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1. APRESENTAÇÃO

O Estudo Ambiental da Usina Hidrelétrica Cajuru tem como objetivo integrar o
processo de licenciamento ambiental corretivo do empreendimento junto a FEAM –
Fundação Estadual do Meio Ambiente, tendo em vista atender ao disposto na
Resolução CONAMA 237/97 e, em particular, na Resolução CONAMA 006/87, em
seus parágrafos 4o e 5o do art. 12, que determina o licenciamento ambiental
corretivo das usinas hidrelétricas que entraram em operação antes de 1986.
O objetivo específico desse estudo é avaliar a natureza e a magnitude das
interferências que se verificam na atualidade, a partir da caracterização ambiental da
região onde esta inserida a UHE Cajuru, com vistas a subsidiar o órgão ambiental de
informações que retratem a atual situação do empreendimento quanto a esses
aspectos, retratando os impactos ambientais, bem como descrever as medidas de
proteção ambientais e mitigadoras que a Cemig tem adotado ou de futuras adoções,
além de estudo ambientais já realizados pela mesma.
O Relatório Ambiental da Usina Hidrelétrica Cajuru se estrutura na legislação
pertinente ao licenciamento ambiental corretivo para empreendimento que vem
operando antes de fevereiro de 1986.

Esse documento atende às orientações

emitidas pela FEAM através do FOBI no 152685/2006 A, referente ao FCEI no
FO22486/2006.
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2. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

2.1 Histórico do Empreendimento

A usina de Cajuru foi inaugurada em 17/04/1959, após a construção da barragem
que foi concluída em 1953. O objetivo principal da criação da barragem foi acumular
água para o funcionamento da Usina Hidrelétrica de Gafanhoto, localizada a 24Km à
jusante.

Figura 1. Barragem da UHE Cajuru.
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2.2 Localização do Empreendimento

A usina Hidrelétrica de Cajuru está localizada na cidade de Divinópolis próxima à
divisa desta com a cidade de Carmo do Cajuru, no centro oeste mineiro. O principal
acesso a partir de Belo Horizonte é seguir pela Rodovia Fernão Dias até o município
de Divinópolis e seguindo para o município Carmo do Cajuru.

Figura 2. Localização da UHE Cajuru.
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2.3 Evolução da Legislação Ambiental Relativa aos Empreendimentos
Hidrelétricos.

A legislação ambiental brasileira é recente e vem sendo ampliada nas duas últimas
décadas. A seguir são apresentados os principais dispositivos legais, no âmbito
federal e estadual em vigor, que tratam, direta e indiretamente, de empreendimentos
do setor elétrico, em especial, das usinas de geração hidrelétrica, objeto do presente
trabalho.

2.3.1 Constituição Federal da República

A Constituição Federal da República, de 05/10/1988, promulgada em 05 de outubro
de 1988, dispõe em seu Título VII, o capítulo VI – Do Meio Ambiente, o qual define
em seu artigo 225, o seguinte:
“Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder
público e à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações”.
Parágrafo 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
(...)
VI – exigir, na forma de lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto
ambiental, a que se dará publicidade...”
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2.3.2 Legislação Federal
Lei Federal no 25, de 30/11/1937
Organizou a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Rege a atuação do
IPHAN. Instituiu o tombamento como instrumento jurídico principal para atuação do
poder público.
Lei Federal no 3.924, de 26/07/1961
Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos. Preserva monumentos
arqueológicos e pré-históricos, artísticos ou numismáticos oriundos de descobertas
fortuitas, submetendo-os à proteção do Poder Público, por meio do IPHAN.
Lei Federal no 4.771, de 15/09/1965
Essa lei, o Código Florestal, tem por objetivos proteger a vegetação no país,
estabelecendo restrições ao direito de propriedade sobre esse bem natural.
O seu uso é condicionado aos interesses públicos, e a lei delimita áreas
consideradas de preservação permanente, nas quais, a cobertura vegetal só pode
ser suprimida em hipóteses excepcionais.
Lei Federal no 5. 197 de 03/01/1967
Trata-se de uma norma que tem por objetivo proteger a fauna silvestre, bem como
os seus ninhos, abrigos e criadouros naturais, considerados como propriedade do
Estado – a rigor, da União – sendo expressamente proibida a sua utilização,
perseguição, destruição, caça ou apanha.
Lei Federal no 6.513 de 20/12/1977
Dispõe sobre Áreas Especiais e de Locais de Interesse Turístico e limita o direito de
propriedade para a proteção de locais de interesse turístico.
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Lei Federal no 6.902, de 27/04/1981
Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental. No
seu artigo 2o, define as Estações Ecológicas.
Lei Federal no 6.938, de 31/08/1981
Dispõe, em seu caput, sobre a Política Nacional de Meio Ambiente seus fins e
mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras previdências.
Lei Federal no 7.347, de 25/07/1985
Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,
turístico e dá outras providências.
Lei Federal no 9.433, de 08/01/1997
Esta lei institui a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, disciplinando
também o regime das concessões de serviço público de energia elétrica.
Lei Federal no 9.433, de 08/01/1997
Esta lei institui a Política Nacional dos Recursos Hídricos, que determina em seu art.
12, que se sujeita à Outorga, pelo Poder Público, de direito de uso de recursos
hídricos os seguintes usos:
Derivação ou captação de parcela de água existente em um corpo d’água para
consumo final, insumo ou produtivo;
Extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo final, insumo ou processo
produtivo;
Lançamento em corpo d’água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos,
tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte e destinação final;
Aproveitamento de potenciais hidrelétricos;
Outros usos que alteram o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente
em um corpo d’água.
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Dispõe ainda o segundo parágrafo desse mesmo artigo, que a outorga e utilização
de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, subordina-se ao Plano
Nacional de Recursos Hídricos.
Lei Federal no 9.605, de 12/02/1998
Esta lei é também conhecida como Lei de Crimes Ambientais, dispõe sobre as
sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao
maio ambiente.
Lei Federal no 9.984, de 17/07/2000
Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas – ANA, entidade federal de
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras
providências.
Lei Federal no 9.985, de 18/07/2000
Esta lei institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza –
SNUC, e estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das
unidades de conservação.
Decreto Federal no750, de 10/02/1993
Em seu artigo 1o, parágrafo único, disciplinou as normas sobre o corte, a exploração
e a supressão de vegetação primária ou nos estágios avançados e médios de
regeneração da Mata Atlântica, que poderão ser autorizadas mediante decisão
motivada pelo órgão estadual competente, com anuência prévia do Instituto
Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA,
informando-se ao Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, quando
necessária a execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública
ou interesse social, mediante aprovação de estudo e relatório de impacto ambiental.
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Decreto Federal no 3.179, de 21/09/1999
Regulamentado a Lei Federal no 9.605/1988, no que tange as infrações
administrativas, esse regulamento tipifica as condutas consideradas irregulares, no
âmbito da Administração Pública Federal, e dispõe sobre as sanções a elas
aplicáveis.
Resolução CONAMA no 001, de 23/01/1986
O Conselho Nacional de Meio Ambiente–CONAMA, criado pela Lei no 6.938/1981,
através de sua Resolução no 001/1986, estabelece as

definições , as

responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e
implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da
Política Nacional de Meio Ambiente.
Resolução CONAMA no 006, de 16/09/1987
Essa Resolução aborda especificamente as obras ligadas à geração de energia
elétrica, sendo, portanto, objeto de análise para o tema em questão.

2.3.3 Legislação do Estado de Minas Gerais

As bases legais para o licenciamento e o controle das atividades efetivas ou
potencialmente poluidoras em Minas Gerais, estão estabelecidas na Lei 39.424, de
05 de fevereiro de 1998, que regulamenta, compatibilizando-a com a Legislação
Federal.
Em Minas Gerais, o licenciamento ambiental é exercido pelo Conselho Estadual de
Política Ambiental – COPAM, por intermédio das Câmaras Especializadas da
Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM e do Instituto estadual de Florestas –
IEF. O COPAM está interligado ao Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA),
possuindo uma política descentralizada delegando poderes aos órgãos municipais.
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A seguir são apresentadas em ordem cronológica de publicação, a legislação
estadual em vigor que diz respeito aos empreendimentos do setor elétrico, em
especial, o hidrelétrico.
Em consonância com o empreendimento em questão merecem ser destacadas as
seguintes leis estaduais:
Lei Estadual nº 12.584, de 17/07/1997 – “Altera a denominação do Departamento
de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais – DHR-MG, para Instituto Mineiro
de Gestão de Águas – IGAM”.
De acordo com o Art. 4º do seu capitulo II tem por finalidade, dentre outros aspectos,
o seguinte:
“Promover, avaliar, incentivar e executar estudos e projetos de proteção e
conservação das águas, visando a sua utilização racional integrada e seu
aproveitamento múltiplo”
Lei Estadual nº 13.199, de 29/01/1999 – Trata da política Estadual de Recursos
Hídricos. Visando assegurar, como reza seu art. 2º, o controle de uso da água e de
sua utilização em quantidade, qualidade e regime satisfatórios.
Lei Estadual nº 14.309, de 19/06/2002 - que dispõe sobre as políticas florestais e
de proteção a biodiversidade no estado de Minas Gerais, compreendendo “as ações
empreendidas pelo poder público para uso sustentável dos recursos naturais e para
a conservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado essencial à sadia
qualidade de vida”.
No que diz respeito especificamente à fauna e a flora, merecem destaque as leis:
Lei Estadual n.º12.488, de 18/04/1997 – “Torna obrigatório a construção de
escadas para peixes de piracema em barragem edificada no Estado.”
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Lei Estadual no14.181, de 17/01/2002 - “Dispõe sobre a política de proteção à
fauna e à flora aquáticas e de desenvolvimento da pesca e da aqüicultura no Estado
e dá outras providências”.
Lei nº14.578 de 16/01/2003 –“Dispõe sobre o Programa Estadual de Incentivo à
Piscicultura”.
Decreto Estadual no 18.466, de 29 de abril de 1977: determina as atribuições do
Conselho de Política Ambiental – COPAM, relativas à aprovação de impactos
ambientais.

2.3.3.1 Deliberações Normativas COPAM:
Deliberação Normativa COPAM no 07, de 29 de setembro de 1981 – apresenta as
normas para disposição de resíduos no solo.
Deliberação Normativa COPAM no 10, de 16 de dezembro de 1986 – estabelece
normas e padrões para qualidade das águas, lançamento de efluentes nas coleções
de a´gua e dá outras providências.
Deliberação Normativa COPAM no 41, de 20 de janeiro de 1995 - apresenta lista
das espécies da fauna ameaçadas no estado de Minas Gerais.
Deliberação Normativa COPAM no 13, de 24 de outubro de 1995 – estabelece,
para as atividades sujeitas ao licenciamento ambiental, a obrigação de publicar, em
periódico local ou regional de grande circulação, os pedidos, concessoões e
renovações das licenças ambientais.
Deliberação Normativa COPAM no 17, de 17 de dezembro de 1996 – estabelece
os prazos de validade das licenças ambientais.
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Deliberação Normativa COPAM no 24, de 21 de outubro de 1997 – dispõe sobre o
licenciamento ambiental das obras do sistema de transmissão de energia elétrica.
Esta deliberação relaciona os documentos a serem apresnetados nos pedidos de
licenças ambientais para linhas de transmissão e subest6ações. Alguns dispositivos
desta lei foram alterdos pela DN COPAM no 54, de seis de fevereiro de 2002.

2.3.4 Legislação Municipal

No que diz respeito à legislação dos municípios que compõem a Área de Influência
da UHE Cajuru, foi encontrada menção específica ao empreendimento em seu
Artigo 138, a saber: o município deverá estabelecer como espaços especialmente
protegidos e transformados em estações ecológicas todas as áreas verdes,
nascentes e quedas d’água, pertencentes ou não ao Município, bem como as
seguintes áreas:
I - área da extinta Usina de Álcool Motor de Minas Gerais: Espaço Cultural
“Dr.Gravatá”;
II - Parque Ecológico “Prefeito Dr Sebastião Gomes Guimarães” ;
III - Parque Florestal do Gafanhoto;
IV - Chácaras Sambeca e suas adjacências, conhecidas como “Lago das
Roseiras” e “Barragem do Cajuru”.
A seguir transcreve-se trechos das Leis Orgânicas dos respectivos municípios no
qual é tratada a questão do meio ambiente:
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2.3.4.1 Município de Divinópolis
CAPÍTULO VIII
Do Meio Ambiente

Art. 128. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do Povo e essencial à sadia qualidade de vida, cabendo ao
Município e à coletividade o dever de defendê-lo e conservá-lo para as gerações
presentes e futuras.
§ 1 º Para assegurar a efetividade do direito a que se refere este artigo,
incumbe ao Município:
I - proteger o meio ambiente, garantindo o equilíbrio de todas as formas de
vida em seu habitat e entre todos os recursos naturais renováveis ou não;
II - fiscalizar, na ausência do agente competente específico do Estado, ou
atuar suplementarmente a este, quanto à exploração de produtos lenhosos,
promovendo a reposição do volume retirado no próprio Município;
III - levantar, mapear e inventariar coberturas vegetais nativas, áreas
reflorestadas das bacias e sub-bacias hidrográficas, bem como a rede de recursos
hídricos do Município;
IV - criar mecanismos e programas específicos para recuperação das
encostas, dos morros e topos de serras, talvegues e margens dos recursos hídricos,
bem como as suas nascentes, para recomposição da mata ciliar e reflorestamento
das bacias da região, especialmente as dos Rios Itapecerica e Pará;
V - assegurar, nos termos da Constituição da República, a participação do
Município no resultado da exploração de recursos hídricos, para fins de geração de
energia elétrica;
VI - assegurar a participação do Município nos processos de gerenciamento
de bacias hidrográficas em níveis regionais, estaduais e nacionais;
VII - prevenir, controlar, fiscalizar e autuar toda e qualquer forma de poluição,
seja ela do ar, da água, do solo, visual ou sonora;
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VIII - garantir a preservação da cobertura vegetal do Município, propiciando
assim a conservação dos solos agrícolas;
IX - criar programas específicos para o monitoramento da qualidade do ar no
Município;
X - atuar complementarmente às instâncias superiores na fiscalização da
exploração de recursos e produtos naturais.
Art. 129. O poder público manterá plano municipal de meio ambiente e
recursos naturais, que contemplará o conhecimento das características, da
dimensão quantitativa e dos recursos dos meios físico e biológico.
Parágrafo único - O plano a que se refere este artigo definirá, ainda, o
diagnóstico da utilização dos recursos e as diretrizes para o seu melhor
aproveitamento no processo de desenvolvimento econônico-social, procurando
sobretudo:
I - registrar e acompanhar a concessão do direito de pesquisa e exploração
dos recursos florestais, hídricos e minerais, bem como as escavações, exigindo-se a
recomposição das áreas afetadas;
II - fiscalizar a utilização e exploração da faixa de terreno da margem dos rios
e córregos, visando a proteger os cursos naturais de água;
III - implantar estações de tratamento do esgoto doméstico em todo o
perímetro urbano da sede do Município, bem como em seus distritos e nas
comunidades mais destacadas do meio rural;
IV - adotar política de proteção, controle e conservação do meio ambiente,
visando a estabelecer normas para implantação, ampliação, operação ou reforma de
atividades industriais poluidoras;
V - estabelecer exigências, na forma da lei, para instalação de obras ou
atividades potencialmente causadoras de degradação do meio ambiente e de
estudos ambientais condizentes com o potencial poluidor, considerando-se a
proporcionalidade da área do empreendimento e o seu número de empregados;
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VI - fixar as penalidades administrativas por danos cometidos contra o meio
ambiente, bens e acervos históricos e paisagísticos, bem como critérios para sua
recomposição;
VII - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
VIII - disciplinar, mediante lei, a incineração ou tratamento especial do lixo
hospitalar e de outros resíduos de alto risco;
IX - exercer efetiva fiscalização sobre a extração, captura, produção,
transporte, comercialização e consumo de espécies e subprodutos, no sentido de
proteger a fauna e a flora e de coibir os atos que coloquem em risco sua função
ecológica, que provoquem a extinção de espécies ou que submetam os animais a
crueldades;
X - definir as formas de uso e ocupação do solo, através de planejamento que
englobe diagnóstico, análise técnica e indicação de diretrizes de gestão de espaço,
respeitando a conservação da qualidade ambiental;
XI - implantar e ampliar a vegetação em áreas urbanas, segundo critérios de
especificidade qualitativa definidos em lei;
XII - controlar e fiscalizar a produção e estocagem de substâncias, os
equipamentos, o transporte, a comercialização e a utilização de técnicas, métodos e
instalações que importem em risco, efetivo ou potencial, para a saudável qualidade
de vida e do meio ambiente natural e de trabalho, incluindo material geneticamente
alterado pela ação humana, resíduos químicos e fontes de radioatividade;
XIII - criar parques, reservas, estações ecológicas e outras unidades de
conservação, oferecendo-lhes especial proteção e infra-estrutura indispensável às
suas finalidades;
XIV - aferir os níveis sonoros relativos às fontes poluidoras localizadas no
Município, com vistas a mantê-los dentro dos padrões científicos recomendáveis;
XV - definir os espaços territoriais e seus componentes a serem
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão autorizadas somente
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através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos
atributos que justifiquem sua proteção;
XVI - monitorar a qualidade da água fornecida para o consumo público,
verificando os índices permissíveis de sua composição biológica e físico-química,
bem como a sua potabilidade.
Art. 130. O Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente
é órgão colegiado autônomo, consultivo, deliberativo e normativo, composto
paritariamente por representantes do Poder Executivo, entidades ambientalistas e
representantes da sociedade civil, na forma da lei.
Art. 131. Os recursos oriundos de multas administrativas, por atos lesivos ao
meio ambiente, e de taxas incidentes sobre a utilização dos recursos ambientais,
bem como aqueles de custos de indenização e análise de projetos para
licenciamentos pelo órgão ambiental executivo, serão destinados a um fundo para
reparação de danos ao meio ambiente.
Parágrafo único - A administração do fundo a que se refere este artigo será
regulamentada em lei.
Art. 132. É vedada a instalação de atividades econômicas que interfiram, de
forma prejudicial ao meio ambiente, no equilíbrio ecológico do Município.
§ 1 º Todas as empresas sediadas no Município que apresentem atividades
poluidoras, ou potencialmente poluidoras, quando notificadas pelo órgão ambiental
executivo, terão um prazo determinado para se equipem com dispositivo que anule
as atividades poluidoras, nos termos desta lei e demais legislações aplicáveis.
§ 2 º Todas as indústrias siderúrgicas e outras com equivalente potencial
poluidor no Município ficam obrigadas a formar áreas verdes circundando seu
parque industrial, obedecidas as exigências do Conselho Municipal de Conservação
e Defesa do Meio Ambiente e do órgão ambiental executivo.
Art. 133. É obrigatória a recuperação da vegetação nativa das áreas
protegidas por lei e todo aquele que não respeitar as restrições ao seu
desmatamento deverá recuperá-las .
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Art. 134. É vedada a concessão de recursos públicos ou incentivos fiscais
àqueles que desrespeitarem as normas e os padrões de proteção ambiental.
Art. 135. Os efluentes líquidos e resíduos sólidos industriais produzidos no
Município não poderão ser despejados nos cursos de água, ou expostos ao meio
ambiente, sem receberem o prévio tratamento, de acordo com os padrões exigidos
pela lei ou tecnologia adequada e a devida licença do órgão ambiental.
Art. 136. Ao Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente
ou órgão equivalente competirá, respeitado o Código Tributário Municipal, dosar e
julgar as penalidades previstas na legislação ambiental do Município.
Art. 137. As empresas concessionárias ou permissionárias de serviços
públicos e as prestadoras de serviços deverão atender rigorosamente aos
dispositivos de proteção ambiental, ficando as infrações sujeitas a punição
estabelecida em legislação específica.
Art. 138. O Município deverá estabelecer como espaços especialmente
protegidos e transformados em estações ecológicas todas as áreas verdes,
nascentes e quedas-d’água, pertencentes ou não ao Município, bem como as
seguintes áreas:
I - área da extinta Usina de Álcool Motor de Minas Gerais: Espaço Cultural
“Dr.Gravatá”;
II - Parque Ecológico “Prefeito Dr Sebastião Gomes Guimarães” ;
III - Parque Florestal do Gafanhoto;
IV - Chácaras Sambeca e suas adjacências, conhecidas como “Lago das
Roseiras” e
“Barragem do Cajuru”.
Parágrafo único - A definição da localização, delimitação, confrontação e
dimensão de cada área mencionada neste artigo será regulamentada em lei
complementar.
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2.4 Caracterização do Empreendimento

A formação do lago do reservatório de Cajuru potencializou a exploração turística da
região, com o surgimento de clubes de lazer e formação de chácaras no entorno do
lago, movimentando a economia da região.
Como fator de economia a construção da barragem de Cajuru, além de propiciar
acréscimo de mais 9 MVA no parque gerador da empresa, elevou a eficiência do
aproveitamento hidroenergético do Rio Pará, através do acúmulo de energia
hidráulica na barragem, mantendo uma geração mais constante ao longo de todo o
ano tanto na própria usina de Cajuru quanto na usina de Gafanhoto situada à
jusante.
Como fator de segurança a barragem a usina de Cajuru veio colaborar para o
amortecimento das cheias da bacia do rio Pará que tanto prejudicavam as cidades
ribeirinhas deste. Através de alocação dos volumes de espera e o assíduo
monitoramento das vazões afluentes, as várias operações do reservatório
conseguem minimizar de forma significativa as bruscas variações do nível do rio
Pará em épocas de cheia.

Figura 3. Estravasor aberto para possibilitar manutenção nas turbinas.
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2.4.1 Dados Gerais

O objetivo principal da criação da barragem foi acumular água para o funcionamento
da Usina Hidrelétrica de Gafanhoto, localizada a 24 Km à jusante da barragem.
Principais características: Possui apenas um gerador com capacidade nominal para
gerar 7,2 MW/h. A geração da usina é transmitida por uma linha de 69 KV que
interliga-se com a LT 69 KV Cláudio-Gafanhoto.
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2.4.1.1 Reservatório
A seguir são apresentados dados do reservatório da UHE de Cajuru:

CARACTERÍSTICAS DO RESERVATÓRIO DA UHE CAJURU
Bacia Hidrográfica

São Francisco

Volume útil

132.000.000 m³

NA máximo maximorum

758,10 m

NA máximo normal

756,30 m

Área inundada NA máximo
normal

24K m²

Volume NA máximo normal

192.000.000 m³

NA médio operativo

749,70 m

Área inundada
operativo

NA

médio

17,3K m²

Volume NA médio operativo

125.000.000 m³

NA mínimo operativo

748,30 m

Área inundada NA mínimo
operativo

10,7K m²

Volume NA mínimo operativo

60.000.000 m³

Figura 4. Reservatório no período da seca, observar faixa de
depleção, com ausência de vegetação.
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2.4.1.2 Turbinas
A seguir são apresentados dados das turbinas utilizadas na UHE de Cajuru.

CARACTERÍSTICAS DAS TURBINAS DA UHE CAJURU
Número de turbinas

1

Tipo

Kaplan Regulável

Potência unitária

5830 a 10730 Cv

Engolimento

45 m3/s

Rotação

257 rpm

Fabricante

Escher Wyss - Alemã

Ano de fabricação

1954/55

Figura 5. Turbina
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2.4.1.3 Gerador
A seguir são apresentados dados dos geradores utilizados na UHE de Cajuru.

CARACTERÍSTICAS DO GERADOR DA UHE CAJURU
Número de geradores

1

Fabricante

Siemens - EUA

Potência

7,2 MW

Rotação Síncrona

257 rpm

Fator de potência

0,8

Tensão nominal

6,9 KV

Freqüência

60 Hz

Figura 6. Gerador
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2.4.1.4 Barragem
A seguir são apresentados dados da barragem da UHE de Cajuru.

CARACTERÍSTICAS DA BARRAGEM DA UHE CAJURU
Comprimento total da barragem

438,00m

Comprimento barragem de concreto

341,00m

Altura máxima barragem de concreto

24,00m

Cota crista barragem concreto

756,305m

Largura da base barragem de concreto

15,50m

Largura da crista barragem de concreto

2,80m

Comprimento barragem de terra

97,00m

Cota crista barragem de terra

759,305m

Figura 7. Barragem. Ao fundo fragmento de vegetação caracterizada como cerradão.

Limites operacionais da barragem:
A barragem pode trabalhar com o nível entre 748,30 (mínimo operativo) e 756,30m
(máximo operativo). Abaixo do nível 748,30 não há pressão suficiente para rodar o
gerador, desta forma não há vazão turbinada e a perenização do rio é mantida pela
comporta de fundo que possui o eixo na cota 738,02m.
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2.4.1.5 Transformadores

CARACTERÍSTICAS DO VERTEDOURO DA UHE CAJURU
Número de transformadores

1

Tipo

aKLM1253n/80

Fabricante

Siemens – EUA

Potência

8.000 / 10.000 Kva

Primário

6.900 V

Secundário

74.000 V

Fechamento Primário

Estrela

Fechamento Secundário

Triângulo

Refrigeração

Forçada a ar

Figura 8. Transformador.
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2.4.1.6 Vertedouro.
São oito comportas com a função de verter a água quando o nível do reservatório
estiver muito elevado. Principais medidas:

CARACTERÍSTICAS DO VERTEDOURO DA UHE CAJURU
Comprimento.

9,1m

Altura

3m

Comando

Elétrico

Tração Engrenagens

Caixas de redução e
correntes

Material

Ferro

Fabricante

Termi-Itália

Vazão máxima de cada comporta

101,25 m3

Vazão máxima total

810 m3

Cota da soleira

753,30 m

Acima da cota da soleira e estando a comporta aberta inicia-se o vertimento pelo
perfil vertente
Comando Elétrico e apenas no local

Figura 9. Vertedouro
29

2.4.1.7 Tomada d ’água

CARACTERÍSTICAS DA TOMADA D’ÁGUA DA UHE CAJURU
Tipo

Concreto estrutural

Quantidade de comportas

1

Cota da plataforma de operação

754,00 m

Conta da soleira da comporta

736,90 m

Acionamento

Hidráulico
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3 - DEFINIÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA

3.1 Considerações iniciais

Considera-se como Área de Influência aquela impactada ambientalmente por um
empreendimento.
Foram definidas as diferentes áreas de influência baseando-se, principalmente, na
intensidade (impactos diretos ou indiretos) com que essas áreas são afetadas pelo
empreendimento. Consideramos o Termo de Referência apresentado pela Cemig
para determinação das áreas de influência: Áreas de influência Direta (AID) e Áreas
de influência Indireta (AII).
A extensão dessas áreas foi definida levando-se em consideração a ocorrência de
efeitos no meio ambiente causados pelo empreendimento e aspectos como:
Componentes dos meios físicos, bióticos e socioeconômico sujeitos a impactos
ambientais;
Discriminação dos eventos capazes de afetar os elementos considerados;
A natureza dos efeitos ambientais;
Tempo de operação da Usina Cajuru.
A delimitação geográfica da Área de Influência Direta do empreendimento foi
estabelecida para os meios físicos e bióticos como as áreas formadas pela área
industrial e pelo reservatório e seu entorno, nos limites da área de Preservação
Permanente (APP).
Para esses meios, a Área de Influência Indireta foi definida como parte da bacia de
contribuição formada pela área de drenagem do reservatório.
Para o meio, Socioeconômico, tanto a Área de Influência Direta como a Indireta
correspondem aos municípios atingidos pela formação do reservatório da UHE.
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Seqüência de Trabalho adotada para este diagnóstico:
A) Primeira reunião com a coordenação e técnicos do projeto na Cemig;
B) Analise do termo de referencia e Levantamento bibliográfico;
C) Primeiro trabalho de Campo;
D) Processamento e interpretação dos dados parciais;
E) Elaboração do relatório parcial;
F) Segunda Reunião com a Coordenação na Cemig;
G) Segundo Trabalho de Campo;
H) Processamento e interpretação dos dados finais;
I) Elaboração do relatório final.

3.2 Áreas de influência sobre os Meios Físico e Biótico

3.2.1 Área de Influência Direta (AID)

A área de Influência Direta (AID) do empreendimento, corresponde ao entorno do
reservatório delimitado pelos limites da Área de Preservação Permanente (APP),
bem como a área industrial do complexo das UHE Cajuru. Esta região abrange o
reservatório, a faixa de deplecão, as porções lindeiras que incluem as áreas
abrangidas pela cota de operação.
A área industrial foi definida como área de infra-estrutura da usina, o barramento,
acessos, edificações de apoio e infra-estruturas remanescentes da construção do
empreendimento.

3.2.2 Área de Influência Indireta (AII)

A região englobada pela Área de Influência Indireta (AII) para os Meios Físico e
Biótico abrange as drenagens diretas do reservatório, uma vez que estas estão
ligadas especificamente com o empreendimento.
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Inclui-se ainda na Área de Influência Indireta (AII) parte das bacias hidrográficas
onde ocorram focos de poluição decorrentes de atividades antrópicas com
reconhecida interferência no reservatório.

3.3 Área de Influência sobre o Meio Socioeconômico

Em função da especificidade dos estudos relacionados ao meio socioeconômico foi
considerada como Área de Influencia Indireta (AII) para este tema os quatro
municípios onde está inserido o empreendimento, quais sejam: Divinópolis, Carmo
do Cajuru, Cláudio e Itaguara.
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4. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA INDIRETA E
DIRETA DA UHE CAJURU

4.1 Diagnóstico Ambiental do Meio Físico

4.1.1 Introdução

A caracterização regional do meio físico foi elaborada com base no “Projeto
Diagnóstico Ambiental de Minas Gerais”, mapeamento realizado com fins
específicos de aplicação em estudos ambientais elaborado pelo Centro Tecnológico
de Minas Gerais (CETEC, 1982).
A caracterização local foi elaborada através de trabalhos de campo realizados na
área

da

UHE

Cajuru,

com

levantamento

das

características

geológicas,

geomorfológicas, pedológicas e hidrográficas.

4.1.2 Caracterização Geológica

4.1.2.1 Geologia Regional
O contexto geológico regional da área do empreendimento é representado pelo
predomínio da unidade geológica Associação de Gnaisses e Granitos Diversos, com
presença do Supergrupo Rio das Velhas e Supergrupo Minas, localizados a NE da
Represa de Cajuru (MAPA 1). A Associação de Gnaisses e Granitos Diversos é
composta por rochas que estão generalizadamente distribuídas no estado de Minas
Gerais, sendo contínuas no centro-sul e nordeste, e apresentando-se sob a forma
dômica no norte do estado, estendendo-se pelas cidades de Itacambira, Porteirinha,
Monte Azul e Espinosa; e sob a forma de ilhas, nas proximidades de Januária e
Monte Carmelo.
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Essa unidade é composta por vários tipos de gnaisses (bandados, cataclásticos,
etc.) e pegmatitos. Localmente ocorrem rochas manganesíferas, anfibolitos, xistos,
cataitabiritos, rochas básicas e ultrabásicas. Faixas quartzíticas ocorrem com
frequência, formando cristas.
Os minerais que compõem esses tipos petrográficos são: quartzo, feldspato,
muscovita, biotita, anfibólios, granadas, sillimanita, zircão e apatita.
Normalmente, todo o conjunto encontra-se perturbado, localmente podendo
apresentar até cinco fases de dobramentos, com pelo menos três sistemas de falhas
de direções distintas.
Os litotipos acham-se intemperizados, resultando num manto de rocha decomposta,
onde os elementos presentes nos minerais instáveis são lixiviados, concentrando
normalmente o óxido de ferro e o quartzo. São raros os locais onde a rocha
gnáissica não decomposta é aflorante, a não ser localmente, ao longo dos rios e
cachoeiras.
O Supergrupo Rio das Velhas engloba um conjunto de rochas acamadadas e um
conjunto de corpos básicos e ultrabásicos xistificados ou não.
Em sua maioria, constitui-se de xistos gnaissificados, filito-xistos, metavulcânicas,
quartzo-xistos, quartzitos quartzo-carbonatos-xistos, itabiritos, anfibolitos, esteatitos
e ultramáficas.
Os minerais que compõem esses tipos petrográficos são: quartzo, feldspato,
muscovita, biotita, óxidos de ferro, carbonatos, anfibólios, tremolita, piroxênios,
zircão, apatita e pirita.
Todo o conjunto encontra-se intensamente perturbado, apresentando dobras e
falhas diversas. O manto de decomposição das rochas é caracterizado por elevado
teor de ferro e alumínio. Dificilmente é encontrada rocha fresca em superfície, pois o
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manto de intemperismo normalmente apresenta elevada profundidade, excedendo a
dezenas de metros.
O Supergrupo Minas retrata as sequências metasedimentares e metavulcânicas do
Quadrilátero Ferrífero.
Os litotipos que constituem esse supergrupo são: quartzitos sericíticos, filitos,
itabiritos, calcários, dolomitos, quartzitos ferruginosos, filitos prateados com lentes
de itabiritos e de calcários, filitos grafitosos e filito-xistos.
A mineralogia destas rochas é composta por mica, argilo-minerais, dolomita,
quartzo, grafita, calcita, hematita, sillimanita, granada, cianita e minerais acessórios.
Todo o conjunto é dobrado em sinclinais e anticlinais, observando-se falhas
transcorrentes. O manto de intemperismo normalmente atinge dezenas de metros,
exceto nos locais onde predominam rochas quartzíticas.
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N

LEGENDA
Associação de Gnaisses e Granitos diversos

Supergrupo Minas

Supergrupo Rio das Velhas
Fratura ou falha

Mapa 1. Mapa Geológico Regional. FONTE: CETEC, 1982. Escala: 1:1.000.000 (1 cm = 10 Km). Adaptado.
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4.1.2.2 Geologia Local
A área da UHE Cajuru é caracterizada pelo predomínio de gnaisses e migmatitos da
unidade geológica Associação de Gnaisses e Granitos Diversos (Fig. 10). Os
gnaisses são rochas sedimentares que sofreram metamorfismo, enquanto que os
migmatitos são tipos de gnaisses com estruturas de fusão parcial. Os migmatitos
apresentam leucossomas (bandas claras geradas pela fusão) compostos por
feldspato, e melanossomas (bandas escuras) compostas por biotita, hornblenda e
quartzo.

Figura 10. Blocos e matacões de gnaisses e migmatitos da Associação de Gnaisses e
Granitos Diversos.

A área apresenta faixas quartzíticas, litologia normalmente associada à cristas
residuais, ressaltadas na paisagem em função da elevada resistência da rocha aos
agentes de intemperismo.
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4.1.3 Caracterização Geomorfológica

4.1.3.1 Geomorfologia Regional
A área de estudo está inserida na Unidade Geomorfológica Depressão
Sanfranciscana (CETEC, 1982), que é um amplo compartimento rebaixado de
relevo, localizado entre o Quadrilátero Ferrífero e os Planaltos Dissecados do Centro
Sul e Leste de Minas (MAPA 2).
A Depressão Sanfranciscana desenvolveu-se ao longo da drenagem do rio São
Francisco, inicialmente nos vales dos grandes rios orientados por fraturas,
alargando-se posteriormente por processos de aplainamento.
A configuração do relevo da área é resultante, portanto, da atuação de processos
morfogenéticos fluviais e pluviais, que originaram formas geomorfológicas
características de dissecação fluvial, de processos de aplainamento e formas mistas
de aplainamento e dissecação fluvial.
As formas fluviais de dissecação são resultantes do trabalho de entalhamento linear
por cursos d´água de diferentes ordens de grandeza, sendo características de
morfogênese úmida, e resultantes de recuos de cabeceiras de drenagem ocorridos
no passado geológico recente, como reflexos de reencaixamentos dos cursos
d´água principais. As variedades mais comuns de formas de dissecação fluvial são:
cristas, pontões, colinas com vales encaixados ou de fundo chato e vertentes
ravinadas.
As formas de aplainamento originaram-se de processos de erosão, que tendem a
rebaixar as superfícies de relevo mais elevadas através, principalmente, do desgaste
físico das rochas e solos. Em sua maior parte, constituem-se em paleoformas,
herdadas de processos paleoclimáticos que atuaram em períodos geológicos
anteriores ao Holoceno. Entretanto, são formas de relevo que continuam sendo
reafeiçoadas e remodeladas por processos erosivos e de movimentação de massa.
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As formas de aplainamento englobam as superfícies tabulares de diferentes tipos,
pedimentos, rampas de colúvio coalescentes, superfícies aplainadas e patamares
pedimentados.
As formas mistas de aplainamento e dissecação fluvial resultam da combinação de
processos erosivos e processos de dissecação do relevo pelos cursos d´água.
Abrangem formas tabulares, pedimentos residuais, patamares rochosos com
vertentes ravinadas, e vales encaixados desenvolvidos pelo entalhamento linear
(aprofundamento) dos cursos d´água. São encontrados, também, grupamentos de
cristas residuais, colinas com rampas de colúvio coalescentes e superfícies
onduladas.
De uma forma geral, a Depressão Sanfranciscana apresenta uma variedade de
aspectos litológicos que em nada condiz com a quase ausência de variações
topográficas de expressão regional. À exceção das áreas cársticas, com sua
morfologia peculiar, predominam no restante da depressão, formas aplainadas,
superfícies onduladas e pedimentos ravinados.
As extensas áreas rebaixadas mostram altitudes predominantes em torno de 500m.
No contato com os escarpamentos ocidentais da Serra do Espinhaço, predominam
colinas e cristas com vertentes ravinadas e vales encaixados.
Tanto em seus contornos gerais, como nas reentrâncias que apresenta no interior
dos compartimentos de relevo mais elevados, a formação da depressão sugere um
desenvolvimento originalmente linear, controlado pela drenagem principal.
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Mapa 2. Mapa Geomorfológico Regional. FONTE: CETEC, 1982. Escala: 1:1.000.000 (1 cm = 10Km). Adaptado
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4.1.3.2 Geomorfologia Local
O relevo da região de inserção da UHE Cajuru configura-se por aspectos típicos de
uma depressão, com formas geomorfológicas esculpidas e rebaixadas por
dissecação erosiva pluvial e fluvial, se contrapondo à presença de algumas feições
residuais mais elevadas.
O conjunto do modelado geomorfológico da área divide-se em dois compartimentos
de relevo:
I) compartimento composto por formas geomorfológicas arrasadas pela erosão, com
vertentes de morfologia plana, topos relitíneos e suavizados, exibindo formas
tabulares amplas, de declividade reduzida. Apresenta ocorrência predominante na
região (Figura 11).
II) compartimento composto por cristas residuais, que se configuram como
resquícios de antigas superfícies de aplainamento, sendo consideradas como
testemunho da intensa dissecação ocorrida na área, tendo sido preservadas na
paisagem em função de sua litologia mais resistente à atuação dos processos de
elaboração do relevo. Apresenta ocorrência restrita na área (Figura11).

Figura 11. Crista residual (3º plano) se contrapondo à áreas de relevo rebaixado
dissecado pela erosão.
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4.1.4 Caracterização Pedológica

4.1.4.1 Pedologia Regional
A pedologia regional é composta pelo predomínio de três classes de solos:
Latossolos, Cambissolos e Neossolos Litólicos (MAPA 3).
Os Latossolos são solos muito evoluídos, com perfis profundos e bem drenados,
onde o intemperismo intenso ocasionou a perda significativa de bases e sílica, e
concentração relativa de ferro e alumínio.
O acentuado processo de intemperismo leva à formação de argilas de baixa CTC
(Capacidade de Troca de Cátions), predominando, na massa do solo, óxidos e
caulinita; e faz com que os Latossolos sejam deficientes em nutrientes, com baixa
fertilidade natural, sendo em sua maioria ácidos, com baixos teores de cálcio,
magnésio, potássio e fósforo, e alta saturação com alumínio.
Os Latossolos são solos com horizonte B latossólico (Bw), que é um horizonte
mineral subsuperficial, cujos constituintes evidenciam avançado estágio de
intemperização, explícita pela alteração quase completa dos minerais primários
menos resistentes ao intemperismo e/ou de minerais de argila 2:1. É um horizonte
espesso (>50cm), com reduzida relação silte/argila, reduzida capacidade de reter e
trocar cátions (CTC), reduzido teor de minerais primários facilmente intemperizáveis
(MPFI) e reduzida relação SiO2/Al2O3 (Ki). Todas estas características evidenciam o
elevado grau de alteração do material de origem destes solos e sua significativa
evolução.
De um modo geral, os Latossolos são muito porosos, bastante permeáveis e muito
resistentes à erosão, características decorrentes do elevado grau de floculação e da
constituição da argila do solo.
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Os Cambissolos são solos pouco desenvolvidos, com horizonte B incipiente, sendo
normalmente rasos ou medianamente profundos.
São bastante heterogêneos quanto às suas propriedades químicas e físicas: podem
ser eutróficos (elevada saturação em nutrientes), distróficos (reduzida saturação em
nutrientes) e alumínicos (elevada saturação por alumínio); com argila de atividade
alta ou baixa1, dependendo das características do seu material de origem. A
ocorrência de horizonte B incipiente (Bi) indica o estágio inicial de evolução desses
solos, que apresentam alteração física e química em grau não muito avançado. O Bi
é um horizonte em processo inicial de formação, cujo grau de evolução não permite
sua caracterização específica nos demais horizontes B de solos mais evoluídos.
Devido ao seu estágio não muito avançado de intemperismo, os Cambissolos
apresentam fraco desenvolvimento de estrutura, com capacidade de infiltração
extremamente limitada, e grau de agregação fracamente desenvolvido, sendo,
portanto, altamente susceptível às perdas de solo por erosão.
Os Neossolos são solos jovens, pouco profundos e com reduzida atuação dos
processos de pedogênese. Os Neossolos da área são classificados como Neossolos
Litólicos, caracterizados por um horizonte A com menos de 40 cm de espessura,
assentado diretamente sobre a rocha (R) ou sobre um material com 90% (por
volume) de sua massa constituída por fragmentos de rocha com diâmetro maior que
2mm (horizonte C ou Cr).
Como são pouco desenvolvidos não possuem horizonte B, que é o último horizonte
de solo a ser formado. Em virtude da atuação pouco expressiva dos processos de
formação dos solos, não possuem estrutura bem desenvolvida, apresentando,
portanto, reduzida capacidade de infiltração de água, sendo altamente propensos à
erosão.

1

Atividade da argila refere-se à capacidade de troca de cátions correspondente à fração argila, calculada pela
expressão Tx100/% de argila. Atividade alta (Ta) designa valor igual ou superior a 27 cmolc/Kg de argila e
atividade baixa (Tb), valor inferior a 27 cmolc/Kg.
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4.1.4.2 Pedologia Local
A área do empreendimento é caracterizada pelo predomínio de Latossolos,
classificados em Latossolos Vermelhos e Latossolos Brunos.
Os Latossolos Vermelhos são solos com matiz 2,5 YR2 ou mais vermelho na maior
parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA).
Na área de estudo, apresentam textura argilosa e ocupam superfícies tabulares e/ou
superfícies de aplainamento, que são predominantemente planas ou suaves
onduladas.
Os Latossolos Brunos são solos com matiz mais amarelo que 2,5YR no horizonte
BA ou em todo o horizonte B, e apresentando os seguintes requisitos: 1) horizonte A
espesso com mais de 30 cm de espessura, com teores de carbono orgânico acima
de 1%, inclusive no horizonte BA; 2) textura argilosa ou muito argilosa em todo o
horizonte B; e 3) elevada capacidade de retração do solo com a perda de umidade.
Na área de estudo, apresentam horizonte A fortemente desenvolvido, com coloração
escura, evidenciando o elevado teor de matéria orgânica. São solos argilosos e
alumínicos.
Os solos da área apresentam reduzida saturação em nutrientes (taxa percentual de
cátions básicos - Ca++, Mg++, K+, Na+) e elevada saturação em alumínio, sendo
limitantes para o desenvolvimento da agricultura; somente podendo ser utilizados
para esse fim após uso intensivo de fertilizantes e corretivos. Como fatores de
favorecem essa atividade destaca-se o elevado teor de matéria orgânica dos
Latossolos Brunos, a elevada capacidade de infiltração de água dos solos
(excelentes propriedades físicas) e o relevo suave a suave ondulado, que favorece a
mecanização e limita a erosão do solo.

2

A padronização de cor utilizada é referente à MUNSELL soil color charts (1994).
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4.1.5 Processos Desnudacionais

Os processos desnudacionais são responsáveis pelo remodelamento das formas de
relevo, através da retirada de material de áreas normalmente mais elevadas e
deposição em áreas mais rebaixadas.

Estes processos são representados pela

erosão e pelos movimentos de massa. A erosão é um processo normalmente lento
que ocorre através da atuação de agentes erosivos, principalmente pela ação da
água, que carreia consigo partículas de solo. Os movimentos de massa são
normalmente rápidos, envolvendo a movimentação de grande massa de solo e/ou
rocha, ocorrendo principalmente pela ação da gravidade.

4.1.5.1 Processos Erosivos
A Área de Influência Direta da UHE Cajuru é caracterizada pela ausência de erosão
aparente, resultante da interação das características geomorfológicas, pedológicas e
de cobertura vegetal da área.
As características geomorfológicas, especialmente a declividade reduzida, diminuem
o poder erosivo da água, reduzindo sua velocidade e capacidade de transporte ao
longo do declive, limitando a ocorrência de erosão e impedindo a formação de
feições indicativas de processos erosivos, como sulcos, ravinas e voçorocas. O
predomínio de vertentes retilíneas com interflúvios planos favorece o aumento nas
taxas de infiltração de água e diminui o escoamento superficial, reduzindo
significativamente o poder erosivo da água da chuva.
Os solos da área, de uma forma geral, são bastante resistentes à erosão,
principalmente em virtude de suas características físicas (textura, estrutura,
porosidade, etc.) que determinam a entrada de água da chuva no solo
(permeabilidade), e que aumentam a resistência do mesmo à dispersão e erosão
durante a chuva e enxurrada (Bertoni & Lombardi Neto, 1999).
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Característica como estrutura bem desenvolvida, perfis normalmente muito
profundos e elevada porosidade, favorecem a infiltração e retenção de água nos
Latossolos, reduzindo o escoamento superficial. A parcela de água que escoa pelo
terreno, além de reduzido poder erosivo causado em consequência de sua redução
em volume, não tem facilidade de carrear partículas devido à normalmente elevada
agregação do solo, que apresenta agregados estáveis e dificilmente dispersos pela
ação da chuva.
Grande parte da área encontra-se recoberta por vegetação, que auxilia na proteção
do solo contra o impacto direto da chuva, aumenta as taxas de infiltração e retenção
de água, diminuindo o escoamento superficial. Além disso, a cobertura vegetal atua
aumentando a resistência do solo à desagregação, seja através da incorporação de
matéria orgânica ou pelo efeito das raízes na retenção de partículas de solo.
Em relação ao manejo do solo na área de entorno à represa, nota-se o emprego de
algumas medidas de conservação, como adubação verde e plantio em curvas de
nível, técnicas que reduzem a perda de solo por erosão. As áreas de pastagem não
apresentam sobrepastoreio, mantendo o solo coberto por vegetação de gramíneas,
que se configura como o tipo de vegetação mais apropriada para o controle do
processo erosivo (Figura 12).

Figura 12 Área de pastagem com manutenção da cobertura vegetal do solo, localizada às
margens do reservatório da UHE Cajuru.
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Mesmo a variação do NA do reservatório não acelera a erosão na área, uma vez
que a declividade reduzida e o solo resistente diminuem o impacto erosivo dessa
variação sobre as encostas.

4.1.5.2 Movimentação de Massa
A área da UHE Cajuru não apresenta evidências de instabilidade das vertentes, com
ausência de feições de movimentação de massa e instabilidade de encostas.
As características do meio físico explicam a ausência de tais processos, uma vez
que a área não apresenta os principais condicionantes para o desenvolvimento dos
mesmos, como declividade elevada, exposição do contato solo-rocha ou rocha
alterada-rocha sã, descontinuidades hidrológicas que favorecem a movimentação do
material e existência de estruturas residuais nas rochas.
A variação do nível d´água do reservatório também não favorece a ocorrência de
instabilidade, uma vez que o principal requisito para o desenvolvimento de
processos de movimentação de massa é a existência de encostas íngremes,
inexistentes na área (Figura 13).

Figura13. Área de relevo plano e declividade reduzida, margeando o reservatório de Cajuru.
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4.1.6 Hidrografia

4.1.6.1 Hidrografia Regional
A Bacia do rio São Francisco, com uma área de drenagem de cerca de 634.000
Km2, tem aproximadamente 36,8% dessa área dentro dos limites do estado de
Minas Gerais. O trecho mineiro do rio São Francisco tem extensão aproximada de
1.135 Km e declividade média de 0,20 m/Km.
O rio São Francisco nasce na vertente sul da Serra da Canastra, no município de
São Roque de Minas, a uma cota altimétrica aproximada de 1.450 m.
A UHE Cajuru localiza-se no rio Pará, um dos principais afluentes do rio São
Francisco, pela margem direita (MAPA 4).
O rio Pará nasce com o nome de ribeirão Cajuru, nas vertentes das serras do Galba
e da Cebola, desaguando no rio São Francisco, próximo ao reservatório de Três
Marias. Possui uma bacia hidrográfica de 12. 225 Km2.
Seus principais tributários pela margem direita são o rio São João e o Ribeirão
Paciência; e pela margem esquerda o ribeirão Paiol e os rios Itapecerica, Lambari e
do Picão.
O ribeirão Paiol é o único afluente do rio Pará que faz parte da bacia de contribuição
do reservatório. As confluências entre o rio Pará e seus demais afluentes localizamse a jusante da represa de Cajuru.
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4.1.6.2 Hidrografia Local
O rio Pará apresenta amplas variações sazonais em suas vazões, com amplas
disponibilidades hídricas superficias no período chuvoso, e vazões bastante
reduzidas no período seco, sendo sensível às mudanças pluviométricas da área.
Na época seca, a diminuição da vazão do rio ocasiona o rebaixamento do nível da
represa, provocando a formação de lagos e lagoas em alguns braços da mesma
(Figura 14).
.
Na época chuvosa, as vazões aumentam consideravelmente, indicando a
importância da Represa de Cajuru como reguladora da vazão do rio Pará à jusante.

Figura14. Lagoas formadas pelo rebaixamento do nível d´água da barragem, em função da
diminuição das vazões do rio Pará.

As águas do reservatório, além da produção de energia elétrica, são utilizadas para
irrigação de cultivos, dessedentação de animais e esportes náuticos.
A jusante do barramento, o rio Pará apresenta margens vegetadas, com ausência de
indícios de erosão e/ou assoreamento (Figura 15).
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Figura15. Vista do rio Pará a jusante do reservatório da UHE Cajuru.

4.1.6.3 Assoreamento
Dados do “Projeto Águas de Minas” - Instituto Mineiro de Gestão das Águas no
período de 1997 a 2004 indicam uma elevada carga de materiais em suspensão nos
pontos situados na cabeceira do rio Pará, a montante da represa de Cajuru e uma
sensível redução nos teores desses constituintes no trecho a jusante da represa.
Também foram registradas elevadas cargas de sedimentos nos rios São João e
Lambari e nos trechos inferiores dos rios Pará e Itapecerica, especialmente nos
períodos chuvosos.
Nos rios Lambari, Itapecerica e no Ribeirão Paciência não foi observada variação
sazonal significante, mantendo-se turvos mesmo no período da estiagem.
A análise dos dados retrata que o conteúdo de sólidos em suspensão na bacia é
nitidamente maior na região das cabeceiras do rio Pará até a montante da represa.
A jusante da mesma os valores detectados são baixos, tanto no curso principal
como nos tributários avaliados. As melhores condições em relação a esses
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parâmetros ocorreram no rio Pará a jusante da represa de Cajuru e no ribeirão Paiol
em Carmópolis de Minas.
Os dados ressaltam, portanto, o papel da represa de Cajuru na sedimentação de
partículas carreadas pelo rio Pará.

4.1.6.4 Parâmetros de Qualidade da Água
Os dados relativos aos parâmetros físico-químicos foram extraídos do “2º Relatório
do Monitoramento Limnológico de Cajuru” relativo às campanhas de monitoramento
realizadas em janeiro e julho de 2005. As amostragens foram realizadas em dois
pontos, um deles no reservatório de Cajuru e outro a jusante do mesmo.
a ) Perfil de temperatura da água
O perfil vertical de variação da temperatura da água no reservatório de Cajuru
mostrou uma tendência à estratificação, nas duas campanhas, com uma pequena
diferença de 1,5 graus entre a superfície e o fundo.
Com relação aos dados de janeiro/2005, a profundidade mediana do reservatório
possibilitou o aquecimento da camada de fundo, o que manteve a temperatura da
água desse compartimento bem próximas das camadas superficiais.
Em julho/2005, ocorreu o esfriamento de toda a coluna d’água, mas mantendo-se
valores maiores de temperatura nas camadas superficiais, devido ao aquecimento
durante as horas mais quentes do dia.
b) pH, condutividade elétrica, alcalinidade de bicarbonatos, cálcio total e sulfatos
(parâmetros de equilíbrio ácido-básico da água)
Os valores de pH oscilaram em torno de 7,0, indicando condições entre a
neutralidade e ligeiramente alcalinas para o meio. Nos dois pontos monitorados, os
54

valores de pH estiveram dentro da faixa padrão estabelecida pela Resolução
CONAMA 357/05 e COPAM 010/86 para águas de classe 02.
Foram detectados reduzidos teores de sais dissolvidos e reduzida alcalinidade de
bicarbonatos. A variação da alcalinidade de bicarbonatos e da condutividade elétrica
foi semelhante, o que indica que os níveis de compostos dissolvidos estiveram
relacionados à capacidade de tamponamento das águas desse sistema.
Os níveis de cálcio foram reduzidos, indicando uma inexpressiva influência das
concentrações de compostos de metais alcalinos terrosos, como o cálcio e o
magnésio no equilíbrio ácido-básico do meio.
Os resultados obtidos para os sulfatos mostraram-se reduzidos, estando bem abaixo
do limite de 250 mg/L, definido para a classe 02. Os níveis verificados podem ser
entendidos como incapazes de determinar influências aos valores de pH. Salienta-se
que na amostragem de julho/2005 os níveis de sulfatos foram menores que o valor
mínimo de detecção analítica.
c) Nutrientes: nitrato, nitrogênio amoniacal, nitrogênio total e fosfato.
Os níveis de fosfato total nos pontos amostrados alcançaram valores acima do limite
máximo estabelecido para águas de classe 02, que é de 0,025 mg/L, na campanha
referente ao período chuvoso. Esse resultado indica expressivas contribuições de
compostos fosfatados da bacia de drenagem, principalmente por aportes
determinados pelas águas pluviais. Na amostragem referente ao período de
estiagem, ocorrida em julho/2005, os níveis ficaram bem abaixo desse limite, o que
configura uma conformidade ao padrão classe 02.
Os níveis de nitrogênio amoniacal apresentaram-se reduzidos nos pontos
monitorados, sendo menores que os valores máximos previstos para águas de
classe 02, considerando os valores medidos para o pH; tendo sido verificada a não
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detecção desse parâmetro no ponto a jusante do reservatório, na campanha de
julho/2005.
Os níveis obtidos para as demais formas químicas de nitrogênio foram igualmente
baixos. Os resultados das análises de nitratos apontaram valores bem abaixo de seu
limite máximo de 10 mg/L, estabelecido para águas de classe 02.
d) Oxigênio dissolvido, saturação de oxigênio dissolvido e DBO (parâmetros
relativos ao grau de oxigenação das águas)
Os parâmetros relativos ao grau de oxigenação das águas apresentaram níveis
satisfatórios para águas de classe 02, tanto no ponto do reservatório quanto a
jusante, nas duas amostragens.
Todos os valores de oxigênio dissolvido estiveram acima do limite mínimo de 5
mg/L, estabelecido para a classe 02. Os níveis alcançados permitiram graus
elevados de saturação de oxigênio dissolvido, obtendo-se valores indicativos de
ligeira supersaturação, na campanha de janeiro/2005.
Os valores de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) foram reduzidos, sendo que
todos os resultados estiveram bem abaixo do limite máximo de 5,0 mg/L, que é o
padrão para a classe 02. Esses níveis baixos no consumo de oxigênio ajudaram a
determinar as elevadas concentrações de oxigênio dissolvido verificadas.
e) Sólidos totais, turbidez, cor e ferro total (parâmetros indicativos dos teores de
sólidos presentes na água)
Os resultados dos parâmetros referentes ao conteúdo de sólidos nas águas retratam
valores que podem ser entendidos como típicos da sazonalidade pluviométrica
tropical.
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Na amostragem de janeiro/2005, época de precipitação pluviométrica intensa, os
valores de sólidos totais foram maiores que em julho/2005, devido a aumentos nos
teores de material em suspensão transportado pela águas pluviais. Tais dados
acarretaram em elevações nos níveis de turbidez, o que demostra uma contribuição
de aportes de sólidos das áreas de drenagem, pelas águas pluviais.
Na campanha de janeiro/2005, foi também verificada uma elevação no conteúdo de
sólidos totais no ponto a jusante do reservatório, o que é um indicativo da ocorrência
de aportes de material em suspensão entre os pontos considerados. Tal situação
determinou um valor de turbidez acima de seu limite máximo estabelecido para a
classe 02, que é de 100 UNT, no ponto a jusante, nessa campanha.
Em relação à cor verifica-se que todos os resultados foram abaixo de 75 mg Pt/L,
que é o limite para águas de classe 02.
f) Óleos & graxas e ferro total.
Nas campanhas realizadas não foram detectados níveis de óleos & graxas nos
pontos considerados, o que resulta em plena conformidade ao padrão previsto para
águas de classe 02.
No tocante às análises de ferro total, os valores obtidos podem ser considerados
elevados, tendo sido maiores na campanha de janeiro/2005. Esses dados
demonstram uma presença relevante desse elemento nas águas em questão,
provavelmente em virtude de sua abundância nos sólidos carreados das áreas de
drenagem pela ação das águas pluviais.

4.1.7 Hidroclimatologia

Os gráficos dos parâmetros meteorológicos foram elaborados a partir de dados das
Normais Climatológicas 1961-1990 (DNMET, 1992) estação climatológica de Belo
Horizonte, latitude 19º56´S, longitude 43º56´W.
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A região apresenta dois períodos bem marcados em relação à temperatura: uma
estação fria de maio a agosto, e uma estação quente de setembro a março. A média
anual das temperaturas é 21,1 ºC, sendo julho o mês mais frio (18,1ºC) e fevereiro o
mês mais quente (23,2 ºC).
A distribuição anual das precipitações na região indica a ocorrência de um regime
pluviométrico tipicamente tropical, com concentração de chuvas no verão e seca no
inverno (GRAF. 1). A região apresenta seis meses de seca (abril a setembro) e seis
meses nos quais a precipitação assume valores relativamente mais elevados
(outubro a março).
O trimestre mais chuvoso, correspondente aos meses de novembro, dezembro e
janeiro, contribui, em média, com 56,5% do total anual de precipitação, enquanto
que o período mais seco, que se estende de maio a setembro, contribui com 7,5%
da precipitação total. A média anual de precipitação total na área é de 1491,3 mm.
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Gráfico 1 – Temperatura Média Mensal (ºC) & Precipitação Total Média (mm) para a região da
UHE Cajuru no período de 1961-1990. FONTE: Normais Climatológicas – 1961/1990 – Estação
Belo Horizonte (DNMET, 1992).

As taxas de evaporação são maiores no período de julho a outubro (Gráfico 2),
como resposta à elevada insolação ocorrida nos meses de abril a agosto. No verão,
como resposta à grande nebulosidade gerada, há conseqüentemente menor
disponibilidade de energia para a evaporação, resultando em seu decréscimo até
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junho. Após este período, a evaporação aumenta lentamente até julho e a partir
deste mês passa a ter uma elevação considerável. A média anual de evaporação
total na área é de 1217,4 mm.
Evaporação Total (mm)
150

evaporação (mm)

140
130
120
110
100
90
80
70
60
jan

fev mar abr mai jun

jul

ago set

out nov dez

Gráfico 2 – Evaporação Total (mm) para a região da UHE Cajuru no período de 1961-1990.
FONTE: Normais Climatológicas – 1961/1990 – Estação Belo Horizonte (DNMET, 1992).

A insolação é inversa à nebulosidade, porque nebulosidade elevada indica que o
céu está coberto por nuvens, e esta cobertura impede a passagem dos raios
solares. O gráfico de insolação reflete aproximadamente a diminuição da
nebulosidade que ocorre no período de abril a setembro. A região apresenta maior
insolação de abril a agosto, e menor insolação de setembro a março (Gráfico. 3).
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Gráfico 3 – Insolação Total (H) para a região da UHE Cajuru no período de 1961-1990. FONTE:
Normais Climatológicas – 1961/1990 – Estação Belo Horizonte (DNMET, 1992).
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As curvas de nebulosidade acompanham as de precipitação, tendo seu ápice no
período de outubro a março, e sua menor intensidade de abril a setembro (Gráfico.
4).
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Gráfico 4 – Nebulosidade (0-10) para a região da UHE Cajuru no período de 1961-1990. FONTE:
Normais Climatológicas – 1961/1990 – Estação Belo Horizonte (DNMET, 1992).

A umidade relativa da área, apesar de permanecer mais ou menos constante
durante metade do ano (janeiro a junho) decai rapidamente de junho até o final do
período mais seco (setembro). A partir de outubro passa a recuperar seus valores
até atingir um patamar mais estável novamente em janeiro (Gráfico. 5). A média
anual é de 72,2 %.
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Gráfico 5 – Umidade Relativa (%) para a região da UHE Cajuru no período de 1961-1990.
FONTE: Normais Climatológicas – 1961/1990 – Estação Belo Horizonte (DNMET, 1992).
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A estimativa do balanço hídrico normal da região da UHE Cajuru foi realizada pelo
método de Thornthwaite & Matter, in Tubelis & Nascimento (1984). Os dados para a
sua

elaboração

foram

extraídos

das

Normais

Climatológicas

1961-1990

(DNMET,1992), estação climatológica de Belo Horizonte/MG.
A região apresenta um período de excesso hídrico (precipitação superior à
evapotranspiração potencial) de outubro a final de março, e um período de déficit
hídrico (precipitação inferior à evapotranspiração potencial) de abril até meados de
setembro.
De abril a início de setembro, ocorre um processo de retirada de água do solo para
compensar o déficit hídrico, ocorrido em função da redução na precipitação.
Com o início das chuvas no mês de setembro, ocorre a reposição de água no solo,
sendo que em outubro há o início de um novo período de excesso hídrico na região
(Gráfico. 6).

Gráfico 6 - Balanço Hídrico Climatológico para a região da UHE Cajuru.

Na região da UHE Cajuru, o armazenamento máximo de água no solo é igual ao
armazenamento efetivo de novembro a início de março, ou seja, neste período o
solo atinge sua máxima capacidade de campo.
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O armazenamento efetivo diminui de março até setembro, mês de menor
armazenamento de água no solo (12 mm). Isto ocorre como reflexo da redução na
precipitação da área.
De setembro em diante, o aumento da precipitação provoca a reposição de água no
solo, proporcionando a elevação do armazenamento de água no mesmo, que atinge
sua capacidade de campo em novembro (Gráfico. 7).

Gráfico 7 - Armazenamento máximo e efetivo de água no solo na região da UHE Cajuru.

O método utilizado para a classificação climática da área de estudo foi o de
Thornthwaite (1948, in Tubelis & Nascimento 1992), que baseia-se no balanço
hídrico, na evapotranspiração potencial e num índice de umidade.
Os resultados obtidos para Cajuru são apresentados a seguir.
a - Adequação da umidade climática, estabelecida pelo índice de umidade

Im =

100 EXC − 100 DEF
ETP

onde,
EXC é o excedente anual de água em centímetros (cm);
DEF o déficit (cm);
ETP a evapotranspiração potencial (cm).
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Im

Cajuru

=

100.62,57 − 100.12,7
= 50,24 ⇒
99,26

B2 ÚMIDO

b - Eficiência térmica determinada pelos valores de evapotranspiração potencial
(ETP ):
ETP Cajuru: 99,26 cm ⇒ B`3 Mesotérmico
c - Concentração no verão da eficiência térmica representada pela concentração das
chuvas no verão:
Concentração de Cajuru: 53,919 %

⇒ b`3

d - Distribuição zonal da adequação da umidade, determinada nos climas úmidos
pelo índice de aridez

IA =

DEF .100
ETP

onde,
DEF o déficit em cm;
ETP a evapotranspiração potencial em cm.

IA

Cajuru

=

12,7.100
= 12,795
99,26

⇒ w, déficit moderado no inverno.

A classificação climática para Cajuru, segundo método de Tornthwaite:
B2 B`3 b`3 w
Úmido, mesotérmico, com as chuvas concentradas no verão e moderado déficit
hídrico no inverno.
A Cemig Geração e Transmissão S. A. realiza o acompanhamento de dados
hidrometeorológicos através de um Sistema de Telemetria Hidrometeorológica
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(STH) utilizado para acompanhamento interno de dados de vazão, previsão de
cheias, etc. relativos à região da UHE Cajuru (Figura 16).

Figura 16. Sistema de Telemetria Hidrometeorológica (STH) da UHE Cajuru,
localizado em Pará dos Vilelas.
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4.2 Diagnóstico Ambiental do Meio Biótico

4.2.1 Biota Terrestre

4.2.1.1 Aspectos Conceituais Gerais Sobre as Formações Ocorrentes

4.2.1.2 Caracterização da Vegetação na Área de Influência Indireta (AII) da UHE
Cajuru.
Os dados do monitoramento da flora nativa, obtidos a partir do mapeamento
sistemático da cobertura vegetal do estado, realizado pelo IEF/MG (IEF/2006)
mostra que a área de cobertura vegetal natural do estado de Minas Gerais totaliza
199.546,98 Km2.
O referido mapeamento, realizado pelo IEF desde 1993, foi feito a partir de bases
georreferenciadas, dados obtidos de imagens de satélite, fotografias aéreas, cartas
e mapas temáticos, com o conhecimento de campo dos técnicos do IEF, que se
distribuem com enorme capilaridade nos diversos núcleos e escritórios regionais
existentes no interior do estado e vistorias in loco.
O bioma predominante na área de estudo é o Cerrado. Este apresenta unidades
fitofisionômicas, que variam conforme seu adensamento e condições edáficas, pode
apresentar mudanças diferenciadas denominadas de Cerrado Strito senso, Campo
Cerrado, Campo Limpo, Campo sujo, entremeadas por formações de florestas,
várzeas, campos rupestres e outros (Goodland, 1979).
Grande parte das áreas de Cerrado não possui mais a cobertura vegetal original,
sendo atualmente ocupada por paisagens antrópicas. Mitermeier et al. (1999)
estimaram que 67% das áreas de Cerrado são consideradas como "altamente
modificadas" e apenas 20% encontram-se em seu estado original. Mesmo as áreas
ainda cobertas de paisagem natural, sofrem conseqüentemente os efeitos da
poluição dos recursos hídricos, agrotóxicos, erosão, assoreamento, plantas e
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animais invasores, extrativismo vegetal e animal predatórios, fatores estes
decorrentes

da

industrialização

desenfreada

e

da

falta

de

consciência

preservacionista (Reatto et al., 1998).
Segundo Eiten (1993) a flora do Cerrado é composta de árvores e arbustos de
caules grossos e a camada rasteira, que fisionomicamente, constituem um grande
mosaico, incluindo formações florestais com dossel mais ou menos fechado
(Cerradão), contendo árvores de 12m de altura ou mais. Segundo este mesmo
autor, o Cerrado sensu stricto, caracteriza-se por apresentar estrato arbóreoarbustivo geralmente em torno de 6 ou 7 metros e um estrato rasteiro mais ou
menos contínuo. O Campo Cerrado apresenta vegetação com o estrato arbóreoarbustivo mais aberto. O Campo Sujo representa-se por estratos herbáceosgraminosos dominantes e arbustos ou pequenas árvores esparsos, enquanto que o
Campo Limpo apresenta um único estrato, dominado por gramíneas.
Ratter & Dargie (1992) e Ratter et al. (1996) compararam diversos trabalhos
publicados sobre a vegetação do Cerrado s.s., registrando as espécies arbóreas
mais características. Uma das conclusões desses autores é a de que a flora do
Cerrado apresenta uma grande diversidade devido às variações climáticas e dos
tipos de solo. Abaixo são descritas as fitofisionomias encontradas na área de
influência indireta da UHE Cajuru.
Cerrado Strito senso (Cerrado Típico)
Cerrado Sentido Restrito (stricto senso) a fitofisionomia característica do bioma
Cerrado, que apresenta árvores baixas e retorcidas, arbustos, subarbustos e ervas.
As plantas lenhosas em geral possuem casca corticeira, folhas grossas, coriáceas e
pilosas. Podem ocorrer variações fisionômicas devido à distribuição espacial
diferenciada das plantas lenhosas e ao tipo de solo. Dentre algumas espécies
encontradas nessas áreas: Kielmeyera Coreacea (pau-santo), Magonia pubescens
(tingui), Piptadenia spp (pau-jacaré) e Qualea parviflora (pau-terra-de-folha-miúda).
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Campo Limpo
O Campo Limpo possui fitofisionomia herbácea, com poucos arbustos e nenhuma
árvore. É comumente encontrada junto às veredas, olhos d'água e em encostas e
chapadas. Pode ser classificado em Campo Limpo Seco, quando ocorre em áreas
onde o lençol freático é profundo e Campo Limpo Úmido, quando o lençol freático é
superficial. As áreas de Campo Limpo Úmido são ricas em espécies herbáceas
ornamentais como por exemplo: Rhynchospora speciosa (estrelona), Paepalanthus
elongathus (palipalã-do-brejo), Lagenocarpus rigidus (capim-arroz), Lavoisiera bergii
(pinheirinho-roxo) e Xyris paradisiaca (pirecão).
Campo Sujo
O Campo Sujo apresenta fisionomia herbáceo-arbustiva com arbustos e subarbustos
espaçados entre si. Estabelece-se sobre solos rasos que podem apresentar
pequenos afloramentos rochosos ou solos mais profundos, mas pouco férteis. Da
mesma forma que o campo limpo varia com a umidade do solo e a topografia,
podendo ser classificado como Campo Sujo Úmido e Campo Sujo Seco. Entre as
espécies

encontradas

sclerophyllum

nos

Sujos

da

(orquídea-terrestre),

(sombreiro),Cambessedesia
Didymopanax

Campos

macrocarpum

espora,

estão:

Paepalanthus

Vellozia

(mandiocão),

região

flavicans

Wunderlichia

Epistephium
speciosus

(canela-de-ema)
spp

e

(flor-do-pau),

Bulbophyllum rupiculum (orquídea), Xyris paradisiaca (pirecão) e Paniculum
chapadense (gramínea).
Campo rupestre
É uma das formas de Cerrado sentido restrito de constituição arbórea, arbustiva e
herbácea, que ocorre em ambientes rupestres. Os solos são rasos, com
afloramentos rochosos e pobres em nutrientes. No estrato arbóreo-arbustivo, estão
presentes espécies como: Wunderlichia crulsiana (flor-do-pau), Didymopanax spp
(mandiocão), Tabebuia spp (ipês), Vellozia spp (canela-de-ema, candombá) e
Mimosa regina. No estrato herbáceo encontram-se: Rhynchospora globosa
(amarelão), Paepalanthus acanthophylus (chuveirinho), Paepalanthus eriocauloides
(mosquitinho), Echinolaena inflexa (capim-flexina), Loudeotiopsis chrysothryx
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(brinco-de-princesa), Xyris schizachne (pimentona), Xyris hymenachne (pimentinhaprateada), Lagenocarpus rigidus tenuifolius (capim-arroz).

Mata Seca
É um tipo de formação florestal (Figura 17) que não está associada com cursos
d'água e apresenta diferentes índices de deciduidade durante a estação seca. Pode
ser de três tipos: Mata Seca Sempre-verde, Mata Seca Semidecídua e Mata Seca
Decídua. Os dois primeiros ocorrem sobre solos desenvolvidos em rochas básicas
de alta fertilidade (terra roxa estruturada) e média fertilidade (latossolo vermelhoescuro). A Mata Seca Decídua em geral ocorre sobre afloramentos de rochas
calcárias.

Figura 17. Mata seca localizada a jusante do barramento.

O estrato arbóreo apresenta altura que varia entre 15 e 25 metros. Entre suas
árvores eretas destacam-se: Amburana cearensis (imburana), Anadenanthera
colubrina (angico) e Tabebuia spp (ipês).Nas matas secas encontra-se uma
variedade de espécies decíduas, semidecíduas e sempre-verdes, destacando-se as
leguminosas

Acacia

poliphylla

(angico-monjolo),

Anadenanthera

macrocarpa

(angico), Sclerobium paniculatum (carvoeiro), Hymenaea stilbocarpa (jatobá) e a
voquisiácea Qualea parviflora (pau-terra-de-folha-pequena).
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A vegetação da região de inserção da UHE Cajuru é apresentada no MAPA 5 –
Flora Nativa e Reflorestamentos da Região Centro Oeste - Fonte: Instituto Estadual
de Florestas – IEF/2006.

4.2.1.3 Caracterização da Fauna na Área de Influência Indireta (AII) da UHE
Cajuru.
A seguir é apresentada lista de espécies de fauna ameaçadas no Estado de Minas
Gerais, de acordo com a Deliberação Normativa COPAM no 041/95, de provável
ocorrêcia nos Biomas identificados na Àerea de Influência Indireta da Usina
Hidrelétrica de Cajuru:

QUADRO 01. LISTA DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS
ESPÉCIE

NOME POPULAR

SITUAÇÃO NO ESTADO DE
MINAS GERAIS

Priodontes maximus

Tatu-canastra

Criticamente em perigo

Cabassous unicinctus

Tatu-de-rabo-mole

Vulnerável

Tamandua tetradactyla

Tamanduá-mirim

Em perigo

Myrmecophaga tridactyla

Tamanduá-bandeira

Em perigo

Lonchophylla bokermanni

Morcego

Em perigo

Pseudolapex vetulus

Raposinha

Vulnerável

Ozotoceros bezoarticus

Veado-campeiro

Criticamente em perigo

Rhea americana

Ema

Vulnerável

Taoniscus nanus

Codorna-buraqueira

Vulnerável

Nothura minor

Codorna-mineira

Vulnerável

Tigrisoma fasciatum

Socó-boi-escuro

Criticamente em perigo

Harphyhaliaetus coronatus

Águia-cinzenta

Em perigo

Parides panthonus jaguarae

Borboleta

Criticamente em perigo

Parides burchellanus

Borboleta

Em perigo

Magnastigma julia

Borboleta

Vulnerável

Agrias claudina godmani

Borboleta, Rainha

Vulnerável

Fonte: Deliberação Normativa COPAM no 041/95

69

A fauna terrestre da AII da UHE Cajuru apresenta espécies de hábitos generalistas
em função de alterações do uso do solo para fins de atividades agropecuárias, como
plantações de eucalipto, café, cana-de-açucar, milho e pastagem para gado.
Para o levantamento da fauna da AII utilizou-se de dados secundários obtidos na
literatura e primários obtidos em campo.
Durante o levantamento, buscou-se a obtenção de registros visuais (diretos) e de
pegadas, fezes, ninhos (indiretos).
A avifauna levantada para os biomas de Cerrado e Mata Atlântica compreende as
seguintes espécies: Siriema (Cariama cristata); Anú (Guira guira); João-de-barro
(Furnarius rufus); Tziu (Volatina jacarina); Tucano (Ramphastos toco); Douradinha
(Tangara cyanoventris); Coruja-buraqueira (Speotyto cunicularia).
A mastofauna da AII apresenta-se bem diversificada, compreendendo entre as
principais espécies o Lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), Cachorro-do-mato
(Cerdocyon thous),

Tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla), citado na DN

COPAM no 041/95 e Mico-estrela (Callithrix penicillata). A maioria das espécies
encontradas possuem hábito generalista e solitario, tendo ampla distribuição em
todo o estado de Minas Gerais.

4.2.1.4 Caracterização da Vegetação na Área de Influência Direta (AID) da UHE
Cajuru.
Mata de Galeria
Floresta tropical que acompanha os córregos e riachos da região central do Brasil,
com as copas das árvores se encontrando sobre o curso d'água. Apresentam
árvores com altura entre 20 e 30 metros. Os solos variam em profundidade,
fertilidade e umidade, as Matas de Galeria ocorrem desde sobre solos distróficos
(pobres) do tipo latossolo até solos mais rasos e mais ricos em nutrientes, como
podzólicos e litossolos (com afloramentos rochosos). Esta fisionomia é comumente
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associada a solos hidromórficos, com excesso de umidade na maior parte do ano
devido ao lençol freático superficial e grande quantidade de material orgânico
acumulado, propiciando e decomposição que confere a cor preta característica
desses solos. Nas Matas de Galeria ocorrem espécies utilitárias como: Copaifera
langsdorfii (copaíba), Virola sebifera (ucuúba), Cabralea canjerana (canjerana),
Talauma ovata (pinha-do-brejo), Euterpe edulis (palmiteiro), Guadua paniculata
(taquara), Epidendrum nocturnum (orquídea epífita).

Mata Ciliar
Formação florestal densa e alta que acompanha os rios de médio e grande porte,
onde a copa das árvores não forma galerias sobre a água (Figura 18). Apresenta
árvores eretas com altura predominante entre 20 e 25 metros. As espécies típicas
desta fisionomia perdem as folhas na estação seca (deciduidade). Os solos variam
de rasos (cambissolos, plintossolos ou litólicos) a profundos (latossolos e
podzólicos) ou aluviais (com acúmulo de material carregado pelas águas). A camada
de material orgânico é sempre mais rasa que a encontrada nas Matas de Galeria.
Entre as espécies arbóreas, destacam-se algumas freqüentes: Anadenanthera spp
(angicos), Apeiba tibourbou (pente-de-macaco), Aspidosperma spp (perobas), Celtis
iguana (grão-de-galo), Inga spp (ingás), Myracrodruon urundeuva (aroeira), Sterculia
striata (chichá) e Tabebuia spp (ipês). São encontradas poucas espécies de
orquídeas epífitas.
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Figura 18. Mata Ciliar às margens do rio Pará, a montante da represa da UHE de Cajuru.

Campo Limpo
Uma das formações do Cerrado encontradas no entorno das áreas de influência
direta e indireta, é o Campo Limpo. O Campo Limpo (Figura 19) possui
fitofisionomia herbácea, com poucos arbustos e nenhuma árvore. É comumente
encontrada junto às veredas, olhos d'água e em encostas e chapadas.

Figura 19. Área recoberta por vegetação de Cerrado caracterizada como Campo Limpo,
próximo à represa formada pela represa da UHE de Cajuru.
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Pastagens
No entorno das áreas de influência direta e indireta do reservatório formado pela
UHE Cajuru existem áreas com modificação do uso de solo, ocupada por pastagens
para criação extensiva de gado (Figura 20).

Figura 20. Área de pastagem de propriedade rural localizada próxima à
represa da UHE Cajuru.

4.2.1.5 Caracterização da Área de Preservação Permanente

A área de preservação permanente do reservatório de Cajuru apresenta trechos de
matas ciliares em estágio avançado de regenenação, que em diferentes pontos
permite a conexão dos ambientes de matas com os ambientes aquáticos. Foi
observado também a existência de condomínios náuticos de alta renda (Figura 21) e
de propriedades rurais, que utilizam estas áreas para pasto, na faixa de depleção do
reservatório.
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Figura 21. Vista da represa da UHE Cajuru, próximo ao barramento. Ao fundo observa-se o
condomínio “Quintas do Lago” localizado em área rural do município de Cláudio, onde a
Cemig vêm realizando o enriquecimento da vegetação ciliar (seta vermelha).

4.2.1.6 Caracterização da Fauna na Área de Influência Direta (AID) da UHE
Cajuru.
A perda habitat é claramente a principal ameaça à biodiversidade terrestre e é
concentrada nas regiões tropicais, onde a biodiversidade é máxima (Brooks et al.,
2002). As estimativas de extinções e declínios no ambiente terrestre têm sido
associadas diretamente a efeitos antropogênicos (Brooks et al., 1999). Os seres
humanos atualmente se apropriam de mais de um terço da produção dos
ecossistemas terrestres e de quase da metade da água doce disponível (Tilman et
al.2001), o que resulta na degradação e na fragmentação extensivas do habitat.
A área de estudo está inserida em um bioma de prioridade para a biodiversidade
brasileira, considerado como “Hotspots”, ou seja, biomas de alta importância em
relação a endemissidade, diversidade de espécies, porcentagem de destruição,
número de espécies ameaçadas de extinção, dentre outras variáveis. O Cerrado
considerado o sexto bioma mais ameaçado do Mundo e o segundo considerando-se
apenas os ocorrentes no território Brasileiro (Myers et al., 2000).
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4.2.1.6.1 Mastofauna
A utilização de mamíferos em estudos ambientais é justificável pela grande
diversidade de espécies e pelo seu papel na cadeia trófica, possuindo elementos
que ocupam desde a base, como consumidores primários, até o topo da cadeia
alimentar, como os carnívoros (Pough et al. 1993).
Os mamíferos também exercem uma importante função no consumo e ciclagem de
nutrientes nos ecossistemas florestais, além de agirem como predadores,
dispersores e semeadores de sementes e fonte de recurso alimentar básico para
outros elementos da cadeia trófica.

Objetivos
O levantamento de mamíferos na área de influência da UHE Cajuru tem como
principal objetivo aferir as possíveis alterações nas comunidades e populações de
mamíferos do local.
De forma mais específica os objetivos deste levantamento são:
•

Levantar a comunidade de mamíferos nas áreas remanescentes do
empreendimento, formando uma base de dados para o monitoramento
desses indivíduos;

•

Comparar

os

dados

qualitativos

com

os

obtidos

bibliograficamente,

diagnosticando e avaliando impactos ocorridos nas comunidades pelas
alterações;
•

Atualizar os dados sobre a mastofauna local, incrementando a listagem das
espécies de mamíferos ocorrentes na região.

Metodologia
A caracterização da Mastofauna foi conduzida na Área de Influência Direta da UHE
Cajuru, localizada no município de Divinópolis, no sudeste de Minas Gerais.
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Foi realizada em uma campanha de três dias ocorrida de 13 a 15 de setembro de
2006. Foram demandadas 30 horas de campo para a amostragem da área de
estudo. Para caracterização da fauna local foram utilizados dados secundários
obtidos através de levantamentos bibliografias pertinentes (relatórios, livros,
trabalhos científicos anteriores) e entrevistas com moradores. Os dados primários
foram obtidos através de transectos de varredura em trilhas e estradas dos
ambientes do entorno da UHE Cajuru.
Para atender aos objetivos propostos foram adotados diferentes procedimentos,
descritos a seguir:
Transectos lineares: este método quantifica os registros diretos ou indiretos
de espécimes com um observador móvel, deslocando-se em um trajeto percorrido a
pé ou em automóvel, que são registrados com aparelho de posicionamento
geográfico (GPS) e plotados em mapa de uso do solo do projeto do PCA Corretivo.
Entrevistas com moradores: foram feitas entrevistas com moradores locais
para melhor conhecer a fauna que existe e/ou existia na área do reservatório. Obs:
esta metodologia é muito empregada em estudos rápidos de mastofauna, pois
geralmente mamíferos têm hábitos noturnos sendo difíceis de serem observados.
Registros de pegadas e fezes também são muito utilizados.

Campanhas a Campo
Em todas as fitotipologias (Pastagem, Cerrado e Matas Semidecidual, ciliar, dentre
outras), foram escolhidos sítios de amostragem. Os transectos foram feitos nas
margens do reservatório de UHE Cajuru no qual predominam a pastagem com
manchas de Cerrado e Mata, sendo que o primeiro e o mais observado.
Resultados
As espécies registradas são apresentadas no Quadro 2:
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Quadro 2: Espécies da Mastofauna da AID da UHE Cajuru

Nome Popular

Espécie

Registro

Ambiente

Status

Família: Didelphidae
Gambá

Didelphis albiventris

E,Vi

Borda de mata, Áreas
antrópicas

Família: Mirmecophagidae
Tamanduá-mirim

Tamandua tetradactyla

Tamanduá-bandeira Myrmecophaga tridactyla

B,E

Capoeira

Am (MG)

B,E

Cerrado

Am (MG)

Família: Dasipodidae
Tatu-galinha

Dasypus novemcinctus

E

Mata ciliar

Tatu-peba

Euphractus sexcicntus

Vi

Pasto sujo

Família: Calithricidae
Mico-estrela

Callithrix penicillata

B,E,Vi,Vo

Mata semidecidual

Família: Canidae
Lobo-Guará

Chrysocyon brachyurus

B,E,Vi

Mata semidecidual

Cachorro-do-mato

Cerdocyon thous

E,F,Vi

Pasto sujo cerrado

Am (MG)

Família: Felidae
Gato-mourisco

Herpailurus yaguarondii

B,E,F

Cerrado

Família: Mustelidae
Jaratataca

Conepatus semistriatus

B

Cerrado

Lontra

Lontra longicaudis

B,E

Beira represa

Furão

Galicts vittata

B,E,P

Cerrado

Irara

Eira barbara

B,E

Mata ciliar

Am (MG)
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QUADRO 2: ESPÉCIES DA MASTOFAUNA DA AID DA UHE CAJURU
Nome Popular

Espécie

Registro

Ambiente

Status

Família: Procyonidae
Mão-pelada

Procyon cancrivorous

B,E

Mata de galeria

Coati

Nasua nasua

B,E

Mata semidecidual

Família Cervidae
Veado-mateiro

Mazama americana

B,E

Cerrado

Família: Caviidae
Preá

Cavea aperea
Hydrochoerus

Capivara

hydrochaeris

B,E

Cerrado

B,E,F

Beira represa

Família:Dacyproctidae
Cutia

Dacyprocta azarae

Brejo, Mata

B,E,Vi

semidecidual

Família: Eretizontidae
Ouriço-cacheiro
(Figura 22)

Coendou prehensilis

B,E

Mata semidecidual

Família: Leporidae
Tapeti

Sylvilagus brasiliensis

B,E,Vi

Cerrado

(CONTINUAÇÃO)

Legenda: B – Bibliografia; E – Entrevista; F – Fezes; P – Pegadas; Vi – Visualização; Vo – Vocalização.

As espécies com algum grau de ameaça, registradas representaram 19% do total.
São

elas:

Tamanduá-Mirim

(Tamandua

tetradactyla),

Tamanduá-bandeira

(Myrmecophaga tridactyla), Lobo-Guará (Chrysocyon brachyurus) e Lontra (Lontra
longicaudis), considerados ameaçados de extinção em Minas Gerais (Machado, et
al,1998). Os tipos de registros foram divididos em: diretos (visualização ou
vocalização), indiretos (pegadas, fezes, rastros), e secundários (entrevistas e dados
bibliográficos). Sete espécies foram registradas diretamente (14,58% dos registros
totais), quatro indiretamente (8,63%), e o restante coletado através de dados
bibliográficos e entrevistas (77,08%). Das 21 espécies encontradas, 11 foram
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registradas, exclusivamente, através de registros secundários (52,38%) e uma
espécie apenas por visualização (4,76%).

Figura 22. Ouriço-cacheiro (Coendou prehensilis).

O número relativamente alto de visualizações (14,58% dos registros) está
relacionado com a época do ano em que o estudo foi realizado. Esta época é a mais
seca do ano e a de maior movimentação dos representantes da mastofauna em
busca de alimentos, uma vez que a oferta dos mesmos é escassa. Isto torna a
probabilidade de observação maior (Fig. 22). Considerando esse fato, é
extremamente vantajoso que campanhas de Mastofauna se concentrem nesse
período que ocorre, aproximadamente, entre junho e setembro.
Pode-se dizer que a “mastofauna” nas proximidades ao empreendimento, é formada,
por algumas espécies dentro das categorias de ameaça que constituem uma
diversidade expressiva no que diz respeito à caracterização da fauna local.

Considerações Finais

Os resultados obtidos no levantamento da mastofauna da UHE Cajuru demonstram
a existência na região do empreendimento de uma comunidade de mamíferos
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diversificada e a presença de espécies ameaçadas a torna uma área de refúgio
faunístico importante com necessidades de corredores ecológicos para aumentar a
probabilidade de migração de indivíduos entre fragmentos, aumentando fluxo gênico
entre as populações, principalmente destas espécies consideradas ameaçadas.

4.2.1.6.2 Avifauna

As aves podem desempenhar um papel fundamental como indicadores ecológicos,
sendo úteis na identificação de comunidades biológicas para a conservação (Stotz
et al, 1996).

Os estudos analisados relacionados a Avifauna foram feitos por Schurter (1994), em
um levantamento preliminar da fauna que ocorre no reservatório da UHE Cajuru.

Objetivos
Este levantamento tem como objetivo de diagnosticar avaliar impactos ambientais
sobre a avifauna na área de influência direta (AID), onde foi implantada a UHE
Cajuru.

Metodologia
A metodologia para elaboração desta parte do documento foi norteada por dados
secundários e primários, analisados e apresentados de maneira sucinta que
apresentem subsídios suficientes para o atendimento ao objeto deste relatório.
O estudo com dados primários foi realizado em duas campanhas de três dias cada
uma. A primeira campanha ocorreu de 1 a 3 de agosto 2006 e a segunda campanha
ocorreu de 29 a 31 de agosto de 2006. Foram demandadas 60 horas de campo para
a amostragem da área de estudo.
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Foi utilizado para caracterização da avifauna local, dados secundários obtidos
através de bibliografias pertinentes (Relatórios, trabalhos anteriores) e entrevistas
com moradores, além de dados primários através transectos de varredura em trilhas
e estradas em diferentes ambientes em todo entorno da UHE Cajuru.

Para melhor entendimento da metodologia aplicada, segue a descrição das
mesmas:

Transectos de varredura: este método quantifica os contatos, visuais ou vocais
dos espécimes com um observador móvel, deslocando-se em um trajeto percorrido
a pé ou em automóvel, que são registrados com aparelho de posicionamento
geográfico (GPS) e plotados em mapa de uso do solo do projeto do PCA Corretivo.

Parâmetros para diagnóstico e avaliação das comunidades de aves

As metodologias empregadas para o levantamento da aviavifauna compreenderam a
correlação de dados da literatura disponíveis para a região do empreendimento com
os resultados obtidos nos levantamentos de campo. De posse destas informações,
que direcionam e complementam os resultados obtidos em campo, foram realizadas
amostras

qualitativas

das

espécies

ameaçadas

existentes

na

área

do

empreendimento, para que fossem identificadas as principais alterações nas
populações destes vertebrados.
A identificação taxonômica dos espécimes observados e de provável ocorrência
baseou-se em Sick (1997), Pinto (1975), Del Hoyo et al (1994) e Villiard (1995),
enquanto que informações adicionais sobre a migração e endemismo de espécies
foi Cracraft (1985) e Cavalcanti (1990).
A caracterização de espécies com algum grau de ameaça, baseou-se principalmente
na Legislação Ambiental vigente (Deliberação Normativa COPAM 041/95 in
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Machado et al. 1998), que correspondem àquelas definidas por Collar et al (1994) e
pela União Internacional para Conservação da Natureza; IUCN (1996) e IBAMA
2003, e encontram-se descritas abaixo:
- Espécies ameaçadas de extinção: enfrentam uma alta probabilidade de extinção
caso persistam as pressões negativas sobre elas e seus habitats (Ex: perda de
habitat, pressão de caça, modificação de paisagem de rotas migratórias, dentre
outras);
- Espécies presumivelmente raras: espécies que não se conhece o status na
natureza por falta de estudos sobres elas, porém presume-se que a espécie esteja
em declínio;
- Espécies raras: apresentam baixas abundâncias em determinadas áreas e/ ou
regiões;
-

Espécies indicadoras de ambientes: permitem identificar a qualidade

ambiental de determinadas áreas a partir de sua ocorrência.
A lista das espécies identificadas seguiu a nomenclatura científica, a seqüência
sistemática e os nomes populares de Sick (1997). Com o objetivo de documentar a
presença das espécies foram realizadas fotografias utilizando-se de Câmera Cânon
EOS D. As observações foram auxiliadas por meio de uso de binóculo 8x50 mm. As
observações iniciaram-se nas primeiras horas do dia (5:20 h) se estendendo até o
entardecer (18:30 h).

Campanhas de Campo
O empreendimento UHE Cajuru encontra-se inserido em uma matriz do Bioma
Cerrado com remanescentes de fragmentários do bioma Atlântico com modificações
relacionadas à agropecuária.
Para efeito de emissão de relatório técnico, a área amostrada foi dividida em cinco
ambientes:
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•

Campo Cerrado

•

Pastagem

•

Ambientes Aquáticos

•

Cerrado

•

Mata semidecidual aluvial

Resultados
As espécies registradas são apresentadas no Quadro 3:
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QUADRO 3. RELAÇÃO DAS AVES REGISTRADAS EM DIFERENTES AMBIENTES NAS AII, AID
E APP DA UHE CAJURU, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS MG.

Ordem
Família
Ambientes
Nome vulgar

Espécie

Status

A

A

A

A

A

1

2

3

4

5

X

X

Guilda

Ordem Tinamiformes
Família Tinamidae
Inhambu-chororó

Crypturellus parvirostris

Gra

Ordem Anseriformes
Família Anatidae
Marreca-cabocla

Dendrocygma autumnalis

X

SM -In

Psi

Marreca-caneleira

Dendrocygma bicolor

X

SM -In

Psi

Marreca-ananaí

Amazonetta brasiliensis

X

SM

Psi

X

Ordem Ciconiformes
Família Ardeidae
Garça-branca-pequena

Egretta thula

X

SM

Psi

Socó-dorminhoco

Nicticorax nicticorax

X

SM

Psi

Garça-real

Ardea cocoi

X

SM

Psi

Garça-vaqueira

Bubulcus ibis

X

Ex

Oni

Garça Branca-Grande

Casmerodius albus

X

SM

Psi

X

Família Cathartidae
Urubu-comum
Urubu-cabeçavermelha

Coragyps atratus

X

X

Cathartes aura

X

X

X

X

X

X

Det
SM

Det

Ordem Falconiformes
Família Accipitridae
Gavião-peneira

Elanus leucurus

X

Car

Gavião-de-rabo-branco

Buteo albicaudatus

X

Car

Gavião-carijó

Rupornis magnirostris

Gavião-de-cauda-curta

Buteo brachyurus

Gavião-Caboclo

Buteogallus meridionalis

X

X

X
X

X

X

Car
Car
Car
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QUADRO 3. RELAÇÃO DAS AVES REGISTRADAS EM DIFERENTES AMBIENTES NAS AII, AID
E APP DE UHE-CAJURU, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS MG. (CONTINUAÇÃO)
Ordem
Família
Ambientes
Nome vulgar

Espécie

Status

A

A

A

A

A

1

2

3

4

5

Guilda

Família Falconidae
Quiri-quiri

Falco sparverius

X

Falcão-de-coleira

Falco femoralis

X

X

Car

Gavião-Carrapateiro

Milvago chimachima

X

X

Car

Carcará

Polyborus plancus

X

X

Oni

Acauã

Herpetotheres cachinnans

X

Car

X

Car

Ordem Galliformes
Família Cracidae
jacu

Penelope supersiliaris

X

InC

Fru

Jacuaçu

Penelope obscura

X

Vu, In

Fru

CE

Oni

Ordem Gruiformes
Família Cariamidae
Seriema

X

Cariama cristata

X

Família Charadriidae
Quero-quero

X

Vanellus chilensis

Ins

Ordem Columbiformes
Asa-branca

Columba picazuro

X

X

CE

Grã

Pomba-galega

Columba cayennensis

X

X

InC

Grã

Juriti

Leptotila verreauxi

Rolinha-caldo-de-feijão

Columbina talpacoti

X

Grã

Fogo-pagou

Scardaphella squamata

X

Grã

X

Grã

Ordem Psitaciformes
Família Psitacidae
Tuim-de-asa-azul
(Fig. 23)
Jandaia
Maritaca-cabeça-decoco
Periquito-do-encontroamarelo

X

Forpus xanthopterygius
Aratinga leucophtalmus

X

Aratinga aurea

X

Brotogeris chiriri

X

X

X

X
X

X

X

Fru

X

Fru

X

InC

Fru

X

InC

Fru
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QUADRO 3. RELAÇÃO DAS AVES REGISTRADAS EM DIFERENTES AMBIENTES NAS AII, AID
E APP DE UHE-CAJURU, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS MG. (CONTINUAÇÃO)

Ordem
Família
Ambientes
Nome vulgar

Espécie

Status

A

A

A

A

A

1

2

3

4

5

Guilda

Ordem Cuculiformes
Família Cuculidae
Anu-preto

Crotophaga ani

Anu-branco

Guira-guira

Alma-de-gato

Piaya cayana

X

X

Ins

X

Oni
X

Ins

Ordem Strigiformes
Família Strigidae
Caburé

Glaucidium brasilianum

X

Car

Corujinha-do-mato

Otus choliba

X

Car

Coruja-Buraqueira

Speotyto cunicularia

X

Car

Ordem Caprimugiformes
Família Caprimulgidae
Bacurauzinho

Chordeiles pusillus

Bacurau-de-bando
curiango

X

X

SM

Ins

Chordeiles acutipennis

X

SM

Ins

Nictidromus albicollis

X

X

SM

Ins

X

SM

Ins

Ordem Apodiformes
Família Apodidae
Andorinhão-dotemporal

Chaetura andrei
Família Trochilidae

Rabo-branco-de-sobreamarelo
Beija-flor-de-orelhavioleta
Beija-flor-de-peito-azul
Besourinho-de-bicovermelho

X

Phaethornis pretrei
Colibri serrirostris
Amazilia lactea
Chlorostilbon aureoventris

X

X

X

Nec
InC

X

X

X

Nec
Nec

X

In

Nec
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E APP DE UHE-CAJURU, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS MG. (CONTINUAÇÃO)

Ordem
Família
Ambientes
Nome vulgar
Beija-flor-de-gargantaverde
Beija-flor-de-gargantabranca

Espécie

A

A

A

A

A

1

2

3

4

5
X

Amazilia fimbriata
Eupetomena macroura

X

Status

Guilda

In,

Nec

X

X

Nec

Ordem Coracciformes
Família Alcedinidae
Martim-pescador
Martim-pescadorgrande

X

Chloroceryle amazona

Pis

X

Ceryle torquata

Pis

X

Ordem Piciformes
Família Buconidae
Rapazinho-dos-velhos

X

Nystalus maculatus

X

SM, CE

Ins

CE

Oni

Família Ramphastidae
Tucano

Ramphastus toco

X

X

X

Família Picidae
Pica-Pau-anão-barrado
Pica-pau-de-listavermelha
Pica-pau-do-campo
Picapau-de-crista
vermelha
Birro
Pica-pau-de-pescoçodourado

Picumnus cirrhatus

X

Colaptes melanochloros

X

Colaptes campestris

X

Verniliornis passerinus

X

Ins
Ins

X
X

Dryocopus lineatus
Melanerpes candidus

Ins

X

Ins
X

Ins
X

InC,CE

Ins
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Ordem
Família
Ambientes
Nome vulgar

Espécie

A

A

A

A

A

1

2

3

4

5

Status

Guilda

BR

Ins

CE,BR

Ins

InC

Ins

Ordem Passeriformes
Subordem Suboscines
Superfamília Furnaroidea
Família Dendrocolaptidae
Arapaçu-verde

Sittasomus griseicapillus

Arapaçu-do-Cerrado

Lepidocolaptes angustirostris

X
X

X

X

Família Thamnophilidae
Choca-rajada

Thamnophilus dolliatus

X

Choca-da-mata

Thamnophilus caerulescens

X

Ins

Família Furnaridae
João-de-barro

Furnarius rufus

Curutié

Certhiaxis cinamomea

João-graveto

Phacellodomus rufrifrons

Graveteiro

Phacellodomus ruber

crispim

Synallaxis frontalis

Barranqueiro-pardo

Automolus rectirostris

X
X

X

Ins

X

Ins

X

X

X

X

Ins

X

Ins

X

InC

Ins

X

InC

Ins

X

X

SM

Ins

X

X

SM

Ins

Superfamília Tyrannoidea
Família Tyrannidea
Subfamília Elaeninae
Piolhinho

Phyllomyias fasciatus

Maria-já-e-dia

Elaenia flavogaster

Guaracava-de-topete

Elaenia cristata

X

Tucão

Elaenia obscura

X

Maria-olho-de-ouro

Hemitricus margaritaceiventer

Teque-teque

Todirostrum poliocephalum

Ferreirinho

Tordirostrum cinereum

Risadinha

Camptostoma obsoletum

X

X

Ins
X
BR

Ins

X

In, BR

Ins

X

InC, BR

Ins

InC, SM

Ins

X

X
X

Ins
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Ordem
Família
Ambientes
Nome vulgar

Espécie

Status

A

A

A

A

A

1

2

3

4

5

X

X

Guilda

Subfamília Fluvicolinae
Lavadeira

Fluvicola nengeta

Maria-preta-de-topete

Knipolegus lophotes

X

Ins
X

Ins

Subfamília Tyranninae
Tesourinha-do-campo

Tyrannus savana

X

X

SM

Ins

Suiriri-comum

Tyrannus melancholicus

X

X

SM

Ins

Maria-cavaleira

Myiarchus ferox

X

Maria-de-asa-ferrugem

Myiarchus tyrannulus

Bico-chato-de-orelhapreta

Pitangus sulphuratus

Bem-te-vi-bico-chato

Megarynchus pitangua

Bem-te-vizinho

Myiozetetes similis

Enferrujado

Lathrotriccus euleri

Pombinha-das-almas

Xolmis velata

Tesoura-do-brejo

Gubernetes yetapa

(Fig. 24)

Ins

Tolmomyias sulphurescens

Bem-te-vi

Pombinha-da-mata

Ins

X
X

X

X

X

Ins

X

Oni

X
X

SM

X

X

Oni

X

X

Ins
Ins

X
X

SM

Hirundinea ferruginea

Abre-asa-cabeçudo

Leptopogon amaurocephalus

Ins
ins

Xolmis cinerea

Gibão-de-couro

Ins

SM
X

X

Ins
Ins

X

Subordem Oscines
Família Hirundinidae
Andorinha-pequenade-casa

Notiochelidon cyanoleuca

X

X

X

Ins

Andorinha-do-rio

Tachycineta albiventer

X

Andorinha-grande

Progne chalybea

X

X

X

SM

Ins

Andorinha-serrador

Stelgydopteryx ruficollis

X

X

X

SM

Ins
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QUADRO 3. RELAÇÃO DAS AVES REGISTRADAS EM DIFERENTES AMBIENTES NAS AII, AID
E APP DE UHE CAJURU, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS MG. (CONTINUAÇÃO)

Ordem
Família
Ambientes
Nome vulgar

Espécie

Status

A

A

A

A

A

1

2

3

4

5

Guilda

Família Corvidae
Gralha-do-mato

Cyanocorax cyanopogon

Gralha-do-campo

Cyanocorax cristatellus

X

X

Oni
Oni

X

X

X

X

X

X

Família troglodytidae
Garrincha

Troglodytes aedon

X

SM

Ins

Família Mimidae
Tejo-do-campo

X

Mimus saturninus

X

Oni

X

Oni

X

Oni

Família Muscicapidae
Subfamília Turdinae
Sabiá-laranjeira

Turdus rufiventris

X

Sabiá-Barranco

Turdus leucomelas

X

Sabiá-poca

Turdus amaurochalinus

X

X

X
X

Oni

Subfamília Pipridae
Soldadinho

X

Antilophia galeata

InC

Ins

InC

Ins

Subfamília Sylviinae
Balança-rabo-branco

X

Polioptila dumicula

X

Família Vireonidae
Pitiguari

Cyclarhis gujanensis

X

X

Ins

Família Emberezidae
Subfamília Parulinae
Canário-do-mato

X

Basileuterus flaveolus

InC

Ins

Subfamília Coerebinae
Cambacica

X

Coereba flaveola

X

Nec

X

Subfamília Thraupinae
Sanhaço-cinzento

Thraupis sayaca

Saíra-amarela

Tangara cayana

Vi-vi

Euphonia chlorotica

X
X

X

X

X

SM

Fru

X

X

Fru

X

X

Fru
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QUADRO 3. RELAÇÃO DAS AVES REGISTRADAS EM DIFERENTES AMBIENTES NAS AII, AID
E APP DE UHE-CAJURU, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS MG. (CONTINUAÇÃO)

Ordem
Família
Ambientes
Nome vulgar

Espécie

Status

A

A

A

A

A

1

2

3

4

5
X

Saí-azul

Dacnis cayana

X

X

Saí-andorinha

Tersina viridis

X

X

tiê

Tachyphonus rufus

Guilda

Fru
Fru

X

CE

Fru

Subfamília Emberezinae
Papa-capimcapuchinho

Sporophila nigricollis

X

X

X

Estrelinha

Sporophilla lineola

X

X

Coleirinha

Sporophila caerulescens

X

X

X

Tico-tico

Zonotrichia campensis

X

X

X

Canário-da-terra

Sicalis flaveola

X

X

X

Tico-tico-rei-cinza

Coryphospingus pileatus

X

X

Tibirro-do-campo

Emberizoides herbicola

X

X

Grã
Grã
Gra
X

SM

Grã

InC,Vu

Gra

CE

Grã
Gra

Subfamília Cardinalinae
Batuqueiro

Saltator atricollis

Trinca-ferro

Saltator similis

Tiziu

Volatinia jacarina

Tico-tico-do-campo

Ammodramus humeralis

X

X

CE

Gra

X

X

Oni

X

X

X

Grã

X

X

X

X

X

CE

Oni

X

X

CE

Oni

CE

Oni

Gra

Subfamília Icterinae
sofré

Icterus icterus

X

encontro

Icterus cayanensis

Japu-guaçu

Pisarocolius decumanis

X

X

Pássaro-preto

Gnorimopsar chopi

X

X

Oni
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Legenda:

Ambientes:
A1 = Ambiente amostral 1= Campo Cerrado
A2 = Ambiente amostral 2 = Pastagem
A3 = Ambiente amostral 3 = Ambientes Aquáticos
A4 = Ambiente amostral 4 = Cerrado
A5 = Ambiente Aquático 5 = Mata semidecidual aluvial
Status: Vu = Vulnerável segundo IBAMA 2003, O status quando detalhado nos
estudos citados, é identificado como: CE = Endêmica de Cerrado, MA = Endêmicas
de Mata Atlântica, BR = Endêmicas do Brasil, In = Espécie indicadora de ambiente,
InC = Espécie indicadora de ambiente de Cerrado. A letra SM significa que a
espécie é parcialmente migratória, M= Migratória e EX= Exótica ao Brasil.
Guilda trófica: Car – Carnívoro, Det – Detritívoro, Fru – Frugívoro, Grã – Granívoro,
Ins – insetívoro, Nec – Nectarívoro, Oni – Onívoro, Pis - Piscívoro.

Avaliação dos Resultados

Para a melhor avaliar os levantamentos levou-se em consideração a composição da
avifauna nos ambientes amostrados na área de inserção do empreendimento.
Campo Cerrado
Obteve-se uma média diversidade, 37 espécies (28,24 % do total), mas com alto
grau de endemismo, 32% do total de espécies endêmicas do Brasil e do bioma de
Cerrado. A importância destes ambientes é para espécies que são vulneráveis a
modificação antrópicas como o Canário chapinha (Sicalis flaveola).
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Áreas de pastagens
Áreas modificadas para criação de gado com predominância de vegetação gramínea
exótica ao Brasil, caracterizada por ambientes abertos.
Nestes ambientes observou-se um número alto de espécies generalistas, poucas
endêmicas e algumas espécies invasoras, apesar de uma de uma diversidade
mediana (32,06% da amostragem).
Registrou-se sete espécies endêmicas que correspondem a 28% de todas as
espécies endêmicas registradas (Quadro. 1) e uma espécie com status de
vulnerável na lista

de animais de Minas Gerais, o canarinho chapinha (Sicalis

flaveola).
Áreas de ambientes aquáticos
Áreas nas margens de um curso d’água caracterizada por ambientes aquáticos.
Estes ambientes contem espécies dependentes da lamina de água para se alimentar
como a garça branca grande (Casmerodius albus). Foram registradas 23 espécies
de aves no total da amostragem, posicionando-se como o último ambiente em
questão de diversidade 17,55%, sendo algumas espécies apenas ocorrem neste
local e a grande maioria é migratória ou semi-migratória, apesar de não estar no
período das espécies visitantes de ouros continentes. Seria um dos motivos deste
ambiente ser tão importante. Foram registradas quatro espécies endêmicas, três
semi-migratórias, no entanto 31% das espécies encontradas neste ambiente são
espécies dependentes de ambientes aquáticos (Quadro. 1), dentre elas: Ferreirinhotec-tec (Todirostrum poliocephalum); Tesoura-do-brejo (Gubernetes yetapa); Bemte-vizinho-do-brejo; Bem-te-vizinho-assobiador (Myiozetetes cayannesis); Tesourado-campo (Tyrannus savana); Suiriri (Tyrannus melancholicus); Andorinha-derabilha-branca (Tachycineta albiventer), Marreca-ananaí (Amazonetta brasiliensis);
marreca-canaleira
nicticorax);

(Dendrocygma

autumnalis);

Garça-branca-pequena

(Egretta

Soco-dorminhoco
thula);

(Nicticorax

Garça-branca-grande

(Casmerodius albus); Saíra-cara-suja (Tangara cayana); Saí-azul (Dacnis cayana);
Tuim (Forpus xantopterygius) (Fig. 23).
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Cerrado
Obteve-se a segunda maior riqueza de espécies (44 espécies) o que representa
33,54 % do total de registros, com 28% de espécies endêmicas. De forma geral, a
área possui relevância para a conservação de aves, sendo que esta tipologia vegetal
concentra um número médio de espécies endêmicas. Apesar deste ambiente estar
sofrendo constantes impactos, como a fragmentação de habitats para o cultivo de
monoculturas.

Figura 23. Tuim (Forpus xantopterygius).

Floresta Estacional Semidecidual
Apesar de ser o ambiente mais fragmentado da área de estudo, registrou-se o maior
número de espécies (57 espécies sendo 43,51% do total). Muitas das espécies que
ocorreram nas áreas de ambientes de matas secundárias (capoeira) apareceram
neste ambiente também. Isto da-se, principalmente pela descaracterização e
fragmentação do ambiente causada pela ocupação antrópica. Foram registradas
sete espécies endêmicas para o território brasileiro sendo únicas do bioma Cerrado.
Ao todo, na área de inserção do empreendimento foram registradas 131 espécies de
aves, distribuídas em 2 superordens Passeriformes (72 espécies) e NãoPasseriformes (59 especies), 13 ordens 30 famílias, sendo 94 suboscines e 37
oscines (Quadro 4).
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As famílias com o maior número de espécies dentro da superordem Passeriformes
foram Tyrannidae com 24 espécies (18,35 % do total), seguida por Emberezidae
com 23 espécies (17,55 % do total), Furnaridae com seis espécies (4,58% do total),
Thamnophilidae e Vireonidae com seis espécies cada (4,58 % do total).
Entre os não-Passeriformes, Picidae e Throchilidae foram as famílias que obtiveram
a maior diversidade, com seis espécies (4,58 % do total), enquanto as famílias
Accipitridae, Columbídea e Falconidae apresentaram apenas com cinco espécies
cada (3,81 % do total).
As espécies generalistas e dependentes de ambientes campestres foram
predominantes 93 espécies (70,99 % do total), seguida pelas de ambientes
florestais, com 20 espécies (1,26 % do total), e dependentes de ambientes aquáticos
17 espécies (12,97% do total). Dois tipos de identificação (visual e zoofonia) tiveram
um grau de importância maior proporcionando a indentificação de 50 espécies
(34,83% dos registros totais), sendo 27% de registros visuais e 15,63% auditivos.

Figura 24. Primavera (Xolmis cinerea).
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Considerações finais
A área do empreendimento está quase toda inserida no bioma Cerrado, região
importante para as aves e a biodiversidade em geral. Sua efetiva conservação é
fundamental para a manutenção do equilíbrio ambiental deste ecossistema.

4.2.1.6.3 Herpetofauna

A biodiversidade na América do Sul é umas das maiores do mundo, principalmente
pelo fato de existirem várias tipologias vegetais e biomas.
Por esta condição observa-se no Brasil cerca 765 espécies de anfíbios, o que coloca
o país no primeiro lugar do mundo em termos de diversidade de anfíbios. Destas
737 são anuros, 27 cecílias e uma salamandra. Vale ressaltar o alto grau de
endemismo apresentado no território brasileiro, representado por 64% do total de
anfíbios (SBH, 2.004; IUCN et al.,2.004). No caso do grupo de répteis, o Brasil
possui, atualmente, uma diversidade de 468 espécies dentro de um total 6458
espécies conhecidas no mundo. Porem das espécies encontradas pais, 36,7% delas
são consideradas endêmicas (MMA, 2.000).
Os anfíbios e répteis são muito sensíveis a alterações ambientais, principalmente
desmatamentos, pois muitas espécies são incapazes de se adaptar a ambientes
com temperaturas muito elevadas. Além disto, os anfíbios exercem um papel
importante no controle de pragas, pois em seu hábito alimentar há predomínio de
insetos. Portanto, estes podem ser considerados bons indicadores de qualidade e
impacto ambiental ( Eterovick & Sazima, 2004; Rodrigues, 2005).

Justificativa
O levantamento de herpetofauna na área de influência da UHE Cajuru tem como
principal objetivo aferir as possíveis alterações nas populações e comunidades de
anfíbios e répteis do local, tendo em vista as pressões antrópicas sofridas pelas
fitofisionomias locais. Objetivos deste estudo: Levantar a comunidade de répteis e
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anfíbios nos remanescentes do empreendimento, formando uma base de dados
para futuros programas; Comparar os dados qualitativos com os obtidos nos
levantamentos bibliográficos, diagnosticando e avaliando impactos ocorridos pelas
alterações nas comunidades; Atualizar os dados sobre a herpetofauna local,
incrementando a listagem das espécies de répteis e anfíbios ocorrentes na região.

Metodologia
O presente estudo foi realizado em duas campanhas de três dias cada uma. A
primeira campanha ocorreu de 1 a 3 de agosto 2006 e a segunda campanha ocorreu
de 29 a 31 de agosto de 2006. Foram demandadas 60 horas de campo para a
amostragem da área de estudo. Foi utilizado para caracterização da fauna local
dados secundários obtidos através de bibliografias pertinentes (Relatórios, trabalhos
anteriores) e entrevistas com moradores, além de dados primários através
transéctos de varredura em trilhas e estradas em diferentes ambientes em todo
entorno da UHE Cajuru.
A baixo descreve-se com maior detalhamento os procedimentos supra citados:
Transectos de varredura: este método quantifica os contatos, visuais ou vocais dos
espécimes com um observador móvel, deslocando-se em um trajeto percorrido a pé,
Durante o dia, estes serão percorridos para o registro de répteis por encontro visual
(HEYER et al., 1994), onde serão procurados em ambientes potencialmente
utilizados como abrigos, sob troncos, pedras e afloramentos rochosos. Durante o dia
também deverá haver procura por indícios de desovas de anuros e girinos dentro de
corpos d´água, assim como mudas ou ovos de répteis. Serão realizadas
amostragens noturnas com o intuito, principalmente, por registros de anfíbios. Este
se dará por meio de procura ativa, zoofonia, identificação da espécie através de
vocalizações emitidas pelos machos e registros através de visualização de
espécimes. Estes procedimentos se iniciarão uma hora após o pôr do sol e terá
como auxílio lanternas apropriadas.
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Entrevistas com moradores: foram realizadas entrevistas com moradores locais,
em fazendas ou pequenas propriedades rurais, visando à obtenção de dados sobre
a ocorrência de espécies, principalmente serpentes.

Resultados
Em relação, ao grupo de anfíbios, as famílias mais representativas na área de
estudo foram: Hylidae e Leptodactylidae que representaram 35% do total de
espécies de anfíbios de cada família, e a Bufonidae apresentando 25% do total dos
anfíbios. Todos têm características de hábitos crepusculares e ou noturnos. Vivem
na beira dos corpos d´ água, em troncos de árvores ou em vegetações marginais de
lagoas temporárias e margens do reservatório.
Em relação, ao grupo de répteis, as famílias mais representativas foram: colubrídeos
que tem mais representatividade 43%, as víboras representaram 29% do total de
registros enquanto os lagartos apenas 28% do total analisado. No entanto estas
podem ter sido sub-amostradas pois as amostragens foram rápidas para uma
analise mais aprofundada e principalmente, por terem como a metodologia principal
base de dados bibliográficos e entrevistas com moradores.
As entrevistas e os transéctos mostraram que as espécies mais conhecidas e
registradas são:
Dentre os Hilídeos a Perereca-de-banheiro (Hypsiboas faber) e Perereca (Hypsiboas
crepitans.), perereca (Hypsiboas albopunctatus) enquanto nos leptodatilideos estão
Barycholos savagei e Leptodactylus labirinticus, e nos Bufonideos os sapos: Bufo
scheneideri e B. crusifer.
Dentre os lagartos destaca-se o calango da pedra, (Tropiduros torquatus), Lagartoverde (Ameiva ameiva), Lagarto-preguiça (Polychrus acutirostris), Anolis sp., as
Lagartixas-do-mato (Mabuya bistriata e Mabuya. frenata) e o Teiú (Tupinambis sp.).
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Os

ofídios

estão

representados

especialmente

pela

família

Columbridae,

predominante na região, que engloba cobras com hábitos diversos, de porte
pequeno ou médio e não peçonhentas. Apresentam uma ampla distribuição por
todo território nacional. Destaque para Hydrodinastes gigas, Cobra-verde (Philodryas
naterelli) Cobra-veadeira (Corallus hortulanus) e Waglerophis merremii.
As víboras representam apenas algumas das espécies listadas para região e estão
representadas pela Cascavél (Crotalus durissus), Coral-verdadeira (Micrurus
frontalis) Caninana (Spilotes pullatus) e Boipeva (waglerophis merremi), Jararacado-cerrado (Bothrops moojeni) e Jararaca (B. jararaca).
Não se apresentou espécies consideradas ameaçadas de extinção nesta amostra.

Considerações Finais
Os principais impactos aos anfíbios e répteis foram a perda de habitat e a
fragmentação de áreas de mata que vem ocorrendo principalmente correlacionados
com a agropecuária junta a áreas de influencia. Tanto a perda de habitat quanto a
fragmentação são causadas em virtude da supressão de áreas verdes, esta contribui
para a diminuição da biodiversidade, causada pela substituição de espécies típicas
de ambientes de mata por espécies de áreas abertas e generalistas Alford &
Richard, 1999; Bishop et al., 1999; Woodruff, 2001).
Dentre os efeitos da fragmentação podem, ser citados a diminuição da diversidade
genética de populações, extinções locais, aumento da competição por habitat e do
efeito de borda causados pela antropização de áreas silvestres.

4.2.2 Biota Aquática

A seguir é apresentado um resumo dos resultados obtidos das análises de água
realizadas em janeiro e julho de 2005.
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Para a coleta das amostras de água foram definidos dois pontos, um semi-lêntico a
montante e outro lótico a jusante.
O resultado das amostras foram avaliados em termos da magnitude obtida, sendo
comparados com os padrões estabelecidos pela legislação federal e estadual,
respectivamente, a Resolução CONAMA 357/05, de 18 de março de 2005, e a
Deliberação Normativa COPAM 010/86, de janeiro de 1987, para aqueles aos quais
essas legislações definem níveis limites.

4.2.2.1 Análise Bacteriológica
A análise bacteriológica da água de rotina é amplamente uitlizada para determinar a
sua potabilidade.
Os dados obtidos por essas análises foram lançados em figuras gráficas (Figura 25).
São também apresentados em anexo os certificados contendo os dados brutos.
Analisando-se essa figura, observam-se valores baixos nos dois pontos, nas duas
amostragens. Nota-se que, todos os resultados para coliformes fecais foram abaixo
do valor mínimo de detecção, ou seja, valores menores que 2 NMP/100 mL.
Portanto, não foram obtidos valores de coliformes fecais superiores ao limite máximo
de 1.000 NMP/100 mL, definido para a classe 02. Esses dados evidenciam uma
baixa presença de material fecal, bem como um relevante efeito depurador
acarretado pelo reservatório. Essa condição se mantém no sistema lótico efluente do
reservatório.
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Figura 25. Comparação entre os resultados das análises bacteriológicas da água.
Amostragens realizadas em pontos situados na área de influência da PCH Cajuru. Campanhas
de janeiro e julho de 2005. Linha Horizontal = Referência Padrão Classe 2.

Em relação aos resultados obtidos para estreptococos fecais verificam-se valores
baixos, como os obtidos para os coliformes fecais.
Os resultados de coliformes fecais abaixo do limite mínimo de detecção resultaram
na impossibilidade matemática do cálculo da razão entre esse parâmetro e os
estreptococos fecais. No entanto, qualquer que seja o valor de coliformes fecais
abaixo de 2 NMP/ 100 mL, que é o limite mínimo, ou seja, 0 ou 1, os resultados
dessa razão sempre seriam abaixo de 1,00. Portanto, fica claro que a pequena
presença de material fecal foi de origem animal.

Índice de qualidade das águas - IQA
A Figura 26 apresenta os resultados dos cálculos desse índice para os dois pontos
considerados. Essa análise é feita, considerando o uso potencial da água para
abastecimento doméstico, após tratamento convencional.
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Figura 26. Comparação entre os resultados do cálculo do índice de qualidade das águas – IQA.
Amostragens realizadas em pontos situados na área de influência da CH Cajuru. Campanhas
de janeiro e julho de 2005.

Nota-se valores bem satisfatórios. Segundo os princípios desse método de
avaliação, obteve-se um valor indicativo de Qualidade Excelente para o ponto a
jusante, na campanha de julho/2005. Os demais resultados se reportam a níveis
referentes à categoria de Qualidade Boa, ou seja, valores entre 70 e 90. Salienta-se
que a diminuição no valor desse índice no ponto a jusante, em janeiro/2005, foi
devido ao aumento ocorrido na turbidez.

Fitoplâncton
Os valores de riqueza, variável que representa o número de unidades taxonômicas
(n.º de taxa), bem como da densidade, expressa em indivíduos/10 mL, foram
agrupados considerando os principais grandes grupos. Esses dados são
apresentados na Figura 27. Foram calculados os índices de diversidade de
Shannon-Wienner (H') e de equitabilidade de Pielou (E), considerando os resultados
de densidade para cada variedade taxonômica identificada, sendo os resultados
expressos na Figura 27.
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Figura 27. Comparação entre os resultados das análises qualitativas (Riqueza) e quantitativas
(Densidade) do fitoplâncton. Amostragens realizadas em pontos situados na área de influência
da PCH Cajuru. Campanhas de janeiro e julho de 2005.

Analisando-se os dados referentes à riqueza, Figura 27 verifica-se que foram
encontrados números que refletem riquezas medianas, em janeiro/2005, o que
demonstra uma diversificação taxonômica moderada nos pontos considerados
nessa campanha. Por outro lado, os dados levantados em julho/2005 mostram
valores expressivos de riqueza, o que revela uma relevante diversificação
taxonômica, nessa campanha.
Em janeiro/2005, foi registrado um total de 34 taxa, sendo que as maiores riquezas
foram das algas verdes (Chlorophyta), com 17 taxa, e das algas amarelas
(Chrysophyta), com 10 morfoespécies. Já na campanha de julho/2005, a riqueza
total alcançou a marca de 50 taxa. O maior valor também foi registrado para as
algas verdes (Chlorophyta), com 30 morfoespécies, seguido pelas algas amarelas
(Chrysophyta), com 11 taxa.
Os valores de riqueza sugerem, uma certa influência dos tributários, em relação a
aportes de sólidos suspensos, na campanha de janeiro/2005, que acarretou em
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aumento na turbidez das águas, com conseqüente diminuição da penetração de luz
nesse sistema. Entende-se portanto, que nessa época provavelmente ocorreu uma
redução na disponibilidade de luz ao longo da coluna d’água, o que dificultou uma
ampliação dos nichos para esses organismos. Como conseqüência, ocorreu uma
diversificação taxonômica pouco expressiva. A relevante riqueza verificada em
julho/2005 pode ser entendida como decorrente da não ocorrência dessa restrição, o
que permitiu a ampliação dos nichos para essa comunidade.
Pela análise quantitativa, também representada na Figura 27, observam-se valores
baixos registrados em janeiro/2005, com uma distribuição relativamente equilibrada
entre os grupos considerados. Esses dados denotam uma baixa representação
dessa comunidade nesse sistema, em termos quantitativos nessa amostragem.
Os maiores valores de densidade foram devidos ao grupo Chrysophyta,
representado pelas diatomáceas. Essas algas de água doce são organismos
geralmente típicos de sistemas lóticos, sendo que várias espécies apresentam-se
capazes de desenvolvimento em sistemas semi-lênticos a lênticos. Os organismos
que representaram esse grupo nos pontos analisados são unicelulares, com
morfologia simples, o que lhes confere uma boa adaptação ao habitus planctônico
do ambiente semi-lêntico a lêntico. Essa ocorrência pode ser um indicativo de
maiores influências dos sistemas lóticos afluentes ao reservatório.
Verificou-se uma participação relevante do grupo Pyrrophyta na densidade total,
devido a espécies dos gêneros Cryptomonas e Peridinium. No ponto a jusante do
reservatório, esse grupo apresentou uma densidade igual às diatomáceas.
As algas crisófitas e pirrófitas citadas acima, são organismos comuns com ampla
dispersão e grande capacidade adaptativa. Podem ser classificados como r
estrategistas, por apresentarem características ecofisiológicas que propiciam
crescimento populacional rápido em baixa disponibilidade de nutrientes. As pirrófitas
são organismos de habitus saprófilo, obrigatório ou facultativo, o que indica uma
pequena presença de material orgânico dissolvido nas águas. Esses organismos
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são apontados como indicadores dessa condição por terem a capacidade de
assimilar matéria orgânica dissolvida, diretamente do meio. Nessa campanha não foi
detectada a presença de cianobactérias nas análises quantitativas nos dois pontos.
Esses organismos foram encontrados apenas nas análises qualitativas.
Em termos quantitativos, pode-se entender que a diminuição dos nichos, referida na
interpretação dos dados qualitativos, mostrou-se potencializada, como um
importante fator limitante às populações dessa comunidade.
As baixas densidades podem ser interpretadas como uma bioindicação de que os
valores maiores de fosfato verificados no reservatório não foram suficientes para
deflagrarem aumentos populacionais, uma vez que os organismos mais abundantes,
respondem a uma fertilização por esses nutrientes.
Em julho/2005 observa-se um aumento nos valores quantitativos. No ponto do
reservatório foi registrada a maior densidade total, impulsionada pelo incremento na
densidade do grupo das algas verdes (Chlorophyta), essencialmente devido à
espécie Chlorella vulgaris Beijerinck. Essas algas são unicelulares, com morfologia
simples, tipicamente de habitus planctônico, portanto, comuns a sistemas semilênticos a lênticos. Verifica-se que, nessa campanha, as diatomáceas alcançaram
densidades maiores que as verificadas na amostragem anterior, embora sua
participação relativa dentro do valor total tenha diminuído. Os organismos que
representaram esse grupo nos pontos analisados são também unicelulares, com
morfologia simples, o que lhes confere uma boa adaptação à condição planctônica.
Nota-se uma importante participação quantitativa das cianobactérias na amostragem
de julho, nos dois pontos, tendo sido dominantes no ponto a jusante. As densidades
desse grupo foram devidas principalmente a espécies dos gêneros Oscillatoria e
Raphidiopsis, bem como da família Pseudanabaenaceae. Os representantes do
gênero Oscillatoria e da família Pseudanabaenaceae são organismos filamentosos
que crescem em substratos fixos no sistema hídrico. Sua condição planctônica
acontece pelo seu desprendimento desses substratos por ação da corrente líquida.
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O gênero Raphidiopsis é constituído por organismos de morfologia filamentosa
pequena, de habitus tipicamente planctônico.
Entende-se, que o encontro de maiores densidades desses organismos nessa
campanha, sugere uma menor influência dos tributários, devido a menores vazões
efluentes, por sua vez condicionada pela época sazonal representada, que se refere
à estiagem pluviométrica. Também nessa amostragem, os organismos que
apresentaram as maiores densidades, nos dois pontos, são espécies comuns com
ampla dispersão e grande capacidade adaptativa.Portanto, possuem comportamento
populacional do tipo r estrategistas, conforme definição apresentada acima.
Salienta-se que, a ocorrência do grupo das cianobactérias no sistema analisado na
duas campanhas, foi em níveis muito abaixo de condições indicadoras de níveis de
eutrofização. Apesar desses organismos não terem sido analisados em termos do
número de células por mL, tendo em vista as características morfológicas dos
organismos encontrados e as respectivas densidades alcançadas em julho/2005,
pode-se inferir que o número total de células de cianobactérias esteve abaixo do
limite máximo de 50.000cél./mL, estabelecido para a classe 02, segundo a
Resolução CONAMA 357/05. Tal inferência também pode ser feita para a campanha
de janeiro/2005, uma vez que esses organismos não foram detectados nas análises
quantitativas, conforme já discutido.
Apesar dos valores de riqueza poderem ser considerados medianos, a estruturação
dessa comunidade apresentou-se desequilibrada. Os valores de densidades de
poucas espécies implicaram em uma diminuição da equitabilidade estrutural,
conforme pode ser bem observada pela análise dos resultados dos índices de
diversidade (H’) e de equitabilidade de Pielou (E), representados na Figura 28.
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Figura 28. Comparação entre os resultados do cálculo dos Índices de Diversidade de ShannonWienner (H’) e de Equitabilidade de Pielou (E) para o fitoplâncton. Amostragens realizadas em
pontos situados na área de influência da PCH Cajuru. Campanhas de janeiro e julho de 2005.

O conceito de diversidade de espécies possui dois componentes: riqueza e
uniformidade. O primeiro componente é baseado no número total de espécies e o
segundo considerado pela abundância relativa da espécie e seu grau de dominância
ou falta. Assim, a maior dominância de determinados organismos sobre os demais
indica uma baixa equitabilidade dessa comunidade, ou seja, foram detectados
muitos indivíduos de poucas espécies. Em ambientes mais equilibrados, onde a
pressão seletiva é menor, é esperado o contrário, possibilitando a instalação de um
número maior de variedades taxonômicas. Conforme já relatado na metodologia, a
faixa de variação desse índice é de 0 a 5, sendo que valores menores que 1 são
próprios de ambientes aquáticos alterados, entre 1 e 3 têm sido registrados em
águas moderadamente alteradas, e aqueles maiores que 3 correspondem a águas
limpas.
Os baixos valores obtidos revelam a baixa equitabilidade, ou uniformidade, do
fitoplâncton amostrado nos pontos considerados, nas duas amostragens. Nota-se
portanto que, a baixa uniformidade determinou níveis também baixos para a
diversidade. Os valores menores verificados foram reflexos das densidades maiores
de uns poucos organismos em relação aos demais. Nesses pontos, os valores do
índice de equitabilidade de Pielou mostraram-se medianos, em janeiro/2005, e
baixos em julho/2005. Nos dois casos, os resultados desse índice indicam que a
diversidade obtida estava longe da diversidade máxima. Entende-se, portanto que,
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ocorreram dominâncias entre os poucos taxa presentes, bem como uma baixa
uniformidade entre os números de indivíduos dos taxa presentes.

Zooplâncton
A exemplo do procedimento feito com os dados obtidos para o fitoplâncton, foram
elaboradas figuras gráficas para discussão dos resultados. Os valores de riqueza e
da densidade (indivíduos/10 Litros), foram agrupados considerando os principais
grandes grupos, sendo apresentados na Figura 29. Os resultados do cálculo dos
índices de diversidade de Shannon-Wienner (H') e de equitabilidade de Pielou (E)
são representados na Figura 30.

Figura 29. Comparação entre os resultados das análises qualitativas (Riqueza) e quantitativas
(Densidade) do zooplâncton. Amostragens realizadas em pontos situados na área de influência
da PCH Cajuru. Campanhas de janeiro e julho de 2005.

Os dados de riqueza, Figura 29, mostram que foram encontrados, em janeiro/2005,
24 taxa no total. O grupo Rotifera apresentou a maior riqueza com 09 taxa, sendo o
segundo lugar devido aos protozoários, com 08 morfoespécies. Em julho/2005,
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obteve-se um total de 31 taxa, sendo que o maior valor também foi devido aos
rotíferos, com 11 morfoespécies, seguidos pelos protozoários, com 10 variedades
taxonômicas.
Como verificado para o fitoplâncton, essa comunidade também mostrou níveis
medianos de riqueza. Observa-se uma distribuição relativamente paritária das
variedades taxonômicas entre os grupos representados, nas duas amostragens. As
maiores riquezas foram detectadas no ponto do reservatório.
No tocante aos dados quantitativos, observa-se uma alta densidade total no ponto
do reservatório, em janeiro/2005, devida principalmente aos microcrustáceos
(Crustacea).No ponto a jusante, nessa campanha, bem como nos dois pontos em
julho/2005, os valores foram menores, sendo que os microcrustáceos mantiveram-se
dominantes. Esses organismos são considerados típicos de sistemas hídricos semilênticos a lênticos. A relevante participação dos microcrustáceos no zooplâncton do
ponto a jusante, nas duas amostragens, denota as influências das águas do
reservatório nesse ponto. Em geral os microcrustáceos são pouco resistentes a
condições físicas e químicas adversas nas águas. O encontro de um maior número
desses organismos, sugere uma condição favorável do ambiente.

Figura 30. Comparação entre os resultados do cálculo dos Índices de Diversidade de ShannonWienner (H’) e de Equitabilidade de Pielou (E) para o zooplâncton. Amostragens realizadas em
pontos situados na área de influência da PCH Cajuru. Campanhas de janeiro e julho de 2005.
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Analisando-se os dados relativos ao índice de diversidade, Figura – 30, verifica-se
valores baixos, menores que os observados para o fitoplâncton. Esses valores são
reflexos dos aumentos nas dominâncias das populações de poucas espécies em
relação às demais. Entende-se, que também para essa comunidade as dominâncias
verificadas foram determinantes de baixa equitabilidade. Apesar dos valores de
riqueza terem sido medianos, não resultaram em uma diversidade satisfatória. A
baixa uniformidade foi um determinante mais forte, gerando níveis também baixos
para a diversidade. O valor do índice de equitabilidade de Pielou no ponto a jusante
em julho/2005 pode ser considerado muito baixo, sendo que os demais se
mostraram medianos. Esses dados são indicativos de que a diversidade obtida foi
bem abaixo da diversidade máxima. Portanto, também a equitabilidade foi baixa,
devido a dominâncias de poucos taxa.
O resultado do cálculo do índice H’ no ponto a jusante em julho/2005 se reporta á
faixa típica de sistemas alterados. Os demais valores desse índice estiveram na
faixa de indicação de condições moderadamente alteradas do ambiente.

Comunidade Planctônica Como Indicadora de Qualidade Ambiental
A seguir será feita uma análise dessa comunidade, considerando em conjunto o
fitoplâncton e o zooplâncton, referente à sua indicação quanto à qualidade
ambiental. Os valores das riquezas e abundâncias relativas dos organismos
agrupados segundo seu potencial de indicação são expressos na Figura 31.
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Figura 31. Comparação entre as riquezas e abundâncias relativas dos grupos da comunidade
planctônica potencialmente indicadores de qualidade ambiental. Amostragens realizadas em
pontos situados na área de influência da PCH Cajuru. Campanhas de janeiro e julho de 2005.

Analisando-se a Figura 31, verifica-se uma predominância dos grupos indicadores
de condições satisfatórias nos dois pontos, nas duas campanhas. Em termos da
riqueza relativa, a categoria referente a condições medianas mostrou as maiores
parcelas, na maioria das situações, seguida de perto pela categoria indicadora de
Qualidade Ambiental Boa. Salienta-se que, no ponto a jusante em julho/2005 esse
padrão foi invertido. Já no tocante à abundância relativa, os organismos indicadores
de qualidade ambiental média foram dominantes no reservatório. No ponto a
jusante, a maior abundância foi da categoria referente a boas condições ambientais.
No entanto, verifica-se uma notória presença dos organismos referentes à Qualidade
Ambiental Alterada. Tal registro foi maior em termos da abundância relativa,
sobretudo no no ponto a jusante em julho/2005.
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Pode-se entender que as comunidades planctônicas detectadas nesses pontos do
sistema hídrico analisado nas duas campanhas, são indicativas de estágios
sucessionais de recuperação, como nas zonas Oligo/b - mesossapróbicas.

Similaridade Entre os Pontos Amostrados

Como síntese dessa avaliação, realizou-se o cálculo do índice de similaridade de
Bray Curtis entre os dois pontos considerados, utilizando-se todos os dados.
Conforme já relatado essa análise estatística tem por finalidade avaliar a ocorrência
ou não de distinções entre os pontos analisados. Em caso afirmativo, pode-se
atribuir tal fato a influências distintas às quais cada ponto está submetido. Os
resultados desse índice estão representados na Figura 32.

Figura 32. Resultado do cálculo do Índice de Similaridade de BRAY CURTIS, para os pontos
considerados na área de influência da PCH Cajuru. Campanhas de janeiro e julho de 2005.
Escala expressa em %.

Analisando-se essa figura verifica-se uma similaridade baixa, em janeiro/2005, e alta
em julho/2005. O primeiro resultado indica uma relevante diferença entre os dois
pontos em questão. Isso indica que o ponto a jusante está submetido a influências
distintas ao reservatório. No entanto, essas influências não resultaram em diferenças
relevantes na qualidade sanitária e ambiental dos dois pontos, uma vez que ambos
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apresentaram níveis bem satisfatórios. Tais diferenças podem ser entendidas como
uma derivação do período sazonal representado em janeiro/2005, quando apresenta
influências da época de precipitação, bem como decorrentes do aporte de material
em suspensão detectado entre os dois pontos.
Já o resultado obtido em julho/2005 mostra uma situação invertida, uma vez que
indica um relevante grau de semelhança entre os dois pontos. Esse cenário muito
provavelmente deriva de uma diminuição relevante das interferências geradas pelas
águas pluviais, por se tratar de uma amostragem referente ao período de estiagem
pluviométrica.

Conclusão
As características ambientais, retratadas por esse estudo, mostram níveis
satisfatórios de qualidade ambiental, nas duas épocas sazonais consideradas.
Foram detectadas interferências à qualidade das águas do reservatório da PCH
Cajuru, relacionadas às influências das atividades humanas em sua bacia de
drenagem. Tais influências foram maiores na campanha de janeiro/2005 da, que se
refere à época sazonal chuvosa, quando os aportes dos tributários são maiores e o
tempo de residência das águas é menor. Nota-se que, tais condições foram
potencializadas no ponto a jusante desse sistema.
Conforme analisado nesse relatório, a maioria dos resultados obtida esteve em
conformidade com os padrões definidos para a classe 02, pela Resolução CONAMA
357/05. As ocorrências de inconformidades quanto a esses padrões não
representaram situações de magnitude elevada. Nesse sentido, destaca-se a não
detecção de óleos & graxas. As análises dos parâmetros bacteriológicos mostraram
valores baixos. Os resultados de coliformes fecais foram menores que o valor
mínimo de detecção, que é 2 NMP/100 mL, nas duas amostragens.
Obteve-se valores bem satisfatórios para o IQA, que se reportam a níveis referentes
à categoria de Qualidade Excelente, no ponto a jusante na campanha de julho/2005,
e Qualidade Boa para os demais.
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As águas dos pontos analisados podem ser empregadas ao abastecimento
doméstico após tratamento convencional, bem como na irrigação de hortaliças,
plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o
público possa vir a ter contato direto. Em termos da balneabilidade, ressalta-se que,
à luz dos quesitos estabelecidos pela Resolução CONAMA 274/2000, os pontos
estudados podem ser enquadrados na categoria PRÓPRIA.
O quadro geral observado para as comunidades planctônicas analisadas, retratou
um mosaico de características desse sistema que possibilita a instalação e
desenvolvimento conjunto de organismos indicadores potenciais de diversos níveis
de qualidade ambiental. Tais caraterísticas podem ser entendidas como inerentes
aos estágios sucessionais relativos a zonas Oligo-mesossapróbicas.

4.2.2.2 Ictiofauna
A fauna de peixes de água doce da América do Sul é a mais rica em espécies
quando comparada a qualquer outra região zoogeográfica (Lowe- McConnell, 1984).
Nesse contexto, o Brasil possui a ictiofauna mais diversificada do planeta (Godinho,
1993).
Apesar da exuberância ictiofaunística, várias atividades humanas têm afetado
seriamente os peixes de água doce, destacando-se a poluição dos corpos d’água
(despejos de esgotos industriais e domésticos), o uso inadequado dos solos
(mineração,

garimpo,

retirada

de

areia,

desmatamento

ciliar,

atividades

agropecuárias), o barramento dos rios para geração de energia elétrica e a super
exploração dos estoques pesqueiros (Agostinho, 1995).
A construção de Usinas Hidrelétricas (UHEs) e conseqüente formação de lagos
artificiais provoca grandes modificações na estrutura das taxocenoses de peixes. As
espécies migradoras, também chamadas espécies de piracema, não conseguem
transpor o barramento para completar o processo de reprodução, tornando-se
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menos abundantes à montante e à jusante da barragem e, muitas vezes, ausentes
nos reservatórios. Neste caso, a ictiofauna passa a ser dominada por espécies não
migradoras.
Segundo Sato (1999), o rio São Francisco e seus afluentes, constituem uns dos
principais fontes de pescado do Brasil e, atualmente vêm apresentando declínio da
pesca. O matrinxã (Brycon orthotaenia), é espécie endêmica da bacia do rio São
Francisco e vem sendo considerada como extinta em algumas regiões (Cemig,
2000).
Dentro deste contexto, ressalta-se a importância do Peixamento dos rios mineiros,
desenvolvido pela Cemig, que promove a soltura de espécimes de B. orthotaenia, do
Dourado (Salminus spp.) (Fig. 37), do Curimatã (Prochilodus spp), do Pacu
(Piaractus mesopotamicus) (Fig. 34). Tais espécimes são produzidos por meio de
metodologias artificiais de desova induzida e de fecundação in vitro, utilizadas na
estação de piscultura da UHE de Três Marias, contando com o convênio da
CODEVASF (Fig. 33, 35, 36).

Figura 33. Desova induzida.

Para o levantamento qualitativo da ictiofauna neste Relatório, utilizou-se de
trabalhos científicos realizados na região do empreendimento em tela, bem como
métodos de entrevistas com pescadores e moradores do entorno do reservatório.
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Figura 34. Pacu (Piaractus mesopotamicus) Figura 35. Piracanjuba (Brycon sp.)

Figura 36. Curimba (Prochillodus spp.)

Figura 37. Dourado (Salminus spp.)

Alvim & Peret (2004) identificaram 35 espécies de peixes, pertencentes à 25
gêneros, 10 famílias e 3 Ordens a montante da barragem da UHE Três Marias,. No
Quadro 4 é apresentado os resultados qualitativos quanto às espécies, pertecentes
à bacia do rio São Francisco, que possui o rio Pará como afluente, onde ocorre o
barramento da UHE Cajuru.
É importante salientar que a Cemig vêm realizando ações ambientais que
contemplam as comunidades locais durante as solturas de peixes. Estas ações
promovem a conscientização ambiental dos participantes comunitários.

116

QUADRO 4. LISTA DA ICTIOFAUNA DO ALTO SÃO FRANCISCO.

Espécie
Superodem Ostariophysi
Serie Otophysi
Ordem Characiformes
Família Characidae
Subfamília Tetragonopterinae
Astyanax bimaculatus lacustris (Reinhardt, 1874)
Astyanax fasciatus (Cuvier, 1819)
Tetragonopterus chalceus (Agassiz, 1829)
SubFamília Bryconinae
Brycon lundii (Reinhardt, 1874)
SubFamília Triportheinae
Triportheus guentheri (Garman, 1890)
SubFamília Acestrorhynchinae
Acestrorhynchus lacustris (Reinhardt, 1874)
SubFamília Salmininae
Salminus brasiliensis (Cuvier, 1817)
SubFamília Serrasalminae
Pygocentrus piraya (Cuvier, 1820)
Serrasalmus brandtii (Reinhardt, 1874)
Família Erythrinidae
Hoplias cf lacerdae (Ribeiro, 1908)
Hoplias malabaricus (Bloch, 1794)
Família Anostomidae
Leporellus vittatus (Valenciennes, 1849)
Leporinus elongatus (Valenciennes, 1849)
Leporinus piau (Fowler, 1941)
Leporinus reinhardtii (Lütken, 1874)
Leporinus taeniatus (Lütken, 1874)
Schizodon knerii (Steindachner, 1875)
Família Curimatidae
Curimata elegans (Steindachner, 1875)
Curimatella lepidura (Eingenmann & Eingenmann, 1889)
Família Prochilodontidae
Prochilodus affinis (Reinhardt, 1874)
Prochilodus marggravii (Walbaum, 1792)
Ordem Siluriformes
Subordem Gymnotoidei
Família Sternopygidae
Eigenmannia virescens (Valenciennes, 1847)
Família Auchenipteridae
Parauchenipterus galeatus (Linnaeus, 1766)
Família Pimelodidae
Bergiaria westermanni (Reinhardt, 1874)
Conorhynchus conirostris (Valenciennes, 1840)
Lophiosilurus alexandri (Steindachner, 1876)
Pimelodus maculatus (Lacépède, 1803)
Pimelodus sp. (Lacépède, 1803)

Nome Popular

Lambari-do-rabo-amarelo
Lambari-do-rabo-vermelho
Piaba-rapadura
Matrinchã
Piaba-facão
Peixe-cachorro
Dourado
Piranha
Pirambeba
Trairão
Traíra
Piau-rola
Piau-verdadeiro
Piau-gordura
Piau-três-pintas
Piau-jejo
Piau-branco
Saguirú
Manjuba
Curimatã-piôa
Curimatã-pacu

Sarapó
Cangati, vovô
Mandi
Pirá
Pacamã
Mandi-amarelo
Mandi-branco
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QUADRO 4. LISTA DA ICTIOFAUNA DO ALTO SÃO FRANCISCO. (CONTINUAÇÃO)
Pseudopimelodus fowleri (Hasemann, 1911)*
Pseudoplatystoma coruscans (Agassiz, 1829)
Família Loricariidae
Hypostomus francisci (Lütken, 1873)*
Hypostomus sp. 1
Hypostomus sp. 2
Superordem Acanthopterygii
Série Percomorpha
Ordem Perciformes
Subordem Percoidei
Família Sciaenidae
Pachyurus francisci (Cuvier, 1830)
Pachyurus squamipinnis (Agassiz, 1829)

Peixe-sapo
Surubim, moleque
Cascudo
Cascudo
Rabeta

Corvina
Corvina

Fonte: Alvim & Peret (2004).
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4.2.3 Unidade de Conservação e Áreas de Relevante Interesse
No entorno da UHE Cajuru não foram identificadas unidades de conservação,
relevante interesse ecológico, conforme o previsto na Legislação Ambiental Federal
vigente, Lei No 9.985 de 18 de julho de 2.000, que regulamenta o art. 225, parágrafo
1o, incisos I,II, II e VII da Constituição Federal, instituindo o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. Entretanto, é
importante levantar as seguintes reservas localizadas nos municípios de
abrangência do estudo:
Parque Ecológico do Gafanhoto
Pertencente ao Ministério de Agricultura e Reforma Agrária, localizado na avenida
Governador Magalhães Pinto nº 5550.
Parque Ecológico Dr. Sebastião Gomes Guimarães
Ilha – Recebe essa denominação por ser circundado pelo rio Itapecerica. Está
localizado no bairro Niterói em Divinópolis e sua área é de 204.000m2.
Reserva da Mata do Noé
Reserva particular estando “sub judici” para ser transformada em Reserva Ambiental
de Domínio Público. Está localizada em Divinópolis no bairro Belvedere.
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4.3 Diagnóstico Ambiental do Meio Socioeconômico

4.3.1 Introdução

A elaboração do diagnóstico socioeconômico baseou-se em dados secundários
obtidos em diversas instituições: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), Ministério da Educação (MEC), Ministério da Saúde, Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Fundação João Pinheiro (FJP), Secretaria
Estadual da Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG), Secretaria do Estado da
Educação de Minas Gerais, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de
Minas Gerais (IEPHA-MG), Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e outras, além de
algumas informações coletadas em campo. Os estudos buscaram retratar as
condições sociais, econômicas e culturais na área de influência da UHE Cajuru, de
acordo com os aspectos relacionados no termo de referência, bem como aqueles
solicitados pelo órgão ambiental.
Os municípios foram considerados como unidades de análise, tendo sido feita uma
análise

regional,

abordando

o

conjunto

dos

municípios

e

também

uma

caracterização para cada município separadamente. A área de influência da UHE
Cajuru inclui os quatro municípios afetados pelo empreendimento, que possuem
terras inundadas pelo reservatório ou ocupadas pelas demais estruturas da usina,
são eles: Carmo do Cajuru, Cláudio, Divinópolis e Itaguara.

4.3.2 Caracterização Socioeconômica da Região

Os municípios da área de estudo fazem parte da macrorregião administrativa
Centro-Oeste de Minas. Na divisão apresentada pelo IBGE, pertencem às
mesorregiões Oeste de Minas e Metalúrgica de Belo Horizonte e estão incluídos nas
microrregiões de Divinópolis e Itaguara.
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As microrregiões de Divinópolis e Itaguara são cortadas pela BR-040, principal via
de ligação entre São Paulo e Belo Horizonte, e pela BR-262, que liga Belo Horizonte
à região do Triângulo Mineiro e representa a grande via de conexão entre Minas
Gerais e os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Um dos principais setores econômicos da região é representado pelas indústrias
siderúrgica e metalúrgica, tendo sido estas grandes propulsoras no desenvolvimento
das atividades de comércio e serviços. O município de Divinópolis, distante
aproximadamente 120 km de Belo Horizonte pela MG- 030, é o maior do conjunto de
municípios analisados e o que apresenta maior dinamismo econômico.

4.3.2.1 Evolução da Taxa de Urbanização dos Municípios da Região
Os municípios de Carmo do Cajuru, Cláudio, Divinópolis e Itaguara apresentaram
redução de população rural no período de 1970 a 2000, seguindo uma tendência
nacional constatada por estudos recentes realizados pelo IBGE.
Contudo, o crescimento populacional neste período foi intenso e ocorreu de forma
concentrada nas áreas urbanas dos quatro municípios. O percentual de população
urbana variou em média 100% em Carmo do Cajuru, Cláudio e Itaguara.
Divinópolis é o mais populoso com 183.962 habitantes registrados no Censo
Demográfico de 2000. Este é também o município mais urbanizado desde 1970,
quando 87,98% da sua população já residia na sede urbana. Em 2000, a taxa de
urbanização aumentou para 96,7%, muito acima da taxa registrada em Minas
Gerais, que foi de 82% neste mesmo ano.
O desenvolvimento das indústrias siderúrgica e metalúrgica exerceu, certamente,
uma grande influência na evolução da taxa de urbanização destes municípios
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4.3.2.2 Saneamento Básico
O atendimento de serviços básicos de saneamento e energia nos municípios
apresenta uma situação satisfatória em todos eles. Mais de 90% da população é
atendida com água encanada, rede de esgoto, coleta de lixo e energia elétrica.
O município de Divinópolis apresenta a melhor situação com quase 100% da
população atendida com água encanda, abastecimento de água e banheiro e
fornecimento de energia elétrica. Os serviços de coleta de lixo atendem quase o total
da população residente nas sedes urbanas.

4.3.2.3 Desenvolvimento Humano
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi criado pela Organização das
Nações Unidas (ONU) em 1990 para ser usado como um parâmetro mais completo
de avaliação da qualidade de vida das populações em todo o mundo.
No Brasil, estudos desenvolvidos pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA), Ministério do Planejamento e Orçamento, Fundação João Pinheiro do
Estado de Minas Gerais e instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em
parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD),
resultaram na criação do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) e
do Índice de Condições de Vida (ICV).
O IDH-M foi criado com base na mesma metodologia de cálculo do IDH, utilizando
como referência a renda, a expectativa de vida e a educação adaptando-se,
entretanto, estes parâmetros para torná-los mais representativos da realidade
brasileira e considerando-se os municípios como unidades territoriais de análise.
Os valores de IDH-M variam entre 0 a 1 e recebem a mesma interpretação dada ao
IDH pela ONU, que classifica os resultados em baixo desenvolvimento humano (0 ≤
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0,5), médio desenvolvimento humano (0,5 ≤ 0,8) e alto desenvolvimento humano (>
0,8).
De acordo com o IDH-M, em 2000 os municípios de Carmo do Cajuru, Cláudio e
Itaguara apresentam médio desenvolvimento humano, a mesma classificação de
Minas Gerais e do Brasil. Todos tiveram evolução positiva na década de 1990. As
variáveis educação e longevidade evoluíram mais no período. A renda, apesar de ter
aumentado em todos os municípios, sofreu a menor variação.
O município de Divinópolis apresenta alto desenvolvimento humano, com IDHM de
0,83 em 2000, estando em situação melhor que a dos estados de Minas Gerais, São
Paulo, Rio de Janeiro e do Brasil. O IDH-Educação para 2000 foi ainda maior,
medido em 0,91. Divinópolis está entre os cinco municípios mineiros com a melhor
situação de desenvolvimento humano, medido pelo cálculo do IDHM.

4.3.3 Caracterização por Município da Área de Influência Socioeconômica

4.3.3.1 Carmo do Cajuru
O município de Carmo do Cajuru faz parte da macrorregião administrativa CentroOeste de Minas, da mesorregião Oeste de Minas e está incluído na microrregião de
Divinópolis.
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Figura 38. Carmo do Cajuru

4.3.3.1.1 População

Entre 1970 e 2000 a população total de Carmo do Cajuru aumentou em 58,06%. Em
1970

eram

10.855

habitantes

e

em

2000

foram

registrados

17.157

habitantes.(Tabela 1).
O crescimento da população ocorreu de forma concentrada na sede urbana,
passando de 4.550 habitantes em 1970 para 14.122 habitantes em 2000. A taxa de
urbanização aumentou em 49,07%.

Tabela 1 - População residente (habitantes) – Carmo do Cajuru/MG
População
Total
Urbana
Rural

1970

1980

1991

2000

Total
10.855

%
100

Total
12.504

%
100

Total
14.415

%
100

Total
17.157

%
100

4.550

41,92

7.863

62,88

10.410

72,22

14.122

82,31

6.305

58,08

4.641

37,12

4.005

27,78

3.035

17,69

Fonte: IBGE, Censos demográficos 1970, 1980, 1991, 2000.
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4.3.3.1.2 Saneamento Básico

De acordo com dados referentes ao ano 2000, publicados pelo PNUD no Atlas do
Desenvolvimento Humano no Brasil, com participação da Fundação João Pinheiro, a
infra-estrutura de saneamento básico e energia do município de Carmo do Cajuru
atende quase toda a população.

95,09% das pessoas residentes têm água

encanada e 93,86% têm abastecimento de água e banheiro. Nos domicílios urbanos
97,25% da população é atendida com serviço de coleta de lixo. O fornecimento de
energia elétrica atende a 99,36% da população residente.

4.3.3.1.3 Saúde

Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2003 existiam onze unidades de saúde
em Carmo do Cajuru, todos da rede pública municipal, representadas por três postos
de saúde, dois centros de saúde, dois consultórios e quatro unidades de saúde da
família.
Os dados publicados no Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil para o
município de Carmo do Cajuru, apresentados na Tabela 2, mostram que na década
de 1990 ocorreu redução da mortalidade infantil em 26,10% e crescimento de 6,25%
da expectativa de vida ao nascer. Em 2000 os valores registrados para esses dois
índices foram melhores que as médias estaduais.

Tabela 2 - Indicadores de Longevidade, Mortalidade, 1991 e 2000
Variável
Mortalidade até 1 ano de idade (por 1000 nascidos
vivos)
Esperança de vida ao nascer (anos)

1991
27,2

2000
20,1

MG (2000)
27,8

68,8

73,1

70,5

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.
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4.3.3.1.4 Educação

De acordo com dados da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais e do
Instituto Nacional de Estudos Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –INEP, o
município de Carmo do Cajuru possui dezessete instituições de ensino básico. Ao
todo são seis escolas estaduais, sete municipais e quatro particulares. Nove destas
escolas oferecem vagas para alunos de pré-escolar, treze atendem alunos do ensino
fundamental e duas atendem alunos do ensino médio. Duas escolas estaduais e três
municipais estão localizadas na zona rural com vagas para ensino pré-escolar e
fundamental.
Os estudos publicados no Atlas do Desenvolvimnento Humano no Brasil (Tabela 3)
mostram redução da taxa de analfabetismo no município na década de 1990 para
todas as faixas etárias. A redução do analfabetismo foi maior entre a população de
15 a 24 anos. A freqüência à escola da população entre 7 e 17 anos aumentou para
quase 100% no período. O número médio de anos de estudo da população com 25
anos ou mais aumentou de 4 anos em 1991 para 5,2 anos em 2000.

Tabela 3 - Nível Educacional da População por Faixa Etária, 1991 e 2-000. Carmo do Cajuru/ MG
% com menos
% com menos
% freqüentando
Taxa de
Faixa etária
de 4 anos de
de 8 anos de
a escola
analfabetismo
(anos)
estudo
estudo
1991
2000
1991
2000
1991
2000
1991
2000
10,5
8,3
82,8
98,8
7 a 14
10 a 14

4,6

3,2

63,2

32,9

-

-

76,4

98,2

15 a 17

1,2

0,1

21,4

2,8

89,5

53,2

47,9

83,1

18 a 24

5,3

1,7

13,7

7,7

71,8

49,7

-

-

25 anos ou mais

21,1

12,0

46,7

30,6

82,3

74,3

-

- = Não se aplica
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.
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4.3.3.1.5 Caracterização Econômica

O setor terciário é o que ocupa a maior parte da população economicamente ativa
(PEA) no município de Carmo do Cajuru, concentrando 44,17% em 2000 (Tabela 4).
As principais atividades desse setor no município são os serviços de transporte
rodoviário e de cargas em geral, comércio varejista de material de construção, de
hipermercados e supermercados e de artigos diversos.
O setor secundário é o segundo maior empregador, sendo representado
principalmente pela indústria de mobiliário.
Na divisão do produto interno bruto (PIB), os setores de serviços e industrial
continuaram com maior participação (Tabela 5).

Tabela 4 - População Economicamente Ativa ocupada por setores de atividade em 2000 –
Carmo do Cajuru/MG
Total
7.336

Setor primário (1)

Setor secundário (2)

Setor terciário (3)

%
18,10

%
37,74

%
44,17

(1) Inclui agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal, pesca indústria extrativa
(2) Inclui indústria de transformação, produção e distribuição de eletricidade, gás e água, construção.
(3) Inclui comércio, transporte, comunicação, prestação de serviços, administração pública,
educação, saúde e serviços sociais e outros.
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000.
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Tabela 5 - Produto interno bruto (PIB) por setores de atividade econômica e produto interno
bruto a preços de mercado (PIBpm) por habitante – Carmo do Cajuru/MG
Ano
1999

Agropecuario
%
19,29

SETORES
Industrial
%
34,86

Servicos
%
45,86

17,74

37,59

44,67

4.095,00

18,78

32,55

48,67

4.325,00

20,18

34,51

45,30

5.017,00

2000
2001
2002

PIBpm/HAB.
(R$)
3.743,00

Fonte: Fundação João Pinheiro

4.3.3.1.6 Agricultura

O principal produto da agricultura de Carmo do Cajuru é o milho, seguido pela canade-açúcar e tomate. Em 2004 o milho ocupou 64,72% da área colhida no município
e representou 43,70% da quantidade produzida pelo total das lavouras. O feijão
ocupou a segunda maior área colhida, com 21,78%, mas representou apenas 2,99%
da quantidade produzida. Os demais produtos da agricultura no município estão
listados na Tabela 6.
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Tabela 6 - Principais Produtos Cultivados em 2004 – Carmo do Cajuru/ MG
Produtos

(1)

Arroz (em casca)
Cana-de-açúcar
Feijão (em grão)
Mandioca
Milho (em grão)
Tomate
Banana (Tonelada)
Café (beneficiado)
(Tonelada)
Coco-da-baía (Mil frutos)
Goiaba (Tonelada)
Laranja (Tonelada)
Limão (Tonelada)
Maracujá (Tonelada)

3,11

Quantidade produzida
(toneladas)
90

Rendimento médio
(kg/ha)
1.800

1,49

1.920

80.000

21,78

285

814

0,31

65

13.000

64,72

4.160

4.000

1,87

1.950

65.000

1,87

276

9.200

0,31

12

2.400

0,12

10

5.000

0,81

182

14.000

3,11

400

8.000

0,31

125

25.000

0,19

45

15.000

% área colhida

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal
(1) Área colhida total = 1.607 ha.

4.3.3.1.7 Pecuária

Na pecuária do município destacam-se a criação de gado e de galináceos, além da
produção de mel de abelhas. Os principais rebanhos e produtos estão listados a
seguir nas Tabela 7 e 8.
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Tabela 7 - Efetivos dos Rebanhos, 2004 – Carmo do Cajuru/MG
Nº de
cabeças
335.503

Tipo de rebanho
Total

29.000

Bovino

5.100

Suino

1.000

Eqüino

153

Bubalino

100

Ovino
Galinhas, Galos, Frangas, Frangos e Pintos

300.000
150

Caprino
Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal

Tabela 8 - Produtos de Origem Animal, 2004 – Carmo do Cajuru/MG
Quantidade
produzida
16.000

Produto
Leite (Mil litros)
Ovos de Galinha (Mil dúzias)
Mel de Abelha (Quilograma)

6.000
10.000

Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal

4.3.3.1.8 Arrecadação Municipal

Na Tabela 9 a seguir estão apresentados os valores da arrecadação municipal de
Carmo do Cajuru e sua evolução nos últimos anos.

Tabela 9 - Arrecadação Municipal (R$) – Carmo do Cajuru/MG
ANO
2000
2001
2002
2003
2004

ICMS
1.114.818,91

OUTRAS
1.038.203,16

Total
2.153.022,07

1.509.396,93

1.079.003,34

2.588.400,27

1.822.768,47

1.287.791,84

3.110.560,31

2.192.373,37

1.330.902,10

3.523.275,47

2.588.119,67

1.726.319,75

4.314.439,42

3.276.443,53
1.991.442,84
5.267.886,37
2005
Nota: (1)Outras Receitas = IPVA, ITCD, AIR, Taxas, Multas, Juros e Dívida Ativa.
Fonte: Secretaria Estadual da Fazenda/MG
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4.3.3.1.9 Desenvolvimento Humano

O município de Carmo do Cajurú apresenta médio desenvolvimento humano de
acordo com os valores do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M)
para o ano 2000 (Tabela 10). Os dados mostram a evolução positiva deste índice
na década de 1990, quando aumentou em 11,60%. O IDHM- Educação foi o que
mais evoluiu, aumentando em 14,47%, o IDHM- Renda aumentou 12,07% e o IDHLongevidade aumentou 9,59%.
Em 2000 o IDHM de Carmo do Cajuru igualou-se aos de Minas Gerais e Brasil, mas
ficou abaixo dos índices de São Paulo e Rio de Janeiro. O IDH-Renda apresentou o
menor valor. O IDHM-Longevidade por sua vez destacou-se acima dos índices de
Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e do Brasil.
Em relação aos demais municípios brasileiro e mineiros, Carmo do Cajuru está em
situação boa. Do total de municípios brasileiros, 21,7 % estão em situação melhor e
entre os municípios mineiros este percentual cai para 16,2% dos municípios com
valores de IDHM melhores que o de Carmo do Cajuru.
Ainda de acordo com os estudos publicados no Atlas do Desenvolvimento Humano
no Brasil, a renda per capita em Carmo do Cajuru cresceu 55,94% na década de
1990. A pobreza diminuiu 44,33%.

Tabela 10 - Índice de Desenvolvimento Humano – Municipal
Unidade Analisada
IDHM 1991
IDHM 2000
DHM-Renda 1991
IDHM-Renda 2000
IDHM-Longevidade 1991
IDHM-Longevidade 2000
IDHM-Educação 1991
DHM-Educação 2000

Carmo do Cajuru
0,69

Minas Gerais
0,70

Rio de Janeiro
0,75

São Paulo
0,78

Brasil
0,70

0,77

0,77

0,81

0,82

0,77

0,58

0,65

0,73

0,77

0,68

0,65

0,71

0,78

0,79

0,72

0,73

0,69

0,69

0,73

0,66

0,80

0,76

0,74

0,77

0,73

0,76

0,75

0,84

0,84

0,75

0,87

0,85

0,90

0,90

0,85

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.
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4.3.3.2 Cláudio
O município de Cláudio (Figura 39) faz parte da macrorregião administrativa CentroOeste de Minas, da mesorregião Oeste de Minas e está incluído na microrregião de
Divinópolis.

Figura 39. Igreja Matriz de N. Sra. da Conceição em Cláudio

4.3.3.2.1 População

A população total de Cláudio aumentou 65,48% entre 1970 e 2000. Em 1970 o
município tinha 13.610 habitantes e em 2000 havia 22.522 pessoas residentes
(Tabela 11). A taxa de urbanização em Cláudio variou em 46,86%. Em 1970 a
população urbana representava 40,56% do total e em 2000 passou a representar
76,32%.
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Tabela 11 - População residente (habitantes) – Cláudio/MG
População
Total
Urbana
Rural

1970

1980

1991

2000

Total
13.610

%
100

Total
16.056

%
100

Total
18.481

%
100

Total
22.522

%
100

5.520

40,56

9.120

56,8

11.656

63,07

17.189

76,32

8.090

59,44

6.936

43,2

6.825

36,93

5.333

23,68

Fonte: IBGE, Censos demográficos 1970, 1980, 1991, 2000.

4.3.3.2.2 Saneamento Básico

De acordo com os dados do PNUD, o município de Cláudio tem bom atendimento de
serviços básicos de saneamento e energia. Em 2000 97,06% da população tinha
abastecimento de água encanada, 96,05% tinha abastecimento de água e banheiro
e 99,17%, tinha acesso a energia elétrica. O serviço de coleta de lixo atendia
95,66% da população residente na sede de Cláudio.

4.3.3.2.3 Saúde

O ministério da saúde registrou em 2003 nove unidades de saúde no município de
Cláudio, sendo oito delas operadas pela prefeitura municipal. Entre as unidades
estão incluídos um posto de saúde, uma policlínica, um ambulatório de unidade
hospitalar, um consultório, uma clínica hospitalar especializada e quatro unidades de
atendimento da família. Em 2005 ocorreram 1.466 internações e 36 óbitos
hospitalares.
Durante a década de 1990 ocorreu uma evolução positiva do índice de mortalidade
infantil no município de Cláudio, reduzido em 13,06% e da expectativa de vida, cujo
crescimento foi de 5,63% (Tabela 12). Apesar das melhoras ocorridas neste período,
em 2000 a situação do município com relação a esses dois indicadores foi pior em
comparação com as médias estaduais.
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Tabela 12 - Indicadores de Longevidade, Mortalidade, 1991 e 2000. Cláudio/MG
Variável
Mortalidade até 1 ano de idade (por 1000
nascidos vivos)
Esperança de vida ao nascer (anos)

1991
42,1

2000
36,6

MG (2000)
27,8

63,9

67,5

70,5

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.

4.3.3.2.4 Educação

No município de Cláudio existem dezenove instituições de ensino básico. Ao todo
são cinco escolas estaduais, nove municipais e cinco particulares. Entre elas, cinco
oferecem vagas para alunos de pré-escolar, quinze atendem alunos do ensino
fundamental e uma atende alunos do ensino médio. Uma escola estadual e três
escolas municipais estão localizadas na zona rural com vagas para ensino préescolar e ensino fundamental.
O ensino superior é disponibilizado em duas instituições privadas, reconhecidas pelo
MEC. A Faculdade de Ciências Gerenciais – FACIG oferece cursos de graduação
nas áreas de administração, ciências contábeis e tecnologia em gestão de produção
com ênfase em metalurgia. O Instituto Superior de Educação de Cláudio – ISEC
oferece cursos de graduação em letras, matemática, normal superior.
No período 1991 e 2000 ocorreu redução do analfabetismo entre os jovens de 7 a 14
anos e entre a população acima de 15 anos. Para a faixa etária acima de 25 anos, a
redução do analfabetismo foi de 47,46%. Entre os jovens de 10 a 14 anos,
entretanto, a taxa de analfabetismo aumentou de 3,0% em 1991 para 3,7% em 2000
(Tabela 13).
A freqüência à escola neste período melhorou principalmente entre os jovens de 15
a 17 anos, cujo aumentou foi de 86,47%. O número médio de anos de estudo da
população com 25 anos ou mais aumentou de 4,2 anos em 1991 para 5,2 anos em
2000.
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Tabela 13 - Nível Educacional da População por Faixa Etária, 1991 e 2000 – Cláudio/MG

Faixa etária
(anos)
7 a 14
10 a 14
15 a 17
18 a 24
25 anos ou mais

Taxa de
analfabetismo

% com menos
de 4 anos de
estudo

% com menos
de 8 anos de
estudo

1991
10,4

2000
9,6

1991
-

2000
-

1991
-

2000
-

1991
80,8

2000
97,3

3,0

3,7

46,7

42,6

-

-

73,5

96,4

1,6

0, 4

8,3

4,3

84,5

46,7

34,0

63,4

2,1

0,6

9,2

4,8

76,8

49,2

-

-

17,7

9,3

40,0

27,3

82,6

75,7

-

% freqüentando
a escola

- = Não se aplica
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.

4.3.3.2.5 Caracterização Econômica

De acordo com os dados apresentados na Tabela 14, Também no município de
Cláudio o setor terciário é o que ocupa a maior parte da população economicamente
ativa (PEA), seguido pelo setor secundário. Em 2004 a porcentagem de PEA
ocupada nestes setores foi de 44,18% e 37,42%, respectivamente.
Segundo dados da Secretaria Estadual da Fazenda de Minas Gerais, o setor
terciário de Cláudio é representado principalmente pelo comércio atacadista de
mercadorias em geral, inclusive produtos alimentícios, comércio atacadista de
produtos siderúrgicos e metalúrgicos e de sucatas de metal e comércio varejista de
móveis e artigos de decoração.
No setor secundário destacam-se as indústrias de siderurgia e metalurgia, com a
produção de utensílios diversos fundidos em ferro e metalurgia do alumínio, além da
fabricação de refrigerantes.
Na divisão do Produto Interno Bruto (PIB), os setores de serviços e industrial
continuaram com maior participação (Tabela 15)
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Tabela 14 - População Economicamente Ativa ocupada por setores de atividade em 2000 –
Cláudio/MG
Total

Setor primário (1)

Setor secundário (2)

Setor terciário (3)

%
18,38

%
37,42

%
44,18

10.215
(1) Inclui agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal, pesca indústria extrativa
(2) Inclui indústria de transformação, produção e distribuição de eletricidade, gás e água,
construção.
(3) Inclui comércio, transporte, comunicação, prestação de serviços, administração pública,
educação, saúde e serviços sociais e outros.
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000.

Tabela 15 – Produto Interno Bruto (PIB) por Setores de Atividade Econômica e Produto Interno
Bruto a Preços de Mercado (PIBpm) por Habitante – Cláudio/MG
SETORES
Ano

Agropecuario

Industrial

Servicos

PIBpm/HAB.
(R$)

%
11,72

%
34,56

%
53,73

3.443,00

9,40

36,07

54,53

3.688,00

8,08

34,57

57,36

3.819,00

10,387

33,102

56,511

4.230,00

1999
2000
2001
2002

Fonte: Fundação João Pinheiro

4.3.3.2.5 Agricultura

O milho aparece como produto de maior destaque na agricultura do município de
Cláudio, tendo ocupado em 2004 mais de 70% da área colhida e cerca de 50% da
quantidade produzida pelas lavouras (Tabela 16). A segunda maior produção foi de
cana-de-açúcar, cuja participação foi de 36,42% do total.
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Tabea 16 - Principais Produtos Cultivados em 2004 – Cláudio/MG
Produtos

(1)

Arroz (em casca) (Tonelada)
Cana-de-açúcar (Tonelada)
Feijão (em grão) (Tonelada)
Mandioca (Tonelada)
Milho (em grão) (Tonelada)
Soja (em grão) (Tonelada)
Tomate (Tonelada)
Banana (Tonelada)
Café (beneficiado)
(Tonelada)
Laranja (Tonelada)

1,09

Quantidade produzida
(toneladas)
106

Rendimento médio
(kg/ha)
2.304

3,07

6.500

50.000

4,49

95

500

1,89

800

10.000

70,92

9.000

3.000

4,14

210

1.200

0,14

360

60.000

0,35

137

9.133

13,43

477

839

0,47

160

8.000

% área colhida

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal
(1) Área colhida total = 4.230 ha.

4.3.3.2.7 Pecuária

O gado bovino e a produção de leite aparece novamente com destaque na pecuária
do município de Cláudio. A produção de mel de abelhas vem em segundo lugar
confirmando a importância deste produto nos municípios estudados. Os demais
rebanhos e produtos mais expressivos estão listados nas Tabelas 17 e 18.
Tabela 17 - Efetivos dos Rebanhos, 2004 – Cláudio/MG
Tipo de rebanho
Total
Bovino
Suino

Nº de
cabeças
81.500
32.000
14.000
500

Eqüino
Galinhas, Galos, Frangas, Frangos e Pintos

35.000

Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal
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Tabela 18 - Produtos de Origem Animal, 2004 – Cláudio/MG
Quantidade
produzida
13.500

Produto
Leite (Mil litros)
Ovos de Galinha (Mil dúzias)
Mel de Abelha (Quilograma)

130
10.000

Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal

4.3.3.2.8 Arrecadação Municipal

Na Tabela 19 a seguir estão apresentados os valores da arrecadação municipal de
Cláudio e sua evolução nos últimos anos.
Tabela 19 - Arrecadação Municipal (R$) – Cláudio/MG
ANO
2000
2001
2002
2003
2004

ICMS
2.325.996,79

OUTRAS
1.349.835,43

Total
3.675.832,22

2.636.511,08

1.586.506,70

4.223.017,78

2.757.574,31

1.862.576,36

4.620.150,67

3.440.579,79

1.908.021,63

5.348.601,42

3.778.983,07

2.530.757,70

6.309.740,77

4.069.271,60
3.211.673,01
7.280.944,61
2005
Nota: (1)Outras Receitas = IPVA, ITCD, AIR, Taxas, Multas, Juros e Dívida Ativa.
Fonte: Secretaria Estadual da Fazenda/MG.

4.3.3.2.9 Desenvolvimento Humano

Cláudio apresenta médio desenvolvimento humano de acordo com os valores do
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) apresentados na Tabela 20.
Na década de 1990 o IDHM do município aumentou 12,12%. Entre as variáveis
componetes, o IDHM-Renda e o IDH Educação foram os que mais evoluíram,
aumentando em 11,86% e 12%, respectivamente. O IDHM-Longevidade aumentou
9,23%.
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Todos os IDHs medidos para o município permaneceram, entretanto, menores que
os registrados em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasil em 1991 e 2000.
Apenas o IDH-Educação igualou-se ao de Minas e do Brasil em 1991.
Em comparação com os demais municípios brasileiros e mineiros, a situação de
Cláudio é considerada intermediária, com 41,6% dos municípios brasileiros e 44,7%
dos municípios mineiros apresentando IDHM maiores que o seu.
Os estudos publicados no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil também
registraram crescimento da renda per capita em Cláudio em 56,63%, redução da
pobreza em 57,18%, diminuição da desigualdade e maior distribuição da renda no
período entre 1991 e 2000.

Tabela 20 - Índice de Desenvolvimento Humano – Municipal
Unidade
Analisada

Cláudio

Minas Gerais

Rio de Janeiro

São Paulo

Brasil

0,66

0,70

0,75

0,78

0,70

0,74

0,77

0,81

0,82

0,77

0,59

0,65

0,73

0,77

0,68

0,66

0,71

0,78

0,79

0,72

0,65

0,69

0,69

0,73

0,66

0,71

0,76

0,74

0,77

0,73

IDHM-Educação
1991

0,75

0,75

0,84

0,84

0,75

DHM-Educação
2000

0,84

0,85

0,90

0,90

0,85

IDHM 1991
IDHM 2000
DHM-Renda 1991
IDHM-Renda 2000
IDHMLongevidade
1991
IDHMLongevidade
2000

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil
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4.3.3.3 Divinópolis
O município de Divinópolis (Figura 39) faz parte da macrorregião administrativa
Centro-Oeste de Minas da mesorregião Oeste de Minas e está incluído na
microrregião de Divinópolis.

Figura 39. Divinópolis

4.3.3.3.1 População

Divinópolis é o município mais populoso do conjunto analisado, registrando 80.344
habitantes em 1970 e 183.962 habitantes em 2000 (Tabela 21). O crescimento
populacional de 129% neste período foi também o maior entre os quatro municípios
da área de estudo.
A população urbana que já representava 87,98% do total em 1970, aumentou para
96,74% em 2000, tendo havido uma variação de 9,05% da taxa de urbanização.
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Tabela 21 - População residente (habitantes) – Divinópolis/MG
População
Total
Urbana
Rural

1970

1980

1991

2000

Total
80.344

%
100

Total
117.333

%
100

Total
151.462

%
100

Total
183.962

%
100

70.686

87,98

109.596

93,41

144.429

95,36

177.973

96,74

9.658

12,02

7.737

6,59

7.033

4,64

5.989

3,26

Fonte: IBGE, Censos demográficos 1970, 1980, 1991, 2000.

4.3.3.3.2 Saneamento Básico

De acordo com os dados do PNUD, o atendimento de serviços básicos de
saneamento e energia é bastante satisfatório no município. Em 2000 registrou-se
abastecimento de água encanada para 97,96% da população, abastecimento de
água e banheiro para 97,64% e fornecimento de energia elétrica para 99,78%, da
população. A coleta de lixo na sede urbana atendia 96,32% da população.

4.3.3.3.3 Saúde

Segundo dados do ministério da saúde, em 2003 havia 48 unidades de saúde em
Divinópolis. O município conta com quinze centros de saúde, três ambulatórios de
unidade hospitalar geral, três clínicas especializadas e onze unidades de saúde da
família. Ao todo são 365 leitos disponíveis, sendo dois leitos para cada 1000
habitantes.
Em 2005 ocorreram 14.439 internações e 594 óbitos hospitalares no município.
A mortalidade infantil no município diminuiu 35,75% entre 1991 e 2000 e a
expectativa de vida ao nascer aumentou 6,48% no mesmo período (Tabela 22). O
município apresenta situação melhor que a do estado de Minas Gerais com relação
a esses dois índices.
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Tabela 22 - Indicadores de Longevidade, Mortalidade, 1991 e 2000. Divinópolis/ MG
Variável
Mortalidade até 1 ano de idade (por 1000 nascidos vivos)
Esperança de vida ao nascer (anos)

1991
22,1

2000
14,2

MG (2000)
27,8

70,9

75,5

70,5

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.

4.3.3.3.4 Educação

Em Divinópolis existem 141 instituições de ensino básico, sendo 35 escolas
estaduais, 57 municipais e 46 particulares, com ensino pré-escolar, fundamental e
médio e supletivo. Seis escolas da rede municipal estão localizadas na zona rural e
atendem alunos do pré-escolar e ensino fundamental.
O ensino superior no município é representado por seis instituições reconhecidas
pelo MEC, que oferecem cursos de graduação em mais de vinte áreas diferentes.
Entre os anos de 1991 e 2000 ocorreram importantes melhorias na educação do
município, destacando-se a redução do analfabetismo a menos de 1% entre os
jovens de 10 a 17 anos e o aumento da freqüência à escola para quase 100% dos
jovens de 7 a 14 anos (Tabela 23). Entre a população com 25 anos ou mais o
número médio de anos de estudo aumentou de 5,5 anos em 1991 para 6,6 anos em
2000.
Tabela 23 - Nível Educacional da População por Faixa Etária, 1991 e 2000 – Divinópolis/MG
Faixa etária
(anos)
7 a 14
10 a 14
15 a 17
18 a 24
25 anos ou mais

Taxa de
analfabetismo

% com menos
de 4 anos de
estudo

% com menos
de 8 anos de
estudo

1991
12,7

2000
3,3

1991
-

2000
-

1991
-

2000
-

1991
90,5

2000
98,1

4,1

0,6

52,1

32,1

-

-

89,2

97,7

2,9

0,3

12,0

4,0

82,0

41,8

59,0

86,0

2,5

1,3

10,1

6,2

59,4

33,8

-

-

11,4

7,3

29,9

20,8

70,8

60,3

-

% freqüentando
a escola

- = Não se aplica
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.
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4.3.3.3.5 Caracterização Econômica

Divinópolis apresenta uma participação bem maior do setor terciário na sua
economia, com cerca de 65% da PEA ocupada neste setor, registrados pelo IBGE
em 2000 (Tabela 24). Os dados do PIB para o período de 1999 a 2002, confirmam
esta importância e mostram uma participação de aproximadamente 55% do setor de
serviços neste período (Tabela 25).
De acordo com dados da SEF/MG, as indústrias metalúrgicas e siderúrgicas são as
mais expressivas do setor. Destacam-se ainda as índústrias de calçados e artefatos
de tecido, indústrias químicas e indústrias de materiais elétricos e eletrônicos.
No setor terciário o comércio varejista de hipermercados e supermercados e o
comércio atacadista de bebidas (cervejas, shopes, refrigerantes e águas minerais)
são os mais importantes. Além destes, podem ser citados o comércio varejista de
calçados, materiais de construção, peças e acessórios para automóveis e
eletrodomésticos, o comércio atacadista de mercadorias em geral, inclusive
alimentos, produotos siderúrgicos e metalúrgicos e os serviços de transporte
rodoviário de cargas em geral.

Tabela 24 - População Economicamente Ativa ocupada por setores de atividade em 2000 –
Divinópolis/MG
Total
80.660

Setor primário (1)

Setor secundário (2)

Setor terciário (3)

%
4,26

%
30,79

%
64,94

(1) Inclui agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal, pesca indústria extrativa
(2) Inclui indústria de transformação, produção e distribuição de eletricidade, gás e água, construção.
(3) Inclui comércio, transporte, comunicação, prestação de serviços, administração pública,
educação, saúde e serviços sociais e outros.
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000.
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Tabela 25 - Produto interno bruto (PIB) por setores de atividade econômica e produto interno
bruto a preços de mercado (PIBpm) por habitante – Divinópolis/MG
SETORES
Ano

Agropecuario

Industrial

Servicos

PIBpm/HAB.
(R$)

%
1,99

%
43,55

%
54,46

5.009,00

1,80

41,70

56,50

5.460,00

1,72

41,58

56,70

5.860,00

1,94

42,82

55,24

6.277,00

1999
2000
2001
2002

Fonte: Fundação João Pinheiro

4.3.3.3.6 Agricultura

A cana-de-açúcar é o principal produto da agricultura em Divinópolis, segundo o
IBGE. Em 2004 a produção de 14.000 toneladas representou cerca de 76% do total.
As lavouras de cana-de-açúcar também apresenta o maior rendimento médio.
Entretanto, fica em terceiro lugar com relação ao total da área colhida, depois do
café e do milho. A Tabela 26 mostra os demais produtos das lavouras temporárias e
permanentes no município, registrados no ano 2002.

Tabela 26 - Principais Produtos Cultivados em 2002 – Divinópolis/ MG
Produtos

(1)

Arroz (em casca) (Tonelada)
Cana-de-açúcar (Tonelada)
Feijão (em grão) (Tonelada)
Mandioca (Tonelada)
Milho (em grão) (Tonelada)
Tomate (Tonelada)
Banana (Tonelada)
Café (beneficiado)
(Tonelada)
Laranja (Tonelada)

7,97

Quantidade produzida
(toneladas)
180

Rendimento médio
(kg/ha)
1.800

15,94

14.000

70.000

7,97

80

800

7,97

1.300

13.000

23,90

1.260

4.200

1,20

600

40.000

1,59

180

9.000

27,89

315

900

5,58

560

8.000

% área colhida

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal
(1) Área colhida total = 1.255 ha.
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4.3.3.3.7 Pecuária

Em Divinópolis a criação de galináceos é a principal atividade da pecuária em
número de cabeças, sendo também expessivo o rebanho bovino. A produção de mel
de abelhas e de leite, contudo, aparece com maior destaque nos dados analisados.
Os principais rebanhos e produtos, registrados em 2004 pelo IBGE, estão listados
nas tabelas 27 e 28.

Tabela 27 - Efetivos dos Rebanhos, 2004 – Divinópolis/MG
Nº de
cabeças
1.245.310

Tipo de rebanho
Total

41.000

Bovino

2.230

Suino

1.500

Eqüino

30

Muar

170

Bubalino

250

Ovino
Galinhas, Galos, Frangas, Frangos e Pintos

1.200.000
130

Caprino

Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal

Tabela 28 - Produtos de Origem Animal, 2004 – Divinópolis/MG
Produto
Leite (Mil litros)
Ovos de Galinha (Mil dúzias)
Mel de Abelha (Quilograma)

Quantidade
produzida
19.200
16.945
20.000

Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal
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4.3.3.3.8 Arrecadação Municipal

Na Tabela 29 a seguir são apresentados os valores de arrecadação do município de
Divinópolis e sua evolução nos últimos anos.

Tabela 29- Arrecadação Municipal (R$) – Divinópolis/MG
ANO
2000
2001
2002
2003
2004

ICMS
47.054.729,05

OUTRAS
17.020.543,87

Total
64.075.272,92

57.056.243,44

19.011.484,45

76.067.727,89

51.851.159,26

23.341.378,59

75.192.537,85

40.470.175,59

23.488.323,62

63.958.499,21

70.064.024,98

30.942.491,36

101.006.516,34

68.531.220,64
37.139.127,17
105.670.347,81
2005
Nota: (1)Outras Receitas = IPVA, ITCD, AIR, Taxas, Multas, Juros e Dívida Ativa.
Fonte: Secretaria Estadual da Fazenda/MG

4.3.3.3.9 Desenvolvimento Humano

O município de Divinópolis apresenta alto desenvolvimento humano de acordo com
o IDHM, que em 2000 foi de 0,83, estando acima dos índices medidos para Minas
Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasil (Tabela 30).
O maior valor apresentado em 2000 foi 9,1 para o IDH-Educação, acima dos índices
das demais unidades utilizadas na comparação.
Entre os municípios brasileiros apenas 2,2% apresentam valores de IDHM maiores
que o IDHM de Divinópolis e entre os municípios mineiros este percentual é ainda
menor 0,5%. Divinópolis apresenta o 5º melhor IDHM de Minas Gerais.
A renda per capita no município cresceu 51,63% na década de 1990 e a pobreza
diminuiu 41,10%.
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Tabela 30 - Índice de Desenvolvimento Humano – Municipal
Unidade Analisada
IDHM 1991
IDHM 2000
DHM-Renda 1991
IDHM-Renda 2000
IDHM-Longevidade 1991
IDHM-Longevidade 2000
IDHM-Educação 1991
DHM-Educação 2000

Divinópolis
0,76

Minas Gerais
0,70

Rio de Janeiro
0,75

São Paulo
0,78

Brasil
0,70

0,83

0,77

0,81

0,82

0,77

0,67

0,65

0,73

0,77

0,68

0,74

0,71

0,78

0,79

0,72

0,76

0,69

0,69

0,73

0,66

0,84

0,76

0,74

0,77

0,73

0,83

0,75

0,84

0,84

0,75

0,91

0,85

0,90

0,90

0,85

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

4.3.3.4 Itaguara
O município de Itaguara faz parte da macrorregião administrativa Centro-oeste de
Minas, da mesorregião Metalúrgica de Belo Horizonte e está incluído na
microrregião de Itaguara.

4.3.3.4.1 População

A população total de Itaguara aumentou 25,16% entre 1970 e 2000, passando de
9.030 habitantes em 1970 para 11.302 habitantes em 2000 (Tabela 31).
A taxa de urbanização apresentou crescimento de 47,18%. Em 1970 a população
urbana de Itaguara incluía 36,48% e em 2000 a população urbana do município
correspondia a 69,06% do total de pessoas residentes.
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Tabela 31 - População residente (habitantes) – Itaguara/MG
População
Total
Urbana
Rural

1970

1980

1991

2000

Total
9.030

%
100

Total
9.763

%
100

Total
10.671

%
100

Total
11.302

%
100

3.294

36,48

4.926

50,46

6.318

59,21

7.805

69,06

5.736

63,52

4.837

49,54

4.353

40,79

3.497

30,94

Fonte: IBGE, Censos demográficos 1970, 1980, 1991, 2000.

4.3.3.4.2 Saneamento Básico

De acordo com os dados do PNUD para o ano 2000, os serviços básicos de
saneamento e energia atendem-se a mais de 90% da população. Registrou-se
94,1% da população com abastecimento de água encanada, 92,48% da população
com abastecimento de água e banheiro, 96,74% da população urbana com serviço
de coleta de lixo e 99,05% da população abastecida com energia elétrica.

4.3.3.4.3 Saúde

O Ministério da saúde registrou em 2003 nove unidade de saúde em Itaguara, sendo
dois postos de saúde, dois centros de saúde, um ambulatório de unidade hospitalar,
dois consultórios e duas unidades de saúde da família. Em 2005 ocorreram 837
nternações no município e 17 óbitos hospitalares.
Os dados referentes à mortalidade infantil e esperança de vida ao nascer (Tabela
32) revelam uma evolução positiva desses dois índices no município de Itaguara na
década de 1990. Contudo, a taxa de mortalidade infantil no município continuou alta
em 2000, acima da taxa registrada em Minas Gerais e a expectativa de vida ficou
abaixo da média estadual.
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Tabela 32 - Indicadores de Longevidade, Mortalidade, 1991 e 2000. Itaguara/MG
Variável
Mortalidade até 1 ano de idade (por 1000 nascidos
vivos)
Esperança de vida ao nascer (anos)

1991
37,2

2000
31,3

MG (2000)
27,8

65,4

69,1

70,5

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.

4.3.3.4.4 Educação

O município de Itaguara possui onze escolas de ensino básico atendendo alunos de
pré-escolar, ensino fundamental, médio e supletivo, sendo três estaduais, seis
municipais e três particulares. A zona rural é atendida por quatro escolas municipais
com vagas para alunos de pré-escolar e ensino fundamental.
Durante a década de 1990 houve redução da taxa de analfabetismo no município
para todas as faixas etárias. A freqüência à escola aumentou principalmente entre
os alunos de 15 a 17 anos, passando de 27,6% para 66,3% no período (Tabela 33).
O número médio de anos de estudo da população com 25 anos ou mais aumentou
de 3,7 anos em 1991 para 4,6 anos em 2000.

Tabela 33 - Nível Educacional da População por Faixa Etária, 1991 e 2000 – Itaguara/MG
Faixa etária
(anos)
7 a 14
10 a 14
15 a 17
18 a 24
25 anos ou mais

Taxa de
analfabetismo

% com menos
de 4 anos de
estudo

% com menos
de 8 anos de
estudo

1991
12,5

2000
3,6

1991
-

2000
-

1991
-

2000
-

1991
82,7

2000
95,4

4,4

0,7

64,8

37,0

-

-

77,1

93,2

3,3

2,0

25,6

9,4

92,5

64,8

27,6

66,3

5,2

3,1

23,4

14,9

76,5

55,9

-

-

20,0

13,3

54,7

40,1

88,9

81,1

-

% freqüentando
a escola

- = Não se aplica
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.
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4.3.3.4.5 Caracterização Econômica

Mais da metade da População Economicamente Ativa de Itaguara está concentrada
no setor terciário, de acordo com os dados do Censo Demográfico de 2000 (Tabela
34). O restante distribui-se de forma equilibrada nos setores primário e secundário.
Com relação à distribuição do PIB, o setor de serviços é também o mais expressivo
no município, com cerca de 60% do valor total registrado no período de 1999 a 2002
(Tabela 35).
A indústria metalúrgica é a mais expressiva no município, havendo destaque
também para a indústria de mobiliário, calçados e artefatos de tecido.
As atividades do setor terciário estão concentradas no comércio varejista de peças e
acessórios para automóveis. Destacam-se também o comércio varejista de material
elétrico eletrônico, móveis e artigos de decoração e de materiais de construção.

Tabela 34 - População Economicamente Ativa ocupada por setores de atividade em 2000 –
Itaguara/MG
Total
4.800

Setor primário (1)

Setor secundário (2)

Setor terciário (3)

%
23,14

%
24,18

%
52,67

(1) Inclui agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal, pesca indústria extrativa
(2) Inclui indústria de transformação, produção e distribuição de eletricidade, gás e água,
construção.
(3) Inclui comércio, transporte, comunicação, prestação de serviços, administração pública,
educação, saúde e serviços sociais e outros.
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000.
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Tabela 35 - Produto interno bruto (PIB) por setores de atividade econômica e produto interno
bruto a preços de mercado (PIBpm) por habitante – Itaguara/ MG
SETORES
Ano

Agropecuario

Industrial

Servicos

PIBpm/HAB.
(R$)

%
19,01

%
21,77

%
59,23

2.828,00

18,45

22,70

58,85

3.158,00

17,31

19,78

62,91

3.220,00

17,8

19,9

62,2

3.581,00

1999
2000
2001
2002

Fonte: Fundação João Pinheiro

4.3.3.4.6 Agricultura

A cana-de-açúcar e o milho são os principais produtos da agricultura de Itaguara.
Em 2004 a cana respondeu por 62% da quantidade produzida e o milho por 28%.
Considerando-se a área colhida, entretanto, o milho representou neste mesmo ano
50,51% e a cana-de-açúcar ocupou apenas 8,42%. O segundo lugar em área
colhida foi das lavouras de feijão, com 27,61%. Os demais produtos da agricultura
do município estão apresentados na Tabela 36.
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Tabela 36 - Principais Produtos Cultivados em 2004 – Itaguara/ MG
Produtos

(1)

Alho (Tonelada)
Arroz (em casca) (Tonelada)
Batata - inglesa (Tonelada)
Cana-de-açúcar (Tonelada)
Feijão (em grão) (Tonelada)
Mandioca (Tonelada)
Milho (em grão) (Tonelada)
Tomate (Tonelada)
Banana (Tonelada)
Café (beneficiado)
(Tonelada)
Laranja (Tonelada)
Manga (Tonelada)
Tangerina (Tonelada)

Quantidade produzida
(toneladas)

Rendimento médio
(kg/ha)

0,34

20

2.000

8,42

265

1.060

0,34

100

10.000

8,42

10.000

40.000

27,61

369

450

0,67

240

12.000

50,51

4.500

3.000

0,07

100

50.000

0,44

123

9.461

0,81

24

1.000

1,35

260

6.500

0,30

45

5.000

0,74

88

4.000

% área colhida

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal
(1) Área colhida total = 2.970 ha.

4.3.3.4.7 Pecuária

Em Itaguara a produção de leite representa o pricipal atividade da pecuária. A
criação de galináceos e a produção de mel de abelhas são também expressivos. Os
demais efetivos dos rebanhos e os principais produtos da pecuária no município
estão apresentados nas Tabelas 37 e 38.
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Tabela 37 - Efetivos dos Rebanhos, 2004 – Itaguara/MG
Nº de
cabeças
72.370

Tipo de rebanho
Total

24.000

Bovino

6.370

Suino

950

Eqüino

230

Muar

100

Ovino

40.400

Galinhas, Galos, Frangas, Frangos e Pintos

320

Caprino
Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal

Tabela 38 - Produtos de Origem Animal, 2004 – Itaguara/MG
Produto
Leite (Mil litros)
Lã
Ovos de Galinha (Mil dúzias)
Mel de Abelha (Quilograma)

Quantidade
produzida
11.053
130
194
1.400

Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal

4.3.3.4.8 Arrecadação Municipal

Na Tabela 39 a seguir estão apresentados os valores da arrecadação municipal de
Itaguara e sua evolução nos últimos anos.
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Tabela 39 - Arrecadação Municipal (R$) – Itaguara/MG
ANO
2000
2001
2002
2003
2004

ICMS
444.456,61

OUTRAS
529.985,42

Total
974.442,03

520.599,62

594.219,79

1.114.819,41

569.803,87

721.565,48

1.291.369,35

1.027.075,93

894.102,40

1.921.178,33

4.744.878,75

1.384.948,57

6.129.827,32

2.097.677,11
1.438.034,08
3.535.711,19
2005
Nota: (1)Outras Receitas = IPVA, ITCD, AIR, Taxas, Multas, Juros e Dívida Ativa.
Fonte: Secretaria Estadual da Fazenda/MG

4.3.3.4.9 Desenvolvimento Humano

De acordo com os valores de IDHM, Itaguara apresenta médio desenvolvimento
humano (IDHM entre 0,5 e 0,8). Os dados da Tabela 40 mostram a evolução positiva
deste índice na década de 1990, quando aumentou em 10,9%. Entre as variáveis, o
IDHM-Educação foi o que mais evoluiu, aumentando em 12,64%, o IDHMLongevidade foi o que menos variou aumentando 9,36% e o IDH-Renda aumentou
10,48%.
O IDHM de Itaguara permaneceu, entretanto, inferior aos índices calculados para
Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasil em 1991 e 2000.
Do total de municípios brasileiros, 37,3% estão em situação melhor e entre os
municípios mineiros 39,4% apresentaram IDHM melhores que o de Itaguara. Nesta
posição, considera-se que o município está em situação intermediária nos contextos
estadual e nacional, em relação ao desenvolvimento humano.
Os estudos publicados no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil também
registraram crescimento da renda per capita do município em 45,67% e redução de
37,79% da pobreza.
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Tabela 40 - Índice de Desenvolvimento Humano – Municipal
Unidade Analisada
IDHM 1991
IDHM 2000
DHM-Renda 1991
IDHM-Renda 2000
IDHM-Longevidade 1991
IDHM-Longevidade 2000
IDHM-Educação 1991
DHM-Educação 2000

Itaguara
0,67

Minas Gerais
0,70

Rio de Janeiro
0,75

São Paulo
0,78

Brasil
0,70

0,74

0,77

0,81

0,82

0,77

0,60

0,65

0,73

0,77

0,68

0,66

0,71

0,78

0,79

0,72

0,67

0,69

0,69

0,73

0,66

0,74

0,76

0,74

0,77

0,73

0,74

0,75

0,84

0,84

0,75

0,83

0,85

0,90

0,90

0,85

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

4.3.4 Uso e Ocupação do Solo

4.3.4.1 Utilização das Terras
As pastagens naturais ou plantadas ocupam a maior parte das áreas dos quatro
municípios analisados, distribuídas em aproximadamente 65% das terras (Tabela
41). As áreas de matas e florestas naturais ou plantadas ocupam em média 15% das
terras em Carmo do Cajuru, Cláudio e Divinópolis e correspondem à segunda
utilização mais comum, com destaque para as plantações de eucalipto nestes
municípios. Em Itaguara a segunda ocupação mais comum é feita pelas lavouras
plantadas em 16,63% das terras.
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Tabela 41 - Utilização das Terras por Grupos de Atividade Econômica – 1995/96
Utilização das terras

Carmo do Cajuru

Cláudio

Divinópolis

Itaguara

ha
21.687,45

%
64,14

ha
27.688,73

%
67,72

ha
17.935,86

%
64,66

ha
24.723,50

%
65,81

4.861,014

14,37

4733,771

11,58

4.610,94

16,63

4.703,223

12,51

Matas e florestas naturais e
plantadas

5.249,84

15,52

6.195,00

15,15

3.278,63

11,82

6.538,96

17,41

Terras produtivas não utilizadas e
terras inaproveitáveis

2.014,17

5,96

2.267,25

5,55

1.916,48

6,91

1.597,67

4,26

33.812.,47

100

40.884,75

100

27.741,91

100

37.563,35

100

Pastagens naturais e plantadas
Lavouras permanentes e
temporárias e lavouras
temporárias em descanso

Total

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 1995/96
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No entorno do reservatório da UHE Cajuru as pastagens são também as principais
formas de utilização das terras. Além das pastagens são comuns eucaliptais e
lavouras.
Vários condomínios foram construídos às margens do lago e alguns deles
apresentam elevado padrão das edificações. Existe ainda um clube administrado
pela Gremig, associação ligada à Cemig, onde são praticados esportes náuticos.
Os principais usos e ocupação atuais nas terras da bacia de contribuição direta do
reservatório estão apresentados no Mapa 06. As tipologias consideradas no
mapeamento estão descritas a seguir.
Mata ciliar ou mata de galeria: corresponde a vegetação de mata distribuída ao
longo dos cursos d’água e inclui também as matas de cabeceira, concentradas nas
áreas de nascentes.
Cerrado: inclui vegetação de mata que pode ser caracterizada, de forma geral, como
remanescente de vegetação nativa de cerrado e inclui as áreas alvo dos projetos de
reflorestamento por vegetação nativa desenvolvidos pela Cemig.
Reflorestamento de eucalipto: matas de eucalipto.
Associação de pastagem e campo graminoso: inclui pastagem natural e plantada e
vegetação com ocorrência de espécies arbustivas (Figura 40), mas que apresentam
predominância de vegetação rasteira.
Loteamentos: os loteamentos no entorno da UHE Cajuru são representados
principalmente por condomínios fechados com edificações de alto padrão.
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Figura 40. Lavoura de Cana-de-açucar encontrada na região.

Áreas de Solo exposto: inclui áreas de solo exposto e semi-exposto.
Localidades: corresponde aos bairros, condomínios, vilas e povoados de maior
adensamento.

4.3.4.2 Estrutura Fundiária
Segundo o IBGE, a maior concentração fundiária entre os municípios da área de
estudo é apresentada em Cláudio e Divinópolis, que possuem mais da metade das
terras distribuídas em propriedades com mais de 100 hectares. Estes dois
municípios também apresentam o maior percentual de área ocupada por
propriedades entre 500 e 2.000 hectares Tabela 42
A melhor distribuição das terras ocorre no município de Itaguara, onde 62,63% da
área total é composta por propriedades com tamanhos entre 10 e 100 hectares.
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Tabela 42 - Divisão das propriedades por tamanho – 1996
% sobre a área total
Município
Carmo do Cajuru
Cláudio
Divinópolis
Itaguara

3,76

10 a menos de
100 ha
57,41

1,86

43,86

44,21

10,07

3,64

42,59

41,33

12,45

7,42

62,63

27,07

2,87

Até 10 ha

100 a menos de 500 a menos de
500 ha
2.000 ha
34,44
4,4

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 1995/96

4.3.4.3 Uso Indevido do Solo – Inavasões das Margens do Reservatório
A legislação federal determina como sendo Área de Preservação Permanente (APP)
a faixa de 100 metros no entorno do reservatório. A ocupação irregular dessas terras
compromete a qualidade ambiental pela retirada de vegetação, degradação dos
solos e aporte de sedimentos e efluentes ao lago.
No reservatório da UHE Cajuru, a ocupação da Área de Preservação Permanente
inclui uso residencial, criação de gado e lavouras. Essa ocupação irregular vem
ocorrendo desde a implantação do empreendimento.

Figura 41. Condomínio Lago das Roseiras, localizado na margem esquerda do reservatório de
Cajuru.
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A Cemig desenvolve um Plano de Gestão Sócio-Patrimonial dos reservatórios de
suas usinas hidrelétricas, visando estabelecer diretrizes para normalizar o uso e
ocupação das margens. Entre as medidas a serem tomadas estão a elaboração de
um Plano Ambiental de Uso e Ocupação do entorno do reservatório e o
levantamento detalhado da situação imobiliária (Figura 41).

4.3.5 Organização Social

A UHE Cajuru foi construída na década de 1950 e atualmente representa um
empreendimento totalmente contextualizado e interligado à dinâmica social,
econômica e paisagística da região.
Não foram identificados conflitos atuais com a comunidade vizinha.
Através da associação com universidades, escolas e comitês de bacia a Cemig
desenvolve ações voltadas para o envolvimento da população com as questões
ambientais, representadas por programas de educação ambiental, distribuição de
mudas e reflorestamento.

4.3.6 Comunidades Indígenas

Em pesquisas realizadas em fontes oficiais, Fundação Nacional do Índio (FUNAI),
não foi constatada na região presença de comunidades indígenas. Entre as tribos
indígenas que habitavam anteriormente a região estão os “candidés” e os “cataguá”
ou “catauá”.

4.3.7 Patrimônio Cultural, Histórico e Arqueológico

As terras ocupada hoje pelos municípios de Carmo do Cajuru, Cláudio, Divinópolis e
Itaguara sofreram o início do seu processo de colonização a partir do final do século
XVII e início do século XVIII.
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Os primeiros colonizadores eram principalmente portugueses que se dirigiram à
região a procura de riquezas ou para ocupar as sesmarias recebidas em doação
pela coroa portuguêsa.
Nos quatro municípios não existe atualmente registro de tombamentos do patrimônio
histórico realizados nos níveis estadual ou federal. Constam, entretanto, nos
registros do IEPHA-MG os seguintes tombamentos realizados no nível municipal:

Carmo do Cajurú
Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo
Missale Romanun

Cláudio
Câmara Municipal
Capela de São Miguel
Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição Aparecida de Cláudio (Figura 42).

Figura 42. Igreja Matriz Nossa Snhora da Conceição Aparecida de Cláudio.
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Escola Estadual Custódio Costa
Escola Estadual Inocêncio Amorim
Escola Estadual Quinto Alves Tolentino
Escola Municipal Dr. Mateus Salomé de Oliveira
Escola Municipal Cel. Joaquim da Silva Guimarães
Estação Ferroviária de Cláudio
Jardim Monte Castelo (Figura 43).

Figura 43. Jardim Monte Castelo.

Órgão Musical
Praça Levy Victor de Freitas
Prefeitura Municipal
Vitrola Manual

Divinópolis
Antiga Usina Hidrelétrica
Centro Cultural do Povo – Praça Benedito Valadares
Centro Redentor
Cristo Crucificado – Museu Histórico (Figura 44).
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Figura 44. Museu Histórico de Divinópolis.

Cristo Crucificado
Estação da Rede Ferroviária S/A+.
Pça do Centro Cultural do Povo
Pinturas Murais de Frei Humberto Randang – no Santuário de Santo Antônio
Prédio da Estação Ferroviária
Santuário de Santo Antônio e os painéis de Frei Humberto Handang
Sobrado da Praça Dom Cristiano
Usina Engenheiro Gravatá
Usina hidrelétrica da Estrada de Ferro Oeste de Minas

Itaguara
Capela da N. Sra. da Conceição – Parada dos Vilelas
Igreja Matriz N. Sra. das Dores
Imagem de N. Sra. das Dores
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5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

São apresentadas matrizes de impactos para cada área de estudo (Meio Físico,
Meio Biótico e Socioeconômico), onde são listadas as atividades impactantes mais
relevantes relacionadas ao empreendimento hidrelétrico UHE Cajuru. Estas matrizes
foram elaboradas tendo como referência o trabalho desenvolvido por Arruda (2000).
A partir disso, foram listados os efeitos ambientais referentes a cada atividade e
relacionados os impactos com base nos seguintes critérios:
Valor: Se o impacto é benéfico (quando uma ação causa melhoria da qualidade de
um fator ambiental) e adverso (quando uma ação causa um dano à qualidade de um
fator ambiental);
Ordem: Se o impacto é direto, primário ou de primeira ordem (quando resulta de
uma simples relação de causa e efeito) ou é indireto, secundário ou de enésima
ordem (quando é uma reação secundária em relação à ação, ou quando é parte de
uma cadeia de reações);
Espaço: Se o impacto é local (quando a ação circunscreve-se ao próprio sítio e às
suas imediações), ou regional (quando o efeito se propaga por uma área além das
imediações do sítio onde se dá a reação) ou estratégico (quando é afetado um
componente ambiental de importância coletiva, nacional ou mesmo internacional)
Tempo: Se o impacto é de curto prazo (quando o efeito surge em curto prazo, que
para os propósitos deste trabalho refere-se à etapa de implantação), de médio prazo
(quando o efeito surge em médio prazo, ou seja, na etapa de operação) ou de longo
prazo (quando o efeito se manifesta em longo prazo);
Dinâmica: Se o impacto é temporário (quando o efeito permanece por um tempo
determinado, após a realização da ação), cíclico (quando o efeito se faz sentir em
determinados ciclos, que podem ser ou não constantes ao longo do tempo) ou
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permanentes (quando uma vez executada a ação, os efeitos não param de se
manifestar num horizonte temporal conhecido);
Plástica: Se o impacto é reversível (quando uma vez cessada a ação, o fator
ambiental retorna às suas condições originais) ou irreversível (quando cessada a
ação, o fator ambiental não retorna às suas condições originais, pelo menos num
horizonte de tempo aceitável pelo homem);
Magnitude: Em termos quantitativos, se o impacto é de grande, média ou pequena
magnitude.

5.1 Meio Físico

Para a avaliação dos impactos ambientais do meio físico, os aspectos analisados e
registrados para este tipo de empreendimento, foram subdivididos em dois grupos.
O primeiro grupo engloba aqueles com possível origem no empreendimento e que
podem impactar o meio ambiente, sendo representados principalmente pela geração
de efluentes domésticos, efluentes e resíduos industriais, ocorrência de incêndio,
aspectos relacionados a obras (canteiro, jazidas, áreas de empréstimo, bota-fora) e
a operação da usina. O segundo grupo engloba os aspectos relacionados ao meio
ambiente com possível impacto no empreendimento sendo representados pelos
processos erosivos, estabilidade de encostas, assoreamentos e qualidade das
águas.

5.1.1 Vazamento de Óleos e Outros Líquidos

Na operação da UHE de Cajuru estão envolvidos óleos isolantes e lubrificantes
(Classe I) e outros líquidos perigoso que possam por ventura vazarem e estão
relacionados as turbinas, transformadores, baterias e veículos.
Os equipamentos eletro-mecânicos da UHE Cajuru utilizam óleos isolantes
responsáveis pela refrigeração e isolamento elétrico dos sistemas. Já as baterias
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(Figura 45) são dotadas de líquidos ácidos. Em todas as dependências da área
industrial onde existe a utilização destas substâncias, existe a presença de
canaletas a fim de conter vazamentos.
O transformador está instalado em uma caixa de brita para a contenção de qualquer
tipo de vazamento do óleo isolante. Atualmente esta sendo desenvolvido um projeto
para a construção de uma caixa separadora de água e óleo que atenderá, caso
aconteça algum tipo de vazamento de óleo, o transformador e a usina.
Em caso de eventual ocorrência de vazamento de óleo nas turbinas, todo o óleo
será drenado para um poço localizado na parte mais baixa da usina. O poço é
operado automaticamente com controladores de níveis onde às bombas são
acionadas ou desligadas automaticamente.
Em caso de eventual ocorrência de vazamentos destes equipamentos, o óleo será
drenado para o poço de drenagem, conforme consta no Plano de Atendimento à
Emergência.
Considerando que o óleo permanece na superfície da água, o óleo será retirado da
superfície através de uma bomba de sucção e será feita a limpeza do mesmo com
mantas de absorção e outros dispositivos. Todo resíduo resultante das canaletas de
contenção, são recolhidos em recipientes próprios, em conformidade com a
Resolução Conama nº 245, de 25 de abril de 2001. No laboratório e oficina da
Cemig, localizado na Cidade Industrial em Belo Horizonte, parte do óleo é
regenerado sendo reaproveitado nos equipamentos em manutenção e novos.
Importante ressaltar que desde o início da operação da usina não houve nenhum
vazamento significante nos transformadores e nem nas turbinas.
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Figura 45. Sala de baterias.

No caso de queda de energia, a área industrial é dotada por uma sala de baterias.
Para a prevenção de possíveis vazamentos de líquido ácido das baterias, o piso da
sala é impermeável, estando à mesma vedada evitando contato com o exterior.
Os efluentes sanitários da usina são direcionados para uma fossa séptica.

5.1.2 Emissão de Gases

O empreendimento é dotado de uma sala de baterias, sistema auxiliar de energia
para a sala de comando da usina. A bateria é um dispositivo eletroquímico que
transforma a energia química em energia elétrica, sendo dotada de duas placas
(positiva e negativa), contendo peróxido de chumbo e chumbo metálico e um
separador imerso em uma solução chamada “eletrolítico”, constituída de ácido
sulfúrico e água.
Em geral, as baterias podem apresentar perigo em relação aos gases
potencialmente explosivos (oxigênio e hidrogênio) que podem ser liberados e com a
corrosão pelo ácido Sulfúrico podem resultar em explosão.
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Na UHE Cajuru esses equipamentos se encontram em locais considerados
apropriados. As baterias inutilizadas são transportadas de forma adequada para
almoxarifado situado em Belo Horizonte, tendo a Cemig licença para transporte de
carga perigosa, conforme certificado Feam 068/2004, com validade até 31/03/2009.

5.1.3 Incêndios

A usina é dotada de diversos equipamentos elétricos na área industrial da usina que
podem ser objeto de incêndio.
O principal óleo presente na usina, usado na lubrificação, é o óleo mineral, não
formando gases que possam inflamar quando derramado.
Na eventualidade de ocorrência de uma situação de emergência em relação a
incêndios, a UHE Cajuru possui um Plano de Atendimento de Emergência contendo
uma série de providências a serem adotadas.

5.1.4 Áreas degradadas

Não foram identificadas, durante este estudo áreas degradas. As áreas utilizadas
como áreas de empréstimo, do antigo canteiro de obra e infra-estrutura foram
recuperadas pelo processo de revegetação.
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Figura 46. Fundações antigas(base de britadores).

Na fase de construção da usina, foram contruídos britadores, (Figura 46) que serão
retirados pela Cemig. As jazidas utilizadas para retirada de material, e áreas de bota
fora foram recuperadas estando atualmente cobertas por vegetação nativa. As
estradas internas anteriores a construção e as abertas durante sua execução
apresentam boas condições de estabilidade devido às medidas adotadas.

5.1.5 Alteração da qualidade da água

O aporte de sólidos transportados pelas águas fluviais e pluviais e efluentes para o
reservatório e a mudança de ambiente lótico para lêntico podem contribuir para a
alteração da qualidade da água do reservatório e a jusante do mesmo.
A Cemig Geração e Transmissão S.A. executa um Monitoramento da Qualidade da
Água no Reservatório de Cajuru, cuja manutenção é necessária.

5.1.6 Regularização da vazão do Rio Pará

O rio Pará é caracterizado por elevada variação em suas vazões ao longo do ano. A
barragem da usina de Cajuru contribui, portanto, para a regularização das vazões do
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rio a jusante da usina, minimizando de forma significativa as bruscas variações do
nível do rio Pará em épocas de cheia, contribuindo para o amortecimento das
mesmas. Estes procedimentos estão contemplados nas instruções para controle de
cheias.

5.1.7 Geração de Resíduos Sólidos

Para a manutenção periódica das máquinas e equipamentos são utilizadas toalhas
de algodão, que são recolhidas e lavadas por uma empresa terceirizada, com
licença ambiental. As toalhas são armazenadas em recipientes de plástico, sem
contaminação da área, enquanto espera um volume adequado para ser recolhido.
Quanto às operações de transferência, armazenamento, adição, retirada, abertura e
fechamento dos recipientes, estas são realizadas com pessoal dotado de
Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado.

Figura 47. Galpões de estocagem de resídos sólidos localizados na PCH Gafanhoto.

Nas dependências da usina é adotado um programa de coleta seletiva através da
disponibilidade de recipientes adequados e conscientização dos funcionários. A
usina desenvolve um Plano de Gerenciamento de Resíduos a fim de orientar o
processo de manuseio dos resíduos sólidos gerados nas atividades. O
gerenciamento dos resíduos sólidos abrande desde a geração, até a destinação final
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adequada, passando pelos estágios intermediários de manuseio, transporte interno,
estocagem temporária e/ou provisória e transporte externo. Os resíduos da coleta
seletiva são encaminhados à PCH Gafanhoto onde são armazenados em galpões
apropriados e recolhidos mensalmente (Figura 47).

5.1.8 Efluentes Líquidos

A Cemig realiza periodicamente o monitoramento da qualidade dos efluentes
gerados na operação da UHE Cajuru. De acordo com as análises feitas, os
resultados obtidos atendem à legislação vigente no estado de Minas Gerais.

5.1.9 Projeto de Construção de Caixa Separadora de Água e óleo.

No programa existente para a execução das obras civis na UHE Cajuru, a
construção da Caixa Separadora de Água e Óleo está prevista para ser realizada
durante o primeiro semestre do ano de 2007.

5.1.10 Matriz de Impactos Ambientais do Meio Físico

Consideramos

os

impactos

avaliados,

apresenta-se

a

seguir

a

matriz

correspondente aos impactos ambientais do meio físico.
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Matriz de Impactos Ambientais do Meio Físico
Aspecto
Vazamento de óleos e outros

Valor

Ordem

Espaço

Tempo

Dinâmica

Magnitude

Adverso

Direto

Local

Curto prazo

Permanente

Insignificante

Emissão de Gases

Adverso

Direto

Local

Curto prazo

Permanente

Insignificante

Incêndios

Adverso

Indireto

Local

Curto prazo

Permanente

Insignificante

Áreas degradadas

Adverso

Direto

Local

Curto prazo

Inexistente

Insignificante

Adverso

Direto

Regional

Curto Prazo

Temporário

Insignificante

Benéfico

Direto

Regional

Curto prazo

Permanente

Insignificante

Geração de Resíduos Sólidos

Adverso

Direto

Local

Curto prazo

Permanente

Insignificante

Efluentes Líquidos

Adverso

Direto

Regional

Médio prazo

Permanente

Insignificante

Benéfico

Direto

Local

Curto prazo

Permanente

Pequeno

líquidos

Alteração da Qualidade da
Água
Regularização da Vazão do rio
Pará.

Projetos de Construção de
Caixa Separadora de Água e
Óleo
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5.2 Meio Biótico

5.2.1 Proliferação de Vetores Biológicos de Doenças

Os resultados da análise de água do reservatório de Cajuru não identificaram
espécies de helmintos e artrópodes vetores de doenças. Nas Áreas de Influência
Direta e Indireta, também não foram identificados registros de endemias ou
epidemias graves provocadas por estes metazoários (FUNED, 2006).

5.2.2 Redução do Nível Populacional de Espécies de Piracema

A construção da barragem para a formação da UHE Cajuru no rio Pará ocasionou
uma interrupção de rotas migratórias de espécies de peixes de piracema. Visando
minimizar este impacto sobre a ictiofauna, a Cemig realiza o peixamento do
reservatório a montante e a jusante da barragem com espécies nativas do rio São
Francisco, produzidas na Estação de Piscicultura da UHE Três Marias com convênio
com a CODEVASP. Algumas etapas do peixamento como a soltura de alevinos, são
acompanhadas pela comunidade local para que ocorra a concientização ambiental.

5.2.3 Redução da Cobertura Florestal Nativa

A implantação de usinas hidrelétricas promove a inundação de grandes áreas
recobertas por vegetação nativa e por atividades agrícolas. Após o enchimento do
reservatório, são desmatadas novas áreas para o desenvolvimento de lavouras.
Sendo

assim,

a

Cemig

desenvolve

parcerias

com

comunidades

locais,

contemplando produtores rurais, prefeituras, escolas estaduais e municipais, para a
distribuição de mudas para o reflorestamento da vegetação ciliar do reservatório.
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5.2.4 Risco de Morte de Peixes na Operação da Usina
Algumas atividades associadas à operação da Usina, como partidas ou paradas de
máquinas, abertura de comportas e vertedouros, manutenções programadas ou
corretivas podem eventualmente causar mortes de peixes.
Foi informado durante vivita técnica na UHE Cajuru que não existem problemas
como a passagem de peixes pelo maquinário da usina.

5.2.5 Disponibilidade de Água
Com a formação do reservatório há um alteamento no nível de água tanto
superficialemente quanto no nível do lençol freático. Assim, ocorre aumento da
disponibilidade de água para a cobertura vegetal natural existente na área de
entorno.
O reservatório formado permite uma ampliação enorme do espaço para crescimento
das comunidades aquáticas que possuem interface com a sua existência.
Da mesma forma, as atividades agropecuárias que dependem da disponibilidade de
água são beneficiadas, podendo haver aumento das atividades agropecuárias
intensivas, tanto em uso de tecnologias como nos resultados de produção
alcançados.
5.2.6 Matriz de Impactos Ambientais do Meio Biótico

A seguir é apresentada a Matriz de Impactos Ambientais do Meio Biótico.
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Matriz de Impactos Ambientais do Meio Biótico

Aspecto
Proliferação de
Vetores biológicos de
Doenças
Reduçã do Nível
Populacional das
Espécies de
piracema
Redução de
Cobertura Vegetal
Risco de Morte de
peixes na Operação
da Usina
Disponibilidade de
Água

Valor

Ordem

Espaço

Tempo

Dinâmica

Magnitude

Adverso

Direto

Local

Curto Prazo

Temporária

Insignificante

Adverso

Direto

Regional

Longo Prazo

Permanente

Pequena

Adverso

Direto

Local

Médio Prazo

Permanente

Pequeno

Adverso

Direto

Local

Curto Prazo

Temporário

Insignificante

Benéfico

Direto

Local

Longo Prazo

Permanente

Insignificante
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5.3 Meio Socioeconômico

5.3.1 Empregos

A UHE Cajuru gera empregos diretos e indiretos na região, decorrentes das
atividades de operação e manutenção da usina e da execussão dos planos e
programas relacionados à revegetação, educação ambiental.
Um

número

maior

de

empregos

indiretos

decorrentes

da

operação

do

empreendimento, estão relacionados principalmente ao setor de serviços e
comércio, dinamizando a economia dos municípios.

5.3.2 Turismo

O reservatório representa um importante atrativo para o incremento do turismo e das
atividades de lazer, com efeitos positivos para a economia dos municípios. De
acordo com depoimentos de funcionários da Cemig e da população local dos
municípios, a prática de esportes náuticos e a o turismo ecológico estão entre as
atividades mais procuradas por turistas da região.

5.3.3 Ocupação das Margens do Reservatório

As conseqüências da ocupação irregular das margens do reservatório e da Área de
Preservação Permanente (APP), tem como conseqüência a remoção da cobertura
vegetal, aumento dos processos erosivos e aporte de sedimentos e contaminantes
originados das atividades de agricultura e pecuária, abertura de estradas e outras
formas de ocupação antrópica.
O Programa de Gestaão Sócio Patrimonial da Cemig, tem como objetivo reduzir e
até acabar com as ocupações irregulares no entorno dos reservatórios.
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5.3.4 Matriz de Impactos Ambientais do Meio Socioeconômico

Considerando os Impactos ambientais avaliados, apresenta-se a seguir a matriz de impacto refernte ao meio socioeconômico.

Aspecto
Empregos
Turismo
Ocupação das margens do
reservatório

Valor
Benéfico

Ordem
Direto

Espaço
Regional

Tempo
Longo Prazo

Dinâmica
Permanente

Magnitude
Médio

Benéfico

Direto

Regional

Longo Prazo

Permanente

Médio

Adverso

Direto

Local

Médio Prazo

Temporário

Grande
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6 MEDIDAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E MITIGADORAS

6.1 Plano de Atendimento a Emergências – PAE

A UHE Cajuru elaborou um Plano de Atendimento a Emergências – PAE, doc POUHIT/UHCM-081 com objetivo de identificar e gerenciar efetivamente as situações de
emergência, através de definição de responsabilidade e do estabelecimento de
critérios para identificação e ação em caso de situações grave envolvendo saúde,
segurança e meio ambiente.
Este procedimento visa estabelecer medidas e comportamentos a serem adotados
por todo o pessoal direto e indireto das Usinas Hidrelétricas de Cajuru, em situações
de emergência, buscando:
a) minimizar impactos causados por eventos catastróficos e/ou de grande extensão:
•

salvar vidas humanas e prevenir danos pessoais;

•

controlar pânico e orientar pessoas;

•

minimizar danos ambientais, patrimoniais e à imagem da empresa.

b) garantir pronta ação pós-sinistro, para corrigir e/ou recuperar os impactos gerados:
•

possibilitar as ações de salvamento e prestações de primeiros socorros em casos

de emergência;
•

garantir o combate imediato em casos de incêndios, o qual será feito pelo pessoal

treinado das áreas, que compõem a Brigada de Emergência, bem como a
convocação de reforços para a complementação dos trabalhos;
•

manter a coordenação, ordem e segurança necessárias durante as operações

envolvendo emergências.
A fim de tornar o procedimento útil e eficiente em todas as situações de emergência,
é fundamental que todos os envolvidos estejam familiarizados com o seu conteúdo e
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objetivos. A eficácia deste procedimento somente pode ser alcançada através da
familiarização e treinamento formal regular.
Este procedimento se aplica ao Núcleo Local do SIG da Usina Hidrelétrica de Cajuru.

6.2 Monitoramento de Qualidade de Água

A partir do monitoramento da qualidade da água é possível avaliar se houve
alteração nos seus parâmetros físico-químicos e biológicos, definir suas possíveis
causas e indicar a necessidade de adoção de medida de controle, buscando
assegurar a manutenção da qualidade da água do reservatório da UHE Cajuru e em
pontos a jusante do mesmo.
Recomenda-se, portanto, a manutenção do Monitoramento da Qualidade das Águas
da UHE Cajuru.

6.3 Reflorestamento Ciliar

A Cemig vem desenvolvendo a partir do cultivo de mudas no viveiro de área de 1,2
ha localizado no complexo das usinas Camargos e Itutinga, o reflorestamento Ciliar.
Este é feito em parcerias com proprietários rurais, condomínios dentre outros
localizados as margens do reservatório da usina de Cajuru. Tal ação envolve a
produção de mudas de espécies nativas destinadas ao enriquecimento florístico das
áreas de preservação permanente dos reservatórios das usinas citadas acima. Estas
mudas atendem à demanda da UHE Cajuru, de Condomínios e proprietários rurais
inseridos no entorno imediato do reservatório.
O plano de produção de mudas de mata ciliar envolve o recebimento e prétratamento germinativo de sementes, seguido de semeadura nos tubetes ou
sementeiras dependendo da espécie. Decorridos 30 a 45 dias após a germinação,
as mudas são transferidas da casa de vegetação para a casa de sombrite ou
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diretamente nos canteiros expostos ao sol. Há pouco uso de agrotóxicos, pois não
há tratamento de substrato para enchimento dos tubetes.
O viveiro também atende encomendas de proprietários rurais, municípios da região
Sudeste de Minas Gerais. Além das mudas de essências nativas, são também
produzidas mudas destinadas à arborização urbana.
A capacidade de produção do viveiro é anualmente é de cerca de 250.000 mudas
por ano, sendo 200.000 mudas de espécies nativas para plantio em matas ciliares,
utilizando a tecnologia de produção em tubetes e 50.000 mudas com espécies de
pequeno e médio porte para o Programa de Compatibilização da Arborização
Urbana com Redes de Distribuição de Energia.
Os substratos utilizados para produção de mudas são os seguintes:
10% de terra de barranco;
10% de vermiculita;
30% de palha carbonizada;
50% de esterco curtido de curral peneirado;
300g de cloreto de potássio/m3
200g de sulfato de amônio/ m3
400g de terra coten/ m3
008g de supersimples/ m3
300g de Fte/ m3
O período de produção é de 120 a 360 dias para atingir um porte de 30 a 50 cm de
altura, dependendo da espécie.
As mudas antes de saírem para o campo são aclimatadas e embaladas.
As mudas destinadas à arborização urbana, são produzidas em duas fases a saber:
semeadura ou repicagem nos tubetes, ou através de estacas, ´por um período de 3
a 6 meses; após atingirem cerca de 40 cm de altura, as mudas são transferidas para
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sacolas plásticas, onde permanecem por um período de 12 a 18 meses, até
atingirem 1,8 m de altura.
Os tubetes reduzem o custo de produção, aumentam a área útil dos viveiros e
evitam o enovelamento do sistema radicular.
O substrato para o enchimento dos sacos plásticos para a produção de mudas são
compostos de: 50% de terra de subsolo peneirada em peneira de encosto, com
malha de 0,5 polegada; 50% de esterco curtido de curral; 8 kg de superfosfato
simples/m3.
As principais espécies produzidas no viveiro de Mudas da Estação Ambiental da
UHE Camargos/Itutinga, que são utilizadas para no enriquecimento da vegetação
ciliar da UHE Cajuru, estão listadas a seguir nos Quadros 5 e 6.
Recomenda-se a manutenção do reflorestamento Ciliar no reservatório, onde a
Cemig vem buscando novos parceiros para a doação de mudas nativas.
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Quadro 5. Relação de Espécies Nativas Produzidas no Viveiro de Mudas do Complexo das
Usinas de Camargos e Itutinga.

Espécies Nativas
Nome Popular

Espécie

Açoita-cavalo-miúdo

Luehea divaricata

Ameixa

Eryobotrya japonica

Amora

Morus nigra

Angico-amarelo

Peltophorum dubium

Angico-vermelho

Anadenanthera peregrina

Araçá

Psidium s.p

Aroeira-branca

Lithraea molleoides

Aroeira-do-sertão

Myracrodrum urundeuva

Aroeirinha

Schinus terebinthifolius

Amburana

Amburana cearensis

Bico-de-pato

Machaerium nictitans

Cagaiteira

Eugenia divaricata

Calabura

Muntingia calabura

Capixingui

Croton floribundus

Cássia-verrugosa

Senna multujuga

Cedro

Cedrela fissilis

Cinamomo

Melia azedarach

Dedaleiro

Lafoensia pacari

Embaúba-cinzenta

Cecropia pachystachya

Eritrina

Eritrina falcata

Falso-ingá

Inga emarginata

Farinha-seca

Albizia hasslerii

Gameleira da folha larga

Ficus gamelleira

Genipapo

Genipa americana

Goiabeira

Psidium guajava

Gonçalo-alves

Astronium fraxinifolium

Graviola

Annona muricata

Guanandi

Calophyllum brasiliense
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Quadro 5. Relação de Espécies Nativas Produzidas no Viveiro de Mudas do Complexo das
Usinas de Camargos e Itutinga. (Continuação)

Espécies Nativas
Nome Popular

Espécie

Guarea

Guarea guidonia

Guatambu

Aspidosperma parvifolium

Ingá-doce

Inga affinis

Ipê-amarelo

Tabebuia serratifolia

Ipê-branco

Tabebuia roseo alba

Ipê-rosa

Tabebuia avelloedae

Ipê-roxo

Tabebuia impetiginosa

Jaca

Artocarpus integrifólia

Jacarandá-da-bahia

Dalbergia nigra

Jacarandá-banana

Swartizia langsdorffii

Jacarandá-branco

Platypodium elegans

Jacarandá-mimoso

Jacaranda mimosifolia

Jacarandá-mineiro

Machaerium villosum

Jambo

Syzygium malaccense

Jambolão

Syzygium jambolanum

Jatobá

Hymenaea courbaril

Jabuticaba

Myrciaria trunciflora

Jequitibá rosa

Cariniana legalis

Maria-mole

Guapira opposita

Mangueira

Mangifera indica

Massaranduba

Persea pyrifolia

Mirindiba

Lafoensia glyptocarpa

Mogno

Swietenia macrophylla

Munguba

Pachira aquática

Mutamba

Guazuna ulmilolia

Óleo-bálsamo

Myroxylum peruiferum

Óleo-copaíba

Copaifera langsdorffii

Olho-de-cabra

Ormosia arbórea
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Quadro 5. Relação de Espécies Nativas Produzidas no Viveiro de Mudas do Complexo das
Usinas de Camargos e Itutinga. (Continuação)

Espécies Nativas
Nome Popular

Espécie

Paineira-rosa

Chorisia speciosa

Palmeira-jerivá

Syagrus romanzoffiana

Palmeira-jussara

Euterpe edulis

Pau-de-balsa

Ochroma pyramidale

Pau-ferro

Caesalpinia férrea

Pau Jacaré

Piptadenia gonoacantha

Pau-mulato

Calycophyllum spruceanum

Pau-pereira

Platycyamus regnellii

Peito-de-pombo

Tapirira guianensis

Peroba-poca

Aspidosperma cylindrocarpon

Peroba-rosa

Aspidosperma polyneouron

Pitanga

Eugenia uniflora

Pinhão

Araucaria brasiliensis

Pitomba

Talisia esculenta

Pororoca

Myrsine umbelata

Salix

Salyx humboldtiana

Sangra-D'agua

Croton urucurana

Sapucaia

Lecythis pisonis

Sabiá

caesalpinia pulcherrima

Sebastiana

Sebastiania commersoniana

Sombreiro

Clitoria fairchidiana

Tamarindo

Tamarindus indica

Tamboril

Enterolobium contortisiliquum

Tarumã

Vitex polygama
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Quadro 6. Relação de Espécies Destinadas à Arborização Urbana, Produzidas no Viveiro de
Mudas do Complexo das Usinas de Camargos e Itutinga.

Mudas para Arborização Urbana
Nome Popular

Espécie

Aroeira- salsa

Schinus molle

Calicarpa

Callicarpa reeversii

Calistemo

Callistemon lanceolatus

Escumilha-africana

Lagerstromia sp

Flamboynt-mirim

Caesalpinia pulcherrima

Grevilea-anã

Grevillea banksii

Hibisco

Hibiscus rosa-sinensis

Ipê-mirim

Stenolobium stans

Ipê-tabaco

Tabebuia chrysotricha

Marinheiro

Guarea guidonia

Murta

Myrtus communis

Palmeira-imperial

Roystonea regia

Piracanta

Pyracantha coccínea

Quaresmeira

Tibouchina granulosa

Resedá

Lagerstroemia indica

Urucum

Bixa orellana

6.4 Programa de Peixamento do Reservatório
O Peixamento exercido pela Cemig, visa atender à Legislação Estadual (Lei no
12.265, de 24 de julho de 1996, que dispõe sobre a política de proteção à fauna
aquática e de desenvolvimento da pesca e da aqüicultura no Estado), que é
regulamentada pelo Decreto no 38.744, de 9 de abril de 1997. Ressalta-se que os
dados

sobre

o

Peixamento

executados

pela

Cemig

são

desenvolvidos

conjuntamente com Prefeituras, Polícias Florestal e de Meio ambiente, Escolas
Municipais e Estaduais, visando inclusive contemplar Programas de Educação
Ambiental realizados pela empresa. O Peixamento do Reservatrório da UHE Cajuru
ocorre uma vez por triênio.
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Recomenda-se a manutenção do Programa de Peixamento do Reservatório.

6.5 Programa de Gestão Sócio-Patrimonial dos Reservatórios das Usinas
Hidrelétricas da CEMIG.

O Plano de Gestão Sócio-Patrimonial compreende uma série de diretrizes a serem
adotadas na gestão do imenso patrimônio imobiliário, originado na implantação do
sistema de geração de energia elétrica da Cemig. O plano estende-se aos
reservatórios das usinas em operação e aos reservatórios das usinas projetadas ou
em implantação.
A gestão do patrimônio tem como foco a preservação patrimonial, visando o
interesse específico da geração de energia e maximização da vida útil dos
reservatórios e contemplando também o uso múltiplo dos mesmos pela sociedade.
Para tanto prevê o controle da ocupação das margens, através do combate aos usos
inadequados e ocupações clandestinas, com base na legislação federal, estadual e
municipal.
Entre as ações previstas estão aquelas relacionadas à integração com a sociedade
e conscientização da população sobre a importância da preservação ambiental
destas áreas.
Recomenda-se a manutenção do Programa de Gestão Sócio Patrimonial.

7 MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTAIS CONSOLIDADA
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7.1 MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTAIS CONSOLIDADA – MEIO FÍSICO

Impacto Meio Físico

Ações Mitigadoras
PAE – Plano de atendimento a Emergências;

Vazamento de óleos e outros líquidos
PAE – Plano de atendimento a Emergências;
Emissão de Gases
PAE – Plano de atendimento a Emergências;
Incêndios
Alteração da Qualidade da Água
Regularização da Vazão do Rio Pará

Monitoramento da Qualidade da Água.
Instruções Para Controle de Cheias.
PAE – Plano de atendimento a Emergências;

Geração de resíduos
Efluentes Líquidos
Projeto de Construção de Caixa
Separadora de Água e Óleo

Plano de Gerenciamento de Resíduos.
Monitoramento da Qualidade da Água.
PAE – Plano de atendimento a Emergências;
Plano de Gerenciamento de Resíduos.

Prazo de Execução
Permanente
Permanente
Permanente
Anual
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
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7.2 MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTAIS CONSOLIDADA – MEIO BIÓTICO

Impacto Meio Biótico
Proliferação de Vetores Biológicos de
Doenças
Redução do Nível Populacional de
Espécies de Piracema
Redução de Morte de Peixes na
Operação da Usina

Ações Mitigadoras
Reflorestamento Ciliar
Programa de Peixamento do Reservatóirio
Programa de Peixamento do Reservatóirio
PAE – Plano de Atendimento a Emergências
Programa de Peixamento do Reservatóirio
Programa de Reflorestamento Ciliar

Disponibilidade de Água

Reflorestamento Ciliar

Prazo de Execução
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

188

7.3 MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTAIS CONSOLIDADA – MEIO SOCIOECONÔMICO

Impacto Meio Socioeconômico

Ações Mitigadoras
Reflorestamento Ciliar

Emprego
Plano de Gestão Sócio Patrimonial
Turismo
Ocupação das Margens do
Reservatório

Plano de Gestão Sócio Patrimonial

Prazo de Execução
Permanente
Permanente
Permanente
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