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1. Apresentação
Este relatório sínteti2a o Estudo de Impacto Ambiental, El* A,elaborado paraa obtençãoda
1Jcença Prévia da Pequena Central Hidrelétrica Mucuri.

Aqui seencontram os estudos e as informações apresentadas de forma científica e dcralhada
no EIA. C) relatório contém ainda á caracterização do empreendimento a ser implantado, bem
como a avaliação dos principais impactos a seremgerados e a proposição de medidas mitigadoras
desses impactos.
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2. Caracterização do empreendimento
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Histórico dos estudos

respectivamente a 26 Km e 20km do local
do aproveitamento.

A PCH Mucuri foi previste nos Estudos

de Reavaliação da Partição de Quedado rio
Mucuri {Dezembro/95), desenvolvidos pela

WORJCIN VEST Consultoria Empresarial
Ltda. e a Construtora Queiroz Galvâo, de

acordocomautorização dada pelo DNAEE,
através da Portaria n* 826, de 6 de dezembro
de 1994.

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

O acesso pelolitoral se dá a partirdo
entroncamento com a BR-101, cerca de 38
km ao norte da divisa ES/BA, tomando-se a
BR-418 no rumo oeste ate a cidade de Carlos

Chagas, distante cerca de 110 km..
Apartirdaí, utiliza-se estradas de terra.
Pela margem direita segue-se atéo distrito de
Presidente Pena, atravessa-se a ponte sobre

o rioTodosos Santos e a partirdaí toma-se

a estrada margeando o rio Mucuri atéo local
da obra, totalizando cerca de 37 km. Pela

atualmente valorizadas.

margem esquerda, nacidade de Carlos
Chagas atravessa-se a ponte sobre o rio

Ele procurouevitar ou minimizar os
impactos ambientais, emboramantendo

Mucuri, e segue-se cercade 5 km pela
estrada de acesso ao povoado de S. Pedro e a

alguns dossítios anteriormente propostos, já

partir daí toma-se outra estrada no sentido

que eles apresentam boascondições paraa
implantação de barragens.

oeste,que cmgeral, margeia o rio Mucuri
até o local da obra, totalizando um percurso
de 57 km.

Localização e acessos

Pelo interior,o acesso é feito a partir da
BR-116 até Teófilo Otoni, daí toma-se a BR-

O aproveitamento hidrelétrico Mucuri
localiza-se no Estado de Minas Gerais, nos

Municípios de Carlos Chagas e Pavão. As
cidades de Carlos Chagas e Pavão situam-se

418e, aproximadamente 45 km a frente, a
MG-105 (não pavimentada) até cerca de 18
kmapós a cidade de Francisco de Sá.A

partir daí, toma-se uma estrada vicinal no
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Vertedouro

Tomada D'

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.

Características principais do
projeto
• O Circuito Hidráulico de Geração,

na tensão de 138 kV Ficará localizada a

cerca de 70 metrosda Casa de Força,
na margem direita do rio Mucuri, e
ocupará uma área aproximadamente de
400 m2.

Canteiro de Obras

posicionado na margem direita do rio
Mucuri, consiste da Tomada D'Agua tipo

em torno de 500pessoas. Será

gravidade junto às estruturas da

disponibilizada toda a infra-estrutura

Barragem e do Vertedouro, interligada à

necessária parao bom andamento das obras,
listada a seguir:

Casa de Força por três Condutos
Forçados de aço, um para cada unidade

O número de trabalhadores previsto é

de geração. Complementando o

• Edificações: alojamento (tipo 1, 2 e 3),

Circuito Hidráulico, há o Canal de Fuga

república e refeitório
• Área de lazer: campo de futebol
iluminado, quadra de peteca e quadra
poliesportiva
• Transporte: transporte diário para
cidades próximas e transporte interno de
pessoal
• Abastecimento de água potável: todo o
canteiro será abastecido com água
tratada (mantida em reservatório), de

que restítuirá as vazões turbinadas ao
leito do rio a jusante.

• A Casa de Força é do fipo abrigada,
equipada com três turbinas tipo Francis
de eixo vertical com capacidade de 7,5
mw, cada, totalizando 22,50 mw.
• O sistema extravasor, localizado também

na ombreira direita, é constituído por um
Canal de Aproximação e o Vertedouro
de Superfície, cujos três vãos serão

controlados por comportas segmento.
• A Barragem de concreto tem um
comprimento de 160 m em linha reta

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

desde a ombreira esquerda até a

oficinas mecânicas e outras unidades

estrutura da Tomada dágua e altura de

industriais, caracterizadas basicamente

47 m.

pela presença de sólidos em suspensão
e óleos e graxas, serão tratadas em

• A Subestação ó o ponto em que a Usina
se interliga ao sistema de transmissão.

decantadores e caixasseparadoras de
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Reservatório e energia
.IMBIMnmMB

1

1

iVtóx. Normal

'2\Í>,Ü0 m

No N.A . máx maximorum

Máx. Maximorum

215,50 m

No N.A . máx normal

Mínimo (mf. o I móq.)

170,80 m

No N.A . móx. normal

,Wi< 1 . (•[••"iofti!

170,03 m
1/1,50 m
41,90 m

Abaixo Soleira Vertedouro

Mfcbo
Quedo líqu de rn

Vida úti reifrr. Iprevistüi

> 500 a nos

14 rmv m«dlo

poluidora aos padrões estabelecidos na
legislação em vigor

Energia elétrica: subestação CEMIG MD
junto ao canteiro principal
Esgotamento: para as águas servidas
permanentes, o tratamento será

dispostas em solo através de sumidouro

(o dimensionamento das unidades terá

por base a NBR 7229/93, do ABNT)
Resíduos sólidos: serão coletados

sistematicamente e dispostos de acordo
com as recomendações estabelecidas na
norma 8849/85 da ABNT Aterro
Controlado.

Operação da usina
O tipo de operação proposto,a fio
d 'água, não deverá alterar o regime do rio

Mucuri no trecho de implantação do
aproveitamento hidrelétrico. Estaoperação
consiste, basicamente, na utilização da vazão

afluente ao reservatório, isto é, a vazão que

chega ao reservatório é a vazão turbinada e,
conseqüentemente, é a vazão defluente.
Assim, como o reservatório só tem

finalidade de elevar o nível d'água, o papel de
regularizador do deflúvio não é utilizado
nesta modalidade de operação.
O aspecto positivo deverá ser a
capacidadede amortecimento do

reservatório de eventosde cheias, que
normalmente ocorrem no períododas
chuvas. Deste modo,as populações situadas
à jusantedo empreendimento não deverão
sofrer as conseqüentes inundações.

HSxIOW
50 x 106m3

Energia Firme

óleo. Os sistemasa serem implantados
terão eficiência para reduzir a carga

realizado em fossas sópticas seguida de
filtro anaeróbio o posteriormente

8,2 km'

•
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3. Áreas de estudo

Áreas de estudos

Área de Influência Direta (AID):
Correspondente àquela a serocupada pelo
reservatório em seu nível normal (cota

215m), às áreas a serem utilizadas para

principalmente devido à transformação de
um sistema antes lótico para um léntico, na
área do reservatório.

Neste empreendimento não haverá área

construção da barragem, do sistema de
geração e das estradas de acesso, e àquelas

de vazão reduzida.

necessárias à instalaçãodo canteiro de obras,

Em relação aos aspectos biofísicos é

disposição de bota-forae exploração de
jazidas de materiais de construção.
A Arca de Preservação Permanente

APP), correspondente à faixa de 100m
marginais ao futuro reservatório, também

Arca de Influência Indireta (Ali):
representada pela bacia de drenagem

delimitada peloscursos d'água inseridos na
faixa do futuro reservatório. Para o meio

antrópico foi definido como Área de

restrições de uso. Este trecho, no caso em

Influência os municípios Pavão e Carlos
Chagas, pelo fato de os mesmos terem parte
de sua área rural atingida pelo

questão, eqüivaleà região acima da elevação

empreendimen to.

215 (Máx. normal).

Compõemainda essa área, em relação
ao Meio Antrópico, o povoado de

está incluída na AID em virtude de sofrer

Especificamente no que diz respeito aos
ecossistemas aquáticos, a AID corresponde
ao trecho do rio entre o remanso do futuro

reservatório c o ponto de restituição das
vazões da casa de força. Isto porque toda a
dinâmica do rio ficará alterada neste trecho.

Maravilhas e o distrito de Presidente Pena,

pertencentes respectivamente a Teófilo

Otoni e Carios Chagas, por seremos núcleos
urbanos mais próximos à área de
intervenção.
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4. Caracterização ambiental da região
Esquema da bacia do rio Mucuri, projetos hidrelétricos e pontos de coleta
Rio Pampa
PCHdoPampê

Teófilo
Otoni
UHE - Santa Clara

Rio Todos os Santos
Rio

k Barragens

1 =em implantação

•

2 =objeto deste estudo
3 = em inventário

Cidades

Mucuri

4 = implantada

• Distritos

% Ponto de coleta

A bacia do rio Mucuri e o
empreendimento da PCH Mucuri

Adenominação Mucuri possui vários

significados, como "rio dosgambás", "árvore
frutíferagrande" e de "boa madeira" ou

"araçá-de-caboclo", ou ainda, na língua dos
índios Botocudos, "pai das vermelhas" (peixes
comuns neste rio).
O rio Mucuri tem suas nascentes na

Pedra da Trindade (em Malacacheta) e Serra
de Noruega (em ladainha, MG). As águas
destes rios se juntam no Estreitodo Mucuri,

tendo sua foz na costa baiana (município de
Mucuri).

Mucuri as usinas de Santa Clara (cm processo
de instalação) eJacaré(consta somenteno

estudo de partição de quedas).

AUHE Santa Clara está implantada a
aproximadamente 100 kma jusante do

aproveitamento de Mucuri, nos municípios
de Nanuque e Serrados Aimorés,
constituindo o primeiro barramento desterio.

A UHE Jacaré tem apartição de queda
demarcada aproximadamente a 26 kmacima
da barragem da PCH Mucuri.

Aspectos históricos e ecológicos
do vale do Mucuri

bacias que formam uma unidade maior

Acobertura vegetal original do vale do
rio Mucuri correspondia à Mata Atlântica,

denominada "Bacia de Leste". A área total de

que constitui um ecossistema de altíssima

O rio Mucuri faz parte do conjunto de
drenagem da sua bacia é de 15.100 km?, sendo

riqueza e diversidade de espécies silvestres.

94,7% dentro do território mineiro. Seus
principais afluentes são os rios Todos os

tribos indígenas nômades (Nacknenuks,

Santos c Urucú, na margem direita, e Pampa e
córregos Novo e Pavão, na margem esquerda.
A Usina Hidrelétrica de Mucuri tem
como localização o médio curso do Mucuri.

Sua barragem terá cercade 47metrosde
alturae o seu reservatório 23 km de extensão.

Além do empreendimento em questão, estão
previstas para serem implantadas no rio

Aregião era somente habitada por

Giporocks, Botocudos eJacupemba d'Agua).
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.

Kxpedições portuguesas começaram a
adentrar pelo vale para o "conheàmento da terra
e caça deÍndios" em 1538, em busca de ouro e

8
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pedras preciosas, denominando a trilha que
costumavam seguirde "Caminho dos

índios". Ao longo de sua jornada, em algum
córregodo município de Teófilo Otoni,
teriam descoberto o primeiro ouro do Brasil.
O mesmo "Caminho dos índios" foi feito

pelaexpedição Spinoza - Navarro. Nestaoca
sião, o Padre João Aspicuelta Navarro descre
veu o percurso como "... cobertopor terras mui
humildes ejriaspor causa das muitas árvores mui

grossas ealtas, defolhas que sempre está verde".
A paisagem de matas pujantes começou
a ser modificadaem 1847,com o início da

colonização do vale por Teófilo Bcnedicto

Ottoní e Honório Benedicto Ottoni, que
criaram a Companhia de Comércio e

Navegação do Rio Mucuri, na região da
cachoeira de Santa Qara (rio Mucuri), dando
origem à Colônia de Santa Ciara. Em 1852,

Minas Gerais para colonizar uma gleba de
10.000 hectares. A inauguração da serraria,

em 1912, se tornou o marco de fundação da
cidade.

Em 1923, o Distrito de Aimorés passou
a serchamado de Distrito de Indiana c, em
1938, começou a integrar o então criado

município de Carlos Chagas. Em 1943,

Indiana mudou o nome para Nanuque (que
significa "Bugre de Cabelos Negros"), em

homenagem aos índios Nacknenuks, que
junto às demais tribos, foram quase
completamente dizimados. Mm 1948,

Nanuque foi elevada a município,

desmembrando-se de Carios Chagas.
A exploração madeireira das
florestas primitivas

Teófilo B. Ottoni iniciou a confecção de uma
estrada em direção ao rioTodos os Santos,
fundando, em 1853, o povoado de Filadélfia
. (atual Teófilo Ottoni).

Em 1856, chegaram estrangeiros de

De acordo com o acervo particular de

D" Hélia Schieber deJesus, além de
informações de antigos funcionários das
madeireiras, a Companhia Industrial do
Mucuri realizava atividades extrativas de

apossar das terras que seriam ocupadas pelo

forma incessante para abastecimento do
mercado brasileiro. Incorporada à
Companhia Madeireira Brasil Holanda

atual município de Nanuque, iniciando a

("Bralanda"), em 1945, a exportação de

váriasnacionalidades a Santa Qara, elevadaà

Distrito em 1877. Estes começaram a se
derrubada das matas para conversão em

madeira nobre (principalmente jacarandá e

extensas fazendas, com pequenos núcleos

sucupira) foi estendida ao mercado

habitados e colônias militares para segurança

das caravanas. Em 1857, a inauguração da

internacional (Europa, Estados Unidos,
Japão etc.).

estrada de rodagem de Teófilo B. Ottoni,

denominada Filadélfia - Santa Qara (primeira
do Brasil), junto à criação da Estrada de

l*erro Bahia e Minas (EFBM), em 1879,

facilitaram o processo de colonização. Tal
estrada marcou a realização dos objetivos de

Teófilo B. Ottoni "... de se Ügarpor um caminho
direto, através das matas do Mucury, oNorte de
Minas ao Oceano". Apósa transferência de
Santa Clara parao povoado de Aimorés, este
adotou o nome de Distrito de Aimorés.

Ao longo da dinâmica de colonização e
perda do hábitat florestal, as atividadesde
caça e captura de animais silvestres, tiveram

aumento intensivo, sendo a caça realizada

para subsistência. As grandes populações de

Os métodos primitivos de extração
(desmatamento com uso de arrastão de
correntes), rapidamente transformaram a
paisagem florestada em extensas clareiras c

áreas abertas. Toras de mais de quatro
metros decircunferência eram jogadas no rio
Mucuri e conduzidas, por transporte
ferroviário, atéportos marítimos cmMucuri
(BA).

Através de contratos com proprietários
rurais, as matas eram cortadas em troca da

confecção de mourôes, cercamento,
pontühões, mata-burros e implantação de
pastagens. A exploração beneficiava os

proprietários rurais, enquanto o crescimento
da indústria madeireira incentivava o

espécies silvestres visadas como, por

desenvolvimento econômico.

exemplo,a jacutinga,o macuco e o mutumcavalo, possibilitava a coleta de dezenas de

A "Bralanda" chegoua ser considerada
a maior companhia de fabricação de

exemplares, em um só dia.

Em 1911,João Américo Machado,

visando a extração de madeira e construção
da Companhia Industrial do Mucuri,
estabeleceu um convênio como governo de

compensados da América Latina, gerando

cerca de 4.000 empregos. Devido ao padrão
dasmáquinas utilizadas na indústria para
laminação, apenas eram usadas as madeiras

com mais de l,40m de circunferência,
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principalmente de jequitibá, vinhárico, pau-

de Importância Biológica Extrema". A região

sangue e tapirucu. No entanto, em 50 anos de

de Teófilo Ottoni compõe uma "Área de

exploração, destituída de qualquer tipo de
planejamento e manejo silvestre, as matas

foram completamente devastadas pela

Importância Biológica Alta", devido à

elevada riqueza de espécies vegetais, anfíbios,
aves e mamíferos.

madeireira, transformando a paisagem
florestal emextensas pastagens. As
conseqüências ecológicas destes processos

Central Hidrelétrica de Mucuri apresenta o
mesmo padrão paisagístico descrito para

foram drásticas, culminando com a extinção
de numerosas espécies da fauna e flora.

prioritárias referidas.

Provavelmente, entre outros distúrbios

ambientais,as condições climáticas foram

também influenciadas pela devastação.
Considerada pela expedição Spinoza Navarro, em 1553, como uma regão muitofria,
sendo que a temperatura média anual,
atualmente, é de cerca de 30°G

Rapidamente dizimadas pelos
desmatamentos c pressionadas por atividades
de caça e captura, a faunae a flora florestais
foram pouquíssimo documentadas, embora

dotadas de umextremo valor biológico.
Aipins relatos de aves foram somente feitos

por ErnestGarbe (naturalista), em 1908.
Foram gerados também impactos
sociais. Com a desativaçãoda Serraria ou

Companhia Industrial, em 1978, e da

"Bralanda", em 1992, as populações ficaram
com pouca oferta de emprego, resultando em
profiinda estagnação econômica regional.
Atualmente, os padrões paisagísticos do
Vale do Mucuri apresentam umquadro de
extrema degradação, com predomínio de
pastagens, destinadas à pecuária de corte e

leiteira. Faltam áreas florestais legalmente
protegidas e os raros fragmentos
remanescentescorrespondem, em sua

maioria, às áreas de reserva de propriedades
rurais e pequenas manchas de mata cm

regeneração. Os fragmentos florestais se
distribuem de forma desconectada no alto de

morros, tendo destaque a Mata da Califórnia,
de propriedade da Fazenda Brasília

(município de Cados Chagas). Ao longo dos
cursos dágua, onde havia matas ciliares, a
vegetação arbórea é escassa, por vezes restrita
a algumaspoucas fileiras de árvores.
Recentemente (1998) foram

estabelecidas duas áreas de grande relevância

no Vale do Mucuri pela Fundação
Biodiversitas. Aelevada riqueza de espécies e
a presença na regiãode peixes diádromos

(espécies de peixes que migram entre águas
doces e salgadas) e de distribuição restrita,
serviram de subsídios paraa indicação de um

trecho dos rios Mucuri e Pampa como "Área

A região de abrangência da Pequena
todo o Vale, situando-se entre as duas áreas
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5. Diagnóstico ambiental da Área
de Influência Indireta

Amorfologia da

região é pouco

acidentada, com
presença de morros
rochosos

Meio Físico

O clima da região de Mucuri

sobre rochas. No local da PCI I Mucuri, na

caracteriza-se atualmente por ser do tipo
temperado a quente e seco, com temperatura

época dos trabalhos de campo, o nível de

média de 30°. Em épocas passadas, o clima
era mais úmido devido à presença da Mata

revelandoa calha do rio muito encaixadae

Atlântica, já praticamente dizimada.
A precipitação média anual varia de 800
a 1.200 mm. A precipitação média mensal é
da ordem de 80 mm, sendo a máxima média

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, sendoos meses de abril e
outubro meses de transição.
As temperaturas máximas ocorremde

dezembro a abril, com pico de 32,3° Cem
fevereiro. As'minimas ocorrem de maio a
setembro.

Aevaporação média mensal é de 69,5
mm no período seco (maio a setembro) e
75,4 mm no período chuvoso (novembro a
março). As umidades relativas médias
mensais variam entre 76 % e 82 %.

O relevo da bacia hidrográfica do

Mucuri écaracterizado por morfologia pouco
acidentada, marcada pela presença demorros

rochosos (de granito) do tipo "pào-de-açúcar",
classificado comosuavemente ondulado.

O rio Mucuri, principalmente no local

do aproveitamento, e daí para montante, até
o final do futuro reservatório, apresenta
características de vale encaixado, correndo

altitude de rio (N.A) estava muito baixo,

estreita, da ordem de 10 a 15 m de largura.
Ossolos são constituídos por areia fina
argilosa, de coloração amarelada em

superfície, e ocorrem desde aspartes mais
baixas, em contatocom o afloramento de
rocha, até o topo. Os vales mostram-se
geralmente largos e de fundos chatos,
constituindo planícies aluviais descontínuas
entre as colinas.

Arede de drenagem apresenta um

padrão organizado ao longo de alguns cursos
paralelos e perpendiculares à costa. O
empreendimento se insere no trecho do
médio rio Mucuri,onde o rio corre em um

vale retilíneo, estreito c alongado na direção
O rio Mucuri tem sua foz a 254 km da

barragem. Apresenta em quase toda a
extensão da área que será alagada leito
rochoso com presença de corredeiras.

Raramente ocorrem pequenas planícies
aluviais.

Na áreado empreendimento são

definidos dois sistemas aqüíferos; o Aqüífero
Granular, depósitos aluviais restritos à calha

do rio Mucuri eafluentes, e o Aqüífero
Fissural, com permeabilidade de fraturas.

Foram catalogados 22pontos dágua no
entorno do futuro reservatório.

111» q
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Presença de
morros rochosos

de gronito

A Mola Atlântico

foi quase

totalmente

substituído por
pastagem no

região de estudo

Meio biótico

Originalmente, acobertura vegetal da

solo, em troncos, acúmulo de folhas no chão,

região onde se situaa PCH Mucuri era

constituída por florestas, pertencentes à
formação vegetal denominada "Mata

elevada umidade e sombreamento, entre
'

Adântica". A floresta do nordeste mineiro

apresentava continuidade coma região sul da
Bahia e com toda a parte leste mineira.
A estrutura florística deste bioma é

caracterizada pela presença de árvores de até

30-40m de altura, cobertas por epífitas
(plantas que seapoiam nos troncos, como as

outros.

Especificamente na região dos
municípios situados na Ali da PCH Mucuri
(Carlos Chagas e Pavão), não há referências

de estudos sobre acobertura vegetal original,
c sim apenas no sul da Bahia. Da mesma

forma, no leste mineiro, já foram realizados
alguns trabalhos, documentados

orquídeas e as bromélias). São ambientes que

principalmente através de relatórios da

apresentam elevada riqueza de espécies, tanto

(UFMG) e Universidade Federal de Viçosa

vegetais quantoanimais, em virtude da oferta
dos mais variados recursos advindos da

própria estruturada floresta, como diferentes

níveis da cobertura vegetal (estratos baixo,

Universidade Federalde Minas Gerais
(UFV).

Com relação àcobertura vegetal da
região de inserção do empreendimento, o

médio calto), locais propícios para

quadro existente atualmente é de forte

nidificação e reprodução, como buracos no

espécies eexpressiva biomassa vegetal

contraste com a exuberância, diversidade de

LIMIAR
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Distribuição espacial da população da Ali -1980/2000
T

Q]'los CIiucí

26.897

Pavõ<

10.950

Total Ali

37.847

12.900
4.100

13-997

23.237
14.973

13.710

21-734
8.950

7.723

5.567

9.577
9.406

14.01

6.850

5.182

I 7.000

20.847

3.763

38.260

19.277

18.983

30.684

19.198

11.486

(densidade da vegetação) da mata original,
características das florestas do bioma

adântico. Predominam hoje pastagens de
capim coloniâo, muitas delas degradadas por
excesso de pastoreio. Os poucos
remanescentes florestais existentes

encontram-se depauperados e Isolados,
geralmente nos altos de morro.

O histórico de ocupação da região,
somado ao descaso com relação às

são unânimes em reconhecer a existência de
loteamentos com número considerável de

habitações em estado precário, voltados para
camadas de menor poder aquisitivo.

Persistem, portanto, déficits tanto no que
diz respeito àqualidade do material utilizado
nas edificações, quanto emrelação à

disponibilidade de rede interna de canalização
de água c de equipamentos sanitários.

conseqüências ambientais decorrentes das

A Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - COPASA é a concessionária dos

atividades antrópicas, justificam as

serviços nas localidades emtela, atendendo

características atuais da paisagem. Apesar da

em tomo de 90,0%da demanda urbana.Os
pontos de captaçãosão o rio Mucuri e o

atividademadeireira ter contribuído

significativamente paraa alteração do

córrego l^vão, respectivamente para Carlos

ecossistema nativo, o impulso decisivo para a

Chagas e Pavão, com a água distribuída

supressão das florestas veio com a formação
de pastagens para a pecuária. Aderrubada

convencional. Estima-se que o sistema de

generalizada foi seguida por fogo e destoca.
Até mesmo áreas de preservação
permanente, como nascentes, topos de

morro, margens de cursosd'água c encostas
íngremes foram desmatadas, levando ao
comprometimento ambiental de todo o vale
do Mucuri.

No diagnóstico da Área de Influência

Direta, tem-se acaracterização dos

ambientes observados na área de estudo, bem
como dos grupos faunísticos analisados.

Meio Antrópico - socioeconomia
Os municípios que compõem a.Área de
Influência Indireta da PCH Mucuri - Carios

Chagas ePavão, pertencem aRegião de
Planejamento IX Jequitinhonha/Mucuri,
estando subordinados internamente às

MicrorregiÕes de Nanuque eTeófilo Otoni,
respectivamente.

Segundo as Prefeituras Municipais, o
problema dodesemprego é,atualmente, um

dos maiores desafios para as municipalidades.
Oempobrecimento do campo eas estiagens
prolongadas vêm induzindo a migração

interna, sem que os Poderes Públicos

disponliam de mecanismos eficazes para
conter esse êxodo.

Noque tange ao setor habitacional, os

poderes públicos de Carlos Chagas e Pavão

passando anteriormente por tratamento
esgotamento sanitário atinge a 70,0% dos
domicílios urbanos emambas as localidades.

Noqueconcerne àcoleta delixo, os

serviços são restritos às sedes municipais,

apresentando sériasdeficiências no tocante à

destinação dos resíduos. Não há separação

entre o lixo domiciliar e aquele gerado nas

unidades de saúde, sendo ambos depositados
em área alugada próximas às sedes municipais
e, posteriormente, aterrados.

O atendimento àsaúde para a população
da AII se faz,prioritariamente, através das
unidades públicas.
Os Centros e Postos de Saúdesão os

principais meios de acesso dos moradores aos
serviços de saúde, sendo encontrados 13

estabelecimentos desse porte nos municípios
em pauta. Complementa a infra-estrutura de

saúde, 2unidades hospitalares com oferta de
135 leitos.

Para melhorar o atendimento à saúde

pública, ambos municípios vêm integrando o
programa Consórcio Intermunicipal de Saúde
- CIS, desenvolvido em nível estadual. Outra
estratégia adotada paraa melhoria do

atendimento tem sido aefetiva implantação
do Programa de Saúde daFamília PSF,
restrito por enquanto às sedes municipais.
São encontrados casos de hanseníase e
tuberculose, porémconsiderados como

pontuais e de baixa prevalência. Háfocos do

AeàesAegfpú, mosquito transmissor da dengue
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Infra-estrutura de saúde da Ali - 1998

Rede de ensino da MI - 1998
r
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Estadual
Municipal
lota'
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8

80,0

2

20,0

10

100,0

3

3

75,0

1

7,7

92,3

25,0

4

36

39

100,0

22,4

1

4,4

22

95,6

38

77,6

49

100,0
100,0

4

14,8

23

85,2

23
27

100.0

11

100,0

eda febre amarela, porém não infectados.

sede municipal com uma agência instalada.

Esquis tossomose Mansônica.

Presidente Pena possui posto de coleta e
distribuição de correspondências, mantido

Especificamente em Carlos Chagas, foi
registrada baixa ocorrência de pessoas com
Na área de estudo são encontrados 76

estabelecimentos deensino público, sendo 49
emCarlos Chagas e 27emPavão.

Em termos de atendimento da demanda,
acapacidade instalada é satisfatória,
apontando inclusive ociosidade nas zonas

rurais, em decorrência da migração campo-

cidade.

Esse fenômeno conduz ao

remanejamento de alunos ea reorganização
espacial dasescolas, comas Prefeituras

assumindo o transporte das crianças para as
unidades nucleadas.

Adistribuição de energia elétrica das

localidades em tela é de responsabilidade da
Companhia Energética de Minas Gcrais-

EmCarios Chagas, somente o distrito de
pela Prefeitura.

Ainda no plano das comunicações, as
localidades em pauta contam com emissoras
locais comunitárias em FM, além de
acessarem outras estações de rádio.

No que serefere àimprensa escrita, há

destaque para os jornais regionais: Tribuna do
Mucuri e ACarta, editados em Teófilo Otoni
e O Vigia do Vale, em Almenara. Somente

Carlos Chagas possui publicações locais,
representadas pela Pérola do Mucuri, O

Vigilante eoPublifolha, de freqüência mensal.
No que se refereao sistemade
transportes,nas áreasurbanas não existe

transporte coletivo, estando aserviço da

população linhas diárias de ônibus para os

CEMIG. Em Carlos Chagas acapacidade

distritos e povoados. Para os demais

vivenciada por Pavão, coma Prefeitura

aglomerados rurais, torna-se necessário que
os moradores realizem odeslocamento àpé

instalada é suficiente; situação diversa é

afirmando ser freqüente problemas de queda
de tensão e oscilação no fornecimento. Em

ou em carro particular.

Quanto asatividades econômicas,os

ambas as municipalidades, o índice de
atendimento nas áreas urbanas é considerado

municípios da Área de Influência Indireta têm

99,0% da população em Carlos Chagas e

sustentação,sendo esta atividade a maior

satisfatório, estimando-sc que omesmo atinge
98,0% em Pavão.

Por outro lado, acusam umademanda

reprimida noque concerne às zonas rurais,
cujos percentuais de atendimento situam-se

em 55,0% em Carlos Chagas e 50,0% em
Pavão.

ATELEMAR éresponsável pelos
serviços de telefonia, estando osmunicípios
da AI! subordinados à regional de Teófilo
Otoni.

Osserviços postais e telegráficos são de
responsabilidade da Empresa Brasileira de

Correios eTelégrafos- EBCT, contando cada

naagropecuária sua principal base de
empregadora de mão-de-obra.

Sustentada, sobretudo, na pecuária

extensiva, aestrutura fundiária dos municípios
da Ali apresenta-se concentrada, onde os
grandes estabelecimentos,emborareduzidos
cm número, ocupam considerável extensão da

área agropecuária. Acategoria de

proprietários éaprincipal responsável pelo
controle eexploração da terra, sendo

irrelevante as demais categorias, oque
permite afirmar que não éusual nesta região
contratos de arrendamento e parceria.

No queconcerne ao pessoal ocupado, o
setor agropecuário ocupava, em 1995,6.618

14

; RalMorio de Impado AmbMrrtal - RIMA

LIMIAR ^^?e",,"i'*mbí-rt"
iMuaiinu

pessoas,envolvendo, em participações
relativamente próximas, trabalho familiar e

assalariado. Amão-de-obra familiar, atingia

44,6% dos empregos gerados, contra 52,2%
do trabalho assalariada

Orebanho éem sua maioria para ocorte

(78,8%) em relação aoleiteiro (13,5%) e ao
misto (7,7%), conforme dados de 1980.

Apecuária leiteira éconsiderada de
grande importância no contexto econômico
destas localidades. Embora entreos anosde

.1995 c 1999 o rebanho leiteiro da Ali tenha

sofrido uma redução de 4.052 cabeças, a

produção leiteira apresentou crescimento,
indicando uma elevação no índice de
produtividade média (passou de 520,3 litros
leite/vaca/ano para 637,7 litros
leite/vaca/ano).
Aagricultura ocupa posição secundária
no contexto rural destas localidades. Os

principais produtos cultivados nestes

municípios são o feijão, milho, arroz,
mandioca e cana-de-açúcar, estando os

mesmos relacionados à pauta alimentar das

famílias e também como fonte suplementar de
alimentação do gado.

Quanto aos demais setores econômicos,

osmunicípios de Pavão eCarios Chagas
apresentam umsetor secundário pouco

desenvolvido, caracterizado por unidades de
pequeno porte. Com aeconomia apoiada no

setor agropecuário, observa-se que as
unidades industriais de maior porte existentes
tamlx-m estão relacionadas a este setor.

Quantoao setor terciário, é notóriouma

maior diversidade de ramos em Carlos Chagas
em relação a Pavão,embora não

suficientemente dinâmicos para atender os

Os Sindicatos Rurais c de Trabalhadores

são asprincipais entidades declasse, tanto em
CanosChagas comocmPavão. Observa-se

ainda, voltadas para interesses específicos dos
produtores rurais,a existência de 2

cooperativas nessa área - Cooperativa de

Produtores dePavão cCooperativa de
Laticínios do Vale de Mucuri em Carlos
Chagas.

No contexto político partidário, a

Prefeitura deCarlos Chagas éassumida pelo
Partido da Social Democracia Brasileira-

PSDB, sendo aCâmara Municipal formada
por 13vereadores, enquanto Pavão é

administrado porrepresentante do Partido
dos Trabalhadores- PT contando com 11
vereadores.

Núcleos urbanos
Povoado de Maravilha

Pertencente ao município de Teófilo

Otoni, do qual dista cerca de 95 Km,

Maravilha é formado, preponderantemente,
por famílias de trabalhadores rurais que têm
no trabalho temporário e/ou permanente,
sua principal fonte de renda.
O padrão construtivo das moradias é

simplificado e revelador da condição
socioeconômica de seus habitantes, com o

predomínio de edificações em adobe, telhado
aparente e piso acimentado.

O abastecimento de água é realizado
através de captação cmpoço artesiano.
Poucas residéncas contam com reservatório e

canalização interna, o que demonstra apouca
eficiência desse serviço. Inexiste redede
esgotamento sanitário, sendo limitado o

padrões de consumo da população local.

númerode residências dotadas de fossas.

se modesto,destacando-se a Prefeitura

restrita ao atendimento médico quinzena!,

mão-de-obra, tanto cm Pavãocomo em

realizado por profissional proveniente de
Carios Chagas e mantido pela Prefeitura de

Osub-setor serviços também apresenta-

Municipal como amaior empregadora de

Carlos Chagas.

Nos municípios da Ali podem ser

distinguidas duas formas de organização
social: as urlranas, voltadas para aresolução de
demandas específicas de infra-estrutura e

aquelas decunho rural, com o objetivo de
melhorar as condições de trabalho, através da
aquisição de equipamentos e insumos de uso

coletivo. No entanto, ainda éincipiente onível
de organização desses grupos.
As testas tradicionais, especialmente as de

cunho religioso, são asprincipais
manifestações que mobüizamo os moradores.

A assistência à saúde nesta área fica

Teófilo Otoni.

.Osistema educacional se fáz representar
por umaescola municipal, com ofertade

ensino de 1" a5a séries do 1°grau.

Em termos de infra-estrutura

econômica, opovoado éservido por energia
elétrica, sendo a CEMIGa concessionária

desse serviço. Inexiste serviço público de
telefoniae correios. Os moradores

sintonizam emissoras de rádio, sobretudo de

Carios Chagas eTeófilo Otoni, sendo que

somente 8 residências possuem aparelhos de
televisão,

i
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O acesso aopovoado é realizado através

de estrada municipal sem qualquer tipo de
revestimento, sendo o ônibus que o ligia

ligados àrede geral de esgoto. O maior
problema nesta área reside na condução dos

Teófilo Otoni oprincipal meio de transporte

dejetos recolhidos, lançados "in natura" no

paraos deslocamentosdos moradores.

água, emlocal a jusante da mesma.

Portanto, as restrições impostas aesse acesso,
tanto no que dizrespeito a pouca

disponibilidade do transporte, quanto a
condição da via eadistância do distrito-sede,

fazcomqueesses moradores mantenham

laços mais estreitos com o município de
Pavão, do qual dista25 Km.
Em termos de estabelecimentos

comerciais. Maravilha conta apenas com um
modesto armazém de secos e molhados c 4

bares que atendem ademanda mais imediata

dos seus habitantes. Observa-se que esta

demanda é complementada no comércio de
Pavão, pelos motivos anteriormente
apontados.

Não existe nenhum tipo de agremiação
que representeesses moradores, limitando-se

as relações existentes entreos mesmos a

vinculas de parentesco ede amizade,
apontando os cultos religiosos realizados aos

domingos aprincipal atividade que aglutina e
reforça as relações estabelecidas, além de um

campo de futebol, única opção de lazer para
os jovens.

Distrito de Presidente Pena

Situado a 18 Kmda sedede Carlos

Chagas, município ao qual pertence, o distrito
de Presidente Pena possuía cm1991,4.428
habitantes, 727 hab. fixados em suaárea

urbana e3.701 hab., na rural. Sua população
em 2000 era da ordem de 3.235 habitantes,
sendo 763na áreaurbana e 2.472 hab. na

mesmo rio onde é realizada acaptação de
Não há coleta de lixo, responsabilizandosecada morador pela destinação final. A
manutenção das vias públicas é de

responsabilidade da Prefeitura Municipal, que

promove diariamente avarriçàb das ruas.'

Na área de saúde, o núdeo contacom

um Posto de Saúde equipado, cujo
atendimento diário fica acargo de 2auxiliares,

sendo as consultas médicas eodontológicas

realizadas 1vez por semana. Além das
consultas, o posto oferece serviços de
imunização,curativos e distribuição de
remédios.

Em termoseducacionais, são encontra

das 3escolas, 2estaduais e 1municipal, com

oferta de ensino do pré-escolar ao Io grau

completo. Ociclo escolar ccomplementado
na sede de Carlos Chagas, rcsponsabüizandose a Prefeitura pelo transporte dos alunos.
No que concerne à infra-estrutura
econômica, cabeà CEMIG, a

responsabilidade pelo abastecimento de
energia elétrica, atingindo a98,0% das
residências, bem como todas as vias de sua
área urbana. O serviço de telefonia é restrito a
um postode serviço, operando DDD c DD1,
Parao envio e recebimento de
correspondências,o distrito é dotado de um

posto de correia Os moradores têmacesso

também adiversas estações de rádio.

Para seus deslocamentos apopulação
contacom transporte coletivo regular em 2
horários diários, utilizando-se também de

rural, determinando que odistrito vem,

ônibus escolares.

paulatinamente, perdendo população,
sobretudo aquela originária domeio rural.

Não há no dismto qualquer ripo de
associação formal que represente seus

O distrito possui, atualmente, 566

habitações. Não há separação entre ossetores
residencial, comercial e de serviços,

moradores. Osmoradores contam, no
entanto, com um Centro Comunitárioonde

são realizadas reuniões para discutir os

intercalados às moradias erepresentados por

3escolas. Posto de Saúde, posto telefônico e

pniblemas da comunidade, principalmente
aqueles referentes àinfra-estrutura, eque
abriga também instalações onde são

policial, sendoo comércio restrito a 1

ministrados cursos profissionalizantes, em

encontrando-se os estabelecimentos

mercearia, 5bares, 1açougue e 1padaria.
Em termos de infra-estrutura, o distrito

conta com abastecimento de água realizado

pela COPASA,atingindo a 100,0% das
residências da zona urbana. Também cabe à

referida concessionária a responsabilidade

convênio com a EMATER.

Diante das carênciasdetectadas no

distrito, apossibilidade daconstrução da PCH
Mucuri évisia como de grande importância
paraa localidade, justificando tal afirmativa o
rato de o entrevistado vislumbrarneste

pela operação dosserviços referentes ao

processo aincorporação de benefícios por

esgotamento sanitário, estando os domicílios

toda a comunidade.
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Usos da água

Amaioria dos residentes às margens do
rio Mucuri c afluentes consomem para uso
doméstico assuas águas, as quais consideram
de bom paladar e aspecto no período de
estiagem; sua turbidez no período das chuvas
é tirada por filtragem com usode tecido de
pano c eventualmente velas porosas de filtros

• Sírio Arqueológico Pré-histórico
Helvécio Leão, localizado no leito do

estrada que liga Carlos Chogas à
Maravilha, encontrando no momento

da abertura da estrada, duos panela
de índios.

• Sírio Arqueológico Pré-histórico da

moradores locais rejeita as águas de

Fazenda Palmeirinho, apontado como
sendo um dos locais de aldeias de
índios, situado nas proximidades do

nascentes e de poços tubulares e cisternas,

córrego da Aldeia, ocupava grande

convencionais. A quase totalidade dos

achando-as salobres epouco palatável; por
este motivo sepode inferir a quase
inexistência de captações porcisternas

(poços manuais escavados) e poços tubulares
profundos. O poço tubular da comunidade

de Maravilha (foto 5) é salobre, apresentando
saisa olho nu, nas bordas dos vasilhames de

reservação e nos copos utilizados pela
população local. Nesta comunidade, verificase elevadaincidênciade verminoses nas

crianças e adultos em geral, porconta do
consumo das águas superficiais não tratadas,
de acordo com o relato de um fiincionário
do Posto de Saúde local.

Patrimônio cultural
Asvistorias realizadas na Arca da

Influência Indireta da PCH Mucuri,

buscaram identificar sítios arqueológicos
históricos, cujos remanescentes são apartir
da segunda metade do século XIXe de sírios
arqueológicos pré-históricos anteriores ao
século XIX.

Para ossítios arqueológicos históricos,
foram considerados ruínas sem uso nos dias

atuais e ocupações recuperáveis a partir de
uma restauração.

Os cemitérios particulares mantêm uma

área reservada c cercada junto as residências.

Muitas vezes, na lateral oudefronte as casas,
cm local escolhido de modo que a memória
dos mortos se torne presente. No caso do
cemitério comunitário de Maravilha, situado
na AH do empreendimento, encontram-se

túmulos de diversos membros das primeiras
famílias que chegaram na região. Está
localizado no alto de uma colina.

Na Ali foram vistoriados os seguintes
Sítios Arqueológicos Históricos:
• Sítio Arqueológico Histórico Helvécio

Leão, apresenta ruínas da antiga
residência do Sr. Helvécio Leão.

extensão e terminava na Pedra do Zé

Maurício. Em vistoria foi registrado um
pequeno pedaço cerâmico de barro

cozido, insuficiente para se caracterizar
o potencial do sítio.

• Sítio Arqueológico Pré-histórico
Fazenda da Aldeia, local apontado
como umdos cemitérios indígenas da
região, onde foram encontrados
vasilhames confeccionados em

cerâmica. O local não pode ser
vistoriado nesta ocasião, devendo ser
vistoriado posteriormente.

• Sítio Arqueológico Barra do Córrego
Novo, apresentava inúmeros vestígios
de fomos indígenas, que encontravamse no interior das matas conhecidas
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6. Diagnóstico ambiental da Área
de Influência Direta
Meio físico

Classe dos solos da AID e área ocupada

Geologia
As mesmas rochas

Argissolo

5.218,47

mapeadas na AH foram

Gleissolo

9,73

encontradas dentro dos
limites da AID.

Ccmbissol

72,03
0,13

292,00
.185,31

J=_.Q3

18.02

0,25
6,44

Bons afloramentos
podem ser observados ao

longo do rio Mucuri,
sendo que a biotita é o

Neossolo Flúvico

Combissolo • Argjssolo

Lotossolo • Argissolo
Combissolo t Neossolo Litólico
To!ai

mineral dominante nas

listras escuras. Nas listras claras foram

observados quartzo, feldspato e granada.
Afloramentos de charnockitos frescos e

alterados podem ser vistos junto ao leito do

no Mucuri, na estrada que liga o povoado de

Maravilha ao município de Pavão e na

Fazenda Barra Mansa. Sua coloração écinzaesverdeada quando fresco e caramelada
quando mais alterado.

Osafloramentos do granito Caladão são
melhor observados na área de influência ao
longo da estrada que liga a cidade de
Presidente Pena ao povoado de Maravilha.

16,36

466,86
54,41

0,75

7.244,80

100,00

Mucuri correspondente à área da PCH é

formado por curvas irregulares e um
pequeno trecho retilíneo comocorrência

ocasional de ilhas vegetadas. Éencaixado,
-, porém pouco profundo, não apresentando
sinaisde assoreamento.

Ao longo do rio existem pequenas
planícies aluvionares, consideradas neste
mapeamento como uma terceira unidade

geomorfológica. O desmatamento intenso

ocorrido na região favorece, além da

diminuição do volume de água, aerosão mais
rápida e,dessa forma, o fornecimento de

Nesta estrada os granitos apresentam-se sob
a forma de pontões e lajcdões alongados.

sedimentos para as drenagens e leito do rio

são observados na sede da Faz. Palmeiras, em

de entorno, são recobertas por pastagens. A

Dentro da AID os afloramentos do granito

suas proximidades c na Faz. Três Manas.
Geomorfologia

Aárea da PCH Mucuri écomposta por

duas unidades geomorrblógicas: as Chãs Pré-

Litorâneas eaDepressão Marginal.

O relevo correspondente àsChãs
apresenta as menores elevações em função de

sua menor resistência aos processos erosivos;
caracteriza-se por pequenos morros e colinas

(algumas do tipo meia laranja), suaves,

predominantemente convexas e de
declividade baixaa media.

Na porção correspondente à Depressão

Marginal o relevo apresenta uma
configuração irregular em função da erosão.

por meio dos processos erosivos.

As vertentes, aolongo de toda a área

vegetação atinge maior porte (pequenas
capoeiras) somente no topo dosmorros.
Em todaa áreade entorno foram

observados focos de erosões, principalmente

do tipo laminar, ou seja erosões que atingem
maiores áreas, e linear, erosões concentradas
que escavam mais profundamente o solo.

Observou-se que os caminhos do gado
associado àausência de cobertura vegetal
adequada estão favorecendo o

desencadeamento dos dois tipos de erosão.
Solos

Na Área de Influência Direta, foram

identificadas asmesmas classes de solos e de

capacidade de uso cpotencial agropecuário

Assim como na Ali,na AID o relevo

dos solos da Área de Influência Indireta.

caracteriza-se por morros de encostas

áreas é representado por pastagens
degradadas devido ao grande pisoteio do

convexas e elevações menores.

Dentro da AID, amaioria das drenagens

não possui vegetação ciliar. O canal do rio

O usoc ocupação dossolbs nestas

gado, mau uso e conservação do sob. Na

maioria das vezes não são respeitados a
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capacidade eo potencial agropecuário de
cada classe de sola

Meio biótico - caracterização dos
ambientes terrestres
Floresta secundária

Localmente, esta formação, também
denominada de FlorestaEstacionai

Semidecídua, em geral encontra-se
representada por fragmentos florestais

isolados em altos de morros eencostas, fora
da AID. Acopa é descontínua, havendo

diversidade de aves constatados na região,
além da presença de elementos ameaçados,
raros eendêmicos. Possuem, portanto, papel
destacado na paisagem dasÁreas de

Influência Indireta e de Influência Direta da

PCH Mucuri. Constituem, ainda, sítios
potenciais de dispersão de populações da

fauna florestal para áreas cm regeneração

(capoeiras), especialmente quando estas

últimas seencontram próximas ou
interligadas aos fragmentos florestais
remanescentes.

algumas grandes árvores em meio adiversas

Nos ambientes florestais analisados
foram registradas aves diversas como o

espécies de pouco valor comercial, como o
embaré e a rblheira, ouárvores com madeira

coleira,ambos de ocorrência rara.

de pequeno porte, emuitos cipós. As
maiores árvores, em geral, são pertencentes a

defeituosa.

Dentre as áreas investigadas, aquelas em
melhor estado de conservação correspondem
ã Mata da Califórnia e fragmentos arredores

(Fazenda Brasília, município de Carlos
Chagas), além de um setor florestal localiza

do ajusante (abaixo) do eixo da barragem.
AMata da Califórnia destaca-se pelo

tamanho egrau de conservação. Com
superfície florestada estimada emcerca de

1.000 hectares, acopa atinge altura superior a

25 metros. As bordas marginais às estradas
apresentam clareiras c desbastes para entrada

inhambu-chitã, a juriti, o tururim, e sabiá-

Devido às características da vegetação e
conseqüente abundância de alimento

disponível, éprovável que esta tipologia
abrigue diversas espécies de mamíferos

florestais, como obarbado {AlouaUajusca)y o
sagui-da-cara-branca {Calüthnxffoffrgy,), os

gatos-do-mato e o quati.

Capoeiras c capoeirinhas

Em locais outrora completamente
desmaiados, usados como lavouras ou
pastagens e depois abandonados, ficando
sem nenhum tipo de manejo, houve uma

intensa invasão de espécies pioneiras, ou seja,

de gado.

capazes de se desenvolver em locais

Segundo informações locais, desde sua
aquisição pelo proprietário, há cerca de 44

características desfavoráveis de solo

anos, esta reserva nunca sofreu cortes,
ocorrendo apenas queimadas naturais

insolação direta, ventos e chuvas.

(provocadas por raios) e abertura de clareiras

em função da queda de árvores antigas.
Ocorre entrada clandestina de caçadores e

inóspitos para muitas espécies, devido às

(compactado, pobre em nutrientes),
Avegetação édominada por indivíduos

de troncos finos, com dossel (altura da copa)

corte seletivo de madeiras. Aárea é utilizada

baixo, eclareiras provocadas pela entrada de
gado. Embora não sejam primárias

silvestres apreendidos pela Polícia Florestal

observado nas capoeiras conduzirá, alongo

para relocação de indivíduos de espécies

da região.

Égrande onúmero de indivíduos ainda

jovens de espécies produtoras de boa

madeira, como ogibatão, a mirueira, peroba,

angico, entre outras. Apresença destas
árvores dá umindicativo da excelente

qualidade das madeiras que estas matas
produziram.

São formações com características
semideciduais, nas quais 20 a 50% das

árvores são caducifolias (perdem as folhas na
época seca).

Aos ambientes florestais correspondem
os maiores índices de riqueza, abundância e

(originais), oprocesso de regeneração

prazo, à recomposição da mata que recobria
aquele ambiente antes da devastação.
Nas capoeiras da região, é bastante

comum a presença de palmeiras, formando

populações densas c quase que exclusivas.
Em outras capoeiras, usualmente dominam o
pau-barata ou a cabrcúva-vermelba.
Ascapoeiras são ambientes ricos em

recursos para a fauna associada, composta
em sua maioria por espécies generalisfas
(utilizam vários ambientes). No caso das
aves, muitas delas sãoobservadas também
nas matas ciliares. Pequenos mamíferos

podem utilizá-las como refugio e local de
alimentação.

V
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Nôo restaram vestígios da Mata Ciliarao longo de todo otrecho do rio Mucuri Mudado
Em alguns locais, denominados de

capoeirinha a regeneração da cobertura

capim-de-capivara, que éum dos principais

suportes aJimentares para a população de

vegetal encontra-se em processo inicial,
sendo constituída somente por arbustos

capivaras neste ambiente.

invasores, com cerca dedois metros de

pobres, as matas ciliares dão suporte à
avifauna local, abrigando populações

altura. Aglomerados cm meio àvegetação
herbácea, estas manchas arbustivas atraem
aves gcneralistas e campestres, contribuindo

para a sua manutenção na paisagem regional.

Desde que não sejam desbastadas para o uso
do gado, as capoeirinhas também apresentam
grande potencial para a regeneração de
formações florestais.

Vegetação ciliar
Este ambiente encontra-se

completamente alterado ao longo das
margensdo rio Mucuri. Amata ciliar

atualmente está restrita aalgumas árvores, is
vezes isoladas, outras vezes agrupadas em

Nota-se que, emboraestruturalmente

florestais (ainda que comuns) generalistas,
campestres e aquáticas. Emalguns setores,

podem ser encontradas populações
remanescentes de espécies mais raras, comoo
sabiá-colcira.

Osbarrancos marginais, sombreados

pela vegetação, favorecem oabrigo de
espécies de mamíferos semi-aquáticas, como a
lontra e o mão-pelada, assim como a

vegetação herbácea marginal oferece alimento
paraa capivara. Estaúltima, é o maior roedor

do mundo cvive em grupos pequenos.
^Alontra éum carnívoro solitário, semi-

fileiras sempre não ultrapassando os 10 mde

aquático, que alimenta-se de anfíbios,

Aprincipal espécie arbórea presente nos
ambientes ribeirinhos éoingá. Asua

virtude da sua adaptação àvida aquática e

largura.

importância para ospeixes frugívoros, aves c

mamíferos terrestres émuito grande. Da
mesma forma, o genipapo, também bastante

freqüente, produz frutos apreciados por
diversos animais que utilizam as margens dos
rios, principalmente pacas.
Muitas outras espécies presentes nas

margens de rios produzem frutos carnosos, a
exemplo üo bacupari eda gamelcira branca,

indicando aimportância desta vegetação para

a manutençãoda fauna. Muito comum nas

margens dos rios é adensa presença do

pequenos mamíferos,insetose aves. Em

ocupando o topo da cadeia alimentar, as
espécies de lontra constituem bons

indicadores dequalidade nosecossistemas

aquáticos. Alontraéconsiderada uma espécie
vulnerável no estadode Minas Gerais e
ameaçada de extinçãono Brasil.

Brejos c Cursos D'água

Basicamente, dois tipos de brejos podem

ser observados na AII da PCH Mucuri,
ambos resultantes deprocessos de
assoreamento, devido ao aportede

sedimentos provenientes das encostas, mal
utilizadas.
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Afloromentos rochosos ocorrem com

trequênrio na óreade estudo, com a
presença de bromélias

O primeiro refere-se aleitos assoreados
de pequenos córregos afluentes dorio

Mucuri. Diversas espécies vegetais

encontram-seadaptadas a este ambiente.As

principais espécies deste ambiente sãoa

teboa, ocapim-dc-capivara, samambaia-mãe

d'água, tucum, lírio-do-brejo eCamasp., entre
outras.

O segundo tipo de brejo éresultante do

assoreamento de antigas lagoas marginais da
planície sedimentar do rio Mucuri. Esses

ambientes são dominados por espécies de
gramíneas, sendo representadas pelo capimde-caprvara, capim bengo epelo capimnavalha.

Agrande bbmassa de insetos, moluscos
eaoferta de abrigos para nidificaçãb fazem

desses ambientes importantes habitais para

aves aquáticas e anfíbios em geral. Amaioria
das aves apresenta comportamento
migratório, usufruindo dos habitais

temporariamente formados na época

Chuvosa. Assim, algumas ocorrem apenas
periodicamente na região, com destaque para

ópolícia-ingjesa, por ser ameaçada

Oscursos d'%ua possuem substrato

predominantemente rochoso ou arenoso,

sendo atrativos aaves aquáticas pernaltasjque

exploram ilhas epraias lito-arenosas, como o
quero-quero e a lavadeira-mascarada.

Acolonização do hábitat fluvial por aves

aquáticas é incrementada quando da

existência de vegetação marginal, seja
herbácea, arbustiva ouarbórea, devido à
maior oferta de sírios alimentares,

reprodutivos ede pousos para descanso e/ou
observação. *

O rioMucuri funciona como fonte

dágua a várias espécies de mamíferos
terrestres, como o mào-pelada, que teve sua

presença constatada através de vestígios em

locais arenosos, bem como fonte de alimento

V

Reiatório de Impado Ambiental

21

RIMA

I II1IÀD Umfa,r Enflenharia Ambiental
LIMÍAK KHMucvn

•

Bntwuau
umninL

O borranqueiro-olho-branco, o
coneleiro-verde, o urubu-rei, o
papa-tooco e o conario-do-campo
Foram aves identificadas nos

estudos (apartir do alto, a diretia,
no sentido norario)

(peixes) suficiente para manter populações de
lontra.

Emrelação àherpetofauna, as áreas

do tempo no espaço aéreo, comoo urubu-

caçador e o urubu-de<abeça-amarela.

Lagartos do gênero Tropidurus foram

brejosas, os córregos (riachos), drenagens eas
lagoas epoças em áreas abertas ede mata,

observados ocupando ruínas de antigas

podem suportar uma herpetofauna

construções, assimcomo afloramentos

abundante, foram constatadas nestes

expostos aosol realizando a termoregulação.

ambientes, por exemplo, várias espécies de
pererecas e uma rã. Os jacarés registrados no

presente estudo, ocupavam uma poça

marginal associada auma grande área brejosa.
Afloramentos Rochosos

Emdiversos pontosda Ali ocorrem

afloramentos de granito-gnaise, na forma de
grandes "ituttber&s" ou emencostas. Em

muitos desses locais percebe-se aexpansão do

ambiente rupícola (de áreas rochosas), em
decorrência dodecapeamenro do solo nas

bordas, por processos erosivos. Este tipo de

ambiente não será atingindo pelo reservatório.
Asplantas presentes nesses ambientes

são adaptadas, que armazenam água cm seu
interior, aexemplo domandacaru, ouentre
suas folhas, como no caso das bromélias cdas

pinças. Além dessas plantas, écomum a
presença do pinhão-roxo e de palmeiras.
Onde acomunidade vegetal se
desenvolve em meio apedras soltas, a

população local denomina aárea como "lajedo
com mocororô"..

Formações de maior altura permitem a

utilização como sítio reprodutivo por algumas
espécies comoo andorinhâo-de-coleira e a

andorinha-serrador. Aprópria altura e a

presença de fendas rochosas protegem ninhos,
ovos efilhotes contra o ataque de predadores.
As rochas também servem de pouso de

descanso para aves que passam amaior parte

rochosos, onde são freqüentemente vistos
Pasto limpo
Aspastagens dominam o Vale do

Mucuri, sendo que aforrageira mais utilizada
é o capim colonião. Novas gramíneas têm

sido introduzidas ultimamente, aexemplo ôo
brachiarão e do capim k7kuio.
Em algumas pastagens encontram-se

grandes árvores isoladas, poupadas da mata
original. Entre elas, destacam-se os jequitibás,
itapicurus, pau d'alho verdadeiro, pau d'alho
preto c carne-dc-vaca.

Além do pisoteio dogado eda

fragilidade do solo ccomum observar-se,em
pastagens recentes, aprática de aragem no

sentido do declive, promovendo sulcos que
maximizam a força das enxurradas, carreando
grande volume de sedimentos.

São ambientes colonizados por comuni
dades de aves campestres (outrora ausentes na
paisagem) e propiciando o incremento de
populações de aves gcneralistas.

Estruturalmente pobres, sustentam espécies
adaptadas ahábitats abertos e ensolarados. A

avifauna típica écampestre egeneralista, com
elementos de ampla distribuição em todo o

país, apresentando baixos valores de riquezae
valores elevados de abundância. Tem destaque

nesse ambiente ocanarinho-chapinha (Sicalis
jhmlà) que, embora ameaçado de extinção,
apresenta-se localmente abundante.
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^spéclesjejnfíbio^egistradas na região da PCH Mucuri
>lbopur>çtota
<1yfo bronneó
Hytg crepifoni

Hylidae

Córrego, poso, brejo, áreo aberta

Córrego, poço, brejo, área aborta, paito sujo

Carrego, remorso, brejo, áreo aberta, paslo ^io

Hyta deoprè/i.1.

Hyfo min ufa
Scinox fuscovgrius

Córrego, áreo ahprto, prato sujo

Córrego, brejo, poKp suio
—

"™-—

<

•--

•*-•

Estrodo dooceaao, próitimo ao Ponto n" 10

Sdnoxgr gblx.r
íepfodody/us fuscos

Breio- poco. carrego, áreo aberto; partosujo

yk ifo;. áiça sb^rin

Lopfodactyfidae

Leptocotyivs ocolÍgh,$
rnysofaemus cuvimri

Córrego, poço, |OQO, brejo, áreo aberta, posto sujo

Ps* ud idade

Pseifdís et. fusco

jggo^brejg^ánso oberta

Córrego, poco, áreo aberta, posto su|o

O estrato herbáceo mantém,
principalmente, aves granívoras, como o
canarinho-chapinha, o canarinho-rasteiro,o

canário-do-campo earolinha-caldo-de-reijàb.
Pasto sujo

Apesar da base econômica da região ser a
pecuária, as pastagens que sustentam tal
atividade vêm apresentando sinais visíveis de
esgotamento, podendo vir acomprometer tal
estrutura. A invasão de plantas herbáceas, não

palatáveis pelo gado ea ocorrência de
processos erosivos, tem levado diversas

pastagens à degradação total.

Em diversos locais écomum acompleta
invasão pela malva epelo mato-de-feijão,
muitas vezes com dominância de um ououtro.

Em menorescala, ocorrem aerva-canudo, a
vassourinha, o velame, cabeça-de-boi e o assa-

peixe, entre outras. listes ambientes,com
ele^da densidade de invasoras, são

localmente denominados "macegas".
O rápido crescimento dessas plantas,
aliado a grande produção de sementes e à

facilidade de germinação, tem provocado a

eliminação das gramíneas (principalmente o

Lagartos, serpentes e alguns tipos de

anfíbios costumam ocupar com freqüência
este ripo de ambiente. Como exemplo tem-se
o lagarto verde, o calango cinza e as jararacas.
Lavouras

Aatividade rural relacionada ao plantio
é pouco expressiva na região. Mesmo os

plantios de subsistência são raros. As poucas

culturas existentes são de milho, cana-deacúcar e feijão. Emalguns locais, existem

sinais de tabuleiros de antigos plantios de
arroz-do-brejo, atualmente funcionando
como pastagens.

Nos domicílios rurais, entre as árvores
de fundo de quintal, destacam-se a

mangueira, além de laranjeiras, bananeiras,
sirigucla e mamão, entre outras.
O ambiente de lavoura favorece a
presença das mesmas espécies de aves

campestres generalistas. Emrelação aos

anfíbios e répteis, aoferta de alimento pode
atrair serpentes, como jararacas, que vem em
busca de pequenos mamíferos, comuns nesta

tipologia. Calangos onívoros também podem
ser observados, principalmente o verde,

capim coloniãb) emextensas áreas.
A escassez de mão-de-obra e a

Ameiva ameiva.

descapitalizado do setor agropecuário tem
contribuído para oaumento das pastagens

Avaliação da fauna

degradadas na região, podendo vir a
inviabilizar esta atividade rural, caso medidas

de controle ou outras alternativas não sejam
implementadas.

Apresença dos arbustos invasores,
emboramuito esparsos, atraem aves em busca

de recursos alimentarcs ou de suporte para a
instalação de ninhos, como ochopim, asaíra-

amarela, a maria-preta-de-penadio e o joão-

de-barro, sendo que os troncos podem ser
utilizados por aves como os pica-paus-docampo.

Herpetofauna

Aherpetofauna é composta pelos

anfíbios e répteis. Os anfíbios compreendem
os sapos, rãs e pererecas, Já os répteis

correspondem às cobras, jacarés elagartos.
Foram registradas 13 espécies de anfíbios
anuros (distribuídas em 4 famílias), e 18 de
répteis na AID da PCH Mucuri.

De uma forma geral, as espécies de

anfíbios foram encontradas cm brejos, lagos

e córregos situados, em sua maioria, em

paisagens abertas. Correspondem a espécies
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Espécies de répteis registradas na região da PCH Mucuri
Cipó-verde
Cipó-marrom

Serpentes

Serpentes

Lagartos
Amphisboenídeos
Cracodilianos

'•.; ".::!'i.i' :,p„ L\ophiL .-.i>. Qilfoniui ""•.

Còifonius sp.; Tropidodryos sp; fchinonAero sp; CVbe''s sp.

Jararoco
Jorarocussu

Sclnrcps sp.
BoVirops »p.

Corol

Arracfus sp.; Oetío sp.; fryrfiroíomprus sp.; Oxyrbopus sp.; Micrurvs ip.

Boipeva, achatadeira

WbgJeroprxs manam»'

Canino na

Spifotas pulhtos

Co bra •ceaa -p rela
Cobra-d água

Uotyphíops sp.
Ifoprtis sp.; He-icops sp.

Cobro-do-vidro
Telu

•. JpWodej c^:..

Verde

AmerVo omervo

Cobra- cia ia-de-duos-cabeças
Cobro- escu ro-de-duas-cabeças
Jaca ré-do-papo-amarelo

Ampriisboeno sp.

fÚpJnonil)"; -•;".'

Ampnisbaono sp.; Leposte rnon sp.

Jaca ré-escuro

Quelônjoü

Ciígudo

Cwman farirosfris
Paíeasuchus pofpebrosus
PArynaps sp.

Espécies de aves ameaçadas, raras e endêmicas registradas na região daPCH Mucuri
Amazona vinocma

Papagaío -de- pe ito-roxo

florestal

Aro/ingo auricopilla

Jandaia-de-testa-vermelha

florestal

omeaçoda - em perigo, cinegético
ameaçada - vulnerável, cinegético

comum

Sica/ii fíoveoío

Canarinho-chapinho
Polícia- ingleso

compestre

omeaçoda - vulnerável, cinegético

comum

Sfumafta mi/itaris

aquático

Amarona formosa

Papagaio-moieiro

Ameaçado, migratório
provavelmente ameoçodo, cinegético

Rueerino orJssonii

Aiulão

oampeslre

Sarcoratnphus papa

Jrvbu-rei

9«naralista

florestal

rara

comum
rara

Orto/is arauevan

Arocuõ

florestal

provavelmente ameaçada/ cinegético
provavelmente ameoçada, cinegético
provavelmente ameaçado, cinegético

Cryphirallus souf

Tururim

florestal

rara, cinegético

raro

CrypíureCus fataupa

Inhambu-xinlã

florestal

raro, cineaéhca

raro

Ara ma ro cono

Ma roca nã-veidadeira

florestal

raro, cinegético

rara

Pyrtkuro sp.

Tiriba

florestal

raro, cinegético

rara

Ramphostos vitelíinus

Tucano- de -bico -p reto

florestal

rara, cinegético

rara

lurdut o/fcicorVís

Sabiá-de-cole ira

florestal

rara, cinegético

rara

Cofnoríns burrovionus

Umbu-de-cabaça amarela

ge nora lista

rara

comum

Fluvicola albwenier

Lavodeira

aquático

rara

raro

SporopkHo colíaris

Coleiro-do -br«(o

aquático

rara

raro

Syndactyia rufosupefCííioto
Fumorius figwVs

Trepador-q uiete

florestal

raro, cinegético

rara

Casaca-de-couro -da-Ia ma

florestal

endêmico

comum

Oanioleuca paliiaa

Arredio-pálido

florestal

endêmico

rara

Automolus íeucopbmalmi*
PyríglerKi leucoptera
Todirosfrum pofiocepfWum

3arranqu*Íro-olbo-branco

florestal

endêmica

raro

Papa-taoca

florestal

endêmica

comum

Teque-teque

florestal

endêmica

comgm

Hemilbraupis ri/ficapil/o

Saíra-da-mata

florestal

endêmico, cinegético

comum

Amazitia toCaa

3eijo-flor-de- pe ito-azu 1

generalista

endêmico

comum

Aphanlochroa cirrhocMoris

ieijo-flor- de-conto

generalista

endêmica

rara

de ampla distribuição e hábitos menos
especializados.
Avi fauna

No mosaico de ambientes florestais,
campestres, aquáticos e rochosos,
componentes da regiãoda PCH Mucuri,

rara

rara

rara

Estado de Minas Gerais (Mattos et ai., 1991).
Iíssa riqueza pode ser considerada relevante e

destaca o valor biológico da bacia do rio
Mucuri, diante do altograude degradação
atual da paisagem.
As espécies são, em sua maioria,

foram registradas 170 espécies de aves, que

florestais (36,5%), campestres e generalistas
(24% paraambas as comunidades); tendo

correspondem a 22,5% da avifauna do

predomínio dedietas insetrVora (38,8%),

w
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Espécies de mamíferos registradas na região da PCH Mucuri

onívora (25%), frugívora (10%) e 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%), insetívoras

(26,5%) ecarnívoras (18,36%), (Figura 24).
Foi obtido um alto índice de

diversidade, expressando um bom grau de
homogeneidade entre os dados de

abundância relativa das espécies. Houve um

alto índice de espécies migratórias (27,6%),
em sua maioria dotadas de hábitos aquático

(36%) e generalisfa (29,8%).

Ecossistemas aquáticos qualidade das águas
Os estudosrealizados demonstraram

que as águas do rio Mucuri, na área estudada,
apresentam qualidade boa. Na estiagem as
águas sãoclaras, com baixa rurbidez. As

análises demostraram uma grande capacidade
de autodepuraçàb neste trecho do rio, sendo
muito superior ao volume de esgotos
sanitários gerados em toda a bacia de

contribuição. São águas com baixos teores de

sais dissolvidos e de materiais orgânicos e
relativamente ricas em ferro solúvel. Os

teores de fosfatos, que se apresentaram
Mastofauaa

foram registradas 28 espécies de

preponderantemente cm sua forma

precipitada, são aceitáveis, mostrando uma

mamíferos, distribuídas em sete Ordens,

baixa disponibilidade como nutriente para os

pertencentes à Classe Mammalia.

organismos aquáticos produtores.
Os pontos estudados demonstraram-se

De acordo com essa riqueza, a maior

parte das espécies constatadas (em número

ambientes pouco estáveis, com comunidades

somentetrês outras têm hábito semiaquático. Isto denota a relevância dos
fragrnentos de floresta estacionai

porespécies oportunistas. Entretanto, não

de 26) são florestais cgeneralistas, sendo que
semidecidual remanescentes na paisagem,
para a manutenção das populações da maior

parte da mastoíauna registrada.

hidrobiológicas estruturadas principalmente
foram identificadas comunidades

profundamente alteradas, nãodemonstrando

uma qualidade ambiental comprometida pelo
lançamento de despejos domésticos e rurais.
Salienta-se o rato de não terem sido

encontrados organismos indesejáveis e
potencialmente vetores de doenças.
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índice deQualidade da Água - IQA

100,00

Níveis de Qualidade

80,00 i
60,00

Menor que 25: qualidade muilo ruim

40,00

Entre 25 e 50: qualidade ruim

20,00

Entre50 e 70: qualidade média
Enlre 70 e 90: qualidade boa

0,00

MUC-05
MUC-06
MUC-07
D Março/2001 alJunho/2001

Alguns resultados mostraram-se em

desacordo com os padrões definidos pela
Resolução COPAM 010/86. Foram os

Entre90 e 100: qualidade excelente

75.409 habitantes, conforme o censo do
IBGE de 2001.

coleta de junho; fosfato total nos três pontos
nas duas coletas; óleos egraxas nos pontos

seguintes: ferro solúvel nos três pontos na

Ictiofauna

MUC-06 e MUC-07 na coletade

na região da PCH Mucuri um total de 1012

junho/2001; o valor de coliformes totais no
ponto MUC-05 em março de 2001. Diante

dessas considerações, verifica-se 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, nesses
períodos são feitas restrições ao seuusona
irngação de hortaliças e plantas frutíferas.

Em termos de uso para banho direto, os
pontos analisados devem serenquadrados na

categoria IMPRÓPRIA, por contrariarem
dois critérios estabelecidos pela Deliberação
Normativa COPAM 010/86, que são o
recebimento de esgotos epresença de óleos e
graxas.

Verifica-se na área da AID em apreço,
uma baixa densidade de população, em meio
rural de grandes latifúndios, sem nenhuma

fonte poluidora significativa, sendo pequena
a ocupação humana c baixa a demanda de

água parao abastecimento.

Os principais focos pontuais geradores

de poluentes às águas do rio Mucuri (de
modo direto ou nas micro-bacias de córregos

afluentes), podem serentendidos como os

lançamentos de esgotos sanitários, gerados
emnúcleos urbanos situados amontante do

trecho analisado: distritos de Maravilha,

Topázio eMucuri, l»em como da maior parte
dos municípios de Novo Oriente de Minas,
Caraí, Catuji, Itaipe, Ladainha e Pote. O
contingente populacional soma cerca de

Durante os estudos foram capturados
exemplares, pertencentes a 35 espécies de
peixes. Dessas, pelo menos cinco são exóticas

à bacia. Outras 16 espécies de peixes também
podem ser encontradas no rio Mucuri,
principalmente no seu baixo curso.
A região do futuro reservatório foi a
que apresentou os menores valores de

captura de peixes, enquanto no rio Pampa,
foram obtidas asmaiores. Este afluente foi

considerado em melhores condições
ambientais que o rio Mucuri. Sua melhor
qualidade ambiental foi atribuída àausência

de aporte significativo de esgotos domésticos
e também por manter, em alguns trechos, a
faixa de mata cüiar. Aliada a essas

características, apesca local é menbs intensa,
principalmente pela proibição exercida por
alguns fazendeiros.

Aabundância das espécies variou

bastante entre pontos de coleta. No entanto,
duas famílias, Loricariklae (cascudos) e
Anostomidae (piaus), representaram, juntas,
de 50 a 70 %das capturas. Estas mesmas

espécies também dominaram completamente
as capturas com redes de emalhar em áreas

de corredeiras do rio Pampa.
Tais espécies, além da tüápia, também
são as mais importantes para apesca em
todas as regiões do rio Mucuri,
representando cerca de 75% do pescadocapturado. No entanto, apesar de ser

considerada uma atividade muito intensa no
rio Mucuri, a pesca profissional acontece

principalmente ajusante de Presidente Pena,
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Dados gerais da AID
8 íamflias em 7 propriedades
N° de pessoas : 29

22 famílios em 5 propriedad<
N" de pessoas : 64
I propriedade
N de pcs>u'j.-. . ]
30 famílias

N" de pessoas - 94
13.505,7 ha = 135,05 Km?

Dens.DemográficofD.D) - 94 hob/135,05 Km'= 0,7 hob/Km?

estando praticamente ausente na região
diretamente afetada pelo empreendimento.

Espécies de peixe do rio Mucuri

Meio antrópico - socioeconomia

Astyanax bimaculatus

lambari

Dispostas aolongo do rio Mucuri, as 14
propriedades pesquisadas perfazem umtotal

Astyonox taeniotus

lambari

Astyanax sp.

de 13.505,7 ha de área, da qual 79,9%

Brycon vermelha

vermalha

pertencente a umúnico proprietário,

Brycon fero*

piabanha

demonstrando uma intensa concentração da
terra e a heterogeneidadedesse universoem

O/igoscrcus ocufirosJris
Qbarocidium sp.

relação a esse indicador.

Hopíias focerdoe'

Juridicamente, a relação estabelecida com

estes imóveis éde propriedade, com todo o
grupo possuindo documentação legal acerca

Hopíias maiabaricw.
Lnponr-w. tc.niraslris

lambo ri

riscodinho
trairão
'mira

piau-branco

dessa posse. Tal situação pode estar

Leporinus copelandn

piau-mutengo

relacionada ao tempo de aquisição, superior a
20 anos, oque indica uma ocupação já

Leporinusmomtyrops

piau-boquinha

consolidada.

Cyphocharox giltmrt

Quanto ã forma deaquisição destes

imóveis, tem-se que acompra foi o processo
informado por 7entrevistados, seguido de
herança(5) c compra/herança para 2
detentores. Por sua vez, 6 proprietários
afirmaram possuir outros imóveis rurais, dos

quais um deles com um na área atingida,
sendo que igual número declarou sero

Uporinus sleindachnen
Prochilodus WmboJdes

sarapá

ParaudienJpterus striahAus

cumbaca

Pstn/daucheniptorusaffinis

Rhamdio quelen
Deiturvs anguílcaudo

de relida.

Considerando-se a área total das

propriedadese o efetivode moradores no

trecho pesquisado, inclusive trabalhadores
permanentes e seus familiares, pode-se

constatar a l>aixa densidade deocupação.
Má que seressaltar que das 22famílias de
trabalhadores permanentes residentes, 18
vinculam-se a um único estabelecimento
(Fazenda Palmeiras) e asdemais distribuídas
em 4 outras propriedadesda área.

bagre

Corymbophanes d. bohlanus
HyposfoTu/s oftnis

para53,8,% dos entrevistados, encontrandose ainda 1residente no distrito de Presidente
Pena, 1emSãoPaulo e os demais nascidades
de Teófilo Otoni e Governador Valadares.

sairCi

curimatã

Gymnotus caropo
Glanidhm melonoplwum

estabelecimento afetado sua principal fonte
Apropriedade é aresidência permanente

piau-capim

Hypostomus luikeni

cascudo-chinelo
cascudo-areia
cascudo

Pogonopoma werlhemarí

cascudo-preto

Oorias gor/ep/nui"

bagre-africano

Cchio ocetforis*
GcWosomo hcotum.
CfBoicicWo mucuryno
QeOfihogya brosifiemi;:

Tiíapio sp."
Pachyutus adspevsus
Awaous fa/as/ea

tucunar*

Cará
.

beré

lilópio
curvina

peixe-flof

Cyprínus carpio"
Poecilia retkulota*

barri (|i..<!inhí,
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Usos daárea de inundação e da Área de Preservação

Permanente por estabelecimento (margem direita

nnm
Foz. Monte
Verde

AroldoRangel de

Foz. Três

Olímpio J. de

Manas

Aguilar

Faz. Sl° Antônio

.

1.277,8

Carvalho

140,3

18,0

6,97

12,83

2 cosas colono, 1 cosa

52,0

16,0

pesca, curral, postoagm

casa-sede, 2 casas colono,
caso farinha, golinheíro,

curral,fossa, pastagens
plantada e noturol

Sebastião Almeida

41,1

5,0

12,16

7,0

casa-sede, casa queijo,

121,0

9,0

7,44

8,0

casa-sede, 2 casas colono,

(Luzia Almeida)

postagem plantado

Faz. St° Antônio Domingos Almeida
Faz. Si" Antônio

89,0

41,1

Josina Almeida

depósito, curral, cemitério

casa-sede, moenda, fosso,

5,0

12,16

5,5

culturade cana-de-açúcar e
.

Faz. St0Antônio
Faz. St" Antônio

Evergistrode

82,2

26,0

31,63

36,0

capela, curral, culturas e

303,0

25,0

8,25

61,0

casa-sede, casa colono,

479,0

4,44

532,0

Almeida

pastagem plantada

Demósfenes O.
Mortira

Faz. Palmeir

Osvaldo Miranda

Murto

postagem

casa-sede, casa colono,

10.794,7
•|

O principal acesso às propriedades é

constituído em estrada em leito natural, cuja
manutenção fica acargo das Prefeituras da AJ.

Em alguns trechos esta via se estende por
"lajedôcs", o que demonstra a
madequabilidade de seu traçado em termos
técnicos, obrigando os usuários a conviverem
com interrupções constantes de tráfego
durante o período chuvoso.

Conforme assinalado anteriormente,o

público atingido cformado, em sua maioria,

curral, postogt
9 casascolono, 2 currais,
pastagem plontodo

O quadro de usoda terra evidencia o

perfil de exploração econômica dessa área,
centrado no desenvolvimento da pecuária
extensiva, atividadehistóricadifundidaem

toda a região e inerente tanto aos grandes
quanto aos pequenos estabelecimentos.

Presente em 9 estabelecimentos da

área, apecuária leiteira responde pela

produção diária de 1.108 litros de leite, onde
12,0% desse montante é comercializado sob a

forma de queijo. Cabe destacar que em tomo

porpequenos produtores rurais, cuja posse de

de 70,0% do leite produzido é proveniente de

Issoimprime que os mesmos manifestem

que permite constatar nas demais uma

terra édeterminada pela divisão de espólios.
apego aosseus imóveis, conseqüência dos
vínculos mantidos coma terra há várias

gerações. Aimplantação do Projeto deverá
provocar a niptura dos laços de parentesco c

vizinhança estabelecidos, sobretudo para
aquelas fanúlias representantes da T c até

mesmo 3*gerações dos proprietários originais.
Amaior preocupação dos atingidos
prende-se àcompulsoriedade do atode terem

de dispor de seus terrenos e, sobretudo, do

desconhecimento do processo aquedeverão
sersubmetidos, cuja maiorinterferência
retere-sc à desestruturaçãb de todo um modo
de vida.

Os estabelecimentos rurais da área de

interesse da PCH Mucuri apresentam uma
estrutura fundiária bastante diferenciada,
podendo-sc encontrar neste espaço
latifúndios, médios e pequenos
estabelecimentos,estes últimos resultantes da

subdivisão de terras decorrente de espólio.

uma única propriedade (Hazenda Palmeiras), o
produção média diária de apenas 38,5 litros,
considerada pelos próprios produtores como
pouco rentável.

(i^racterizada comoatividade voltada
para o autoconsumo, a agricultura se faz

representar pelos plantios de produtos tempo
rários tais como o feijão, milho, mandioca e

cana-de-açúcar eencontra-se presente em 11
propriedades da área de estudo.

Asrelações de trabalho estabelecidas nos

estabelecimentos da ADA são representadas
pelo trabalho familiar e pelo assalariado, sob

as formas permanente etemporário.

O trabalho assalariado permanente
encontra-se representado em5 propriedades

da ADA, envolvendo 23 trabalhadores, apenas
1solteiro,onde residem com suas famílias,

perfazendo umtotal de65pessoas. Do total
de trabalhadores, 18 ou 78,2% mantém
vínculos empregatícios com umúnico

proprietáriofFazenda Palmeiras), enquanto em
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Usos da área deinundação e da Área de Preservação

Permanente por estabelecimento (margem esquerda)

1 curral, postagem planlada

Faz. Damasco

José

N.

da

Faz. Barra do

Florisvaldo da C.

topes

Faz. Mucuri

Faz. Boa Vista

72,6

15,0

2Ü.6Ó

23,0

Pastagem plantada

29,0

9,0

31,03

20,0

tarinha, pomar, área cultura e de
.
pastagem

14,5

10,0

68,96

4,0

tomo, culturas de mandioca e
feijão, postagem plantada

300,0

9,0

3,00

20,0

Pastagem plantada

203,3

25,0

12,30

(-unha Lopes

Córrego Novo
Faz. Bela Vista

caso de colono, pastagem
plantada

Norival da C.

Lopes
Almír
Franco

Arquinto

Alves

Souza

Santiago

3estabelecimentos esta relação é estabelecida
com apenas 1 empregado e,em outra, com 1

casa-sede, 2 casos colono, coso

casa-sede, casa colono, escola,

casa-sede, olambique, casa

forinha, moenda, 2 depósitos,
pastagem plantada

Patrimônio cultural

Na vistoria realizada pela equipe nas

empregado solteiro e 1 casado.

Asbenfeitoriasexistentes nos
estabelecimentos da ADA são construídas

AID e Ali da PCH Mucuri não foram

registradas edificações cuja datação

nas áreas planas e, portanto, bem próximas âs

ultapassasse oitenta anos. Historicamente,

margens do rio. Em sua maioria,caracterizam-

este período coincide com o processo de

se por um padrão construtivo simples,

ocupação do Vale do Mucuri, sendo os atuais

estando associadas às atividades

moradores descendentes em segunda e/ou
terceira geração dos migrantes pioneiros.

desenvolvidas nestesestabelecimentos.Os

levantamentos realizados indicaram que

número significativo desses equipamentos
deverão ficar submersos quando do
enchimento do reservatório, tendoem vista
sua localização próxima ao rio.

Usos da Área de Interesse do Projeto
Deacordo com as bases utilizadas para
adelimitação do universo atingido, tem-se
que deverão ser suprimidos 800,0 ha de

terras para a formação do reservatório o que
representa 5,61% da área total do conjunto

de estabelecimentos afetados. Agrega-se,
ainda, 894,6 ha referentes a faixa de

restrição de uso,a qualsomada à área de
inundação, totaliza 1.694,6 ha.

Atopografia local condiciona que o
uso intensivo da terra nos estabelecimentos

da ADA ocorra na faixa lindeira ao rio

Mucuri, estando alocadas nesta porção as

benfeitorias eas 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.

Asedificações constituem-se, na sua

maioria, de casas térreas de arquitetura
simples, confeccionadas inicialmente com
madeira e as mais novas em alvenariade

tijolos maciços. As paredes são rebocadas e

pintadas à base de cal e ospisos são de
cimento com acabamento de corante xadrez.

Ainda nacategoria de patrimônio

edificado, oscemitérios particulares
existentes na maioria das fazendas, mostra
simbolicamente a ligação afetiva com a terra
e com os antepassados. Os cemitérios de

Maravilha e um outro cemitério localizado na

atual fazenda do Sr. Oswaldo Murta, em local
conhecido antigamente como Travessa, são
apontados como sendo os primeiros

cemitérios comunitários da região da PCH
Mucuri.

As razoes dos enterros próximos às
habitações foram a ausência de cemitérios

municipais e a dificuldade de transporte.

Outro fator importante era o respeito ao
desejo do parente falecido que solicitava o
seu enterro na terra conquistada Esses

valores culturais ainda estão presentes na
região.

•
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Fazenda Santo

Antônio: copela
cemitério anexo

Fragmento de
cerâmica lípico

do tradição TupiGuarani

Os cemitérios particulares mantêmuma

área reservada e cercada junto às residências.

Muitas vezes, na lateral oudefronte ascasas,
em local escolhido de modo que a memória
dosmortos se torne presente.

Para os sítios arqueológicos históricos,
foram consideradas ruínas sem usonosdias

atuais e ocupações recuperáveis a partir de
uma restauração.

Na AID ossítios arqueológicos
históricos são:

• Sítio Arqueológico Histórico Horoldo

Rangel, apresenta vestígios de uma antiga
habitação que pertenceu a D. Sinhazinha.

O local encontra-se destruído pelo cultivo
de pastagens.
• Sítio Arqueológico Pré-histórico da

Fanzeda Santo Antônio, localizado às

margens do rio Mucuri com conservação

de vestígios cerâmicos dispersos, pela
araçào do terreno, numa mancha de

terra preta de aproximadamente 100 m''.

• Sítio Arqueológico Pré-histórico do
Evergistro, localizado também na
Fazenda Santo Antônio onde foram
encontradas diversas ocorrências de
cerâmica junto ao curral. A área foi
vistoriada e em superfície foram

registrados três pedaços de um grande
vasilhame observados pela espessura,
pertencente a tradição Tupi-Guarani.
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7. Avaliação dos impactos
Sem o empreendimento

Numa situação futura sem apresença
do empreendimento, observa-se a
manutenção das tendências históricas de

desenvolvimento dos municípios. Neste
aspecto, deve ser ressaltada aestagnação

rica, indicando possibilidades da existência de
sítios pré-históricos e de sítios

contemporâneos aoinício 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.

econômica vivenciada atualmente na região,
bem como acontinuidade do processo atual

empreendimento e/ou a falta de uma política

recursos naturais que ainda restam.

de preservação e proteção aos sítios
arqueológicos pressupõe o agravamento e a

de exploração irracional, predatória dos

Nesse processo, o que se observaé a

destruição dos ecossistemas terrestres,
principalmente daspoucas manchas de matas
que restaram, eliminando a possibilidade de

sobrevivência dos poucos grupos taunísticos
que as utilizam atualmente como locais de

refugio, alimentação e sítios de reprodução.
Com relação aos ambientes aquáticos,
os principais impactos referem-se ã

eliminação da restrita vegetação ciliar, das

áreas brejosas eàmá conservação dos solos,
decorrentes das atividades mencionadas

acima, contribuindo, especialmente, para o
assoreamento do rio e seus tributários. Estes

últimos, emgrande parte, apresentam
atualmente forte comprometimento da
vazão. Já o carreamento de fertilizantes e

defensivos parece não exercer um impacto
muito expressivo, principalmente por sera
pecuária a principal atividade desenvolvida na

bacia, lambem merece destaque o aporte de
esgotosdomésticos por exercer um forte

impacto na qualidade das águas da bacia do
rio Iodos osSantos, inclusive com algum
reflexo para o rio Mucuri Este taro pode ser
notado pela presença dequantidade
expressiva de aguapés no trecho
imediatamente abaixo de sua desembocadura

O quadro projetado sem o

degradação dos mesmos, de médio a longo
prazo, em razão da utilização daqueles

espaços para atividades agro-pastoris.
Com o empreendimento
Apresenta-se nos quadros das próximas

páginas uma relação sintética dos impactos e
medidas mitigadoras previstas para o
empreendimento. Os efeitos potenciais dos

impactos foram qualificados quanto aos
seguintes critérios:
• fase dos empreendimentos:

Planejamento (P), Construção da
Barragem (C), Enchimento dos

reservatórios (E) e 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);

• reversibilidade: reversível (R) ou
irreversível (I);

• importância: importante (I), não
importante (N);

no rio Mucuri.

• magnitude: alta (A), médio (M), baixa (BJ;

Fim termos de aspectos físicos, pode-se
dizer que, sem o empreendimento, apesar da

• valoração final do impacto:

existência de erosões em roda a AID, o rio
não apresenta sinais de assoreamento e as
planícies aluviais estão atuando também
como um depósito, retendo os materiais

removidos e transportados das encostas

pelos processos erosivos, impedindo que
atinjam o leito do rio.

Doponto de vista do patrimônio
cultural, a área apresenta-se potencialmente

significativo (S), moderado (M), pouco

significativo (PS), desprezível (D).
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Avêttêçêofinal (S: srgnificaUvo, M: moderado, PS: pouco significativo. D: desprezível)
\

1

X_

' Riscos de Instobilidode
Geolécrtica
Kecos do alteração do
situarão mine10rio

Aheração do estruturo
fisico-químico dos solos

C.E

N

C, E,

N

O

CE

Assoreamento do»

C,M,l

N

C

cursos d'água

CMX

N

R

reservatório

E

produtivos

E

M

M

1

B

D

Execução do "Projeto
Acordos Legais entre
1.••r.,ri-j.-i

•• Mir.eracão

Maneio adequado do solo,

M

R

1

M

M

M/L

1

1

M

M

Revegetação e preservação

L

1

1

M

M

Revegetação e preservação

L

1

1

M

M

'

Assoreamento do

I

N

N

Revegelacão o preservação
Manejo adequado do solo,
Manejo adequado do solo,

Indenliaçâo dos
proprietários.

Surgimento de tocos
erosivos

C,E,
O

Monitoro me nto dos
N

l

M,L

R

1

processos erosivo» no AE;
M

M

recomposição e
enriquecimento da

cursos d'água

C,E,
O

estabilizaçãode erosões,
N

R

M,L

1

1

A

M

monitoramento das
encostos, contenção de

sedimentos, revegetoçáo
Estabilização de erosões,

reservatório

E.O

N

L

M,L

R

monitorome nto das
1

M

S

encostos, contenção de

sedimentos, revegetoçáo
estabilizaçãode erosões,

encostas adjacentes oo
empreendimento

E.O

N

L

monitoramento dos

CMX

R

1

M

M

encostas, contenção de

sedimentos, revegetação
ciliar

\

canteiros de obras,
construção do
•orragem, erosões

correlacionadas

istabilizaçàode erosões,
monitorome nto dos
C

N

L

C

R

1

encostos, contenção de
M

M

sedimentos, revegetoçáo
ciliar

32

Relatório da Impacto Ambiental - RIMA

LIMIAR ÍS«^?-lh-rt"Ambl0B"1
MMMN

«a ai r a mi

ots- FaJ(pn^EÍZ'3ayaíaÇí° ? /m^ctos em«W» mitigadoras da PCH Mucuri
Avaliação final (S. xgnlficabvo, M: moderado, PS: pouco significativo, D. desprezível)

Supressão da

Remoção e estocagem da
cobertura vegetal e do camada

cobertura vegetale
N

camada superficial
do solo

M

superficial

do soloe recuperação

Melhoria das vias de

dos áreas degradados

"

Adequação e ampliação das

acesso da região

estradas

Supressão da

Remoção e estocagem do

cobertura vegetale

N

cornado superficial

M

cobertura vegetal e do camada
superficial

M

do solo

do solo e recuperação

Perda de hobftats,

das áreas depjrododas

Desmaie prévio da área de

banco de sementes

N

e eutrofixação do

inundaçãoe

M

recuperação da mata
ciliar ro entorno do reservatório

reservo tória

Favorecimento à

colonização e

Criação de uma área de

desenvolvimento de

M

preservação permanente ao
entorno do reservatório

espécies ciliares
Hapetoírn

Redução de habitais
florestais para a

Monitoramentoda Herpetofauna

herpetofauna com a

Recuperação de Áreas

supressão de

Degradadas pelo Obro e
Retocaçãode Estradas;

formaçõesciliares

C,

Recomposição da Vegetação

E

Ciliar e Controle de Erosões no

Entorno do Reservatório;
Aquslção de Terrenos Florestais

no Entorno - criação de
Unidades de Conservação;
Redução de habitais

Educação Ambiental

campestres para a

Monitoramento da Herpetofauna;

herpetofauna com a
supressão de
postagens

N

PS

Recuperação de Áreas
Degradadas pela Obro e
Retocaçãode Estradas;
Conservação dos Solos;
Educação Ambiental;

Comunicação Social

fuga de exemplares

devido à produção
de ruídos e

movimentação

C,
E

N

•"S

Educação Ambiental;
Comunicação Social; Controlo
Ambiental do Canteiro de Obras

humano

Fuga de exemplares

devido à produção
de ruídos e

PS

Campanhas de educação

PS

Monitoramento da Herpetofauna

PS

Monitoramento do Herpetofauna

N

movimentação

ambiental

humano

Variação das
populações de
anfíbios no área de

0

N

vazão redunda

Alteração da
estrutura dos

populações de
quelônios e
crocodilianos com a

M

formação do lago

Perdade populações
de anfíbias devido à

alterações na
qualidade do água

Controle do fluxo de ogrotóxicos
para os lagos e riachos
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(U local, R: regional), fempl'de''ocZréndalc-m«ó'Vm*^",^ '** (P' ?Htivo' N: Wtoo). Abrangência

Ave

Perda de

.!••

•

populações de aves
florestais com os

Controle Ambiental das Obras;

desmatomentas
provocados pela
alteração dos usos e
ocupação dos solos

9

N

L

c

R

B

Recuperação de Áreas
Degradadas pelasObras;

D

Comunicoçdo Social; Educação

as áreas lindeiras

Ambiental

ao reservatório

populoçõesde aves
devido o pequenos

Controle Ambiental dos Obras;

N

desmatamentos
para abertura de

P

N

L

c

R

Recuperação de Áreas

N

M

D

Degrododos pelasObras;

trilhas para

Comunicação Social;
Educação Ambiental

sondagens
transito humano c

c,
E

coletas de
exemplares silvestres

i_ontrole Ambiental dos Canteiros

N

L

C,M

1

1

A

"'

trânsito humano e

O

coletas de

N

L

1

1

B

D

Trânsito de

c,

N

E

Comunicação Social; Fiscalização
—

Controle Ambiental dos Canteiros

L

exemplares silvestrfi

maquinario,
produção de ruídos

de Obras; Educação Ambiental;

S

L

de Obras; Educação Ambiental;

Comunicação Social; Fiscaboçao
Controle Ambiental dos Canteiros
de Obras; ControleAmbiental a

C,M

1

1

M

S

aves silvestres

de Segurança dasEstradas;

Comunfcaçao Social; Educação
Ambiental; Recuperação das
*reas ueqraãadas petas Obras

Trânsito de
maquinario,
produção de ruídos

O

N

L

L

1

1

8

D

aves silvestres

i-ontrole Ambiental dos Canteiros
de Obras; Controle Ambiental e
de Segurança dosEstradas;

Comunicação Social; Educação
Ambiental; Recuperação das

Áreas Dea.rodadas pelas Obms

Perdas de

i-ontroie Ambiental do Canteiro

populações de oves
florestais com o
desmatamento de

de Obras; limpeza da Bacio de
Acumulação; Acompanhamento
do Desmatamento da Bacia de

moto ciliar e

<_

N

l.R

C

1

A

capoeira de floresta

Acumulaçãoe do Enchimento do
PS

reservatório; Recomposição da

Vegetação Ciliar; Recuperação de
Áreas Degradadas pelos Obras;

estacionai

semidecidual na
áreo do reservatório

Monitoramento da Avrfauno;
Criação de Unidade de

Pardos de

ControleAmbiental do Canteiro

populações de aves
supressão de

de Obras; Acompanhomento do
c

N

L

Desmatamontoda Baciade
Acumulaçãoe do Enchimento do
c

8

D

reservatório; Recomposição da

'egetaçao Ciliar; Recuperação de
^reas Degradados pelas Obras;
vton/toramento da Avifeuna;

do reservatório
—.

L

-rioção de Unidade de

Conservação
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Avllduna

Perdas de

populações de aves
generalistas e
campestres com a

Assistência Social; Recuperação
deÁreas Degradadas pelas

N

supressão de áreas
cultivadas na área
do reservatório

Obras; Educação Ambiental;
Comunicação Social

Perdas de

popubções de aves

Assoténcia Social; Recuperação
de Áreas Degradados pelas

generalistas e
campestres com o

supressão de

Obras; Educação Ambiental;

benfeitorias rurais

Comunicação Social
Acomponhamento do
Desmatamento da Baeta de
Acumulação e do Enchimento

Perdas de

populações de aves
florestai» com o
alagamento de

N

L,R

do reservatório; Recomposição

formações florestais

do Vegetação Ciliar;
Monitoramento da Avitauna;

Perdos de

Conservação

Criação de Unidade de
popu loções de aves

ControleAmbiental do Canteira

generalistas e
campestres com o

de Obras; Acompanhamento do
Desmatamento da Bacia de

N

alagamento de

Acumulaçãoe do Enchimento

pastagens e

do reservatório; Recuperação de

capoeirinhas

Áreas Degradados pelas Obras

Perdas de

Acompanhamento do

populações de aves

Desmatamento da Bacia de
Acumulaçãoe do Enchimento

generalistas e
M

campestres com o

do reservatório; Assistência

Soctal; Recuperação de Áreas
Degraãodas pelas Obras,
Educoçào Ambiento);

alagamento de
benfeitorias rurais

Cj^muriicação SoeiaI
Acompanhamento do

Eventos dinâmicos
nas populoçòes de

Desmatamentoda Baciade

oves oquáticas na

Acumulação e do Enchimento

M

área do

do reservatório; Manejo de Ilhas

reservo tório

Flutuantes de Vegetação

Aquático
Mastotouna

Aquisiçãode Terras;

Comunicação Social; Educação

Perda de populações
de mamíferos com a
alteração dos usos

Ambiental; Recomposição ria

N

PS

da cobertura vegetal

Vegetação Ciliore Controlede
Erosões no Entorno do

Reservatório; Recuperação de

Áreas Degradadas pela Obra e
rWQÇOOSu de Fsjrad-j-.
Educação Ambiental; Desmate

Perda de populações

da Bacia de Acumulação;

de mamíferos com a

Aquisiçãode Terrenos Florestais

supressão da

no Entorno de Unidade de

cobertura vegetal

Conservação; Recomposição da

das áreas do

reservatório e
demais obras

M

PS

Vegetação Ciliare Controlede
Erosões no Entorno do

Reservatório; Recuperação de
Áreas Degradodos pela Obra e

Relocação de Estradas; Projeto
de Monitoramento de Mamíferos
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Fuga da mostofauna
devido aos ruídos

movimentação e risco
de atropelamento e

N

Educação Ambiental; Controle
Ambè>ntol do Canteiro de Obra»

M

coleto de exemplares

Educação Ambiental; Controle
Ambiental do Conteiro de Obras;

Fuga de mastofauna
devido ao

M

ologamento

M

M

Acompanhamento do
Desmatamento da Bacia de

Acumulação • do Enchimento do
Reservatório

Fuga de mastof^
risco de

ü

Comunicação Social; Educação

N

atropelamento

M

PS

M

M

Ambiental; Controle Ambiental
do Conteiro de. Obras

Patrimônio natural

Aumento de lurbidez

daáguo

N

Movimento de terraapenas no
."pxo som chuvas

Esteimpacto é reversível a de

certa forma serácompensado em

Redução da vazão (

função do enchimento do

das corredeiras a
PS

jusa nto

M

reservatório ser feito durante a
das chuvas, quando há

♦poça

aumentodo volume d'óguo não
so do trecho do rio como
t?rnbem de seus tributários.
Apesar destas corredeiras e

ilhotas não serem utilizadas como
Desaparecimento de
corredeiras e ilhotas

lazer e/ou áreos de plantios, esto
impacto, inevitável e irreversível,

E,0
M

será compensado pela
construção de infra-estrutura de

lozerno local denominado
Maravilha, próximo as

Cachoeiras do Jacarée dos Bois.

\t ' r,\:

Aumentado
carreamento de

M

sólidosjarg o rio

PS

Isolamento e

Medidas de contenção de
sedimentos

drenagem total da
"trecho do canal do
rio o ser ensecodo

PS

Resgate dos peixes aprisionod
lonaãOS

M

•V

Resgate dos peixes aprisionados

M

M

Diminuição do

luxo a jusante para
enchimento do
reservotá rio

Supressão da
N

vggr-tação ciliar

M

Revegetoçáo dosmargens do
resorvotório

Introdução de

Eliminação dos peixesdos

espécies exóticas

A

M

eventuais tanques nos áreas

alagadas

Interrupção do Puxo
migratório dos

N

peúws

Transposição de peixes

transformação do
ambiente lótico em

lêntico no área dos
X

Estudoe monitoramentodos

comunidades de peixes *

. reservatório

') Flutuações diárias
'na área do
reservatório

O
M

M

Estudo e monitoramento das
comunidades de peixes *
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jcttefauna

Flutuoções diárias a
jusante da caso de

O

N

foi

jjgjjgraocft

PS

Estudo e monitoramento das

comunidades de peixes '

O
PS
•'..'•..•••-••"!••.

;•: 'I"

r

Assoreamento dos

-Programa de Revegetoção dos

leitos dos cursos

Áreas Degradadas
-Programade Controle
Ambiental do Canteiro de Obras

hídricos e aumento
do turbidez dos

N

M

M

óguas

-Programa de Monitoramento
limnológico e da Qualidade das
Áauas

•Programade Controle

Contaminação
micróbiológicadas

Ambiental do Canteiro de Obras

águas

-Programa de Monitoramento

Traramissâo e

Limnológico e da Qualidade das
Áauas

veiculoção de

doenças pelaágua e

N

B

organismos

PR

aquáticos
•

Aumento dos teores
orgânicos e

-Programa de Controle
Ambiental do Canteiro de Obras
•Programade Saúde
-Programa de Controle

Ambiental do Canteirode Obras

N

nutrientes da água

-Programa de Monitoramento

do rio

limnológicoe do Qualidade das

Águas
Aumento dos teores

de óleos e graxas

PR

-Programo de Controle
Ambiental do Canteiro de Obras
-Programa de Monitoramento
Umnolágico e da Qualidade das

Águas

Aumento dos teores
orgânicos e

nutrientes da água
do reservatório pelo
afoga mento da

-Projeto de Desmaie da Baeta de
Acumulação

N

B

PR

biomassa nas áreas

-Programa de Monitoramento

limnológicoe da Qualidade das

Águas

inundadas

Geraçãode gases'
sulfidrico e metano,
condições anóxicas
no hipolímniodo

E,

-Programa de Monitoramento

O

limnológico e da Qualidade das
Aquas

reservatório

Aumento no

concentração iônica

da água e
destacamento do

o

N

-Programa de Monitoramento
Limnológico e do Qualidade das

'.

equilíbrio ocidobãiíco

uai

Menores teores de
oxigênio dissolvido

E,

da aguado

O

N

•Programade Monitoramento

R

Limnológico e do Qualidade dos

reservotá rio

Águas

Favorecime nto às
comunidades

E,

hidrobíológicas

O

-Programade Monitoramento

limnológico e da Qualidade das

planetônicos

uas

Aumento do

bíomassaolgal

E,
O

M

PR

-Programa de Monitoramento

Ilimnológico e da Qualidade das

IÁguas

37

Relatório de Impado Ambiental- RIMA

LIMIAR

Limwr Engenharia Ambiental
PCHMucun

l«v>»M»*l*
«(••ItNTM

06s: - r S f i f c ^ f "2MC'?S SmedldaS """adoras da PCH Mucuri

•*&ÉBSSsassm&ss&i&*'
Avaliação final(S: significativo, M: moderado, PS: pouco significativo, Ddesp^tSe^' ***>'
LM LM
—I—•

—L

•••'

1

Qualiáod

Perda de habitais

TrT-i^p^W

para os

E,

comunidades

N

O

bo "tônicas de
aUfaatnstoi roem;;™

L

1

B

: Águas

desenvolvimento de
focos de
Inverte brados veta/e

E,
O

-Programo de Monitoramento
R

; N

l

R

1

B

de doenças
coluna d'água do
reserva tá rio

-Programa de Monitoramento
Limnológico e da Qualidade das

PR

1°

N

O

N

L

L

1

í

íimnotógleo e do Qualidade dos

D

Águas

-Programo de Monitoramento

1

B

PR

Limnológico e da Qualidade das
-Programa de Monitoramento

Eutroíizoção do
reservatório

R

l

R

Limnológico e da Qualidade das

1

8

Águas

D

-Programo de Prevenção Contra
Melhoria na

qualidade das águas

o

do rio Mucuri no

P

-Programa de Monitoramento

1

R

L'

R

1

A

limnológico e da Qualidade das
Águas

M

reservatório

-Programa de Prevenção Contra

qualidade dos águas

-Programo de Monitoramento

do rio Mucuri a

o

P

R

P

R

L

jusante da casa de

R

1

M

M

R

1

A

S

A

S

limnológico e da Qualidade das
Águas
-Programa de Prevenção Contra
Eutrofáaçoo

força
Expectativas por
parte dos poderes

p

c

públicos

parte da população

p

P

l

c

da ADA

R

1 .

Programa de Comunicação
Social

Programa de Comunicação
Social

terras necessárias à

Implantaçãodo

c

N

L

M

1

1

A

S

L

M

R

1

A

S

reservatório e

Programa de Negociação

estruturas do projeto
modo de vida dos
proprietários/ e
moradores da ADA.

c

òevido da

c

N

N

L

M

população rural
jusante da PCH

c

N

L

M

Mucuri

dn luído

c

N

R

L

R

M

1

N

A

M

Programo de Comunicação
Social

Programas de Comunicação

S

Sociale Educação Ambiental
rograma de Comunicação

PS

R

1

A

s

R

1

A

S

Social

rograma de Comunicação

veículos em

Presidente Reno e
nas vias de acesso

c

N

L

.

M

rogramas de Educação

às propriedades

i ueria

/

rurais

pressão sobre a

infra-estrutura de
Presidente Peno

c

N

L

\ \mbiental e de Segurança e

r

M

R

1

M

S

f

ragramas de Reforço oos
úcltos Urbanos
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Posaibilidode de

—

aumento dos casos

de violincia no
distrito de Presidente

C

N

L

M

R

Programas de reforço aos

1

M

PS

Núcleos Urbanos

Fena
transgressão aos
costumes a valores

C

N

l

M

da população de

R

l

Programo de Educação

{s

M

Ambiental

Presidente Pena
equipamentos de
N

saúde e telefonia de

L

M

Programas de Retorço aos

R

1

M

s

R

1

M

s

Presidente Pena

imobiliário de

C

N

Carkis Chagas

l

M

Núcleos Urbano»

Programa de Monitoramento
Soe (oeconô mico

introdução de

C

N

R

M

R

endemias

1

A

Programas de Educação

s

Ambiental e Saúde

P>opogoção de

C

N

R

M

R

DST's
P

diretos o indiratos

R

1

M

Programas de Educação

rS

M

R

(

A

s

Ambiental e Saúde

Programo do Mobilização de

teroârío dos

P

L

M

R

1

A

s

P

L

M

R

1

A

s

municípios da Alie
de presidente Pono

arrecadação
impostos

C

• benfeitorias

N

estradas e acessos

N

'arxade lOOm

N

1

M

1

1

A

s

Programo de Negociação

M

1

NP

8

PS

Programa de recomposiçãodo

M

R

NP

B

PS

Programa de usoe Ocupaçãodo

L

l

-

Entorno do ReservnlónVv

1

c/ ofÜios, insetos e
N

outros animais

L

M

R

NP

B

PS

M

s

A

>

peçonhentos
cenário atual

P

L

l

P

L

L

Programo de Saúde

mobiliária das

sropriedodos do

O

ntorno do
or.ervatório
R

nerqio elétrico
•

letrabalho

°

'i

R

e Irabalho

°

'

L

L

1

1

;ms

o

P

UR

L

1

1

c

1

—

*

"í

!

1

5
S

.

1
ri

a
r

anrtestoção de
oenças veículoção

L

L

R

f-

P

1

fi

P

drica
-

s

rogramosde Educação

: mbiental e Saúde
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Riscos acidentes por
afegomento

Destruição de sítios
localizados nos
canteiros de obras,

M

eixo, etc.

Fatrimônio
Ediftoodo

Submersoo de sítios
.localizados na área
do reservatório

M

Programas de Prospecção e
Resgate Arqueológico;
Programa de Monitoramento

Arqueológico
N

l/R

C/M

Programa de

Registro/Documentação do
Patrimônio Edürcodo

Programas de Prospecção de
Resgate Arqueológico
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8. Medidas de mitigação de impactos ambientais
Para amenizar os impactos ambientais a
serem gerados pela PCM Mucuri, foram

elaborados diversos Programas Ambientais,

dentro dos quais são especificados os
projetos de controle, reabilitação,
minimização e compensação ambiental.

Para cada meio analisado, ou seja,'
Físico, Biótico e Antrópico, foram
elaborados Programas específicos, como será

descrito a seguir.

Eimportante mencionar que, todos os
projetos a serem implantados têm o

empreendedor como responsável pela
implantação, o qual poderá recorrer a

empresas terceirizadas ou não.

Os funcionários das obras da PCH e
proprietários rurais das áreas localizadas na
AIÍ e AID serão os indivíduos favorecidos

diretamente por este projeto.
Será feita elaboração de projeto de
estradas que promova o planejamento
adequado das atividades a serem

implementadas durante a abertura e a

melhoria das vias de acesso. Para isto, são
previstas várias ações, entre as quais:
• abrir novos acessos, adotando-se

revestimento primário e obras de
drenagem;

• durante a abertura de acessos, desviar
Meio físico

Programa de Controle Ambiental das
Obras

Projeto de Controle Ambientai do Canteiro de
Obras

Este projeto visa reduzir os riscos de
instalação de processos erosivos e de

contaminação do reservatório, das águas
subterrâneas e superficiais, além de evitar o

desmatamento desnecessário de formações

nativas, o lançamento de poeiras nas áreas
próximas e nos próprios locais de trabalha
Visa também dispor corretamente o lixo

doméstico em valas sanitárias, promover o
tratamento dos esgptos domésticos e dos

efluentes contendo sólidos em suspensão,
óleos e graxas.

O público alvo, que será 'favorecido
diretamente por este projeto são os
funcionários das obras da PCH Mucuri.

Prvjeto de Controle Ambientalede Segurança
das Estradas

Atualmente, nas pastagens regionais
existem algumas árvores remanescentes as

quais, além de representarem sombreamento

para o gado, fornecem algum suporte para a
avifauna. Com aimplantação das estradas,

o eixo da estrada de 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 ao
canteiro de obras e ao local da

barragem.

Projetode RihcafâoeImplantaçãodeNoivs
Acessos

As estradas de acesso existentes próxi
masao reservatório da PCH Mucuri deverão

ter trechos inundados. Estes trechos deverão

ser relocados para atingir uma cota de

segurança acima do nível N.A.máximo ou
seja, 215,50.

Oprincipal acesso às propriedades é
constituído de estrada em leito natural, cuja
manutenção fica a cargo das Prefeituras da

Ali. Em alguns trechos esta via seestende
por "lajedões", o que demonstra a
inadequabilidade de seu traçado em termos
técnicos, obrigando os usuários a conviverem

com interrupções constantes de tráfego

tais árvores correm riscos de serem cortadas.

duranteo período chuvosa

haverá riscos de atropelamentos humanos e

povoado de Maravilha encontra-se em

de fauna silvestre nas estradas, tornando
necessária aadoção de ações preventivas.

duas margens do rio; sendo assim, caso o

Além disto, com o aumento do trafego,

A ponte de madeira próxima ao

precário estado de conservação ligando as

empreendimento seja viabilizado, há'
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necessidade de reforçar a estrutura desse
equipamento ou até mesmo a sua

• Restringir a supressão da vegetação
apenas à área necessária, evitando
cortes abusivos;

reconstrução.

Os taludes de corte e de aterro deverão

ser protegidos contra a implantação de

• Selecionar espécies adequadas à
região quando se tratar de

processos erosivos. Asatividades deverão ser

reflorestamento e/ou florestamento

desviadas de ocasionais árvores de porte ou
agrupamento arbóreo que houver no

caminho e evitar soterramento de nascentes.

ciliar;

• Criar canteiros de mudas;
• Para as áreas degradadas,

Projeto de EstabÜi^açao dos Taludes das

recomposição do solosuperficial,

correção e descompactação do solo;

Estradas

Aconstrução e alargamento das
estradas representa um fator de risco de

surgimento de novos focos erosivos que

levariam ao assoreamento dos cursos d'água

e do lago formado pelo barramento. Desta

forma, éessencial que o Projeto de

Estabilização dos Taludes das Estradas faça

parte do projeto de abertura eampliação das
vias de acesso.

Os objetivos principais deste projeto
visam evitar a formação de novos focos
erosivos, deslizamento de taludes e

carreamento de sedimentos que poderiam
contribuir para o assoreamento doscursos
d'água e do futuro reservatório.

Projeto de Revegetoçáo ePreservação de
Florestas Nativas

O trecho do rio Mucuri onde será

implantado oempreendimento, juntamente
com as áreas circunvizinhas, está localizado

em áreas propensas àerosão em sulco e/ou
laminar em função da substituição da
vegetação nativa por pastagens. Portanto, é

de grande importância arevegetaçâo de áreas
já degradadas, amanutenção da vegetação
existente e a implantação de florestamento
ciliar.

Este projeto tem como principal
objetivo a reabilitação das áreas degradadas
visando diretamente o controle de erosão e

proteção do solo, dos-cursos d'água, de
tributários diretos econsequentemente do
reservatório, bem como prover o futuro
reservatório de floresta ciliar, conforme o

estabelecido pela legislação em vigor.
^ Os principais beneficiários deste projeto
serão os proprietários de áreas atingidas e
confinantes.

Entre as ações previstas para sua
implantação, constam as seguintes:
• Propor parcerias aos proprietários das
áreas atingidas e confinantes;

• Controle de drenagem;

• Plantio através de semeadura,
hidrossemeadura, geomantas e/ou
plantação de mudas.

Programa de manejo econservação dos
solos

Este programa será constituído dos

projetos de conservação de solos, projeto de
remoção eestocagem de solo decapeado e o
projeto de recuperação de áreas degradadas

pela obra, como sesegue:

Projeto de conservação de solos

Visando aprevenção do potencial

assoreamento do reservatório, o Projeto de

Conservação do Solo tem comoobjetivo
mitigar aatual degradação dos solos, dada pelo
manejo incorreto, bem como minimizar o

aporte de sedimentos para os cursos d'água
em função dos processos erosivos, em

andamento. Oassoreamento provoca a

degradaçãodos rios, afetando aqualidade das

águas e,em especial, a fauna aquática. Por

outro lado,como medida de compensação

ambiental, apresente proposta visa afornecer

subsídios para um manejo mais

conservacionista, com oobjetivo de garantira
longevidade daprodução dossolos.

Este Projeto tem como Publico Alvo o
empreendedor eproprietários rurais a

localizados na bacia de contribuição do

reservatório da PCH Mucuri eserá executado,
prionianamente, na bacia d( contribuição da

PCH Mucuri, tendo como orientação básica a

implantação de um trabalho de extensão rural,
visando levar aos agricultores técnicas
conservacbnistas, sua importância e formas
de execução.

Projetode Remoção eEstocagmdo Sob de
Decafxamento

^Acamada de solo superficial (solo
orgânico) possui microorganismos, nutrientes
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e sementes,que são muito importantes no

incremento dos processos de revegetaçâo de
áreas degradadas.

Aremoção e a estocagem da camada

superficial do solo nas áreas atingidas pelas
obras têm porobjetivo auxiliar os trabalhos

de reabilitação aserem implementados nas
áreas degradadas. Para isto, deverá ser
removida e estocada a camada de solo

superficial (aproximadamente 20 cm)
existente em todas as áreas atingidas pela
obra Aestocagem do material deverá ser feita
nas proximidades das áreas afetadas, com o

objetivo de facilitar sua recolocação.
Projeto de Recuperação deAnos Degradadas

pela Obra

De acordo com alegislação ambiental
vigente, todo empreendimento causador de
degradação ambienta] deverá realizar a

reabilitação daárea afetada, com a finalidade

de minimizar econtrolar os impactos
causados.

O programa de revegetaçâo/

recuperação terá como objetivos principais a
reabilitação das áreas degradadas pelo

empreendimento, visando aproteção do solo,
o controle de erosão e aregeneração da
vegetação original.

Os superficiários das áreas atingidas
serão os mais beneficiados com este projeta
Programa florestal

Será composto pelos projetos de

faixa de solo em contato com onível d'água
do reservatório (acelerando processos
erosivos existentes oudesenvolvendo novos

focos).

Sendo assim, o programa tem como

objetivo promover ocontrole dos processos
erosivos localizados às margens do futuro
reservatório, bem como a recomposição e o
monitoramento davegetação ciliar e das
margens do reservatório.

Neste caso, tanto oempreendedor
comoos proprietários rurais localizados às
margens do reservatório serãobeneficiados

com a implantação deste projeto.

Dentre as ações para implementação do
projeto estão:

• contatar proprietários rurais e propor

parcerias, no caso da revegetaçâo
ocorrer emáreas de particulares,
devendo ser previamente feito um

comum acordo com os mesmos;
• executar os plantios, utilizando o maior

número possível de espécies nativas,
para promover a diversidade e a

conservação dos recursos genéricos;
• a restauração do vegetação ciliar nas
margens do reservatório deverá dar

preferência para início paraas áreas
mais críticas, ou seja, desprovidas de
vegetação e sujeitas a erosão.

• as áreas de plantios deverão ser

recomposição da vegetação do entorno do

fiscalizadas e protegidas contra ações

reservatório eprojeto de limpeza da bacia de

fauna silvestres, entrada de gado etc).

acumulação.

Projeto de Recomposição da Vegtação do
Entorno doResenatório

A formação do reservatório da PCH

Mucuri será responsável pela eliminação de
poucos trechos remanescentes de mata ciliar,

capoeiras ecapoeiròes existentes as margens'
do rio Mucuri. Tendo em vista oelevado grau
de desmatamento da região, ofuturo lago
deverá apresentar poucas áreas com
vegetação arbórea/arbustiva emseu entorno.

Aausência de vegetação em suas margens,

associada àelevada susceptibilidade do solo à
erosão e aogrande número deprocessos
erosivosexistentes na Ali do

empreendimento, poderá provocar, durante a
operação da usina, problemas relativos à

desestabilização de encostas e erosões na

clandestinas (corres, coletas de flora e
Uma vez queparte da área no entorno

do reservatório éde propriedade de terceiros,

a realização destes serviços dependerá do
consentimento dosproprietários. Deste

modo, será de fundamental importância a

formação de parcerias do empreendedor

com os proprietários rurais, visando a

viabilização destes trabalhos. Os
proprietários deverão serestimulados a

favorecerem os plantios eapromoverem a
preservação da vegetação remanescente.

Projeto de Limpeza da Bacia deAcumulação
O desmatamento prévio visa remover o
material lenhoso presente na área do

reservatório, uma vez que sua decomposição
(sob inundação) ocorre lentamente, além de
permitir o deslocamento gradual da fauna da
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área a seralagada. O cortelimitado ao local

de inundação irá reduzir a área desmatada ao
estritamente necessário, de modo a serem

evitados cortes abusivos. Além disto, o fato

de permanecer algumas árvores em áreas

sujeitas aalagamentos periódicos poderá
auxiliar na seleção de espécies adaptadas a
este tipo de ambiente, possibilitando uma

posterior escolha de espécies para serem
plantadas em locais semelhantes.

Oempreendedor, os proprietários e

moradores rurais da AID serão beneficiados
diretamente com este projeto.

Para aimplantação deste projeto, estão

previstas as seguintes ações:

• inicialmente, obter licença de

desmatamento junto aos órgãos
competentes;

• efetuar um desmatamento (mediante

elaboração de projeto específico) do
áreaa serinundada, restringindo-se

somente ao local de inundação. Assim,
visando preservaro máximo de

Projeto de Monitoramento de Focos Erosims
noEntorno do Reservatório

Com o surgimento do reservatório,

alguns trechos de mata ciliar deixarão de
existir nas margens do rio Mucuri e de seus
contribuintes diretos. Com essa ausência da
vegetação, aliada asusceptibi!idade do solo à
erosão (junto aos processos erosivos ativos

existentes), poderá haver uma aceleração do
processo de assoreamento do reservatório.

Oobjetivo principal deste projeto éa
enação de umplano de monitoramento das
encostas adjacentes à área do futuro
reservatório e dos taludes de corte e de

aterro que serão implementados (em função

da abertura ealargamento das estradas),
visando promover ocontrole dos processos

erosivos existentes, bem como prevenir a
degradação das cabeceiras de drenagens eo
assoreamento do reservatório.

Oempreendedor eos proprietários

rurais das áreas localizadas na AID serão os

mais beneficiados com este projeto.
Ações Previstas:

vegetação remanescente, sugere-se

que seodote o NA máximo normal do
reservatório, como limite máximo para
a retirada da vegetação;

• odesmatamento deverá ser lento (de

• executar um levantamento detalhado

dos focos de erosão da AID;
• controlar e minimizar os focos erosivos

modo a melhor permitir a fuga da

constatados, mediante a adoção dos

aos setores florestais remanescentes no

Degradadas" e "Recomposição da

fauna silvestre) eorientado em direção
entorno imediato do futuro lago,

principalmente em situações onde
exista conectividade florestal.

• o desmatamento deverá sei executado

de jusante para montante, e das partes
baixas para as mais altas.

• a madeira deverá ser removida;
• em virtude da pequena área florestal
remanescente, não existe necessidade

demontagem de esquemas especiais
para a exploração, devendo a
empresa se responsabilizar pelas

atividades em cada áreo, dentro dos
critérios propostos;

• todos os funcionários a participarem'
dasatividades de cortes deverão ser
previamente orientados para terem os

devidos cuidados, evitando cortes

abusivos e acidentes com animais
silvestres.

projetos de 'Recuperação de Áreas
Vegetação do Entorno do
Reservatório";

• fazer contatos com os proprietários
locais, no intuito de conseguir a
permissão e parceria para a execução
do 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 do grau de umidade e dos
riscos de erosãogerados;

• Alongo prazo, o monitoramento

deverá enfocar o acompanhamento de
erosões nos taludes próximos ao
reservatório e nos taludes de corte e
aterro das estradas de acesso.
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Meio biótico

Programas de Proteção à Flora e Fauna
Nestes Programas foi 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 da avaliação de
remanescentes que possam serinterligados
aumentando sua áreae, ainda, através de

conscientização dos proprietários e/ou
através de ações de reflorestamento com

nativas. Acredita-se que essas medidas
possam facilitar a dispersão c o deslocamento

de mamíferos, bem como contribuir para a
conservação de suas comunidades,
minimizando os impactos a serem causados
pelo empreendimento.

Programa de Conservação da Herpetofauna
Para a conservação da fauna de anfíbios

e répteis em geral, sugere-se aaplicação de

medidas como: proteção das matas restantes

da região com criação e/ou aproveitamento
de Unidades de Conservação, controle do

afluxo de agrotóxicos para os cursos d'água

(que podem comprometer o

desenvolvimento larvai, principalmente),
preservação de nascentes e controle do

Medidas de Monitoramento
Tendoem vista o sucesso da

implantação de revegetaçâo das áreas

degradadas e faixas marginais do reservatório,
recomenda-se o desenvolvimento de um
programa de monitoramento destas áreas.

Prog-ama deMonitoramento da Vegetação

das Áreas Degradadasedas Faixas Margnais do
Resertfatõrio

Um programa de monitoramento, além

de servir para acompanhar o

desenvolvimento da vegetação plantada e

detectar o momento das capinas, servirá

também para a fiscalização fitossanitária e

controle de pragas (insetos prejudiciais) e
doenças que venham comprometer o

crescimento normal da cobertura vegetal
implantada.

O programa de monitoramento visa

acompanhar e avaliar as condições de evolu

ção da vegetação implantada nas áreas degra

dadas e das faixas marginais do reservatório .

As principais ações para aimplantação

deste programa incluem:

• executara manutenção das áreas

reabilitadas, com os seguintes práticas:
irrigação, controle das ervas daninhas,

assoreamento doscursos d'água.

combate às formigas, isolamento da
área, prevenção contra as queimadas
(aceiros), controle dos focos erosivos e

e formação de corredores florestados

replantio nos locais em que asplantas

Recomenda-se oempenho na preservação
dos remanescentes de mata ena manutenção
interligando fragmentos, que pode ser

realizada através da avaliação de
remanescentes que possam ser interligados
aumentando sua área e através de

conscientização dos proprietários c/ou

não desenvolveram ou morreram.

Projeto de Monitoramento de Mamíferos

Ameaçados de Extinção

No presente trabalho foi detectada a

através de ações de reflorestamento.

ocorrência local de mamíferos florestais
ameaçados de extinção, como mencionado

facilitar a dispersão e o deslocamento de

anteriormente. Assim, torna-se necessário a

Acredita-se que essas medidas possam

anfíbios erépteis econtribuir para a
conservação das comunidades

herpetofaunísticas, minimizando os possíveis
impactos causados peloempreendimento.

Outras ações poderão também

contribuir na diminuição dos impactos a
serem gerados, como por exemplo: Projeto
de Educação Ambiental, Programa de
Comunicação Social, Projeto de
Monitoramento da Herpetofauna, Projeto de
Acompanhamento e Resgate de Fauna e a

compra de áreas de várzea pelo
empreendedor.

realização de levantamentos que promovam

investigações nos ambientes florestais e na
calha do rio Mucuri (dentro da AID e Ali da

PCH Mucuri), com enfoque específico à

investigação de populações das espécies
ameaçadas de extinção, na região do

empreendimento, para a geração de subsídios

aadoção de medidas de manejo que se
fizerem necessárias.

Programa deMonitoramento da Herpetofauna

Apaisagem regional na qual se insere a
área do empreendimento encontra-se muito
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alterada, com destaque para apresença de
grandes extensões de áreas de pastagens.
Com aformação do reservatório, algumas
das áreas em que ocorrem aherpetofauna se
tomarão ainda mais fragmentadas,

contribuindo para a diminuição dessas
populações.

Assim, éimportante que se taça um
programa de monitoramento da

herpetofauna na Área de Influência Indireta e

de Entorno do reservatório, para a
verificação das condições de adaptação desta

épocas do ano, procurando

caracterizar abundando e padrõesde
sazonalidade na atividade dos
indivíduos;

• Procurar determinar padrões de
dinâmica populacional, tais como

deslocamentos, emigração e
imigração, existência ou nãode rotas;
• Procurar estabelecer a òx^q mínima de

utilização porindivíduo, patase

determinar ospossíveis processos de
relocação dos mesmos.

comunidade frente à nova composição

ambiental. O objetivo principal será a
caracterização da composição das espécies
nos ambientes, além da avaliação de possíveis

Ameaçada de Vixtinção

modificações nas comunidades, incluindo as

registraram espécies de aves ameaçadas de

relacionadas aos ambientes florestais.

extinção eregionalmente raras. As espécies
florestais enquadradas nestas categorias se

Este estudo será essencial para a
conservação destas espécies, servindoainda

como subsídio para futuros projetos de
manejo.

Subprograma de Monitoramento dojacarí-do•

papo-amarelo

Basicamente, este programa irá englobar
ainvestigação do status das populações de
Caiman laúrostris, baseando-se nos seguintes
aspectos:

• Procurar verificar precisamente os

habitais de ocorrência desta espécie na
área em questão;

• Procurar caracterizar os ambientes de
maior ou menor abundância de

indivíduos,

• Micro-ambientes específicos

preferenciais de ocupação pela
espécie;

• Procurar verificar a preferência dos

diferentes estádios de desenvolvimento

por determinadas tipologias
ambientais;

• IVocurar estimar a população presente
na região;

• Procurar determinar padrõesde
composição, como, razão sexual,

crescimento individual e faixa etária;
• frocurar determinar a existência de
grupos reprodutivos;

• fVocurar determinar padrões
reprodutivos, como época de

reprodução, locais de postura, número
de ovos, recrutamento;

• Realizar censos das populações nos
locais de amostragem em diferentes

Programa de Monitoramento daAvifa
wibta

Os estudos avifaunísricos executados

encontram rarefeitas em toda a região

estudada, além disto, várias outras aves

incluídas nestas categorias foram
mencionadas em registros fidedignos,
possuindo valor de conservação nãosomente

local, mas anível regional eaté mesmo,
nacional, por estarem em processos de
extinção em todo o Brasil. Sendo assim,
torna-se necessário a realização de

levantamentos que promovam maiores
investigações em fragmentos de floresta
estacionai e ciliar presentes na Ali e ATD do

empreendimento, com enfoque específico na
procura e monitoramento de suas

populações.

Os levantamentos sistemáticos deverão
ser feitos através do uso de censos matutinos

e vespertinos (através de transectos) em

diferentes fragmentos florestais. Deverá ser

mapeada adistribuição das populações
encontradas de espécies raras e ameaçadas de

extinção eanalisados os padrões geográficos
obtidos, visando gerar subsídios para a
tomada de ações específicas ã sua
conservação na bacia do rio Mucuri.

Meio antrópico
Socioccon omia

Programa de Educação Ambiental
Alei n.° 9.795, que institui a Política
Nacional de Educação Ambiental, conceitua

educação ambiental como "os processos por
meio dos quais o indivíduo e a coletividade

constróem valores sociais, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências voltadas
para a conservação do meio ambiente".
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Também afirma seraeducação

ambiental elemento essencial e permanente
da educação nacional. Nesse sentido, um
projeto de educação ambiental deve andar
passoa passocom o processo de educação e

localizados na área aser afetada pela PCH
Mucuri serão utilizados como base de

discussão as seguintes opções:
• indenização (pagamento em dinheiro

ter umhorizonte de longo prazo.

Os objetivos principais deste Projeto
incluem:

• auxiliar a execução ambientalmente

correta das obras civis da PCH Mucuri;
• promover a identificação do modode
agir com o preservação do meio

ambiente e a segurança pessoal pelos
funcionários contratados para a

pela compra do terreno);
• permuta de terras e benfeitorias;
• retocação da benfeitoria na área
remanescente e negociação somente

da área a serafetada;
• negociação do remanescente do
terreno,
• reassenlamento rural

2- Produtores Rurais não Proprietários

construção da PCH Mucuri;

• divulgar valores de preservação dos
recursos naturais na AID.

O Projeto de Educação Ambiental

estará voltado para os seguintes públicos:
• gerência do canteiro de obras;

• funcionários do canteiro de obras;
• proprietários rurais da AID;

• população do povoado de Maravilhas
e de Presidente Pena.

Além dos proprietários, deverão ser

contemplados, noprocesso 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:
• indenizaçãodas benfeitorias e
lavouras;

• viabilização de relocação das
benfeitorias;
• negociação com o produtor não
proprietário concomitante ao
proprietário da terra;

Programa de Negociação

Este Programa visa definir eexplicitar
as formas de tratamento eoscritérios para a

negociação aser empreendida com os grupos
de interesse afetados para aconstrução da
PCI I Mucuri, de forma que osmesmos

• opção pelo programa de
reassentamento rural;

• negociação de imóveis urbanos para
relocação de produtores cujas fontes

de produção e/ou emprego tenham

possam optar pela solução mais adequada,
capaz degarantir a recomposição de seu

sido suprimidas em função do

modo de vida.

empreendimento, e que não tenham

interesse em permanecer no campo.

Constituem-se públicos-alvo desse
programa as seguintes categorias:
• proprietários rurais de montante e

jusante do barramento;

• categorias de não proprietários que
terão suprimidas sua fonte de renda
e/ou moradia.

0 Programa ora apresentado tem
caráter conceituai, cumprindo, portanto,
nesta fase,a função de estabelecer os critérios

mínimos para o início dasdiscussões com os

públicos-alvo, conforme aseguir

Programa de Saúde

Será implantado em apoio ao
ambulatório previsto para o canteiro de
obras.

Os Públicos-alvo serão:

• Trabalhadores da obra;

• Proprietários rurais/moradores da AID;
• Moradores da área de entorno.

Para isto, estão prexistas as seguintes
ações:

apresentado:

1 - Proprietários Rurais

Para os proprietários de terrenos rurais

1- Implantação de ambulatório no

canteiro de obras paraatendimento aos
trabalhadores vinculados ao

ea."

V
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empreendimento, contando com

profissionais da área de saúdefmédico e
auxiliares);
2- Celebração de convênios com

laboratórios de análises clínicasde Carios

Chagas e com a Fundação Nacional de
Saúde;

3- Assegurar as condições sanitárias da
áreados canteiros, o tratamento de acidentes
com animais peçonhentos, manter

suprimento de soro para atendimento
também aos moradores da AI.

4- Implantar Programa de Educação da
Saúde voltado paraos trabalhadores da obra
e moradores da AID, objetivando a
prevenção e controle das DST's e de

situações de gravidez.

5- Desenvolver campanhas de educação
sexual e garantir estoque de preservativos e

medicamentos para tratamentos de Doenças
Sexualmente Transmissíveis

6- Como medida compensatória,
propõe-se o reforço ao Posto de Sáude de

Presidente Pena, bem como a reativação do
Postode Saúde do povoado de Maravilhas,

comprometendo-se o empreendedor a
assumir custos referentes à melhoria das

instalações, equipamentos c material de
consumo.

Este Programa terá início após a
obtenção da Licença de Instalação-Ll,
quando deverá iniciar-se o processo de
recrutamento de trabalhadores para as obras
complemen tares e de engenharia dos
referidos empreendimentos.

Programa de Mobilização de Mão-de-Obra
Este programa visa estabelecer diretrizes
parase procederà mobilização da mão-de-

processo de recrutamento e

cadastramento da mão-de-obra

disponível emcoda município;
• repassar às Prefeituras e entidades

parceiras o perfil da mão-de-obra a
ser requerida, possibilitando a

formação do cadastro para seleção.
• estabelecer parcerias com as
instituições ou entidades com

experiência em qualificação de mão-

de-obra , com vistos a promover o
treinamento adequado do público
selecionado.

O Programa de mobilização de mão-deobra deverá ter início após a concessão da LP
Quanto à contratação, esta deverá se efetivar
de acordocom o cronograma das obras.
Programa de Reforço aos Núcleos Urbanos de
Entorno

OPrograma ora proposto tem por
objetivo viabilizar ações de reforço à infraestrutura dos núcleos urbanos localizados

próximos a área de interesse do projeto,
representados peb distrito de Presidente
Pena e pelopovoado de Maravilha,

Estão previstas as seguintes ações:
1. Presidente Pena

• Reforço ao Posto de Saúdelocal com
a disponibilizoção de equipamentos e
material de consumo necessários,
visando atendera um provável
aumento da demanda, bem como

propiciar melhoria da qualidade do
serviço atualmente prestado para seus
moradores;

obra regional a ser requerida para a

• Reforçar o Posto Policial existente, de

implantação da PCH Mucuri.
Para a implantação do referido

forma a garantir a segurança pública

empreendimento está prevista acontratação

do distrito;

• Promover melhoria de traçado,

de 520 trabalhadores no pico das obras,

pavimentação primária e obras de

estando prevista aabsorção de 85% da região

drenagem nas vias de acesso ao local

do empreendimento.

da obra, evitando-se desta forma o
comprometimento do tráfego local;

São previstas as seguintes ações :
• divulgar, através do Programa de
Comunicação Social, os

procedimentos e as diretrizes parao
recrutamento, seleção e contratação
da mão-de-obra regional;
• envolver os rVefeifuras Municipais no

• Afixar placas educativas e informativas
no interior deste núcleo, como forma

de prevenir a ocorrência de acidentes;

• Desenvolver campanhas de educação
ambiental para seus moradores,
utilizando-se dos equipamentos sociais

disponíveis instalados. Além disso,
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devido òs carências de saneamento
básico detectadas nos trabalhos de

campo, deverão ser incorporadas
campanhas de conscientização
voltadas para a importância dos
hábitos de higiene, reforçadas
sobretudo junto às escolas.
2. Povoado de Maravilha

• Promover gestões junto a Prefeitura de
Teófilo Otoni para a reativação do
Posto de Saúde local, comprometendose o empreendedor a assumir os custos
referentes a melhoria das instalações,

equipamentos e material de consumo;
• Reforço do estrutura ou reconstrução

da ponte sobre o rio Mucuri, via de
passagem para acesso à sede de

sendo realizado;

• Organizar a discussão do projeto e
suas medidas de controle ambiental

com os diferentes grupos;

• Criar formas de participação do
público envolvido;
• Auxiliar a execução dos projetos que
prevêem a participação da
comunidade.
Patrimônio Cultural

Programa de Prospecção Arqueológica
Este programa faz-se necessário para a
salvaguarda das informações arqueológicas
históricas e pré-históricasnas áreas ADA e

Ali da PCH Mucuri A Área de Influência,
também seráalvo de inspecções para a

Pavão, localidade com a qual os

consolidação e compreensão dos vetores
ocupacionais em períodos pré-históricose

moradores de Maravilha mantêm

históricos,

maior relacionamento;

Estão previstas as seguintes ações:

• Promover campanhas de Educação
Ambiental similares às indicadas para

• Transectos e sondagens para

o distrito de Presidente Pena,

reforçadas ainda por outras que visem

averiguação de sítios sub-superficiais;
• Configuração da malha de pesquisa;

as formas de convivência com o novo

• Levantamento arquitetônico dos

ambiente a ser formado, tendo em

vista que o povoado deverá ficar

próximo à área de remanso do
reservatório.

Programa de Comunicação Social

testemunhos históricos na AID e Ali;

• Levantamento topográfico, fotográfico

e gráfico dos vestígios e evidências
arqu eológicos;
• Elaboração de Relatório Técnico e
Programa de Resgate Arqueológico.

A Licença Previa corresponde à fase

preliminar do planejamento do
empreendimento. Ela atesta a viabilidade

Este programa deverá serexecutado
antes do início das obras.

ambiental, aprovando sua localização e sua

concepção. Do ponto de vista da
comunicação,é esse o momento de tecer o
diálogo com os públicos interessados na
Pequena Central Hidrelétrica, nos impactos

execução das obras- Para isto será realizado o

ambientais e nas medidas de mitigação ou

acompanhamento das obras, seguindo o

compensação.
O objetivo geral do projeto de
comunicação c estruturar o diálogo entre o
empreendedor e os diferentes públicos, a fim

cronograma de atividades da implantação do
empreendimento.

de administrar a ocorrência de conflitos, dar

transparência às etapasdo empreendimento e
construir uma imagem positivado
empreendedor, criando um bom
relacionamentocom os públicos.
Como objetivos específicos, temos:
• Divulgar, em cada etapa, o que está

•

Monitoramento Arqueológco
Este programa se faz necessário para o
salvamento do patrimônio cultural durante a

Ações Previsras:

• Educação Patrimonial - palestras
visando a sensibilização dos operários
e chefias quanto ao entendimento e

proteção do Ratrimònio Cultural;
• Acompanhamento das atividades
potencialmente geradoras de impactos;

• Proposição de medidas de sinalização
e proteção dos sítios.

»
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O períodode realização desteprograma
deverá ocorrer durante as fases de

implantação da obra e durante o períodode
operação, até que se conclua todo resgate e
salvamento do patrimônio culmral e
arqueológico da AID.

benéficos de conservação de populações de
fauna e flora silvestres. Desta forma, será
favorecida a conservação efetivade amostras

de biodiversidade regional. Além disto, a UC

irá contribuir para a manutenção da qualidade
de mananciaisde água e lazer aos moradores
locais, entre outros fatores. De acordo com a

Programa de Re^stro/Documentação do
Patrimônio FMficado

Este programa se faz necessário parase

proceder a identificação, registro e divulgação
de memória e valorização patrimonial. O
objetivo principal é o registro/dociimentação
da memória histórica local

Estão previstas as seguintes ações:

Resolução CONAMA 002/96, os
empreendimentos que causaremdanos em

ecossistemas'deverão custear (comvalor
mínimo de 0,5% do valor do investimento da

obra) a implantação deestações ecológicas
ou atividades e/ou aquisição de bens para
Unidades de Conservação jáexistentes ou a
serem implantadas, como medida de
compensação.

• Identificação e Documentação/Registro

Asáreas sugeridas paraestudo são:

do acervo de Bens Imóveis e

Integrados.

O período para realização dos trabalhos
é a fase de instalaçãoda obra e durante o

• Alternativa 1 - Mata da Califórnia, devido
ao grande tamanho apresentado de área

florestada (cerca de 1.000 hectares),
relevante grau de conservação, altos

períodode operação, até que se conclua o
registro do patrimônio edificado da AID.

índices de riqueza, abundância e
diversidade de aves, e ocorrência de

Medida Compensatória

espécies ameaçadas, raras e endêmicas,

Projeto de Criação da Unidade de
Conservação
Acriação e a gestãode áreas protegidas
são consideradas essenciais para a

entre outros parâmetros;

•

Alternativa 2 - situa-se próxima às

coordenadas UTM 8054/279, na Ali do
empreendimento. Constitui
remanescentes florestais secundários com

conservação da biodiversidade e ecossistemas

bomestado de conservação,

naturais (Costa et ai., 1998). A PCH Mucuri
está localizada em uma região

estacionai semidecídua, em estágio

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 parteda
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 de
A formação do reservatório irá

demandar a retirada de pequenos setores de
capoeirade floresta estacionai semideciduale

de mataciliar que, mesmo fragmentadas e
apresentando diferentes estágios sucessionais,

são consideradas ecologicamente importantes
no contexto local.

A implantação de uma Unidade de
G>nservação ira maximizar os efeitos

representado por espécies da floresta
intermediário de sucessão.

• Alternativa 3 - localiza-se próxima às
coordenadas UTM 8059/285, nas

proximidades da Pedra da Forquilha, na
Ali. A cobertura vegetal é representada
por capoeira de floresta estacionai

semidecídua. em topo de morro, até

proximidades da pedrada forquilha.

