de Construção os seguintes impactos são previstos a ocorrerem

sobre os aspectos sócio econômicos analisados;
• efetivação do processo de negociação para a aquisição de terras
necessárias à formação do reservatório e demais estruturas tio projeto,
concretizando a apropriação de terras da zona rural dos municípios de
Carlos Chagas c Pavão, sendo o conjunto a sofrer interferência
composto por quinze estabelecimentos rurais, representando a

supressão de 800 ha de terras. Importante, com abrangência local e
ocorrência a médio prazo, este impacto irreversível é considerado
significativo, negativo e de alta magnitude;

• desorganização do modo de vida tios produtores rurais/moradores das
propriedades rurais, pelas interferências causadas pela própria
construção do empreendimento, com reflexos no cotidiano. Este

impacto é negativo, importante e significativo, de alta magnitude,
porém reversível, local c tle médio prazo;
• alteração no ritmo de vida da população da zona rural , em decorrência

do afluxo de pessoas estranhas a este meio, ligadas direta ou
indiretamente às obras. Importante, de ocorrência local e a médio

pra20, este impacto é reversível, de alta magnitude, negativo e
significativo, tendo em vista a ocupação da área;
• supressão de moradias e benfeitorias , equipamentos de suporte ao
desenvolvimento

das

atividades

econômicas

exercidas

nos

estabelecimentos. De ocorrência local, este impacto é importante, de

médio prazo, irreversível, de alta magnitude, negativo e significativo;
• interferências nas propriedades localizadas a jusante da PCH Mueuri,

pelo carreamento de resíduos sólidos durante a etapa de desvio do rio.
Este impacto é reversível, local, de médio prazo, temporário, negativo,
porém poucosignificativo e de média magnitude:
• aumento dos níveis de ruídos gerados pelas detonações necessárias à

implantação da PCH, gerando incômodo aos moradores das
propriedades localizadas próximas aos locais das obras, incluindo-se
neste contexto os residentes do distrito tle Presidente Pena. Este impacto

é negativo c importante, reversível, local, de médio prazo, significativo
e de alta magnitude;

• aumento do tráfego de veículos leves e pesados nas vias de acesso ao
local do barramento, criando situações de riscos de acidentes para os
moradores da área rural c do distrito de Presidente Pena, tcntlo em
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vista que o mesmo constitui-se via de passagem obrigatória ambunial

para as obras.Estc impacto, de ocorrência local e a médio prazo, é

importante, negativo, porém reversível, significativo e de alta
magnitude;

• apesar tle não mensurável, poderá ocorrer afluxo de pessoas à área, em
Virtude das oportunidades de emprego, devendo a demanda afluenle
recair sobre o distrito de Presidente Pena, núcleo urbano de entorno

mais próximo ao canteiro de obras. No entanto, a pressão sobre o
mesmo poderá ser atenuada,

pelo fato de haver, por parte do

empreendedor, o Compromisso de priorizar, durante a construção, a
contratação de mão-de-obra local, além das campanhas de divulgação

previstas pelo "Programa de Comunicação Social", referentes a fase de
recrutamento. Este impacto é negativo, local e tle médio prazo,
reversível, importante, significativo e de média magnitude;

• possibilidade de aumento dos casos de violência no distrito de
Presidente Pena, pelo possível incremento de pessoas estranhas à área.
Este impacto é negativo, local, de médio prazo, importante, moderado,
reversível e de média magnitude;

• possibilidade tle transgressão aos costumes e valores da população de
Presitlente Pena, em virtude do maior trânsito de pessoas por sua área.

dada sua proximidade ao canteiro de obras. Este impacto é negativo,
local, de médio prazo, importante, moderado, reversível e de métlia
magnitude;

• possível sobrecarga dos equipamentos de saúde e telefonia em
Presitlente Pena, em decorrência de sua proximidade ao canteiro de

obras. Este impacto poderá ser amenizado pelo fato de estar prevista a

implantação de tais equipamentos na referida unidade, o que torna o
impacto, apesar de negativo, moderado, reversível e de baixa
magnitude, devendo o mesmo ser local e de médio prazo;

• apesar dos canteiros de obras conterem estruturas de alojamento para
a mão de-obra importada, é previsto que os profissionais de nível
técnico deverão residir na cidade de Carlos Chagas, devido as suas

melhores condições infra-cstrulurais e localização, contribuindo para

pressionar o mercado imobiliário local. Conforme diagnosticado, tanto

nesta sede. quanto em Pavão, a oferta de imóveis é incipiente tornando,
portanto, este impacto negativo , significativo, importante, tle médio
prazo, local e de média magnitude, tendo em vista seu caráter
reversível;

• possibilidade de recrutlescimento de endemias, principalmente da
Leischmaniose e Esquistossomose, já encontradas tle forma endêmica
na área, bem como a introdução de novas endemias trazidas por

pessoas de outras regiões. De ocorrência a médio prazo e negativo, este
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impacto é de abrangência regional, importante,

de alta magnitude, porém reversível;
• possibilidade de propagação de doenças sexualmente transmissíveis
(DSTs), em virtude tia presença majoritária de trabalhadores do sexo
masculino. De ocorrência regional, médio prazo, negativo, significativo

e importante, porém de caráter reversível e de baixa magnitude pelas
campanhas de conscientização e de prevenção previstas pelo Programas

de Saúde e de Educação Ambiental, direcionadas para este público;
• geração de postos de trabalho temporários, representados por 520

empregos diretos e indiretos no pico das obras. Tendo em vista a
situação de desemprego vivenciada pelos municípios da Al, tal volume
de emprego tem impacto significativo para a geração de renda para a
população, reforçado pelo compromisso do empreendedor em priorizar

a contratação de mão-de-obra local. Este impacto tem abrangência
regional, ocorrência a médio prazo, sendo considerado importante,
significativo, positivo e de alta magnitude, apesar de reversível;
• aumento da arrecadação de impostos

pelos municípios da Ali.

principalmente de ISSQN, contribuindo para o fortalecimento das
administrações

municipais

e aumentando

sua

capacidade de

investimento em infra-estrutura e serviços que melhorem a qualidade

de vida da população. De abrangência local, este impacto é positivo, de
médio prazo, importante, significativo, de alta magnitude, porém
reversível;
• incremento do setor terciário nas sedes da AI e no distrito de Presidente

Pena, tentlo em vista o aumento da demanda por bens e serviços, tanto

por parte dos trabalhadores, quanto das empreiteiras no que concerne

à aquisição de materiais e bens necessários às obras. Este impacto é
local, positivo, de médio prazo, importante, significativo, de alta
magnitude, porém reversível.

8.2.3.2 - Efeitos a serem Gerados sobre o Patrimônio

Arqueológico
Na

Área

de

Influência

Direta

foram

identificados

três

sítios

arqueológicos, sendo um, histórico e dois pré-históricos. O grau de
impacto negalivo sobre os mesmos não se atem exclusivamente à
implantação do reservatório, podendo ser atingidos direta e
indiretamente pelas ações modificadoras do ambiente, durante e após a
implantação do empreendimento.
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8.3 - Fase de Enchimento do Reservatório
8.3.1 -Meio Físico

8.3.1.1 - Riscos de Alteração da Situação Minerária
da Área do Reservatório
Uma área próxima ao futuro remanso foi requerida ao DNPM por
Ricardo da Boa Viagem Parahyba, através de processo protocolado sob o
n°830604/96. Contudo, o processo foi indeferido por não cumprimento

de exigências. Assim, quaisquer tipos de efeitos a serem gerados poderão
ser mitigados pela implantação de "Acordos Legais entre Energia e
Mineração".

8.3.1.2 - Alteração de Aspectos Geomoreológicos
A construção de barragens em vales fluviais rompe a seqüência natural
dos rios em três áreas: a montante da barragem, na área do reservatório

e a jusante da barragem. A montante, o nível de base do canal do rio será
levantado alterando sua forma e capacidade de transporte sólido, o que
resultará no assoreamento não só na área tio reservatório, mas também

gradualmente a montante do leito principal e afluentes. Na área do
reservatório, com a elevação do nível d'ãgua, as bases das vertentes serão

encobertas, o que poderá acarretar uma mudança em seus processos
morfodinámicos tendo, por conseqüência, o surgimento de novos focos
erosivos, eujos sedimentos serão carreados para o futuro reservatório.

Em função da mudança da situação lótica para lêntica, a atuação dos
ventos c ondas nas margens torna-se um fator tão importante quanto o

impacto da energia cinétiea das correntes sobre o fundo do rio. As rochas
da AID são de origem ígne.i, cujo solo residual é poroso, sendo dessa

forma pouco succptível a erosão. Contudo, ao longo de toda a área tle
influência direta foram detectados focos erosivos em função da ausência

de cobertura vegetal. Com a elevação do nível do rio, as águas causarão

margens de abrasão e atingirão algumas erosões. O choque continuo
entre as ondas e as encostas proporcionará um aumento tle velocidade

dos processos erosivos e o surgimento de novos focos. Os produtos de
abrasão somados aos sedimentos trazidos pelos tributários podem

originar feições deposicionais no litoral lacustre, tais como praias.
Movimentos de massa por ação da gravidade e instabilidade tle taludes

também podem ocorrer provocados por fluxos de água subterrânea
somados a ação das ondas.

Tais impactos podem ser mitigados pela implantação do "Programa de
Manejo c Conservação dos Solos".
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8.3.1.3 - Perda de Solo pela Formação do
Reservatório

Nesta fase. o impacto se dará com a perda de solo alagado pelo
reservatório, utilizado basicamente como pastagem

natural e/ou

plantada, além de pequenas áreas de cultivo. O impacto causado pelo
reservatório será irreversível e significativo, sendo mais expressivo pela

inundação das poucas áreas planas e aptas para plantio na região. A
mitigação deste impacto se dará pela indenização das terras atingidas,
através do "Programa de Negociação".

8.3.1.4 - Alteração da Vazão à Jusante do Eixo
Durante esta fase, quando a água é represada, a vazão será reduzida a
jusante tio eixo, e consequentemente, os afloramentos rochosos ficarão
mais expostos, surgindo, com isto, maiores focos de assoreamento no
trecho do rio entre o barramento e a foz do próximo contribuinte de

maior expressão. Apesar do trecho perder em beleza cênica, este impacto
será reversível, logo após o fim do enchimento do lago, considerando que
o projeto para este empreendimento não prevê trecho de vazão reduzida.
8.3.2 - Meio Biótico
8.3.2.1 - Perda de Cobertura Vegetal com o
Alagamento

Com a formação do reservatório, serão inundadas parte das planícies do
rio Mucuri que são consideradas, pelos fazendeiros, como as áreas

melhores para implantação de pastagens e desenvolvimento da pecuária.
Serão atingidos 439,82 ha de pastos sujos, 125,93 ha de pasto limpo.
4,40 ha de brejos, 0,26 ha de cultivo temporário e 219,62 ha da própria
calha natural do rio.

O alagamento desses ambientes, ocasionará a perda de populações
florísticas. Poderá ainda interferir na qualidade das águas do
reservatório, em decorrência da decomposição da biomassa vegetal

submersa (herbáeeas c serrapilheira, em sua maior parte), aumentando a

possibilidade de concentração de nutrientes, podendo contribuir para a
eutrofização em alguns pontos do reservatório. Sendo assim, considera-

se que o impacto advindo desta ação será negativo, de abrangência local,
de longo prazo, irreversível, importante, de média magnitude e
significativo.

Provavelmente, cerca de 0.23 ha de capoeirinha de floresta estacionai
semidecidual c 9,74 ha de matas ciliares já terão sido desmaiados (ao

menos parcialmente, caso determinadas condições logísticas de alguns
setores não tenham possibilitado o desmatamento total) durante a Fase

de Construção,

assim,

estas áreas

deflorestadas também serão

inundadas.
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Tais impactos poderão ser minimizados pela implantação do "Projeto de
Limpeza da Bacia de Acumulação", "Programa de Criação de Unidade de
Conservação", "Projeto de Recomposição da Vegetação do Entorno do

Reservatório'', "Programa de Recuperação das Arcas Degradadas pelas
Obras".

8.3.2.2 - Fuga de Fauna Silvestre com a Produção de

Ruídos, Trânsito de Pessoas e de Maquinário e Riscos
de Coletas de Exemplares

Nos locais onde foram implantados o barramento, reservatório e demais
obras, o trânsito de pessoas e tle maquinário ainda poderá gerar StreSS de
exemplares faunísticos (répteis, aves e mamíferos!, devido á produção de
ruídos, durante esta fase. Os exemplares irão fugir para hábitats
adjacentes e/ou próximos aos setores ainda ativos. Trata-se de um

impado negativo, de abrangência local e de médio prazo, sendo
reversível e não importante. F. um impacto de baixa magnitude, podendo
ser considerado moderado.

A presença de movimentação de maquinados poderá causar
atropelamentos tle exemplares em vias de acesso. A freqüência humana

poderá ainda gerar riscos de retirada seletiva de madeira e coletas
predatórias tle exemplares faunísticos cinegéticos, colaborando na
redução de suas populações. Estas atividades serão principalmente
tlanosas se incidirem sobre elementos ameaçados e raros, que já estão

com baixas populações locais. Tais impactos podem ser considerados
moderados, importantes, negativos, a médio prazo e com abrangência
local, podendo ser mitigados com a implantação do "Programa de
Comunicação Social" e projetos de "Educação Ambiental" e "Controle
Ambiental e de Segurança das Estradas".

8.3.2.3 - Dispersão de Populações da Herpetoeauna
Durante o alagamento, espera-se que ocorra um alto índice de dispersão

por parte da herpetofauna local. Este evento é esperado, em conseqüência
da redução tle hábitats. A tendência é de que a fauna migre na tentativa
de colonizar novos ambientes, sendo que os répteis possuem maior

capacidade migratória, em especial as serpentes.

Apesar da aparente distribuição das espécies observadas por toda a área

cm questão, as populações da AID, principalmente de anfíbios e répteis
fossoriais, tendem a sofrer mais diretamente, pela menor capacidade de

dispersão e pelo tempo de enchimento previsto. Esta migração poderá ser
realizada a partir tias áreas que não serão atingidas pelo enchimento do
reservatório, principalmente as margens íngremes, e às

poucas áreas

florestadas presentes, mais maciçamente em topos tle morro. As porções
de várzea mais próximas ao rio Mucuri que serão inundadas poderão ser
substituídas por oulras similares. Desta forma, as espécies poderão ser
mantidas pelas populações ocorrentes na região.
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Quanto á qualidade da água do futuro reservatório, as alterações a
serem produzidas, provavelmente não irão afetar os anfíbios, que não
ocupam o leito do rio em si, devido a fatores como força da água e
elevado número de predadores.

Tais efeitos poderão ser minimizados com a aplicação dos programas de
"Educação Ambiental": "Limpeza da Bacia de Acumulação";

"Acompanhamento do Desmatamento da Bacia de Acumulação e do
Enchimento do Reservatório"; "Recomposição da Vegetação tio Entorno
do Reservatório" e "Programa de Controle Ambiental das Obras";

"Acompanhamento do Desmatamento da Bacia de Acumulação e do
Enchimento úo Reservatório"; "Monitoramento da Herpetofauna".

8.3.2.4 - Perdas de Populações de Aves Florestais com
a Inundação de Capoeirinha e Mata Ciliar
Com a formação do reservatório, caso sejam inundados setores florestais
que não tenham sido cortados em período prévio a esta fase (devido a
impedimentos logísticos), são previstos a ocorrerem os mesmos impactos
descritos para as comunidades tle aves durante o desmatamento da bacia
de acumulaÇÜO (anteriormente exposto na Fase tle Construção), quais
sejam:

• tendências de espécies florestais se dispersarem para fragmentos
florestais (capoeiras de floresta estacionai semidecidual e mata ciliar)

marginais ao reservatório, tendo as comunidades de tlossel e de estratos
medianos uma maior facilidade de deslocamento do que aquelas

terrestres c de sub-bosque (devidoao seu baixo potencial de dispersão);
• riscos de distúrbios populacionais e de comportamentos ofensivos em

fragmentos florestais de pequeno tamanho (com
conseqüências para espécies raras e ameaçadas de extinção);

maiores

• consideração de tais eventos como moderados (ainda que negativos e

importantes), devido aos seguintes aspectos: o alagamento irá atingir
áreas de pequeno tamanho de capoeira de floresta estacionai
semidecidual e de mata ciliar, tendo abrangência local.

Cabe mencionar que os impactos supracitados poderão ser mitigados

pela implantação tios projetos de "Acompanhamento do Desmatamento
da Bacia de Acumulação c do Enchimento do
"Recomposição da Vegetação do Entorno tio

Reservatório",
Reservatório",

"Monitoramento de Aves Ameaçadas de Extinção" e "Programa de
Criação tle Unidade de Conservação".
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8.3.2.5 - Perdas de Populações de Aves Generalistas e

Campestres com a Inundação de Pastagens e Áreas
Cultivadas

O alagamento de pastos limpos, pastos sujos e áreas cultivadas irá

provocar a fuga e/ou perda local de populações tle aves generalistas e
campestres. cm sua maioria comuns e de ampla distribuição geográfica.
Além disto, a rebrota de vegetação herbácea e arbustiva em setores

desmaiados já poderá ter permitido a colonização de algumas populações
destas comunidades. Entretanto, localmente representadas por grandes

populações e hábeis em explorar ambientes abertos, as mesmas poderão
facilmente repovoar as formações campestrcs marginais e dominantes,
bem como áreas a serem posteriormente reabilitadas pelo
empreendimento, traduzindo um impacto de baixa magnitude. Além

disto, tais eventos supracitados poderão ser mitigados pela implantação
dos projetos tle "Controle Ambiental do Canteiro de Obras",
"Acompanhamento do Desmatamento da Bacia de Acumulação e do
Enchimento do Reservatório", "Monitoramento de Aves Ameaçadas tle

Extinção", "Programa tle Criação de Unidade de Conservação" e

"Recuperação de Áreas Degradadas pelasObras".
8.3.2.6 - Perdas de Populações de Aves Generalistas e
Campestres com o Alagamento de Benfeitorias Rurais

A inundação da bacia de acumulação irá atingir benfeitorias rurais, que
incluem quintais e pomares nos terrenos. A supressão destes hábitats irá

gerar a fuga e/ou perda local de populações de aves generalistas e
campestres, ern sua maioria comuns e de ampla distribuição geográfica.
Hábeis em explorar ambientes abertos c manejados, poderão facilmente

repovoar áreas a serem reabilitadas pelo empreendimento e áreas onde
serão implantadas propriedades relocadas e/ou permutadas. Estes
eventos, aliados ao pequeno tamanho destes ambientes na AID c

permanência em locais não atingidos, além da relocação tle propriedades
rurais atingidas, traduz um impacto de baixa magnitude sobre as
comunidades de aves referidas. Cabe ressaltar que. no CASO de relocação

de propriedades, após a implantação definitiva dos moradores, espécies

cinegéticas poderão vir a ser pressionadas por coletas predatórias.
constituindo impactos de maior magnitude, principalmente se incidirem
cm elementos ameaçados de extinção, como o canarinho-chapinha
[Sicalisflaveolâ).

Os efeitos supracitados poderão ser mitigados pela implantação dos

projetos de "Acompanhamento do Desmatamento da Bacia de
Acumulação c do Enchimento do reservatório", "Recuperação tle Áreas
Degradadas pelas Obras", "Educação Ambiental", "Monitoramento de
AvesAmeaçadas de Extinção" e "Programa de Comunicação .Social".
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8.3.2.7 - Eventos Dinâmicos nas Populações de Aves

Aquáticas na Área do Reservatório
O alagamento de brejos sazonais, que se formam durante a estação
chuvosa em várzeas e baixadas, irá surtir em fugas provisórias de

populações de aves aquáticas. Além disto, ao longo do enchimento do
reservatório, poderão ser formados "aglomerados de matéria orgânica",

provenientes dos

próprios

brejos. Tais aglomerados

sustentam

comunidades vegetais e faunísticas e poderão flutuar durante o
enchimento, em direção ao eixo do barramento. A longo prazo, algumas

macrõfitas

aquáticas

possuem

facilidade

em

gerar

explosões

populacionais, podendo interferir na qualidade da água do reservatório.
Da mesma forma, o lixo por ventura existente nos cursos d'água poderá
ser também conduzido em direção ao barramento, podendo gerar alguns
transtornos.

Em áreas de remanso. áreas brejosas poderão se originar, ao longo do
tempo. Junto à expansão do sistema aquático, constituída pelo espelho
d'água do reservatório, poderá haver a recoloni/ação das comunidades
de aves aquáticas, por serem dotadas de uma alta capacidade de
dispersão. Assim, para elas os impactos serão positivos, importantes,

locais, á longo prazo c reversíveis. Cabe ainda mencionar que a maior

área úmida poderá ainda favorecer o suporte de maiores populações de
algumas espécies de aves aquáticas, como aquelas natantes.
De qualquer modo tais eventos poderão ser acompanhados pela
implantação do "Projeto de Acompanhamento tio Desmatamento da
Bacia

de

Acumulação

e

do

Enchimento

do

Reservatório"

e

"Monitoramento de Aves Ameaçadas de Extinção".

8.3.2.8 - Dispersão de Populações da Mastofauna
Durante o alagamento da bacia tle acumulação, é esperado que as

populações de mamíferos ainda presentes neste setor (como aqueles de
hábito campestre e generalista), migrem para outros ambientes da AID.
Pais impactos são considerados de média magnitude c moderados e
poderão ser minimizados com a aplicação dos programas de "Educação
Ambiental"; "Limpeza da Bacia de Acumulação"; "Recomposição da

Vegetação do Entorno do Reservatório" c "Programa de Manejo e
Conservação dos Solos"; "Acompanhamento do Desmatamento da Bacia
de Acumulação e do Enchimento do Reservatório"; "Monitoramento de
Mamíferos Ameaçados de Extinção".
8.3.2.9 - Impactos sobre a Ictiofauna

perda de populações coma alteração e eliminação de
Hábitats

A alteração e eliminação dos hábitats dentro da área de influência direta
(reservatório) é um fator marcante, principalmente se considerarmos os
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23 km de extensão do reservatório de Mucuri. Perdas tle sítios

aaujiental

de desova, alevinagem c alimentação dos peixes, podem comprometer
algumas populações que são encontradas hoje na área. Espécies com
hábitos tle vida (reprodução, alimentação) ligados diretamente ao
substrato rochoso (cascudos e outras espécies bentônicas), deverão ser as

mais impactadas, uma vez que este tipo de ambiente ficará a uma
profunditlade considerável e principalmente pela sua perda através da
sedimentação de areia e argila. Deve-se considerar que este grupo de
peixes atualmente é bem representado na região.
A PCH Mucuri lera a casa de força acoplada a barragem, eliminando a
necessidade de túnel de adução e consequentemente a manutenção de um

trecho do rio seco durante uma parte do ano. Deste modo, para a área de
jusante do barramento, as principais alterações estarão relacionadas ã
qualidade física e química da água turbinada e a mudanças no ciclo de
flutuação do rio.

O barramento poderá ser responsável por alterações na qualidade da

água a jusante

através da mudança na estrutura física, química c

biológica do rio Mucuri. No entanto, o pequeno tempo de residência da
água no reservatório, deve diminuir a magnitude deste impacto, com
menores efeitos sobre a ictiofauna da região.

Alterações na Estrutur/I das Comunidades de Peixes

Os impactos da PCH Mucuri sobre a ictiofauna serão analisados
considerando a nova conformação tio rit) após a construção da barragem,
ou seja:

• a jusante do reservatório;
• a montante do reservatório;

• na área alagada (reservatório).

É preciso considerar que a biologia de parte das espécies não é totalmente
conhecida, embora venha sendo produzido conhecimento, principalmente
relacionado ao ciclo de vida das espécies migradoras e daquelas
consideradas reofílicas . Em unia avaliação adequada tios impactos de

um barramento sobre peixes migradores se pressupõe, no mínimo, o
conhecimento do porque, quando e quais são os sítios e as rotas

utilizadas pelos peixes. Os Impactos descritos a seguir são, desta forma,
fundamentados naqueles mais freqüentemente observados em outros
barramentos, c no conhecimento disponível para a região.

No Quadro 91 é apresentada uma síntese (teórica) da intensidade dos
impactos sobre as espécies de peixes, considerando-se as três regiões
descritas acima. A elaboração deste Quadro foi baseada em dados

1 neste trabalho, suo consideradas espécies rrofílicus aquelas que necessitam <lo ambienlc

lóliro (águas cormiles) para tomplclarcm o seu tido de vida
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disponíveis para as comunidades de peixes de outras bacias ambiental
com barramentos, além das informações específicas sobre a biologia de

algumas espécies. No entanto, esta análise tem caráter qualitativo e

representa uma primeira tentativa de sintetizar as informações
disponíveis. Certamente erros e omissões poderão estar presentes.
Cinco situações foram consideradas:

• inalterada:

espécies

que

não

deverão

ser

impactadas

substancialmente;

• favorecida: espécies
populacional;

• prejudicada:

espécies

que

poderão

impactadas,

experimentar

um

que

diminuir

poderão

aumento

cm

abundância;

• nmito prejudicada: espécies que deverão experimentar um acentuado
decréscimo na abundância;

• indeterminado: populações cujo conhecimento atual não permite
realizar previsões.
QUADRO 91: INTENSIDADE DOS I.WACIOS SOBRE AÍ ESPÉCIES DE PEVCES DO RIOMUCURI COM ACONSTRUÇÃO DA
PCH MUCURI, CONSIDERANIX>-SEASÁREAS DE/USANTE',O RESERVAIÓRIOE AMONTANTE,
Regiões
Espécies

rio a jusante

reservatório

rio a monlante

inalterada

Astvanax bimaculatus

inalterada

favorecida

Astvanax taenlatus

inalterado

favorecida

inalterada

Awaous tajaska

indeterminado

indeterminado

Riyconferox

indeterminado

prejudicada
muito prejudicada

Hrycon vermelha

indelerminado

muito prejudicada

indelerminado

Cichasoma facetum

inalterada

favorecida

inalterada

Cichln ocrllaris

inalterada

favorecida

inalterada

Ctarias gariepinus

indeterminado

indeterminado

indeterminado

Corymbophanes tf. bahianus

inalterada

muito prejudicada

inalterada

indeterminado

Crenicicblii murahtm

inalterada

indeterminado

inalterada

Cyphocharax gilbed

inalterada

indeterminado

indeterminado

Cyprinus carpio
Drfliimv angulicattda
Geophagus brasiliensis

inalterada

favorecida

inalterada

inalterada

muito prejudicada

inalterada

inalterada

favorecida

inalterada

Cd.inidium mclanopterum

inalterada

indeterminado

indeterminado

Gvmnotns carapo

inalterada

favorecida

inalterada

lloplias laecrdae

inalterada

prejudicada

inalterada

lloplias malabariais

inalterada

favorecida

inalterada

llvpostomus affinis

inalterada

prejudicada

inalterada

Hvposlomus tuelkeni

inalterada

muito prejudicada

inalterada

prejudicada

inalterada

Leptirtnusconnvstris

prejudicada

Leporinus copelandii

prejudicada

Leporinus monn\Tops

Inalterada

muito prejudicada
muito prejudicada
muito prejudicada

Leporinus steindachncri

indeterminado

indeterminado

indeterminado

Oligosarcus acutirostris

inalterada

favorecida

inalterada

t lr(1.'l ll.'.-i.'"l, •,[».

inalterada

favorecida

malteradu

|in judn m\í\
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Regiões
Espécies

r li- -1 |,is,iMtr

reservatório

rio n montante

Pachyums adspersus

inalterada

indeterminado

Indeterminado

Parauchenipterus striatulus
Pogonopoma wertheimeri

inalterada

indeterminado

inalterada

inalterada

indeterminado

inalterada

ProcMlodus i.mfwiiuVs

prejudicada

muito prejudicada

prejudicada

inalterada

indeterminado

inalterada

inalterada

favorecida

inalterada

Psctidauchenipterus affinis
Rhamdia quclen

• " considera-se aqui, umaárea maior que o trecho imediatamentea /usante da barragem,locai onde
certamente serào reg!straix>s lwacios sobre praticamente. iodasas espécies de peixes, principalmeme
emfunção do regime de operação da u.mna.

Alterações nas Comunidadls de peixes no Reservaiório
Com .1 formação do reservatório da PCH Mucuri, baverá uma alteração
substancial na estrutura tias comunidades de peixes presentes na área

alagada. A principal será a eliminação de espécies dependentes das
condições lóticas (reofílicas) c do tipo de substrato (fundo rochoso)
predominante na região. Nesta área que são previstos os impactos mais
intensos sobre a ictiofauna. Entre as espécies mais afetadas destacam-se

os cascudos, a piabanha, a vermelha e alguns piaus.
Também deverá ser observado um aumento de populações capazes de
colonizar ambientes lènticos. Uma das conseqüências da transformação

do ambiente lótico para léntico será o favoretimento de espécies

euritópicas, ou seja, que conseguem se manter nas mais variadas
condições c ambientes. Algumas espécies nativas (carás, traíra, bagres,
lambaris, entre outras) (foto 10) deverão ser beneficiadas, como tem sido
demonstrado em estudos realizados em diversos outros reservatórios

(Castro eArcifa, 1987; Agostinho ei af., 1994).
Por serem características cm ambientes lènticos, o tucunaré e a tilápia

(espécies exóticas) (Foto II), presentes em baixas densidades na área de
influência indireta da

PCH Mucuri, poderão ter suas populações

ampliadas. Ambientes tipicamente lènticos, ideais para essas espécies, são

pouco comuns no rio Mucuri, o qual também se caracteriza pela
ausência de lagoas marginais.

Essas características fisiográficas

funcionam, de certo modo, como reguladoras da expansão destas

espécies exóticas. Com a formação do reservatório e as mudanças no rio,
estes ambientes serão ampliados, eliminando em parte esta regulação
natural. Embora a maioria das espécies exóticas seja passível de

exploração na pesca, o aumento de suas populações não significa que o

impacto será benéfico para o ambiente cm questão. Na maioria dos
ambientes onde foram introduzidas espécies exóticas, o aumento de suas

populações se deu em função da redução ou eliminação das espécies
nativas (Zarel e Paine, 1973; Courternay Jr. e Stauffcr Jr. 1984; Buckup.

1990; Santos et aí. 1994; Agostinho e Júlio .Ir., 1996).
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EFEITOS SOBRE A ICTIOFA UNA DEVIDO ARISCOS DE EUTROFIZAÇÃO
Eutrofização é provocada pela entrada excessiva tle nutrientes no corpo
d'água, sendo bastante significativa em áreas sob intenso cultivo, ou

sujeitas a despejos domésticos sem prévio tratamento. Uma das
principais conseqüências deste processo para a fauna de peixes é a
diminuição da riqueza de espécies, principalmente através da
substituição das espécies mais sensíveis.
Atualmente, o trecho tia bacia na área de influência da PCH Mucuri não

está sujeito ao aporte expressivo de esgotos domésticos, uma vez que não
existem cidades de grande porte a montante do mesmo. Também não são
observadas práticas agrícolas intensas, reduzindo ainda mais a

probabilidade deste evento ocorrer. Em função do reservatório apresentar
tempo médio tle residência da água de 23 dias, a eutrofização não deverá
constituir um problema, pelo menos inicialmente.
Efeitos sobre a pesca

São são previstos impactos sobre a atividade de pesca profissional, uma
vez que esta não é realizada na região diretamente afetada pela PCH
Mucuri. Entretanto, com a alteração do ambiente nesta área, é previsível

que o pescado capturado pelos pescadores amadores sofra mudanças
substanciais. Este tipo de alteração deverá ser mais intenso no
reservatório, conforme já discutido anteriormente.

Atualmente as espécies de maior porte e amplamente utilizadas na pesca
HO rio Mucuri possuem comportamento migrador ou são reofílicas
(crumatâ, alguns piaus, cascudos, vermelha, piabanha). Com a

construção da barragem estas espécies deverão ser afetadas
negativamente, através da diminuição do recrutamento (falhas na
reprodução) e por eliminação de hábitats preferenciais, tornando a pesca
esportiva local menos produtiva e atrativa.
Como forma de atenuar este impacto, é necessário que estas espécies c

outras que venham a se mostrar importantes localmente sejam objeto de
estudo mais detalhado, permitindo que medidas mitigadoras
(transposição de peixes, recuperação de hábitats, etc...), possam ser

avaliadas quanto à sua efetividade e, se implementadas, apresentem
maiores chances de resultados satisfatórios.

Deve-se considerar que logo após a formação tio reservatório é possível
que haja um aumento populacional tle algumas espécies ("boom"

populacional), processo que poderá atrair pescadores para a região. Deste
modo, a ocorrência desse evento deverá ser avaliada em conjunto com o

monitoramento da ictiofauna. Estes estudos deverão ser capazes de

fornecer subsídios para normalização adequada da pesca profissional,
caso venha a ser estabelecida na área tle influência tio empreendimento.
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Aprisionamento de Peixes emPoças e mortandade emàreas
rasas e Secas

Após o fechamento das comportas da PCH Mucuri haverá um súbito
abaixamento do nível da água a jusante da barragem, com possibilidades
tle aprisionamento cie peixes nas poças e eventuais mortandades nas
áreas mais rasas e que permanecerem secas. Deste modo, este impacto

poderá ter caráter intenso, embora com duração temporária e localizado
somente a jusante da barragem.

Impacto

adicional do

enchimento

do

reservatório

poderá ser

proporcionado pelo alagamento de eventuais tanques de piscicultura, o
que poderia significar a introdução de espécies exóticas. Este impacto.

caso venha ocorrer, poderá significar uma importante fonte de impacto
sobre a ictiofauna nativa, mas pode ser evitado através de vistoria da

área cm período anterior ao enchimento para despesca total dos
eventuais tanques.

8.3.2.10 - Alterações na Qualidade das Águas
A Fase de Enchimento é considerada a partir do fechamento do canal de
desvio do rio Mucuri, com o conseqüente alagamento da área de

inundação do corpo do reservatório, finalizando-se ao término do
enchimento. Inicialmente, deve-se salientar que esta fase se dará em um

períotlo de tempo relativamente curto, devido às pequenas dimensões do
reservatório. Na verdade, os principais impactos potenciais sobre a

qualidade das águas decorrentes do enchimento se tornarão evidentes,
durante os primeiros meses de operação do novo sistema.

Formação do Reservatório
Durante o período de formação do reservatório, as águas do rio Mucuri
irão receber contribuições de sólidos e compostos orgânicos e inorgânicos

presentes na bacia de inundação, por ocasião t\o alagamento dessas
áreas.

No tocante á incorporação de matéria orgânica presente na biomassa
remanescente na bacia de inundação, durante o enchimento do
reservatório, foi realizada uma avaliação considerando-se uma

estimativa a partir tle cálculos sobre o potencial tle consumo de oxigênio
e liberação de fósforo e nitrogênio.
No caso em estudo, a área de terra a ser inundada com a criação tio
reservatório será de 800 ha, no N.A. máximo operativo na cota 215,00

m. A vegetação presente nessa área é basicamente representada por

pastagens com gramíneas (720 ha) e capoeirinha de floresta estacionai
scmidecidual/floresta ombrófila densa (80 ha). As áreas de vegetação tle
arbustiva/arbórea serão desmaiadas, não implicando em afogamento
dessa biomassa. Entretanto, após a retirada do material lenhoso a
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desprezada.
Considerou-se a biomassa de serrapilheira para o tamanho da parcela de
vegetação de arbustiva/arbórea na área de inundação, por estimativa a
partir de dados apresentados por Santos ei a/. (1999), bem como a

biomassa de gramíneas presente na área a ser inundada, a partir de
valores médios de produtividade apresentado cm Pupo (1985).
Utilizando-se de laxa estimadas por Branco e Rocha (1977), a partir de

experimentos

realizados durante 30 dias, a decomposição pelo

afogamento da biomassa remanescente nas áreas de inundação tem um

potencial tle consumo de 201.600,00 kg de oxigênio dissolvido, com uma
conseqüente liberação de cerca de 2.451,12 gramas de nitrogênio e
341,04 gramas de fósforo.

O enchimento tio reservatório está previsto para o mês de dezembro. Os
prazos máximos para o enchimento serão de 30 dias, até a soleira do
Vertedouro (203,60 m), e de 53 dias para alcançar o N.A. Máximo
Normal
(El
215,001,
considerando-se
condições
hidrológicas

desfavoráveis de aporte tle vazões na época do enchimento. Durante esse

período, as águas do reservatório apresentarão níveis mais reduzidos de
oxigênio dissolvido, tendo em vista uma potencialidade máxima de DBO
cm decorrência do consumo de oxigênio pela decomposição da biomassa

inundada, calculado acima. Entretanto, os níveis potenciais de liberação

tle fósforo e nitrogênio, decorrente da decomposição dessa biomassa, não
acarretarão em concentrações elevadas nas águas do futuro reservatório.

A DBO potencial poderá ser em torno de 1,75 mg de 02/l, sendo que o

nitrogênio e fósforo poderão alcançar valores máximos de 0,000021 e
0,0000030 mg/l, respectivamente.
Verifica-se portanto que os potenciais de consumo de oxigênio e liberação
de fósforo c nitrogênio, pela decomposição da biomassa, mostram-se

baixos. Considerando um tempo médio de renovação de água calculado
cm 24 horas, os efeitos reais desses fatores serão mínimos, uma vez que

a quantidade de biomassa a ser afogada será paulatinamente decomposta

e seus produtos diluídos e carreados do reservatório, reduzindo ainda
mais o risco de comprometimento da qualidade das águas a jusante.
Uma outra decorrência direta da inundação das áreas marginais é um

aumento na concentração iônica da água pela dissolução de compostos
solúveis presentes nessas áreas, bem como um possível deslocamento do
equilíbrio ácido-básico do meio. No caso em estudo, projeta-se uma
tendência no sentido de maior acidez carbônica, causada pelo aumento
nos níveis tle gás carbônico derivado dos processos de decomposição da
matéria orgânica inundada. Estima-se que esse impacto seja de baixa
magnitude por ser de curta duração, restrito ao período de enchimento.
No tocante às principais comunidades hidrobiológicas, as modificações

na composição e estrutura decorrerão principalmente de um maior
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leito que também podem ser planctônicos, tendo em vista o aumento da
residência da água ocasionada pela criação do reservatório.

Prevê-se um pequeno crescimento das populações de algas clorofíceas e
cianobactérias, em resposta a um aumento momentâneo nos teores de
nutrientes decorrente da inundação das áreas marginais. Esse impacto
terá um caráter temporário, sendo restrito ao período de enchimento.
Neste aspecto particular, salienta-se que logo após a fase de enchimento

o tempo tle retenção das águas será pequeno, em virtude de tratar-se
ainda da época final de pluviosidade, determinando ainda uma razoável
Lixa de renovação das águas dentro do reservatório, diminuindo a

magnitude

desse impacto.

Além disso,

entende-se

que,

pelas

características verificadas nesse estudo, o crescimento esperado será

muito aquém tios níveis que implicariam cm comprometimento à
qualidade ambiental e sanitária desse sistema.
As Comunidades bcntònicas estarão submetidas a uma maior restrição ã

disponibilidade de substratos rochosos, tendo em vista as perdas desses
hábitats nas áreas marginais, bem como pela diminuição expressiva do
fluxo de água, em especial aos organismos adaptados às velocidades da
correnteza. Tal fato favorecerá a implantação de organismos mais

adaptados ao substrato do tipo argiloso/arenoso, que será predominante
no novo ambiente.

Trecho do rio mucuri a Jusante da Casa de força

Uma vez que a casa de força não estará ainda cm operação durante o
enchimento, as vazões de saída pela barragem, deverão determinar uma

redução nas vazões logo a jusante do eixo. Salienta-se que as vazões de

saída pela barragem não serão inferiores a 99,50 mVs, mantendo-se
sempre bem maiores que a vazão média de longo termo. Essa redução

potlerá acarretar em uma efetiva perda de hábitats para as comunidades
bentônicas em decorrência da diminuição da largura da calha úmida no

rio. Tal fato poderá ter um reflexo direto em termos tia disponibilidade de
recursos alimentares para a ictiofauna nativa presente neste trecho. Por
outro lado, potlerá ocorrer um crescimento de algas perifíticas em poças
e entre os blocos de pedras, devido à redução no tempo de renovação da
água.

Em termos da qualidade das águas, entende-se que nesse trecho, nessa
fase, não será muito diferente das características prognosticadas para a

qualidade das águas do futuro reservatório durante o enchimento.
Salienta-se, todavia, que a presença de corredeiras nesse percurso do rio
certamente propiciará relevantes taxas de acração física às águas,
melhorando sua qualidade, como conseqüência das condições oxidativas
determinadas por esse processo. Nesse sentido, considera-se que nesse

trecho a qualidade das águas deverá se manter satisfatória.
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8.3.3 - Meio Antrópico

ambiental

8.3.3.1 - Efeitos a serem Gerados sobre o Meio Sócio
econômico

Na fase de Enchimento, os seguintes efeitos são previstos de ocorrerem;

• inundação tle 800.0 ha de área rural para a formação tio reservatório,
Com a redução de áreas de pastagens e matas, além de áreas

agricultáveis, gerando prejuízos à nível individual. Impado irreversível,
de ocorrência local e a médio prazo, de efeito negativo e de valoração

importante, significativa c tle alta magnitude;
• inundação tle aproximadamente 11 km de estratlas, podendo
comprometer o acesso c ligação entre as propriedades e as referidas
sedes municipais. De ocorrência local e irreversível, este impacto é
negativo, de ocorrência a médio prazo, porém não importante, pouco

significativo e tle baixa magnitude, tendo em vista estar previsto a
recomposição dos acessos afetados em melhores condições
operacionais;

• possibilidade tle restrição de uso nas propriedades tia AID, em área que
deverá ser objeto de disciplinamento pelo IEF (faixa de 100 m).
Conforme levantamentos planialtimétricos preliminares e entrevistas
com os proprietários da AID,
no conjunto estudado o uso

predominante desta faixa é representado por áreas de pastagens e
matas, além de benfeitorias. Este impacto é pouco significativo, de

médio prazo, local, negativo, porém de baixa magnitude, tendo em
vista sua reversibilidade, determinada pela possível continuidade dos
usos atualmente praticados, o que lhe confere caráter de pouco
importante;

• riscos de acidentes para a população decorrentes da evasão de ofídios,
insetos e outros animais peçonhentos. Pouco importante e de
ocorrência a médio prazo, este impacto negativo tem abrangência local,
sendo considerado reversível e pouco significativo c de baixa
magnitude.

Todos estes impactos poderão ser atenuados ou acompanhados pela
execuçãodo "Programa tle Socioeconomia" e "Programa de Sensibilização
Social".

8.3.3.2 - Efeitos a serem Gerados sobre o Patrimônio
Cultural

Iodos os impactos a seguir previstos poderão ser atenuados ou
acompanhados pela execução do "Programa de Prospecção e Resgate

Arqueológicos" c "Programa de Educação Patrimonial".
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PATRIMÔNIO EDIFICADO

Na AID, a elevação do nível d'água do rio Mucuri em conseqüência do
enchimento do reservatório resultará na perda do patrimônio edificado
das propriedades que, embora de pouca expressão arquitetônica.

apresentam conotações própriastia ocupação histórica local.
O comprometimento impactante reside na perda total ou parcial das
terras, inviabilizando ou dificultando o bom aproveitamento da
propriedade rural, couto também a própria permanência dos costumies e
das relações pessoais dos moradores locais.

A perda de qualquer "patrimônio", edificado ou não, é sempre um
impacto. No caso do Patrimônio Edificado da PCH Mucuri, o que confere
maior estatuto de perda é o diagnosticado na visão antropológica de "
valores intangíveis", constitutivos do universo cênico, já consolidados e
materializados naquela população, sobretudo,
nos cemitérios
particulares onde demarcaram-se as existências de vida, as conquistas e o
apego simbólico àquelas terras.

Objetivando amenizar os efeitos negativos desse impacto c propiciar
resultados positivos, faz-se necessária a implementação de medidas

mitigadoras e compensatórias às irreversíveis perdas. No caso dos
cemitérios particulares sugere-se o traslado tios restos mortais dos
familiares que assim o desejarem, para o cemitério municipal de Carlos

Chagas. Nas Ali e AID, os estudos relativos aos impactos sobre o
Patrimônio Cultural deverão ser estendidos, de modo a mitigar e/ou

compensar as perdas decorrentes da implantação do Empreendimento.

Patrimônio Arqueológico
Os três sítios arqueológicos identificados (um, historiei) e dois préhistóricos) poderão ser atingidos pelo enchimento do reservatório, caso
as medidas de minimização estabelecidas não sejam observadas. A

submersão dos sítios arqueológicos registrados é considerado impacto
negativo, de abrangência local, de caráter irreversível, importante e tle
alta magnitude. Este impacto poderá ser amenizado por meio do
"Programa de Prospecção e Resgate Arquclógicos".

8.4 - FASE DE OPERAÇÃO
8.4.1 -Meio Físico

8.4.1.1 - Alteração do Perfil do Rio em Função do
Rebaixamento do Nível de Base

A área localizada a jusante do reservatório sofre mudanças significativas

em função do controle artificial das descargas líquidas e tle sedimentos
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no reservatório. O perfil do no será alterado em função do ambiental
rebaixamento do nível de base. Haverá um entalhamento do leito e

erosões nas margens com conseqüentes assoreamentos a jusante.
A cobertura vegetal é a defesa do terreno contra a erosão, pois o protege

contra o impacto tlireto tias gotas de chuva, dissipa a energia das águas
tle escoamento superficial, aumenta a infiltração e a capacidade de
retenção de água por ação das raízes e também da matéria orgânica.
Assim, recomenda-se que sejam recuperadas as áreas propensas a erosão

e que se mantenha uma faixa tle vegetação ao longo de todo o
reservatório, com o fim de evitar erosão por ação das ondas nas encostas

e para conter os sedimentos provenientes das mesmas através do

"Programa tle Recuperação de Áreas Degradadas" e Projetos de "Educação
Ambiental", "Projeto de Recomposição da Vegetação do Entorno do
Reservatório" e pelo "Programa de Manejo e Conservação tios Solos".
8.4.1.2 - Assoreamento de Cursos Dágua e do
Reservatório

Os sedimentos provenientes de processos erosivos instalados são
naturalmente carreados para os cursos d'água.
Com ti aumento dos processos erosivos nas margens do reservatório, a
tendência será o assoreamento gradual também do lago. Estes impactos

poderão ser amenizados com a implantação de medidas mitigadoras,
como a estabilização de erosões e monitoramento tias encostas, bem
como pela revegetação ciliar.

8.4.1.3 - Alterações no Patrimônio Natural
Durante a operação, a jusante, o rio terá sua vazão regularizada,
retomando o

seu curso natural.

A montante, como foi

descrito

anteriormente, o impacto maior está sobre as corredeiras e ilhotas, que

serão submersas. Porém, este impacto será compensado em parte pelo
surgimento do lago do reservatório, que ao juntar ao conjunto de
corredeiras a montante da área de remanso, poderá se tornar um
atrativo turístico.

8.4.2 - Meio Biótico

8.4.2.1 - Aumento de Áreas Preservadas e da Umidade
do Solo

Dois efeitos ativem desta nova situação, ambos considerados positivos

.sobre a ótica ambiental. A criação do

reservatório implica em

transformar as novas superfícies marginais, até o limite de 100 m, em
áreas de preservação permanente (APP), conforme Resolução CONAMA
04 de 18/09/1985. Considerando o perímetro médio tle 80 km. será
criada uma área marginal contínua de 800 ha a ser preservada.
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Ocorrerá, portanto, um incremento da superfície total designada, come»
APP na AID, boje representada, nas imediações dos cursos d'água, por

faixa tle 50 m a partir das margens do rio Mucuri, e de 30 m a partir das
margens dos demais córregos. A situação real, no entanto, não condiz
com a lei, pois não há faixas naturais preservadas ao longo do rio
Mucuri, e sim pastagens, com presença de árvores isoladas ou pequenos
aglomerados tle vegetação de maior porte.
A criação de uma APP implicará em diversas restrições legais, conforme
Lei Ecderal 7511. Nestes locais é proibida a supressão da cobertura
vegetal original e seu uso como pastagem ou lavoura. Seu único objetivo

é a preservação, abrindo a possibilidade tle manutenção da diversidade
biológica nas áreas abrangidas c melhor conservação dos solos às
margens do corpo d'água. No entanto, vale lembrar que, apesar da lei,
são raras na Al as APPs realmente preservadas.

Outro aspecto digno de nota refere-se ao aumento do teor de umidade do
solo nas regiões marginais ao reservatório, fato que potlerá favorecer a
colonização e o desenvolvimento, nestas áreas, de espécie típicas de

ambientes ciliares, o que antes não ocorria, devido ao estresse hídrico.
Este fato poderá contribuir para o sucesso de futuros plantios, destinados
à formação de matas marginais ao lago.
O ambiente criado na eventual zona de dcplcção deverá possibilitar a

colonização por espécies típicas de locais brejosos, a exemplo das
gramineas capim-de-capivara {Paiticunt Hvtthire) v capim-navalha
[Paspalum sp), recursos utilizados por populações de capivaras,
eventualmente compensando as áreas de uso atual a serem inundadas.
8.4.2.2 - Efeitos sobre a Herpetofauna

Para esta fase, deverão ocorrer variações constantes no nível e vazão da

água na área do reservatório, provocantlo variações nos ambientes
disponíveis para a herpetofauna. Provavelmente as espécies ocupantes
destes setores terão eme realizar movimentações locais em busca de

ambientes similares. Tais impactos poderão ser acompanhados pela a
implantação do "Projeto de Monitoramento da Herpetofauna".

8.4.2.3 - Fuga de Fauna Silvestre com a Produção de
Ruídos, Trânsito de Pessoas e de Maquinário e Riscos
de Coletas de Exemplares

Durante a Ease de Operação, a maior parte dos impactos causados sóbri

as populações de aves e mamíferos já terão ocorrido, não havendo assim,
nenhum impacto relevante na mesma. Além disto, será desativada a
maior parte dos postos de trabalhos contratados para as obras de
implantação, assim, será baixo o trânsito de pessoas e tle maquinário nas
vias de acesso e nas áreas das obras. Assim, acredita-se que será pequena
a movimentação humana e de maquinário e haverá uma menor
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bem como de riscos de atropelamentos c de coletas predatórias de

exemplares de aves silvestres. Assim, será um impacto de baixa
magnitude, podendo ser considerado desprezível para esta fase, podendo
ser mitigado com a implantação do "Programa de Comunicação Social" e

projeto de "Educação Ambiental".
8.4.2.4 - Alterações nas Comunidades de Peixes a

Montante e Jusante do Reservatório
Nos trechos de jusante e montante do reservatório, é previsto que os

maiores impactos ocorrerão sobre as espécies migradoras. Os efeitos úã
PCH - Mucuri sobre estas espécies dependerá da capacidade tias mesmas
completarem seus ciclos de vida no trechos lóticos remanescentes. Para
as populações de espécies migradores que forem mantidas a montante tia
represa (e.g. piaus, curimatã e vermelha), o.s impactos poderão ser mais

expressivos do que para aquelas de jusante. A intensidade deste impacto
estará ligada diretamente à capacidade destas espécies cm se reproduzir a
montante deste barramento, e da efetividade das medidas mitigadoras

que serão adotadas.
Como destacado anteriormente, o trecho lótico remanescente, a jusante

da barragem será de aproximadamente 100 km, considerado neste
estudo como suficiente para manutenção das populações registradas
neste estudo. Além da própria calha do Mucuri existe o rio Pampa, que

segundo tis dados obtidos abriga populações expressivas de várias
espécies desta bacia.

Grande parte tios impactos a jusante da casa de força estarão
relacionados às modificações do regime fluviométrico diário do rio,

provocadas pela operação da usina. Embora este tipo de impacto não
tenha sido adequadamente estudado no Brasil, é possível prever que será
irreversível e se estenderá por um trecho relativamente extenso do curso
do rio Mucuri. Na Figura 37 é demonstrado o grau de alteração
fluviométrico diário ao qual o rio Mucuri será submetido após a

implantação da PCH Mucuri. Com pode ser observado, em somente dois
meses (janeiro c dezembro), as alterações diárias podem ser consideradas

pouco significativas. Nos demais meses, as alterações deverão influenciar
a ictiofauna de forma mais significativa.
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Segundo dados disponíveis na literatura, variações bruscas no nível
fluviométrico são responsáveis pelo empobrecimento das comunidades

aquáticas dos ambientes lóticos a jusante de barramentos. Os fatores
responsáveis por estas mudanças não são claramente entendidos, mas
estão relacionados com mudanças nas condições do hábitat hidráulico.

Entre as alterações observadas, estão aquelas relacionadas ao arraste dos
organismos, mudanças na taxa de recrutamento c na condição
nutricional tle algumas espécies {Gore. 1977; Corrarino e Brusven, 1983;
Perry e Perry. 1986; DcJalon ei aí., 1988).

Apesar da magnitude cio impacto, não são previstas cxlinções de espécies
de peixes. As alterações se processarão ao nível de estruturação das
comunidades, devendo ser objeto de acompanhamento após a formação
tio reservatório e início da operação.

8.4.2.5 - Alterações na Qualidade da Água
Conforme já mencionado, durante os primeiros meses de operação do

empreendimento serão ainda detectados os principais impactos
decorrentes do enchimento. Após esse período inicial, o reservatório

começará a apresentar características de um sistema semi-léntieo mais
estabilizado. Nessa ótica serão agora descritos os principais impactos

potenciais, considerando-se dois compartimentos horizontais básicos do
rio Mucuri nessa fase, na Área Diretamente Afetada, que são o
reservatório c o trecho a jusante da casa de força.
Reservatório

Qjiando um barramento tle um curso hídrico é estabelecido, há um

imediato aumento no tempo de residência das águas em relação ao
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sistema lótico. Thomas cf aí. (1997) relatam que cm SÍImÍ
decorrência desse fato são alterados, principalmente, o comportamento

térmico da coluna d'água, os padrões de sedimentação e circulação das
massas de água, a dinâmica tios gases, a ciclagem de nutrientes e a
estrutura tias comunidades aquáticas. Essas modificações são os

principais determinantes das alterações das características físicas,
químicas e biológicas do novo sistema hídrico (Júlio ei a/., 1997).
Como conseqüência direta, os autores citados relatam a possibilidade de
aparecimento tia estratificação térmica em determinadas épocas sazonais
e/ou em períodos diários, com a formação da chamada termóclina,
determinando gradientes verticais na coluna d'água principalmente em

termos tias concentrações de oxigênio dissolvido, implicando cm
limitações na distribuição dos organismos aquáticos. Como resultante

das contribuições ocorridas a partir do curso hídrico formador do
reservatório, poder-se-á observar a formação de três zonas longitudinais
distintas:

fluvial,

intermediária

e

lacustre.

Estas

apresentarão

comportamento diferenciado quanto a vários fatores, como taxa de
sedimentação, concentração de nutrientes, aportes, ciclagem e retenção

de material orgânico e inorgânico, fatores limitantes da produção
primária e valores dessa produção (Thomas et af., 1977).
O reservatório da PCH Mucuri, mantido no nível máximo norma! de 215
m, terá:

• Volume de 115.000.000 m\

• Espelho d'água de 8.000.000 m2.
• Comprimento de aproximadamente 21.ooo m.
• Profundidade máxima de 47 m.

• Profundidade média (que é a razão entre o volume c a área de
inundação) tle 14.38 m.

A operação da usina privilegiará a geração nos horários de maior
consumo, entre 17:00 h e 22:00 h, resultando em variações diurnas do

nível d'água no reservatório e das vazões a jusante da casa de força. A
média diária do tempo de residência das águas corresponderá a 8.318,87
horas para a vazão mínima registrada (3.84 mVs), 547,93 horas para a
vazão média de longo termo (58,30 mVs), 912,70 horas para a vazão

firme (95 %) (35,00 mVs) e 96,51 horas para a vazão máxima registrada
(331,00 mVs).

Para uma melhor avaliação sobre as modificações potenciais advindas do
estabelecimento tio reservatório da PCH Mucuri. foram considerados

alguns aspectos importantes da morfologia do sistema a ser formado.
Para tanto, foram elaborados cálculos tle índices de avaliação da
susceptibilidade à estratificação e eutrofização. conforme recomendado
cm Hãkanson (1981), a partir de um

conjunto tle parâmetros

morfomét ricos. A utilização de dados morfométricos na avaliação da

susceptibilidade tle um corpo d'água à eutrofização consiste na obtenção
Cap. VIU- Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais, PCH Mucuri, pág.334

3^
LIMIAR
de informações ligadas à dinâmica limnológica, como ambiental
estratificação da coluna d'água, inter-relações do corpo hídrico com as

áreas marginais e sua bacia de drenagem, entre outras, baseadas na
forma

do

reservatório.

Uma

correta

interpretação

de

dados

morfométricos de lagos e reservatório pode ser uma ferramenta para a
avaliação de tendências, sendo muito útil no manejo de corpos d'água

(von Sperling, 1994). Utilizou-se então quatro dos principais índices, a
saber:

• Profundidade relativa.

• Número densimét rico de Froude.

• Desenvolvimento da região litorânea.
• Fator de envolvimento,

O primeiro índice indica sobre as condições de estabilidade e estratificação

de um corpo d'água. O valor Obtido, no caso da PCH Mucuri, foi tle 1,47
%. Esse valor demonstra que o futuro reservatório estará submetido a
condições

tle instabilidade vertical,

o

que

implicará

cm

baixa

probabilidade de estratificação tia coluna d'água.

Projeta-se portanto, que a massa d'água desse reservatório estará sujeita
a freqüentes misturas tias águas pela circulação vertical, sendo muito
instáveis eventuais momentos de estratificação com formação de

compartimentos metabólicos verticais distintos. Tal condição indica que
há uma tendência para que a qualidade das águas permaneça semelhante

ao longo da coluna d'água, em decorrência de processos depurativos
como a

sedimentação,

bem

como processos

negativos como a

decomposição de material orgânico carreado a esse sistema.
O número densimétrico de Proudc também é calculado para avaliar a

tendência à mistura ou estratificação das águas em um sistema

represatlo. Aplicando-se os valores para o futuro reservatório em
questão, verifica-se que apenas na época de vazões máximas,
quando obtêm-se um valor de 0,412 para esse índice, esse
sistema estará completamente misturado, mesmo no ponto de

profundidade máxima (cerca de 47 m). Na ocorrência de vazões
próximas às vazão média tle longo termo (58,30 mVs) e vazão firme cm
95% (35,00 mVs), projeta-se uma tendência a momentos de
estratificação vertical da coluna d'água, indicada pelos valores
desse índice de 0.072 e 0,044, respectivamente. Já em condições

próximas â vazão mínima registrada, 3,84 mVs, estima se que esses
momentos serão mais freqüentes, quando o tempo de residência
será maior, tendo em vista o valor desse índice de 0,005 .

\o tocante ao terceiro milui-, que está relacionado ao grau de

irregularidade da região litorânea, isto é, o grau de ramificações, o valor
obtido (7,72) indica uma condição tle ramificações das margens do
reservatório, estando próxima a uma condição dendrítica. Com isso. as
inter-relações entre as áreas marginais imediatas serão relevantes, sendo
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<|iie possíveis interferências nesse mvcl nao serão rapidamente ambiental

incorporadas à massa líquida como um todo. Esse dado é um indicativo
também tle que a probabilidade de formação de zonas horizontais
distintas, com a formação de braços, não será pequena. Essa tendência

implica em que, no caso da ocorrência de aportes expressivos de
nutrientes c material orgânico nesses braços, poderá ocorrer uma
formação tle zonas horizontais com uma conseqüente compartimenlação
horizontal ao longo tio reservatório.

Por último, o valor obtido para o índice Fator de Envolvimento (723,25)
informou ser grande a relação da área de drenagem com a área tio
reservatório. Com isso, a potencialidade de carreamento de nutrientes a

esse corpo tfâgua é grande, uma vez que em uma vasta área de
drenagem a probabilidade de ocorrência de atividades antrópicas
geradoras desses nutrientes, como atividades agropecuárias, industriais e
núcleos urbanos, também é muito alta. No caso específico da PCH

Mucuri, por se tratar de um reservatório cuja área e volume d'água
serão muito pequenos dentro de sua área de drenagem, os efeitos de
diluição tias contribuições recebidas se tornarão pouco expressivos.
Entretanto, os menores eleitos tle diluição tias contribuições demonstrada

por essa relação muito provavelmente será compensada pela indicação tle

que o futuro reservatório deverá ter padrões espaciais pouco definidos.
Salienta-se que as contribuições da bacia serão bem reduzidas, tendo em
vista a nãt) existência de fontes contínuas relevantes, como expressivo

contigente populacional, atividades industriais e suinocultura, dentre
outras.

Em suma, pela análise dos índices morfométricos, obteve-se a indicação
de que o futuro reservatório deverá ter padrões espaciais horizontais
pouco definidos, devendo haver grande circulação horizontal, com a
ocorrência de momentos tle compartimentação vertical determinados

pela estratificação vertical principalmente em épocas de vazões mais
baixas, bem como estará fortemente influenciado pela sua bacia de

drenagem. Essa conclusão, aliada aos resultados da Profundidade
Relativa (1,47 %) e ao índice de Desenvolvimento tia Região Litorânea
(7.72), fornece indicações, com um bom grau de segurança, que no
entanto, não deverão ser observadas as condições indesejáveis
normalmente verificadas em reservatório que mantêm-se eslratificados
na maior parte do ano hitlrológico.

Essas características são tle grande relevância para a estimativa da
situação de qualidade que deverá prevalecer quando tia formação do
reservatório. Como uma decorrência tia redução na velocidade das águas,

haverá tendência para a deposição dos sólidos em suspensão, de maior
granulometria. especialmente na região de transição entre o rio e o
reservatório. Ressalte-se, contudo, que os teores mais acentuados de
sólidos em suspensão ocorrem nos períodos das cheias, quando o tempo
de residência do reservatório será sensivelmente reduzido, diminuindo o
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partículas maiores e mais pesadas deverão sedimentar. Nesse sentido,
entende-se que o potencial de assoreamento torna-se bem reduzido.
Esse efeito í\i\ deposição também contribuirá para a redução, não muito

Significativa, em vista do tempo tle residência, das concentrações de
sólidos em suspensão da água, e, até mesmo, dos índices bacteriológicos,
neste caso tanto como conseqüência do processo de sedimentação,
quanto do restrito tempo de vida desses organismos, no ambiente
externo.

O represamento do rio Mucuri não deverá determinar alterações
relevantes nas características químicas e bioquímicas das águas.
Provavelmente, a mais importante será a redução nos valores de DBO,

que já eram baixos. Como uma conseqüência disso e da formação do
remanso, o que restringe o processo de reaeração física, haverá uma
tendência para uma pequena diminuição nos atuais teores de oxigênio
dissolvido. Sendo assim, mesmo considerando a ação fotossintetizante

das algas, os teores de OD das águas represadas deverão permanecer

ligeiramente inferiores aos do rio Mucuri a montante da zona de
remanso.

Considerando-se que os resultados obtidos para o fosfato total e
ortofosfato rcfieliram uma tendência sobre as cargas de compostos

fosfatados em condições de contribuições continuas c esporádicas onde se
verifica uma menor capacidade de diluição do sistema devido ao baixo
volume d'água, referente ao período inicial da estiagem (março) e ao

período de estiagem com ocorrência de chuvas esparsas (junho), verificase que a taxa de exportação de fosfato total assume ordens de grandeza

de 13 kg/kmVano, para o primeiro período e de 37 kg/km2/ano na
segunda condição amostrada. Essas cargas afluentes ao futuro
reservatório foram estimadas a partir dos valores de fosfato total obtidos

no ponto MUC-06. que é referente ao local do futuro reservatório.
considerando-se a área de drenagem da bacia de contribuição, bem como
as vazões médias mensais para os meses de março ejunho.
Adotando-se o modelo de Vollcnwcider (1976) com o coeficiente de perda

tle fósforo por sedimentação proposto por Salas e Martino (1991),
obtêm-se os valores das concentrações estimadas de fosfato total de

0,023 mg/1 para os dados referentes ao período inicial da estiagem e
0,111 mg/l para o período de estiagem com ocorrência de chuvas
esparsas. As contribuições ocorridas com as chuvas esparsas, podem ser
avaliadas como sendo majorados, entendendo-se que valores próximos
ao obtido, deverão serem restritos às épocas de grandes contribuições,

sendoque em épocas de baixos aportes a tendência é para a verificação tle
valores baixos, menores até que o resultado acima calculado para março.

Além disso, conforme já avaliado, por se tratar de águas com presença de
ferro solúvel e considerando-se a elevada afinidade química entre os íons
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predominam condições de plena oxidação, entende-se que a maior
parcela do fosfato total será devida a compostos complexados, em estado

precipitado e indisponíveis como nutrientes, na maior parle do ano.
A quantidade tle fosfato precipitado dependerá da concentração do ferro
Solúvel, Conforme analisado no diagnóstico, pelos valores obtidos de

ferro solúvel no ponto referente ao futuro reservatório, tem-se o
potencial de precipitar cerca de 0,135 e 0,385 mg/l de fosfatos solúveis,

pelos respectivos valores obtidos de ferro solúvel nas duas condições
•imostradas. Ressalte-se que esses valores potenciais são próximos e até

maiores que os resultados obtidos para ortofosfato, conforme discutido

no diagnóstico. Nota-se, portanto, que as concentrações verificadas de
ferro solúvel mostraram-se suficientes para que haja uma realividade
suficiente para os níveis obtidos de fosfatos solúveis (ortofosfatos}, c até
para possíveis aumentos, tendo em vista se tratar de águas fartamente
oxigenadas.

Nesse sentido, a tendência esperada é que haja uma relevante formação
tle complexos inertes de fosfatos, indisponíveis para os organismos

produtores primários do sistema hídrico cm questão. Salienta-se que, a
persistirem os atuais aportes verificados pela segunda amostragem desse
estudo, o futuro reservatório estará submetido a épocas de fertilização
com formas solúveis de fosfatos.

"Pendo em vista o exposto, à exceção dos períodos de cheias, quando o
tempo tle residência no reservatório será reduzido a algumas horas, na

maior parte do ano a qualidade das águas do reservatório deverá ser
melhor do que a do rio Mucuri, situação que lambem prevalecerá no
trecho a jusante do reservatório. Efeitos de depuração às águas,
determinados pelo estabelecimento de represas em cursos d'água são
comuns em vários sistemas tropicais (Branco, 1986; EPA, 1972;
FUNDEP, 1990; CETESB, 1991; FEAM, 1998, 1999, 2000, 2001).

Em termos biológicos, salienta-se que haverá uma tendência a uma
grande diminuição nas densidades dos organismos planctônicos que

porventura tenham atingido um pequeno crescimento populacional,
como as algas clorofíceas e cianobactérias, conforme prognosticado para
a fase de enchimento, em decorrência da estabilização do reservatório.

Nesse sentido, as comunidades passarão a se desenvolver a partir de

organismos planctônicos, apresentando composição e estrutura mais
próximas tle ambientes lacustres. A formação da zona de remanso será

propícia para o desenvolvimento do plâncton, podendo, inclusive, ocorrer
o predomínio de algumas espécies.
Todavia, não deve ser esperado um ambiente com elevada produtividade,
na medida em que as águas do rio Mucuri são pobres cm sais minerais e,

consequentemente, também em micronutrientes solúveis. Além disso, a
dinâmica hidráulica do futuro reserva tório, caracterizada pelo pequeno
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timitante ao desenvolvimento de florações de algas.
No entanto, como ressaltado acima, caso o futuro reservatório venha a

ser submetido a épocas de fertilização com formas solúveis de fosfatos,
poderá implicar em alterações no grau de trofia, tendendo a níveis mais
eutróficos nessas épocas. Contudo, caso Ocorram tais episódios terão um
caráter transitório, em virtude das taxas de renovação das águas nesse
sistema.

As

comunidades bentônicas

estarão

submetidas

às

variações da

profundidade, principalmente em decorrência da penetração da luz, bem
como da constituição dos substratos, que implicará em maior ou menor
restrição dependendo do tipo de sedimento presente c depositado a partir
de aportes externos. Entende-se também que na maior parte do
perímetro do futuro reservatório as áreas marginais terão os substratos

predominante do tipo argiloso/arenoso, favorecendo a implantação de
organismos mais adaptados a essas condições. Apenas nas margens

próximas ao ponto do futuro barramento os substratos rochosos serão
predominantes. Salienta-se que as comunidades típicas de substratos
rochosos estarão submetidas a uma maior restrição, tendo em vista as

perdas desses hábitats nas margens e da diminuição expressiva do fluxo
tle água, uma vez que são organismos adaptados às velocidades tia
correnteza.

A flutuação diária tias águas nas áreas tias margens do futuro
reservatório, determinada pela operação do empreendimento, que sedará

gradualmente devido à queda no N.A. ocorrida nas horas do período de
geração em ponta, ocasionaram uma instabilidade na faixa marginal
úmida desse sistema, havendo alternância diária entre seca e inundação
dessa

faixa.

disponibilidade

Salienta-se

de

que

hábitats

essa

para

faixa

apresenta

organismos

da

uma

grande

comunidade

zoobentônica. Um dos principais fatores que contribuem para isso é o
fato de ser uma área onde as trocas gasosas do sedimento se processam
de forma mais eficiente em decorrência das menores profundidades da

região litorânea. Entretanto, a instabilidade gerada pela oscilação do
nível d'água pode dificultar o desenvolvimento dos organismos da
comunidade zoobentônica, uma vez que estarão submetidos a períodos
diários de ressecatnento, determinando a eliminação das formas não
resistentes. Além disso, as inundações também diárias acarretarão em

efeitos de deriva, provocando o deslocamento e arraste dos organismos
que se instalarem nessa faixa durante a depleção, inclusive muitos
daqueles que sobreviverem ao ressecamento por meio de formas de
resistência.

Dentro da comunidade zoobentônica, encontram-se vários invertebrados

vetores de doenças, como moluscos do gênero BiomplmUirUi bem como
culicídeos hematófagos. Esses organismos possuem uma baixa

plasticidade adaptativa ao ressecamento, no primeiro caso as formas
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especializada relatando a indução da flutuação do nível d'água nas
margens de represas, como uma prática no manejo das populações desses
organismos. Freitas (1976) relata que a indução da flutuação do nível
d'água nas margens de represas, é uma prática usual no manejo das
populações de moluscos do gênero Riomphalãriã, adotada em programas
de controle de endemias.

Diante de toda a avaliação feita, estima-se que esse novo sistema não
deverá atingir níveis altos em termos do estado de trofia, na maior parte

do ano, devendo apresentar níveis próximos de condições mesotróficas,
não sendo portanto, previsto comprometimento da qualidade das águas.

Trecho do rio Mucuri a jusante da Casa de força
O critério estabelecido para operação da usina determina que a vazão
restituída a jusante da casa de força seja mantida no mínimo igual à

vazão mínima afluente verificada no histórico de vazões, que foi de 3,84
mVs.

A qualidade sanilária e ambiental a partir da casa de força estará
diretamente relacionada à qualidade tias águas do reservatório. Tendo em
vista os prognósticos anteriormente expostos, a qualidade das águas
deverá se manter plenamente satisfatória.
As flutuações diárias do nível tPágua, em decorrência da operação da
USÍna, não implicarão em alterações relevantes na qualidade ambiental e
sanitária do rio Mucuri a jusante da casa de força.

Salienta-se que essas flutuações poderão, também nesse caso, diminuir a

probabilidade de instalações e desenvolvimento de populações de
organismos aquáticos vetores de doenças. Tais flutuações ocasionarão as
mesmas

condieionantes

ã

comunidade

zoobentônica,

relatadas

na

discussão, acima e consequentemente também aos invertebrados
aquáticos vetores de doenças. A principal diferença consiste no fato de
que, nesse caso, o efeito tle deriva determinado pelo arraste da correnteza

nos horários tias descargas, ocorrerá cm boa parte da seção transversal
tia calha do rio, c não apenas nas margens.

8.4.3 - Meio Antrópico
8.4.3.1 - Socioeconomia

Os seguintes impactos são previstos sobre o meio socioeconômico nesla
fase:

• alteração do cenário atual pela introdução de um novo elemento à
paisagem local. Importante e significativo é considerado de longo

prazo, positivo e de abrangência local, de magnitude média , porém
irreversível;
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• possibilidade de valorização imobiliária das unidades que deverão
permanecer no entorno do reservatório em virtude tia agregação de
novo elemento ao cenário local. Este impacto é positivo, importante,
local, de longo prazo, irreversível, significativo e tia alta magnitude;
• aumento da oferta de energia elétrica durante a operação da PCH que
terá potência instalada total de 23,5 MW. Impacto positivo, regional,
de longo prazo, irreversível, importante, significativo e de alta
magnitude;

• desativação dos postos de trabalho gerados durante a fase de
construção, decorrente da conclusão das obras. Impacto negativo,
regional, de longo prazo, irreversível, importante, significativo e de alta
magnitude;
• criação de postos de trabalho para a operação da usina, devendo
beneficiar a população local pela geração de emprego. Impacto positivo,
local, de longo prazo, irreversível, importante, significativo e de média
magnitude;
• possibilidade de manifestação de doenças de vciculação hídrica, em
especial a Fsquistossomose Mansônica. pela proliferação de caramujos
na vegetação aquática e nas margens da represa. Este impacto

negativo, é reversível, de abrangência local e de longo prazo, sendo
considerado pouco importante, moderado e de baixa magnitude, pela
adoção de medidas de controle;

• riSCOS de acidentes por afogamento no lago formado. Impacto negativo,
local e de longo prazo, apesar de importante, o que o torna de efeito
moderado e de baixa magnitude.
8.4.3.2 - Patrimônio Culturai.

Na Fase de Operação, não há impactos previstos sobre o Patrimônio
Arqueológico.

8.5 - Síntese da Avaliação dos Impactos
Apresenta-se, no Quadro 92 abaixo, uma relação sintética dos impactos e
medidas mitigadoras previstas para o empreendimento, em questão.

Conforme referido anteriormente, os efeitos potenciais dos impactos
foram qualificados quanto aos seguintes critérios:

• Fase do empreendimento: Planejamento (P), Construção da Barragem
(C), Enchimento do reservatório )F.) t- Operação (O);

• Efeito: positivo (P) ou negativo (N);

• Escala espacial de abrangência: local (L) ou regional (R);
• Escala temporal de ocorrência: curto prazo (C}, médio prazo (M) e
longo prazo {L);
• Reversibihdadc: reversível (R) ou irreversível (I);
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Magnitude: alta (A), média (M), baixa (B);
Valoração final do impacto: significativo (S), moderado (M), pouco
significativo (PS), desprezível (D}.
QUADRO92: &ÍSTESE CERAE DEAVALIAÇÃO DE IMPACTOS EMEDIDAS MITIGADORAS rF.RTlNES'1'ES APCH MUCURI, OBS: FASE (P: PLANEfAMKKTO, C
CONSTRUÇÃO, £• ENCHLMENIO, O: OPERAÇÃO), TIPO(P: rOSflIVO, N:NEGATin)}, AIIRANGÊNCIA (I- EOCAI., li: REUIOSAI.), TEMPO DE (X:OKRÍ:SC!.'. (C
CURTO, Al; MÉDIO, E: LOXtMPRslZO), REVERSIRIUDADE (& REVERSÍVEL, I:IRREVERSÍVEL), IMPORTÂNCIA (I: 1MP0RTANTE,NI: NAO IMPORTANTE), MAGNITUDE

MALTA, M:MÊpJA,i&HAIXA), AVAEMÇAo FINAL (S:SIGNIFICATIVO, M: MODERAIX), PS: POUCA} SIGNIEK-ATIVO, I): DESPRR/.IVEI,,
Impacto

Fase

• ipo

í Tempo de

Ab/'T

Hever-

oétx-

«*ncta

.

slbili-

""mi

dade

ttocfa

renda

Magni
tude

Avalia

ção Final

Ações Ambientais
Programa, Projeto

GEOLOGIA
Riscos de
Instabilidade

C.E

N

L

C.M.L

R

1

M

M

N

L

C. M, L

R

1

B

11

N

L

M

K

1

M

M

Gcol cênica

Riscosde alteração
da situação
minerária

C, E,
0

Execução do "Projeto
Lirotctimi de Detalhe"

Acordos Legais entre Energia
e Mineração

PEDOLOGIA

Manejo adequado do solo,

Alteração da
estrutura físico-

C. L

Assoreamento dos

CURSOS d'água
Assoreamento do

reservatório

Inundação de
áreas produtivas

Rcvegctação c preservação de
florestas nativas.

química dos solos

Manejo adequado do solo,
c

N

L

M/L

1

t

M

M

Rcvegetação e preservação de
florestas nativas.

E

N

I.

L

1

1

M

M

E

N

L

L

1

1

M

M

Manejo adequado do solo,
Revegetação e preservação de
florestas nativas.

Indenização dos
proprietários.

GEOMORFOLOGIA

Monitoramento dos

Surgimento de
fotos erosivos

CE.0

N

L

M.L

R

1

M

M

processos erosivos na AE:
recomposição c

enriquecimento da vegetação
ciliar

Estabilização de erosões.
Assoreamento dos

cursos d'águd

e,E,o

N

R

M.l.

1

1

A

M

monitoramento das encostas,

contenção de sedimenlos,

revesetaçBO ciliar.
Estabilização de erosões,
Assoreamento ilo
reservatório

monitoramento das encostas,

E,0

N

L

M.L

R

1

M

s

E.0

N

L

C.M.L

R

1

M

M

DescstabUizaçBo
das encostas

adjacentes ao
empreendimento

monitoramento das encostas,

contenção de sedimentos,
: i \ .'wt.it/.io , il:.i:-

Implantação de

Estabilização de erosões,

canteiros de obras,

construção da

contenção de sedimenlos.
revegetação ciliar
Estabilização de erosões,

C

N

l.

e

K

I

M

M

barragem, erosões

monitoramento das cneoslas,

contenção de sedimentos,

revegetação ciliar

aiüviacunad.is

USO E OCUPAÇÃO DO SOI.O E COBERTURA VEGETAL
Supressão da
cobertura vegetal
e camada

Remoção e eslocagem da

cobertura vegetal e da
P

N

K

c

I

1

P

P

K

L

li

I

B

M

superficial dn solo
Melhoria das vias
de acesso da

S

região

Supressão da
cobertura vegetal
e camada

superficial do solo

camada superficial
do solo e recuperação das
áreas degradadas

Adequação e ampliação das
estradas

Remoção e estocagem da
c

N

L

M

1

I

M

5

cobertura vegetal eda
camada superficial
do solo e recuperação
tla.s áreas degradadas
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quadro 92: Síntese gemi. deavaliação de impactost.medidasmí'I1GAD0RAS PERTINENTESA « Et MUCURI. OBS: ÍASE IÍV PLANEJAMENTO, Ct
CONSTRUÇÃO, £' ENCFUMEhHO, O:OPERAÇÃO), I1P0iP,1 POSITIVO, tÊ NKGA7TV0}, ABRANGÊNCIA <l: LOCAL, R: REGIONAL), TEMPODE OCORRÊNCIA (C;
CURTO, M MÉDIO, L'LONGOPRAZO), REW.RStRILIDADF. .;«.* REVERSÍVEL, /: IRREVERSÍVEL). IMPORTÂNCIA (I: IMPORTANTE,NI: NÃO IMPORTANTE), MAGNITUDE

(A: ALTA, M: MÉDIA, R: R/MXA), AVALIAÇÃO FINAL (S: SIGNIFN^AIIVO. M: MODERADO, PS: WEUCOSIGNIFICATIVO, D: DESPREZÍVEJ., CONTINUAÇÃO...
Impacto

Tipo

Fase

Abran

1empo de

gência

Rever-

Ocor

sibtll-

rência

dade

Impor-

Magni

Avalia

1imcia

tude

ção Final

Ações Ambientais
Programa, Projeto

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E COBERTURA VEGETAL

Desmaie prívio da área de

Perda de háhitats,
banco de sementes

c eutrofização do

inundação e
E

N

i.

C

1

1

M

S

recuperação da mata
ciliar no entorno do

reservatório

roervalóriu

Favorecimento a

colonização e
desenvolvimento

O

P

L

L

R

1

M

S

Criação tle uma área de
preservação permanente no
entorno do reservatório

de espécies ciliares
HERPETOFAUNA

Monitoramento da

1lerpetofauna; Recuperação
de Áreas Degradadas pela
Obra e Relocação de Estradas;
Recomposição da Vegetação

Redução de
hábitats florestais
para a

herpetofauna com

í*. E

N

K

C

1

I

A

s

Ciliar e Controle de Erosões

no Entorno do Reservatório:

Aquisição de Terrenos

a supressão de

Florestais no Entorno -

formações ciliares

Criação de Unidade de
Conservação; Educação
Ambiental
Monitoramento da

Redução de
hábitats

campestres para a
berpelofauna com

Herpetofauna; Recuperação
E

N

R

c

1

1

B

PS

Conservaçãodos Solos;

a supressão de

Educação Amhíenlal;

pastagens

Fuga de
exemplares devido
a produção de
ruídos e

de Áreas Degradadas pela
Obra c Relocação de Estradas;

Comunicação Social

C, E

N

R

e

1

N

H

PS

Educação Ambiental;
Comunicação Social;
Controle Ambiental do

Canteiro de Obras

movimentação
humana

Fuga de
exemplares devido
à produção de
ruídos e

Campanhas de educação

0

N

R

c

1

N

11

PS

0

N

L

I

1

N

li

PS

Herpetofauna

0

N

L

M

1

N

H

PS

Herpetofauna

0

N

L

1.

1

N

a

D

agrotóxicos para os lagos c

ambiental

movimentação
humana

Variação das

populações de
anfíbios na ãre.i

Monitoramento da

de vazão reduzida

Alteração da
estrutura das

populações de
quelônios e

Monitoramento da

crocodilianos com

a formação do
lago
Perda de

populações de
anfíbios devido ã

alterações na
qualidade da água

Controle do fluxo de
riachos
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QUADRO 92:SÍNTESE GERAL DEAVAUAÇÂO DE lAWACTOSE MEDIDAS MITIGADORAS PERTINENTES A PCHMUCURI, OBS: FASE (P: PLANEJAMENTO. G

CONSTRUÇÃO, F- ENCHIMENTO, O: OPERAÇÃO). TIPO IP: POSITIVO, N: NEGAI IVOf, ABRANGÊNCIA (ULOCAL, Jf REGIONAL), IEMPO DE OCORRÊNCIA (C:
CURTO. At MÉDIO. L: LONGO PRAZO), REVERSIRIl.IDADF. \R: REVERSÍVEL, I: IRREVERSÍVEL). LMPORTÁNCLA II: LMPORTAN^tE.NI: NAOIMPORTANIE), MAGNITUDE
(A:ALTA, M: MÉDIA, B:BAIXA), AVALIAÇÃO FINAL ($: SIGNIFICATIVO, M,•MODERADO, PS: POUCO SIGNIFICATIVO, D: DESPREZÍVEL, CONTINUAÇÃO...
Tempo de
ReverMagníAvaliaAbran
Impor
AçôfS Ambientais
sibtliImpacto
Fase
Tipo
Ocor
tância
tilde
ção Final
Programa, Projeto
gência
rência

dade

AVIFAUNA
Perda de

populações de
aves florestais
com o s

Controle Ambiental das

dcsmalamentos

Obras; Recuperação de Áreas

provocados pela
alteração dos usos
e ocupação dos

p

N

L

C

R

1

B

D

Degradadas pelas Obras;
Comunicação Social;
Educação Ambiental

solos as áreas
lindeiras ao
reservatório
Perdas de

populações de

Controle Ambiental das

aves devido a

pequenos
desmaia mentos

p

N

L

C

K

N

M

D

para abertura de

Educação Ambiental

trilhas para
sondagens
Interferências do

Controle Ambiental dos

Canteiros de Obras; Educação

trânsito humano e

coletas de

Obras; Recuperação tle Áreas
Degradadas pelas Obras;
Comunicação Social;

CE

N

L

C, «vi

1

1

A

S

Ambiental; Comunicação

exemplares

Social; 1'iotali/açào e

silvestres

Segurança

Interferências do
trânsito humano e

Controle Ambiental dos

exemplares

Canteiros de Obras; Educação
Amhiental: Comunicação
Social; Fiscalização e

silvestres

Segurança

coletas de

0

N

1.

L

I

1

B

D

Controle Ambiental dos

Trânsito de

Canteiros de Obras; Controle

maquinário.

produção de
ruídos e acidentes

Ambiental e de Segurança das
C. E

N

L

CM

1

1

M

s

Social; Educação Ambiental;

com aves

Recuperação das Arcas

silvestres

Transito de
maquinário.
produção de
ruídos e acidentes

Estradas; Comunicação

Degradadas pelas Obras
Controle Ambiental dos

Canteiros de Obras; Controle

Ambiental e de Segurança das
O

N

L

L

1

l

B

D

Estradas; Comunicação

Social; Educação Ambiental;
Recuperação das Áreas

com aves

silvestres

Degradadas pelas Obras
Controle Ambiental do

Canteiro de Obras; Limpeza
da Bacia de Acumulação;
Acompanhamento do

Perdas de

populações de
aves florestais

Desmatamento da Batia de

com o

Acumulação e do Enchimento

desmatamento de

mata ciliar e

capoeira de
floresta estacionai
semidecidual na
área do
reservatório

c

N

L. R

e

I

1

A

PS

do reservatório;

Recomposição da Vegetação

Ciliar: Recuperação de Arcas
Degradadas pelas Obras;
Monitoramento de Aves

Ameaçadas de Exlinção;

Criação de Unidade de
Conservação
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QUADRO 92:SÍNTESE GERAL DEAVAUAÇÃO DE LMPACTOSE MEDIDAS AUTIGADORAS PERTINENTES A PCH MU GURI, OBS- FASE (P: PLANEfAMEMD,C
CONSTRUÇÃO, E: ENCHIMENTO, O OPERAÇÃO), TIPO(PI POSITIVO, N: NEGA OVO), ABRANGÊNCIA \L: LIXAI , R: REGIONAL). TEMPO DEOCORRÊNCIA (Ci

CURIÓ, At: AlEDIO, I: LONGO PRAZO), REVEHSIRILIDADE {R: REVERSÍVEL. I: IRREVERSÍVEL), IMPORTÂNCIA (/. IMPORTANiE.Nl: NAOIMPORTANTE), MAGSriVDE
(A:ALTA, M:MÉDIA. B:BAIXA). AVAUAÇÀO FINAL (& SIGNIFICATIVO, M: MODERADO, PS: POUCO SIGNIFICAI V/O, D: DESPREZÍVEL-, CONTINUAÇÃO..
Tempo de
ReverAbran
Impor
Magni
Avalia
Ações Ambientais
sibiliImpacto
Fase
Tipo
Ocor
gência
tância
tude
ção Final
Programa, Projeto
rência

dade

AVIEAIIN .

Controle Ambiental do

Canteiro de Obras;
Perdas de

Acompanhamento do

populações de
aves generalistas e
cnmpcstrcü com a
supressão de

Desmatamento da bacia de

Acumulação e do Enchimento
do reservatório;
C

N

L

Ç

1

l

11

D

Recomposição da Vegetação

Ciliar; Recuperação de Áreas

pastagens e

eapoeirinlias nas

Degradadas pelas Obras;

áreas das obras e

Monitoramento de Aves

do reservatório

Ameaçadas de Extinção;
Criação de Unidade de
Conservação

Perdas de

Assistência Social;

populações de
aves generalistas e
campestres com a

Recuperação de Arcas
c

N

L

C

1

I

B

D

Degradadas pelas Obras;

supressão de áreas

Educação Ambiental;

cultivadas na área
do reservatório

Comunicação Social

Perdas de

Assistência Social;

populações de

aves generalistas e
campestrcs com a

Recuperação de Áreas
c

N

1.

c

1

1

B

D

supressão de

Degradadas pelas Obras;
Educação Ambiental;

Comunicação Social

benfeitorias rurais

Acompanhamento do
Desmatamento da Bacia de

Perdas de

Acumulação g do Enchimento

populações de
aves liorestais

com o alagamento
de formações

do reservatório;
E

N

L, R

c

1

1

A

S

Recomposição da Vegetação
Ciliar; Monitoramento de

Aves Ameaçadas de Exlinção;

florestais

Criação de Unidade de
Conservação
Controle Ambiental do

Perdas de

Canteiro de Obras;

]H>puIaçôcs de
aves generalistas c
campcslres com o

Acompanhamento do
E

N

1.

c

1

I

R

D

alagamento de
pastagens e

Desmatamento da Batia de

Acumulação e do Enchimento
do reservatório; Recuperação

de Áreas Degradadas pelas

capocirinhas

Obras

Perdas de

Desmatamento da Bacia de

populações de
aves generalistas c

do reservatório; Assistência

Acompanhamento do

campestres com o

Acumulação e do Enchimento
E

N

1

M

1

l

B

D

Social; Recuperação de Áreas
Degradadas pelas Obras;
Educação Ambiental;

alagamento de
benfeitorias rurais

Comunicação Social

Acompanhamento do
Eventos dinâmicos

Desmatamento da Bacia de

nas populações de
aves aquáticas na
área do
reservatório

Eytí

P

1.

L

K

1

.VI

S

Acumulação e do Enchimento
do reservatório; Manejo dr
Ilhas Flutuantes de Vegetação
Aquática
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QUADRO 92:SlNTESlIGliRAL DE AVAIJAÇÂO DE IMPACTOS E MEDIDAS MITIGADORAS ,-i!•..'{; 1\!.MEi .1 PCHMUCURI, 0B& EASEÍF: PLANEJAMENTO, C
CONSTRUÇÃO. E-ENCHIMENTO, O OPERAÇÃO), TIPO(P: POSTIJVO, N: NEGATIVO), ABRANGÊNCIA <L' LOCAI, ti: REGIONAL), TEMPO DE OCORRÊNCIA (Cá
CURTO, Al: MÉDIO. /- CONGO PRA AO), REMRSIMLIDADE (R!
(A: ALTA. AL MEDIA, 8; BAIXA), A VAILAÇAOFINAL

Impacto

ripo

Fase

REVERSÍVEL, I: IRREVERSÍVEL), IMPORTÂNCIA </; IAWORTA.YTE.NI: NÃOIMPORTANTE), A1AGNTTUDE

(SJ SIGNIFICATIVO, At: AtODERADO, PS. POUCOSICNIUCATIVO, D; DESPREZÍVEL, CONTINUAÇÃO..

Abran

Tempo de ' Rever-

gência

Ocor-

sibili-

rência

dade

Impor

Magni

Avalia

tância

tude

ção Final

AçÔes Ambientais
Programa. Projeto

MASTOFAUNA

Aquisição de Terras.
Comunicação Social;
Educação Ambiental;
Recomposição da Vegetação

Perda de

populações de
mamíferos com a

alteração dos usos

p

N

L

C

R

1

B

PS

Ciliar e Controle de Erosões

no Entorno do Reservatório;

da cobertura

Recuperação de Áreas
Degradadas pela Obra e

vegetal

Relocação ife i stradas

Educação Ambiental;

limpeza da llacia de
Acumulação; Aquisição de
Perda de

Terrenos Florestais no

populações de

Entorno de Unidade de

mamíferos com a

Conservação; Recomposição
da Vegetação Ciliar e

supressão da
colicrlura vegelal

C

N

L

C

l

1

M

PS

das áreas do

Controle de Erosões no
Entorno do Reservatório;

Recuperação de Áreas

reservatório e
demais obras

Degradadas pela Obra e
Relocação de Estradas;

Projeto tle Momtoramenlo de
Mamíferos

Fuga da
mastofauna
devido aos ruídos

e movimentação e
rísco de

Educação Ambiental:
c

N

R

c

R

1

M

s

Controle Ambiental do
Canteiro de Obras

atropelamento e
de coleta de

1

exemplares
Educação Ambiental;
Controle Ambienta) do

Fuga de
mastofauna
devido ao

Canteiro de Obras;
E

N

R

M

R

1

M

M

Acompanhamento do
Desmatamenlo da Bacia de

alagamento

Acumulação c do Enchimento

Fuga de

Comunicação Social;
Educaç3o Ambiental;

do Reservatório

mastofauna risco

0

N

I.

L

R

1

M

PS

de atropelamento

Controle Ambiental do
Canteiro de Obras

PATRIMÔNIO NATURAL
Aumento de

turbidez da água

c

N

R

C

R

l

M

M

Movimento de terra apenas
na época sem chuvas
Enchimento do reservatório

Redução da vazão
das corredeiras a

E

N

L

C

R

1

PS

M

jusante

ser feito durante a época das
chuvas, quando há aumento
do volume dVigua não só do
trecho do rio como também
de seus tributários.

Construção de infraDesapareci menl o
de corredeiras c
ilhotas

estrutura de lazer no local
E/O

N

1.

L

1

I

A

M

Maravilha, próximo as
Cachoeiras do Jacaré e dos
Bois.
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QUADRO 92:SÍNTESE GERAL DEAVALIAÇÃO DE IMPACTOSEMEDIDAS AUIICADORAS PERTINENTES APCHMUCURI, OBS FASE(P. PLANEJAMENTO, C:
CONSTRUÇÃO, í- ENCHIA1FNTO, O OPERAÇÃO), TIPO IP: POSITIVO, N: NEGATIVO), ABRANGÊNCIA |í_- LOCAL, R:REGIONAL}, TEMIX) DEOCORRÉNCH (Cl

CURIÓ, AL MÉDIO. L* LONGO PRAZO), REVERSIBILIDADE ÍH.' REVERSÍVEL, I:IRREVERSÍVEL). LMPORTÃNCIA (/: LMPORTANTE.NI: NÃO IMPORTANTE), MAGNITUDE
\A: ALTA, AL MEDIA, B: BAIXA), AVALIAÇÃO FINAL iS' SIGNIFICATIVO. M: MODERAIXI, PS: POUCOSIGNIFICATIVO, D: DESPREZÍVEL^ CONTINUAÇÃO..

,.
Impacto

Tempo dr

Rever-

Otor.

slblli-

Xh™"gt'nci.1

Tipo

Fase

,

mP"r-

dade

rência

Avalia

Ações Ambientais

ção Final

Programa. Projeto

Magni
tude

tânda

QUALIDADE DA ÁGUA
Programa de Rcvcgclação das
Áreas Degradadas

Assoreamento dos

leitos dos cursos
hídricos e
aumento da

Programa de Controle
C

N

L

C

R

l

M

M

Programa de Monitoramento
Limnológieo e tia Qualidade
das Águas
Programa de Controle

turbidez das

águas

Contaminação

mícrobmlógira tias

C

N

L

c

R

1

B

D

águas
Transmissão e

Ambiental do Canteiro de
Ohras

Programa de Monitoramento
Limnológieo e da Qualidade
.!.!• Agll.lS
Programa de Controle

veiculação de

doenças pela água

Ambiental do Canteiro de
Obras

c

N

L

G

R

l

B

PR

e organismos
aquáticos

Ambiental do Canteiro de
Obras

Programa de Saúde

Programa tle Controle
Aumento dos

teores orgânicos e
nutrientes da

Ambiental do Canleíro de

C

N

L

c

R

I

11

D

Programa de Monitoramento

Limnolágico e da Qualidade
•Ias Águas
Programa de Conlrolc

água do rio

Ambienta) do Canteiro de

Aumento dos
teores de óleos e

Ohras

c

N

L

c

R

1

B

PR

graxas

Obras

Programa de Momloramcnlo

Umnológico e da Qualidade

das Águas
Aumento dos

teores orgânicos c

Projeto de Limpeza da Bacia

nutrientes da

água do
reservatório pelo
afogamenlo da

tle Acumulação
E. 0

N

R

c

R

1

B

PR

Programa de Monitoramento

Limnológieo e da Qualidade
das Águas

biomassa nas
áreas inundadas

Geração de gases
sulfidrico e

metano, condições
anóxicas no

Programa de Monitoramento
1". 0

N

1.

c

R

1

B

P

Umnológicoe da Qualidade
das Águas

hipolimnio do
reservatório
Aumento na

couceiit raçao
iõnica da água e
deslocamento do

E. O

N

L

c

R

N

B

D

Programa de Monitoramento
Limnológieo e da Qualidade
das Águas

E, O

N

L

L

R

X

B

D

Programa de Monitoramento
Limnológieo e da Qualidade
das Águas

-

L

1.

I

1

equilíbrio ácídohjí.sico
Menores teores de

oxigênio
dissolvido da água
do reseiv.doiii'

Favorecimento as
comunidades

hidrobiológicas
plânctonicrts

E, O

.

R

Programa de Monitoramento
Limnológieo e da Qualidade
das Águas
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QUADRO 9i SÍNTESE GERAL DEAVALIAÇÃO DE IMPACTOS EAíEDIDAS A1ITIGADORAS PERI1NENIES A PCH AIVCURI, OBS: FASE(Pi PLANEJAMENTO, G
CONSTRUÇÃO, £: ENCHIMENTO, O- OPERAÇÃO), TIPO IP: POSTIIVO, N: NEGATIVO), ABRANGÊNCIA (/.: LIXAI.. R: RíAHONAL), TEMPO DE OCORRÊNCLA (C:
CURTO, AC MÉDIO, li LONGO PRAZO), REVERSIBILIDADE (R: REVERSÍVEL. I: IRREVERSÍVEL), lAtTORTÃNCIA (I:IMPORTANIE.NI: NAOIMPORTANJE), MAGNITUDE.
(A: ALTA, M: MÉDIA, «.'BAIXA), AVALIAÇÃOETNAL IS: SIGNIFICATIVO, Af: MODERADO, PS: POUCO SIGNIFICA IIVO, D: DESPREZÍVEL, CONTINUAÇÃO...
Tempo tle
RevcrAbran
Impor
Magni- 1 AvallaAções Ambientais
sibiliImpacto
Fase
TípO
Ocor
gência
tância
lude
ção Final
Programa, Projeto
dade

rência

QUALIDADE DA ÁGUA
Aumento tia

biomassa algal

Programa de Monitoramento
E, O

N

1.

M

R

l

B

PR

Limnológieo e da Qualidade
das Águas

E, O

N

1.

L

1

I

B

PR

Limnológieo e da Qualidade

Perda de hábitats
para as
comunidades
lirnlónicas de

Programa de Monitoramento

das Águas

substratos
rochosos

Implantação e
desenvolvimento
de focos de
invertebrados

Programa de Monitoramento
B,0

N

R

L

R

I

B

F)

O

N

L

L

1

1

B

PR

Limnológieo e da Qualidade

das Águas

velores de doenças

Estratificação da
coluna d'água do
reservatório

Programa de Monitoramento
Limnológieo e da Qualidade
.1.:. Vjjnas
Programa de Monitoramento

Eutrofização do
reservatório

limnológieo c da Qualidade
0

N

R

L

K

1

B

D

das Águas
Programa de Prevenção
Contra Eutrofização

Programa de Monitoramento

Melhoria na

Umnológicoe da Qualidade

qualidade das
águas do rio

0

P

R

1.

R

1

A

M

Programa de Prevenção
Contra Eutrofi/açào

Mucuri no

reservatório

Programa de Monitoramento
Limnológieo e da Qualidade

Melhoria na

qualidade das

águas do rio

tias Águas

0

P

R

L

R

I

M

M

das Águas
Programa tle Prevenção

Mucuri a jusante
da casa de força

Contra Eutrofização

ICTIOFAUNA

Aumento do
carreamento de

c

N

L

M

R

I

B

PS

c

N

L

C

•:

I

B

PS

E

N

R

C

R

I

M

M

E

N

L

M

K

I

M

M

E

N

R

L

I

1

Á

M

sólidos para o rio

Medidas de contenção de
sedimentos

Isolamento e

drenagem total do
trecho do canal do

Resgate dos peixes

aprisionados

rio a ser ensecado

Diminuição do
fluxo a jusante

para enchimento

Resgate dos peixes
aprisionadas

do reservatório

Supressão da
vegetação ciliar

Introdução de

espécies exóticas

Eliminação tios peixes dos
eventuais tanques nas áreas
alagadas

Interrupção do

fluxo migratório

Revegetação das margens do
reservatório

E

N

R

1.

1

1

A

S

O

N

L

L

I

1

A

S

O

N

1.

L

I

I

M

M

Transposição de ptíXtS

dos peixes

Transformação do
amhientr lótico
cm Icntico na área
do reservatório

Flutuações diárias
na arca do

Estudo c monitoramento das

comunidades de peixes *
Estudo e monitoramento das

comunidades de peixes *

reserva tório
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quadro91 Síntese:<.thal deavauaçãii de impaciosemfdiimsaiiii(AD0iuspertinentesâik:h mucuri. obs: fase(p: plane)amen-io, C:
CONSTRUÇÃO, E- ENCHIAtENIO, O: OPERAÇÃO). 1IPOIP: POSITIVO, N:NEGATIVO), ABRANGÊNCIA {I- IXtCAL, R: REGIONAL), TEMPO DF. <X:ORRÊNCIA (C:
CCVOU *t MÉDIO, L: LONGO PRAZO), R1.VERSIB1UDADE </C REVERSÍVEL, I:IRREVERSÍVEL), IMPORTÂNCIA (I: IMPOR1ANTE.N1: NAO IMPORTANTE), MAGNITUDE
(..: ALTA, M: MÉDIA, B:S.MXA), AVAUAÇÃO FINAL jS:SIGNIEICAWO, M:MODERADO, PS: POUCOSIGNIFICATIVO, D: DESPREZÍVEL. CONTINUAÇÃO...
Tempo de
ReverImpor
Magni
Avalia
Ações Ambientais
Abran
Impacto
Fase
Tipo
Ocor
sibilitude
ção Final
Programa, Projeto
gência
tância
dade

rência

ICTIOFAUNA

Flutuações diárias

Estudo e monitoramento das

a jusante da casa
O
N
R
L
1
N
B
PS
comunidades tle peixes *
de força
Eulrofuação
O
N
L
!
R
PS
N
• F.STES ESTUDOS NÃO CONSTHVEM MEDIDA MriIGADORAS. Os RE3UL1AIXXS ORIIDOSAOLONGO DESTES PROGRA^SÈQUE SERÁO UTIUZADOSPARA
FORMULAÇÃO DEPROPOSTAS DEMANEJO ECONSER VAÇAOA SEREMAPLICADAS,
•

SOCIOECONOMIA

Expectativas por
parte dos poderes

Programa de Comunicação

P

P

R

C

R

1

A

S

P

P

1.

C

R

1

A

s

Social

c

N

I.

M

t

1

A

s

Programa de Negociação

c

N

1.

M

R

I

A

s

c

N

L

M

R

1

A

s

c

N

L

M

R

N

M

PS

c

N

L

M

R

1

A

s

c

N

i

M

R

1

A

s

públicos

Social

Expectativas por

parle da
iwpulaçâo da

Programa de Comunicação

ADA

Apropriação de
terras ncccssãn.is

à implantação do
reservatório e
estruturas do

proieto

Desorganização
do modo de vida

dos proprietários-'

Programa de Comunicação
Social

c moradores da
ADA.

Alteração do
ritmo de vida da

população rural
Interferência a

jusante do
barramento

Aumento dos
níveis de ruído

Programas de Comunicação
Social e Educação Ambiental
Programa de Comunicação
Social

Programa de Comunicação
Sn< í-.l

Aumento do

tráfego de veículos
Programas de Educação

em Presidente
Pena c nas vias de

Ambiental e de Segurança e
Alerta

acesso às

propriedades
rurais
Possibilidade de

pressão sobre a
infra-estrutura de

c

N

[

.VI

I-:

1

M

s

c

N

1

M

R

1

M

PS

c

N

L

M

R

l

M

s

c

N

i

M

!•:

1

M

s

Programas de Reforço aos
Núcleos Urbanos

Presidente Pena
Possibilidade de

aumento dos
casos de violência
no distrito de

Programas de reforço aos
Núcleos Urbanos

Presidente Pena

Possibilidade de

transgressão aos
costumes e

valores da

Programa de Educação
Ambiental

população de
Presidente Pena

Sobrecarga nos

equipamentos de
saúde c telefonia

Programas de Reforço aos
Núcleos Urbanos

tle Presidente Pena
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QUADRO 92: SÍNTESE GERAI. DEAVALIAÇÃODELAíPACTOS EMEDIDAS MTTlGAlXIRslS PER!INENIESA If.HMI CVRI, OBS'. FASE (/•: PLANEJAMENTO, C
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CAP. 9 - MEDIDAS DE MITIGAÇÃO
DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
Neste capítulo serão descritas as medidas elaboradas, para a mitigação
ck>s impactos gerados pela implantação tia PCH Mucuri.

É importante salientar que, além da implantação da PCH Mucuri, o
aproveitamento do potencial hidrelétrico deste rio envolve a implantação

de dois outro empreendimento hidrelétricos. Um com a partição de queda
demarcada a aproximadamente 26 km a montante do seu eixo (a UHE
Jacaré); e outro a aproximadamente 100 km a jusante deste (a UHE
Santa Clara), atualmente em Fase de Operação.

Visto que a implementação tle empreendimentos hidrelétricos em um
mesmo sistema implica em alterações ambientais a nível macro-regional,
demandando a elaboração e implementação de programas de mitigação e
controle ambiental, parece adequado sugerir que tais programas sejam

planejados e executados através tle um planejamento ambiental
integrado para a bacia do alto rio Mucuri. Esta estratégia poderia
maximizar os efeitos benéficos das ações ambientais previstas, além de
um melhor gerenciamento dos recursos financeiros disponíveis.

Sob este enfoque, as ações ora sugeridas, embora específicas à PCH
Mucuri, poderão fazer parte de tal planejamento, se integradas aos
demais empreendimentos. Deste modo, além de atender às necessidades

ambientais específicas a cada empreendimento, a complementaridade aos
outros projetos cm execução ou elaboração na bacia do rio Mucuri,
poderão beneficiar a própria bacia hidrográfica.
Os programas sugeridos são apresentados, a seguir.
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9.1 - Programa de Controle Ambientai- das Obras

9.1.1 - Projeto de ControleAmbiental do Canteiro de Obras
Introdução

Este projeto visa a descrever de forma suscinta as medidas para
minimizar impactos do canteiro de obras e monitorar sua eficiência.

Salienta-se que medidas preventivas contra acidentes, minimizarão os
riscos de ocorrência de lançamento do material transportado ao leito dos
cursos hídricos, em decorrência de acidentes com veículos de carga.

Justificativas
O projeto potlerá reduzir os riscos tle implantação tle processos erosivos e
tle contaminação dos aqüíferos subterrâneos e superficiais, além de evitar
o desmatamento desnecessário de formações nativas, o lançamento de

poeiras nas áreas próximas e nos próprios locais de trabalho.
Objetivos
Controlar ações de desmatamento e reduzir, a limites ambientalmcnte
aceitáveis, os níveis de emissão atmosférica proveniente da
movimentação de máquinas, conduzir adequadamente as águas pluviais,

tlispor corretamente o lixo doméstico em aterro controlado, conduzir
adequadamente com tratamento o esgoto doméstico e os efluentes
contendo sólidos em suspensão, óleos e graxas.
PúbucoAlvo
Funcionários das obras da PCH Mucuri.

Ações Previstas
As medidas deverão ser implementadas junto com a mobilização e
implantação do canteiro de obras, com as seguintes etapas:
• implantar

infra-estrutura

(ambulatório,

saneamento

adequada
básico,

nos

energia

canteiros
elétrica,

de

obra.s

sistema

de

telecomunicações, entre outros) para o atendimento aos trabalhadores,

o que deverá contribuir para diluir possíveis impactos sobre o.s
municípios da Área de Influência Indireta (AH);
• restringir a supressão da vegetação apenas à área necessária às obras,

• implantar sistemas de coleta, de tratamento e de destinação adequada
do lixo;

• implantar sistemas de coleta (caixas separadoras de Óleos e graxas),
tratamento e disposição adequada dos óleos lubrificantes nas oficinas e
áreas tle abastecimento e lubrificação;

• implantar sistema de drenagem na área do canteiro;
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• estabelecer

rotinas

de

rcgulagcns

das

máquinas

e ambiental

equipamentos utilizados, evitando-se derramamentos de óleos e
lubrificantes;

• adolar medidas preventivas contra acidentes, principalmente com
veículos de carga, evitando-se o lançamento do material transportado
ao leito dos cursos hídricos locais, assim como acidentes pessoais.
Para tratar os efluentes gerados, serão instalados sistemas de tratamento
nos canteiros principais c banheiros móveis nas frentes tle trabalho.
Cabe ressaltar que. deverá ser priorizada a contratação tle mão-de-obra
local/regional durante a Fase de Construção da PCH. Para viabilizar esta

medida, propõe-sc que o empreendedor/empreiteira estabeleça parceria
com as Prefeituras da Ali, que poderiam assumir a responsabilidade de

identificar a mão-de-obra adequada e disponível para assumir as funções
acordadas com o empreendedor, observa-se que, tal medida deverá ser
discutida com os poderes públicos da AH, durante as reuniões de
comunicação social, a serem efetuadas.

RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO

A responsabilidade será do empreendedor. Os equipamentos de controle
deverão ser implantados por empresas especializadas, com capacitação
técnica comprovada. A operação dos equipamentos será de
responsabilidade do engenheiro residente, podendo este delegar as tarefas
aos encarregados de área. Ações relativas ao contingente humano

deverão ser coordenadas pelo gerente da obra.
Cronograma Físico

A implantação de tais equipamentos será em concordância com o
cronograma

físico das obras,

durante a

fase

de

mobilização e

implantação dos canteiros (Fase de Construção).

9.1.2 - Projeto de ControleAmbiental e de Segurança das Estradas
Introdução
As atividades desenvolvidas no canteiro de obras durante o período de

Construção da PCH Mucuri poderão provocar danos ambientais
significativos. Assim, este projeto visa descrever de forma sucinta as
medidas a serem implementadas para minimizar tais impactos e
monitorar sua eficiência. Salienta-se que medidas preventivas contra
acidentes, minimizarão os riscos de ocorrência de lançamento do

material transportado ao leito dos cursos hídricos, em decorrência tle
acidentes com veículos de carga.

Justificativas
Atualmente,

nas

pastagens

regionais

existem

algumas

árvores

remanescentes a.s quais, além de representarem sombreamento para o
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gatlo, fornecem algum suporte para a avifauna. Com a ambwntal
implantação das estradas, tais árvores correm riscos de serem cortadas.

Além tlisto, com o aumento do tráfego, haverá riscos tle atropelamentos
humanos e tle fauna .silvestre nas estradas, tornando necessária a tomada

de ações preventivas.
púrlicoAlvo

Funcionários das obras da PCH e proprietários rurais das áreas
localizadas na Ali e AID.

Ações Previstas
FJaboração de projeto de estradas que promova o planejamento adequado
das atividades a serem implementadas durante a abertura e melhoria das
vias tle acesso, incluindo-se;

• abrir novos acessos, adotando-se revestimento primário e obras de
drenagem;
• durante a abertura de acessos, desviar o eixo da estrada tle árvores e de

agrupamentos arbóreos, bem como plantar mudas de nativas às suas
margens:

• ter cuidados específicos com o manejo e/ou proteção da vegetação
local;

• fixar placas educativas e informativas (controle de velocidade, avisos de
ocorrência de pessoas e animais na pista etc.) nas vias de acesso aos
canteiros de obras c ao local tia barragem, com vistas à prevenção de

acidentes, que envolvam os usuários, moradores locais c fauna
silvestre;

• fixar placas educativas e informativas no interior do núcleo urbano de
Presidente Pena, via de acesso obrigatória ao canteiro de obras, como
forma de prevenir a ocorrência de acidentes.

Equipe
Equipe de projeto de estradas e um biólogo.

Responsável peia Implantação
O projeto deverá ser implantado pelo empreendedor.
Cronograma Físico
A implantação deste projeto será cm concordância com o cronograma
físico das obras (Fase de Construção - Mobilização).

9.1.3 - Projeto de Relocação e Implantação de Novos Acessos
Introdução
Existe uma estrada cm leito natural na margem direita do rio Mucuri,

que liga t> distrito tle Presidente Pena às propriedades rurais da região.
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Parte dela será atingida pelo reservatório, desde o barramento ambiental
da

PCH

Mucuri

até

o

acesso

à

sede

da

fazenda

Palmeira,

aproximadamente 1I km à montante. O trecho Inundado deverá ser
relutado para atingir a cota de segurança.

Próximo ao povoado de Maravilha, na área de remanso do reservatório, é
encontrada uma ponte de madeira em precário estado de conservação,
ligando as duas margens do rio. Observa-se, caso o empreendimento seja
viabilizado, a necessidade tle reforçar a estrutura desse equipamento ou
até mesmo a sua reconstrução.

Serão aplicadas também neste Projeto as medidas de "Controle Ambiental
e de Segurança das Estradas" referenciadas no item anterior.
Justificativas e Objetivos
Este projeto visa garantir aos moradores da ADA acesso a seus
estabelecimentos, por meio da recomposição das estradas rurais que
serão atingidas.

Além disso, objetivando a preservação da natureza, todo o cuidado com a

vegetação nas áreas tle abertura das estradas deverá ser tomado. Além do
monitoramento da abertura tle estradas em áreas de mata, o cuidado

com áreas de pastagens também merece ser contemplado, pois, conforme

já referido, existem algumas árvores remanecentes as quais, além de
proporcionar sombreamento para o gado, fornecem algum suporte para
a avifauna. Ações preventivas deverão ser tomadas em relação ao risco

de atropelamento humano e de fauna .silvestre devido ao aumento do
tráfico nas estradas tle acesso às obras, como fiscalização e implantação

de placas tle redução de velocidade.
Público Alvo

Proprietários rurais.

Ações Previstas

Elaboração de projeto de estradas que promova o planejamento adequado
tias atividades a serem implementadas durante a abertura e melhoria das
vias de acesso, incluindo-se:

• abrir novos acessos, adotando-se revestimento primário e obras de
drenagem, sobretudo ao proporcionar a melhoria de acesso

internamente à área e para alcance de sedes municipais. Serão feitas
reuniões com os moradores locais para discussão dos melhores trajetos;
• implantar as medidas do intem 9.1.2 para o.s novos acessos.

Equipe Técnica
Equipe de projeto de estradas e um engenheiro florestal ou biólogo.
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Responsável pela implantação
A responsabilidade da implantação será do empreendedor.
Cronograma Físico

A implantação deste projeto será na Fase de Construção.

9.1.4 - Projeto de Estabilização dos Taludes das Estradas
Introdução
Ao

construir

ou

ampliar estradas,

são

fdtos

cortes

e aterros

descaracterizando o relevo original, tirando seu ponto de equilíbrio e
deixando os novos taludes expostos aos agentes de intcrnperismo.
Consequentemente,

surgem

deslizamentos,

erosões

em

sulco

e

carreamento de sedimentos às drenagens próximas.
Justificativas
A construção e alargamento das estradas representa um fator tle risco de

surgimento de novos focos erosivos que levariam ao assoreamento dos
cursos d'água e do lago formado pelo barramento. Desta forma, é

essencial que este Projeto faça parte do projeto tle abertura e ampliação
das vias de acesso.

Objetivos
Evitar a formação de novos focos erosivos, deslizamento de taludes e

carreamento

de

sedimentos

que

poderiam

contribuir

para

o

assoreamento tios cursos d'água e i\o futuro reservatório.

AÇÕES PREVISTAS
Serão de acordo com o projeto executivo apresentado pela firma
construtora.

EQUIPE TÉCNICA
Empresa de engenharia especializada na construção de estradas.

Responsável Pelo Impiantação
O projeto deverá ser implantado pelo empreendedor.
Cronograma físico

A implantação deste projeto será na Fase tle Construção.
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9.2 - Programa de Manejo e Conservação dos Solos
Este programa será constituído dos "Projetos de Conservação de Solos",
"Projeto de Remoção e Estocagem de Solo Decapeado" e o "Projeto de

Recuperação de Áreas Degradadas pela Obra", como se segue.

9.2.1 - Projeto de Remoção e Estocagem do Solo de Decapeamento
Introdução
Para abertura das frentes de trabalho em uma obra, normalmente é

realizado o decapeamento da área, com a finalidade de remover a
vegetação existente e abrir o terreno para a entrada de máquinas e
implantação das estruturas necessárias. Nesta operação, geralmente são

removidas as camadas superficiais do solo.
Justificativas

A camada de solo superficial (solo orgânico) possui microorganismos,
nutrientes e propágulos de sementes, que são muito importantes no
incremento aos processos de revegetação de áreas degradadas.
Objetivos

A remoção e estocagem da camada superficial do solo nas áreas atingidas
pelas obras tem por objetivo auxiliar os trabalhos de reabilitação a serem
implementados nas áreas degradadas.

AÇÕES PRE VISTAS
Deverá ser removida e estocada a camada de solo

superficial

(aproximadamente 20 cm) existente em todas as áreas atingidas na obra.
tais como: canteiro tle obras, alojamento, pedreira, centrais de britagem e

concreto, relocação das estradas atingidas pelo reservatório, abertura de
acessos provisórios, construção do barramento, subestação e casa de
força. A estocagem do material deverá ser feita nas proximidades das
áreas afetadas, com o objetivo tle facilitar sua rccolocação. A remoção e
armazenamento do solo tle decapeamento serão realizados pelas mesmas
máquinas que farão a limpeza da área.

responsável pela implantação
O responsável pela implantação será o engenheiro contratado pelo
empreendedor, para execução das obras.
Cronograma físico

A remoção e estocagem do material deverão ocorrer na Fase de
Construção, durante a limpeza e dccapcamenlo das áreas atingidas.

Cap IX - Medidas de Mitigação dos Impactos Ambientais. PCHMucuri, pág.360

^y
LIMIAR
9.2.2 - Projeto de Recuperação deArfas Degradadas peias Obras

ENGENHARIA
AMBIENTAL

Introdução
A implantação do empreendimento causará a interferência no terreno
natural pela implantação do canteiro de obra. construção tio barramento

e casa de força, exploração tia pedreira, confecção de empréstimo (caso
seja necessário), relocação das estradas atingidas pelo reservatório e
abertura tle acessos provisórios. Ao se retirar a cobertura vegetal, o solo
fica exposto à ação dos agentes do inlcmperismo e, consequentemente, os
processos erosivos são acelerados. Assim, proporcionando-se nova

cobertura, através da revegetação das áreas tlegradadas. evita-se a

degradação do meio ambiente, além de colaborar ao prolongamento da
vida útil do reservalório (devido à recomposição da vegetação marginal).
Justificativas
De acordo com a legislação ambiental vigente, totlo empreendimento
causador de degradação ambiental deverá realizar a reabilitação da área
afetada, com a finalidade tle minimizar e controlar os impactos causados.
O trecho do rio Mucuri onde será implantado o empreendimento, está

localizado em áreas propensas à erosão em sulco e/ou laminar, em
função da substituição da vegetação nativa por pastagens. Portanto, é de

grande importância a revegetação tle áreas degradadas, além da
implantação de fiorestamento ciliar (medida a ser alendida por outro
programa) e estímulo à manutenção da vegetação nativa remanescente,
conforme resolução n°4 do CONAMA, promulgado cm ltí de setembro de
1985.

Objetivos

O programa de revegetação/recuperação terá como objetivos principais a
reabilitação das áreas degradadas pelo empreendimento, visando a

proteção do solo, o Controle tle erosão e a regeneração da vegetação
original.
público Alvo

Supcríiciários das áreas atingidas.
Ações Previstas
Inicialmente, deverá ser implantado um viveiro de mudas, de modo a
prover as mudas a serem plantadas. Para a germinação no viveiro,
deverão ser selecionadas e coletadas sementes de espécies nativas,

adequadas a cada local tle plantio, respeitando-se as características e
necessidades biológicas de cada espécie.
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A revegetação das áreas degradadas deverá ser precedida tle trabalhos de
recomposição do solo superficial, regularização topográfica do terreno.
reposição do solo orgânico, correção da fertilidade do solo,
tlcscompactação e implantação de dispositivos de controle por drenagem.
Em uma primeira etapa, deverão ser utilizadas espécies consorciadas de
gramíneas e leguminosas, visando proporcionar uma rápida cobertura e
melhoria das características do solo. Estes trabalhos deverão ocorrer logo

em seguida ao termino tia obra OU serviço, evitando a exposição do solo
por prolongado período de tempo.
Na etapa seguinte, o processo de revegetação procurará atender a outros

objetivos, como incremento à biodiversidade e suporte faunístico. Para
tanto, deverão ser utilizadas espécies arbóreas e arbustivas nativas nos
plantios, de modo a aproveitar as características atlaptalivas destas à
região e favorecer o processo de sucessão secundária nestes locais.

Saliente-se que, em ambas as fases, poderão ser propostas parcerias aos
proprietários das áreas atingidas, de modo a maximizar os efeitos
benéficos de tais ações.

EQUIPE TÉCNICA
Os trabalhos serão desenvolvidos por um engenheiro agrônomo ou

florestal com experiência em projetos de reabilitação, que ficará
responsável pela coordenação geral e pela supervisão dos trabalhos
executivos, a serem executados por um técnico agrícola, viveiristas, um
extensionista rural e funcionários.

Responsável pela Implantação
A execução dos plantios e a manutenção dos
responsabilidade do empreendedor.

mesmos será de

Gestões Institucionais

O 1EF poderá ser consultado, quanto ao interesse de formação de
parceria.
Cronograma Físico

Os trabalhos de revegetação deverão ocorrer logo após a conclusão da
obra ou serviço, no início do período chuvoso (selembro-outubro),
potlendo-se estender até o final de fevereiro. Os .serviços preliminares
deverão ser feitos, preferencialmente, nos períodos de pouca ocorrência
de chuvas,
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9.2.3 - Projeto deMonitoramento de Focos Erosivos no Entorno do
Reservatório

invrodução

De acordo com as condições gcoambicntais e as características de
implantação do empreendimento, será necessário elaborar um plano de
monitoramento das encostas e bacias de contenção tle sedimentos,

principalmente advindos de processos erosivos observados na AID.
JUSTIFICATIVAS
Com o surgimento do reservatório, alguns trechos de mata ciliar
deixarão de existir nas margens do rio Mucuri e tle seus contribuintes
tliretos. Com essa ausência da vegetação, aliada a susceptibilidade do solo
à erosão (junto aos processos erosivos ativos existentes), poderá haver
uma aceleração do processo de assoreamento do reservatório.
Objetivos

Criação de um plano de monitoramento das encostas adjacentes à área
do futuro reservatório e dos taludes de corte e aterro que serão

implementados (em função da abertura e alargamento das estradas),
visando promover o controle dos processos erosivos existentes, bem
como prevenir a degradação das

cabeceiras de drenagens e o

assoreamento do reservatório.

Público Alvo

O empreendedor c proprietários rurais das áreas localizadas na AID.
AÇÕES PREVISTAS
• Execular um levantamento detalhado dos focos de erosão da AID;
• controlar e minimizar o.s focos erosivos constatados, mediante a

adoção dos projetos de "Recuperação de Áreas Degradadas" e
"Recomposição da Vegetação do Entorno do Reservatório";

• fazer contatos com o.s proprietários locais, no intuito tle conseguir a
permissão e parceria para a execução tio projeto;
• construir bacias de contenção de sedimentos (que deverão ser

monitoradas ao longo de todas as fases do empreendimento);

• após o enchimento do reservatório, deverá ser feita uma avaliação das
condições tio grau tle umidade e dos riscos de erosão gerados;

• a longo prazo, o monitoramento deverá enfocaro acompanhamento de
erosões nos taludes próximos ao reservatório, nos taludes de corte e
nos aterros das estradas de acesso.

Equipe técnica
A equipe deverá ser formada por um engenheiro florestal e/ou
engenheiro agrônomo.

RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO

O programa deverá ser implantado pelo empreendedor.
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Gestões Institucionais

Potlerão ser realizadas parcerias com os proprietários envolvidos e
Prefeituras Municipais tia Ali, bem como a EMATER (municipal ou
regional), além do do IEF (regional ou municipal)
Cronograma Físico
O monitoramento deverá ser realizado durante as Fases de Construção e

Operação, objetivando o levantamento e acompanhamento tle possíveis
focos erosivos nos taludes próximos ao reservatório e nos taludes tle
corte c aterro das estradas de acesso á PCM.

9.2.4 - Projeto de Conservação dos Solos
Introdução

O diagnóstico ambiental Da Área de Influência Indireta da PCH Mucuri
identificou problemas relacionados com o uso c ocupação inadequados
dos solos Imanejo incorreto das pastagens e remoção da vegetação

nativa), associados à elevada susceptibilidade destes à erosão, provocando
assoreamento dos cursos d'água. Desta forma, a principal causa tia
situação de degradação ambiental da região se deve à não aplicação de

práticas conservacionistas nas atividades agropecuárias desenvolvidas.
Tais práticas são deixadas de lado não só pelo desconhecimento e
desinformação

por

parte

dos

agricultores,

mas

também,

e

principalmente, pela falta de recursos necessários para tal.
JUSTIFICATIVAS/ OBJETIVOS
Visando a prevenção do potencial assoreamento do reservatório, este

Projeto tem como objetivo mitigar a atual degradação dos solos, dada
pelo manejo incorreto, bem como minimizar o aporte de sedimentos para
os cursos tl'água, em função dos processos erosivos, em andamento. O
assoreamento provoca a degradação dos rios, afetando a qualidade das

água e, em especial, a fauna aquática. Pôr outro lado, como medida tle
compensação ambiental, este Projeto visa fornecer subsídios para um
manejo mais conservacitmista. coin o objetivo de garantir a longevidade
da produção dos solos, a longo prazo.
Público Alvo

O empreendedor c proprietários rurais localizados na bacia tle
contribuição do reservatório da PCH Mucuri.
Ações Previstas

Este projeto será executado, prioritariamente, na bacia de contribuição tia
PCH Mucuri, tendo como orientação básica a implantação de um
trabalho de extensão rural, visando levar aos agricultores técnicas
conservacionistas, sua importância e formas de execução.
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EQUIPE TÉCNICA
Os trabalhos deverão ser desenvolvido por engenheiros agrônomos e/ou

florestal, além de técnicos extensionistas, com boa capacidade de

relacionamento com os produtores rurais e com experiência cm práticas
de conservação dos solos,

RESPONSÁVEL PEIA IMPLANTAÇÃO
A implantação tio projeto será de responsabilidade do empreendedor, o

qual coordenará e supervisionará os trabalhos de extensão rural e
assistência técnica.

Gestões Institucionais

Para viabilização do programa, poderão ser realizadas parcerias,
convênios ou acordos de colaboração com as Prefeituras Municipais de

Carlos Chagas e Pavão, 1EF, instituições de pesquisa e/ou universidades,
instituição de assistência técnica e extensão rural (EMATER regional),

associações de produtores rurais e entidades ambientalistas, instituições
de pesquisa e/ou universidades. Através destes convênios, poderiam ser
fornecidos a assistência técnica, suporte
equipamentos necessários ao programa.

logístico,

máquinas

e

Cronograma físico

O programa deverá ter início na Fase de Construção, sendo estendido por
no mínimo dois anos após o enchimento tio reservatório, após avaliação
e certificação dos resultados alcançados.

9.3 - Programa Florestal

9.3.1 - Projeto de Coleta de Flora e Germopiasma
Introdução

A revegetação ou o plantio misto de espécies nativas em áreas
deflorestadas tem como objetivo principal a formação de uma floresta,
com características semelhantes àquela existente originalmente. Questões

de diversidade tle espécies e regeneração natural, vêm sendo abordadas
constantemente cm modelos de revegetação. No entanto, a genética das

plantas utilizadas para a revegetação é um aspecto pouco considerado,
durante a execução destes processos. Assim, faz-se necessário a coleta de

flora e germoplasma para auxiliar na revegetação de áreas degradadas
pela obra, bem como nas futuras margens do reservatório, de modo a
também colaborar em processos de sucessão ecológica.
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Justificativa

O uso de sucessão ecológica secundária na implantação de florestas
heterogêneas é a tentativa tle dar à regeneração, condições que procurem
ser similares àquelas que se processam em dinâmicas de sucessão
natural.

A natureza das

espécies

plantadas

pode

influenciar o

comportamento dos indivíduos, que podem influenciar o comportamento

e dinâmica da população como um todo. Assim, como a intenção dos
processos de revegetação c de recriar comunidades vegetais, cuja
estrutura genética também tleve ser replicada, aumentando a
probabilidade de sucesso destes processos, por um período de tempo
indefinido, a coleta tle germoplasma local ou em áreas de vegetação

remanescente próximas é o ideal para se manter um estoque de
variabilidade genética c adaptabilitlade.
Objetivos

O objetivo principal é a coleta de flora e germoplasma nos locais que
sofrerão intervenção, principalmente no que diz respeito aos locais
referentes à bacia de acumulação do reservatório.
PÚBLICO ALVO

O empreendedor e proprietários rurais ribeirinhos.

Ações preitstas
• Definição das áreas para coleta do material: as áreas objeto da coleta e

resgate

deverão

ser

aquelas que

prioritariamente

sofrerão

desmatamento e que se constituem cm áreas de relevante interesse;

• colheita de material propagativo: a coleta propriamente tlita deverá ser
variável, de acordo com o tipo de material a ser coletado. Para isto
deverão ser também variáveis os equipamentos de coleta e transporte
deste material;

• criação de um centro de triagem: o material coletado deverá ser
analisado para observação de sinais e sintomas de presença de doenças
ou algum tipo de praga existente. Diante do evidenciado, tratamentos

específicos serão providenciados no sentido de sanear os problemas

encontrados, para futura reintroduçâo do material coletado,
Equipe técnica
As atividades deverão ser planejadas e coordenadas por um biólogo ou
um engenheiro florestal com conhecimento em botânica e deverão ser
executadas por funcionários.
RFSPONS/iVEL PELA IMPIANTAÇÀO
O empreendedor.
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Gestões instituciona is

Poderão ser feitas gestões com instituições de pesquisas florísticas. para

identificação c guarda de material de interesse. Além disto, deverá ser
incialmente obtida licença de coleta e transporte de material florístico
com os órgãos competentes (IBAMA e/ou IEF).
Cronograma físico
A atividade de coleta de material de fora e material propagativo,

principalmente sementes, será efetuada durante todo a Fase de
Construção, previamente à efetuação de atividades de desmatamento da
bacia de acumulação do reservatório.

9.3.2 - Projeto de Criação de um Viveiro Florestal
iNiRODUçÃofJustificativas

Como auxílio ao resgate de Hora e subsídio ao projeto de reflorestamento
ciliar e recuperação de áreas degradadas (p. ex. as áreas dos canteiros de
obras), torna-se necessário a implantação de um viveiro temporário de
mudas nativas, para fornecimento e atendimento à demanda

proporcionada por tais projetos. Além disto, a busca de um sucesso nos
processos de sucessão secundária, está associada à diversidade das
espécies utilizadas e pela qualidade das mudas a serem plantadas. Em
geral, mudas de espécies nativas são apresentadas, no mercado, com

qualidade inferior àquela exigida

tecnicamente para um bom

desenvolvimento após o plantio em campo. Junto a isto, os preços destas
mudas no mercado e a demanda que será gerada em função da

recomposição tia flora das áreas, inviabilizam sua aquisição. Portanto,
buscando uma melhor qualidade das mudas e uma segurança no que diz
respeito ao atendimento à demanda gerada, será necessário a produção

própria das mudas tle essências florestais, principalmente, nativas em
um viveiro próprio.
Objetivos

O objetivo principal é a produção tle mudas de espécies nativas que serão
utilizadas para recomposição da flora nas áreas do entorno do
reservatório e áreas dos caldeiros tle obras, como também servir de base

para guarda e triagem do material coletado durante as ações de coleta de
flora e germoplasma.
Público Alvo

O empreendedor e proprietários rurais marginais ao reservalório.
AÇÕES PREVISTAS
A escolha da área para a implantação de um viveiro depende de vários

fatores, entre os quais: a disponibilidadeda área; a demanda tle mudas; a
localização geográfica levando-se em conta a topografia, a
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disponibilidade de água. os acessos e o lamanho da área. A ambiental
construção de infra-estrutura básica, composta por galpão com área

coberta para as laterais, escritório, almoxarifado c banheiro, que poderá
ser aproveitado dos canteiros. Para uma utilização racional e mais
eficiente da água. poderá ser utilizado um sistema de irrigação, composto
de conjunto moto-bomba, ligado a um conjunto de canos c aspersores.

Equipe técnica
As atividades deverão ser planejadas e coordenadas por um técnico com
conhecimento em botânica, e deverão ser executadas por funcionários.

RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO
O empreendedor.
Gestões institucionais

Poderão ser feitas gestões tom instituições de pesquisas florísticas, para
identificação e guarda de material de interesse. Além disto, deverá ser
incialmente obtida licença de coleta e transporte de material florístico
com os órgãos competentes (IBAMA e/Ou IEF),
Cronograma

A implantação do viveiro florestal deverá ser feita no início da Fase de
Construção. As atividades de implantação do viveiro deverão estar de
acordo com as atividades de coleta de flora e germoplasma, além de se
estenderem ao longo de todo o reflorestamento ciliar (cinco anos
aproximadamente).

9.3.3 - Projeto de Limpeza da Bacia de Acumulação
INTRODUÇÃO

Adecomposição biológica da matéria orgânica dos ambientes aquáticos é
um fenômeno natural muito importante nos períodos iniciais da

formação de reservatórios. O principal efeito que esse processo aciona é a

depleçào do oxigênio dissolvido (OD) e, em decorrência, surgem unia
série de alterações na qualidade tias águas.
A ocorrência de troncos parcialmente submersos poderia favorecer o

estabelecimento de macrófitas aquáticas, além de servir tle abrigo para

mosquitos e moluscos transmissores de doenças. A vegetação arbórea
submersa, ao se soltar do fundo d'água, poderia causar, futuramente,

danos aos equipamentos e às estruturas ou ainda às comportas e
vertedouros. A manutenção de árvores ou cercas poderia ainda

inviabilizar a possível pesca e recreação, dificultando seu uso múltiplo
(ainda que tais atividades possam vir a ocorrer em pequena escala).
Este desmatamento poderá, também, induzir o deslocamento gradual da
fauna florestal da área atingida. O desmatamento visa atender, ainda, às
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madeira e à necessidade de manutenção da qualidade da água do
reservatório, Entretanto, a limpeza da bacia de acumulação deverá ficar
restrita ao local de inundação.

Justificativas
O desmatamento prévio visa remover o material lenhoso presente na
área cio reservatório, uma vez que sua decomposição (sob inundação),

ocorre lentamente, além tle permitir o deslocamento gradual tia fauna da
área a ser alagada. O corte limitado ao local de inundação irá reduzir a
área desmaiada ao estritamente necessário, de modo a serem evitados

cortes abusivos. Além disto, o fato de permanecer algumas árvores cm

áreas sujeitas a alagamentos periódicos poderá auxiliar na seleção de

espécies adaptadas a este tipo de ambiente, possibilitando unia posterior
escolha de espécies para serem plantadas em locais semelhantes.
Público Alvo

Empreendedor, proprietários e moradores rurais da AID.
Ações previstas
• Inicialmente, deverá ser obtida a licença de desmatamento junto aos
órgãos competentes;

• a biomassa vegetal deverá ser desmaiada em período prévio ao
enchimento da bacia de acumulação;

• O desmatamento (mediante elaboração de projeto específico) da área a
ser inundada deverá ficar restrito somente ao local de inundação.

Assim, visando preservar o máximo tle vegetação remanescente,

sugerc-sc que se adote o NA - máximo normal do reservatório, como
limite máximo para a retirada da vegetação;
• o desmatamento deverá ser lento (de modo a melhor permitir a fuga tia

fauna silvestre) e orientado, cm direção aos setores florestais
remanescentes no entorno imediato tio futuro lago. principalmente em

situações onde exista conectividade florestal;
• o desmatamento deverá ser executado de jusante para montante, e das
partes baixas para as mais altas;
• a madeira deverá ser removida;

• em virtude tia pequena área florestal remanescente, não existe
necessitlade de montagem de esquemas especiais para a exploração,
devendo a empresa se responsabilizar pelas atividades em cada área,
dentro dos critérios propostos;

• todos os funcionários a participarem das atividades de cortes deverão

ser previamente orientados, para terem os devidos cuidados, evitando
cortes abusivos e acidentes com animais silvestres.
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Equipe Técnica
As atividades de desmatamento deverão ser planejadas e coordenadas por

um engenheiro florestal, podendo serem executadas por funcionários. Os
Serviços poderão também ser terceirizados por empresas especializadas
em desmatamentos.

Responsável PELA implantação

O projeto deverá ser implantado pelo empreendedor.
Gestões Instiwcionals

Para execução dos cortes, deverá ser previamente obtida a licença de
desmatamento junto aos órgãos competentes: IEF/MG (Instituto
Estadual de Florestas) c IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis).

Cronograma físico

As ações de desmatamento das áreas das estruiuras (canteiro de obras,
casa tle força etc.) deverão ser feitas durante a Fase de Contrução. O
desmatamento da bacia de acumulação deverá ser realizado antes da

formação do reservatório, ou seja, igualmente na Fase de Construção.

9.3.4 - Projeix) de Recomposição da Vegetação do Entorno do Reservatório
introdução
A vegetação ciliar é imprescindível na contenção de sedimentos carreados
para os cursos dágua, auxiliando também na proteção das margens
contra solapamentos e erosões. Além tlisto, constitui importante recurso

para a fauna silvestre, tanto terrestre, quanto aquática (incluindo a
ictiofauna), fornecendo abrigo contra predadores, sítios para reprodução

e recursos alimentares. Este programa visa atender, também, à mitigação

dos impactos potenciais relativos ao surgimento de processos erosivos
nas encostas marginais ao reservatório.
Justificativa

A formação do reservatório da PCH Mucuri será responsável pela
eliminação de poucos trechos remanescentes de mata ciliar e capoeirinhas
existentes nas margens do rio Mucuri. Tendo cm vista o elevado grau de
desmatamento da região, o futuro lago deverá apresentar poucas áreas
com vegetação arbórea/arbustiva em seu entorno. A ausência de

vegetação em suas margens, associada à elevada susceptibilidade do solo
à erosão e ao grande número tle processos erosivos existentes na AH do
empreendimento, potlerá provocar, durante a operação da usina,

problemas relativos a desestabilização de encostas e erosões na faixa tle
solo, em contato com o nível dágua do reservatório (acelerando

processos erosivos existentes ou desenvolvendo novos focos).
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OBJETIVO

O programa tem como objetivo promover o controle dos processos
erosivos localizados às margens do futuro reservatório, bem como a

recomposição e o monitoramento da vegetação ciliar tias margens do
reservatório, além da rccoloni/ação da fauna silvestre à mesma.
PúblicoAlvo

O empreendedor c os proprietários rurais localizados às margens do
reservatório.

Ações Previstas
Dentre as ações para implementação tio projeto estão:

• contatar proprietários rurais c propor parcerias, no caso da
revegetação ocorrer em áreas de parlicularcs, devendo ser previamente
feito um comum acordo com os mesmos;

• executar os plantios, utilizando o maior número possível tle espécies

nativas, para promover a diversidade e a conservação dos recursos
genéticos;

• a restauração tia vegetação ciliar nas margens tio reservatório deverá
ser iniciada nas áreas mais críticas, ou seja, desprovidas de vegetação e
sujeitas a erosão;

• as áreas tle plantios deverão ser fiscalizadas e protegidas contra ações
ciandeslinas (cortes, coletas de flora e fauna silvestres, entrada de gado
etc).

Lima vez que parte da área no entorno do reservatório é de propriedade
tle terceiros, a realização destes serviços dependerá do consentimento dos
proprietários. Deste modo, será de fundamental importância a formação

de parcerias tio empreendedor com os proprietários rurais, visando a
viabilização destes trabalhos. Os proprietários deverão ser estimulados a

favorecerem os plantios e a promoverem a preservação da vegetação
remanescente.

Ressalte-se que embora a vegetação florestal a ser suprimida pelo
empreendimento seja proporcionalmente pequena em extensão, o escasso
suprimento atual de matas em toda a bacia do rio Mucuri, tornam
paisagística e ecologicamente valorosos os remanescentes florestais
atualmente presentes. Assim, sugere-se que seja feito o plantio de
vegetação arbustivo-arbórea cm uma faixa marginal ao reservatório. A
largura de tal faixa poderá ser estimada mediante análises da melhor
viabilidade econômica e topográfica efetivas, sugerindo-se desde já, um
mínimo de 30 metros em cada margem do reservatório.
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Para o plantio, deverão ser utilizadas espécies nativas típicas da região e
atrativas à fauna silvestre (terrestre c aquática), mediante a implantação
tle um viveiro de mudas a sustentar o plantio. Poderia ser aproveitada a
extensão benéfica desta medida à região, através tia efetuação de uma
influência positiva com os proprietários rurais. Assim, poderia ser
acordada a coleta de serrapilheira em fragmentos florestais
remanescentes nas propriedades rurais, visando a germinação tle
sementes escolhidas no viveiro de mudas a ser implantado pelo

empreendedor, no canteiro de obras, em troca de uma posterior
distribuição gratuita das mesmas aos proprietários.

Estes procedimentos poderiam estimular os proprietários ã efetuarem a
revegetação florestal em determinados locais de suas propriedades, como

exemplo, gerar o incremento das áreas de bordas de suas reservas
florestais (fragmentos de florestas semideciduais) ou prover a formação
de estreitos corredores florestais a interligarem reservas de propriedades
vizinhas.

Equipe Técnica
Os trabalhos executivos tle controle das erosões e reflorestamento da

mata ciliar deverão ler a coordenação geral c supervisão de um

engenheiro florestal ou agrônomo, além da participação tle outros
funcionários no projeto.

Responsável pela Implantação
A responsabilidade será do empreendedor.
Gestões institucionais

O programa deverá ser implantado juntamente com o Programa de
Conservação dos Solos. Poderão ser feitas parcerias com com as
Prefeituras Municipais de Carlos Chagas e Pavão, com a EMATER
regional, além do escritório regional do IF.F. entre outras instituições de
fomento e extensão rural. Poderão ser firmados acordos para o

fornecimento de maquinário, insumos, mudas e serviços técnicos.
Cronograma Físico

O programa terá início na Fase de Construção, sendo estendido para as
demais fases (Enchimento e Operação).
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9.3.5 - Programa deMonitoramento da Vegetação dasáreas Degradadas e
das Faixas Marginais do Reservatório
Introdução

Os cuidados após o plantio são essenciais para garantir a sobrevivência e
crescimento das sementes, gramíneas ou mudas. Estes cuidados
compreendem medidas de manutenção e controle que estarão incluídas
no programa de monitoramento sugerido.
Justificativa

Um programa de monitoramento, além tle servir para acompanhar o
desenvolvimento da vegetação plantada c detectar o momento das

capinas, servirá também, para a fiscalização fitossanitária, controle tle
pragas (insetos prejudiciais) e de doenças que venham comprometer o
crescimento normal da cobertura vegetal implantada.
Objetlvos

O programa de monitoramento visa acompanhar e avaliar as condições

de evolução da vegetação implantada nas áreas degradadas e nas faixas
marginais ao reservatório .
A ÇÕES PREVISTAS
Reconstituída a camada do solo e feito o plantio, caberá executar a
manutenção tleslas áreas com as seguintes práticas: irrigação, controle
tias ervas daninhas, combate às formigas, isolamento da área, prevenção

contra as queimadas (aceiros). controle dos focos erosivos e rcplantio nos
locais em que as plantas não desenvolveram ou morreram, entre outras
atividades.

EQUIPE TÉCNICA
O monitoramento poderá ser feito por um biólogo e um engenheiro

agrônomo ou Florestal, com o apoio tle Funcionários capacitados e
treinados pelos mesmos.

RESPONSÁVEL PELA iMPIANTAÇÃO
O projeto deverá .ser implantado pelo empreendedor.
Cronograma Físico

O projeto deverá ser iniciado após o planlio, e ser mantido até o
estabelecimento tia vegetação, ou seja, estender-sc-â para a Fase de
Operação.
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9.4 - Programa de Proteção e Conservação da Fauna
Para a conservação da fauna tle vertebrados, em geral, sugere-se a

aplicação de diversas medidas, incluídas em vários programas propostos
no presente trabalho, como o Programa Florestal, o Programa de
Sensibilização Social e o Programa tle Criação de Unidade

de

Conservação, os quais, incluem: estímulo aos proprietários rurais de
protegerem os fragmentos tle matas remanescentes na região, incluindo

a possibilidade de criação tle RPPNs (Reservas Particulares do Patrimônio
Natural), controle do afluxo de agrotóxicos para os cursos d'água (que

podem comprometer o desenvolvimento larval, principalmente),
preservação de nascentes e controle do assoreamento dos cursos d'água,
ou seja, medidas que estão incluídas em atitudes preventivas, associadas
á operacionalidade e manutenção tio reservatório.
Nestes programas encontra-se também incluído o empenho na
preservação dos remanescentes de mata e na formação de corredores
florestados, interligando fragmentos nas margens do reservatório, que

poderão ser realizados através de plantios com nalivas e avaliação de
remanescentes que possam ser inlerligados aumentando sua área.
Acredita-se que essas medidas possam facilitar a dispersão e o
deslocamento da

fauna

silvestre,

bem

como contribuir

para

a

conservação de suas comunidades, minimizando os impactos a serem
causados pelo empreendimento.

Prevê-se o sucesso da implantação de revegetação das áreas degradadas e

faixas marginais ao reservatório, reeomendando-sc o desenvolvimento de
programas de monitoramento destas áreas. Junto a isto, são agora
descritos tais programas, de modo a contribuírem na conservação da
fauna regional.

9.4.1 - Projeto de Acompanhamento do Desmatamento da Bacia de Acumulação e
Resgate da Fauna durante o Enchimento do Reser va tório

introdução
Considerando

que

as

bacias

tle acumulação

serão

previamente

desmaiadas, sugere-se que as ações de desmatamento e tle enchimento do
reservatório sejam devidamente monitoradas. Ao longo do
desmatamento, deverá ser definida a tomatla de ações para proteger,

resgatar ou evitar a morte de indivíduos da fauna silvestre, otimizando a
dispersão dos mesmos para ambientes naturais situados em áreas
adjacentes.

Entretanto, apesar dos procedimentos para o desmatamento da bacia de
acumulação do empreendimento incorporar o processo e o efeito tio
desmatamento sobre a fauna local, algumas áreas poderão não sofrer o
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desmatamento por motivos técnicos/operacionais. Diante ambiental
desta realidade, fica evidenciado que problemas ou dificuldades para o
deslocamento da fauna para áreas seguras e livres desta intervenção

poderão ocorrer, junto a isto, a presença de ninhos deverá ser
considerada.

Por sua vez, ao longo do alagamento, indivíduos da fauna silvestre (além
de ninhos ativos, ou seja, com ovos e filhotes), poderão permanecer em

áreas a serem alagadas e, assim, necessitarão de interferência humana
para não sucumbirem com a inundação. Outros, principalmente

serpentes, poderão se direcionar para benfeitorias de propriedades rurais
situadas tm AE, podendo gerar riscos tle acidentes ofítücov

Justificativas
Ao longo das atividades de desmatamento, indivíduos da fauna silvestre,

poderão sucumbir, devido a maiores dificuldades de dispersão natural.
Ao longo do alagamento, indivíduos tia fauna silvestre (além de ninhos
ativos, ou seja, com ovos e filhotes), poderão permanecer em áreas que
não foram previamente desmaiadas (devido à falta de condições técnicas
para tal) e, assim, necessitarão de interferência humana para não
sucumbirem com a inundação. Outros, principalmente serpentes,
poderão se direcionar para benfeilorias de propriedades rurais situadas
na AE, gerando riscos de acidentes ofídicos. As ações de desmatamento,
bem como o enchimento do reservatório, serão então, monitoradas,

visando a minimizar os impactos sobre a fauna terrestre.
Objetivos

Resgatar e/ou relocar para ambientes preservados ou instituições
adequadas, os exemplares da fauna silvestre (incluindo ninhos ativos)
que correrem riscos de perdas pelo desmatamento prévio e pelo
alagamento do reservatório.
Público Alvo

O empreendedor e proprietários rurais da AID.
Ações Previstas
• Inicialmente, definir o destino a ser datlo eios exemplares capturados:

eles poderão ser rclocados para áreas previamente escolhidas e ploladas

cm cartografia (por exemplo a Unidade de Conservação a ser criada c
Outros fragmentos florestais da Ali c AID) ou destinados a centros de
pesquisa, ensino ou zoológicos;

• no canteiro de obras, será montado um pequeno Centro tle Triagem de
Fauna, dotado de equipamentos, materiais e infra-estrutura
necessários. Os funcionários necessários ao resgate, passarão por

treinamento específico, para a execução de procedimentos de captura e
manuseio dos exemplares;

Cap IX- Medidas deMitigação dos Impados Ambientais, PCH Mucuri, pág.375

394
LIMIAR
ENGENHARIA
AMBIENTAL

• deverão ser também estabelecidos postos de captura (nas áreas das

obras e de propriedades rurais da AID), devidamente equipados com
gancho e caixa para serpente, álcool, formol e baldes de 20 litros,

devendo-se instruir os moradores e trabalhadores sobre procedimentos
de captura, fixação e armazenamento dos animais, neste caso os que
estiverem mortos. Saliente-se o cuidado especial a ser tomado com os

animais peçonhentos, os quais, durante o processo natural de
migração, poderão tornar os encontros com as pessoas menos
ocasionais;

• os moradores e funcionários serão instruídos sobre procedimentos de
captura, fixação e armazenamento de animais que estiverem mortos;

• em períotlo prévio ao desmatamento, os remanescentes florestais da
área de cada reservatório também serão vistoriados in loco, para a

investigação de ocorrência de ninhos, os quais deverão ser coligidos c
levados para o Centro de Triagem;
• um dia antes do início das atividades tle desmatamento, serão soltos

alguns foguetes nas

desmaiados,

bordas dos fragmentos florestais a serem

visando afugentar,

através do barulho,

algumas

populações para os remanescentes florestais da AID. A soltura dos
foguetes, bem como o desmatamento, serão iniciados em direção ao
selor florestal que mantiver conectividade (ou, ao menos, proximidade)
a outros remanescentes florestais da AID, buscando "direcionar" a fuga
de exemplares para estes;

• acompanhar as atividades de desmatamento, capturando os animais
silvestres que se apresentarem incapazes de se deslocar sozinhos para
fora das áreas de limpeza (relocando-os para outros locais adjacentes)
ou que ficarem machucados;

• durante o alagamento, serão percorridas de barco as áreas alagadas,
retirando-se somente os animais que se apresentarem incapazes de se

deslocarem sozinhos para fora da área de inundação, além de ninhos
encontrados;

• a transferencia dos animais para seu destino será feita no mesmo dia

da captura. Nos casos de captura de exemplares de espécies ameaçadas
ou raras na região, deverão ser estudadas medidas específicas para seu
relocamento em outras áreas;

• com relação ao resgate das serpentes, deverá ser tlada especial atenção
para aquelas que oferecem risco á população, bem como ser feito o

posterior envio para instituições interessadas no aproveitamento do
veneno, visando

a

produção

de soro

anli-ofídico

c outros

medicamentos;

• todas as serpentes encontradas deverão ser capturadas com o auxilio de
ganchos e laços. Após a captura, elas passarão por um processo tle

Iriagem, onde aquelas não peçonhentas serão selecionadas, para
posterior

soltura

em

ambientes

adequados,

localizados

nas

proximidades do reservatório;

• para colaborar no conhecimento da fauna local, todas as espécies
encontradas mortas deverão ser acondieionadas em freezer c/ou

coletadas amostras para aproveitamento científico. Como exemplo,
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cita-se a montagem de peles para coleção de referência em ambiental
museus e universidades e a coleta de sangue e tecidos para exames

parasitológicos, definição de hospedeiros naturais tle doenças e linhas
tle pesquisa ligadas ao campo da citogei.ética, genética molecular e
taxonomia.

EQUIPE TÉCNICA
A equipe deverá ser formada por, no mínimo, dois biólogos, um
veterinário, dois barqueiros e funcionários treinados (para auxiliarem na
captura dos animais). Esta composição poderá ser alterada, caso
necessário. A equipe deverá estar munida de material necessário (a ser
fornecido pelo empreendedor), como caixas de madeira (e armadilhas tle

arame galvanizado) para acondicionamento dos animais (adultos e
filhotes), caixas tle isopor (para acondicionamento tle ovos e ninhos),
material de segurança (como luvas, botas, perneiras, ganchos para
captura de ofídios etc.), um barco (ou mais de um, se necessário) etc.
Responsável peia Implantação
O projeto deverá ser implantado pelo empreendedor.
Gestões Institucionais

Deverão ser identificadas instituições de pesquisa c de ensino com

interesse em receber indivíduos coletados. Como o projeto prevê a coleta
de exemplares faunísticos, incluindo o transporte de alguns para
instituições, deverá ser realizada gestão junto ao IBAMA e/ou IEF,
visando a obtenção de licença de transporte e coleta de fauna silvestre.
Cronograma Físico

O projeto deverá ser executado durante as ações de desmatamento a
serem realizadas na Fase de Construção e durante o Enchimento do
reservatório.

9.4.2 - Projeto de Monitoramento da Herpetofauna
Introdução/Justificativas

A paisagem regional na qual se insere a área tio empreendimento
encontra-se muito alterada, com destaque para a presença de grandes

extensões de áreas de pastagens. Com a formação do reservatório,
algumas das áreas em que ocorrem a herpetofauna se tornarão ainda
mais fragmentadas, contribuindo para a diminuição dessas populações.

Assim, é importante que se faça um projeto de monitoramento da
herpetofauna na região, para a verificação das condições de adaptação
tlesta comunidade frente à nova composição ambiental. O objetivo

principal será a caracterização da composição das espécies nos ambientes,

além da avaliação de possíveis modificações nas comunidades, incluindo
as relacionadas aos ambientes florestais. Este estudo será essencial para a
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Conservação destas espécies, .servindo ainda como subsídio ambilntal
para futuros projetos de manejo.

Objetivos
• Avaliação quantitativa das espécies herpetofaunisticas;
• acompanhamento tia sucessão tle espécies da AID e Ali cm diferentes
fases (Construção e Operação), procurando caracterizar as espécies
beneficiadas, as que eventualmente desaparecerão ou mesmo algumas
novas que vierem a se estabelecer devido aos novos ambientes
formados;

• caracterização sistemática dos locais de amostragem.

Ações Previstas
A execução deste programa será dividida em várias etapas, e realizada
através de censos periódicos da herpetofauna em ambientes préselccionados. A primeira etapa deverá ser desenvolvida antes do inicio do
desmatamento na bacia de acumulação e enchimento do reservatório
(Fase de Construção). Esla elapa irá prover um diagnóstico da situação

das espécies em questão, de modo a gerar uma base de dados para
comparações futuras. A segunda etapa deverá ser executada na Fase de
Operação, até pelo menos um ano após a formação do lago, quando

então se poderá ler uma visão geral tia influencia tio empreendimento
sobre estas espécies.

Deverão ser estabelecidos postos de caplura devidamente equipados com
gancho e caixa para serpente, álcool, formol e baldes de 20 litros; deve-se
Instruir os moradores e trabalhadores sobre procedimentos de captura,
fixação e armazenamento dos animais que porventura aparecerem.
Salienta-se o cuidado especial que deve ser direcionado aos animais

peçonhentos, que durante o processo natural tle migração poderão
tornar os encontros com as pessoas menos ocasionais.
Potlerá também ser empregada a metodologia das armadilhas de queda,
"pit-fall traps", para incremento dos resultados, enfatizando-se áreas

florestadas. É essencial que se faça este monitoramento, uma vez que a
presença de outras espécies ocorrentes na região, que não puderam ser
inventariadas neste estudo, já foi constatada, como por exemplo os
resultados obtidos no estudo da LIHE Santa Clara.

Gestões Instituciona is

Deverão ser previamente obtidas licenças de transporte e coleta de fauna

silvestre junto ao 1BAMA e/ou IEF.

Responsável pela Impiantação
O projeto deverá ser implantado pelo empreendedor.
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EQUIPE TÉCNICA
O projeto deverá ser realizado por um biólogo, um auxiliar técnico e um
barqueiro.
Cronograma Físico

O projeto deverá ser executado durante as Fase de Construção e
Operação, mediante a realização de quatro viagens a campo de seis dias
em cada fase.

9.4.2.1 - Sub-Projkto de Monitoramento do Jacaré-doPapo-Amarelo

Introdução/Justificativas
Basicamente, este programa irá englobar a investigação do status das

populações do jacaré do-papo-amarclo (Camia» Liüroslris), baseando-se
em aspectos relacionados à sua biologia, ecologia c distribuição regional.

Ações previstas
• Verificar os hábitats de ocorrência desta espécie na área em questão;
• caracterizar

os

ambientes

de

maior

ou

menor

abundância

de

indivíduos;

• caracterizar os micro-ambientes específicos preferenciais tle ocupação

pela espécie;
• verificar a preferência tios diferentes estádios de desenvolvimento por
determinadas tipologias ambientais;
• estimar a população presente na região;
• determinar padrões de composição, como, razão sexual, crescimento
individual e faixa etária;

• determinar a existência de grupos reprodutivos;

• determinar padrões reprodutivos, como época de reprodução, locais de
postura, número de ovos, recrutamento;
• realizar censos das populações nos locais de amostragem em diferentes

épocas do ano, procurando caracterizar abundância e padrões de
sazonalidade na atividade dos indivíduos;

• determinar padrões de dinâmica populacional, tais como
deslocamentos, emigração e imigração, existência ou não de rotas;
• procurar estabelecer a área mínima de utilização por indivíduo, para se
determinar os possíveis processos de relocação dos mesmos.

Equipe Técnica
O projeto deverá ser realizado por um biólogo, um auxiliar técnico c um
barqueiro.

Responsável peia Implantação
O programa deverá ser implantado pelo empreendedor.
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Gestões instituciona is

Deverão ser solicitadas licenças de captura e transporte de fauna silvestre
junto ao IBAMA. Deverão ser feitas comunicações a instituições de

pesquisa (universidades, museus etc.j visando o eventual interesse em
recebimento de material científico.

CRONOGRAMA FÍSICO

Este programa deverá ser executado em duas etapas: a primeira no início

da Fase de Construção (antes de quaisquer atividades de desmatamento)
e a segunda durante a Fase de Operação (durante um ano após o seu

início). Em cada lase deverão ser feitas três viagens a campo de seis dias.
9.4.3 - Projeto de Monitoramento de Aves Ameaçadas de Extinção
Introdução/JusTmcATWas
Os estudos avifaunísticos executados registraram espécies de aves
ameaçadas de extinção (IBAMA • Portaria 1.522 de 19/12/89 in
Bernardes ct ãl. 1990; Collar eí a/., 1994; COPAM - Deliberação 041/95

in Machado eí a/., 1998) e regionalmente raras. As espécies florestais
enquadradas nestas categorias se encontram rarcfcitas em toda a região
cstudatla; além disto, várias outras aves incluídas nestas categorias
foram mencionadas em registros fidedignos, possuindo valor de
conservação não somente local, mas a nível regional e até mesmo.
nacional. Por estarem em processos de extinção em todo o Brasil torna-se
necessário a realização de levantamentos que promovam maiores

investigações em fragmentos de floresta estacionai e ciliar presentes na
AH e AID do empreendimento, com enfoque específico à procura e
monitoramento de suas populações.
públicoAlvo

Por sua natureza técnica, esse projeto Incidirá no objeto alvo de estudo,
que sãt) os ecossistemas florestais, além da conscientização dos
moradores da Ali e AID para a importância da conservação de espécies da

fauna silvestre, principalmente daquelas raras e ameaçadas de extinção.
Ações Previstas
Os levantamentos sistemáticos deverão ser feitos através do uso de

censos matutinos e vespertinos (através de transectos) em diferentes

fragmentos florestais. Deverá ser mapeada a distribuição das populações
de espécies raras c ameaçadas de extinção e analisados os padrões

geográficos obtidos, visando gerar subsídios para a lomada de ações
específicas à sua conservação na bacia do rio Mucuri.

Equipe técnica

O projeto deverá ser efetuado por um biólogo e um auxiliar técnico.

c-iji IX - Medidas de Mitigaçãodos Impactos Ambientais, PCH Mucuri, pág.380

4o/

LIMIAR
ENGENHARIA
AMBIENTAI

Responsável Pela Implantação

O projeto deverá ser implantado pelo empreendedor.
Cronograma Físico

O projeto deverá ser realizado cm duas etapas. A Etapa I deverá ser
executada durante a Fase de Construção, mediante a realização de três

viagens a campo de seis dias cada campanha, durante a estação

reprodutiva (meses de setembro, outubro e novembro), pois medidas de
conservação e manejo das espécies referidas, deverão ser elaboradas em
período prévio às ações de desmatamento da bacia de acumulação e de
enchimento do reserva tório. A Etapa II deverá ser executada durante a
Fase de Operação, com o mesmo número de viagens e período de

execução (três campanhas, nos meses de setembro, outubro e novembro).
9.4.4 - Projeto de Monitoramento de IMamíferos Ameaçados de Extinção
Introdução / Justificsittvas

No presente trabalho, executado através de levantamentos expeditos,
foram

relatadas,

em

entrevistas

feilas

com

moradores

locais,

a

ocorrência local de mamíferos florestais ameaçados de extinção (IBAMA -

portaria 1.522 tle 19/12/89 in Bernardes et a/., 1990; Collar et ai. 1994;
COPAM - deliberação 041/95 in Machado ei a/.. 1998): o guariba

(Atouatta fiisca), a lontra (Lutra longicaudis) além de outras. Assim,
torna-se necessário a realização de levantamentos, que promovam

investigações nos biótopos florestais e na calha do rio Mucuri (dentro da
AID e AM da PCH Mucuri). com enfoque específico à investigação de

populações das espécies ameaçadas de extinção ocorrenles na região do

empreendimento, para a geração tle subsídios á adoção de medidas de
manejo que se fizerem necessárias.
METODOLOGIA

Os levantamentos faunísticos deverão ser feitos com transectos e deverá

ser analisada a abundância local c mapeada a distribuição tias populações

das espécies ameaçadas registradas. Deverão ser ainda avaliados os
padrões geográficos encontrados, visando gerar subsídios para a tomada

de ações necessárias á sua conservação regional, diante das alterações
ambientais a serem geradas pelo empreendimento.

EQUIPE TÉCNICA
Esle projeto deverá ser realizado por um biólogo e um auxiliar técnico.
RESPONSÁVEL PELA IMPIANTAÇÃO
Este projeto deverá ser implantado pelo empreendedor.
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Cronograma físico

Este projeto deverá ser executado durante a Fase de Construção, através
de três viagens de campo (cada campanha com cinco dias).

9.5 - Programa de Monitoramento Limnológico e da Qualidade das Águas
Introdução
O

estabelecimento

de

um

plano

tle

mtiniloramenlo

visa

o

acompanhamento sistematizado de parâmetros indicadores da evolução
da qualidade ambiental e sanitária do sistema hídrico em questão, tendo

em vista o potencial modificador decorrente tia implantação do
empreendimento. A adoção do programa de monitoramento
considerando as fases de construção, enchimento e operação possibilitará

um caráter preventivo ao monitoramento, na medida em que serão
diagnosticadas as modificações na dinâmica limnológica advindas da
transformação dos ambientes lólicos em lènticos.
Tais diagnósticos permilirâo a adoção de medidas de controle para
eventuais problemas que possam ocorrer. Especialmente nesse sentido, o
papel do monitoramento biológico se torna liem relevante, uma vez que

pelo acompanhamenlo tia dinâmica de organismos aquáticos, é possível
um entendimento real desses impactos.

Nesse programa serão também gerados subsídios básicos para os
Programas de Comunicação Social e Educação Ambiental no tocante à

divulgação sobre a qualidade das águas e elaboração das palestras
educativas a respeito tio uso e manejo tio solo. Essas atividades serão

desenvolvidas em parceria com várias instituições, com a EMATER e
concessionárias de água e esgotos, por exemplo, visando a proteção da
bacia do reservatório quanto às potencialidades de interferências ás
águas desse sistema.

Objetivos
O programa de monitoramento terá como objetivos principais gerar
tlados necessários à verificação da manutenção de níveis desejáveis de

qualidade das águas, avaliando se os sistemas de minimização dos
possíveis efeitos decorrentes da implantação do empreendimento,
considerando-se as etapas de construção, enchimento e início da
operação (primeiros 12 meses).
Justificativa
,\a concepção do monitoramento foi dada relevância ã sua adequação

enquanto instrumento de avaliação da qualidade tias águas. Entende-se
como qualidade desejável, a garantia do não comprometimento das

possibilidades dos usos das águas, segundo as necessidades locais e
regionais. Assim, deverão ser abordadas diretrizes a serem adotadas para
Cap IX - Medidas de Mitigaçãoikts Impados' Ambientais, PCH Mucuri, pãg.382

4°}
LIMIAR
que o monitoramento atenda objetivamente á aplicação de ambiental
estudos de simulação. Entende-se que tal modelamento será um conjunto
de simulações aplicados a diferentes parâmetros a serem considerados.
Serão feitas projeções a respeito do comportamento tia qualidade das
águas no futuro reservatório, bem como do trecho a jusante do
barramento, considerando-se as potenciais modificações decorrentes das

atividades antrópicas na área em questão.

AçõesPrevistas
O programa tle monitoramento aqui definido deverá ser executado

considerando metodologias diferentes para as três etapas distintas
(implantação, enchimento e operação). A etapa de implantação
compreenderá toda a fase de obras civis, tlesdc seu inicio. A etapa de
enchimento corresponderá ao período após o fechamento do túnel de
desvio (início do enchimento do reservatório) c se prolongará pelos três
primeiros meses da operação da usina. A metodologia para o
monitoramento durante a operação do empreendimento será adotada a
partir do quarto mês após o início do enchimento do reservatório. A
princípio será apresentado um escopo para os primeiros doze meses. Com
base na avaliação dos dados gerados, será avaliado o escopo do
monitoramento, visando a otimização do esforço de trabalho. Dessa

otimização são levantados os procedimentos básicos para a execução do
monitoramento de longo prazo.

Na etapa de implantação serão realizadas 08 campanhas amostrais, ao
longo de 30 meses de trabalho, prazo previsto para a construção da PCH
Mucuri. Essas campanhas deverão considerar as épocas hidrológicas

chaves, como período chuvoso c estiagem, bem como as fases
intermediárias. Na etapa de enchimento serão realizadas três campanhas
mensais. Nos primeiros doze meses da fase de operação serão feitas 04
campanhas, considerando também as épocas hidrológicas chaves.

Os pontos de amostragens serão os mesmos três pontos de coletas
estudados no EIA, acrescido de mais outro, a ser denominado MUC-08.

Esse novo ponto será demarcado no rio Mucuri no trecho mediano do
futuro reservatório, entre a área do início do remanso e a futura

barragem. Os parâmetros a serem analisados serão os mesmos estudados
no EIA.

Embora seja baixa a possibilidade do desenvolvimento de populações de
invertebrados vetores de doenças, em especial dos moluscos do gênero

Biomphaktriti

potencialmente

transmissores

da

esquistossomose

mansõnica, recomenda-se a realização de programa amostrai
especialmente destinado a esse grupo. Esses organismos possuem um

potencial alto de colonização pela disseminação tle propágulos aderidos
cm aves aquáticas e outros animais, bem como embarcações que possam
ter sido utilizadas em outras bacias ontle a presença desses organismos

seja relevante.
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Caso sejam detectados focos de populações tle Biomph&uttiã, deverá ser
feita a seleção tle locais adequados para acompanhamento e iniciado
programa de monitoramento específico, com exames quanto à infeção

por cercárias, em situações que representem riscos potenciais de
proliferação tle focos de transmissão da esquistossomose, cm decorrência
da implementação do empreendimento. Ressalta-se que para viabilizar a

realização desse teste deve ocorrer uma relevante presença desses
organismos, possibilitando a captura de um número significativo de
exemplares.

Outra ação de controle de caráter preventivo que deverá ser adotada é a
execução de inspeções periódicas ao longo do trecho do rio Mucuri, na
área de influência direta, com o intuito de identificar a formação de

hábitats propícios ao desenvolvimento de invertebrados aquáticos vetores
de doenças. Esse trabalho fará parte das atividades a serem desenvolvidas

nas campanhas previstas no programa tle monitoramento Umnológico.
Essas vistorias serão feitas

em

toda a

orla

litorânea do futuro

re.sei-vatório. bem como no trecho do rio a partir do barramento até a

região a jusante da casa de força onde os efeitos das variações do nível
d'água, pela operação da usina, sejam mínimos. Caso .sejam encontradas
áreas com formação efetiva ou potencial de poças d'água, serão feitas
ações que impeçam o acúmulo de água nesses locais, como o

rcmanejamenlo de seíxos e blocos de pedras e a abertura tle pequenas
valetas de drenagem, dentre outras, possibilitanilo seu pleno escoamento.

Caso se mostre necessário, poderão ainda ser identificatlas outras ações
destinadas ao controle desses organismos, muito embora a oscilação do
nível d'água das margens do futuro reservatório seja a mais eficiente,

conforme indicado pela literatura especializada. Dentre várias medidas,

podem ser apontadas desde ações que envolvam o manejo ecológico,
como o controle por meio de intervenção nas relações ecológicas
aumentando a predação e competição, como também a utilização de
biocidas específicos, tanto de origem química quanto biológica.
EQUIPE TÉCNICA
O trabalho de coordenação e interpretação dos dados gerados será feito
por um biólogo sênior com formação na área de Limnologia, que possa
realizar a integração dos dados físicos, químicos, bacteriológicos e

hidrobiológicos. As análises bacteriológicas, fitoplâncton, zooplâncton,
zoobênton e invertebrados vetores de doenças deverão ser feitas por

profissionais biólogos especializados no estudo desses parâmetros.
Os trabalhos de campo serão realizados por um biólogo médio e um
auxiliar técnico. Observa-se que o coordenador deverá participar de três

campanhas de campo, sendo uma cm cada etapa considerada. Tal
procedimento visa o acompanhamento dos trabalhos de amostragem.
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bem como a observação in loco das transformações ocorridas awbientae
AWBIENT

para uma adequada descrição desses processos nos relatórios analíticos.
Além

tlessa

equipe,

para

a

execução

desse

programa,

outros

profissionais, com formação na área de química, estarão atuando através
do laboratório de análise dos parâmetros físicos e químicos.
Responsável Pela Implantação

O programa deverá ser implantado pelo empreendedor.
Cronograma físico

Deverão ser feitas oito campanhas trimestrais durante os 30 meses da
Fase de Construção, três campanhas mensais durante o enchimento e pós
enchimento e quatro campanhas trimestrais durante o primeiro ano

após o enchimento, totalizando 15 amostragens e análises.

9.6 - Programa de Conservação da Ictiofauna
No geral, as ações destinadas a minimizar os impados de represamentos
sobre a ictiofauna do Brasil foram marcadas por notáveis equívocos,

sendo na maioria tios casos ineficazes, ou passíveis de impactos ainda
maiores. Isto decorreu do Fato de que estas ações não estiveram inseridas

em um planejamento global de manejo e conservação da fauna nativa,
com objetivos precisos, claros e embasados no conhecimento tio sistema.
As discussões de medidas mitigadoras de impacto se restringiam à
construção de estações de piscicultura ou à construção de mecanismos de

transposição de peixes. Estas instalações eram encaradas como um fim
em si e não como instrumento para a operacionalizar o manejo
(Agostinho, 19l?4).
Além destas medidas convencionais, outras modalidades de manejo

devem ser aplicadas com a possibilidade de obtenção de resultados

expressivos. Devem ser consideradas, a manipulação de hábitat de
reprodução e desenvolvimento inicial dos peixes, recomposição da
vegetação marginal, recuperação e proteção dos ambientes de desova e
criadouros naturais e, principalmente, a preservação do recurso hídrico

através do gerenciamento adequado de toda a bacia hidrográfica.

9.6.1 - Repovoamentos com Espécies de Peixes Local ou RegionalmenteAmeaçados
de Extinção

O repovoamenlo dos rios e reservatórios através de estações de

hidrobiologia foi e ainda continua sentlo uma das principais medidas
adotadas no Brasil. Embora o número de indivíduos liberados venha

crescendo a cada ano, poucas avaliações sobre os resultados destes

repovoamentos foram conduzidas. A Estação de Hidrobiologia e
Piscicultura tle Furnas, por exemplo, liberou cerca de 4 milhões de
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alevinos entre 1978 e 1992 na represa de Furnas (Ribeiro aKnVÃÍ
1994). Avaliação recente da pesca profissional nesta represa mostrou que
o trairão lHoplias lacerdac), principal espécie liberada, foi responsável por
apenas 1,9% da biomassa capturada (Formagio e Vieira, 1996).
Um dos problemas mais graves enfrentados pelas estações é a
manutenção da qualidade genética do estoque de matrizes. A alta taxa de
sobrevivência de indivíduos na estação em relação àquela da natureza
indica que genótipos de baixa aptidão estão sendo selecionados c
liberados no ambiente. Caso muitos destes indivíduos sejam liberados, e a

liberação de grande quantidade é considerada necessária para a eficiência
numérica do repovoamento. a aptidão média dos indivíduos da
população decresce. Desse modo, os resultados mais comuns são a
redução na taxa de sobrevivência e no recrutamento natural, que por sua
vez levam a necessidade de liberação de mais indivíduos, diminuindo
ainda mais a aptidão. Por estas razões, o «povoamento deve ser

utilizado cm casos emergenciais quando a probabilidade de extinção real
é elevada.

Em princípio, a utilização desta técnica como forma de auxiliar a
recomposição de populações tle peixes ameaçadas tle extinção local ou na
bacia do rio Mucuri não pode ser descartada totalmente. Entretanto, a
construção de uma estação de piscicultura ou utilização tle uma já

existente, espécies e quantidades a serem liberadas e período de tempo
que esta medida deverá ser empregada, só deverão ser definidos após
estudos aprofundados com a ictiofauna local, que indiquem ser essa a
estratégia mais adequada.

9.6.2 - Mecanismos de Transposição de Peixes
Conforme projeto de construção, pode ser constatado que a implantação
desta PCH será um obstáculo intransponível para os peixes que se
deslocam neste trecho do rio Mucuri em direção as suas cabeceiras. Deste

modo, o empreendimento deverá contemplar um mecanismo que

permita o acesso destes peixes ao trecho superior da barragem, bem
como o seu retorno para as áreas inferiores.

Muitas alternativas para minimizar os efeitos adversos do barramento
sobre a migração dos peixes têm sido propostas c implementadas. Os

principais mecanismos de transposição de peixes são as escadas c os
elevadores (Clay. 1994). A escada de peixe consiste em uma série de
tanques em degraus, comunicando o trecho de montante do obstácido

com o de jusante (Clay, 1994). Elevadores de peixes são definidos como
qualquer mecanismo mecânico capaz de transportar peixes para
montante do obstáculo como eclusas, tanques em trilho, caminhãotanque ou cesta com cabo.
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Embora em alguns casos, os mecanismos de passagem para peixes não

sejam totalmente eficazes para eliminar o efeito do barramento sobre as

migrações dos peixes, estes têm sido a principal medida recomendada e
utilizada na atualidade. Este fato pode ser constatado em legislação
estadual recente (Minas Gerais, 1997a), que tornou obrigatória a

construção de mecanismos de transposição de peixes em todas as
barragens construídas cm Minas Gerais a partir desta tlata. Apesar desta
tendência, alguns pesquisadores como Bcrnacseck. (1984) e Welcomme
(1985) indicaram que a implantação de passagens ou escadas para peixes

só se justificam quando a migração é absolutamente essencial para a
manutenção dos estoques de peixes.

Entender o comportamento das espécies alvo é necessário para
adcquadamenle projetar, localizar e operar uma passagem de peixe
(Kynartl, 1993), comportamento este, ainda não conhecido para

nenhuma espécie brasileira. Segundo Clay (1994) escadas de peixes têm
sido utilizadas principalmente em barragens de menor altura. Em
barramentos de maiores dimensões as eclusas e os elevadores de peixes

são mais apropriados, em função do alto custo tias escadas e pouco
conhecimento da capacidade física dos peixes em transpor desníveis
elevados.

Em função das considerações feitas anteriormente, recomenda-se como

mecanismo mais adequado para transposição dos peixes na PCH Mucuri
o uso tle um "elevador de peixes". Esse mecanismo deverá ser avaliado
com maior detalhamento quando da apresentação tio projeto executivo
no Plano de Controle Ambiental (PCA).

9.6.3 - Eliminação de Peixes Exóticos
Esta medida tem por objetivo evitar que novas espécies, que possam estar

sendo criadas dentro da área a ser alagada, sejam liberadas na área de
influência tia PCH Mucuri. A estratégia a ser adotada será a erradicação
de todos o.s exemplares mantidos em criadouros nesta área. Para tanto,
será feito um cadastramento prévio de todos os estabelecimentos
localizados dentro da área diretamente afetada (futuro reservatório),

ontle são criados peixes. Como estas propriedades serão adquiridas pelo
empreendedor, é recomendável que o processo de eliminação dos peixes
seja efetuado em conjunto com o processo de desapropriação.
Se os peixes retirados dos tanques estiverem com condições sanitárias
satisfatórias, deverão ser utilizados na alimentação. Em hipótese alguma
deverão ser liberados na bacia de drenagem, mesmo que se tratem de
exemplares de pequeno porte e/ou sem interesse para alimentação.
Mesmo sendo tomadas estas providências, o estabelecimento de pelo
menos duas espécies exóticas no reservatório (tucunaré e a tilápia) deverá
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ocorrer; Desta maneira, no programa de monitoramento, essas a2Fbi"nta?
espécies deverão ser objeto de atenção especial.
9.6.4 - Salvamento de Peixes Durante o Fechamento das Comportas

Quando as comportas tia PCH Mucuri forem fechadas para enchimento

do reservatório, peixes deverão ficar aprisionados no leito seco do rio a
jusante. Atualmente, a estratégia utilizada é o recolhimento dos peixes

retidos e a sua posterior liberação ou utilização para formação de
planteis em estações de piscicultura. Amostras dos exemplares mortos, se

presentes em grandes quantidades, ou todos, quando o número é

pequeno, são preservadas para utilização em estudos c também para
depósito como material testemunho da fauna local. Este procedimento
deverá ser empregado durante o fechamento PCFI Mucuri.
O trabalho de salvamento c translocação deverá ser executado no trecho
imediatamente a jusante da barragem, até onde forem constatadas

condições críticas. A inspeção da área para avaliação da situação será
iniciada imediatamente após o fechamento tias comportas, c os trabalhos
de translocação tão logo sejam definidos os pontos mais críticos.

Apesar da estratégia proposta acima, a forma mais eficiente tle atenuar
este impacto é o fechamento das comportas de enchimento de modo

gradual, permitindo que um volume considerável de água passe para
jusante enquanto o reservatório é formado. Este processo de enchimento
do reservatório tem se mostratlo bastante satisfatório (Pompeu, 1997), e
deverá ser adotado na PCH Mucuri.

9.6.5 - Normatização Pesqueira para Espécies Exóticas e Nativas
A ocorrência de "boom" de peixes de curta duração logo após o
fechamento de um reservatório é fato comum (Goddard e Rcdmond

1986). No caso da barragem de Mucuri, este "boom" poderá atrair

pescadores profissionais, hoje ausentes na região. Como este processo é
temporário, a pesca não deverá ser proibida neste período pois ela não
será a responsável pela diminuição da quantidade de peixe na represa.
A normalização pesqueira, aplicada cm muitos reservatórios, permite

uma exploração racional, sem prejuízo para os estoques pesqueiros de
espécies

nativas.

Para

as espécies exóticas,

sua

proliferação no

reservatório é danosa pois podem predar ou competir com as nativas.
Desta forma, caso venha a ser desenvolvida uma atividade pesqueira

profissional no lago deste empreendimento, será necessário definir
técnicas seletivas tle captura de espécies exóticas e normatizar a pesca
profissional no reservatório.

Estas medidas serão implementadas em conjunto com o estudo da
estrutura tia comunidade e reprodução dos peixes, conduzidos no
programa de monitoramento ictiofaunístico. A partir tio primeiro e
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seguntlo anos de monitoramento, os dados serão utilizados ^mutili
para a normalização da pesca c apresentados às instituições competentes
para serem incorporados à legislação específica.
9.6.6 - Monitoramento da Estrutura das Comunidades e da biologia das Espécies de
Peixes

Este programa deverá ser implementado em um período mínimo não
inferior a dois anos antes do término da construção da barragem (dois

ciclos hidrológicos completos), dando continuidade aos estudos já
iniciados. Os objetivos serão avaliar, qualitativa e quantitativamente, as

comunidades de peixes na área de influência da PCH Mucuri. definindo:
status taxonômico. habitais preferenciais, abundância numérica e em
biomassa, uso pela população local e hábitos de vida (reprodução, locais
de desova, alimentação c estrutura populacional).

Os pontos de amostragem deverão estar distribuídos dentro da área de
influência do empreendimento. Um mínimo de quatro (4) campanhas
deverão ser realizadas em cada ciclo hidrológico, ou seja, a cada ano. Os
métodos tle captura deverão ser os mesmos utilizados até o momento,
como forma de permitir comparações ao longo do estudo.
9.6.7 - Monitoramento da Ictiofauna no Futuro Reservatório

As comunidades de peixes, em reservatórios recém formados,
experimentam grandes alterações em um período de tempo relativamente
curto. Em função disto, é necessário acompanhar a evolução das

comunidades de peixes e o sucesso reprodutivo no novo ambiente cm
formação. Deste modo, os trabalhos de monitoramento permitem
direcionar as estratégias de manejo a serem implementadas, bem como
avaliar a sua efetividade e as eventuais medidas de normalização e de

incremento tia pesca.
O objetivo deste estudo é a obtenção de dados das comunidades pósbarramento que, utilizados ctnn parati vãmente àqueles do período prébarramento, permitirão que sejam adotadas medidas tle manejo para
atenuar ou reverter impactos negai ivos que não foram previstos.
Este programa deverá ser iniciado imediatamente após o fechamento tio
reservatório e não deverá ser inferior à um período de três anos. As

amostragens para obtenção de dados deverão seguir as técnicas rotineiras
utilizadas em programas tle monitoramento, ou seja, coletas em campo

através de técnicas de captura passiva (redes de emalhar) e ativa (redes de
arrasto e tarrafas). As coletas deverão ser realizadas trimestralmente e

em três pontos: no corpo do reservatório, a jusante da barragem e a
montante do trecho alagado. A abundância de larvas/alevinos será

avaliada por meio de coletas com redes de arrasto nas margens do
reservatório.
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9.6.8- Determinação da Época e Local de Desova das Principais Espéciesde Peixes
do rio Mucuri

Segundo Vazzoler e Menezes (1992) o conhecimento das táticas
reprodutivas é de importância fundamental para a compreensão das
estratégias do ciclo de vida das espécies, sendo elemento imprescindível
para adoção de medidas de administração, manejo e preservação da
ictiofauna. Deste modo, o estudo das características reprodutivas destas
espécies e de outras, cujos dados sobre biologia não estão disponíveis,
constitui fator essencial para avaliação dos impactos e definição das
estratégias de conservação c manejo a serem adotadas.
Este projeto, a ser desenvolvido em conjunto com o monitoramento, tem

como objetivo determinar a época de desova das principais espécies
comerciais do rio Mucuri. No decorrer dos estudos outras espécies
poderão ser incluídas neste programa.
A determinação da época de desova será realizada através da análise

temporal tia variação tias freqüências tios diferentes estádios de
maturação. A determinação dos meses com maior freqüência de
indivíduos maduros, e dos meses com maior freqüência de indivíduos
desovados/esvaziados possibilitará a indicação da época de desova
(Vazzoler, 1981, 1996).

9.6.9- Produção Pesqueira
Este programa tem como objetivo estimar alterações que possam ocorrer
na produção pesqueira comercial das cidades de Carlos Chagas e
Nanuque devido à implantação da PCH Mucuri. Em cada uma dessas
localidades, serão colhidas informações de 10 a 20 pescadores sobre o
local, esforço tle pesca, a biomassa e o tamanho dos indivíduos
capturados para cada espécie. Estas informações serão obtidas
semanalmente em cada localidade. O apontamento pesqueiro também
deverá ser implementado no reservatório da PCH Mucuri, caso
pescadores profissionais se estabeleçam nessa área.

9.7 - Programa de Sensibilização Social
9.7.1 - Projeto de Educação Ambiental
Introdução/Justificativa
A lei n.° 9.795, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental.
conceitua educação ambiental como " os processos por meio tios quais o
indivíduo e a coletividade constróem valores sociais, conhecimentos,
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habilidades,

atitudes

e

competências

voltadas

para

a amwntai.

conservação tio meio ambiente".
lambem

afirma

ser a

educação

ambiental

elemento essencial

e

permanente da educação nacional. Nesse sentido, um projeto de educação
ambiental deve andar passo a passo com o processo de educação c ter um

horizonte de longo prazo.
Valores, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências não se
constróem tle um momento para o outro. Percebe-se a dificuldade de se
obter resultados através de um Projeto de Educação Ambienta! cuja
duração esteja relacionada à implantação, de pequena duração, de uma
Pequena Central Hidrelétrica.

Ao mesmo tempo, o processo de implantação acentuará as intervenções
do homem sobre o meio ambiente local através tias obras civis. Também

irá modificar a forma atual da relação homem e natureza na Área de
Influência Direta.

A adoção de medidas relacionadas a educação ambiental pode auxiliar na
consecução do objetivo final de conservação do meio ambiente.

Dessa forma, este projeto deve conciliar essas duas realidades através tle

atividades que busquem resultados concretos
Estará direcionado para a educação ambiental não-formal. entendida
pela lei como "as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da
coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e

participação na defesa da qualidade do meio ambiente".
PÚBLICOALVO

• gerência do canteiro de obras;
• funcionários tio canteiro de obras;

• proprietários rurais da AID;
• população tio povoado de Maravilha e de Presidente Pena.
Objetivos

- Auxiliar a execução ambientalniente correta das obras civis da PCH
Mucuri;

- Promover a identificação do modo de agir com a preservação do meio

ambiente e a segurança pessoal pelos funcionários contratados para a
construção da PCH Mucuri;

- Divulgar valores de preservação dos recursos naturais na AID.
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Atividades

A lei da Política Nacional de Educação Ambiental recomenda que sejam
desenvolvidas na educação formal quatro atividades:

I - capacitação tle recursos humanos;
II - desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações;
III - produção e divulgação de material educativo;
IV - acompanhamento e avaliação.
Como atividades não-formais que devem contar com o incentivo do

Poder Público nos níveis federal, estadual e municipal estão:
• 1 - a difusão, por intermédio dos meios de comunicação de massa, em
espaços nobres, de programas e campanhas educativas, e de
informações acerca de temas relacionados ao meio ambiente;

• II - a ampla participação da escola, da universidade e de organizações
não-governamentais na formulação e execução de programas e
atividades vinculadas à educação ambiental não-formal;

• 111 - a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento
de programas de educação ambiental em parceria com a escola, a
universidade e as organizações não-governamentais;

• IV - a sensibilização ili sociedade para a importância tias unidades tle
conservação;

• V - a sensibilização ambiental das populações tradicionais ligadas às
unidades de conservação;

• VI - a sensibilização ambiental dos agricultores;
• Vil - o ecoturismo.

No caso tia PCH Mucuri, as atividades tio projeto envolverão a
capacitação tia gerência do canteiro tle obras, a produção c divulgação de
material informativo para os funcionários da obra e população da AID e
a sensibilização dos proprietários rurais e dos moradores do povoado de
Maravilha e do distrito de Presidente Pena.

Equipe técnica
O projeto deverá ser organizado por um profissional sênior em

gerenciamento ambiental, um profissional de comunicação social, um
pedagogo c um auxiliar lécnico.

RESPONSÁVEL PELA IMPIANTAÇÃO
O projeto é de responsabilidade do empreendedor.
CRONOGRAMA

A capacitação da gerência do canteiro de obras irá ocorrer antes da

concessão iki 1.1. As outras atividades, ao longo de toda a fase de
implantação.
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P. 7.2 -Projeto de Educação Patrimonial
Introdução/justificativas

Durante a Fase de Construção será instalada toda a infra-estrutura do
empreendimento. Ao longo das atividades pertinentes (ações de
desmatamento, abertura de estradas, áreas de empréstimo etc), poderão

aflorar sítios arqueológicos, anteriormente presentes na sub-superfície.
Assim, a Educação Patrimonial torna-se necessária, principalmente junto

aos operários e chefias ligados à frente de obras, uma vez que qualquer
sítio arqueológico encontrado deverá ser por eles comunicado, de modo a
permitir a adoção de medidas necessárias de resgate e manejo dos
mesmos.

Objetivos
O objetivo do desenvolvimento tle campanhas educativas, sob a rubrica
"Educação Patrimonial", consiste na sensibilização de funcionários de
diferentes frentes de trabalho envolvidos com o empreendimento, de

modo a reconhecer e proteger ti patrimônio arqueológico.
Público Alvo
Funcionários da obra c comunidades da Ali c AID.

Ações Previstas
Prevê-se a realização de palestras e a produção de folhetos
didático/informativos, que contenham as idéias básicas de Educação
Patrimonial voltada para a arqueologia, bem como a difusão dos
resultados obtidos com
Arqueológicos", a saber:

o

"Programa

de

Prospecção

e

Resgate

• realização de palestras (utilizando-se material didático, textos, fotos
etc.) paralelamente às obras de construção da PCH;
• orientação adequada aos trabalhadores, técnicos e engenheiros das
frentes de trabalhos, a respeito da proteção de material arqueológico
(restos da cultura material pré-histórica ou vestígios da ocupação
histórica), por ventura encontrado durante as atividades (sondagens,
desnudamentos, abertura de estradas, canteiro de obras etc). O

possível encontro tio material deverá ser imediatamente informado ao
gerente da obra c à equipe responsável pelo Projeto de Educação
Patrimonial, para que sejam tomadas as providências necessárias para
sua conservação;

• divulgação de folhetos e fohlers aos municípios da Ali c povoados: para
tanto já deverão ler sido coletadas, durante as palestras, as maiores
dúvidas e interesse dos ouvintes para compor o material didático.

EQUIPE TÉCNICA
A equipe deverá .ser composta por um arqueólogo com experiência em
educação e um estagiário,
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Responsa vel pela Implantação
O projeto deverá ser implantado pelo empreendedor.
Gestões Instituciona is

Poderão ser feitas gestõas com o IPHAX (Federal), IEPHA (Estadual),

Prefeituras Municipais da Ali, Secretaria de Educação (Estadual).
Cronograma

O projeto deverá ser executado durante a Fase de Construção.

9.7.3 - Programa de Comunicação Social
Introdução
A Licença Prévia corresponde à fase preliminar do planejamento do
empreendimento. Ela atesta a viabilidade ambiental, aprovando sua
localização e sua concepção. Do ponlo de vista da comunicação, é esse o

momento de tecer O diálogo com os públicos interessados na Pequena
Central Hidrelétrica, nos impactos ambientais e nas mcditlas de
mitigação ou compensação.

Como mencionado na Resolução CONAMA 06/87, o papel do Estudo de
Impacto Ambiental não se restringe a apenas identificar aspectos e
impactos, mas apontar aqueles relevantes "a serem desenvolvidos nas
várias fases do licenciamento". A partir dai pode-se definir prioridades,
facilitando o objetivo final da Avaliação de Impactos: a preservação do
meio ambiente. Apontar os aspectos ambientais relevantes e definir
prioridades é um passo anterior ã comunicação.
Caracterização do empreendimento
O Aproveitamento Hidrelétrico Mucuri localiza-se no rio Mucuri,

municípios tle Carlos Chagas e Pavão. O previsto e a implantação de uma
Pequena Central Hidrelétrica, PCH, de 22.5 MW de potência instalada e
reservatório tle 8 km*. Lima PCH ocasiona menores impactos ambientais
do que os grandes empreendimentos hidrelétricos. A barragem de Mucuri

terá 47 metros tle altura máxima e 225 metros de comprimento total- A
Casa de Força ficará no pé tia barragem.
O rio Mucuri tem suas nascentes na Pedra da Trindade (rio Mucuri do

Sul, em Malacacheta) e Serra de Noruega (rio Mucuri do Norte, em

Ladainha. MG). As águas desses rios se juntam no Estreito do Mucuri. A
partir de então, o curso d'água atinge grande largura. A foz é na costa
baiana.

Ele faz parte do conjunto de bacias com drenagens independentes da

região leste do Brasil. A área total de drenagem da sua bacia é tle 15.100
km2. A PCH Mucuri não será o primeiro empreendimento energético da
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bacia hidrográfica, uma vez que o empreendedor implantou, am6»«ntai
aproximadamente 100 km a jusante, a UHE Santa Clara. A operação das

duas hidrelétricas será independente.
A regra de operação utilizada consistiu em manter o nível d'água
máximo normal sempre que possível, ou seja, fazer a vazão efluente

igual a afluente. A construção da PCH irá tomar 26 meses e gerar, no
pico das obras, 520 empregos diretos.

A vegetação da área sofreu forte influência da ocupação histórica pelo
homem. Hoje, predomina a pastagem e sobram poucos fragmentos de
mata. O IQA tio rit) Mucuri no trecho apresentou qualidade boa.
Algumas espécies encontradas na bacia do rio Mucuri são reconhecidas

COmo migradoras. Entre elas se destacam a curimalã, o piau vermelho, o
piau-branco, a piabanha, a vermelha e o sairú. O rio Pampa, afluente do
Mucuri, representa o ambiente lótico mais representativo da bacia
hidrográfica, devido a sua qualidade ambiental - recebe pouco esgoto
doméstico - e grau de conservação.
Nâo ocorre pesca profissional na AID. A pesca amadora é bastante
expressiva - verificou-se a presença de algumas casas na beira do rio
destinadas a pescadores amadores.
A Ali é formada pelos municípios de Carlos Chagas e Pavão. A população

de Carlos Chagas é de 21.734 pessoas e a de Pavão 8.950. Ambos
apresentaram taxas negativas de crescimento demográfico, indicando
movimento migratório da população para outros municípios. O
movimento interno da população foi no sentido campo-cidade.
A base econômica dos municípios da Ali é a agropecuária - empregando

mais de 60% da população economicamente ativa. O perfil histórico
econômico tia região é a pecuária extensiva. O nível de escolaridade da
PEA é baixo, pois mais de 50% dela possui no máximo 3 anos de estudo.
Existem rádios comunitárias em Carlos Chagas e Pavão. As festas de
cunho religioso constituem OS principais eventos culturais na Ali.
O reservatório da PCH Mucuri abrange terras de quinze propriedades
rurais - pertencentes a quatorze proprietários. O total de área das

propriedades totaliza 13.505,7 ha, contando uma delas com 79,9% desse

total. A pastagem responde por 95,6% da superfície das terras.
Mais da metade da área do reservatório, 5,32 km2, encontra-se em

somente uma propriedade rural - Fazenda Palmeiras - e representa

apenas 4,44% da área total da mesma. Cinco proprietários possuem áreas
iguais ou maiores a 300 ha e já manifestaram interesse em negociar

apenas a faixa afetada pelo reserva tório. Em relação aos outros, a
negociação deverá respeitar o interesse e a situação caso a caso. O estudo

de renúncia agrícola indicou que, a ptiori. duas propriedades terão a
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exploração econômica atual inviabilizada. É importante ambiental
ressaltar o número significativo de benfeitorias a serem atingidas,
implicando em grande número de reloeações.

No remanso do reservatório fica o povoado de Maravilha, pertencente a
Teófilo Otoni. Não se identificou interferências sobre o povoado durante
a construção e operação do empreendimento. Os moradores terão de

adaptar o cotidiano ao novo cenário introduzido pela formação do
reservatório.

A jusante do empreendimento fica o distrito tle Presidente Pena,
pertencente a Carlos Chagas. A estrada tle acesso ao canteiro tle obras
passará dentro do distrito. A sede urbana tem aproximadamente 763
habitantes. A via central possui revestimento. O entrevistado de
Presidente Pena demonstrou interesse na implantação da PCH Mucuri,
tendo em vista possíveis benefícios ao distrito. Entontiam-se na AID e Ali
cemitérios particulares e sítios arqueológicos.

Impactos e Situações Caus/ídoras de Confutos
Um dos passos do planejamento de comunicação é levantar, a partir das

indicações do ELA, as características tio empreendimento e de sua
implantação que originem impactos ou situações capazes de despertar
interesses ou conflitos.

No meio físico, os principais aspectos ambientais dizem respeito à
trabalhos de movimentação de terra e escavação de rocha. Implicam
especialmente na intensificação do assoreamento do rio Mucuri e na
turbidez das águas. São momentâneas e podem ser controlados.

A PCH nSo interferirá em patrimônios naturais representativos. O
aspecto ambiental mais significativo no meio biótico é o barramento do
rio Mucuri c a formação do reservatório, que trará diminuição tle habitai

aquáticos e da cobertura tia vegetação - ainda que, na grande maioria,
pastagem.

No meio socioeconômico, temos importantes aspectos ambientais: o

aumento do risco de atropelamentos, aumento da emissão de ruídos e
gases de combustão de veículos automotores e outros aspectos ligados ao
distrito tle Presitlente Pena, geração de emprego e arrecadação de
impostos, formação do reseiTatório - interferindo nos usos atuais de
propriedades rurais.
Dessa forma, temos como principais aspectos aqueles originados pela

formação do reservatório (interferindo em quinze propriedades rurais) e
pelo intensificação do trânsito no distrito de Presidente Pena. Vale
lembrar tpie o benefício principal do empreendimento é a geração de
energia elétrica.
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LEVANTAMENTO DOS PRINCIPAIS GRUPOS LIGADOS AO
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Empreendimento
Prefeituras Municipais

O prefeitt) de Carlos Chagas é Acássio Vieira de Azeredo Coutinho, do
PSDB, O prefeito tle Pavão é Leodônio Alves Martins, tio PT. A relação das
prefeituras com o empreendimento teve início em março de 2001.
quando o profissional de comunicação da Limiar Engenharia Ambiental
visitou os prefeitos de Carlos Chagas c Pavão. A conversa abordou a
realização do EIA da

PCH Mucuri e as características gerais do

empreendimento. Os prefeitos se posicionaram a favor da implantação,
respeitando-se o aspecto ambiental.

Em um segundo momento de aproximação, o empreendedor reuniu-se
com representantes das duas prefeituras cm outubro. O prefeito de Pavão
manifestou a busca tle informações sobre a hidrelétrica. Apontou a

pobreza da região e a possibilidade de utilizar, na construção do
empreendimento, mão de obra local. Identificou como benefício a geração
de energia - mencionando também a pequena arrecadação de impostos
tio município, quadro que poderá se reverter durante a implantação da
PCH Mucuri. Afirmou, todavia, que ela não representa a solução de
totlos os problemas da região.

O prefeito de Carlos Chagas disse estar otimista. A dificuldade que novas
atividades econômicas na região enfrentavam por problemas tle energia

será superada. Indicou, por exemplo, as quedas de energia. Pediu ao
empreendedor a troca constante de informações e transparência ao longo

de todo o processo de licenciamento e Implantação da PCH. Afirmou a
disposição da prefeitura de intermediar os diferentes interesses. Salientou
também a importância de parcerias nos projetos com a prefeitura de
Pavão.

Proprietários Rurais da Área do Reservatório
Todos os proprietários rurais da área tio reservatório têm mais de 30
anos - a maioria, 9 pessoas, acima de 50 anos. A escolaridade varia entre

o analfabetismo, 6 pessoas, e o ensino universitário (3o grau completo). 2
moram na propriedade, além de 30 famílias de empregados - sendo 18
na fazenda

Palmeiras. Somente três propriedades não constituem

residência.

O acesso constitui um fator de limitação à exploração da terra por causa

da situação precária. Possuem até 100 ha 7 propriedades, ou 2,7% do
total. Duas somam 13.505,7 ha, representando 89% do total. O restante

é formado por propriedades entre 100 e 500 ha. A pecuária extensiva
constitui a principal exploração da terra - quase toda a área é coberta por
pastagem plantada. A propriedade representa a principal fonte de renda.
A fazenda Palmeiras concentra o rebanho bovino e a produção de leite.
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O grupo tem como traço peculiar o fato de poucos ambiental
proprietários deterem grande extensões de terra, especialmente a fazenda

Palmeiras, com bons índices tle produtividade c tecnologia, e vários
proprietários disporcm de pequenas propriedades em geral provenientes
de es|>ólios, com vivos laços de parentesco e vizinhança, mantendo
exploração tradicional c um tanto rudimentar.

O contato com os proprietários rurais e trabalhadores permanentes será
mais intenso até a fase de Licença de Implantação, com vistas à
concretização do Projeto de Aquisição de "Ferras e Benfeitorias. Durante a

operação irão se tornar vizinhos ao reservatório da PCH Mucuri.
Comunidade do Povoado deMara vilha

Nenhum aspecto ambiental ligado ao povoado de Maravilha foi
identificado na fa.se de implantação do empreendimento, somente
durante a operação, por causa da formação do reservatório. Maravilha é

o centro de referência para as demandas dos proprietários rurais da
margem esquerda do rio Mucuri. Pertence a Teófilo Otoni, do qual está a
95 km de distância. A população do povoado é formada por famílias de
trabalhadores rurais, cuja principal fonte de renda são o trabalho

temporário/permanente nas fazendas da região. São em torno de 632
pessoas. Os moradores possuem laço mais estreito com a cidade de
Pavão. A infra-eslrulura é precária e a assistência e serviços sociais

POUCO abrangentes. A relação da comunidade de Maravilha com o
empreendimento se fará principalmente através do reservatório.
Comunidade do Distrito de Presidente Pensí

Pertence a Carlos Chagas, do qual fica a 18 km de distância. Possui 763

habitantes. É formada por uma via central com revestimento poliétlrico e
vias perpendiculares. Dispõe de posto de saúde, telefônico, policial,
escolas, centro comunitário e um pequeno comércio. O distrito é

representado na prefeitura municipal por um vereador. O acesso ao
canteiro de obras irá passar dentro de Presidente Pena. Apesar dos
aspectos ambientais que serão originados por isso, a população tem
expectativa positiva em relação â PCH Mucuri - benefícios em infraestrutura e empregos. A comunidade de Presidente Pena conviverá

quotidianamente com a implantação do empreendimento.
População dos Municípios da Ali
A cidade de Carlos Chagas está a 26 km da PCH Mucuri e a cidade de
Pavão a 20 km. Não ficarão sob influência direta do empreendimento. Os

dois municípios possuem perfil econômico agropecuário - com destaque
para a pecuária extensiva. A estagnação concentra a população dos
municípios na área urbana ou a estimula a procurar Oportunidades fora.
Levou ao esvaziamento do campo.

O principal aspecto ambiental relacionado aos municípios da Ali é a
atração de pessoas de fora em busca de trabalho no empreendimento.
Cap IX - Medidasde Mitigaçãodos Impactos Ambientais, PCH Mucuri, pãg.399

4v<?
LIMIAR
Isso poderia comprometer a infra-estrutura e sobrecarregar os a^b^ntal
serviços sociais. Vale ressaltar que o porle e a experiência adquirida pelo
empreendedor na região são fatores de limitação à atração representativa
de mão tle obra externa.

Os prefeitos de Carlos Chagas c Pavão tem expectativas positivas em
relação à PCH Mucuri. Junto com a população da Ali e os outros

públicos identificados, participam tio processo de discussão da viabilidade
ambiental do empreendimento.

Objetivos e Metas do Projeto de Comunicação
O objetivo geral do projeto de comunicação é estruturar o diálogo entre o
empreendedor c os diferentes públicos, a fim de administrar a ocorrência
de conflitos, dar transparência às etapas do empreendimento c construir
uma imagem positiva do empreendedor, criando um bom

relacionamento com os públicos, Como objetivos específicos, tem-se:
• divulgar, em cada etapa, 0 que está sendo realizado;
• organizar a discussão do projeto e suas medidas de controle ambiental
com os diferentes grupos, na fase de planejamento;

• criar formas tle participação tio público envolvido;
• auxiliar a execução dos projetos que prevêem a participação da
comunidade.
Metas

As metas aqui indicadas são específicas fiara a fase de LP:
• informar para todos OS públicos identificados a possibilidade de
construção do empreendimento no rio Mucuri - descrevendo as
principais características do mesmo;

• informar para todos os públicos identificados as principais mudanças
que a implantação do empreendimento Irará e os projetos e atividades
ambientais .sugeridos;

• apresentar e discutir, com cada um dos públicos identificados, os
impactos ambientais diretamente relacionados a eles;
• levantar os impactos ambientais percebidos por cada público e possíveis
projetos e atividades mitigadoras ou compensatórias;

Atividades do Projeto de comunicação
A fim de alcançar os objetivos e cumprir as metas de modo eficaz, o
Projeto de Comunicação organiza uma série de atividades para a fase de
Licença Prévia, LP. Estão descritas a seguir:

1" Campanha: Divulgação do empreendimento
Divulgará a possibilidade de implantação da PCH Mucuri. Irá abordar as
principais características da usina. Concentra-se no início da fase de LP e
sua abrangência é a Ali. Deverá desenvolver contato com as rádios
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comunitárias dos municípios, de acordo com a infra-estrutura amiental
delas. As atividades desta campanha serão:
Reunião com representantes do Poder Público dos municípios
A reunião servirá para divulgar o Relatório de Impacto Ambiental, RIMA,
aos prefeitos, secretários c vereadores de Pavão e Carlos Chagas.

Envolverá a distribuição tle 4 cópias do RIMA - para as Prefeituras e para
as Câmaras de Vereadores.

Ao informar os representantes do Poder Público, irá capacitá-los a
repassar a informação para a população tia Al e discutir o modo de
perceber o empreendimento e seus impactos pelos representantes do
poder público.
Produção e distribuição de cartazes na Al
Cartaz em formato A2 (42cmX59,4cm), quatro cores, tiragem de 100
exemplares. Serão distribuídos nas sedes, no distrito de Presidente Pena e

no povoado de Maravilha. Divulgarão o empreendimento e suas
principais características.
Produção e distribuiçãodefolhetos na Al
Folheto em formato 6 - 20X23 cm (fechado); 20X46cm (aberto) -, quatro
cores, papel apergaminhado 120 gr. e tiragem de 5.000 exemplares.
Divulgarão o empreendimento, principais características, o processo de
licenciamento ambiental e a realização do EIA/RIMA.
Divulgação nas rádios comunitárias

Será desenvolvido contato com as rádios comunitárias de Carlos Chagas
e Pavão. Constituirá o melhor modo tle comunicação com a população da

AN. Procurar-se-á pautar matérias e entrevistas sobre a PCH Mucuri. É
uma atividade contínua, durando toda a fase de planejamento.
2a Campanha; Divulgação Dirigida do empreendimento

Irá direcionar o Projeto de Comunicação para cada um dos públicos
identificados. Apresentará as mudanças introduzidas no meio ambiente

com a implantação do empreendimento, levantando os impactos
percebidos pela comunidade. Tem início após a 1" Campanha do projeto e
dura toda a fase de LP, com foco especialmente na AID. As atividaties
desta campanha serão:
Reuniões comos proprietários rurais e. trabalhadores da área do reservatório
Acontecerão (a priori) três reuniões com

proprietários rurais e

trabalhadores da área do reservatório da PCH Mucuri, Discutirá a
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influência do empreendimento nas propriedades e as medidas

ambumiai

mitigadoras sugeridas.
Reunião com os moradores do distrito de Presidente Pena

Acontecerão (a príoii) três reuniões com os moradores de Presidente Pena.
Discutirá a influência da PCH Mucuri no distrito, especialmente nos

aspectos ligados ao acesso ao canteiro de obras.
Reunião COTn os moradores do povoado de Aiaravilha

Apresentará o empreendimento e as mudanças introduzidas no cenário
local.

Reunião com o Poder Público da Al

Apresentará e discutirá com secretários e conselhos municipais os
impactos ambientais c medidas mitigadoras e compensatórias incluídos
no EIA. Será criado um veículo de comunicação periódico. Será criado um

boletim com periodicidade bimestral. Em formato 20,5 x 30 cm, papel
apergaminhado 120 gr, quatro cores, tiragem de 5.000 exemplares,
circulará na AII e AID do empreendimento. O primeiro número circulará
dois meses após a 2a Campanha do Projeto.

EQUIPE TÉCNICA
O projeto será realizado por um profissional de comunicação social e um
auxiliar técnico ou estagiário de comunicação.

RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO
O projeto é de responsabilidade tio empreendedor.
Cronograma

O projeto ocorrerá ao longo de toda a fase de planejamento. Ao final
dessa fase, o empreendedor deverá apresentar o planejamento da fase
seguinte.

9.8 • Programa de Prospecção hResgate Arqueológicos
introdução I Justificativa
Não há como minimizar a destruição de uma ocorrência ou sítio

arqueológico pela implantação do empreendimento. A perda será
irreversível e as informações perdidas; Sendo assim, a medida mitigadora
é constituída pelo resgate dos vestígios antes que sejam destruídos. Para
tanto, deverão ser realizadas prospecções sistemáticas de campo para
definição real do que deverá ser resgatado e, em uma segunda fase,

efetuar o salvamento dos sítios arqueológicos.
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Este programa, então, possui dois componentes: Projeto de Prospecção
Arqueológica e Projeto de Resgate Arqueológico. Seguindo as normas
estabelecidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

(IPHAN), explicitadas na Portaria 07/88 e nas Diretrizes aos responsáveis
pelo licenciamento de empreendimentos potencialmente causadores de

danos materiais ao Patrimônio Arqueológico, após a conclusão do
ELA/RIMA, deverá ser realizado um segundo plano de trabalhos,

correspondente ás prospecções com sondagens "nos compartimentos
ambientais de maior potencial arqueológico da área de influência direta do
empreendimento e nos locais que sofrerão impactos diretos potencialmente
lesivos ao patrimônio arqueológico, tais como áreas de reassentamento de
população.

0 objetivo ê estimar a quantidade de sítios arqueológicos existentesnas áreas
a serem afetadas direta ou indiretamente pelo empreendimento e a extensão,

profundidade, a diversidade cultural e o grau de preservação dos depósitos
arqueológicos, para fins de detalhamento do Programa de Resgate
Arqueológico a ser implantado em urnapróxima fase.
O resultado final esperado é um Programa de Resgate Arqueológico
fundamentado em critérios precisos de significãncia científica dos sítios

arqueológicos ameaçados, que justifique a seleção dos sítios a serem

objetos de estudo em detalhe, em detrimento de outros, e a metodologia
a ser empregada nos estudos".

O "Projeto de Prospecção Arqueológica" e o "Projeto de Resgate
Arqueológico" deverão ser executados na fase de Licença Prévia, antes da

instalação das obras c do enchimento do reservatório, ou seja, o resgate
dos vestígios arqueológicos de sítios localizados nas áreas dos canteiros

de obras e demais estruturas, deverá ser realizado antes da implantação
do mesmo. Ambos os projetos são obrigatórios e dependem da
autorização do IPHAN para serem executados.
Ressalte-se que as ações ambientais ora propostas se referem, de motlo

mais detalhado, somente ao "Projeta de Prospecção Arqueológica", pois o
"Projeto tle Resgate Arqueológico" somente poderá ser detalhado após o
término do primeiro.
Objettvos

• Realizar prospecções tle varredura sistemática com sondagens nos
locais favoráveis a assentamentos situados na Ali e AID da PCH

Mucuri, para verificação da existência ou não de sítios arqueológicos;
• efetuar sondagens de verificação nos locais com indicações ou
informações sobre achados arqueológicos;

• fazer diversas sondagens em cada sítio localizado para delimitação da
área total de ocorrência tle vestígios c o real estado de conservação do
sedimento arqueológico;
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• coletaraleatoriamente amostragens dos vestígios;

SSiehtXl

• fotografar todas as ocorrências;
• descrever cada sítio em ficha apropriada (modelo IPHAN);

• plotar todos os sítios encontrados em cartografia;
• estudar cm laboratório os vestígios para caracterização cultural e
temporal;

• identificar os grupos culturais que habitaram a área;
• caracterizar os padrões de assentamento.
Ações Previstas

Antes da realização deste "Projeto de Prospecção Arqueológica", deverá
ser definida a Instituição em cuja reserva técnica será depositado o
material a ser posteriormente resgatado e a aquisição de um arquivo
para a guarda da documentação a ser produzida pelas pesquisas e

estudos arqueológicos. Posteriormente, para a execução deste Projeto,
deverão ser adotatlos os seguintes procedimentos:
a) Pesquisa de Campo
• Serão realizadas prospecções de varredura na AID do empreendimento.
O terreno será exaustivamente vistoriado com tradagens e sondagens,
principalmente nos pontos que satisfizerem parâmetros de ocupação

indígena pré-histórica. Os locais que apresentarem vestígios de
ocupação histórica serão submetidos a análise específica para que se
possa identificar o tipo de assentamento e o respectivo período da
ocupação;
• cada sítio identificado será localizado com exatidão nas fotos aéreas da

área (junto à obtenção de suas coordenadas geográficas com o auxílio

de um GPS), além de ser fotografado e descrito cm fichas apropriadas;
• em todos os sítios serão realizadas diversas perfurações por trado c

boca de lobo, alé 50 cm tle profundidade e cm malha de 10 m, para
delimitação c caracterização do real

estado de conservação do

sedimento arqueológico;
• o sedimento escavado será totalmente peneirado, imediatamente após a
sua retirada. Dessa maneira assegurar-sc-á que todos os vestígios, por
diminutos que sejam, possam ser recuperados;
• os vestígios e estruturas identificadas serão plotados em plantas;

• todo o material coletado será acondicionando em sacos plásticos,
separados por categoria (cerâmica, lítico, osso etc), contendo etiquetas
com a localização do material (nome do sítio, área de concentração ou
dispersão, sondagem, nível etc).

b) Trabalhos de Iaboratório
O material resgatado será enviado para laboratório arqueológico em Belo
Horizonte (MG), para estudos. Lm laboratório, todas as peças serão
submetidas ao trabalho preliminar de limpeza e posteriormente
marcadas com tinta nanquim, para identificação do sitio de origem e
respectiva área de coleta.
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Somente após estes procedimentos, é que serão realizados os estudos do

material, sendo necessária a separação por categorias de matéria-prima
(cerâmica, Iítico lascado c polido, restos de fauna e flora, louça, vidros,
metais etc). As análises seguirão parâmetros já estabelecidos para cada

tipo de artefato ou vestígio e OS dados anotatlos em fichas específicas.
Serão elaborados desenhos com as características das formas e outros

atributos. Quando possível, será feita a remontagem de peças cerâmicas e
de louça através da colagem dos fragmentos. Determinados tipos de
vestígios, como ossos, serão consolidados.

Após a conclusão dos estudos de laboratório, o material resgatado será
guardado

cm

sacos

plásticos

com

etiquetas

de

identificação

e

acondicionado em containers de PVC. O acervo será então enviado para a
reserva técnica, a ser definida em comum acordo com o IPHAN.

c) Trabaijtos de Gabinete
Serão realizados exaustivos levantamentos e análises bibliográficas sobre
a cultura indígena regional para caraterização da etno-história da área.
Os resultados das análises de laboratório serão submetidos a tratamento

estatístico e interpretados, possibilitando a elaboração de um primeiro
quadro sobre OS patlrões culturais cios povos que habitaram a região.
Quanto à ocupação histórica, será feita uma pesquisa documental em
arquivos, para subsidiar os dados obtidos nos trabalhos de campti. Será
redigido um relatório fina! contendo os resultados dos trabalhos de
campo c de laboratório, incluindo as fichas de cadastro dos sítios
identificados.

Após o término deste "Projeto de Prospecção Arqueológica", deverá ser
executado o "Projeto de Resgate Arqueológico", quando se terão
informações consolidadas para se definir quais os sítios que deverão ser
submetidos a um trabalho mais detalhado.

d) Ativid/ides de Resgate

Para a execução do "Projeto de Resgate Arqueológico", os trabalhos de
salvamento serão realizados mediante dois procedimentos:

• para os sítios que já estiverem totalmente descaracterizados, serão
realizadas coletas aleatórias tios vestígios, respeitando-se as áreas de
distribuição dos mesmos;

• no caso de ser encontrado algum sítio com sedimento arqueológico
total ou parcialmente in situ, deverão ser realizadas escavações de

amplas superfícies, para a obtenção de informações sobre o padrão de
assentamento c a distribuição espacial dos vestígios.
Os locais a serem submetidos ao processos de resgate deverão ficar sob
interdição e somente serão liberados após o término das pesquisas de
campo. Deverão ser previstas datações por carbono-14 para os sírios préCap. IX - Medidas deMitigação dos Impados Ambientais, PCH Mucuri, pãg.404
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históricos (uma para cada sítio), que ainda apresentarem Í^bi^ntal
carvões em estraügrafia não remexida.

Equipe Técnica
A equipe deverá ser formada por dois arqueólogos sêniores, além de
auxiliares técnicos (estes poderão ser contratados nas cidades da Ali).

Responsável pela Implantação
A

implementação

deste

projeto

será

de

responsabilidade

do

empreendedor.
Gestões Institucionais

Para a realização deste programa, deverá ser solicitada a autorização ao

Instituto do Patrimônio Histórico c Artístico Nacional, seguindo as
normas previstas na Portaria IPHAN 07/88. Deverá ser também definida,

quando da solicitação da autorização do IPHAN para a realização do
Projeto de Prospecção, a Instituição em cuja reserva técnica será
depositado o material a ser resgatado e a aquisição de um arquivo para a
guarda da documentação a ser produzida pelas pesquisas e estudos
arqueológicos. Esta reserva deverá estar localizada em uma Universidade
conceituada do Estado de Minas Gerais. Sugere-se como local o Museu de
Ciências da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC/MG,

com o qual deverá ser realizado um acordo formal c negociada uma
contrapartida do empreendedor para com aquela Instituição para o
recebimento c guarda do material gerado.
CRONOGRAMA FÍSICO

Os projclos deverão ser realizados em tempo hábil compatível com o
cronograma tle obras do empreendimento. Assim, o "Projeto de

Prospecção Arqueológico" deverá ser executado ao longo dos três
primeiros meses das obras (Fase de Construção). O "Projeto de Resgate
Arqueológico" deverá ser executado logo após o término do primeiro,
ainda na Fase de Construção de cada PCH. Ressalta-se que é necessária
autorização do IPHAN para a realização de cada uma das etapas e que o
prazo para obtenção da licença para pesquisa é tle 90 dias.

9.9 - Programa de Socioeconomia

9.9.1 - Programa de Negociação
Introdução
O Programa de Negociação visa orientar o empreendedor na condução do
processo de negociação a ser empreendido com os produtores rurais e
demais categorias afetadas.
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A negociação de terras para viabilizar a obra deverá ser realizada com

transparência, dando oportunidade ao público-alvo de participar na
discussão dos critérios adotados para a avaliação das

terras e

benfeitorias.

OBJETTVO
Este Programa visa definir e explicitar as formas de tratamento e os
critérios para a negociação a ser empreendida com os grupos de interesse
afetados para a construção da PCH Mucuri, tle forma que os mesmos
possam optar pela solução mais adequada, capaz de garantir a
recomposição de seu modo de vida.
PÚBLICO-ALVO

• proprietários rurais a montante e a jusante do barramento;

• categorias de não proprietários que terão suprimidas sua fonte de
renda e/ou moradia.

Opera ciona li/a ção
A base para a efetivação desse Programa é a discussão ampla com os
atingidos.

O público-alvo deverá ter a dimensão exata das perdas c restrições de uso
de suas áreas, para que seja capaz de optar pelo tratamento mais
adequado para a recomposição de seu quadro de vida.
Ações Propostas
Para o desenvolvimento deste Programa torna-se necessário a realização

das seguintes atividades:
• delimitação do perímetro tlt» reservatório, com vistas a determinar com
precisão a área atingida em cada propriedade;
• delimitação da faixa de 100 m em cada propriedade;
• levantamento cadastral de cada propriedade, com indicação da área
total, tipo de exploração realizada e benfeitorias existentes;
• realização de perícias para classificação do solo, das culturas,
pastagens, cercas, edificações e quaisquer outras benfeitorias existenles
no estabelecimento.

• avaliaçãt) dos fatores sócio-eulturais e naturais da ADA que os núcleos
familiares diretamente atingidos considerem relevantes para o bom

andamento de sua produção e organização do trabalho;
• identificação das formas de ressarcimento preferidas pela população
atingida, compreendendo as opções básicas, a seguir apresentadas .
• reuniões com o público-alvo desse Programa para discustir o processo
de negociação.

Os critérios de negociação, a priori, são os seguintes;
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A) Proprietários Rurais
Para os proprietários de terrenos rurais localizados na área a ser afetada

pela PCH Mucuri, seja através da inundação tle terras para formação do
reservatório, seja para construção da barragem e casa de força, além
daqueles afetados pela abertura ou recomposição de acessos, serão
utilizados como base de discussão as seguintes opções:
• indenização (pagamento em dinheiro pela compra tio terreno);
• permuta de terras e benfeitorias;

• relocação da benfeitoria na área remanescente e negociação somente
da área a ser afetada;

• negociação do remanescente do terreno,
• reassentamento rural

Indenização

Quando o proprietário optar pela venda total ou parcial do terreno, para
fixar o preço deste, serão considerados:

• o preço da terra nua. observado o tipo e a qualidade do solo, além dos
acessos

e

infra-estrutura

básica

(água

e

luz),

caso

haja

comprometimento da mesma;

• Indenização das edificações, considerando-se os investimentos reais
necessários para sua reativação em padrões nunca inferiores aos
originais;
• indenização das culturas permanentes, considerando o valor estimado

da produção comprometida, devendo ser incorporado o período e os
investimentos necessários à sua recomposição em extensões similares

às existentes. Para a definição da indenização da

produção

comprometida, deve-se levantar o valor de mercado dos produtos
atingidos em período retroativo nunca inferior a cinco anos. Desta

forma, poderão ser identificadas as variações das cotações de mercado.
Sugere-se que os valores da indenização sejam equivalentes (feitas as
devidas atualizações monetárias) tio valor de mercado, no período

analisado registrado por cada um dos produtos analisados;
• indenização das demais culturas, pastagens (nativas e plantadas),
malas (nativas e plantadas), observando-se o valor de mercado
atualizado;

• observação dos preços pagos

pelo mercado local para

terrenos

localizados na área, respeitando-se as diferenças individuais entre os
estabelecimentos.

Além disto, a indenização em dinheiro (compra do terreno) deverá
possibilitar a reorganização da vida das famílias, em condições nunca
inferiores ás atuais, observando-se que, após receber a indenização, o
proprietário utilizará o valor devido da forma que melhor lhe convier,

sem qualquer interferência da empreendedora.
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1'ermuta de Terras e Benfeitorias

Ao Optar pela pennuta, deverão ser observados:
• o novo terreno deverá estar em condições semelhantes ao anterior, a
fim de permitir que a família continue produzindo;

• as áreas permutadas deverão ser avaliadas tecnicamente, considerando
a correspondência de tamanho, a qualidade das terras segundo o
sistema de capacidade de uso, a disponibilidade de recursos hídricos e

infra-estrutura básica e a proximidade equivalente entre os centros
urbanos;

• poderá ser negociado o reaprovcitan.en.to dos materiais das benfeitorias

a serem demolidas, além de seu transporte para o novo terreno;

• a mudança da família e de seus bens será de responsabilidade da
empreendedora;

• administração da empreendedora;
• na permuta de benfeitorias, as novas construções e instalações deverão

apresentar um padrão nunca inferior ao tias atuais;
• poderá ser observada a preferência do proprietário por terreno próximo
a parentes e vizinhos, desde que semelhante ao atual.
Relocação das Benfeitorias dentro do Terreno

O proprietário potlerá optar em permanecer no remanescente do terreno.
Neste caso. deverão ser observados:

• a relocação, no interior do estabelecimento rural, das benfeitorias
poderá ser feita pela empresa, conforme negociação, ou pelo

proprietário, após o devido pagamento das mesmas;
• CaSO seja de responsabilidade/administração da empreendedora, a
relocação deverá obedecer a padrões de reativação nunca inferiores aos
atuais;

• potlerá ser negociado o reaproveitamento dos materiais das benfeitorias
a serem demolidas, conforme acordo com o proprietário;
• também deverá ser avaliada tal relocação, quando constatada a
viabilização da permanência do produtor no remanescente; se se
verificar o comprometimento de benfeitorias em decorrência da

proximidade ou mesmo inundação pelo reservatório, a relocação ou
reconstrução das mesmas ocorrerá ein locais a serem estabelecidos pelo

produtor e que assegurem a manutenção da reprodução social.
Deverão ser considerados, ainda, para definição dos novos locais os

aspectos

de

segurança

humana,

saúde/qualidade

sanitária,

dessedentação animal, entre outros.
Arcas Remanescentes dos Estabelecimentos Rurais Afetados

As negociações poderão contemplar a aquisição das áreas remanescentes,
considerando, caso a caso, a viabilidade produtiva das terras para fins
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agropecuários. A análise desta viabilidade deverá ser realizada mShtal
ptir técnicos da área tle agronomia, além de ser observado, em primeira
linha, um conceito de "viabilidade" para o produtor. Neste caso. serão
observados:

• o tamanho da área remanescente;

• a qualidade das terras;

• a disponibilidade de infra-estrutura básica (estradas, água, etc);
• o tipo de exploração econômica exercida pelos produtores;
• as técnicas aplicadas pelos produtores;

• caso ocorra a perda tle fonte de abastecimento de água (animal e
humano), a empresa fica responsável tle recompor o recurso;
• por fim, a opinião do proprietário sobre a forma de negociação.
A análise conjunta dos aspectos técnicos e da opinião dos
proprietários/moradores da AID é que irão definir a viabilidade
econômica das áreas remanescentes e a opção pela forma de negociação,

No entanto, deve-se deixar claro que a opinião do produtor/ morador
deverá ter peso maior nas negociações, podendo a este ser facultada a
participação de avaliador representante da comunidade da AID.
lí^LvL^çnl.inientp Kijriil

Vide opção de "Permuta de terras e Benfeitorias"

b) Produtores Rurais não Proprietários
Além dos proprietários, deverão ser contemplados, no processo de
negociação, as demais categorias passíveis de serem identificadas no
processo e que terão suprimidas sua fonte de renda e/ou moradia , de
acordo com as seguintes diretrizes básicas:
• indenização das benfeitorias e lavouras, desde que pertencentes ao
produtor, adotando-se os mesmos critérios utilizados para os
proprietários rurais, não sendo necessário o registro jurídico tle posse

para comprovação do bem;
• viabilização de relocação das benfeitorias, adotando-se os critérios

utilizados para os proprietários rurais, em comum acordo com o
proprietário da terra e conforme acordo entre as partes;
• negociação com o produtor não proprietário concomitante ao
proprietário da terra:
• opção pelo programa de reassental. Duração definitiva em relação à
terra, moradia e local de trabalho;

• negociação de imóveis urbanos para

relocação de produtores cujas

fontes de produção e/ou emprego tenham sido suprimidas em função
do empreendimento, e que não tenham interesse em permanecer no
campo.
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Critérios para Discussão

Levando-se cm conta as prováveis situações passíveis tle ocorrerem em
um processo de negociação, apresenta-se, a seguir, alguns critérios que

deverão integrar o Programa

proposto, devendo os mesmos permear as

discussões com os atingidos. São eles:

• as propriedades a serem recompostas devem ser aquelas em que os
proprietários moram nelas e cujas residências serão afetadas. Deve-se
levar em conta, neste caso, a viabilidade da área remanescente e a

opção tio proprietário em permanecer na propriedade;
• todos os proprietários de imóveis, benfeitorias,

culturas,

etc.

localizados na área delimitada pelo reservatório, poderão optar pela
indenização em dinheiro;

• as benfeitorias serão indenizadas por valores que levem cm conta,
também, sua utilidade

funcional. Os materiais das benfeitorias

indenizadas poderão ser utilizados pelos ex-proprietários, desde que em
prazo compatível com a utilização da área pelo empreendimento;
• a indenização monetária da cultura temporária corresponderá ao valor
tle mercado da produção esperada. A quantidade c o valor dessa
produção serão avaliados por profissional especializado, contemplando
propriedade por propriedade e cultura por cultura.
• a indenização monetária das culturas permanentes corresponderá ao
valor de mercado da produção renunciada, levando-se em conta o
período médio de vida produtiva da cultura em questão, e o ano de
entrada em produção da cultura a ser recomposta na nova área. Deve-

se também incluir na composição tio preço os custos dispendidos na
formação e manutenção dos investimentos
recomposição em extensão similar à atual;

necessários

a

sua

• cobertura, pelo empreendedor, das despesas referentes a busca,
atualização e emissão de documentos para fins de registros cartoriais,
necessários para finalização das negociações;
• incorporação na avaliação dos bens afetados: terra, benfeitoria e
lavouras; o conceito e a avaliação do produtor ou de seu preposto;
• assessoria técnica aos produtores para viabilizar novos métodos de uso

e manejo das atividades agropecuárias, levando-se em conta as
condições físicas da terra, da faixa de 100 m e tecnologia adequada,

com vistas ao aumento da produtividade;
• viabilização de novas alternativas para recomposição das fontes de

abastecimento de água onde houver comprometimento das fontes
originais.

• Para os não proprietários deverá ser levado em conta os seguintes
critérios:

• recomposição da moradia para continuar no estabelecimento;
• indenização em dinheiro pelas benfeitorias que atualmente possuem
reconhecimento do proprietário;
• «assentamento em tcrrenofrural ou urbano) com moradia em local

que permita acesso a oportunidades de trabalho:
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• moradia e assistência social, conforme previsto no Projeto de am^ntal
Lei 1089/97.

Ressalte-se que todas as decisões sobre critérios de indenização, escolha
de áreas e prazos gerais serão tomadas em conjunto com os interessados,
podendo os mesmos sugerirem outros critérios que melhor se adequem
às suas expectativas.

Responsável pela Implintação
Este programa deverá ser implantado pelo empreendedor.
Gestões Institucionais

O Programa proposto é de responsabilidade do empreendedor que deverá
realizar parcerias com a Prefeitura Municipal tia Ali e outros órgãos
públicos, tais como EMATER e EPAMIG, dentre outros, buscando a

assessoria técnica destas instituições em sua concepção e execução.
CRONOGR/IMA FÍSICO

O Programa de Negociação dar-se-á em conformidade com o cronograma
de obras, devendo a negociação junto á população afetatla iniciar-se em
período posterior à Licença Prévia (Easc de Construção), estendendo-se
após a Licença de Implantação (Fase de Operação).

9.9.2 - Programa deMobilização deMáo de Obra
introdução/justificattvas

Espera-se que a implantação de empreendinientos de geração de energia
em uma dada região possa trazer em seu bojo uma gama de efeitos
positivos para as localidades de sua área de influência, cabendo destacar,
entre outras, a melhoria de acessos, maior oferta de energia c sobretudo,
a geração de empregos na região.

Considerando-se, por um lado, o expressivo índice de desemprego
verificado na região de inserção do empreendimento e, por outro, os
efeitos transformadores que empreendimentos hidrelétricos podem
induzir nesta realidade, é que se propõe um Programa tle Mobilização de
Mão de-Obra, com vistas a potencializar a inserção da PCH Mucuri no
contexto regional.

t,ii ação permitira o aproveitamento racional da m3o de-obra regional
além de evitar que ocorra pressão sobre as sedes municipais da AI e a
deterioração dos serviços ofertados à sua população em decorrência dt)
afluxo de pessoas, além de apresentar economia de escala para o

empreendedor, no que tange à implantação de infra-estrutura de apoio
aos trabalhadores.
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Objetivo

Estabelecer diretrizes para a mobilização da mão-de-obra regional, a fim
de potencializar ao máximo os efeitos positivos da geração de empregos
da PCH Mucuri.

Ações Previstas
Para a implantação do empreendimento está prevista a contratação de

520 trabalhadores no pico das obras, conforme o cronograma geral de
permanência da mão-de-obra, exposto no Capítulo 2. A maioria dos

empregos se refere a funções de baixa especialização, representadas
sobretudo por ajudantes, pedreiros, carpinteiros, motoristas, operadores

de trator agrícola, além de pessoal administrativo.
A política de contratação admitida pelo empreendedor prevê que parte do
contigente total será recrutado na própria região.

No entanto, torna-se essencial para a consecutão do objetivo proposto
promover parcerias com instituições públicas e privadas atuantes na

região, buscando a criação tle bases adequadas para efetivar o objetivo tio
projeto.
São elas:

• envolver as Prefeituras Municipais no processo de recrutamento e
cadastramento da mão-de-obra disponível em cada município;
• repassar o perfil da mão-de-obra a ser requerida, possibilitando a
formação

de

cadastro

para

seleção.

Para

tanto,

o

empreendedor/empreiteira deverá fornecer às mesmas o perfil da mãode-obra e os requisitos básicos estabelecidos para o cadastro e seleção,
quais sejam: ser residente na região, faixa etária, escolaridade,
comprovante de habilitação específica para as funções que assim
requeiram, tlenlre outros;

• estabelecer parcerias com as instituições ou entidades com experiência
em qualificação de mão-de-obra, com vistas a promover o treinamento

adequado do público selecionado.

RESPONSÁVEL PEIA IMPLANTAÇÃO
Este programa é de responsabilidade do empreendedor.
Gestões Instttucioniais

Poderão ser feitas parcerias com as prefeituras municipais da Ali e

instituições e entidades com experiência em qualificação de mão-de-obra
presentes na região.
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SÍnVâÍ

O Programa deverá ter início após a concessão da LP (Fase de
Construção) e suas ações detalhadas durante a elaboração do PCA (Plano
de Controle Ambiental), o que permitirá
tempo hábil para o
catlastramento, seleção e treinamento que se fizerem necessários, em
período coincidente com a obtenção tia LL Quanto à contratação, esta
deverá se efetivar tle acordo com o cronograma das obras.
9.9.3 - Programa de Saúde

Introdução e Justificativa

O estudo de fatores de risco para o indivíduo e para a coletividade no
processo de construção de barragens, implica no conhecimento do
ambiente a ser afetado pela obra, dos agentes potenciais de doenças
presentes neste ambiente, tias doenças prevalentes da população local (em
especial aquelas de caráter endêmico ou transmissível) e do estado

sanitário dos trabalhadores oriundos de outras regiões. Este conjunto de
variáveis é determinante para o planejamento das intervenções médicosanitárias preventivas e a construção dos indicadores de saúde,
necessários ao acompanhamento das transformações sanitárias, antes ,

durante e após o término da obra.
OBJETIVOS

• Implementar um Programa de Saúde, cm apoio ao ambulatório
previsto para o canteiro tle obras, visando diagnosticar o quadro de
saúde do pessoal alocado nas obras e prevenir a introdução e o
recrudescimento de endemias na região.
PÚBLICO-ALVO
• Trabalhadores da obra;

• proprietários rurais/moradores da AID;
• moradores da área de entorno.

Ações Previstas
a) Implantação de ambulatório no canteiro de obras para atendimento
aos

trabalhadores

vinculados

ao

empreendimento.

Conforme

especificação do Projeto de Engenharia, prevê-se a implantação de uma
unidade deste porte para atendimento aos trabalhadores da obra. De
acordo com as normas tia CLT a unidade prevista deverá estar
suficientemente equipada para o atendimento de primeiros socorros,

contando com equipe de profissionais da área de saúde (médico c
auxiliares) responsáveis ainda pelos seguintes procedimentos:
• realização de exames pré-admissional e periódicos constando de

investigação clínica laboratorial
para
Tuberculose, Hanscniase e Esquistossomose;

Leischmaniose,

DSTs,
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• vacinação contra Leischmaniose Tegumcntar para os ambiTiAai
trabalhadores envolvidos cm atividades de desmatamento;

• tratamento de todo pessoal portador de Esquistossomose c DST.
previamente à incorporação ao trabalho.
b) Celebração tle convênios com laboratórios tle análises clínicas de Carlos

Chagas para a realização de exames encaminhados pelos profissionais de
saúde alocados nos canteiros.

c) Assegurar as condições sanitárias da área dos canteiros, com o
acompanhamento das condições biológicas, através do controle de

macrófitas, larvas de insetos e caramujos. Além disso, deverá ser
implementada a profilaxia, o diagnóstico e o tratamento de acidentes
com animais peçonhentos, Orientando os trabalhadores e a população
local para os riscos de acidentes causados por estes animais e
promovendo o treinamento de pessoal para eventuais capturas dos
mesmos na área do empreendimento, sobretudo na fase de limpeza e
enchimento do reservatório. O ambulatório implantado no canteiro de

obras deverá manter suprimento de soro, responsabilizando-se pelo
fornecimento do mesmo também aos moradores da AID. Além da equipe
de saúde alocada no canteiro, esta ação deverá envolver em sua execução

os profissionais responsáveis pelo Programa de Educação Ambiental, na
divulgação c conscientização dos públicos alvo.
e) Executar uma campanha tle Educação da Saúde voltado tanto para os
trabalhadores da obra, quanto para os moradores da AID e Ali,
objetivando a prevenção e controle das DSTs c de situações de gravidez,
cabendo às equipes de saúde a sua execução. Além do trabalho específico
de conscientização dos trabalhadores quanto à necessidade tle respeito
aos usos e costumes da população local, propõe-se o desenvolvimento de
campanhas de educação sexual com abordagem de temas voltados para a

utilização de métodos contraceptivos, cuidados com o corpo, gravidez
consciente, dentre outros. Em apoio a estas campanhas deverá ser

garantido nas unidades de saúde lotais estoque de preservativos e
medicamentos requeridos para tratamento específico de DSTs.
f) Como medida compensatória, propõe-se o reforço ao Posto de Sáude de
Presidente Pena, com vistas a proporcionar melhor atendimento de saúde
aos moradores desse núcleo c das propriedades rurais da AID, bem como
a reativação do Posto de Saúde do povoado de Maravilha,
comprometendo-se o empreendedor a assumir custos referentes à
melhoria das instalações, equipamentos e material de consumo. Para a

efetivação destas ações o empreendedor deverá discutir com os Poderes
Públicos

as

reais

necessidades

destas

unidades,

em

termos

de

equipamentos e estimar com os mesmos o montante de recursos a ser

disponibilizado para a sua adequação, de forma a garantir a população
usuária a melhoria dos serviços de saúde disponíveis nestes locais. Como
as ações propostas dependem do entendimento entre as partes
envolvidas, ou seja. empreendedor e poderes públicos de Carlos Chagas e
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Otoni,

propõe-se

a

transformação

das

ações Snu"

compensatórias acima apontadas em projetos executivos na fase
posterior de licenciamento, quando já estará dimensionada e quantificada
as necessidades para a adequação das referidas unidades.

Responsável pela Implantação
Este Programa é tle responsabilidade do empreendedor.
Gestões Institucionlus

A operacionalização desse Programa irá necessitar de parcerias com
órgãos c instituições ligadas à área de saúde, em especial a Fundação
Nacional tle Saúde c Secretarias Municipais de Saúde.
Cronograma Físico

Este Programa terá início após a obtenção da Licença de Implantação (LI),
quando deverá iniciar-se o processo de recrutamento de trabalhadores

para as obras complemcntares e de engenharia do empreendimento.

EQUIPE TÉCNICA
Caberá ao empreendedor.

Responsável pela Lmpiantação
Este programa c de responsabilidade do empreendedor.
Gestões Instttuciontais

Poderão ser feitas parcerias para o envolvimento de outras instituições,

principalmente dos poderes públicos locais, cuja definição dar-se-á ao

longo do processo de implantação tio empreendimento.

9.9.4 - Programa de Reforço aos Núcleos Urbanos de Entorno
justificativa

Conforme descrito no diagnóstico elaborado, as estruturas de apoio às
obras da PCH Mucuri localizar-se-âo a cerca de 13 Km do núcleo urbano

de Presidente Pena, que apresenta carências infra-estruturais de diversas
ordens. Tem-se ainda, que o acesso ao local das obras perpassa por este

núcleo, podendo ocorrer, caso o empreendimento se viabilize, o potencial
aumento de risco de acidentes para seus habitantes decorrente do
aumento do tráfego de veículos.

Constatada tais situações, emerge a necessidade de que medidas
específicas sejam direcionadas para este local, com o objetivo de dotá-lo
de infra-estrutura necessária para absorver as transformações previstas,

sobretudo no período tias obras. Tais medidas, visam ainda, garantir a
seus moradores condições mínimas de qualidade de vida durante o

referido período, incorporando também, ganhos sociais a este espaço,
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tlentrt) tle uma perspectiva de reforço ao mesmo, através
vés de
ações que deverão ser integradas ao cotidiano deste local.

AMBIENTAL

Quanto ao povoado tle Maravilha, apesar de localizar-se no remanso do

reservatório o que preserva de impactos desta natureza, propõe-se
lambem ações específicas para este núcleo, uma vez que o mesmo é
referência para alguns moradores da AID.

Objetwo
O Programa ora proposto tem por objetivo viabilizar ações de reforço à
infra-estrutura dos núcleos urbanos localizados próximos a área de
interesse do projeto, representados pelo distrito de Presidente Pena c pelo
povoado de Maravilha. Para tal, deverá ler o envolvimento permanente

tio empreendedor, através da sua gerência ambiental e dos poderes
públicos da AI, cujas ações a serem implementadas perpassam,
obrigatoriamente, pela sua esfera tle competência.
Púbuco-Alvo

Moradores do distrito de Presidente Pena e do povoado de Maravilha.
Ações Previstas
Inicialmente e para garantir a efetiva consecução dos objetivos propostos,

torna-se de extrema importância a mobilização dos representantes dos
poderes públicos, ao qual as localidades subordinam, para a discussão
prévia tias ações a serem implementadas. O envolvimento desta esfera

torna-se. portanto, condição imprescindível para o planejamento das
intervenções a serem executadas, evitando-se o desperdício e pulverização
de recursos que, se corretamente canalizados, poderão propiciar a efetiva
melhoria da qualidade tle vida para os moradores desta área.
Diante disso, é que neste momento do processo as ações ora indicadas
têm caráter conceituai, devendo as mesmas serem alvo de discussão com

os poderes públicos envolvidos, através das campanhas de comunicação
social a serem empreendidas cm fase anterior a obtenção da LI quando as
mesmas deverão ser apresentadas em forma de projetos executivos.
integrantes do PCA.

Observa-se. no entanto, que as medidas ora apresentadas são resultantes
das campanhas de campo empreendidas que permitiram conhecer as
realidades em pauta c o nível de carências da infra-estrutura disponível
nestas localidades, conforme descrito no diagnóstico anteriormente
apresentado em item específico deste relatório.
Portanto, baseado no diagnóstico elaborado é que são propostas as
seguintes ações:
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a) Presidente Pena

• Reforçar o Posto de Saúde local com a disponibili/ação, por parte do

empreendedor, de equipamentos e material de consumo necessários,
visando atender a um provável aumento da demanda, bem como

propiciar melhoria da qualidade do serviço atualmente prestado para
seus moradores;

• reforçar o Posto Policial existente, tle forma .1 garantir a segurança
pública do distrito. Para tal o empreendedor deverá fazer gestões junto
a regional da

polícia militar, com vistas a adequação de recursos

humanos e materiais para reforçar as ações de segurança neste local,
assumindo todos os custos que se fizerem necessários para a adequação
proposta;
• viabilizar junto a TELEMAR a expansão tios serviços de telefonia, em

função do aumento de demanda esperado;
• promover melhoria de traçado, pavimentação primária e obras tle
drenagem nas vias de acesso ao local da obra, evitando-se desta forma

o comprometimento tio tráfego local;
• desenvolver campanhas de educação arnbienl.il para seus moradores,

utilizando-se dos equipamentos sociais disponíveis instalados, quais
sejam, Escolas, Posto de Saúde e Centro Comunitário, buscando o

envolvimento da população c sua

adesão na conservação do meio

ambiente. Além disso, devido ás carências de saneamento básico

detectadas nos

trabalhos de campo,

deverão ser

incorporadas

campanhas de conscientização voltadas para a importância tios hábitos
de higiene, reforçadas sobretudo junto às escolas.
2 - Povoado de Maravilha

• reforçar a estrutura ou reconstrução tia ponte sobre o rio Mucuri, via
de passagem para acesso à sede de Pavão, localidade com a qual o.s
moradores de Maravilha mantêm maior relacionamento;

• promover campanhas tle Educação Ambiental similares ás indicadas
para o distrito de Presidente Pena, reforçadas ainda por outras que
visem as formas de convivência com o novo ambiente a ser formado,

tendo em vista que o povoado deverá ficar próximo a área de remanso
do reservatório.

Deve-se ainda ressaltar que a avaliação da eficácia das ações ora
apresentadas, bem como de todo o processo a ser instalado na região,
serão alvo do Programa de Monitoramento Soeioeconômíco proposto,

que inclui os referidos núcleos como objeto de acompanhamento
sistemático. Portanto, esta inclusão deverá permitir que possíveis
estrangulamentos nestes locais sejam previamente detectados, além de
possibilitar o planejamento e implantação de ações, em conjunto com os
poderes públicos da Ali, para a correção de possíveis alterações não
captadas neste momento.
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Responsável peia Implantação
Caberá ao Empreendedor a responsabilidade de implantação deste
Programa.
Gestões Institucioniais

Poderãt) ser feitos convênios com órgãos específicos, de acordo com áreas
afins.

Cronograma Físico

A implantação das ações necessárias deverão iniciar-se em período
concomitante ás obras e encerrar-se ainda na Ease de Construção.

9.10 - Mkdidas de Compensação Ambikntal
9.10.1 - Criação de Unidade de Conservação
Introdução
A criação c a gestão de áreas protegidas são consideradas essenciais para
a conservação da biodiversidade e ecossistemas naturais (Costa et ai,
1998). A PCH Mucuri está localizada em uma região ambientalmente

frágil, caracterizada pela Floresta Estacionai Semidecidual, onde o uso
histórico do solo provocou a eliminação da maior parte da cobertura

florestal original. Além da eliminação de grande parte da cobertura
primitiva regional, a grande maioria dos fragmentos florestais se

encontram degradados

e descaracterizados pela constante pressão

antrópica, no que tange à coleta de madeira, abertura de novas áreas
para formação de pastagem e pisoteio tle gado.
A formação do reservatório irá demandar a retirada tle pequenos setores
de capoeira tle floresta estacionai semidecidual e de mata ciliar que.
mesmo fragmentadas e apresentando diferentes estágios sucessionais.
são consideradas ecologicamente importantes no contexto local. Diante
disto, entende-se como necessária a implementação de uma ação de

compensação ambiental. Ademais, a legislação ambiental brasileira atual
já prevê obrigatoriedade de destinação de recursos para tal finalidade
(Resolução CONAMA, n°2 de 18 de abril tle 1996). Esta medida vai de
encontro á recomendação expressa em "Biodiversidade cm Minas Gerais Um Atlas para sua Conservação" (Fundação IJíodiversitas, 1998).
Todos estes aspectos se destacam na região, pois. atualmente, nos
municípios de Pavão e Carlos Chagas inexistem Unidades de
Conservação. Assim, ressalte-se a necessidade da criação de áreas
protegidas cm seus territórios. Cabe ainda mencionar que na bacia tio rio

Mucuri foram recentemente regulamentadas duas Áreas de Prioridade de
Conservação do Estado de Minas Gerais (Fundação Biotliversitas, op. cit.):
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uma "Área de Importância Biológica Extrema" e uma "Área de a^bÍinTai
Importância Biológica Alta". Deste modo, a implantação de uma Unidade

tle Conservação irá maximizar a funcionalidade de proteção de uma
amostra da diversidade biológica regional. Entre as principais metas de
uma Unidade de Conservação dcslacam-sc:

• proteção de amostras dos ecossistemas naturais com o objetivo de se
garantir a continuidade do processo evolutivo tias espécies ali
presentes;

• proteção de espécies raras, em perigo ou ameaçadas de extinção,
biótopos e comunidades bióticas únicas, a fim de assegurar a auto-

regulaçào do meio ambiente como um meio diversificado;

• preservação tio patrimônio genético, objetivando a redução das taxas
de extinção de espécies a níveis naturais;
• funcionalidade como um sitio de dispersão de elementos faunísticos e

florísticos para remanescentes de ambientes naturais vizinhos e/ou
próximos à área protegida;

• criação tle condições para o monitoramento ambiental;
• conservação de paisagens de relevante beleza cênica naturais ou
alteradas, mantidas a um nível sustentado, visando a recreação,
turismo e conservação das espécies da fauna c flora locais;

• propiciar condições para a educação, investigação científica, estudos e
divulgação sobre os recursos naturais, assim como fomentar o uso
racional destes recursos.

Os procedimentos necessários ao estabelecimento tle uma Unidade de
Conservação envolvem, inicialmente, um estudo detalhado das áreas

potencialmente aptas a serem escolhidas para tal e, posteriormente, a
elaboração de um "Plano de Manejo", que possibilite um melhor

aproveitamento e uso dos potenciais tia área escolhida. Posteriormente,
com a implantação da UC, o empreendedor poderá se concentrar na
realização de projetos e programas de criação, manejo e reintrtMlução tle

espécies de maior importância regional, além de educação ambiental e
turismo.

Justificativas
A implantação de uma Unidade tle Conservação irá maximizar os efeitos
benéficos de conservação de populações de fauna e flora silvestres. Desta
forma, será favorecida a conservação efetiva de amostras de
biodiversidade regional. Além disto, a UC irá contribuir para a
manutenção da qualidade de mananciais de água c lazer aos moradores
locais, enlrc outros fatores. De acordo com a Resolução CONAMA

002/96, os empreendimentos que causarem danos em ecossistemas
deverão custear (com valor mínimo de 0,5% do valor do investimento da

obra) a implantação de estações ecológicas ou atividades c/ou aquisição
de bens para Unidades de Conservação já existentes ou a serem
implantadas, como medida tle compensação.
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PÚBLICO ALVO

Considerando-se as metas citadas para uma Unidade tle Conservação, o

público alvo será composto pela própria comunidade local e regional.
bem como pesquisadores, cientistas e o empreendedor, que poderão fazer
uso da mesma, na forma de um Projeto de Educação Ambiental e mesmo

de turismo, recreação e pesquisa, dependendo das aptidões a serem
definidas para a área.

Áreas Sugeridas como Alternativas para Estudos
Alternativa 1

Mata da Califórnia, devido ao grande tamanho apresentado de área
florestada (cerca de 1.000 hectares), relevante grau de conservação, altos
índices de riqueza, abundância c diversidade de aves, e ocorrência de

espécies ameaçadas, raras e endêmicas, entre outros parâmetros. Esta
mata situa-se na Fazenda Brasília, fora da Ali. de propriedade do Sr.
Jurandir Rodrigues tle Oliveira (Carlos Chagas, coordenadas geográficas;
24R0327499 e UTM 8052755, 24K0325274 e UTM 8054286). Saliente-

se que possui conectividade com outros fragmentos florestais regionais,
situados em encostas e topos de morros; assim, embora entremeados por
pastagens, representam sítios de dispersão e colonização da fauna
florestal.

Alternativa 2

Situa-se

próxima

às

coordenadas

UTM 8054/279,

na

Ali

empreendimento. Constitui remanescentes florestais secundários com

bom estado tle conservação, representado por espécies da floresta
estacionai semidecídua, cm estágio intermediário de sucessão. Está
situada cm meio ã pastagem, cobrindo quase toda a encosta do morro,
contribuindo para a estabilidade da encosta e possibilitando a
preservação da flora e da fauna a ela associada. Cabe mencionar que a
mata está isolada, não lendo conexão com outro tipo de vegetação, sofre

pressões antrõpicas por estar em área Utilizada para pastagem e por
estar próxima ã uma estrada.
Alternativa 3

Localiza-se próxima às coordenadas UTM 8059/285, nas proximidades

da Pedra da Forquílha, na Ali. A cobertura vegetal é representada por
capoeira de floresta estacionai semidecídua, em topo de morro, até

proximidades da
conservação

pedra

razoável,

da forquílha.
apesar do seu

Possui

um bom grau de

caráter secundário,

possui

importância na manutenção da biodiversidade local. Ademais, se
preservada

futuramente fará conexão com a vegetação rupestre da

pedra da forquílha, podendo vir a ser uma área de preservação ambiental
especial, que servirá como base para desenvolvimento do turismo
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ecológico e de programas tle educação ambiental. Entretanto, ambÍemtal
Cabe mencionar que está próxima á uma propriedade rural e à via de
acesso das propriedades locais, além de sofrer pressão atilrúpica.
Ações Previstas

Inicialmente, mediante a execução de um "Projeto de Áreas Alternativas
de Unidade de Conservação" (integrante do Programa de Implantação da
LInidade de Conservação) será definida a área a ser transformada cm

Unidade de Conservação. Este projeto deverá abranger a realização de

estudos biológicos, a proverem a delimitação, zoneamento e geração de
subsídios para elaboração de um plano de manejo. Alguns critérios
ecológicos e legais deverão nortear a escolha da área, tais como:
• composição da paisagem (o terreno deverá possuir remanescentes de
matas nativas, por serem os principais hábitats na manutenção tia
fauna regional);

• tamanho (através de mapeamento e planimetria), grau de conservação
e estrutura ecológica das formações florestais remanescentes;
• conectividade a outras matas locais;

• potencial de suporte tle fauna silvestre (através da análise de índices de
riqueza, abundância e diversidade);

• presença de espécies florísticas e/ou faunísticas raras, ameaçadas e/ou
endêmicas;

• interesse de venda tio terreno pelo proprietário;
• aspectos legais (de acordo com legislação vigente) etc.
Posteriormente, deverão ser feitos levantamentos faunísticos e florísticos

(além da análise tle dados físicos e antrópicos obtidos pelo EIA), visando
subsidiar a escolha efetiva do local, especialmente através da bioindicação
de espécies ameaçadas de extinção, raras, endêmicas c com maiores
requerimentos ecológicos.
Por fim, após a definição da área, deverão ser feitos acordos com o (s)
proprietário (s) local (is), de modo a analisar o interesse de venda da (s)

área (s). Para isto, deverão ser administradas as melhores estratégias de
negociação e âmbito legais, de modo a serem evitados conflitos sociais.
Após a implantação da UC. deverão ser elaborados o "Plano de Manejo",
além de projetos de educação ambiental e orientação dos visitantes e

outros programas a serem criteriosamente indicados durante a execução
do PCA.

Para a elaboração do "Plano de Manejo", deverão ser aprofundados os
estudos faunísticos, florísticos, físicos e antrópicos, visando subsidiar a
elaboração criteriosa e adequada deste Plano. Durante o desenvolvimento

do mesmo potlerá ser feito, inclusive, um Workshop com os profissionais
responsáveis pela execução tios esludos temáticos, visando gerar
discussões c conclusões de medidas necessárias à melhor gestão da UC, de
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modo a prover estratégias de conservação de sua biota, usos.
funcionalidades e aptidões de sua paisagem natural.

amiental

Questões Municipais
Quanto á geração de benefício para o município que abrigar a Unidade de
Conservação, a criação tle uma UC não acarretará despesa ao município,
pois qualquer contribuição efetiva no aumento da arrecadação
certamente apresentará alguma relevância para a economia municipal.

Para que se estabeleça o real benefício (em termos monetários) para o(s)
municlpio(s) que abrigar a Unidade de Conservação, poderá ser
providenciada uma consulta formal à Secretaria da Fazenda do Estado de
Minas Gerais, após a definição sobre a superfície e o tipo de Unidade de

Conservação a ser escolhido, após a definição da solução final.
Assim, para que a escolha seja o mais consensual possível, propõe-se,

para proceder com a escolha do local e tipologia da Unidade de
Conservação a ser adotada, a realização de consulta junto às partes
interessadas: representantes municipais ligados á área do meio ambiente
(CODEMAs, quando ativos e/ou secretarias do Meio Ambiente), órgãos
responsáveis pelo licenciamento e homologação (IBAMA/IEF) ç

empreendedor.
Uma maneira prática e otimizada para realização desta consulta, seria a

realização de seminários ou reuniões técnicas, a ocorrerem em etapas. A
primeira iria efetuar a exposição geral dos objetivos do estabelecimento

da Unidade de Conservação e apresentação das opções existentes
(Unidades de Conservação já homologadas pelo IEF/IBAMA, acrescido da
área sugerida pelo empreendimento, em pauta). Por fim, seriam feitas
reuniões finais, de modo a gerar a decisão sobre o local e a tipologia tia
UC a ser adotada, levando-se cm conta os resultados obtidos em estudos

específicos (principalmente Hora e fauna), além do provável acréscimo de

opções a serem sugeridas pelas comunidades envolvidas.
Um outro tema a ser tratado nestes eventos será a discussão para

definição tia categoria de UC a ser adotada. Cabe mencionar que das

diversas opções tle UC previstas na legislação vigente, somente as Arcas
de Proteção Especial (APEs) e as Reservas Particulares do Patrimônio

Natural (RPPWs) são consideradas como UC, para eleito dos benefícios do
ICMS Ecológico (Lei n".2.040 de 28/02/95, conforme Resolução n"003

de 30/04/97). Após a conclusão destes eventos. a(s) opção(ões)
acatatla(s) pelas partes interessadas seriam apresenladas ao órgão
homologador (IEF, por exemplo), para que seja adotatla a opção mais
interessante sob o ponto de vista ambiental, considerando-se a macroregião como um todo.
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Equipe Técnica

O projeto deverá ser elaborado por, no mínimo, biólogos (especialistas
em fauna, flora e gestão de Unidades de Conservação), um engenheiro
agrônomo, um agrimcnsor e um socioeconomista.

Responsável Pela Implantação

O empreendedor será o responsável pelo custeio do Projeto de Áreas
Alternativas de Unidade de Conservação e tias demais ações componentes
do Programa de Implantação da Unidade de Conservação (o qual deverá
prever

a

implantação

de

infra-estrutura

local

necessária).

Posteriormente, a UC poderá ser doada à Prefeitura Municipal do (s)
município (s) de ocorrência, a partir de então, a gestão da UC deverá ser
efetivada mediante parcerias e convênios com entidades ambientalistas
locais (ONGs).

Parcedxos institucionais

A implementação da proposta de Implantação da Unidade de
Conservação deverá ser articulada com o órgão municipal de meio
ambiente.

Cronograma Físico

O cronograma de implementação da proposta de Implantação da

Unidade de Conservação deverá ser acertado em conjunto com o órgão
municipal de meio ambiente.

9.11 -Recomendações

9.11.1 - Compromisso Ecológico Contratual das Prestadoras de Serviços
Todas as empresas a prestarem serviços para o empreendimento, deverão

ser conscientizadas e cobradas quanto às suas posturas ambientais.
Deverá ser cláusula contratual o compromisso dessas empresas

prestadoras

de

serviços

para

com

a

preservação

ambiental.

Desmatamentos desnecessários, lançamentos de resíduos em locais

indevidos, responsabilidade sobre seus funcionários quanto a caça ou
incêndios, deverão ser requisitos a serem cumpridos por todas as partes
envolvidas no processo.
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As empresas empreiteiras são os sujeitos diretos das ações geratloras de
maior impacto do empreendimento, por serem as executoras das obras.

-Assim, à medida que é oficialmente regulamentada a responsabilidade
por conseqüências de seus procedimentos, torna-se mais direta a

necessidade legal de tomada de ações a minimizarem impactos gerados
por tais empreiteiras.

9.11.2 -Manejo de Matéria Orgânica e de LixoAcumulados no Barramento
Principalmente durante o enchimento tio reservatório, o lixo oriundo dos

cursos d'água, bem como matéria orgânica acumulada, poderão se
acumular no eixo do barramento e em determinados setores, onde

poderão gerar algum tipo de transtorno ambiental. Assim, quando
necessário, recomenda-se a adoção de ações de manejo, visando evitar
e/ou reduzir riscos de acúmulo de matéria orgânica e inorgânica no
barramento e na bacia de acumulação. As atividades (a serem executadas

sob a supervisão de um engenheiro agrônomo e/ou um biólogo) irão
corresponder â retirada (com o auxilio de maquinários) de lixo e de
matéria orgânica no barramento.

9.11.3-Acordos Legais entre Energia eMiner/ição
Visando prevenir possibilidades de conflitos de uso mineral, são

propostas algumas recomendações, visando compatibilizar os usos
múltiplos das áreas, no que se refere à energia e mineração, caso se torne
necessário:

• o empreendedor da PCH Mucuri deverá comunicar, o mais breve

possível, ao DNPM sobre a intensão de construção da barragem e a
área de inundação, bem como a área das demais obras de infraestrutura pertinentes;
• caso torne-sc necessário, o empreendedor deverá indenizar os valores

minerais

resgatâveis

aos

proprietários

dos

terrenos

que.

comprovadamente, tenham que deixar de ser lavrados por causa da
implantação da PCH.

Diante destes procedimentos, torna-se potencialmente viável a realização
de acordos legais entre os empreendedores dos dois setores econômicos

envolvidos:

energia

e

mineração.

Assim,

recomenda-se

que

o

empreendedor da PCH Mucuri predisponha, através de seu setor jurídico,
as ações legais para compatibilizar as duas atividades, caso se torne
necessário.
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CAPÍTULoX-

CAP. 10 - ANALISE CUSTO X

BENEFÍCIO
Através da avaliação tle impactos ambientais descritos* associada ao
prognóstico de qualidade ambiental futura, pode-se inferir os custos e os

benefícios ambientais decorrentes da implantação da PCH Mucuri. Cabe
esclarecer que tais custos e benefícios ambientais não foram analisados
de forma quantitativa ou monetarizada, mas sim, com base em sua

importância no contexto regional, onde o empreendimento estará
inserido em um balanço global, entre os impactos adversos e benéficos
avaliados.

Assim, pode-se concluir que os "custos ambientais" do empreendimento,
embora importantes, são redutíveis em sua maioria, através da adoção
tle medidas preventivas e/ou corretivas, especificadas nos projetos

ambientais propostos, tornando-os baixos, quando comparados aos
benefícios sociais c econômicos, que a construção da PCH Mucuri irá
trazer para a região.

Desta forma, o empreendimento, incluindo as medidas de minimização
de impactos negativos e potencialização dos positivos, deverá também
servir como elemento indutor de fortalecimento tios setores secundário e

terciário, o que potlerá resultar em

melhorias nas condições de

desenvolvimento da Área de Influência Indireta (Ali) e da qualidade de
vida de sua população, numa perspectiva de melhoria da qualidade
ambiental.

Sendo assim, as expectativas em relação ao Projeto podem ser

consideradas positivas, tanto pelos poderes públicos da Ali, quanto pela
população a ser afetada pelo empreendimento.

No entanto,

cabe ressaltar a

importância da continuidade das

"campanhas de informação" (a comporem o Projeto de Comunicação
Social proposto), as quais foram iniciadas durante os estudos do presente

EIA, devendo ser intensificadas, sobretudo, junto à população da Área de
Influencia Direta (AID). Tais campanhas, em caráter interativo, deverão

envolver os grupos de interesse identificados e garantir sua participação
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no planejamento e execução dos programas ambientais. aSnYa?
especificados nos estudos, voltados para a mitigação dos impactos
gerados pelo empreendimento.

Ta) conduta é que garantirá a efetivação do empreendimento, dentro de
uma concepção harmônica entre os pontos de vista de engenharia, dos
custos e benefícios resultantes da produção, além dos bens e serviços, dos
recursos ambientais e da população afetada. Trata-se, enfim, de um
procedimento que busca alcançar um desenvolvimento sustentado e

equilibrado, compatibilizando o uso racional dos recursos, a proteção do
meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida das populações.
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CAP. 12 - GLOSSÁRIO
Afloramento rochoso: parle de um maciço ou rocha que chega á superfície
do solo através de irrupção ou desnudamento da capa preexistente.

Afluente: curso d'água que flui para um rio de maior grandeza, lago ou
reservatório.

Alevino: forma embrionária inicial dos peixes, filhote de peixe,

Aluvião: sedimentos, geralmente de materiais finos, depositados no solo
por uma correnteza.

Arenito', rocha constituída predominanlemenle tle grãos de areia
consolidados por um cimento.

Assoreamento: obstrução tle um corpo d'água por deposição de areia,
lama ou terra. Geralmente ocorre devido ã erosão causada pela

destruição da vegetação da margem. Em ambientes aquáticos lènticos,
como lagos, pode ocorrer também naturalmente através do processo
de sucessão ecológica.

Aterro Sanitário: método de engenharia para disposição de resíduos
sólidos no solo, de modo a proteger o meio ambiente; tis resíduos são

espalhados em camadas finas, compactados até o volume praticável e
(libertos com terra ao fina! de cada jornada.

Bacia Sedimentar: depressão preenchida com detritos carregados das

águas circunjacentcs. As bacias sedimenlares [iodem ser consideradas
como planícies aluviais que se desenvolvera, ocasionalmente, no
interior do continente.

Bentos: termo adotado por Haekel para designar o conjunto dos
organismos que vivem no fundo dos mares, cursos d água.
Biomassa: é a quantidade máxima de material vivo, em peso, tanto de

vegetais quanto de animais, em um habitai, em determinada época do
ano.

Calha: sulco por onde passa a vazão principal de um rio.
Colúvio: porções de solo e detritos que se acumulam na base de uma
encosta, por perda de massa ou erosão superficial, cuja composição

permite indicar tanto a sua origem, quanto os processos de
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transporte. Nos limites de um vale, pode se confundir com

ambiental

os aluviões.

Comunidade: cm Ecologia, é o conjunto de espécies vivendo em uma
mesma área. caracterizada por critérios funcionais, taxonômicos ou
estruturais.

Conectividade: cm Ecologia de Paisagem indica o grau de comunicação

entre remanescentes de vegetação originados pelo processo de
fragmentação de hábitats. Alta conectividade entre fragmentos
florestais pode permitir o fluxo de material genético entre populações

isoladas, aumentando as possibilidades de persistência regional da
espécie.
Enrocamento: barragem de pedra
Fossorial: animal que habitai ou constrói túneis e galerias sob o solo.

Geomorfologia: ciência que estuda as formas do relevo terrestre.
Germoplasma: carga genética presente em embriões, ainda dentro das
sementes, em uma comunidade de plantas.

Lótico: ambiente aquático continental em que as águas estão em
movimento, como rios, córregos e corredeiras. Em contraposição a
ambientes lènticos, como lagoas e represas.

Migração: deslocamento direciona! de animais de uma área para outra,
com ou sem volta para a área original. Pode ser periódico, como no
caso de aves migratórias ou irregular.
Morbidade: ou morbidez é a expressão do número de pessoas ou
indivíduos de uma comunidade enfermas ou de casos de uma doença

em relação à população onde ocorre.

Mortalidade: é o número de casos de óbitos, por 1.000 habitantes,
havidos durante um ano, numa determinada população.
Movimento tectônko: é o movimento da crosta terrestre que acarreta
deslocamentos, tais como falhas ou desdobramentos.

Piracema: a época em que os grandes cardumes de peixes sobem para as

nascentes dos rios. Época de desova.
Planície Aluvial: planície formada pela deposição de material aluvial
erotlitlo cm áreas mais elevadas

População: em Ecologia significa o conjunto de indivíduos de uma espécie
que ocupa uma determinada área e que se intereruzam.
Sazonai: que apresenta alterações conforme as estações do ano.

Sítioarqueológico: local rico em evidências da vida e da cultura dos povos
antigos, propício para a realização de pesquisas e coletas.
Taxonômico: relativo à Taxonomia. Estudo das regras, princípios e da

prática de classificação dos organismos vivos.
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