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aPreSeNTaÇÃO
O presente Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) é um documento que compõe
o processo de Licenciamento Prévio (LP) da Pequena Central Hidrelétrica (PCH)
Caiçara, gerenciada pela empresa Minas PCH S.A. As conclusões aqui apresentadas refletem os resultados alcançados durante a elaboração do Estudo de
Impacto Ambiental (EIA), realizado pela equipe técnica da Limiar Consultoria e
Projetos Ltda. O objetivo da PCH Caiçara é gerar energia elétrica e sua implantação está prevista no rio Carinhanha, entre os municípios de Bonito de Minas,
em Minas Gerais e Cocos, no estado da Bahia.
O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) foi elaborado por profissionais de diversas áreas do conhecimento humano, por meio de levantamentos realizados na
região onde está previsto o empreendimento e de pesquisas em livros, artigos
científicos e materiais digitais sobre temas relacionados à área de abrangência
do projeto.
O conteúdo deste Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) é um resumo das informações apresentadas no Estudo de Impacto Ambiental (EIA). Entre as principais
características do empreendimento, o RIMA demonstra como será o processo
de construção da PCH Caiçara, os programas ambientais que procuram minimizar ou eliminar os possíveis impactos negativos e as atividades desenvolvidas
para preservar a situação socioeconômica local.
O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) pode ser consultado, em sua versão completa nas prefeituras municipais e junto ao IBAMA pelo endereço eletrônico:
www.ibama.gov.br/licenciamento.
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Identificação do Empreendimento: Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Caiçara
Processo ANEEL: nº 48500.006086/2009-16
Processo IBAMA: nº 02001.011484/09-84
Representante Legal: José Guilherme Antloga do Nascimento
Nome ou Razão Social: Minas PCH S.A
CNPJ: 07.895.905/0001-16
CTF: 3224340
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 874 • 10º andar, sala 1009
Funcionários • Belo Horizonte • MG, CEP: 30112-020

IdeNTIFICaÇÃO
dO eMPreeNdIMeNTO
e dO eMPreeNdedOr
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Nome ou Razão Social: Limiar Consultoria e Projetos Ltda.
CNPJ: 65.308.025/0001-00
CTF: 50983
Representante Legal: Virgínia Campos
CREA MG: 26714/D
CTF: 111618
Endereço: Rua Desembargador Jorge Fontana, 80 • Conj. 701/706
Belvedere • Belo Horizonte • MG • CEP: 30320-670.
Tele/Fax: (031) 3286-3007

IdeNTIFICaÇÃO
da CONSULTOrIa
aMBIeNTaL
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RESUMO

POTÊNCIA INSTALADA: 19, 5 MW
ÁREA DO RESERVATÓRIO: 7, 99 km2
NÍVEL D`ÁGUA DE jUSaNTe: 624 m
NÍVEL D`ÁGUA DE MONTaNTe: 657 m
QUEDA BRUTA: 33 m
VAZÃO MÉDIA DE LONGO TERMO: 47, 4 m 3/s
rIO CarINhaNha

O eMPreeNdIMeNTO
Para uma melhor compreensão do leitor,
apresentaremos a seguir os objetivos,
justificativas,

localização,

acessos,

áreas afetadas e outros aspectos
fundamentais

que

caracterizam

o

processo de licenciamento ambiental
da construção e operação da Pequena
Central Hidrelétrica (PCH) Caiçara.
8
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IMageM ILUSTraTIva e
SIMPLIFICada dO FUNCIONaMeNTO
de ParTe de UMa USINa
hIdrOeLéTrICa.

OBjeTIvOS
O objetivo da implantação da Pequena Central Hidrelétrica
(PCH) Caiçara é contribuir para o aumento e qualidade da produção de energia elétrica, por meio da força da água do rio
Carinhanha. Uma PCH é compreendida como uma fonte de
energia limpa, pois é concebida por meio de fontes renováveis, que não poluem, em substituição a outras fontes como
a queima de combustíveis fósseis e resíduos industriais, que
geram um grande número de poluentes.

jUSTIFICaTIvaS
Um empreendimento de geração de energia é altamente favorável para o crescimento do Brasil, já que a energia elétrica é base
fundamental para inúmeras atividades econômicas no país.

Caiçara irá contribuir para esse percentual projetado para o
decênio com aproximadamente 0,03 %, o que corresponde
ao atendimento energético de uma cidade de aproximadamente 200 mil habitantes.
A implantação da PCH Caiçara reduzirá custos e aumentará
a confiança do mercado nacional quanto à energia produzida
na região. A energia produzida será encaminhada para o Sistema Interligado Nacional (SIN), órgão responsável pela distribuição de energia no Brasil. Além disso, o empreendimento
contribuirá com mais qualidade de vida para a população local. A PCH Caiçara proporcionará maior qualidade da energia
em função de sua localização periférica no sistema de distribuição de energia nacional, aumentando a estabilidade da
energia nesta região. Sendo assim, as interrupções/cortes no
fornecimento de energia serão menos frequentes na região.

Por meio do Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE),
elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), é definido um cenário de referência para a implantação de novas
instalações na infraestrutura de oferta de energia, necessárias para que as demandas de crescimento do mercado sejam
atendidas.
De acordo com o PDE 2020 (EPE 2011), em 31/12/2009, o
Brasil possuía 103.598 MW. Para o ano de 2020, a capacidade
instalada nacional deverá atingir o valor de 171.138 MW, um
aumento de cerca de 65 % do potencial instalado (67.540
MW). Com potência instalada prevista para 19,50 MW, a PCH

DE ACORDO COM OS ESTUDOS
REALIZADOS
CAIÇARA,

PARA
O

IMPLANTAÇÃO

A

PCH

PROJETO

DE

PODE

SER

CONSIDERADO IMPORTANTE TENDO EM
VISTA O CRESCIMENTO NA DEMANDA DE
CONSUMO DE ENERGIA NO BRASIL.

Área de INSerÇÃO da PCh CaIÇara

Fonte: EPE. 2011. Plano Decenal de Expansão de Energia 2020 / Ministério de Minas e Energia.
Empresa de Pesquisa Energética. Brasília: MME/EPE. 2 v.: il. 1. 277 p.
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LOCaLIzaÇÃO
A Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Caiçara tem sua localização prevista no rio Carinhanha, afluente pela margem esquerda
do rio São Francisco, na zona rural dos
municípios de Bonito de Minas, estado de
Minas Gerais, e de Cocos, estado da Bahia. Seu futuro barramento será instalado a
268 km de sua foz no rio São Francisco.
Foram realizados estudos em busca da
alternativa mais adequada de localização
para o empreendimento. Esses estudos
buscaram identificar possibilidades de otimização dos arranjos previstos nos estudos de Inventário Hidrelétrico - aprovado
pela Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL) - e no Projeto Básico, levando em
consideração aspectos técnicos de engenharia e ambientais, os quais concluíram
que a alternativa locacional mais viável é
aquela definida no EIA/RIMA da PCH.
Além da PCH Caiçara, ainda estão previstos
para o rio Carinhanha outros seis aproveitamentos hidrelétricos, que se encontram em
diferentes fases de estudo. Para a bacia do
rio Itaguari, principal afluente pela margem
esquerda do rio Carinhanha, incluindo o

Riacho do Meio, estão previstos outros 19
aproveitamentos hidrelétricos.

aCeSSOS
Para a definição do melhor acesso ao local
do aproveitamento, foram realizados estudos preliminares de engenharia, identificando os pontos de acesso mais precários,
os quais deverão passar por melhorias à
época da construção do empreendimento.
Esses estudos indicaram como rota preferencial o percurso partindo de Montalvânia/MG, por ser este o caminho que possui atualmente as melhores condições de
acesso.
Dessa forma, o acesso ao barramento é feito por estrada de terra, saindo da cidade de
Montalvânia/MG em direção à Vila Cachoeira
do Gibão, trajeto de aproximadamente 70 km.
Após a localidade de Cachoeira do Gibão
segue-se na direção montante por estrada
que acompanha o rio Gibão até o ponto das
coordenadas 496.060/8.370.880 (UTM),
onde se toma à direita e se segue até alcançar a casa do Sr. Martinho (coordenadas UTM 495.585/8.375.763). Em seguida,
segue-se a pé até as proximidades do eixo.

MaPa de LOCaLIzaÇÃO e aCeSSOS
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Sedes Municipais
Acesso ao Empreendimento
Rodovias
Cursos d'água
Miravânia
Mancha
Urbana

Limites Estaduais
Reservatório PCH

eSTUdOS daS aLTerNaTIvaS
LOCaCIONaIS

POLíTICaS e PLaNOS
gOverNaMeNTaIS

Para a escolha da melhor alternativa de localização de um

O Estado é responsável pelo estabelecimento de políticas e
diretrizes voltadas ao setor energético, visando ao desenvolvimento sustentável do país.

aproveitamento hidrelétrico é imprescindível considerar aspectos socioambientais aliados aos aspectos técnicos e econômicos do projeto. Na tomada de decisão sobre o local mais
adequado para a instalação da PCH Caiçara, buscou-se unir
a viabilidade técnica e econômica ao maior ganho socioambiental possível.
A localização do eixo definido para a PCH Caiçara foi estabelecida a partir dos estudos do relevo e da geologia da região
de inserção. Quando comparado a outras possíveis alternativas, o relevo do local escolhido mostra-se favorável, pois

Atualmente, o crescimento da capacidade de geração de
energia elétrica no Brasil é definido com base em estudos de
planejamento elaborados pelo Estado com projeções para até
30 anos, como o Plano Nacional de Energia de Longo Prazo e
o Estudo de Evolução da Matriz Energética. Já com projeções
de médio e curto prazo, que cobrem períodos de até 10 anos,
são elaborados os chamados Planos Decenais de Expansão
do Setor Elétrico (PDEE).

permite que o fechamento da barragem movimente menores
volumes.
No Estudo de Impacto Ambiental (EIA) foi analisada a possibilidade de deslocamento do eixo para cerca de 250 metros
a jusante do eixo original, definido no Projeto Básico. Essa

A realização de grandes eventos no país nos próximos anos,
como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos,favorecem o
crescimento da economia do país. Porém, esses eventos somente serão possíveis com a expansão da matriz energética
brasileira.

mudança resultaria em um aumento considerável na área do
reservatório da PCH Caiçara e no surgimento de um impacto negativo direto sobre a Vereda Caiçara. Foram realizadas,
também, análises econômicas para a alternativa de deslocamento do eixo; porém essas análises não se mostraram favoráveis em relação à alternativa definida no Projeto Básico.
Posteriormente, visando confirmar que a alternativa definida
no EIA da PCH Caiçara constitui de fato a opção que apresenta o melhor rendimento técnico-econômico associado aos
menores impactos socioambientais, foi feita nova simulação
locacional do empreendimento. A proposta foi deslocar a
barragem para cerca de 2,0 km a montante com o objetivo
de reduzir ainda mais o reservatório. O novo recuo do barramento resultou na criação de um trecho de vazão reduzida
com aproximadamente 2,5 km de extensão. Essa alternativa
tornaria a geração de energiamenos eficiente, em função de
perdas de carga ao longo do extenso circuito adutor. A análise
realizada mostrou que, apesar de haver uma diminuição da
área do reservatório, a criação de um trecho de vazão reduzi-

Adicionalmente, é importante destacar os Leilões de Energia,
promovidos semestralmente pelo Governo Federal visando a
contratação de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração, como a PCH Caiçara. É um esforço governamental para o pleno atendimento à crescente demanda
energética, prevista nos planos e programas de expansão do
setor elétrico.
Nesse contexto, a PCH Caiçara pode
ser considerada, em sua concepção, um empreendimento de utilidade pública que trará benefícios à
sociedade brasileira como um todo.
Isso porque, por meio de políticas governamentais aliadas a ações privadas,
a energia gerada será disponibilizada
através do Sistema Interligado Nacional
(SIN) e atenderá parte da demanda futura por energia.

da faria com que não houvesse uma diminuição nos impactos socioambientais do projeto.
Com os estudos de alternativas locacionais realizados para
a PCH Caiçara foi possível concluir que o local proposto no
licenciamento ambiental, por meio do EIA, apresenta os maiores ganhos técnicos, econômicos e ambientais, otimizando a
proposta contida no Inventário Hidrelétrico ao preservar a Ve-

rIO CarINhaNha

reda da Caiçara, área de significativa importância ambiental.
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deSCrIÇÃO dO eMPreeNdIMeNTO

BarraMeNTO: estrutura de terra e enrocamento, com 550
m de comprimento, responsável por reter a água do rio e direcioná-la ao circuito de adução.

CaNTeIrO de OBraS: instalações pré-fabricadas como alojamentos, vestiários, banheiros, administração, oficina mecânica, depósito, estoque, posto médico e outros.

verTedOUrO: quando o reservatório chegar ao seu volume
máximo, a água irá passar por cima do vertedouro, que se
desenvolverá transversalmente ao rio Carinhanha.

SUBeSTaÇÃO (Se): localizada próxima à Casa de Força, será
do tipo convencional, onde serão instalados o transformador
e as estruturas de saída da linha de transmissão para conexão ao sistema da SE Montalvânia.

CIrCUITO de adUÇÃO: conjunto de condutos responsáveis
por levar água do reservatório para as turbinas geradoras localizadas dentro da casa de força.

R io

Ca r

in h a

nha

CaSa de FOrÇa: estrutura que abriga as turbinas geradoras, equipamentos responsáveis pela geração de energia.

LINha de TraNSMISSÃO (LT) e CONeXÃO: interligação
com o Sistema CEMIG feita por meio de LT’s projetadas com
capacidade suficiente para transportar a potência máxima da
PCH Caiçara.

SUBESTAÇÃO
BARRAMENTO

VERTEDOURO

CASA DE
FORÇA
CIRCUITO DE
ADUÇÃO

CANTEIRO

PCH CAIÇARA

Canteiro
Reservatório PCH
(área do reservatório 7,99 km )

Limite da APP
0

80

160
0

320
m

12

rIMa • PCH CAIÇARA

(50 metros)

CONSTrUÇÃO dO eMPreeNdIMeNTO
Caso seja atestada a viabilidade ambiental e seja concedida a Licença Prévia,
o projeto e demais programas serão detalhados para avaliação da concessão
da Licença de Instalação. Após a obtenção da Licença de Instalação, a partir
da análise e aprovação emitida pelo IBAMA, estima-se a construção da PCH
Caiçara em até 28 meses.
Está prevista a contratação de cerca de 260 trabalhadores para as atividades
diretamente ligadas à implantação da obra. A prioridade para as contratações
será dada à população dos arredores do empreendimento, por meio de parcerias com o poder público local.
Para o conhecimento da população local sobre as vagas disponibilizadas mediante a implantação da PCH Caiçara, serão criados canais de comunicação
para divulgação e localização dos postos de cadastramento.
Já identificados nos estudos realizados na área de localização do empreendimento, os materiais de construção, tais como rochas, argila e areia serão obtidos em áreas próximas à obra. Esses materiais serão processados no próprio
canteiro e utilizados nas diversas construções do empreendimento.
A energia necessária à execução das obras da PCH poderá ser obtida por meio
de conexão/seccionamento da linha básica da CEMIG existente nas proximidades do empreendimento. Para tanto, à época da construção deverá ser feito um
estudo sobre o suporte da rede básica. Complementarmente a energia poderá
ser obtida por meio de geradores movidos a combustível fóssil, garantindo o
suprimento emergencial.

rIO CarINhaNha

a IMPLaNTaÇÃO
1ª FASE • deSvIO dO rIO
Construção da estrutura de desvio e das
demais estruturas da margem direita:
tomada d’água/ barragem e margem direita
/ casa de força.

1
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a IMPLaNTaÇÃO
2ª FASE • OBraS CIvIS
Lançamento das ensecadeiras de montante e jusante, construção do vertedouro e da barragem / margem esquerda e continuação
da construção das demais estruturas da margem direita tomada d’água / barragem e margem direita / casa de força.

2

3ª FASE • eNChIMeNTO dO reServaTÓrIO
Etapa final da obra, remoção das ensecadeiras, as estruturas de desvio são fechadas e concretadas, iniciando-se o enchimento do reservatório, comissionamento dos grupos turbina-geradores e a respectiva operação comercial. A área inundada prevista é de 7,99 km2.

3

a OPeraÇÃO
A PCH Caiçara irá operar a fio d´água, o que indica que a quantidade de água que chega ao reservatório é a mesma que
será liberada posteriormente pela casa de força. Ou seja, a geração de energia será feita sem alterar a vazão natural do rio,
indicando que o reservatório não terá função de armazenamento de água. Sendo assim, o nível do reservatório permanecerá
sempre o mesmo após sua formação.
14
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ChaPada

Área de eSTUdO
Área de Estudo compreende todo o

A Área de Influência da PCH Caiçara foi dividida assim:

ambiente socioambiental que poderá

• ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII): refere-se ao
território onde as interferências, reais ou potenciais,
são sentidas de maneira secundária, com menor
intensidade;

sofrer modificações, direta ou indireta,
mediante a construção e o funcionamento da Pequena Central Hidrelétrica
(PCH) Caiçara. O total conhecimento
sobre a Área de Estudo torna-se extremamente importante para que sejam
identificados os possíveis impactos da
implantação do empreendimento.

• ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID): cobre os locais
onde as condições sociais, econômicas e culturais,
além das características físicas e ambientais, sofrem
maiores influências;
• ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA): locais de
intervenção direta do empreendimento, onde serão
executadas as obras e formado o reservatório.
O estudo de cada uma das divisões da Área de Influência
foi realizado para o Meio Natural (água, solo, animais e
vegetação) e para o Meio Socioeconômico (população).
rIMa • PCH CAIÇARA
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Área de INFLUêNCIa INdIreTa (aII)

(AII) foi definida de acordo com os municípios próximos ao

Definida para o meio natural a Área de Influência Indireta (AII)

portantes na região. Tal critério de definição se baseou no

abrange toda a sub-bacia hidrográfica do rio Carinhanha,

fato de estes municípios serem os melhores em condições

inclusive seus afluentes como os rios Cochá e Itaguari. No

de atender eventuais demandas geradas pelos envolvidos na

entanto, essa definição não é fixa e pode alterar-se conforme

implantação e operação do empreendimento.

rio Carinhanha, que apresentam estrutura e economia im-

temas específicos em análise.
São municípios da Área de Influência Indireta (AII): Coribe
Ao estudar os peixes, por exemplo, considera-se uma abor-

(BA), Feira da Mata (BA) e Cônego Marinho (MG), que são as

dagem em escala maior, no contexto da bacia hidrográfica,

cidades mais próximas a Bonito de Minas (MG), Cocos (BA) e

neste caso do rio São Francisco. Assim, a Área de Influência

Montalvânia (MG), as sedes municipais diretamente afetadas

Indireta da PCH Caiçara é de 16.443,50 km², que correspon-

pela PCH Caiçara. O município de Januária (MG) também foi

de ao rio Carinhanha.

inserido na área da AII por ser sede microrregional e, portanto, referência para os municípios diretamente afetados em

Já para o meio socioeconômico a Área de Influência Indireta

diversas demandas e serviços, como saúde e educação.

Área de INFLUêNCIa INdIreTa (aII)
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Itacarambi

Legenda
Cursos d'água
AII - Meio Natural
AII - Meio Socioeconômico
Reservatório PCH
Limites Estaduais

Área de INFLUêNCIa dIreTa (aId)

Área de INFLUêNCIa dIreTa (aId)
A Área de Influência Direta (AID) engloba um espaço total de
184,47 Km² e foi definida para o meio natural a partir das
microbacias de drenagem que contribuem diretamente para
o reservatório do empreendimento.
Para o meio socioeconômico, foram consideradas como AID
as sedes urbanas dos municípios de Bonito de Minas (MG),
Cocos (BA) e Montalvânia (MG), além dos povoados rurais
ribeirinhos mais próximos à área de estudo, como Novo Horizonte (MG), Sumidouro (MG), Cachoeira do Gibão (MG) Lodo
(BA), Lages (BA) e Porto Cajueiro (BA/MG).

Área de INSerÇÃO da PCh CaIÇara

rIMa • PCH CAIÇARA
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Área dIreTaMeNTe aFeTada (ada)
A Área Diretamente Afetada, para o meio natural, será ocupada pelas estruturas físicas e de apoio, como os acessos
internos, o canteiro de obras, a barragem, a casa de força, as
áreas de empréstimo e de bota-fora. Terras a serem alagadas pelo reservatório, excluindo a área ocupada naturalmente
pela calha do rio Carinhanha, também estão na Área Diretamente Afetada.
A área total da ADA corresponde a cerca de 9,93 km², já incluída a Área de Preservação Permanente (APP) de 50 m no
entorno do reservatório.
Baseada a partir das propriedades rurais, próximas à área
a ser ocupada pelas estruturas físicas e de apoio, além da
bacia de inundação, foi definida a Área Diretamente Afetada
para o meio socioeconômico.
As Áreas de Preservação Permanente (APP´s) do futuro reservatório representarão espaços restritos às propriedades
rurais, também classificadas como Área Diretamente Afetada. Ressalta-se que nenhum povoado ou aglomerado urbano
será diretamente afetado pelo empreendimento.

deSCIda da Serra da CaPIvara

Área dIreTaMeNTe aFeTada (ada)
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dIagNÓSTICO aMBIeNTaL

MeIO FíSICO
CLIMa
A temperatura da sub-bacia do rio Carinhanha varia,
anualmente, entre 22,4ºC e 26,4ºC, sendo os meses de
junho, julho e agosto os mais frios, com mínima de 15,3ºC.
Os meses mais quentes são outubro e novembro, época
de maior insolação na região, com temperatura máxima
de 32,8°C.

março, com fortes chuvas em dezembro. Do contrário, o tempo
de seca, começa em abril até setembro, com a estiagem
atingindo seu nível crítico no trimestre de junho a agosto.

O regime de chuvas é marcado por dois períodos
bem distintos: o período chuvoso, que coincide
com o verão e o período seco, que acontece no
inverno. O período chuvoso na região da PCH
Caiçara acontece entre os meses de outubro a

Por se tratar de uma região com temperaturas elevadas na maior parte do ano, a
intensidade dos ventos é baixa, sendo que os meses de agosto e setembro apresentam
maior intensidade, coincidindo com o inverno na região.
20
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geOLOgIa
A geologia é a ciência que estuda a estrutura da Terra, sua
origem, natureza e transformações.
Foram encontradas muitas formações geológicas na região
do empreendimento, com destaque para a Urucuia. O perfil
principal da Formação Urucuia é a presença de arenitos finos
e médios, com tendência de se tornarem argilosos.

geOMOrFOLOgIa
A geomorfologia compreende o estudo do relevo, ou seja,
das formas da superfície terrestre.

areNITOS

No entorno do rio Carinhanha identificam-se quatro unidades
de relevo – chapada, superfície ondulada, terraços e planícies
aluviais, superfície de domínio cárstico (áreas de calcário).

PedOLOgIa
A pedologia mapeia e classifica os diferentes tipos de solo.
Os Neossolos Quartzarênicos e Latossolos Amarelos são
os principais solos na região da PCH Caiçara. De modo
geral, foram identificados solos com baixa possibilidade de
atividade agrícola.

PrOCeSSOS erOSIvOS
Durante os levantamentos na área de inserção PCH Caiçara,

aNIMaIS BeBeNdO ÁgUa

foi encontrada apenas uma ocorrência de erosão. Este
baixo índice de erosões pode estar ligado à pouca ocupação

De acordo com a Resolução CONAMA nº 357/2005 e o Índice

antrópica e ao alto índice de conservação da vegetação

de Qualidade das Águas (IQA), os resultados apontaram nível

local. A manutenção da vegetação nativa contribui para a
diminuição do surgimento de processos erosivos.

reCUrSOS hídrICOS

de qualidade bom para a água do rio Carinhanha. Porém, a
água é considerada imprópria para consumo humano, sem o
devido tratamento, de acordo com a Portaria 514, do Ministério
da Saúde.

O rio Carinhanha é um dos principais do sertão brasileiro e
divide os estados de Minas Gerais e Bahia, compreendido
como a região do médio São Francisco. O rio Cochá e o rio
Itaguari são os dois principais afluentes do Carinhanha.

USOS da ÁgUa

Foi registrada durante o levantamento da qualidade da
água, a presença do caramujo (Biomphalaria) vetor da
esquistossomose no rio Carinhanha. De acordo com os dados
apresentados pelo Departamento de Informática do Sistema

Conforme as pesquisas de campo, a pesca, a recreação (banho

Único de Saúde (DATASUS), foram registrados apenas um

e natação), a dessedentação animal (animais bebendo água)

caso de esquistossomose no município de Bonito de Minas e

e o abastecimento humano (lavar, beber e cozinhar), nessa

sete em Cocos ao longo dos últimos dois anos, indicando que

ordem de importância, são as principais utilizações da água

não se trata de uma doença relevante na região. Contudo, os

na região da PCH Caiçara

dados sobre a doença entre a população da Área Diretamente
Afetada (ADA), indicam se tratar de uma das mais comuns

QUaLIdade daS ÁgUaS

entre os moradores locais. Visando a prevenção e o controle

Por meio de seis estudos de campo, realizados nos meses de

desta espécie de caramujo, especialmente após a formação

fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e novembro de 2011,

do reservatório, foi proposto o Projeto de Monitoramento e

foi elaborado o perfil da qualidade da água, em vários pontos

Controle da Malacofauna, a fim de permitir a proposição de

do rio Carinhanha, à montante e jusante do futuro barramento.

ações efetivas e específicas, caso necessárias.
RIMA • PCH CAIÇARA
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arara POUSada NaS FOLhaS dO BUrITI

dIagNÓSTICO aMBIeNTaL

MeIO BIÓTICO
Conhecer o meio ambiente local, antes da
construção do empreendimento, é muito
importante, pois possibilita analisar e
caracterizar precisamente a região que

FLOra e COBerTUra vegeTaL
Para identificar o perfil da flora (plantas), da cobertura vegetal e das unidades de conservação da Área de Influência
Indireta (AII) realizadas pesquisas em livros e outros meios
como a internet. Para a Área de Influência Direta (AID) e Área

envolve o projeto. Para tanto, a seguir

Diretamente Afetada (ADA), três pesquisas de campo foram

apresentaremos um breve diagnóstico do

o período de chuva e o período de estiagem.

Meio Biótico da região onde se pretende

A região da PCH Caiçara está inserida no bioma Cerrado,

realizadas, entre setembro e novembro de 2011, abrangendo

instalar a Pequena Central Hidrelétrica

conhecido também como Savana ou Estepe. O Cerrado está

(PCH) Caiçara.

área de 205 milhões de hectares.
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localizado em 25% do território nacional, o que abrange uma

• CARACTERIZAÇÃO DA
COBerTUra vegeTaL

1	
  
2	
  

Com grande diversidade de vegetais, o Cerrado que abrange a
região da PCH Caiçara apresentou, na Área de Influência Indireta
(AII) os seguintes perfis: Savana (arborizada, parque); Floresta
Estacional Decidual; Floresta Estacional Semidecidual e áreas de
tensão ecológica.

3	
  
4	
  
5	
  
6	
  
7	
  
8	
  

Uma das formações vegetais que tem destaque na área
de inserção da PCH Caiçara, é a Vereda. Essa formação é
característica do Cerrado e tem como principal espécie o buriti
(Mauritia flexuosa). As principais espécies identificadas nas
Veredas localizadas na área de inserção da PCH Caiçara são:
embaúba (Cecropia pachystachya), butiri mirim (Mauritiella
armata), santa rita (Richeria grandis), azeite (Rapanea parviflora),
pindaíba d’água (Xylopia emarginata). Sobre a fauna encontrada
nos ambientes de Veredas da região, destacam-se os répteis,
sendo a maioria das espécies identificadas, encontradas em
ambientes de Veredas ou próximos a eles. Os répteis utilizam
essas áreas para caça, devido à riqueza de anfíbios, insetos e
pequenos roedores.
As Veredas têm papel fundamental na manutenção da fauna do
Cerrado, funcionando como local de pouso para aves e atuando
como refúgio, abrigo, fonte de alimento e local de reprodução
para a fauna terrestre e aquática.

9	
  
10	
  
11	
  
12	
  
13	
  

Uso da terra e cobertura vegetal

Área (ha)

Afloramento de Rochas
Área Urbana
Cerrado
Floresta Estacional
Lagoas Marginais
Mata Ciliar
Solo Exposto
Cultura Agrícola
Área Alagável
Veredas
Área Desmatada sem uso, veg secundária
Área Rural de Uso Diversificado
Área de Transição

4,678.08
581.42
1,135,000.00
48,098.19
1,770.16
701.59
936.63
259,029.38
8,170.88
86,694.49
35,625.06
78,220.80
45,037.12

A principal ameaça para esses ambientes é a forte pressão da
ocupação humana, em busca de novas áreas para a prática da
agropecuária.
Entenda a quantificação das classes em uso da terra e cobertura
vegetal da sub-bacia do rio Carinhanha:

USO e OCUPaÇÃO
dO SOLO

fonte: BORGES (2009)
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A cobertura vegetal da sub-bacia do rio Carinhanha sofre
significativas alterações, devido à retirada da vegetação para
produção de carvão, atividade agropecuária e frequentes
queimadas na região.

FLOr dO CerradO (calliandra dysanTHa)

PaU-dOCe (VocHysia cinnamomea)

• PRINCIPAIS ESPÉCIES DA FLORA
Foram identificadas o total de 158 espécies vegetais, mediante os estudos de caracterização da Área de Influência Direta
(AID) e da Área Diretamente Afetada (ADA). Murici (Byrsonima
verbacifolia), pau-doce (Vochysia cinnamomea), coroadinha
(Vochysia elliptica), buriti (Mauritia flexuosa), mangabeira
(Hancornia speciosa), vinhático (Platymenia reticulata), flor
do cerrado (Calliandra dysantha) e jatobá (Hymenaea stigonocarpa). foram algumas das encontradas.
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BUrITI (mauriTia FleXuosa)

FaUNa TerreSTre
Para caracterizar a fauna terrestre da Área de Influência Indireta (AII) da PCH Caiçara, foram realizadas pesquisas sobre a
região de implantação do empreendimento, em fontes como
livros e documentos digitais. Já para analisar a Área de Influência Direta (AID) e a Área Diretamente Afetada (ADA), foram executadas campanhas de campo, abrangendo os períodos seco
e chuvoso, respeitando a sazonalidade, ou seja, as alterações
de comportamento de cada grupo de animais estudado durante
as estações do ano.
As coletas de animais silvestres foram devidamente autorizadas pelo IBAMA. Após a identificação específica para o estudo,
os animais foram soltos no mesmo local da captura.

eNTOMOFaUNa (INSeTOS)
Para identificar os insetos exisMOSQUITO aedes aegypTi:
tentes na região da PCH Caiçara,
TraNSMISSOr da deNgUe e
da FeBre aMareLa
foram realizadas duas campanhas de campo durante os meses de agosto de 2011 (período
seco) e novembro do mesmo ano (período chuvoso). O estudo buscou verificar as doenças transmitidas por insetos com
ocorrência nos municípios de Bonito de Minas/MG e Cocos/
BA. Foram coletadas informações junto aos agentes de saúde
dos municípios mencionados e também na Gerência Regional
de Saúde dos respectivos estados. Além disso, foram aplicados questionários relacionados ao tema junto a 19 famílias
residentes nas propriedades rurais localizadas na ADA.
Não foram identificados nas propriedades rurais da região
casos de doenças como dengue, doença de Chagas, elefantíase, febre amarela, leishmaniose e malária. A única doença com ocorrência identificada foi a esquistossomose que,
como já mencionado, será prevenida através do Projeto de
Monitoramento e Controle da Malacofauna para prevenção do
caramujo do gênero Biomphalaria. A prevenção das demais
doenças já acontece nas propriedades por meio de cuidados com a existência de água parada, da utilização de telas
e mosquiteiros nas residências, do uso de repelentes e ao
evitar contato com água sem tratamento, seja para banho ou
consumo humano.

aNFíBIOS (SaPOS e PerereCaS) e
réPTeIS (COBraS e LagarTOS)
O diagnóstico da herpetofauna, ou seja, dos anfíbios e répteis
da PCH Caiçara foi realizado por meio de levantamentos realizados em maio (período seco) e novembro (período chuvoso)
de 2011. As espécies de anfíbios se reproduzem com mais
intensidade no período chuvoso, quando encontram maior disponibilidade de água.
Foram escolhidos 21 pontos na AID e ADA da PCH Caiçara para a
coleta das espécies estudadas. Durante o levantamento realizado no período seco, foram registradas sete espécies de anfíbios
anuros, como sapos, rãs e pererecas. Já na campanha realizada
no período chuvoso, foram registradas 20 espécies. Entre as
espécies de anfíbios mais encontradas estão a rã-assobiadora
(Leptodactylus fuscus), o sapinho (Pseudopaludicola sp.), a Pererequinha (Dendropsophus nanus), a rã-manteiga (Leptodactylus latrans) e o sapinho-da-areia (Pleurodema diplolister).

PerereQUINha (dendropsopHus nanus)

Quanto aos répteis, foi identificado um total de dez espécies
nos dois levantamentos. Entre as espécies encontradas podem ser citadas a muçurana (Pseudoboa nigra), a dormideira
(Sibynomorphus mikanii), a cobra-verde (Phylodrias olfersii),
a caiçara (Bothrops moojeni), a cascavel (Crotalus durissus) e
o calango (Tropidurus torquatus).
A cascavel e a caiçara são espécies peçonhentas comuns
e frequentemente encontradas em campos de cultivo e nas
proximidades das casas da população. Dessa forma, durante a implantação do empreendimento, serão desenvolvidas
atividades de educação ambiental visando evitar acidentes
relacionados a essas espécies, além de ações de resgate de
fauna, com o objetivo de evitar a exposição da população a
riscos no entorno do empreendimento.

CaIÇara (BoTHrops mooJeni)

rÃ-aSSOBIadOra (lepTodacTylus Fuscus)

CaLaNgO (Tropidurus TorQuaTus)

rIMa • PCH CAIÇARA
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avIFaUva (aveS)

MaSTOFaUNa (MaMíFerOS TerreSTreS)

Dois levantamentos foram realizados para identificar as espécies de aves (avifauna) na região da PCH Caiçara nos meses de
julho (período seco) e dezembro (período chuvoso) de 2011. Por
meio de técnicas de registro como vocalizações e observações
visuais, foram registradas 185 espécies de aves na AID.

Por meio de dois levantamentos realizados nos meses de
setembro e outubro (período seco) e em novembro (período chuvoso) do ano de 2011, foram registradas 11 espécies
de mamíferos na área de abrangência da PCH Caiçara. Entre elas, as mais frequentes foram: cachorro-do-mato (Cerdocyon thous), lontra (Lontra longicaudis), veado-catigueiro
(Mazama gouazoupira), preá (Cavea aperea), tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla), capivara (Hydrochaeris hydrochaeris) e quati (Nasua nasua).

A amostragem através do índice de frequência em listas
apresentou o pássaro-preto (Gnorimopsar chopi) e o joão-de
-barro (Furnarius rufus) como as espécies mais frequentes na
área da PCH Caiçara. Outras espécies encontradas são: arara-canindé (Ara ararauna), gavião-carijó (Buteo magnirostris),
urubu (Coragyps atratus), bem-te-vi (Pitangus sulphuratus),
curió (Sporophila angolensis) e andorinha-serradora (Stelgidopteryx ruficollis).
Registrou-se também a ocorrência da espécie limpa-folhado-buriti (Berlepschia ikeri) na ADA da PCH Caiçara. Essa
espécie é considerada endêmica dos buritizais ou veredas.
Das espécies registradas, apenas o mutum-de-penacho (Crax
fasciolata) encontra-se ameaçado de extinção na categoria
“em perigo (EN)”, de acordo com o Livro Vermelho da Fauna
Brasileira Ameaçada de Extinção (Machado et al. 2008).

Na AID da PCH Caiçara foi registrada a presença de uma espécie que só é encontrada em ambientes de Cerrado: a raposinha-do-campo (Lycalopex vetulus). Foram identificadas
também as espécies de lobo-guará (Chrysocyon brachyurus),
tatu-bola (Tolypeutes matacus) e lontra (Lontra longicaudis).
De acordo com a Lista Vermelha da União Internacional para
a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN),
que indica categorias de ameaça de extinção, a lontra é classificada como “deficiente de dados (DD)”. Já o lobo-guará e o
tatu-bola são classificados como “próximos de ameaça (NT)”.

CaPIvara (HydrocHaeris HydrocHaeris)
UrUBU (coragyps aTraTus)

gavIÃO-CarIjÓ (BuTeo magnirosTris)

arara-CaNINdé (ara ararauna)

QUaTI (nasua nasua)

TaMaNdUÁ-MIrIM (Tamandua TeTradacTyla)

referência: Machado et al. 2008
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QUIrÓPTerOS (MOrCegOS)
O levantamento sobre a ocorrência
de morcegos na região da PCH
Caiçara foi realizado por meio de duas
campanhas em setembro e outubro
(período seco) e novembro (período
chuvoso) em 2011. Foram identificadas
três espécies de morcegos na área.
Esses animais são frugívoros, ou seja,
se alimentam de frutos e descartam
as sementes. Por esse motivo, essas

espécies são consideradas importantes
para a manutenção da flora, já que são
responsáveis pela distribuição de parte
das sementes no solo.
Na AID, as espécies de morcego
encontradas foram: Carollia perspicillata,
Artibeus cf. planirostris, Platyrrhinus
sp. Nenhuma das espécies registradas
está na catalogada como ameaçada de
extinção na Lista Vermelha da IUCN.

MOrCegO (PLaTyrrhINUS SP)

aMBIeNTe aQUÁTICO
ICTIOFaUNa (PeIXeS)
Em uma pesquisa abrangente, com amostragem de diferentes meios aquáticos, como lagoas marginais, várzeas, praias,
remansos e outros afluentes, foi realizado o estudo da ictiofauna do rio Carinhanha.

Uma rede amostral foi definida para
avaliar a importância de cada trecho de rio, em
relação aos peixes. Um total de 17 pontos de
amostragem foram analisados, sendo distribuídos
entre as lagoas marginais, o rio Carinhanha, os rios
tributários (Veredas do Gibão, Itaguari e Cochá) e
as áreas de Vereda. Seis levantamentos de campo
foram executados, contemplando um ciclo hidrológico completo, de fevereiro a dezembro de 2011.
Durante os estudos foram coletados 4.062 peixes, distribuídos em 68 espécies. Estes números representam um percentual de 33% da ictiofauna levantada até o momento para a
bacia do rio São Francisco.
As análises apontam uma grande diversidade de peixes no
rio Carinhanha. Durante o período de estudos foi identificada
como espécie mais comum o peixe-cachorro (A. lacustres)
com 394 indivíduos; seguido do piau-gordura (Leporinus
piau), com 293 e da piaba-do-rabo-amarelo (Astyanax bimaculatus) com 290 indivíduos.

de seus ambientes naturais para a reprodução. Os migradores encontrados foram: dourado (Salminus franciscanus), tabarana (Salminus hilarii), pintado (Pseudoplatystoma corruscans), curimatã-pacu (Prochilodus argenteus), curimatã-pioa
(Prochilodus costatus), piau-verdadeiro (Leporinus obtusidens), matrinxã (Brycon orthotaenia) e mandiaçú (Duopalatinus emarginatus). Apesar de algumas espécies migradoras
serem exploradas na pesca amadora, nenhuma delas está na
lista de espécies ameadas de extinção da fauna do estado de
Minas Gerais, assim como em território nacional.

PIaU-gOrdUra (leporinus piau)

De acordo com os dados obtidos nos levantamentos da ictiofauna, o rio Carinhanha é rota migratória para as espécies
que se deslocam na época da piracema. Contudo, os trechos
mais importantes para a reprodução dos peixes, de uma forma geral, estão no baixo curso do rio, incluindo o rio Itaguari,
que parece ser caminho “preferencial” para os peixes que
realizam a migração reprodutiva. Dessa forma, a implantação
e operação do empreendimento não afetará a importância do
rio Carinhanha em relação aos processos reprodutivos das
espécies de peixes migradores.

MaTrINXÃ (Brycon orTHoTaenia)

Dentre as espécies registradas, oito, no mínimo, são migradoras de longas distâncias, ou seja, aquelas que se deslocam
RIMA • PCH CAIÇARA
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UNIdadeS de CONServaÇÃO
Os estudos ambientais realizados na área de inserção da PCH Caiçara identificaram na Área de Influência Indireta (AII) a presença
da Área de Proteção Ambiental (APA) Cochá/Gibão, que abrange os municípios mineiros de Bonito de Minas e Januária. A AII da
PCH Caiçara também abrange a unidade de conservação de proteção integral denominada Parque Nacional (Parna) Grande Sertão Veredas e uma pequena parte da unidade de conservação de uso sustentável APA do rio Pandeiros. Além dessas unidades de
conservação, foram identificadas na região quatro Reservas Particulares do Patrimônio Nacional (RPPNs) no município de Bonito
de Minas. São elas: Gibão/Flexeiras, Vereda da Caraíba, Reserva do Triângulo I e Reserva do Gibão.

UNIdadeS de CONServaÇÃO
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USO da ÁgUa dO rIO Para LavageM de rOUPaS

dIagNÓSTICO aMBIeNTaL

MeIO SOCIOeCONÔMICO
COCOS (Ba)
Com área total de 10.084,274 km², o município de Cocos tem
18.180 habitantes. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)
é responsável pelo abastecimento de água e coleta de esgoto.
A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) é a
prestadora de serviços de fornecimento de energia elétrica e o
atendimento à saúde da população é feito por meio dos convênios mantidos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS.

COCOS (Ba)

BONITO de MINaS (Mg)
Atualmente a população absoluta do município é de aproximadamente 9.670 habitantes e sua extensão territorial
é de 3.900,641 km². O órgão responsável pelo abastecimento de água e coleta de esgoto é a Companhia de
Saneamento de Minas Gerais (COPASA), e o serviço de
fornecimento de energia elétrica é prestado pela Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG). O atendimento
à saúde da população é realizado a partir dos convênios
mantidos com o Sistema Único de Saúde (SUS).

BONITO de MINaS (Mg)

MONTaLvâNIa (Mg)
Em uma extensão territorial de 1.504,786 km², o município
de Montalvânia tem aproximadamente 15.860 habitantes. O
órgão responsável pelo abastecimento de água e coleta de
esgoto é a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), e o serviço de fornecimento de energia elétrica é prestado pela Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG). O
atendimento à saúde da população é realizado a partir dos
convênios mantidos com o Sistema Único de Saúde (SUS).

MONTaLvâNIa (Mg)
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aTIvIdade eCONÔMICa
Apresentando perfis econômicos semelhantes, os municípios
que compõem a Área de Influência Direta (AID) da Pequena
Central Hidrelétrica (PCH) Caiçara são considerados de pequeno porte e com um mercado consumidor pouco diversificado.
Segundo o IBGE, algumas atividades econômicas desenvolvidas nesses municípios em 2008 foram: agricultura, pecuária, serviços administrativos, comércio, alimentação, saúde
e serviços. Em todos os municípios, a participação no setor
agropecuário é bastante expressiva.
As principais atividades econômicas na Área de Influência
Direta (AID) do empreendimento são a pecuária e o cultivo
agrícola, principalmente de subsistência. Em alguns casos o
cultivo agrícola é profissionalizado, existindo grandes fazendas de café e associações agrícolas de moradores destinadas
à comercialização da produção agrícola, como o feijão.

Lodo
A comunidade rural de Lodo está localizada na margem esquerda do rio Carinhanha, no município de Cocos (BA). No
local moram três famílias e existem, ainda, duas casas desocupadas.
Não existe na comunidade estruturas básicas como escola,
posto de saúde ou agência dos correios. Os moradores de
Lodo costumam suprir as necessidades básicas de atendimento social e comercial no município de Cocos.
Os domicílios ocupados são construídos em pau-a-pique. As
vias que ligam a lugarejo ao município de Cocos se encontram em condições precárias e parte do caminho – cerca de
3 km – pode ser feito somente a pé.

Já na Área Diretamente Afetada (ADA), a atividade econômica
desenvolvida tem características de subsistência, em especial com a criação de animais. São encontrados um total de
806 aves, o rebanho bovino é de 195 cabeças de gado e o de
equinos/muares é de 34 animais. Entre as culturas agrícolas
mais comuns podem ser citados os cultivos de: milho, feijão,
arroz, mandioca e cana de açúcar.

CaSa Na COMUNIdade de LOdO

Lages
Localizada na margem esquerda do rio Carinhanha, no município de Cocos (BA), está distante aproximadamente 80 km
da sede do município. Segundo informações coletadas durante os estudos de campo, junto aos guias e aos residentes
em localidades vizinhas, na localidade residem apenas três
famílias.

COLheITa de CaFé

A comunidade também não dispõe de estrutura básica social
e comercial.

deSCrIÇÃO geraL dOS POvOadOS
PreSeNTeS Na Área de INFLUêNCIa
dIreTa (aId)
Os povoados de Lodo (BA) e Lages (BA) estão localizados
cerca de 1,67 e 2,09 km do barramento da PCH Caiçara. Já
o povoado de Sumidouro (MG) está cerca de 1,79 km do remanso do futuro reservatório. Os povoados de Porto Cajueiro
(BA), Cachoeira do Gibão (MG) e Novo Horizonte (MG) se distanciam, respectivamente, 13,83 km, 22,20 km e 48,45 km
do empreendimento.
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CaSa SeM aCeSSO eM LageS

FONTE: IBGE - CADASTRO CENTRAL DE EMPRESAS. ACESSO REALIzADO EM 11/01/2012.

Sumidouro

Novo Horizonte

À margem direita do rio Carinhanha, no município de Bonito
de Minas (MG), suas terras pertencem originalmente à Fazenda Santa Colomba. No local residem cerca de 20 famílias,
as quais habitam domicílios de pau-a-pique, com telhado de
palha e sem acesso aos serviços básicos, como esgoto, abastecimento de água ou energia elétrica.

O povoado de Novo Horizonte está localizado na margem direita do rio Carinhanha, no caminho de quem se desloca do
município de Montalvânia/MG para a área do empreendimento. É formado por pouco mais de 45 casas, distribuídas ao
longo de uma rua principal de acesso.

A população trabalha na agricultura voltada para a própria
sobrevivência e cultivam, principalmente, milho, mandioca,
feijão, banana e abacaxi.

Igreja eM NOvO hOrIzONTe

Porto Cajueiro

CaSa de PaU-a-PIQUe NO POvOadO de SUMIdOUrO

Cachoeira do Gibão
À margem direita do rio Carinhanha, no município de Bonito
de Minas (MG), moram 27 famílias, que trabalham principalmente em propriedades rurais, seja como funcionários ou
proprietários.
Existe no povoado a Escola Municipal do Gibão e ainda uma
Unidade Básica de Saúde denominada João Amâncio de Souza, que atende casos de atenção básica. O comércio local se
restringe a pequenas mercearias. A água que abastece as
residências é coletada do córrego do Gibão e o esgotamento
é realizado, na maioria das casas, por meio de fossa seca.

A comunidade rural de Porto do Cajueiro se localiza nas duas
margens do rio Carinhanha, no município de Cocos (BA) e de
Bonito de Minas (MG), sendo que a maior parte dos moradores encontra-se no estado da Bahia, na margem esquerda do
rio Carinhanha.
Na localidade moram 60 famílias, as quais trabalham principalmente na agricultura voltada para a própria sobrevivência.
A comunidade conta com duas escolas municipais.
A água consumida pela população é coletada no rio Carinhanha e não possui nenhum tipo de tratamento. Os residentes
também não contam com rede geral de esgoto – o qual é
despejado a céu aberto. A coleta de lixo é promovida pela
prefeitura municipal em conjunto com a organização não-governamental Cururipe uma vez durante a semana. A ONG é
também responsável por atividades socioeducativas realizadas no povoado.

CaMPO de FUTeBOL eM CaChOeIra dO gIBÃO
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SOCIOeCONOMIa daS PrOPrIedadeS da Área dIreTaMeNTe aFeTada (ada)
Durante os estudos foram identificadas 20 propriedades rurais que serão atingidas pela implantação da PCH Caiçara, sendo 15 propriedades localizadas na margem direita do rio Carinhanha e cinco na margem esquerda.
A maioria das propriedades (58%) é classificada como minifúndios (propriedade fundiária de dimensão mínima), 16,67% são médias
propriedades; 16,67% são grandes propriedades e 8,33% são pequenas propriedades.
A maior parte das residências tem como fonte de energia a queima do óleo e querosene, algumas residências não possuem instalação
sanitária e a população utiliza da prática de queima do lixo. Os principais usos do rio são destinados à pesca, banho, natação, beber
e cozinhar, lavar roupa e louça e dessedentação animal.
Segundo declarado pelas famílias residentes na ADA, a maioria recebe visita periódica do agente do Programa de Saúde da Família.
Quanto às enfermidades observadas entre a população, as mais citadas foram picadas de animais peçonhentos e esquistossomose.

aSPeCTO daS veredaS Na Área de INSerÇÃO dO eMPreeNdIMeNTO
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CaraCTerIzaÇÃO da PeSCa Na
regIÃO da PCh CaIÇara
As atividades pesqueiras observadas na sub-bacia do rio Carinhanha estão localizadas, principalmente, no baixo curso do
rio, desde a sua foz, localizada no rio São Francisco, até os rios
Cochá e Itaguari, considerados os trechos mais importantes
para a pesca. De uma forma geral, o estudo sobre a pesca na
sub-bacia do rio Carinhanha, onde será instalada a PCH Caiçara, mostra que a atividade na região é predominantemente
amadora e, na maioria das vezes, relacionada ao lazer.
Para a caracterização da atividade pesqueira na região foram
pesquisados os municípios que compõem a Área de Influência
Indireta (AII). São eles: Cocos (BA), Coribe (BA), Feira da Mata
(BA), Bonito de Minas (MG), Cônego Marinho (MG), Montalvânia
(MG), Januária (MG) e Formoso (MG). A pesca se faz presente
em todos esses locais, porém de maneira diferenciada. Também foram incluidos nesse estudo os municípios de Carinhanha e Juvenilia devido à sua relevância na questão pesqueira.

CarINhaNha (Ba) • TANQUES DE CRIAÇÃO DE PEIXES E EMBARCAÇÕES DE PESCADORES
da aSSOCIaÇÃO de PISCICULTOreS dO CarINhaNha NO LeITO dO rIO SÃO FraNCISCO

A foz do rio Carinhanha está localizada no município baiano de
mesmo nome, que tem a pesca como uma atividade de grande
importância para a economia. As atividades pesqueiras ocorrem principalmente no rio São Francisco. No município está sediada a Colônia de Pescadores de Carinhanha (z33), com cerca
de 800 membros. Há também a Associação de Piscicultores
do Carinhanha que, com o apoio da Companhia para o Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF) e do Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE),
criou 90 tanques para criação de tilápia e tambaqui. A pesca
é a principal fonte de renda das famílias de pescadores. As
embarcações mais utilizadas são barcos de pequeno porte e
as espécies mais capturadas são: dourado, curimatã, surubim,
pacamã e piranha.

à comercialização. Os pescadores não têm a pesca como única
fonte de renda, complementando também com a agricultura de
subsistência.

jaNUÁrIa (Mg) • ESTABELECIMENTO QUE COMERCIALIZA PESCADO EM JANUÁRIA/MG

A atividade pesqueira também apresenta importância no município de Juvenília (MG), ocorrendo especialmente no rio Cochá, em função de sua proximidade. Não existem entidades de
pescadores no município e a pesca é usada para subsistência
e como lazer. Já nos municípios de Coribe (BA), Feira da Mata
(BA), Cônego Marinho (MG) e Formoso (MG), a pesca é pouco
expressiva e não representa um componente relevante para a
economia local.
Nos municípios da Área de Influência Direta (AID) da PCH Caiçara, ou seja, Cocos (BA), Bonito de Minas (MG) e Montalvânia
(MG) a atividade pesqueira também não é representativa. Em
Cocos (BA), a pesca é praticada geralmente como atividade de
lazer, sem o uso de embarcações. As espécies mais capturadas
são: dourado, piau e curimatã. Os peixes são destinados exclusivamente ao consumo das famílias dos pescadores. Os poucos
comerciantes de peixes do município informaram que o produto
é comprado na cidade de Carinhanha (BA). Em Bonito de Minas (MG), poucos pescadores foram encontrados e a maioria
dos estabelecimentos comerciais não vende pescados. A pesca
praticada no município, pela população ribeirinha, é fundamentalmente de subsistência. Já em Montalvânia (MG), a atividade
pesqueira também é praticada como lazer, sendo a produção
destinada ao consumo familiar. As principais espécies pescadas
são: dourado, pacú e surubim. Os estabelecimentos comerciais
que vendem pescados geralmente compram os produtos congelados e semi-processados em outras localidades.
Tendo em vista esse cenário, é possível concluir que a implantação e operação da PCH Caiçara não irá comprometer os trechos de rios importantes para pesca comercial na sub-bacia do
rio Carinhanha. Isso porque a localização do empreendimento
está afastada desses trechos, não resultando em mudanças
nas regiões utilizadas por pescadores.

A pesca também é uma atividade importante para o município
de Januária (MG), sendo responsável pelo fomento ao turismo.
A atividade é realizada exclusivamente no rio São Francisco. Na
sede do município está localizada a Colônia de Pescadores e
Aquicultores de Januária (z2), que conta com 1.200 filiados. As
embarcações usadas são pequenos barcos. As espécies mais
pescadas são: surubim, dourado, mandí, piranha, cascudo, corvina e pacamã. A produção é destinada ao consumo próprio e
34
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COCOS (Ba) • FEIRA LIVRE DE COCOS/BA COM COMERCIANTES DE PESCADOS DO
MUNICÍPIO DE CARINHANHA/MG

PaTrIMÔNIO CULTUraL
O bens de valor cultural que serão afetados pela implantação
e operação da PCH Caiçara distribuem-se pelos territórios dos
municípios de Bonito de Minas e Montalvânia, localizados no
estado de Minas Gerais, e de Cocos, no estado da Bahia. Esses três municípios demonstram o seu interesse na construção de patrimônios culturais locais, por meio da manutenção
de informações oficiais com esse conteúdo em suas páginas
na internet: Cocos (www.contasnacional.com.br/ba/pmcocos/);
Bonito de Minas (www.bonitodeminas.mg.gov.br/) e Montalvânia (www.montalvania.com.br/).
Nessas informações oficiais, invariavelmente, os patrimônios
culturais dos três municípios são apresentados como sendo
constituídos, fundamentalmente, por edificações e celebrações
de caráter cívico e eclesiástico (relacionado à Igreja Católica)
- estas últimas referidas em calendários de festividades municipais - e por lugares dotados de beleza cênica.
Fazem parte dessas construções oficiais de patrimônios culturais locais, em Bonito de Minas, a Igreja e a Praça de Bom
Jesus, o Balneário de Catulé, a Cachoeira do Gibão, o Poço Azul
e a Corredeira do rio Carinhanha, em Montalvânia, a Igreja de
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e o rio Cochá e em Cocos,
o Balneário do rio Itaguari. Este último município orgulha-se,
ainda, de ter uma parcela do Parque Nacional Grande Sertão
Veredas localizada em seu território.
Nessas apresentações dos patrimônios culturais locais destaca-se o interesse dos três municípios no potencial de atração
turística de seus bens. Por outro lado, embora esses bens gozem de estima e participação local e, portanto, possuam valor

FONTE: ACERVO SCIENTIA / RENATA DE GODOY

FONTE: ACERVO SCIENTIA / RENATA DE GODOY

PreParO dO BUrITI, NO POvOadO CaChOeIra dO gIBÃO

À eSQUerda, CaPeLa de SÃO raIMUNdO NONaTO,
NO POvOadO POrTO dO CajUeIrO

cultural e interesse patrimonial, eles só remotamente, em algumas celebrações, edificações e lugares, chegam a dar conta da
forte herança do ruralismo brasileiro (HOLANDA, 1990), indígena e afro-brasileiro dos municípios em pauta, constatadas em
pesquisa de campo.
Essa herança encontra-se, nas celebrações da Folia de Reis, em
Bonito de Minas e Montalvânia, nesse último município, também na forma de expressão da Dança de São Gonçalo. Ainda
quanto às celebrações e às formas de expressão a elas associadas, também carregam essa herança as festas de Santa Cruz
e São Pedro, assim como a de São Raimundo Nonato, respectivamente nas comunidades tradicionais de Sumidouro e Porto
do Cajueiro. Os moradores mais antigos lembram as rodas e
batuques que faziam parte dessas celebrações. Ainda no capítulo das formas de expressão, contam-se as lendas do Caboclo
e do Cavalo d’Água e os relatos sobre aparições de lobisomens.
Outro aspecto dessa herança comumente encontrado nos três
municípios são as modestas edificações residenciais existentes
em suas comunidades tradicionais, que são construídas utilizando-se as técnicas usualmente denominadas “arquiteturas
de terra”, especialmente a do pau-a-pique, mas com o aproveitamento do solo encontrado no próprio terreno. Também as casas de farinha e os saberes e a sociabilidade que se ligam a elas
acham-se presentes em número significativo nas comunidades
tradicionais dos três municípios. O emprego do buriti, tanto na
culinária quanto em formas de expressão como o artesanato
de esteiras, é bastante disseminado. Encontram-se, ainda, em
algumas daquelas comunidades tradicionais, outros ofícios e
modos de fazer, já muito raros, como a manufatura de carros de
boi, em Novo Horizonte, e a confecção de cerâmica utilitária, nos
povoados do Sumidouro, Cachoeira do Gibão e Flexeira.
rIMa • PCH CAIÇARA
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rIO CarINhaNha

IMPaCTOS aMBIeNTaIS
Conforme as diferentes etapas do empreendimento – planejamento, construção e
operação – foram avaliados os possíveis impactos para a instalação da Pequena
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Central Hidrelétrica (PCH) Caiçara.

eTaPa de PLaNejaMeNTO
MeIO SOCIOeCONÔMICO
geraÇÃO de eXPeCTaTIvaS
eM âMBITO LOCaL
Observou-se que o principal impacto desta fase é a expectativa
gerada a partir dos contatos iniciais do empreendedor com os
atores (sociais, políticos e econômicos) locais. As expectativas
decorrem do desconhecimento do que realmente é o projeto e
das modificações a serem introduzidas nos municípios.
• Abrangência: municípios de Cocos, Bonito de Minas e Montalvânia, povoados e proprietários de terras próximas ao local
do empreendimento.
• Tempo de incidência: curto prazo.
Medidas ambientais propostas:
• Projeto de Comunicação Social;
• Projeto de Monitoramento Socioeconômico;
• Projeto de Negociação de Terras e Benfeitorias.

eTaPa de CONSTrUÇÃO
MeIO SOCIOeCONÔMICO
eXPaNSÃO da OFerTa de eMPregO
Cerca de 210 empregos diretos serão ofertados mediante o
início das obras da construção da PCH Caiçara.
As vagas são temporárias, tendo em vista que, com o avançar
das obras, a utilização de mão de obra direta diminui.

Se assim for, as sedes urbanas de Cocos, no estado da
Bahia, e de Bonito de Minas e de Montalvânia, em Minas
Gerais, por serem os centros urbanos mais próximos ao sítio
do empreendimento, serão as mais procuradas. Esse fato
pode fazer com que os centros urbanos mencionados sofram com a sobrecarga nos sistemas de saúde, segurança,
transporte, habitação, entre outros.
• Abrangência: sedes municipais de Cocos, Bonito de Minas
e Montalvânia.
• Tempo de incidência: curto prazo.
Medidas ambientais propostas:
• Projeto de Aproveitamento da Mão de obra local;
• Projeto de Monitoramento Socioeconômico;
• Projeto de Saúde;
• Projeto de Educação Ambiental.

Aumento do tráfego de veículos nas vias de
acesso às obras
Aumento da população, atraída
indiretamente pela obra
Devido às ofertas de trabalho na região do empreendimento
poderá acontecer de muitas pessoas, vindas de diversas
regiões dos estados de Minas e Bahia, procurarem os
municípios do entorno da PCH Caiçara em busca de
oportunidades de emprego.

Com o aumento do número de veículos circulando nos acessos ao local das obras do empreendimento, torna-se possível um risco maior de acidentes. Vale destacar a possibilidade, inclusive, de se aumentar o número de vias de acesso a
serem abertas ou ampliadas.
• Abrangência: vias de acesso ao empreendimento e sedes
municipais de Cocos, Bonito de Minas e Montalvânia.
• Tempo de incidência: curto prazo.
rIMa • PCH CAIÇARA
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Medidas ambientais propostas:
• Projeto de Segurança e Alerta;
• Projeto de Infraestrutura Viária;
• Projeto de Educação Ambiental.

Interferências no cotidiano
da população rural

das mesmas trará significativo conhecimento técnico-científico.
• Abrangência: comunidades científicas.
• Tempo de incidência: longo prazo/curto prazo.

O início das obras irá transformar a rotina da população local, principalmente dos moradores das propriedades rurais
da Área Diretamente Afetada (ADA). Outra modificação importante, que afeta o dia a dia da população, é a presença de
novas pessoas, o que poderá influenciar nos hábitos sociais
e culturais na região.
• Abrangência: municípios de Cocos, Bonito de Minas e
Montalvânia, povoados e proprietários de terras próximas
ao local do empreendimento.
• Tempo de incidência: curto prazo.
Medidas ambientais propostas:
• Projeto de Monitoramento Socioeconômico;
• Projeto de Comunicação Social.

dISPerSÃO de COMUNIdadeS
TradICIONaIS e Perda de
MaTérIaS-PrIMaS – Perda de
reFerêNCIaS CULTUraIS
A dispersão de comunidades tradicionais, especialmente
dos seus moradores mais antigos, e a perda de fontes de
matéria prima, especificamente a argila utilizada na confecção de cerâmica, são os impactos do empreendimento
sobre a herança cultural local e o Patrimônio Cultural Brasileiro.
Abrangência: local.
Tempo de incidência: longo prazo.
Medidas ambientais propostas:
• Projeto de Inventário de Referências Culturais e das Ações
de Educação Patrimonial.

MEIO NATURAL (FÍSICO/BIÓTICO)
aUMeNTO dO CONheCIMeNTO
CIeNTíFICO
Com o desenvolvimento do Estudo de Impacto Ambiental e,
futuramente, a execução das campanhas de monitoramento
do meio biótico, considerável conhecimento sobre a diversidade da flora e fauna, ecologia, distribuição, dentre outras
informações sobre a região serão produzidas e a divulgação
38
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aUMeNTO da BaSe de dadOS CIeNTíFICOS SOBre a regIÃO

COrTe e reMOÇÃO da
vegeTaÇÃO NaTIva
A remoção da cobertura vegetal poderá acarretar efeitos diversos no meio ambiente. Além da perda quali-quantitativa
da diversidade florística e supressão de hábitats disponíveis
para a fauna, com a remoção da proteção natural do solo
podem ocorrer processos erosivos e consequentemente, a
intensificação do processo de assoreamento do rio Carinhanha e do reservatório da PCH Caiçara.

Perda de hábitats e alterações nas
comunidades vegetais, com consequente
diminuição da diversidade e riqueza de
espécies
A remoção de algum tipo de vegetação na área de inserção da PCH Caiçara pode representar perda de ambientes naturais para a fauna. Mas, tendo em vista a
elevada disponibilidade de ambientes naturais na Área
de Influência Direta (AID) e com potencial capacidade de
suporte para receber exemplares da fauna dispersados,
este impacto pode ser considerado relevante, porém com
efeitos moderados.
• Abrangência: local, comunidades da fauna e flora.
• Tempo de incidência: curto prazo.
Medidas ambientais propostas:
• Projeto de Resgate de Flora e Coleta de Germoplasma;
• Projeto de Formação de um Viveiro Florestal;
• Projeto de Reconstituição da Flora do Entorno do Reservatório;
• Programa de Conservação da Fauna Silvestre.

Diminuição das populações de espécies
imunes de corte e de importância local
O corte parcial ou total de espaços florestais poderá ocasionar impactos sobre espécies protegidas de corte por lei.
O ipê amarelo, o buriti e o pequizeiro foram espécies encontradas na região de implantação do empreendimento e
são declaradas imunes de corte no Estado de Minas Gerais.
• Abrangência: local, comunidades da flora ameaçadas de
corte.
• Tempo de incidência: curto prazo.
Medidas ambientais propostas:
• Projeto de Reconstituição da Flora do Entorno do Reservatório;
• Projeto de Resgate de Flora e Coleta de Germoplasma;
• Projeto de Educação Ambiental.

Dispersão da fauna terrestre silvestre
A exposição de exemplares da fauna na área pode deixá-los
mais vulneráveis a atropelamentos e à predação. As espécies afugentadas tendem a procurar por locais fora da área
suprimida. Dessa forma, os ambientes naturais do entorno
podem sofrer uma saturação no número de espécies, fato
esse abrandado pela grande disponibilidade de ambientes
naturais na AID da PCH Caiçara.
• Abrangência: local e regional, comunidades da fauna silvestre.
• Tempo de incidência: médio prazo.
Medidas ambientais propostas:
• Programa de Conservação da Fauna Silvestre.

Aparecimento/Intensificação de processos
erosivos
A cobertura vegetal protege o terreno contra o impacto direto das gotas de chuva, distribui a energia das águas de
escoamento superficial, aumenta a infiltração e a capacidade de retenção de água por ação das raízes e, também,
da matéria orgânica. Para a implantação das estruturas do
empreendimento, abertura de acessos, bem como para a
formação do reservatório será necessária a remoção da
cobertura vegetal, tornando o terreno vulnerável aos efeitos
do escoamento superficial das águas.
• Abrangência: local, AID e ADA da PCH Caiçara.
• Tempo de incidência: médio prazo.

FOrMaÇÃO de vIveIrO FLOreSTaL

Medidas ambientais propostas:
• Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas;
• Projeto de Reconstituição da Flora do Entorno do Reservatório;
• Projeto de Monitoramento dos Processos Erosivos.

Retirada da camada superficial do solo solo decapeado
Outro impacto decorrente da retirada ou corte de vegetação
e movimentação de terras no empreendimento é a perda do
banco de sementes do solo. Com essa movimentação de
terras e o enchimento do reservatório, o banco de sementes de espécies nativas que se encontra nesses locais será
perdido, causando desequilíbrio nas condições naturais de
recrutamento de novos indivíduos arbóreos.
• Abrangência: local, banco de sementes do solo.
• Tempo de incidência: longo prazo.
Medidas ambientais propostas:
• Projeto de Remoção e Estocagem do Solo de Decapeamento;
• Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas.

PeQUI (caryocar Brasiliense)
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IMPLaNTaÇÃO e OPeraÇÃO dO
CaNTeIrO de OBraS
Geração e destinação de efluentes líquidos
(sanitários e industriais)
O funcionamento do canteiro de obras da PCH Caiçara irá
gerar efluentes de origem sanitária (banheiros, refeitório,
etc.) e industriais (central de concreto e britagem, lavadores
de máquinas, etc.). O lançamento de efluentes sanitários
e de resíduos sólidos orgânicos, oriundos das instalações
sanitárias, refeitório e outras áreas do canteiro de obras,
podem resultar no desenvolvimento de focos de doenças,
como cólera, esquistossomose, entre outras.
• Abrangência: regional.
• Tempo de incidência: curto e médio prazo.
Medidas ambientais propostas:
• Programa de Qualidade da Água;
• Projeto de Saúde;
• Projeto de Educação Ambiental;
• Programa de Infraestrututra de Saneamento do Canteiro
de Obras.

• Abrangência: regional.
• Tempo de incidência: longo prazo.
Medidas ambientais propostas:
• Projeto de Qualidade da Água;
• Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas.

FOrMaÇÃO dO reServaTÓrIO
(LIMPeza e eNChIMeNTO) e da aPP
de 50 MeTrOS NO eNTOrNO dO
reServaTÓrIO
Restrição de uso pela formação do
reservatório e criação da APP de 50 metros
As terras onde provavelmente acontecerão inundação são
normalmente aquelas consideradas mais produtivas. A restrição de uso da faixa da Área de Preservação Permanente
(APP) de 50 metros nas propriedades ribeirinhas ao reservatório, causará a diminuição de áreas com maior potencial
produtivo nas propriedades rurais.
• Abrangência: local, propriedades da ADA.
• Tempo de incidência: longo prazo.
Medidas ambientais propostas:
• Projeto de Negociação de Terras e Benfeitorias.

Riscos de conflitos de usos - potencial
minerário
Aumento dos níveis de ruído
O aumento de ruídos decorrentes de detonações e especialmente aqueles vindos do funcionamento dos equipamentos necessários à implantação da PCH, como britador,
caminhões, betoneiras e outros, poderão causar incômodos
aos moradores das propriedades localizadas próximas ao
local das obras.
• Abrangência: local, moradores da ADA.
• Tempo de incidência: curto prazo.
Medidas ambientais propostas:
• Projeto de Segurança e Alerta.

Aumento da turbidez e assoreamento do
leito do curso d’água
A turbidez do rio Carinhanha poderá aumentar em decorrência do aporte de material particulado pelas águas pluviais, acarretado por atividades de revolvimento do solo
nas áreas de corte e aterro. Podem ser identificadas ainda
como fontes de material particulado ao rio Carinhanha a
ação de arraste das águas pluviais na pista das novas estradas de acesso.
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As atividades de geração de energia hidrelétrica e exploração mineral são de utilidade pública e quase sempre
são incompatíveis. De acordo com a pesquisa feita junto
ao DNPM, o reservatório da PCH Caiçara irá afetar parcialmente uma área de processos minerário. Esse fato pode
acarretar conflito de usos. Para evitar futuros conflitos, o
empreendedor solicitará junto ao DNPM bloqueio da área.
• Abrangência: local.
• Tempo de incidência: longo prazo.

Aumento da conectividade
entre fragmentos florestais
A Área de Preservação Permanente (APP) de 50 m no entorno do reservatório da PCH Caiçara será destinada à regeneração natural e incentivada nas áreas desprovidas de cobertura vegetal nativa, por meio do Projeto de Reconstituição da
Flora do Entorno do Reservatório, proporcionando o aumento da disponibilidade de ambientes naturais para a fauna e o
fluxo genético entre espécies da flora e fauna. Demais áreas
com presença de vegetação nativa serão assim mantidas.
• Abrangência: regional.
• Tempo de incidência: longo prazo.

Redução de rotas migratórias / Alterações
quali-quantitativas das espécies de peixes
em decorrência da transformação de
ambientes lóticos em lênticos
A formação do reservatório da PCH Caiçara poderá resultar
em mudanças na composição do curso feito pelos peixes
do rio Carinhanha, além da perda da biodiversidade (aumento de espécies sedentárias, exóticas e declínio das espécies migradoras) no trecho acima do barramento. Outra
possível alteração seria o aumento de espécies de peixes
não migradores como traíra (Hoplias malabaricus), trairão
(Hoplias intermedius), peixe-cachorro (Acestrorhynchus
britskii), piaba-facão (Triportheus guentheri), piau-gordura (Leporinus piau), tucunaré (Cichla piquiti), pirambeba
(Serrasalmus brandti), piranha (Pygocentrus piraya) e piau
-branco (Schizodon knerii).
• Abrangência: local, sub-bacia do rio Carinhanha.
• Tempo de incidência: longo prazo.
Medidas ambientais propostas:
• Programa de Monitoramento da Ictiofauna.

COLeTa Para aNÁLISe da QUaLIdade da ÁgUa

Proteção do reservatório contra o assoreamento e contaminação da água
O processo de recomposição da vegetação ciliar do reservatório garantirá a proteção de suas margens contra o surgimento de focos erosivos bem como reduzirá o aporte de sedimentos no reservatório. Sedimentos conduzidos pela água
pluvial podem conter poluentes diversos presentes no solo.
• Abrangência: regional.
• Tempo de incidência: longo prazo.

Efeitos sobre a estabilidade dos solos
Durante o enchimento do reservatório, com a elevação do nível do rio, as águas poderão atingir encostas mais propensas
a erosão. O choque contínuo entre as ondas e estas encostas proporcionará um aumento de velocidade dos processos
erosivos e o potencial surgimento de feições erosivas.

Efeitos sobre a qualidade da água
Durante o período de formação do reservatório as águas
do rio Carinhanha receberão contribuições de sólidos e de
compostos orgânicos e inorgânicos presentes na área a
ser alagada, podendo causar alterações na qualidade das
águas do rio. Porém, a vegetação dessa região será desmatada e retirada antes do enchimento do reservatório.
• Abrangência: regional.
• Tempo de incidência: médio prazo.
Medidas ambientais propostas:
• Projeto de Monitoramento Limnológico da Qualidade da
Água;
• Projeto de Supressão de Vegetação.

deSvIO dO rIO CarINhaNha
Aportes de sedimentos
Para o desvio do rio e a consequente “liberação” da área
para construção da barragem é necessária a implantação de
estruturas denominadas ensecadeiras, que são geralmente
constituídas por terra, rocha e argila. A implantação destas
estruturas requer movimentação de terra e argila no próprio
leito de rio, causando, inevitavelmente, a presença de sedimentos na água, resultando no aumento da turbidez e na intensificação do processo de assoreamento do curso d’água.
• Abrangência: local, no trecho do rio em que a barragem
será construída.
• Tempo de incidência: médio prazo.
Medidas ambientais propostas:
• Programa de Qualidade da Água;
• Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas;
• Programa de Controle de Qualidade das Obras.

Perda de exemplares de peixes
Alguns peixes poderão ficar aprisionados na região entre
as ensecadeiras, estruturas que possibilitam o desvio do rio
para a construção da barragem.
• Abrangência: local, na região em que as ensecadeiras
serão construídas
• Tempo de incidência: curto prazo
Medidas ambientais propostas:
• Projeto de Resgate da Ictiofauna durante o Desvio do rio
e Enchimento do Reservatório.

• Abrangência: local.
• Tempo de incidência: médio prazo.
Medidas ambientais propostas:
• Projeto de Monitoramento dos processos erosivos;
• Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas.

aNÁLISe de QUaLIdade da ÁgUa
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eTaPa de OPeraÇÃO
MeIO SOCIOeCONÔMICO
“CONTraÇÃO” da OFerTa de
eMPregO e geraÇÃO de IMPOSTOS
Efluxo de população para outras localidades e
aumento da arrecadação municipal (ICMS)
A disponibilidade/oferta de empregos observada especialmente durante a fase de mobilização das obras e no pico das atividades de implantação começará a diminuir antes mesmo da
operação do empreendimento. Com a conclusão das obras e
a desmobilização das frentes de serviço, a população atraída
anteriormente para a região tende a retornar para o seu local de origem ou mesmo para outra localidade com melhores
oportunidades de emprego. Com isso, serviços públicos (saúde
e segurança) voltarão a operar dentro da sua capacidade. O
terceiro setor tende também a retrair, pois o aumento de demanda por serviços gerais da fase de implantação, não serão
mais observados.
• Abrangência: regional
• Tempo de incidência: longo prazo
Medidas ambientais propostas:
• Projeto de Monitoramento Socioeconômico.

eXeMPLO de USO dO reServaTÓrIO Para Lazer

rISCOS de aCIdeNTeS Para a
POPULaÇÃO USUÁrIa
Possivelmente, o lago a ser formado se constituirá em alternativa de lazer para a população da área, passando a representar,
também, um risco de acidentes por afogamento para os seus
usuários.
• Abrangência: local
• Tempo de incidência: longo prazo
Medidas ambientais propostas:
• Projeto de Comunicação Social;
• Projeto Segurança e Alerta;
• Plano de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório
Artificial.

Contudo, apesar do “esfriamento” das atividades econômicas,
o município de Bonito de Minas (MG) será compensado por
uma nova fonte geradora de impostos: a atividade de geração de energia elétrica. A casa de força da PCH Caiçara está
inserida no município de Bonito de Minas (MG), que receberá
os impostos relativos à geração de energia elétrica (ICMS principalmente).

aLTeraÇÃO da PaISageM LOCaL

• Abrangência: local
• Tempo de incidência: longo prazo
Medidas ambientais propostas:
• Projeto de Monitoramento Socioeconômico.

O lago a ser formado significa a mudança do quadro natural
local. Pode haver a alteração do valor atribuído às propriedades que deverão ficar em seu entorno, bem como surgir novas
oportunidades para o desenvolvimento de atividades econômicas, sobretudo aquelas relacionadas à recreação e ao lazer.
Portanto, tal impacto é positivo.
• Abrangência: local
• Tempo de incidência: longo prazo

PreFeITUra de COCOS (Ba)
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Medidas ambientais propostas:
• Plano de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório
Artificial.

PrOgraMaS SOCIOaMBIeNTaIS
Os Programas Socioambientais são soluções,

Com o objetivo maior de preservar o meio

por meio de diversas atividades, previstas para

ambiente local, esses programas dinamizam

minimizar os impactos negativos e maximizar

o diálogo entre as comunidades locais e o

os possíveis impactos positivos decorrentes

empreendimento, estreitando os laços pelo

da instalação e funcionamento da Pequena

bem comum dos cidadãos da região onde

Central Hidrelétrica (PCH) Caiçara.

será implementada a PCH Caiçara.

PrOgraMaS
SOCIOaMBIeNTaIS

MeIO FíSICO

MeIO BIÓTICO

MeIO SOCIOeCONÔMICO

PROGRAMA DE CONTROLE E
QUALIDADE DAS OBRAS

PROGRAMA FLORESTAL

PROGRAMA
SOCIOECONÔMICO

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E
CONSERVAÇÃO DOS SOLOS

PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO
DA FAUNA SILVESTRE

PROGRAMA DE
COMUNICAÇÃO

PROGRAMA DE MONITORAMENTO HIDROMÉTRICO

PROGRAMA DE QUALIDADE
DA ÁGUA

PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO
RESERVATÓRIO ARTIFICIAL

PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO
DA ICTIOFAUNA
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MeIO FíSICO
PrOgraMa de CONTrOLe e QUaLIdade daS OBraS
PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL DAS OBRAS
Com o objetivo de gerenciar as etapas de construção e operação do empreendimento, este projeto busca avaliar e controlar os demais projetos e ações propostas para evitar e/ou
minimizar as transformações geradas pelas obras aos meios
físico, biótico e socioeconômico. O projeto garante, que as
diretrizes ambientais das construções das diferentes obras,
como novas vias de acesso, bota-foras e outros, sejam atendidas realmente. O Projeto de Controle e Qualidade das Obras
é direcionado a todos os profissionais envolvidos nas obras
e no desenvolvimento dos planos, projetos e programas ambientais propostos para a PCH Caiçara.

PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS
Este projeto é voltado para os profissionais envolvidos nas obras, principalmente aos trabalhadores que irão morar no canteiro de
obras. É um projeto que garante o dia a dia desses trabalhadores, como o abastecimento de água, recolhimento de lixo doméstico
e tratamento da rede de esgoto.
Os efluentes gerados contendo sólidos em suspensão, óleos e graxas irão receber devido tratamento. Portanto, este é o projeto que
harmoniza a atividade humana no canteiro de obras com o meio ambiente local.

PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA
A criação de infraestrutura mínima de acesso às obras, adequação, manutenção dos acessos existentes para atender à demanda
e garantir segurança aos que utilizam esses espaços comuns são objetivos desse projeto. O público alvo são os colaboradores
das obras e, também, todos os cidadãos das comunidades das áreas de influência (ADA, AID e AII). É um programa que deve ser
colocado em prática do início ao fim das obras, além de ter continuidade durante o período de operação da PCH Caiçara.

PROJETO DE SEGURANÇA E ALERTA
O objetivo do projeto é reduzir as ocorrências de acidentes
durante o período de construção e operação do empreendimento e, assim, manter a população e os trabalhadores cotidianamente informados sobre os eventos mais importantes
da obra (como detonações e enchimento do reservatório),
de modo a evitar a acidentes. As ações serão voltadas aos
trabalhadores das obras, comunidade da Área Diretamente
Afetada - ADA, Área de Influência Direta - AID e Área de Influência Indireta – AII e Poderes Públicos da AII ao longo da
construção e operação do empreendimento.

PROJETO DE CONTROLE DE VIBRAÇÕES, RUÍDOS E EMISSÕES ATMOSFÉRICAS
Reduzir as vibrações provocadas pelos desmontes de rochas, por meio de explosivos, e os níveis
de ruídos gerados pelas detonações e trânsito são focos deste projeto que será implantado desde
o início das obras.
As atividades aqui desenvolvidas são destinadas aos trabalhadores envolvidos na obra e a comunidade da área diretamente afetada. Outro ponto importante são as ações para diminuir a geração
de material tóxico e de gases explosivos.
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PrOgraMa de reCUPeraÇÃO e CONServaÇÃO dOS SOLOS
PROJETO DE REMOÇÃO E ESTOCAGEM DO SOLO DE
DECAPEAMENTO
Com objetivo de auxiliar os trabalhos de recuperação de
possíveis áreas degradadas, este projeto inicia-se junto ao
começo das obras. O que garantirá a recuperação desses espaços ambientais, com espécies nativas, é o solo retirado de
decapeamento. As atividades serão voltadas às comunidades
da Área Diretamente Afetada – ADA e da Área de Influência
Direta – AID.

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS
DEGRADADAS
São focos deste projeto a proteção do solo, o controle de
processos erosivos e a regeneração da vegetação local, nas
fases de construção, enchimento e operação da PCH Caiçara. As ações conduzidas nesse programa são direcionadas às
comunidades da Área Diretamente Afetada – ADA e da Área
de Influência Direta – AID.

Área de INFLUêNCIa da PCh CaIÇara

PROJETO DE MONITORAMENTO DOS PROCESSOS EROSIVOS
O projeto irá monitorar as encostas do entorno direto ao reservatório, taludes de corte e aterro, que serão implementados durante
as fases de construção e operação, além de buscar informações que basearão os trabalhos de prevenção e recuperação de focos
erosivos. Assim sendo, o objetivo é controlar a degradação das cabeceiras de drenagem e o assoreamento do reservatório. Este
programa é focado nas comunidades da Área Diretamente Afetada – ADA e da Área de Influência Direta – AID.

PrOgraMa de MONITOraMeNTO hIdrOMéTrICO
PROJETO DE MONITORAMENTO DO REGIME DE OPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO
Manter atualizada a curva de descarga para o empreendimento, determinar a descarga sólida total, conhecer as vazões
vertidas e turbinadas, conhecer a qualidade da água do reservatório, auxiliar na geração de série de vazões médias diárias
e subsidiar outros projetos de monitoramento, são os pontos de destaque deste projeto nas fases de construção e operação
do empreendimento. A população da Área Diretamente Afetada - ADA, especialmente aquela localizada à beira do empreendimento, e entidades federais de gestão de recursos hídricos (ANA) e de geração de energia elétrica (ANEEL) são públicos
-alvo nesse programa.

PLaNO aMBIeNTaL de CONServaÇÃO
e USO dO eNTOrNO dO reServaTÓrIO
arTIFICIaL
O foco deste Plano é contribuir para a conservação, recuperação, o uso e a ocupação do corpo d’água e terras próximas
à PCH Caiçara, no período de funcionamento, conforme as
regras estabelecidas na Resolução do CONAMA 302/2002.
Este Plano, também, indicará os tipos de usos que poderão
ser desenvolvidos no futuro lago e seu entorno, integrando a
comunidade local ao novo ambiente. As restrições que condicionarão segurança à população do entorno do reservatório
são outros fatores importantes do Plano de Conservação.

régUa Para MONITOraMeNTO dO NíveL dO reServaTÓrIO
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MeIO BIÓTICO
PrOgraMa FLOreSTaL
PROJETO DE RESGATE DE FLORA E COLETA DE GERMOPLASMA
O projeto tem por objetivo a propagação de sementes e outros materiais de espécies nativas nos locais que sofrerão algum tipo de
interferência. Isso amplia e diversifica, geneticamente, o material a ser obtido durante a fase de construção do empreendimento.
As atividades serão executadas pelo empreendedor e direcionadas aos proprietários rurais da Área Diretamente Afetada - ADA e
da Área de Influência Indireta – AID do empreendimento.

PROJETO DE FORMAÇÃO DE UM VIVEIRO FLORESTAL
O projeto quer produzir mudas de espécies nativas com material genético proveniente da área de intervenção do empreendimento,
as quais serão utilizadas para recomposição da flora nas áreas do entorno do reservatório e dos canteiros de obra, bem como servir
de base para armazenamento e triagem do material genético coletado durante as ações de coleta de germoplasma e resgate de
flora. As atividades serão executadas pelo empreendedor durante as fases de construção e operação do empreendimento e direcionadas às comunidades da Área Diretamente Afetada – ADA e Área de Influência Direta - AID do empreendimento.

PROJETO DE RECONSTITUIÇÃO DA FLORA NO ENTORNO DO RESERVATÓRIO
Promover a reconstituição da vegetação nativa da Área de Preservação Permanente – APP a ser instituída no entorno do futuro
reservatório da PCH Caiçara durante a fase de operação é o objetivo principal desse projeto. As ações serão voltadas para as comunidades da Área Diretamente Afetada – ADA e Área de Influência Direta AID – do empreendimento.

PROJETO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO
Com o objetivo de remover o material lenhoso presente na
área do futuro reservatório e estruturas, promover ações para
evitar a alterações nos parâmetros físicos-químicos da água
do reservatório, permitir o deslocamento gradual da fauna da
área a ser alagada para remanescentes adjacentes, garantir
a segurança para o uso múltiplo do reservatório e atender as
exigências legais para aproveitamento econômico do material lenhoso, o Projeto de Supressão de Vegetação terá início
junto às obras e se estenderá durante a operação do empreendimento.

COMUNIdade da Área dIreTaMeNTe aFeTada - ada

PrOgraMa de CONServaÇÃO da FaUNa SILveSTre
PROJETO DE MONITORAMENTO DA HERPETOFAUNA (RÉPTEIS E ANFÍBIOS)
O projeto promove o estudo da composição das espécies de anfíbios e répteis nos ambientes locais, para avaliar as interferências
da implantação e operação da PCH Caiçara. Além disso, o projeto de monitoramento irá assegurar a preservação de tais espécies
e seus ambientes naturais.O público-alvo dessas ações é a comunidade científica, os legisladores e os gestores dos recursos
naturais.

PROJETO DE MONITORAMENTO DA AVIFAUNA
(AVES)

arara-CaNINdé (ara ararauna)
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Compõe estudos sobre as espécies de aves na área de inserção do empreendimento, de maneira a avaliar e preservar as
espécies e seus ambientes naturais. Este projeto está totalmente voltado à comunidade científica, a os legisladores e a
os gestores dos recursos naturais e terá continuidade durante
a operação da PCH.

PROJETO DE MONITORAMENTO DA MASTOFAUNA
(MAMÍFEROS)
O projeto objetiva o monitoramento da fauna de pequenos
mamíferos terrestres, bem como de médios e grandes portes,
com ênfase para as espécies florestais, ou seja, mais sensíveis às interferências potencialmente causadas pelo empreendimento. O monitoramento dos mamíferos será realizado durante a construção e operação da PCH. Mais um projeto
relacionado à comunidade científica, a os legisladores e aos
gestores dos recursos naturais.

TaTU

PROJETO DE MONITORAMENTO DA ENTOMOFAUNA (INSETOS)
O projeto irá monitorar o comportamento das espécies de insetos, principalmente relacionadas aos vetores de doenças como
malária, febre amarela, elefantíase, doença de Chagas, dengue, leishmaniose e outros, através da aplicação de questionários junto
à população da Área Diretamente Afetada – ADA durante as fases de construção e operação do empreendimento. As ações do
projeto estão voltadas aos moradores da ADA, as Secretarias de Saúde de Cocos/BA, Bonito de Minas/MG, e Montalvânia/MG além
da comunidade científica, dos legisladores e dos gestores dos recursos naturais.

PROJETO DE RESGATE DE FAUNA
O projeto tem como objetivo assegurar a sobrevivência dos indivíduos representativos da fauna silvestre durante a fase de acompanhamento da supressão da vegetação da Área Diretamente Afetada – ADA do empreendimento e durante o enchimento do
reservatório, visando o redirecionamento ou a relocação dos indivíduos para áreas escolhidas para soltura. As ações do projeto
estão voltadas à comunidade científica, a os legisladores e a os gestores dos recursos naturais.

PrOgraMa de QUaLIdade da ÁgUa
PROJETO DE MONITORAMENTO LIMNOLÓGICO E DA QUALIDADE DA ÁGUA
Para as fases de construção, enchimento do reservatório e operação do empreendimento, o projeto irá gerar dados importantes,
tornando-se uma ferramenta para dar suporte à manutenção do nível desejável da qualidade das águas. Essa ação minimizará
os possíveis impactos na qualidade da água e está voltada para as áreas diretamente afetada e influencia direta, assim como à
comunidade científica, legisladores e gestores dos recursos naturais.

PROJETO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE MACRÓFITAS (PLANTAS AQUÁTICAS)
O projeto será implantado na fase de operação e tem como objetivo monitorar o crescimento das espécies de macrófitas que
possam se estabelecer no reservatório, monitorar as estações de coleta nas quais foram registradas macrófitas durante a fase de
estudos ambientais, avaliar as informações obtidas para que possam ser utilizadas no controle da eutrofização e proporcionar um
equilíbrio entre as outras taxocenoses aquáticas como fitoplâncton, zooplâncton e zoobênton. Essas atividades serão direcionadas
às comunidades da ADA e da AID, além da comunidade científica, dos legisladores e gestores dos recursos naturais.

PROJETO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE MALACOFAUNA
O projeto visa gerar informações a respeito das variações populacionais e da dinâmica de desenvolvimento da comunidade de
malacofauna. Busca também acompanhar e avaliar os impactos do empreendimento sobre essa comunidade, controlar o crescimento da malacofauna em caso de identificação positiva
dos moluscos Biomphalaria, Corbicula e Limnoperma e propor a execução e adequação de medidas de controle, além
de informar à comunidades e entidades envolvidas sobre a
doença da esquistossomose e possíveis superpopulações de
espécies invasoras como o caso do Corbicula fluminea e Limnoperna fortunei. As atividades do projeto serão realizadas no
período de operação do empreendimento.
COLeTa Para aNÁLISe da QUaLIdade da ÁgUa
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PrOgraMa de CONServaÇÃO da ICTIOFaUNa (PeIXeS)
PROJETO DE MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA
O projeto visa à caracterização biológica dos aspectos reprodutivos e
da estrutura populacional dos peixes, estabelecendo a biodiversidade
e equitabilidade na frequência e riqueza de espécies para avaliação e
comparação dos efeitos dos barramentos, a médio e longo prazo, durante a fase de construção do empreendimento. A análise dos resultaCUrIMaTÃ-PaCU (procHilodus argenTeus)
dos obtidos permitirá avaliar o comportamento das espécies migradoras à montante e à jusante dos empreendimentos e, consequentemente, a proposição de medidas mitigadoras, caso necessárias.
As atividades têm como público-alvo a comunidade cientifica, os legisladores e gestores dos recursos naturais.

PROJETO DE RESGATE DE PEIXES DURANTE O DESVIO DO RIO E ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO
O projeto tem como objetivo minimizar os impactos gerados sobre a ictiofauna (peixes) durante o enchimento do reservatório, desvio do rio e após períodos de vertimento, na fase de construção do empreendimento. Essas ações estão direcionadas à comunidade
científica, aos legisladores e gestores dos recursos naturais.

MeIO SOCIOeCONÔMICO
PrOgraMa SOCIOeCONÔMICO
PROJETO DE SAÚDE
O público-alvo deste projeto são os trabalhadores da obra e
moradores da Área Diretamente Afetada – ADA. E seu principal objetivo é auxiliar o ambulatório previsto para o canteiro
de obras, na prevenção, nos diagnósticos de doenças e na
manutenção da saúde dos profissionais e comunidade local.

PROJETO DE MONITORAMENTO SOCIOECONÔMICO
O projeto quer antecipar as possíveis transformações a serem acarretadas pela implantação/operação da PCH Caiçara na área
estudada, em níveis urbano e rural. Antes, observa-se que, para a fase de planejamento, as atividades deste projeto referem-se
ao diagnóstico elaborado no Estudo de Impacto Ambiental, que deverá ser a referência para a verificação das alterações futuras a
serem investigadas nas demais etapas. Essas ações estão direcionadas à população da Área Diretamente Afetada – ADA, e setores
públicos municipais da Área de Influência Direta – AID.

PROJETO DE NEGOCIAÇÃO DE TERRAS E BENFEITORIAS
O projeto tem como objetivo definir e explicitar, nas fases de
planejamento e construção, as formas de tratamento e os
critérios a serem adotados para a negociação das terras e
das benfeitorias nelas localizadas pertencentes às propriedades rurais, as quais serão, integral ou parcialmente, atingidas pela instalação da PCH. O público-alvo dessas ações
é formado pelos proprietários dos estabelecimentos rurais
atingidos pelo empreendimento e os não proprietários que
mantêm vínculo socioeconômico com a propriedade afetada
na área de interesse, vínculo este que, como consequência
do empreendimento, poderá sofrer alterações. Portanto o público-alvo é constituído pelos seguintes grupos de produtores
rurais: proprietários de terras; produtores não proprietários
(empregados permanentes, moradores por cessão, trabalhadores temporários e parceiros).
48
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eNTrevISTa COM MOradOr da Área dIreTaMeNTe aFeTada - ada

PROJETO DE APROVEITAMENTO DA MÃO DE OBRA LOCAL
Nas fases de construção e operação do empreendimento, o projeto irá estabelecer diretrizes para o aproveitamento da
mão de obra local a ser contratada para a construção da PCH Caiçara, com vistas a potencializar ao máximo os efeitos positivos
da geração de empregos na região. Nesse projeto está prevista a capacitação básica da população local, que será recrutada como
mão de obra. O projeto está voltado aos moradores da Área Diretamente Afetada - ADA, da Área de Influência Direta - AID e da
Área de Influência Indireta - AII.

PrOgraMa de COMUNICaÇÃO
PROJETO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Para abrir diálogo, antecipar conflitos e dar transparência
ao trabalho de construção e enchimento do reservatório da
PCH Caiçara, o projeto de Comunicação Social tem importância fundamental. Este projeto estabelece canais direto de
comunicação entre a comunidade diretamente afetada e o
empreendedor. Os materiais de comunicação têm a finalidade de divulgar o andamento das obras e o desenvolvimento
dos programas ambientais estabelecidos pelo Plano Básico
Ambiental – PBA. O público-alvo são os moradores da Área
Diretamente Afetada - ADA, a população, órgãos públicos,
entidades e lideranças locais dos municípios de Bonito de
Minas/MG, Montalvânia/MG, Cocos/BA, e os trabalhadores do
canteiro das obras.

PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
O projeto tem como objetivo realizar atividades nos municípios afetados pelo empreendimento visando à melhoria da
qualidade ambiental. O projeto busca apresentar aos funcionários o comportamento ambientalmente correto no canteiro
de obras com respeito à fauna e flora locais e realizar atividades para os professores da rede pública municipal dos
municípios afetados pelo empreendimento. Essas atividades
serão voltadas aos funcionários das obras civis, à comunidade rural da Área Influência Direta – AID e da Área Diretamente
Afetada – ADA, e aos professores da rede pública municipal
dos municípios atingidos pelo empreendimento. As ações do
projeto serão executadas durante as fases de construção,
enchimento e operação da PCH Caiçara.

PROJETO DE INVENTÁRIO DE REFERÊNCIAS CULTURAIS E DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL
Em função da dispersão de comunidades tradicionais, especialmente de moradores mais antigos, e da perda de fontes
de matéria-prima, especificamente a argila utilizada na confecção de cerâmica, é proposta a realização de um inventário,
segundo a metodologia do Inventário Nacional de Referências
Culturais (INRC) fundado, primordialmente, nas memórias dos
moradores mais antigos.
rIMa • PCH CAIÇARA
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Área de INSerÇÃO da PCh CaIÇara

QUaLIdade aMBIeNTaL
PROGNÓSTICO GLOBAL – CENÁRIO SOCIOAMBIENTAL COM/SEM O EMPREENDIMENTO
O Prognóstico Ambiental Global da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Caiçara apresenta uma abordagem integrada da região
de inserção do empreendimento considerando dois diferentes cenários. São eles:
• Sem o empreendimento: as tendências de evolução da qualidade ambiental da região sem considerar a implantação da
PCH Caiçara;
• Com o empreendimento: as alterações previstas com a construção do empreendimento.

A REGIÃO SEM O EMPREENDIMENTO

te à manutenção do meio ambiente natural da região. Alguns

De acordo com os estudos realizados em campo, o solo

vertebrados, por exemplo, apresentam maiores exigências

na região do empreendimento é caracterizado com signi-

quanto ao espaço que ocupam e, por isso, podem sentir

ficativa deficiência de fertilidade, com forte potencial para

negativamente caso aconteça substituição dos ambientes

desertificação. No baixo curso do rio Carinhanha, já podem

naturais por novas áreas.

ser observados, inclusive, alguns espaços desertificados e,
diante de trabalhos inadequados na margem do rio, poderão
ocorrer novos focos no médio e alto curso da sub-bacia.

A área de inserção do empreendimento é composta, em
sua maioria, por ambientes de áreas abertas. Os ambientes

A preservação da fauna terrestre e aquática, nas áreas de

florestais, como Mata Ciliar e Cerradão, são considerados

influência do empreendimento, está relacionada diretamen-

os mais sensíveis à atuação do homem. A rã (Barycholos
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sauvagei) é um anuro com menor dependência da água

maior oportunidades de frequentar as escolas e hospitais,

para completar seu ciclo reprodutivo, porém precisa de

por exemplo. Porém, o maior contato da população rural lo-

ambientes sombreados como as matas para sobreviver. O

cal com os centros urbanos, poderá caracterizar, de uma

mesmo acontece com espécies de aves e mamíferos que

forma geral, o rompimento ou o enfraquecimento cultural

também apresentam dependência em relação a ambientes

dos povos que habitam a região.

florestados. Assim sendo, a substituição, em longo prazo,
dos ambientes florestados para a expansão das atividades

A REGIÃO COM O EMPREENDIMENTO

agrícolas poderá causar o deslocamento dessas espécies,

A construção da PCH Caiçara irá melhorar a infraestrutura

causando o esgotamento dos recursos nos novos ambientes

de acessos, necessários para o transporte de equipamentos

de forma prematura, além de intensificar as relações com-

pesados e dos trabalhadores da obra. Isso representará uma

petitivas entre as espécies.

facilidade aos moradores locais para que tenham novas vias
aos diversos serviços disponíveis nos centros urbanos.

As transformações quanto o uso do solo próximo ao rio Carinhanha também podem prejudicar a qualidade da água,

Novas oportunidades de trabalho serão criadas na região,

podendo não se tornar mais um ambiente atrativo ou propí-

aumentando a oportunidade de emprego para os moradores

cio para as espécies de peixes da bacia do rio São Francisco

locais, especialmente para cargos que exigem menor grau

completarem seu ciclo reprodutivo. O desenvolvimento do

de escolaridade. O aumento de empregos representará um

médio e alto cursos do rio Carinhanha em longo prazo acar-

acréscimo na renda da população local, mesmo que de for-

retará na necessidade de investimentos na infraestrutura

ma temporária.

local, especialmente no que diz respeitos aos acessos. Por
outro lado, a melhoria dos acessos pode aumentar o contato

A remoção da cobertura vegetal para a implantação das

da população rural aos centros urbanos mais próximos.

estruturas físicas e do reservatório do empreendimento representará uma diminuição de ambientes naturais para a

Com mais proximidade à vida urbana, a população terá

fauna terrestre associada a estes ambientes. Estas inter-

VIA DE ACESSO A BONITO DE MINAS/MG
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NOvaS OPOrTUNIdadeS de TraBaLhO

venções podem acarretar na perda de indivíduos da fauna,

A criação do reservatório não acarretará em restrições aos

especialmente aqueles que apresentam menor capacidade

usos atualmente observados nas propriedades rurais da

de se dispersar. Além disso, o aumento da movimentação de

Área Diretamente Afetada (ADA). O reservatório represen-

máquinas e veículos na área poderá aumentar as chances

tará um atrativo a mais para a população da região, prin-

de atropelamento de animais silvestres. No entanto, animais

cipalmente no que diz respeito às atividades de recreação.

com maior capacidade dispersiva tendem a se deslocar in-

Assim, a relação da população com o rio Carinhanha tende

voluntariamente em função das intervenções na área do

a se manter.

empreendimento.
A maior parte dos efeitos negativos causados pela imO rio Carinhanha será dividido em dois trechos com a cons-

plantação de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) é

trução da PCH Caiçara e a formação de seu reservatório. A

decorrente da perda parcial da vegetação nativa. Isso

pesca, para sobrevivência das famílias, praticada no trecho

pode desencadear vários efeitos adversos nos meios fí-

acima do barramento pode sofrer alterações, já que as es-

sico e biótico. Porém, programas e projetos ambientais

pécies migradoras que ficarem isoladas nesse trecho po-

serão implantados para diminuir os possíveis impactos

dem não encontrar locais adequados para completar seu

causados pela construção do empreendimento à cober-

ciclo reprodutivo. Caso isso ocorra, em curto e médio prazo,

tura vegetal local.

as espécies migradoras não conseguirão se manter no trecho acima do barramento, alterando o padrão da pesca. Já

Em função do porte e localização do empreendimento os

na região abaixo do barramento formam-se aglomerados de

impactos aos meios físico, biótico e socioeconômico ten-

peixes. Nestes locais poderá aumentar as atividades pes-

dem a ser pontuais, não se esperando efeitos em nível de

queiras, tendo em vista a maior facilidade de captura.

bacia hidrográfica (bacia do rio São Francisco).
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CrONOgraMa geraL de IMPLaNTaÇÃO

ANO 1

ANO 2

ANO 3

1 PCh CaIÇara • PERÍODO TOTAL DE 28 MESES
1.1 OBTeNÇÃO da LICeNÇa de INSTaLaÇÃO (LI)• Mês 01

1.2 MOBILIzaÇÃO da eMPreITeIra

1.3 deSvIO dO rIO

• Mês 05 à 07

• Mês 07 à 23

1.4 OMBreIrO eSQUerda e MUrO aLa

• Mês 07 à 17

1.5 OMBreIra dIreITa e MUrO aLa • Mês 16 à 23

1.6 CANAL DE ADUÇÃO/CÂMARA DE DESCARGA

• Mês 12 à 23

1.7 CONdUTO FOrÇadO • Mês 21 à 25

1.8 ChaMINé de eQUILíBrIO

1.9 TOMada d’ÁgUa

• Mês 10 à 15

• Mês 10 à 26

1.10 CASA DE FORÇA/CANAL DE FUGA

• Mês 07 à 28

1.11 verTedOUrO

1.12 SUBeSTaÇÃO

• Mês 17 à 23

• Mês 08 à 23

1.13 eNTrada eM OPeraÇÃO COMerCIaL
rIMa • PCH CAIÇARA
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CONCLUSÃO
O entorno do rio Carinhanha é caracterizado por dois trechos diferentes o baixo curso refere-se à área próxima à foz do rio e o médio curso é a região onde está prevista a instalação
da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Caiçara.
O médio-alto curso tem um grande percentual de cobertura vegetal natural da região e
isso amplia a disponibilidade de ambientes para a fauna. Já o baixo curso é tomado por
ambientes já degradados pelo homem, devido à concentração dos principais núcleos urbanos da região.
Devido aos muitos ambientes naturais que envolvem toda a região do empreendimento, os
possíveis impactos gerados pela implantação da PCH Caiçara serão mínimos. Os animais
que de alguma forma perderem seu espaço natural, encontrarão facilmente novas áreas
com características idênticas ao seu primeiro habitat. Essa dispersão animal se dará de
maneira natural e generalizada em função da grande disponibilidade de novos ambientes
no entorno.
De acordo com os estudos sobre os possíveis impactos na região, a partir da implantação
da PCH Caiçara, as modificações no ecossistema local serão pontuais e de baixa dimensão.
Com a PCH estabelecida e em pleno funcionamento, a região se tornará mais atrativa,
podendo a taxa de ocupação humana aumentar consideravelmente. Entretanto, a má qualidade do solo para atividades agrícolas é um peso negativo e faz com que essa ocupação
seja de caráter turístico. Sendo assim, a curto e médio prazo, não são esperadas alterações quanto à rotina socioeconômica na região do empreendimento. Porém, a longo prazo,
essas alterações podem vir a ocorrer em função de transformações na macroeconomia da
região, não havendo relação direta com a operação da PCH.
Em relação a vida aquática, o rio Carinhanha apresenta trechos diferenciados quanto à
importância ecológica dos peixes. Conforme as pesquisas realizadas, o baixo-médio curso
do rio é o mais importante para a reprodução das espécies de peixes migradores. De
acordo com a localização da PCH, no médio-alto curso do rio, os impactos para os peixes
serão restritos a partir do empreendimento em direção à nascente do rio Carinhanha.
Diante de todas as análises e observações apresentadas nesse documento, entende-se
que a implantação da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Caiçara é viável e tem um importante aproveitamento hidrelétrico. A implantação do empreendimento não afetará as
funções ecológicas da região, nem causará reestruturações dos padrões sociais (relação
do homem com a terra), sendo assim considerado um projeto ambientalmente viável.

RIMA • PCH CAIÇARA
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A

ADA – Área Diretamente Afetada: locais de intervenção
direta do empreendimento, onde serão executadas as
obras e formado o reservatório da Pequena Central Hidrelétrica (PCH).
Afluente – Rio, riacho ou córrego que despeja suas
águas em outro curso d’água.
Agropecuária – Atividade que se caracteriza por apresentar em um mesmo estabelecimento agricultura e
pecuária em suas relações mútuas.
AID – Área de Influência Direta: Área interna (direta)
de um dado território ou empreendimento sobre o qual
exerce influência de ordem ecológica e/ou socioeconômica, podendo trazer alterações nos processos
ecossistêmicos.
AII – Área de Influência Indireta: Área externa (indireta)
de um dado território ou empreendimento sobre o qual
exerce influência de ordem ecológica e/ou socioeconômica, podendo trazer alterações nos processos
ecossistêmicos.
Anfíbios – Animais que nas primeiras fases da vida,
fase larval, respiram o ar dissolvido na água, mediante brânquias e, quando no estado adulto, respiram o
ar atmosférico, através de pulmões. São vertebrados
marchadores, raramente rastejantes, quando os membros lhe faltam. Quase todos nadam com facilidade.
Arbóreo – Parte vertical de uma fitofisionomia ou hábitat formado por árvores.
Área Degradada – Uma área que, por ação própria da
natureza ou por uma ação do homem, perdeu sua capacidade natural de geração de benefícios.
Área de Preservação Permanente (APP) – Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a
função ambiental de preservar os recursos hídricos, a
paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o
fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.
Área de Proteção Ambiental (APA) – Categoria de
unidade de conservação cujo objetivo é conservar a
diversidade de ambientes, de espécies, de processos
naturais e do patrimônio natural, visando à melhoria
da qualidade de vida, através da manutenção das
atividades socioeconômicas da região. Esta proposta
deve envolver, necessariamente, um trabalho de gestão integrada com participação do Poder Público e dos
diversos setores da comunidade.
Arenito – Rocha sedimentar detrítica constituída por
grãos de areia agregados por uma espécie de cimento.
Argila – Material finamente dividido, consolidado ou
não, constituído essencialmente de argilominerais.
Assoreamento – Processo em que lagos, rios, baías
e estuários vão sendo aterrados pelos solos e outros
sedimentos neles depositados pelas águas das enxurradas ou por outros processos. É a acumulação de
sedimentos (barro, areia, etc.), deixando mais raso um
rio, canal ou estuário (boca de rio), às vezes até fazendo desaparecer um curso d’água. Esta acumulação
ocorre naturalmente, quando, por exemplo, a água da
chuva leva o material dos solos para os rios. Desmatamentos na beira dos rios aumentam o assoreamento,
pois as árvores (destas margens) seguram o material
do solo, diminuindo seu transporte pela chuva. Quando

não há árvores nas margens, a chuva leva mais facilmente esses sedimentos, assoreando o rio e prejudicando os seres do rio e os próprios seres humanos que
do rio vivem.
Atividade agrícola – Utilização do solo para agricultura, cultivo da terra.
Avifauna – Conjunto de espécies de aves que vivem
em uma determinada área.

B

Bacia hidrográfica – Conjunto de terras drenadas por
um rio principal e seus afluentes. A noção de bacias
hidrográfica inclui naturalmente a existência de cabeceiras ou nascentes, divisores d’água, cursos d’água
principais, afluentes, subafluentes, etc. Em todas as
bacias hidrográficas deve existir uma hierarquização
na rede hídrica e a água se escoa normalmente dos
pontos mais altos para os mais baixos.
Biodiversidade – Abrangência de todas as espécies
de plantas, animais e microrganismos, e dos ecossistemas e processos ecológicos dos quais são parte. Geralmente considera-se três níveis: diversidade
genética, diversidade de espécies e diversidade de
ecossistemas.
Bioma – Amplo conjunto de ecossistemas terrestres
caracterizados por tipos fisionômicos semelhantes de
vegetação, com diferentes tipos climáticos. É o conjunto de condições ecológicas de ordem climática e
características de vegetação: o grande ecossistema
com fauna, flora e clima próprios. Os principais biomas mundiais são: tundra, taiga, floresta temperada
caducifólia, floresta tropical chuvosa, savana, oceano
e água doce.
Biomassa – Quantidade de matéria orgânica presente
num dado momento numa determinada área, e que
pode ser expressa em peso, volume, área ou número.
Biota – Conjunto de seres vivos que habitam um determinado ambiente ecológico;
Biótico – É o componente vivo do meio ambiente. Inclui fauna, flora, vírus, bactérias, etc.

C

Cerrado – É o segundo maior bioma da América do
Sul, estendendo-se por uma área de aproximadamente
205 milhões de hectares e abrangendo cerca de 25%
do território brasileiro. É cortado por três das maiores
bacias hidrográficas da América do Sul (Amazônica/Tocantins, São Francisco e Prata) e sua paisagem possui
alta biodiversidade. A vegetação, em sua maior parte,
é semelhante à de savana, com gramíneas, arbustos
e árvores esparsas. As árvores têm caules retorcidos
e raízes longas, que permitem a absorção da água.
Grande parte do Cerrado já foi destruída, em especial
para a instalação de cidades e plantações, o que o torna um bioma extremamente ameaçado.
Ciclo hidrológico – Período contínuo de doze meses
durante o qual ocorre um ciclo anual climático completo. Sua adoção permite que haja uma comparação
mais significativa entre os dados meteorológicos.
Clima – Conjunto de estados de tempo meteorológico que caracteriza uma determinada região durante
um grande período de tempo, incluindo o comporta-

mento habitual e as flutuações, resultante
das complexas relações entre a atmosfera,
geosfera, hidrosfera, criosfera e biosfera.
Cobertura Vegetal – Termo usado no mapeamento de dados ambientais para designar os tipos ou formas de vegetação natural ou plantada – mata, capoeira, culturas,
campo, etc., que recobrem uma área ou um
terreno.
CONAMA – Sigla para Conselho Nacional de
Meio Ambiente. Órgão superior do Sistema
Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). As
competências do CONAMA incluem o estabelecimento de todas as normas técnicas
e administrativas para a regulamentação
e a implementação da Política Nacional do
Meio Ambiente, em forma de “Resoluções”.

D

Deficiente de dados (DD) - Sem dados suficientes para enquadramento em alguma
das categorias acima
Degradação – Mudança de um solo a uma
condição mais lixiviada e intemperizada
que a atual.
Desenvolvimento Sustentável – Modelo
de desenvolvimento que leva em consideração, além dos fatores econômicos, aqueles
de caráter social e ecológico, assim como
as disponibilidades dos recursos vivos e
inanimados, e as vantagens e os inconvenientes, a curto e a longos prazos, de outros
tipos de ação. Este desenvolvimento deve
satisfazer as necessidades do presente
sem comprometer a capacidade das futuras gerações satisfazerem suas próprias
necessidades.
Dessedentação animal – Ação de saciar a
sede de animais em locais com acumulação de água.
Dispersão/dispersor – Ato de espalhar
diásporos (sementes, esporos, fragmentos
vegetativos) de um organismo individual ou
de uma espécie.
Diversidade de espécies – Medida que
considera tanto a riqueza em espécies
como o grau de igualdade em sua representação quantitativa.
Drenagem – Sistema de vales por onde
fluem e escoam águas superficiais na forma de córregos, riachos, rios, incluindo lagos e lagoas dispostos neste fluxo, e que
são drenadas para partes mais baixas até
atingir o seu nível base correspondente a
lago, mar, oceano ou, em certas regiões
interioranas especiais, mares interiores e
playas de regiões desérticas.

E

Ecossistema – Conjunto integrado de
fatores físicos, químicos e bióticos, que

caracterizam um determinado lugar, estendendo-se por um determinado espaço
de dimensões variáveis. Também pode ser
uma unidade ecológica constituída pela reunião do meio abiótico (componentes nãovivos) com a comunidade, no qual ocorre
intercâmbio de matéria e energia. Os ecossistemas são as pequenas unidades funcionais da vida.
Educação ambiental – Conjunto de ações
educativas voltadas para a compreensão da
dinâmica dos ecossistemas, considerando
efeitos da relação do homem com o meio,
a determinação social e a variação/evolução histórica dessa relação. Visa preparar o
indivíduo para integrar-se criticamente ao
meio, questionando a sociedade junto à sua
tecnologia, seus valores e até o seu cotidiano de consumo, de maneira a ampliar a
sua visão de mundo numa perspectiva de
integração do homem com a natureza.
EIA – Sigla para Estudo de Impacto Ambiental. É um documento técnico onde se avaliam as consequências para o ambiente decorrentes de um determinado projeto. Nele
encontram-se identificados e avaliados os
impactos que um determinado projeto poderá causar no ambiente, assim como as
medidas mitigadoras necessárias.
Em perigo (EN) - categoria de ameaça da
IUCN indicando elevado risco de extinção na
natureza.
Entomofauna – Conjunto das espécies de
insetos que vivem em uma determinada
região.
Erosão – Processo pelo qual a camada
superficial do solo ou partes do solo são
retiradas pelo impacto de gotas de chuva,
ventos e ondas e são transportadas e depositadas em outro lugar.
Espécie Ameaçada – Aquela em risco de
extinção, cuja sobrevivência é improvável
se os fatores causais persistirem.
Espécie Endêmica – Espécie com distribuição geográfica restrita a uma determinada
área. Para certos autores, sinônimo de espécie nativa.
Espécie Exótica – Aquela presente em uma
determinada área geográfica da qual não é
originária, introduzida geralmente pelo homem (ACIESP, 1997).
Espécie Nativa – Espécie vegetal ou animal
que, suposta ou comprovadamente, é originária da área geográfica onde atualmente
ocorre.

F

Fauna – Conjunto de animais que habitam
determinada região.
Flora – Totalidade das espécies vegetais
que compreende a vegetação de uma determinada região, sem qualquer expressão
de importância individual.

Foz – Ponto onde um rio desemboca no
mar, em outro rio ou corrente.
Fragmento Florestal – Remanescente de
ecossistema natural isolado em função de
barreiras antrópicas ou naturais, que resultam em diminuição significativa da área original e do fluxo gênico de plantas e animais.

G

Geologia – É a ciência que estuda a Terra,
sua composição, estrutura, propriedades
físicas, história e os processos que lhe dão
forma.
Geomorfologia – Estudo das formas de
relevo (montanhas, vales, planícies) e das
drenagens associadas com a definição de
padrões morfológicos, buscando-se a interpretação da origem e evolução desses
padrões principalmente face a controles
lito-estruturais e climáticos.
Germoplasma – Conjunto de genótipos de
uma determinada espécie, composto pelo
material genético hereditário. A coleta do
germoplasma é utilizada para conservar o
material genético das plantas, garantindo a
manutenção da diversidade e diminuindo os
riscos de perda de variabilidade genética.
Gestão Ambiental – Aplicação, criteriosa
ou não, de medidas de intervenção nas
condições encontradas em um sistema ambiental; normalmente a gestão refere-se à
aplicação de medidas anteriormente sistematizadas em um planejamento do uso dos
recursos ambientais disponíveis.

H

Habitat – Ambiente que oferece um conjunto de condições favoráveis para o desenvolvimento, a sobrevivência e a reprodução
de determinados organismos. Os ecossistemas, ou parte deles, nos quais vive um
determinado organismo, são seu habitat.
Herpetofauna – Conjunto das espécies de
répteis e anfíbios que vivem em uma determinada região.

I

Ictiofauna – É a fauna de peixes de uma
região.
Impacto ambiental – Qualquer alteração
das propriedades físico-químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante
das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança
e o bem-estar da população, as atividades
sociais e econômicas, a biota, as condições
estéticas e sanitárias do meio ambiente,
enfim, a qualidade dos recursos ambientais.
Inventário florestal – Descrição qualitativa
e quantitativa de um povoamento florestal
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natural ou plantado (reflorestamento).

J

Jusante – Lado de um curso d’água oposto
ao lado das nascentes, direcionado à foz.
É para onde se dirige a água corrente, em
oposição a montante.

L

Latossolo – São solos profundos que apresentam boa drenagem e baixo risco de erosão natural. Na maioria das vezes ocorrem
em relevos suaves, mas podem aparecer
em algumas áreas elevadas. São os solos
com maior predominância no Brasil e os
mais utilizados na agricultura.
Lêntico – Ambiente aquático continental
em que a massa de água é estacionária,
como em lagos ou tanques.
Lótico – Ambiente aquático continental em
que a massa de água flui como em rios, arroios e corredeiras.

M

Macrófita aquática – Planta aquática visível a olho nu.
Malacofauna – Comunidade bentônica
composta por moluscos.
Mastofauna – Conjunto das espécies de
mamíferos que vivem numa determinada
região.
Medidas Mitigadoras – São aquelas destinadas a prevenir impactos negativos ou
reduzir sua magnitude.
Meio Ambiente – Tudo o que cerca o ser
vivo, que o influencia e que é indispensável
à sua sustentação. Estas condições incluem
solo, clima, recursos hídricos, ar, nutrientes
e os outros organismos. O meio ambiente
não é constituído apenas do meio físico e
biológico, mas também do meio sócio-cultural e sua relação com os modelos de desenvolvimento adotados pelo homem.
Montante – Lado da nascente de um curso
d’água, em oposição a jusante.

N

Neossolo – Solos pouco evoluídos constituídos por material mineral ou por material
orgânico com menos de 20 cm de espessura.

P

Parques Nacionais, Estaduais ou Municipais – Áreas relativamente extensas, que
representam um ou mais ecossistemas,
pouco ou não alterados pela ocupação humana, onde as espécies animais, vegetais,
os sítios geomorfológicos e os hábitats ofereçam interesses especiais do ponto de vista científico, educativo, recreativo e conser-
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vacionista. São superfícies consideráveis
que contém características naturais únicas
ou espetaculares, de importância nacional,
estadual ou municipal.
Patrimônio Cultural – É o conjunto de todos
os bens, materiais ou imateriais que, pelo
seu valor próprio, devem ser considerados
de interesse relevante para a permanência
e a identidade da cultura de um povo.
Patrimônio Natural – Conjunto de bens naturais da humanidade.
Pedologia – Parte da ciência do solo que
trata da origem, morfologia, classificação e
mapeamento dos solos.
Piracema – Período de desova dos peixes
durante o qual grandes cardumes sobem
em direção às nascentes dos rios para se
reproduzirem.
Planície – Terras da margem de um curso
d’água sujeitas a inundação.
População – Conjunto de indivíduos de
uma mesma espécie que ocupa uma determinada área. Uma população tem como
atributos: taxas de natalidade e mortalidade, proporção de sexos e distribuição de
idades, imigração e emigração.
Preservação Ambiental – Ações que garantem a manutenção das características
próprias de um ambiente e as interações
entre os seus componentes, ou seja, não é
permitida a utilização dos recursos desse
ambiente.
Próximos de ameaça (NT) - Táxon que não
atinge, mas está próximo de atingir os critérios de ameaça, ou provavelmente estará
ameaçado em um futuro próximo.

Q

Qualidade da Água – Características químicas, físicas e biológicas, relacionadas
com o seu uso para um determinado fim.
A mesma água pode ser de boa qualidade
para um aproveitamento e de má qualidade
para outro, dependendo de suas características e das exigências requeridas pelo uso
específico.

R

Recrutamento – O aparecimento de um
determinado indivíduo antes inexistente em
uma comunidade bentônica.
Recursos Hídricos – São as águas superficiais ou subterrâneas disponíveis para
qualquer tipo de uso de região ou bacia.
RIMA – Sigla para Relatório de Impacto do
Meio Ambiente. É feito com base nas informações do EIA (Estudo de Impacto Ambiental) e é obrigatório para o licenciamento de
atividades modificadoras do meio ambiente, tais como construção de estradas, metrôs, ferrovias, aeroportos, portos, assentamentos urbanos, mineração, construção de

usinas de geração de eletricidade e suas
linhas de transmissão, aterros sanitários,
complexos industriais e agrícolas, exploração econômica de madeira, etc.
Riqueza de espécies – Indicador da abundância relativa de espécies numa comunidade.

S

Sazonalidade - Qualidade ou estado do ser
estacional, isto é, que sofre transformações
de aspecto ou comportamento conforme as
estações do ano.
Sedimento – Material originado por intemperismo e erosão de rochas e solos que é
transportado por agentes geológicos (rio,
vento, gelo, correntes) e que se acumula em
locais baixos, desde os sopés de encostas
e as planícies aluvionares até as grandes
bacias geológicas ou sedimentares.
Solo – Parcela dinâmica e tridimensional da
superfície terrestre, que suporta e mantém
as plantas. Seu limite superior é a superfície
terrestre, e o inferior é definido pelos limites
da ação dos agentes biológicos e climáticos, enquanto seus extremos laterais se
limitam com outros solos, onde se verifica
a mudança de uma ou mais das características diferenciais.

T

Talude – Declive íngreme e curto formado
gradualmente na base.

U

Unidades de conservação – Áreas criadas
com o objetivo de harmonizar, proteger recursos naturais e melhorar a qualidade de
vida da população.
Unidade de Proteção Integral – O objetivo
básico dessas unidades é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto
dos seus recursos naturais, ou seja, atividades educacionais, científicas e recreativas.
Uso do Solo – Diferentes formas de uso do
território, resultante de processos de ocupação espontânea ou de processos de planejamento geridos pelo Poder Público.

V

Várzea – Terreno baixo e mais ou menos
plano que se encontram junto às margens
dos rios. Termo mais agrário, similar à planície de inundação.
Vereda – Tipo de formação vegetal do
Cerrado que ocorre nas florestas-galeria.
Caracterizada pelos solos hidromórficos,
podem apresentar buritis (Mauritia flexuosa), palmeira, em meio a agrupamentos de
espécies arbustivo-herbáceas e são seguidas pelos campestres. Recebem este nome
por serem caminho para a fauna.
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