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PARECER ÚNICO

PARECER ÚNICO
Nº 430170 / 2008
SUPRAM JEQ
Indexado ao(s) Processo(s) Nº: 16610/2007/001/2008
Tipo de processo:
Licenciamento Ambiental ( X ) Auto de Infração (

)

1. Identificação
Empreendimento (Razão Social) /Empreendedor (nome
CNPJ / CPF:
completo):
QUARTEL UM ENERGÉTICA S.A.
09.015.347/0001-82
Empreendimento (Nome Fantasia)
Inscrição Estadual:
PCH QUARTEL I
Municípios:
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, GOUVEIA E SANTANA DE PIRAPAMA - MG
Atividade predominante:
BARRAGEM DE GERAÇÃO DE ENERGIA - HIDRELÉTRICA
Código da DN e Parâmetro
E-02-01-1 (CAPACIDADE INSTALADA: 30 MW, ÁREA INUNDADA: 33 ha)
Porte do Empreendimento
Potencial Poluidor
Pequeno ( X ) Médio ( ) Grande ( )

Pequeno ( ) Médio ( ) Grande ( X )

Classe do Empreendimento
I( )

II ( )

III ( )

IV ( )

V (X)

VI ( )

Fase Atual do Empreendimento
LP ( X )

LI ( )

LO ( )

LOC ( )

Revalidação ( )

Ampliação ( )

Localizado em UC (Unidades de Conservação)?
(X ) Não

(

) Sim⇒⇒⇒ _____________________________________________

Bacia Hidrográfica: ___RIO SÃO FRANCISCO_____________
Sub Bacia ___RIO DAS VELHAS

–

RIO PARAÚNA______________
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2. Histórico
Inspeção/Vistoria/fiscalização Relatório de
Inspeção/Vistoria/Fiscalização Nº:
( ) Não
( X ) Sim
0083/2008S
Notificações Emitidas Nº:

Advertências Emitidas Nº:
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Data:
10/06/2008
Multas Nº:

2.1 Descrição do histórico:
Com intuito de adequação ambiental, o empreendimento Quartel Um Energética S.A. protocolou na
SUPRAM/JEQ um FCEI de Infra-Estrutura de Energia em 06/11/2007, sendo gerado o FOBI (Nº
573959/2007) na mesma data. O processo (16610/2007/001/2008) foi formalizado em 13/02/2008
na SUPRAM/CENTRAL. Em 25/02/2008 o referido processo foi transferido para a SUPRAM/JEQ.
O empreendimento foi vistoriado em 03/06/2008, sendo gerado o Relatório de Vistoria Nº
083/2008S. Em 07/07/2008 foram solicitadas Informações Complementares, através do Ofício Nº
453/2008, que foram protocoladas na SUPRAM/JEQ em 24/07/2008.
Os estudos ambientais, EIA - Estudo de Impacto Ambiental - e RIMA - Relatório de Impacto
Ambiental -, foram elaborados sob a responsabilidade da empresa de consultoria ambiental Limiar
Engenharia Ambiental, CNPJ 65.308.025/0001-00, sendo responsável pela gerência técnica o
Engenheiro Químico Rogério Yukio Suzuki, CRQ 02301399 2ºR e sendo responsável pela
coordenação técnica o Biólogo Lucas Grandinetti Amado de Sousa, CRBIO 44064/04-D (ART:
494/07). As informações relativas às características do empreendimento foram transcritas do
Projeto Básico de Engenharia da PCH Quartel I, elaborado sob a responsabilidade da empresa
Hidrotérmica S.A., CNPJ: 02.281.472/0001-95.
3.

Controle Processual

O presente processo encontra-se formalizado e em consonância com o enquadramento previsto na
Deliberação Normativa COPAM nº 74/2004.
O empreendimento abrangerá áreas limítrofes dos municípios de Conceição do Mato Dentro,
Gouveia e Santana do Pirapama, constando no processo, declarações de conformidade (fls.15/17),
nos termos do § 1º do art. 10 da Resolução CONAMA nº 237/97.
O requerimento do pedido de Licença Prévia foi devidamente publicado em periódico local (fl.593),
bem como no “Minas Gerais” (fl.596), conforme previsão contida nos artigos 2º e 4º, da
Deliberação Normativa COPAM nº 13/1995.
A Audiência Pública foi realizada nos termos da Deliberação Normativa COPAM nº 12/94
(fls.598/626).
O empreendimento possui registro junto a ANEEL, nos termos da Resolução ANEEL nº 395, de
04 de dezembro de 1998. Porém, deverá constar como condicionante para a formalização da
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Licença de Instalação, autorização da Aneel, para o aproveitamento do potencial hidráulico,
nos termos do art.26, I da Lei Federal nº 9.427, 26 de dezembro de 1996, que disciplina o
regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica e dá outras providências.
A natureza deste tipo de empreendimento está exclusivamente ligada à intervenção direta sobre
Áreas de Preservação Permanente - APP. Contudo, obras de infra-estrutura de energia estão
amparadas legalmente, como de utilidade pública, nos termos do art.2, I alínea “b” da
Resolução CONAMA nº 369/2006, tornando possível a autorização para esta intervenção, uma
vez que foram analisados e não verificados outros fatores impeditivos, neste parecer único.
Foi formalizado o processo técnico de APEF - Autorização para Exploração Florestal - (504/2008),
para intervenção em APP, que deverão ser parte integrante da Licença de Instalação. A análise da
viabilidade ambiental desse processo foi realizada. As informações relativas à parte florestal foram
analisadas no item 7.1.1, deste parecer único.
A obrigatoriedade de Reserva Florestal Legal nas propriedades rurais atingidas pelo
empreendimento, deverá ser observada na Licença de Instalação, quando da análise do processo
de APEF.
Foram formalizados os processos técnicos de Outorga (nº 1018/2008 e nº 1019/2008), para
aproveitamento energético, que deverão ser parte integrante da Licença de Instalação, com a
participação do CBH – Velhas, nos termos do art.43, V da Lei Estadual nº 13.199/1999. A análise
da disponibilidade hídrica desses processos foi realizada no item 7.2.5, deste parecer.
No item 7.3.1, deste parecer, consta a existência de sítio histórico – arqueológico, devendo, dessa
forma, ser exigido como condicionante para a formalização da Licença de Instalação,
manifestação do IPHAN sobre o Diagnóstico Arqueológico apresentado pelo empreendedor,
nos termos da Portaria IPHAN nº 230, de 17 de dezembro de 2002.
Conforme exposto neste parecer, ficou caracterizado o significativo impacto ambiental do
empreendimento, ensejando a incidência da compensação ambiental prevista no art. 36 da Lei
Federal nº 9.985/2000.
Nos termos acima, encerra-se o presente controle processual.
Enfim, encontra-se devidamente formalizado e instruído o processo de Licença Prévia em tela.
4.

Introdução

O presente parecer tem por objetivo subsidiar o julgamento do pedido de Licença Prévia da
Pequena Central Hidrelétrica Quartel Um Energética S.A. Foram apresentados os estudos
ambientais necessários (Estudo de Impacto Ambienta - EIA e Relatório de Impacto Ambiental RIMA), bem como as informações/estudos solicitados nas Informações Complementares. A análise
técnica foi baseada na avaliação dos referidos estudos, na vistoria técnica realizada na área do
empreendimento e nas informações colhidas na Audiência Pública.
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Serão descritas , ao longo des se parecer, a caracterização do empreendimento, as autorizações
ambientais, a caracterização sócio-ambiental, a descrição dos impactos sócio-ambientais, as
medidas mitigadoras e as compensações ambiental e florestal.
5.

Caracterização do Empreendimento

O empreendimento PCH Quartel I possuirá as seguintes características principais:
· Potência instalada: 30,0 MW
. Disponibilidade Total: 98,01 %
· Área de drenagem: 1.592,5 km²
· Número de grupos geradores: 3 unidades
· Turbina: Francis Horizontal
. Rendimento do Conjunto Turbina-Gerador: 89%
· Vazão máxima turbinada: 39,62 m³/s
. Vazão mínima turbinada: 2,64 m³/s
· Vazão média de longo termo: 29,64 m³/s
· Vazão remanescente: 1,45 m³/s
· NA (Nível de Água Operacional) Normal Montante: 915,0 m
· NA máximo Maximorum: 920,60 m
· NA Normal de Jusante: 825,0 m
· Queda bruta: 90,0 m
. Perda Hidráulica: 2,557m
. Queda Líquida (Queda Bruta – Perda Hidráulica) 87,443m
· Estrutura da barragem: concreto
· Altura média da barragem: 25,5 m
· Área do reservatório (no NA Máximo Normal): 0,33 km ² (33 ha)
· Volume do reservatório (no NA Máximo Normal): 2,22 x 106m³
· Tipo de vertedouro: soleira livre
· Circuito de adução: túnel
· Comprimento do conduto forçado: 102,3 m
. Tipo de Operação: “a fio d’água”
5.1

Definição das Áreas de Estudo

Para o estudo sócio-ambiental do empreendimento foram consideradas as seguintes áreas de
intervenção: Área Diretamente Afetada (AD A), Área do Entorno (AE) e Área de Influência (AI).
Para o Meio Natural a Área de Influência foi definida pelas micro-bacias dos cursos d’água que
são contribuintes diretos do Rio Paraúna, na região de implantação do empreendimento. Com
relação à qualidade da água, a AI foi considerada como a bacia de drenagem à montante do futuro
barramento da PCH Quartel III, por ser a última PCH localizada em cascata no rio Paraúna, bem
como uma fração do rio à jusante, no trecho de vazão restituída. Ressalta-se que as PCHs Quartel
I e II estarão localizadas à montante da PCH Quartel III, e portanto contempladas na AI. Para a
ictiofauna a AI foi considerada como todo o trecho do rio Paraúna onde será inserido o Complexo
Quartel.
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A Área de Entorno (AE) foi delimitada pelos primeiros topos de encostas marginais ao futuro
reservatório e das estruturas da barragem e auxiliares, por corresponder a uma superfície que
guarda uma estreita relação com o empreendimento. Assim, a AE apresenta um limite de variadas
distâncias do rio Paraúna na região do empreendimento, de acordo com as características naturais
da topografia local.
A Área Diretamente Afetada (ADA) abrange todos os locais a serem diretamente atingidos pelo
empreendimento, tais como canteiro de obras, casa de força, reservatório etc. Especificamente
para os ecossistemas aquáticos, a ADA se refere ao trecho do rio Paraúna, situado entre o início
do remans o do futuro reservatório e a casa de força da PCH Quartel I.
Para o Meio Sócio-Econômico a Área de Influência (AI) foi definida como os municípios de
Conceição do Mato Dentro, Gouveia e Santana de Pirapama, em cujos territórios o
empreendimento objeto desse estudo será implantado.
Não existem núcleos ou aglomerações urbanas (sejam distritos ou povoados) nas proximidades
dos estabelecimentos rurais diretamente afetados pelo empreendimento e que servissem como
referência para a população da Área Diretamente Afetada. Dessa forma, a Área de Entorno (AE)
para o meio socioeconômico compreende as sedes municipais de Conceição do Mato Dentro,
Gouveia e Santana de Pirapama. Portanto, a descrição das informações relativas à AE, em função
da importância das sedes municipais como centros de coordenação e atendimento sócio-político e
administrativo, será feita de forma integrada à descrição da AI.
A Área Diretamente Afetada (ADA) é constituída por três estabelecimentos rurais existentes na
região de inserção do aproveitamento hidrelétrico, dois deles pertencentes ao mesmo proprietário,
os quais terão terras afetadas pela formação do reservatório, pela Área de Preservação
Permanente (APP) e pela implantação das estruturas da obra, tais como barragem, casa de força,
tomada d’água, circuito adutor, bota-foras, acessos e canteiros de obras.
5.2

Localização e Acessos

O empreendimento em análise trata-se, conforme fora anteriormente especificado, de uma
barragem para geração de energia hidrelétrica a ser instalada no rio Paraúna, afluente da margem
direita do rio das Velhas, pertencente à Bacia Hidrográfica Federal do rio São Francisco. Sua área
de implantação atingirá os municípios de Conceição do Mato Dentro, Gouveia e Santana de
Pirapama, em Minas Gerais.
A PCH Quartel I, segundo o EIA, será construída nas proximidades das coordenadas SAD 69,
UTM 7935730N /618070L, presentes na carta topográfica Presidente Kubitschek elaborada pelo
IBGE. O acesso à área é realizado pela BR-259, sentido Curvelo - Gouveia (Diamantina). O local
previsto para o barramento da PCH Quartel I dista 22,5 km da ponte de concreto sobre o rio
Paraúna, na BR-259. O acesso atualmente utilizado para chegar à área é feito por uma estrada
vicinal que liga a referida rodovia, nas proximidades da Usina Eólica da CEMIG, à Fazenda da
Prata, de propriedade do Sr. Albanor. Assim, percorre-se 12,3 km da referida BR até uma ponte de
madeira sobre o rio Paraúna, nas proximidades do futuro barramento. Esse acesso será
melhorado, conforme foi informado nas Informações Complementares ao EIA.
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Visando obter maiores informações sobre a abertura dos acessos foi pedido no item 1 do ofício de
Informações Complementares: “Apresentar estudo de viabilidade para abertura de acessos, com
indicação do método a ser utilizado e dos pontos de intervenções em corpo d’água e necessidade
de supressão de vegetação.”
Assim, foi apresentado estudo de viabilidade para abertura dos acessos inexistentes (que ainda
serão abertos) para chegada aos locais das estruturas . Ressaltando-se que esse estudo priorizou
apenas os locais onde não existem infra-estruturas de acessos, tendo em vista que nos acessos
existentes não haverá necessidade de intervenções abruptas, necessitando apenas de melhoria e
reforço nas estruturas. Metodologicamente, para realização dos estudos, os acessos foram
percorridos a pé seguindo o traçado proposto pela engenharia.
O acesso proposto às PCHs será promovido por um anel que iniciará na rodovia BR-259 no
sentido Curvelo - Gouveia (Diamantina), no mesmo acesso da PCH Paraúna, a 52,4km da cidade
de Curvelo. No total, os acessos abrangem 27,68km, sendo 18,81km de vias existentes (a serem
melhoradas) e 8,87km de vias a serem abertas (inexistentes). Serão necessários 13 bueiros em
cursos de água (intermitentes/perenes) e uma ponte suspensa para travessia do rio Paraúna.
Partindo-se da BR-259, percorre-se, até o barramento da PCH Paraúna, aproximadamente 3,7 km.
Daí os trechos foram divididos, para facilitar a localização, em seis trechos pré-determinados.
Esses trechos são detalhados abaixo.
Trecho 1: PCH Paraúna - travessia do rio Paraúna
Distância aproximada: 2,1km - 1,5km existente e 0,6km inexistente (área de inundação)
Observação: 1 ponte
Trecho 2: travessia do rio Paraúna - barramento PCH Q3
Distância aproximada: 1,47km inexistente (inclinação moderada a acentuada)
Próximo às estruturas: Casa de força PCH Q3, Chaminé de equilíbrio PCH Q3, Túnel de acesso
ao túnel de adução PCH Q3
Observação: 2 bueiros em cursos de água intermitentes
Trecho 3: barramento PCH Q3 - Chaminé de equilíbrio PCH Q2
Distância aproximada: 1,1km inexistente (inclinação acentuada)
Próximo às estruturas: Alça de acesso Casa de força PCH Q2
Trecho 4: Chaminé de equilíbrio PCH Q2 - barramento PCH Q2
Distância aproximada: 2,4km inexistente (inclinação acentuada)
Próximo às estruturas: Túnel de acesso ao túnel de adução PCH Q2
Observação: 1 bueiro em cursos de água intermitentes
Trecho 5: barramento PCH Q2 - Chaminé de equilíbrio PCH Q1
Distância aproximada: 1,7km inexistente (inclinação moderada a acentuada)
Próximo às estruturas: Casa de força PCH Q1
Observação: 2 bueiros em cursos de água intermitentes
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Trecho 6: Chaminé de equilíbrio PCH Q1- Túnel de acesso ao túnel de adução PCH Q1
Distância aproximada: 1,6 km inexistentes (inclinação acentuada)
Observação: 2 bueiros em cursos de água
No acesso já existente, serão construídos do fim do trecho 6 até a BR-259 mais 3 bueiros em
cursos de água.
5.3

Infra-estrutura geral e do Canteiro de Obras

Segundo informado no EIA, não serão necessárias edificações para abrigo dos operadores e
pessoal de manutenção da usina e subestação quando da conclusão da usina. A residência dos
operadores e de estadia do pessoal de manutenção possivelmente será estabelecida na localidade
de Santana de Pirapama.
As áreas necessárias estarão concentradas junto à casa de força. O anexo do bloco principal da
casa de força abrigará, além da sala de controle, um escritório de administração, instalações
sanitárias e de descanso dos operadores.
As estruturas civis e áreas destinadas à usina, principalmente a casa de força, barragem,
tomada d’água e a subestação, serão protegidas por cercas, com postes de concreto pré-formado,
e portões com travas de segurança e sistema de alarme.
As estruturas e obras civis contarão com as instalações indicadas em seguida:
· Drenagem de águas pluviais;
· Distribuição de água canalizada;
· Esgoto sanitário;
· Estabilização de terrenos e taludes ;
· Iluminação externa;
· Proteção contra descargas atmosféricas e Aterramento.
Com relação às obras temporárias, a implantação da hidrelétrica contará com as seguintes obras
temporárias de apoio no canteiro de obras:
. Escritório de administração, apontamento e segurança do trabalho - 129 m²
. Instalações sanitárias, banho, vestiário e descanso temporário - 235,25 m²
. Ambulatório médico - 29 m²
. Refeitório, cozinha e instalações anexas -155 m²
. Oficina de veículos e abastecimento de combustíveis - 200 m²
. Reservatório de água potável - 25 m³
. Fossas e sumidouro de esgotos - 32,56 m²
. Apoio de campo e escritório, sanitários e depósito - 1.033,44 m²
. Transformadores e geração de energia - 140,7 m²
Já durante a construção da usina, serão erguidos barracos de madeira para acomodar a
administração da obra, almoxarifado, cozinha, sanitários, etc. Estes ficarão localizados em um
altiplano a ser destinado para estas edificações justamente ao lado da região onde será instalada a
subestação da usina, ou então de acordo com a conveniência das empreiteiras que ali se
acomodarão.
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Quanto aos materiais naturais de construção, a proximidade aos diversos municípios da região
garante a disponibilidade de todos os materiais de construção necessários às obras em
perspectiva. Próximas ao empreendimento, existem jazidas minerais em exploração, que
abastecem a construção civil dos municípios e estradas da região.
O local do aproveitamento é pouco provido de material argiloso para uso nas ensecadeiras e na
barragem, e o pouco que existe está localizado nas regiões mais altas e com patamares de menor
declividade. A região da bacia hidrográfica do Paraúna é rica em depósitos de areia,
principalmente de granulometria média a grossa, e cascalho em função dos tipos litológicos que
ocorrem na área, da ação erosiva de minerações e da energia de transporte do rio.
Os materiais pétreos e terrosos necessários para a implantação das obras definitivas e/ou de
desvio do rio, podem ser obtidos das escavações obrigatórias, ou jazidas localizadas
preferencialmente à montante do eixo, em áreas a serem inundadas pelo reservatório.
Ressalta-se que todo recurso natural utilizado na obra deverá provir de áreas ou empresas
regularizadas ambientalmente, nos termos do Decreto Lei Nº 227/67 e da DN 74/04.
5.4

Estudos Energéticos

A partição de queda do rio Paraúna constitui parte integrante do “Estudo de Inventário Simplificado
de Trecho Segmentado entre o Remanso do Reservatório da PCH Paraúna e a Localidade de
Cemitério do Peixe”, trabalho este aprovado pela ANEEL por meio do despacho n° 637, de
3/8/2004. Neste Estudo de Inventário consta a implantação das PCHs Quartel I, II e III, localizadas
em cascata no rio Paraúna, sendo que o desnível aproximado entre o barramento da PCH Quartel
I e casa de força da PCH Quartel III é de 254 metros em aproximadamente 9,5 km de extensão. O
Projeto Básico da PCH Quartel I recebeu a anuência da ANEEL através do despacho n° 482, de
27/02/2007.
Com relação aos aspectos econômicos e energéticos adotados, as informações básicas para a
avaliação energética da PCH Quartel I, bem como a preparação do arranjo preliminar para o
aproveitamento, foram consolidadas, conforme informações constantes no EIA, a partir dos
estudos de inventário da bacia do rio Paraúna e complementadas com os estudos hidrológicos,
topográficos, geológicos e ambientais baseados em campanhas de pesquisas de campo.
A avaliação econômico-energética tem como principal função definir o chamado “Ponto Ótimo de
Motorização” do aproveitamento, ou seja, a “Potência Instalada” ideal e seu correspondente
benefício energético. Tal avaliação permite definir também as principais características dos
equipamentos eletromecânicos, bem como as demais informações necessárias ao prédimensionamento das estruturas hidráulicas. Destaca-se que, conforme a Resolução ANEEL n°
407/2000, o termo “Potência Instalada” deve ser entendido como o valor da Potência Ativa a ser
instalada nos bornes de saída dos geradores.
De um modo geral, sabe-se que o aumento da potência instalada em uma usina proporciona
ganhos de Energia Média Gerada. Esse ganho de Energia Média Gerada satura-se rapidamente a
partir de uma determinada faixa de potência. Isso significa que, a partir desta faixa de valores, não
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é mais interessante aumentar o valor da potência, pois os benefícios incrementais são
desprezíveis.
Com relação à análise custo-benefício, a energia garantida (Energia Média gerada ao longo de
um período, chuvoso a seco, calculada de acordo com a Vazão Média de Longo Termo) da PCH
Quartel I e seu respectivo fator de capacidade (Também conhecido como fator de potência, isto é
o resultado da divisão da energia garantida pela potencia instalada) para cada alternativa de
motorização foram calculados a partir das vazões naturais médias mensais, levando em
consideração os aspectos ambientais, sócio-econômicos e operacionais. No aspecto ambiental foi
considerada a manutenção da vazão mínima à jusante da barragem de 70% da vazão mínima de
sete dias de duração e dez anos de retorno (70% da Q7,10). No aspecto operacional foi
considerado como vazão mínima de engolimento, 40% da vazão máxima de engolimento da
turbina.
Os benefícios anuais resultantes das simulações energéticas para várias alternativas de
motorização da PCH Quartel I são indicados no quadro abaixo:
Potência
Instalada (MW)

Energia Assegurada
(MW médio)

Fator
de
Capacidade (%)

Geração Anual
(MW/h)

Incremento
(MW médio)

25
26
27
28
29
30
31
32

14,13
14,42
14,69
14,95
15,20
15,43
15,66
15,87

56,5
55,5
54,4
53,4
52,4
51,4
50,5
49,6

123.779
126.319
128.684
130.962
133.152
135.167
137.182
139.021

0,29
0,27
0,26
0,25
0,23
0,23
0,21

Conforme assinalado no quadro acima, considerando a potência instalada selecionada (“Ponto
Ótimo de Motorização”) 30 MW, resulta em 15,43 MW médios de energia assegurada com fator de
capacidade de 51,4%. A geração anual com índice de disponibilidade (Percentual de tempo que as
PCHs estarão disponíveis para a geração de energia, já descontados as paradas e manutenções
dos equipamentos) calculado de 98,01% resulta em 135.166,8 MW /h anuais.
A operação da usina será do tipo “a fio d’água”, isto é, praticamente toda água passará pela casa
de força com o mínimo de tempo de permanência no reservatório.
Com relação à simulação energética, o modelo utilizado é similar ao modelo de usinas
individualizadas MSUI da Eletrobrás, ou seja, considera a operação da usina mês a mês segundo
o histórico de vazões médias mensais geradas para o local, permitindo a determinação da energia
assegurada, vazões turbinadas e respectivas permanências.
Com relação à determinação das quedas de projeto e referência e do número de unidades
geradoras, a quantidade de unidades geradoras foi determinada através da simulação energética
para uma, duas ou três unidades, com a potência instalada de 30 MW e demais características do
aproveitamento selecionado. Assim, a alternativa selecionada é aquela com três unidades
geradoras, pois esta representa o melhor aproveitamento do potencial hidro-energético,
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principalmente em períodos de baixas vazões afluentes. No desenvolvimento dos estudos
energéticos foi utilizada a série de vazões naturais médias mensais geradas para o local da PCH
Quartel I, correspondente ao período de 1976 a 2005.
Com relação à determinação do nível operativo mínimo do reservatório, a definição dos níveis
d’água operacionais - NA’s - do reservatório da PCH Quartel I foi condicionada pelos parâmetros
técnicos da “Divisão de Quedas Selecionada do rio Paraúna”. Também foram considerados
levantamentos topográficos realizados na fase de Projeto Básico, os quais permitiram um traçado
do perfil longitudinal do rio Paraúna, no trecho situado entre um ponto à montante do eixo da
barragem e outro situado à jusante do canal de fuga do aproveitamento. Desse modo, foram
confirmadas as cotas 915,00 m para o Nível D’água Máximo Normal de Montante - NAmont e,
825,00 para o Nível D’água Máximo Normal do Canal de Fuga - NAjus.
5.5

Arranjo Geral e Principais Estruturas

Conforme descrito no EIA, o arranjo geral selecionado será do tipo derivação, apresentará uma
barragem vertedoura com soleira livre, cuja crista deverá situar-se na elevação 921,50 m, uma
tomada d’água situada na ombreira esquerda, em posição imediatamente a montante do eixo do
barramento, circuito hidráulico de adução composto por túnel de adução e chaminé de equilíbrio,
conduto forçado, casa de força e canal de fuga.
O desvio do rio será feito em duas etapas, sendo a primeira composta pela escavação de um
canal lateral na margem esquerda do rio Paraúna. Nesta fase, deverão ser escavados e
construídos a tomada d’água, a adufa de desvio e parte da barragem vertedoura. Na segunda
etapa deverão ser construídas duas barragens ensecadeiras, executadas em solo e enrocamento
e terão a função de manter a região central onde será construído o restante da barragem
vertedoura devidamente seca.
A adufa de desvio terá uma abertura interna de 3,50 m (largura) x 4,00m (altura). A estrutura da
adufa destinada ao fechamento do canal de desvio deverá ser em concreto armado, com 1
abertura de 3,50 m (L) x 4,00 m (H), localizada no próprio canal de desvio. Cada abertura
encontra-se provida de duas ranhuras para colocação de comportas metálicas de fechamento.
O projeto do desvio do rio prevê a construção de duas comportas ensecadeiras de enrocamento
(montante e jusante), com impermeabilização por solo lançado. A ensecadeira de montante terá
coroamento na elevação 902,00 m e protegerá a área de construção da barragem contra cheias de
149 m³/s. O maciço de enrocamento da ensecadeira será lançado no leito do rio, em ponta de
aterro. A impermeabilização será lançada por montante, a partir do maciço de enrocamento.
Após o término das obras de construção da barragem em CCR (Concreto Compactado a Rolo) e
do circuito hidráulico de geração, deverá ser realizado o fechamento do rio por meio das comportas
da adufa de desvio.
Após a entrada em operação da usina, a adufa de desvio servirá eventualmente como
“desarenador”, ou seja, a adufa deverá ter sua comporta aberta para passagem de sedimentos,
acumulados próximos à tomada d’água.
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O sistema de derivação da vazão residual será instalado no corpo da barragem de concreto, em
local mais próximo de sua margem esquerda, e será constituído por uma entrada hidráulica, a ser
protegida por uma grade fixa, seguida por uma tubulação de aço DN 500 mm de diâmetro interno e
espessura da chapa de 1/4”, terminando em uma válvula dispersora na face jusante da estrutura
da barragem. A válvula terá capacidade para descarregar 1,45 m³/s. Sua atuação somente deverá
ocorrer durante a fase de operação da usina.
Adotou-se uma barragem de CCR para fechamento do vale, em seção homogênea de concreto
compactado a rolo, com crista na elevação 921,50 m, com borda livre 0,50 m em relação ao NA
máx. maximorum, na elevação 920,60 m. O talude de jusante é inclinado de 1 V (Vertical) : 0.83 H
(Horizontal) à jusante e vertical à montante. A largura na crista foi fixada em 4,20 m. A altura
máxima sobre a fundação é de 25,50 m. O comprimento total da crista da barragem, incluindo os
muros das margens esquerda e direita, é de 73,20 m. O comprimento total do vão livre do
Vertedouro é de 41,60 m. No talude de montante está prevista uma camada de concreto
convencional de 30 cm de espessura, sendo que a montante existirá apenas CCR.
O vertedouro terá uma soleira livre em perfil “Creager” tradicional, com crista na elevação 915,00
m, coincidente com o NA (Nível de Água) normal de operação e foi dimensionado para escoar a
vazão milenar de 1.320,73 m³/s (TR = 1.000 anos) e verificado para a vazão decamilenar, ou seja,
com tempo de recorrência igual a 10.000 anos. A largura da estrutura (L) foi estimada em 41,60 m.
A dissipação da energia vertida se dará em parte pelo efeito dos “degraus” de CCR a jusante, parte
sobre a calha de concreto do vertedouro e, o restante, por sobre o maciço rochoso a jusante. Cabe
registrar que se adotou uma calha curta, em função das boas qualidades do maciço e da pequena
descarga específica adotada. Dessa forma, não se esperam problemas de erosão regressiva à
jusante do vertedouro.
Segundo o EIA, o túnel de adução que levará a água da barragem da PCH Quartel I até a casa de
força está locado ao longo de um morro de quartzito muito fraturado e pertencentes a formação
litoestratigrafica Córrego dos Borges. O fraturamento é sistemático e possui uma repetição de 5 em
5 metros. A maior parte das fraturas é junta, sem espaçamento o que favorece a resistência da
estrutura. Porém há varias fraturas onde serão necessários revestimentos para sua sustentação.
Os quartzitos desta unidade em geral são silicificados, muito resistentes a erosão, porém variações
na composição (conteúdo de muscovitas e outros filossilicatos) podem comprometer a
competência e resistência mecânica da rocha. Nos morros essas porções são caracterizadas
principalmente pela presença de ravinas e pequenas vertentes de água em direção ao rio.
Visando obter maiores informações sobre o túnel de adução, foi solicitado no item 2 das
Informações Complem entares : “Apresentar informações sobre o túnel de adução, tais como,
fraturas no maciço, transposição de córregos, método de perfuração e revestimento.” Foram
acrescentadas algumas informações especificamente geológicas, que não serão aqui descritas.
Outras informações acrescentadas são descritas a seguir.
O túnel adutor da PCH Quartel I será escavado por método convencional, ou seja, com uso de
explosivos, denominados “Drilling and Blasting” (DB), tendo sido consideradas para o túnel as
necessidades de suporte e revestimento em função da classificação geométrica do maciço.
Garantindo a segurança dos colaboradores e equipamentos durante a perfuração, colocação de
explosivos, detonação e remoção de entulho em todo o ciclo de escavação, todas as medidas
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adicionais para garantir a estabilidade da escavação serão tomadas. A perfuração do túnel ficará a
cargo da empresa Toniolo, Busnello S.A. – Túneis, Terraplanagens e Pavimentações, cuja matriz
está localizada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
O túnel de adução deverá ser capaz de aduzir a vazão máxima turbinada no valor de 39,62 m³/s e
terá dois trechos principais: o primeiro em baixa pressão, com 3.779,43 m e declividade 2,23%, e o
segundo em alta pressão com 232,77 m de extensão. Os trechos de baixa e de alta pressão serão
divididos pela chaminé de equilíbrio. O trecho em alta pressão terá em seus últimos 50 m, uma
blindagem em aço, com diâmetro interno igual a 3.400 mm.
Chaminé de equilíbrio é um reservatório de eixo vertical, posicionado no final do trecho do túnel
em baixa pressão e imediatamente à montante do trecho em alta pressão. A chaminé de equilíbrio
possui a finalidade de amortecer as variações de pressão decorrente do fechamento rápido da(s)
turbina(s) e de armazenar água para fornecer ao trecho do circuito adutor de alta pressão até que
se restabeleça o regime contínuo.
A chaminé de equilíbrio terá diâmetro interno igual a 6,50 m, altura total de 117,00 m e será
composta por dois elementos estruturais distintos. O primeiro será externo e construído em
concreto armado, com 4,05 m de altura. O segundo será escavado verticalmente em rocha, com
112,95 m de profundidade.
A tomada d'água, posicionada na ombreira esquerda, é uma estrutura de gravidade tradicional,
em torre, projetada para a vazão de 39,62 m³/s . Está prevista a instalação de uma comporta
vagão (3,50 m de largura por 4,00 m de altura), para controle das vazões aduzidas.
O conduto forçado está dividido em dois trechos principais. O primeiro trecho, com 3.400 mm de
diâmetro, corresponde a blindagem na saída do túnel e possui 50 m de comprimento. O segundo
trecho principal vai desde o emboque de saída do túnel até a casa de força, incluindo a trifurcação,
com um comprimento médio total de 52,30 m. A partir da trifurcação, têm-se três trechos com
1.800 mm de diâmetro, os quais irão se conectar aos três grupos de turbina-gerador.
A casa de força será uma estrutura convencional, do tipo: “abrigada” e foi projetada para conter 3
(três) unidades geradoras, do tipo Francis Horizontal, com potência nominal igual a 10.310,00 kW
para cada uma das turbinas. Suas principais dimensões são: 56,66 m de comprimento
(paralelamente ao fluxo) e 15,53 m de largura (perpendicularmente ao fluxo). A altura da estrutura
é de aproximadamente 16,00 m (considerando desde o piso principal até o teto). A altura máxima
da casa de força, considerando-se desde a profundidade total de escavação é de 23,0 m.
O canal de fuga será escavado parte em solo e parte em rocha e foi dimensionado para escoar as
vazões turbinadas em seção trapezoidal convencional. Sua largura é de cerca de 40,00 m. Sua
extensão total, considerando a linha média será de 49,20 m (ponto médio). O canal de fuga da
uma PCH Quartel I está imediatamente à jusante do barramento da PCH Quartel II, isto é, o início
do reservatório praticamente limitando a queda bruta. Percebe-se, assim , reservatórios bastante
encaixados (pouca extensão transversal) e também de pouca extensão longitudinal. Visto que o
comprimento do reservatório da PCH Quartel II é de 1,7 km, enquanto que da PCH Quartel III é
ainda menor, 800m. Nessas extensões o remanso é imperceptível.
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A inserção da PCH Quartel I no sistema interligado deverá será feita em 138 kV à subestação da
CEMIG em Diamantina. Com relação aos equipamentos elétricos principais, o gerador deverá ser
capaz de fornecer potência ativa e reativa e manter estabilidade de tensão acoplado em linha
longa, com carga reduzida e sem carga, considerando a possibilidade de operação com a
subestação de Diamantina em vazio.
O regime de operação do gerador será contínuo, para sistema isolado e interligado, como gerador
e compensador síncrono, faixa de temperatura ambiente ente - 5 ºC e 40 ºC, umidade relativa até
90 %, altitude acima de 500 m e abaixo de 1000 m. A refrigeração deve ser a ar em circuito aberto,
sem trocadores de calor ar/ água.
O gerador síncrono trifásico terá potência de 11,11 MVA, 6.900 V, fator de potência de 0,9, eixo
horizontal, excitatriz brushless, regulador automático de tensão e seus acessórios. A potência nos
terminais do gerador será de 10,00 MW.
O gerador será interligado ao transformador elevador. Os transformadores elevadores TR1, 2 e
3, de 6,9 / 138 kV, 11 MVA, serão instalados sobre trilhos no pátio da subestação, no lado externo
do edifício da casa de força. Serão do tipo isolado em óleo mineral, trifásico, conexão triângulo
estrela aterrada, com comutador de derivações sem carga.
5.6

Subestação e Sistema de Transmissão

As obras e estruturas civis para a subestação consistem na escavação e terraplenagem do pátio
para os equipamentos de alta tensão, drenagem, estabilização de solos, compactação e
revestimento de brita, canaletas de concreto, fundações e bases para os equipamentos, cercas e
portões de proteção de acesso.
A subestação de 138 kV será localizada na margem esquerda do rio, na elevação 831,00 m,
imediatamente ao lado da casa de força. O pátio dos equipamentos de alta tensão será escavado e
revestido com brita. A área destinada aos equipamentos será dotada de drenagem superficial e
profunda, com taludes de aterro e escavação estabilizados contra erosão e água de percolação.
Será protegida de entrada indevida de pessoas e animais ao pátio dos equipamentos de alta tensão
será feita por cerca de alambrado reforçado, postes e colunas de concreto.
A ligação entre a usina e a subestação de Diamantina será feita por uma linha de transmissão em
138 kV, que será construída juntamente com a subestação, com estruturas de concreto pré-formado.
A linha terá aproximadamente 30,00 km de extensão, e seguirá um alinhamento tal que acompanhe
a topografia da parte alta do planalto onde se insere o aproveitamento. As obras civis para a linha de
transmissão compreendem a abertura da faixa de passagem, locação e preparação das fundações
para as estruturas, drenagem, contenções e estabilização de solo e estruturas de concreto da linha.
Destaca-se que a subestação e a linha de transmissão, quando da operação, deverão estar
regularizadas ambientalmente, segundo os parâmetros da DN74/04.
5.7

Reservatório e Trecho de Vazão Reduzida

As características gerais do reservatório são as seguintes:
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· Vida útil do reservatório: 32,22 anos
· Perímetro: 6,9 km
· Profundidade média: 10 m
· Profundidade máxima: 19 m
· Tempo de formação: 0,91 dia
· Tempo de residência: 1 dia
· NA (Tr. 100 Anos): 919,60 m
· NA máx. normal: 915,00 m
· NA máx. maximorum: 920,60 m
· NA mín. normal: 915,00 m
. Volume do reservatório (no NA Máximo Normal): 2,22 x 106 m³
· Área do reservatório (no NA Máximo Normal): 0,33 km ² (33 ha)
. Comprimento: 2,753 Km
. Largura média: 179 m
O volume do reservatório no nível de Água Normal de Operação terá 2.220.000 m³ ou 2,22
bilhões de litros de água. O tempo de residência da água, obtido para 37% das médias mensais
da série histórica (de Jul/1948 à fev/2006), no futuro reservatório da PCH Quartel I é superior a 2
dias. Isto é, tendo em vista que nos períodos de restrição de vazão do rio Paraúna, cujas vazões
sejam inferiores a 12,85 m³/s, a água ficará no reservatório por um prazo superior a 2 dias. Assim,
o reservatório foi tratado no presente estudo, segundo a Resolução CONAMA 357/2005, como
ambiente intermediário ou semi-lêntico, isto é, considerando o tempo de residência da água entre 2
e 40 dias.
O tempo de assoreamento (vida útil) na tomada d’água da PCH Quartel ,I conforme estudos
apresentados no EIA, é de 5,34 anos e de todo o reservatório é de 32,22 anos. Observa-se que é
baixa a expectativa de vida útil para o reservatório que seja compatível com o período de
autorização, ou mesmo com a vida útil dos equipamentos, obras civis e demais benfeitorias das
PCH, se não forem tomadas as devidas medidas mitigadoras (descarga de fundo ou dragagem).
Para cursos d’água com significativa produção de sedimentos ou no caso de pequenos
reservatórios, é necessário verificar o tempo de assoreamento até a soleira da tomada d’água,
bem como a evolução do depósito no volume útil, quando houver, através da distribuição uniforme
e laminar de sedimentos. Considerando a vazão média de longo termo de 29,64 m³/s, temos que
34% dos sólidos passam através do reservatório e 64% dos sólidos ficam retidos no reservatório.
A partir da caracterização do transporte sólido (analisados no item 7.2.5 - Estudos de
Sedimentologia), foram desenvolvidos estudos para avaliação da deposição de sedimentos no
reservatório e da sua vida útil. É sabido que as partículas de maior peso (areias) são
transportadas geralmente por arrasto e são depositadas na entrada do reservatório, sendo que as
menores avançam mais para o meio do lago, indo se depositar ou não, conforme as condições de
peso e velocidade.
É comum também calcular o tempo de assoreamento até a cota da soleira da tomada d’água,
como forma de averiguar a necessidade de serem adotadas medidas preventivas de controle de
sedimentos ou alterações no arranjo geral do barramento. Na realidade, a tendência é de que os
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sedimentos se depositem primeiramente junto à entrada do reservatório e, posteriormente,
evoluam para se depositar junto à tomada d’água.
Assim, diante do exposto, conclui-se de que em um período da ordem de 5 anos o
empreendimento em questão pode sofrer com problemas de sedimentos afetando a tomada
d’água. O presente estudo corrobora a opção já adotada pelo Estudo de Inventário Simplificado,
anteriormente citado, ao projetar que as pequenas barragens devem dispor de descarregadores
de fundo, posicionados próximos às tomadas d’água. Desta forma, mesmo com o assoreamento
do reservatório e conseqüente perda de sua capacidade de armazenamento, preservar-se-á a
tomada d’água, operando-se adequadamente o descarregador, principalmente em épocas
chuvosas.
Aliado ao descarregador de fundo, que tem sua eficácia limitada a um raio bastante próximo à
barragem, recomenda-se a elaboração de um programa de retenção e dragagem periódica de
sedimentos, delimitando a região de dragagem a um ponto próximo à entrada dos reservatórios.
O trecho de vazão reduzida da Quartel I possui cerca de 4,2 km de extensão. O rio Paraúna terá
sua vazão reduzida nos períodos de menor vazão afluente ao reservatório, em decorrência da
derivação de água para geração na casa de força. A vazão mínima a ser mantida após a
construção do empreendimento neste trecho do rio, dentro do período seco (abril a outubro), será
igual a 1,45 m3/s mais o incremento do córrego Contagem. Nos meses de chuva (entre novembro
e março), quando a vazão afluente for superior à capacidade de turbinamento, o vertimento será
incorporado a esta vazão atingindo valores superiores.
6.

Autorizações Ambientais

6.1

Recursos Hídricos – Outorga

Foram formalizados os processos técnicos de Outorga (1018/2008 e 1019/2008) para
aproveitamento energético, que deverão ser parte integrant e da Licença de Instalação. A análise da
viabilidade ambiental e da disponibilidade hídrica desses processos foi realizada. As informações
relativas à hidrologia foram analisadas nos itens 7.2.4 – Qualidade da Água e Liminologia, 7.2.5
Caracterização da Bacia Hidrográfica e Disponibilidade Hídrica e 7.2.6 Estudos de
Hidrossedimentologia
Destaca-se que para a abertura ou reforma dos acessos, conforme anteriormente mencionado,
serão necessários 13 bueiros em cursos de água (intermitentes/perenes) e uma ponte suspensa
para travessia do rio Paraúna. Essas intervenções em curso d’água deverão ser regularizadas
ambientalmente quando do início das atividades.
6.2

Autorização para Exploração Florestal

Na fase de implantação do empreendimento haverá supressão de vegetação para construção da
barragem, abertura de acessos e casa de força, ocasionando perda de indivíduos da flora, assim
como a fuga e/ou perda de indivíduos da fauna.
Praça Dom Joaquim, 112 – Centro – 39100-000 - Diamantina - MG – Telefax: (38) 3531. 2650
E-mail: superintendenciajequitinhonha@yahoo.com.br

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
PARECER ÚNICO

04/08/2008
Folha:

16/ 63

A vegetação a ser suprimida para a instalação da Quartel I é classificada como: Matas Ciliares,
Cerrado e Campo Rupestre. A área de supressão de vegetação será de 15 ha, de acordo com os
estudos do meio biótico e inventário florestal apresentados, sendo que a estimativa do rendimento
lenhoso total da área a ser suprimida é de 689,70 m³.
As propriedades necessárias para implantação da PCH serão adquiridas em duas fases: a primeira
referente às terras destinadas à construção da infra-estrutura e a segunda referente ao enchimento
do reservatório. Sendo assim, a comprovação da aquisição destas propriedades , bem como a
averbação das respectivas Reservas Legais referentes a todas as áreas do empreendimento,
deverá ser oficializada nas fases seguintes de licenciamento.
Destaca-se que a natureza desse tipo de empreendimento está exclusivamente ligada à
intervenção direta sobre Áreas de Preservação Permanente - APP. Contudo, obras de infraestrutura de energia estão amparadas legalmente, como de utilidade pública, tornando possível a
autorização para esta intervenção, uma vez que foram analisados e não verificados outros fatores
impeditivos.
Foi formalizado o processo técnico (504/2008) de APEF - Autorização para Exploração
Florestal, para intervenção em APP, que deverá ser parte integrante da Licença de Instalação. A
análise da viabilidade ambiental desse processo foi realizada. As informações relativas à parte
florestal foram analisadas no item 7.1.1 - Flora.
Diante da análise das informações apresentadas no EIA e das observações feitas no campo
através de vistorias, somos a favor da Autorização para Exploração Florestal em 15 hectares, com
o objetivo da implantação da PCH Quartel I, desde que regularizada a questão fundiária das
propriedades envolvidas.
7.

Caracterização Sócio-Ambiental

O empreendedor apresentou no EIA a descrição da metodologia utilizada e do diagnóstico
ambiental, apontando os procedimentos adotados para os levantamentos do meio físico, biótico e
sócio-econômico. No presente item será apresentado um resumo especificando as conclusões
desses estudos .
7.1

Caracterização do Meio Biótico

Na região do Complexo Quartel existem duas Unidades de Conservação de Uso Sustentável, sob
a categoria Áreas de Proteção Ambiental Municipal (APAM) : Barão e Capivara (Lei 969 de
11/11/2002) em Gouveia e Serra Talhada (Lei n° 591/ 2007 06/12/2007) em Congonhas do Norte.
Essas áreas encontram-se distantes do empreendimento, portanto sua implantação não causará
interferências diretas nas mesmas. A vegetação dessas Áreas de Proteção encontra-se sob a
forma de Cerrado, Campo Rupestre e Mata ciliar
Tendo como referência as áreas Prioritárias para Conservação em Minas Gerais, todo o
Espinhaço Meridional é considerada de Importância Biológica Especial para a conservação da
biodiversidade, enquadrando nesta categoria aquelas que apresentam ocorrência de espécies
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restritas a áreas ou ambientes únicos no Estado. O Espinhaço Meridional apresenta importância
biológica para flora e para todos os grupos de vertebrados (exceto mastofauna), icitiofauna e
invertebrados.
De acordo com o Atlas para Conservação da Biodiversidade , a importância para conservação
de flora e ictiofauna é muito alta, caracterizando áreas com média riqueza de espécies endêmicas,
ameaçadas ou raras e por apresentarem extensos remanescentes significativos, altamente
ameaçados ou com alto grau de conservação. Também para a Herpetofauna, Avifauna e
Invertebrados a caracterização da importância biológica é especial, apresentando áreas de
ocorrência de espécies restritas a essas áreas ou ambientes únicos no Estado.
7.1.1 Flora
Metodologicamente, com relação à Amostragem e Coletas de Dados da Flora, para o
levantamento florístico foram realizadas coletas de materiais botânicos, para que fosse registrado o
maior número possível de espécies no local. Todo o material coletado foi enviado para o
Departamento de Botânica do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas
Gerais. Destaca-se que as amostragens foram realizadas na época seca, sendo que o aumento
amostral durante a época chuvosa resultaria naturalmente numa adição de espécies encontradas.
A classificação das espécies de fanerógamas seguiu o sistema Angiosperm Phylogeny Group II
(AGP II 2003) que é um sistema baseado em critérios morfológicos. Já para as pteridófitas foi
utilizada a classificação proposta por Smith et al.(2006). As identificações foram feitas por
comparação com espécimes depositadas na coleção do BHCB, através de consultas à literatura
pertinente, além do envio de fotos e consultas a especialistas. Para os parâmetros florísticos foram
utilizados índices de diversidade florística que levam em consideração, além do número de
espécies, a proporção de cada espécie na área amostrada. São índices que expressam riqueza e
uniformidade.
A cobertura vegetal da área estudada em geral se encontra em excelente estado de conservação,
com poucas perturbações antrópicas. Espécies invasoras introduzidas são raras e constatadas
apenas em locais de antigos garimpos onde a área foi recuperada. A vegetação encontrada no
empreendimento caracteriza-se em três tipos de formações: Matas Ciliares, Cerrado e Campo
Rupestre.
As Matas Ciliares caracterizam -se com predominância de espécies arbóreas e formação de dossel,
acompanhando os rios. Como espécies arbóreas podemos citar: Angico (Anadanthera ssp),
Embaúba (Cecropia pachystachya), Ingá (Ingá ssp), Ipê (Tabebuia ssp), entre outras.
Os Cerrados caracterizam-se por uma vegetação rala, com espécies de pequeno e médio porte.
Foram encontradas espécies tais como: Barbatimão (Stryphnodendron adstringens ), Ipê Amarelo
(Tabebuia ochracea), Jatobá do Cerrado (Hymenaea stigonocarpa), Araticum (Annona coriaceae),
entre outras.
Os Campos Rupestres apresentam características herbáceo arbustivo, com presença eventual de
árvores pouco desenvolvidas, possuindo espécies típicas, ocupando trechos de afloramentos
rochosos, em solos rasos e pobres em nutrientes com altitude superiores a 900 metros. Devido a
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essas características há ocorrência de espécies raras e endêmicas (espécies com ocorrência
restrita a determinados locais). As espéc ies mais freqüentes encontradas nesse ambiente
pertencem aos seguintes famílias: Velloziaceae (canelas -de-ema), Cactaceae (cactos),
Bromeliaceae (bromélias), Euriocaulaceae (pepalantos) dentre outras.
7.1.2 Fauna
As coletas de espécies da fauna foram autorizadas pelo órgão ambiental competente, IBAMA,
através de autorização específica, qual seja, Licença para captura/coleta/transporte/exposição ou
manutenção de animais silvestres, Nº 305/2007.
7.1.2.1 Herpetofauna
Os estudos de herpetofauna foram realizados nas Áreas de Influência, de Entorno e Diretamente
Afetadas pelas PCHs Quartel I, II e III. Foram realizadas duas campanhas de campo para o
levantamento da herpetofauna, uma no período seco e outra no período chuvoso, totalizando, 56
horas de esforço amostral (7 horas/dia).
As visitas diurnas foram realizadas para seleção e caracterização dos ambientes para
amostragem. Campanhas noturnas foram focadas no grupo dos anuros, uma vez que a maioria
destes se encontra em atividade durante este período.
Os indivíduos anuros foram registrados por busca ativa e a classificação foi feita em campo
(observação direta e por zoofonia) e por meio de comparação dos exemplares coletados com
bibliografia disponível. A distribuição espacial foi analisada segundo o tipo de habitat (lêntico e
lótico) e microhabitat (tipo de substrato onde os indivíduos foram encontrado). Foram selecionados
para amostragem sistemática de anuros, 43 pontos amostrais e 2 transectos de observação,
buscando sempre ambientes heterogêneos, sendo registradas, no total, 22 espécies de anfíbios
anuros pertencentes a 6 famílias e 12 gêneros.
Durante a campanha realizada no período seco do ano foram registradas um baixo número de
espécies em função da baixa disponibilidade de ambientes úmidos. Foram registrados 6 espécies
de anuros: Rhinella schneideri (sapo-boi), Scinax fuscomarginatus (perereca), Hypsiboas cipoensis
(perereca), Hyposiboas albopunctatus (perereca), Hyposiboas lundii (perereca) e Thoropa
maegatympanum. Durante a campanha no início do período chuvoso foram apresentadas 17
espécies, das quais D. minutus (perereca), H. albopuncactatus (perereca), H. lundii (perereca), S.
fuscovarius (perereca), L. ocellatus (peixe), L. labyrinthicus (sapo), L. fuscus (sapo) e P. cuvieri
(perereca), foram as mais abundantes. Ressalta-se que durante esta campanha não foram obtidos
registros de ocorrência de H. cipoensis (perereca), todas as demais espécies registradas durante a
primeira campanha foram novamente registradas durante a segunda.
Nota-se também que as espécies de anuros registradas se distribuem de forma bastante
semelhante entre os ambientes lênticos e lóticos disponíveis.
Os anuros identificados apresentam pelo menos oito modos reprodutivos diferentes, definidos pelo
local da desova, características da desova, taxa e duração do desenvolvimento embrionário,
presença ou não de cuidado parental. Conhecer tais características permitirá avaliar o quão serão
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afetadas com a implantação do empreendimento, principalmente em decorrência da supressão de
habitats.
Foram registrados na área de estudo 06 espécies de répteis: Leptodeira annulata (cobra), Lophis
cf. miliaris, Oxyrhopus guibei (cobra), Bothrops neuwiedi (cobra), Tropidurus torquatus (lagarto) e
Acanthochelys radiolata (cágado amarelo), considerada como quase ameaçada de extinção.
7.1.2.2 Avifauna
Para os estudos da avifauna foram utilizados documentos cartográficos e bibliográficos
relacionados à região onde o empreendimento está inserido. Para o inventário, foi utilizada a
técnica de censos em transectos, com observação visual dos indivíduos e auditiva dos cantos das
aves. Buscou-se registrar, além da biodiversidade, a presença de espécies bio-indicadoras, raras,
ameaçadas de extinção, endêmicas, cinegéticas, estimação, ou que apresentassem algum tipo de
restrição ambiental.
Foram registradas 61 espécies de aves, sendo que 6 espécies de hábitos estritamente
campestres, 9 são de hábitos florestais e 5 vivem durante grande parte do tempo sobrevoando o
ambiente. Foi identificada a espécie sanhaço-de-fogo (Piranga flava), habitando o alto das copas e
árvores esparsas em meio aos campos.
Algumas espécies foram enquadradas como endêmicas sendo elas o rabo-mole-da-serra
(Embernagra longicauda), bico-de-veludo (Schystoclamys ruficapillus), o tié-do-cerrado
(Neothraupis fasciata) e o bico-de-pimenta (Saltator atricollis).
7.1.2.3 Mastofauna
Foram realizadas duas campanhas de campo, uma na estação seca e outra na estação chuvosa.
O levantamento de mamíferos de médio e grande porte foi realizado buscando vestígios e rastros
da mastofuana através de caminhadas em áreas de vegetação nativa e margens de corpos de
água, bem como estradas e acessos existentes nas áreas diretamente afetada e de influência.
Foram também feitas entrevistas com pessoas que conhecem bem a fauna da região. Para os
pequenos mamíferos não voadores foram utilizadas armadilhas (gaiolas de arame e armadilhas do
tipo “Sherman”) para captura dos animais vivos.
Durante as duas campanhas de campo foram registradas 9 espécies , principalmente por meio de
registro de ocorrência. O baixo número de espécies deve-se ao fato de que o ambiente é muito
aberto, com um grande predomínio de campos rupestres, o qual não oferece condições favoráveis
de habitats para mamíferos de médio e grande porte. O mesmo se aplica aos tatus, registrados
através de tocas, que são de difícil escavação, em virtude do substrato rochoso que ocorre na
maior parte da área.
Foram registradas 4 espécies de pequenos mamíferos não voadores, predominando a espécie
Thrichomys apereoidis (rato rabudo), que tem como habitats ambientes rochosos com alta
representatividade em toda região.
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Das espécies encontradas duas encontram-se ameaçadas de extinção, segundo a Lista Oficial de
Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, a onça parda (Puma concolor) e a lontra
(Lontra longicaudis).
7.1.2.4 Ictiofauna
Duas campanhas de campo foram realizadas no período seco para a caracterização qualitativa e
quantitativa da ictiofauna residente no Rio Paraúna. Para a amostragem quantitativa foram usadas
redes de emalhar (diferentes malhas) e para a amostragem qualitativa foram utilizados arrastos
com rede de tela mosquiteiro, peneiras e tarrafas. Entrevistas foram feitas com a população
ribeirinha e com pescadores locais nos pontos amostrados. A pesca de peixes foi autorizada pelo
IEF, através de Licença de Pesca Científica, Nº 041/2007.
Em campo os exemplares coletados foram identificados (algumas identificações foram feitas em
laboratório) e os dados sobre peso corporal, comprimento total e estádio de maturação gonadal
foram obtidos. A identificação de todos os exemplares capturados foi confirmada através de
trabalhos disponíveis na literatura. Foram registradas 15 espécies de peixes para área destinada
ao Complexo Quartel, distribuídas em 10 gêneros, 9 famílias e 3 ordens. Este resultado foi obtido
através da captura de 270 indivíduos durante as campanhas de campo realizadas.
O maior número de espécies foi registrado à jusante da PCH Paraúna (P08), sendo que das 10
espécies capturadas nesse ponto de amostragem 3 são grandes migradoras (dourado, piau
verdadeiro e curimatã). Nos pontos a montante da PCH Paraúna a área de influência direta das
PCHs Quartel I, II e III não foi registrada nenhuma espécie migradora. Tal fato corrobora a idéia de
que a cachoeira da PCH Paraúna constitui barreira natural intransponível à migração ascendente
de populações de peixes da bacia do Rio São Francisco, residentes a jusante desta cachoeira,
além disso, este fato justifica o pequeno número de espécies registradas nos estudos
apresentados.
De acordo com os resultados obtidos não há necessidade de instalação de mecanismos de
transposição de peixes junto à barragem a ser instalada. No entanto, salienta-se a necessidade
de execução de um programa de monitoramento da ictiofauna da Área de Influência durante e
após a instalação do empreendimento.
Segundo informado por moradores locais e pescadores amadores, não existem pescadores
profissionais atuando próximos aos locais de amostragem. Observou-se apenas pescadores
amadores que se localizavam próximo a PCH Paraúna. Não houve registro de dependência da
pesca ou do pescado como fonte de renda ou alimento. Os principais petrechos utilizados para a
pesca foram vara de bambu com linha e pequenas redes de emalhar.
Foram registradas as seguintes espécies: Família Characidae (lambari – Astyamax sp, dourado Salminus brasiliensis), Família Erythrinidae (traíra – Hoplias malabaricus ), Família Anostomidae
(Piau – Leporinus sp), Família Prochilodontidae (curimatã – Prochilodus costatus ), Família
Crenuchidae (Mocinha - Characidium sp), Família Cichlidae (Acará – Geophagus brasiliensis),
Família Pimelodidae (Mandi – Pimelodus sp), Família Heptapteridae (Bagres – Rhamdia quelen),
Família Loricariidae (Cascudo – Hypostomus sp).
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Ressalta-se que nenhuma das espécies registradas no Rio Paraúna, Área de Influência Direta das
PCHs Quartel I, II e III encontram-se ameaçadas de extinção.
7.2

Caracterização do Meio Físico

7.2.1 Geologia e Geomorfologia
A metodologia utilizada para desenvolver os estudos de geologia teve como objetivos descrever e
caracterizar os corpos geológicos existentes e suas respectivas formações das Áreas Diretamente
Afetadas e Áreas de Entorno; analisar as condições das fundações, ombreiras, encostas no
entorno imediato do empreendimento e caracterizar possíveis áreas de empréstimo, para
prevenção de problemas na concepção e implantação da infra-estrutura necessária. Dessa forma,
o mapeamento geológico do local foi realizado e associado com as descrições geológicas e
geotécnicas feitas em campo.
A metodologia utilizada para os estudos de geomorfologia objetivou descrever as formas do
relevo e a morfologia da ADA e da AE. Os estudos geomorfológicos realizados na área da Quartel I
abrangeram inicialmente a bacia do rio das Velhas e posteriormente a região do empreendimento.
Buscou-se identificar os riscos de instabilidade do meio natural das áreas marginais ao futuro
reservatório e também das áreas que poderão sofrer alguma alteração em função da construção e
funcionamento do empreendimento.
A Serra do Espinhaço compreende um divisor de três bacias hidrográficas: rio Jequitinhonha, rio
Doce e rio São Francisco. O empreendimento situa-se no rio Paraúna em domínio de cristas de
quartzito da Serra do Espinhaço. Sendo este principal afluente do rio das Velhas, o rio Paraúna
possui Subcomite de Bacia Hidrográfica.
A caracterização geológica e gemorfologica da área de estudo compreendem a Serra do
Espinhaço, com presença de rochas quartziticas do Supergrupo Espinhaço em contato com o
Supergrupo rio Parauna sobre o embasamento cristalino caracterizado pelo Complexo Gouveia. As
estruturas presentes marcantes é a foliação de direções norte-sul com mergulho para leste e
lineações ligadas a estiramento mineral e interseção de planos. As dobras e veios de quartzo estão
relacionados ao Supergrupo rio Parauna. Na área do empreendimento as rochas encontram-se
dobradas e falhadas e o rio encontra-se encaixado nas camadas de rocha da serra, em sistema de
canyons entalhados, perpendicularmente à escarpa.
Na Área de Entorno e Área de Influencia ocorrem sítios históricos com abrigos (abrigo do Luciano)
em rocha com presença de pinturas rupestres. Com relação aos aspectos de conservação os
abrigos estão isentos de ação antropica degradante. Existem ainda ruínas (ruínas do Paraúna e
ruínas do Quartel), nos estudos o empreendedor apresenta interesse em contemplar um programa
de resgate arqueológico.
7.2.2 Pedologia
O presente estudo teve por objetivo mapear e caracterizar os solos de acordo com sua
classificação pedológica, em conformidade com a categorização adotada pelo Serviço Nacional de
Levantamentos e Conservação do Solo (SNLCS) da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
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(EMBRAPA). O estudo teve por finalidade a identificação, caracterização e delimitação cartográfica
dos diversos solos. O trabalho de campo, para o referido estudo, foi efetuado percorrendo-se as
principais vias de acesso existentes na área, objetivando cobrir estrategicamente a maior parte
possível da superfície da área do empreendimento. Nos estudos de solos, procurou-se atentar
para características morfológicas indicativas de suas propriedades intrínsecas tais como,
espessura, cor, textura, estrutura, consistência etc. Concomitantemente, foram verificados
aspectos relativos à drenagem, relevo, geologia, material de origem, pedregosidade, rochosidade e
principalmente aspectos relacionados à erosão.
A metodologia de levantamento consistiu, ainda, na amostragem composta dos solos (uma
amostra é representativa de pontos diversos) e posterior análise química e física (granulometria).
Todas as amostras foram submetidas a análises químicas de pH, Nitrogênio (N), Fósforo
(P),Potássio (K), Cálcio (Ca), Alumínio (Al), Capacidade de troca catiônica (CTC), atividade fração
argila e saturação por bases (V%). Com relação às análises físicas, as amostras foram submetidas
a granulometria/textura e teor de matéria orgânica. As análises foram realizadas pelo laboratório
Atelpe em Araxá, MG.
Devido à geomorfologia com características de Serra, os solos da Área de Influencia estão
associados em sua maioria a quartzitos e filitos, com alta susceptibilidade a erosão devido à
ocorrência do substrato rochoso a pequena profundidade e pedregosidade em relevo acidentado.
7.2.3 Clima
A metodologia usada para o estudo do clima cumpriu as seguintes etapas: primeiramente foi
realizada uma caracterização das condições térmicas, pluviométricas e de umidade relativa
prevalecentes na região geográfica do empreendimento e depois foram utilizados dados
secundários, uma vez que o estudo de clima exige, para sua realização,um longo período de
tempo e uma extensa rede de amostragem. Assim, a análise das características climáticas da Área
de Influência da PCH Quartel I foi realizada com base nos dados existentes nos postos
meteorológicos de Diamantina, Curvelo e Conceição do Mato Dentro, monitorados pelo SIMGE e
INMETP.
Pela classificação de Köppen, o clima da Área de Influência da PCH Quartel I pode ser definido
como “Cwa”, clima temperado brando com verão quente e chuvoso e inverno brando, cujas
características são: temperatura média do mês mais quente sempre superior a 22°C, temperatura
média do mês m ais frio sempre inferior a 18°C, ocorrência de estação seca no inverno, o mês mais
seco tem precipitação inferior a décima parte da precipitação do mês mais chuvoso.
A umidade relativa do ar é elevada por se tratar de clima tropical. Ela é mais alta pela manhã e
decresce bastante à tarde. É também mais elevada na época chuvosa e baixa na estação seca. A
média anual da umidade relativa do ar é de 72,7 % em Diamantina, 71,6 % em Curvelo e 73,0%
em Conceição do Mato Dentro. O regime pluviométrico da região do empreendimento apresenta
dois períodos bem definidos: um chuvoso (de novembro a março), com as maiores precipitações
ocorrendo no trimestre novembro, dezembro e janeiro, e um período de estiagem, que vai de abril
a outubro. A distribuição da chuva regional é bastante heterogênea, com um total anual de
aproximadamente 1.314,8 mm em Diamantina e 1561,1 em Curvelo e Conceição do Mato Dentro.
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Em termos gerais, o aspecto climático regional pode ser considerado estável e homogêneo, devido
ao clima tropical predominante. A região está sujeita apenas aos efeitos de poucos fenômenos
climáticos, aqueles localizados , pouco intensos e de curta duração, como as trovoadas orográficasconvectivas, comuns e freqüentes na estação chuvosa. Os fenômenos generalizados e migratórios
de outras latitudes e que atingem a região são as frentes frias, que vêm do sul e as linhas de
instabilidade, que vêm do oeste.
7.2.4 Qualidade das águas e Liminologia
O EIA apresentou o diagnóstico para o tema “Qualidade das Águas” considerando somente os
resultados das duas primeiras campanhas de amostragens. Assim, foi solicitado no item 7 da
Informação Complementar: “Apresentar relatório final contemplando os dados do ciclo hidrológico
completo para complementação do diagnóstico.”
Conforme metodologia, para a avaliação consistente e representativa dos corpos d’água, foram
pré-definidos os locais (pontos de amostragem) para realização de coleta de amostras para
análise. Em campo, toda a ADA foi percorrida para a demarcação definitiva dos pontos de
amostragem, sendo observados os seguintes aspectos: os diferentes trechos do rio Paraúna foram
divididos segundo as futuras estruturas e componentes de cada uma das PCHs, a existência de
fontes de poluição e a existência de afluentes na ADA, ou seja, córregos que representassem uma
contribuição significativa, em termos de vazão e/ou carga poluidora.
Os parâmetros avaliados em cada ponto de amostragem foram definidos tendo-se como base
seus significados e a relevâncias, em termos de indicações para a avaliação da qualidade e
dinâmica das águas; do tipo de ocupação da sub-bacia hidrográfica, de forma a possibilitar um
conhecimento consistente do corpo d’água; da identificação daqueles elementos que apresentam
potencialidade de ocorrência nas águas do Paraúna e afluentes e do conjunto de parâmetros
previstos para o cálculo do Índice de Qualidade das Águas (IQA), conforme estabelecido em
CETESB (1986).
Os parâmetros físico-químicos analisados foram: acidez total em CaCO3, alcalinidade total em
CaCO3, cloretos, condutividade elétrica, cor, demanda bioquímica de oxigênio (DBO5 dias),
demanda química de oxigênio (DQO), dureza total, ferro solúvel, ferro total, fósforo solúvel, fósforo
total, mercúrio total, nitratos, nitritos, nitrogênio amoniacal, nitrogênio total, óleos e graxas, oxigênio
dissolvido, pH, sólidos em suspensão, sólidos sedimentáveis, sólidos totais, sólidos totais
dissolvidos, temperatura da água e do ar e turbidez. Os parâmetros biológicos analisados foram:
Escherichia coli, coliformes totais, estreptococos fecais, fitoplâncton, zoobênton e zooplâncton.
Com relação aos procedimentos de coleta e tratamento das amostras, as normas, cuidados e
análises empregados na coleta de amostras de água do curso hídrico foram executados pelo
laboratório Visão Ambiental Ltda - Belo Horizonte/MG, baseando-se nas NBRs 9896, 9897 e 9898.
As metodologias de coleta empregadas para as amostras hidrobiológicas seguem as normas e
indicações sugeridas no Guia de Coleta e Amostragem da CETESB e no Manual de Amostragem
de Águas da CEMIG.
Para uma confiável análise dos dados, os resultados foram avaliados considerando-se as
principais variáveis naturais e antrópicas detectadas na sub-bacia em questão, sendo comparados
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com os padrões estabelecidos pela legislação estadual, a Deliberação Normativa Conjunta
COPAM/CERH 01/2008.
Os estudos efetuados tiveram como objetivos gerais: obter subsídios básicos para a avaliação
dos impactos a serem gerados pelo empreendimento, sobre o sistema aquático; postular
prognósticos sobre as tendências da qualidade ambiental e sanitária do futuro reservatório;
possibilitar a definição de um programa de monitoramento limnológico (liminologia é a ciência que
estuda a águas continentais) e da qualidade das águas, que permita acompanhar as alterações
que ocorrerão sobre esse ambiente, a partir da formação do reservatório.
A qualidade da água da sub-bacia do rio Paraúna foi diagnosticada de forma integrada por se tratar
de empreendimentos seqüenciais no curso hídrico. O diagnóstico apresentado contempla a
avaliação físico-química e biológica do trecho imediatamente à montante do reservatório da PCH
Quartel I até a jusante da casa de força da PCH Quartel III.
A bacia do rio das Velhas foi objeto de estudo para o enquadramento de suas águas, conforme
Deliberação Normativa COPAM nº 20, de 24 de junho de 1997. Nessa DN foi estabelecido que o
rio Paraúna, das nascentes até a confluência com o rio das Velhas, seria enquadrado como classe
1. A referida DN COPAM/CERH 01/2008 estabelece em seu Art. 4º que as águas classe 1 são
destinadas: ao abastecimento doméstico, após tratamento simplificado; à proteção das
comunidades aquáticas; à recreação de contato primário (nataç ão, esqui aquático e mergulho); à
irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvem rentes ao solo e
que sejam ingeridas cruas sem remoção de película e à proteção das com unidades aquáticas em
Terras Indígenas. Portanto, as águas do rio Paraúna e afluentes foram avaliadas de acordo com os
limites de enquadramento da Classe 1.
Foram realizadas quatro campanhas de amostragem para a qualidade das águas nos meses de
maio, agosto e dezembro de 2007 e março de 2008, representando períodos distintos das
estações pluviométricas e contemplando um ciclo hidrológico completo. Foram percorridas,
segundo informado, as Áreas Diretamente Afetadas, incluindo sub-bacias de córregos que
deságuam no rio Paraúna, e trechos da AI, à montante do remanso do futuro reservatório da PCH
Quartel I.
A caracterização foi realizada através de uma rede de pontos de amostragem inseridos na ADA.
Foram selecionados seis pontos no rio Paraúna, além de um afluente, o córrego Contagem, que
deságua no futuro trecho de vazão reduzida da PCH Quartel I.

Estação de
Coleta
QUA-01
QUA-02
QUA-03

Localização
Rio Paraúna, a montante do futuro reservatório da
PCH Quartel I, imediatamente a jusante do
córrego do Arrozal.
Rio Paraúna, no futuro reservatório da PCH
Quartel I.
Córrego Contagem, a montante da confluência
com o rio Paraúna.

Coordenadas UTM SAD69
23K
620519 E

7936120 N

618249 E

7935241 N

617750 E

7936762 N
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QUA-04
QUA-05
QUA-06

Rio Paraúna, a montante do futuro reservatório da
PCH Quartel II.
Rio Paraúna, no trecho do futuro reservatório da
PCH Quartel II.
Rio Paraúna, imediatamente a montante do futuro
eixo da PCH Quartel III.
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616017 E

7936985 N

615087 E

7938071 N

612089 E

7939736 N

A seguir será descrito alguns parâmetros relevantes dentro do diagnóstico apresentado para a
área do Complexo Quartel. A temperatura oscilou entre 15,79 e 29,94 °C durante as amostragens.
Os valores de pH do rio Paraúna estavam dentro da faixa ideal, oscilando entre 6,03 e 7,48. O
córrego Contagem apresentou pH mais ácido e na coleta de agosto/07 este parâmetro ficou um
pouco inferior ao limite mínimo estabelecido. Isso pode ser explicado pela hora coleta (8:15h), pois
durante as primeiras horas da manhã os valores de pH tendem a ser baixos, devido a baixa
atividade fotossintetizante noturna.
Os valores de dureza (presença de íons metálicos polivalentes, como o Ca² + e o Mg² +) obtidos
classificaram as águas como brandas ou moles. Os resultados de condutividade ou condutância
específica das águas do rio Paraúna mostraram que o mesmo não sofre influência direta da sua
sub-bacia de drenagem, apresentando valores muito baixos de sais dissolvidos e baixa
condutividade elétrica. O afluente córrego Contagem apresentou condutividade mais baixa que a
do rio Paraúna. O ponto QUA-01 apresentou valor de turbidez e sólidos em suspensão acima do
aceitável na coleta de dezembro/07.
O córrego Contagem apresentou cor inferior ao rio Paraúna. Nas duas campanhas iniciais as
águas possuíam nível de cor natural do corpo d’água. Nas duas seguintes o parâmetro cor superou
até o limite estabelecido para águas nas Classes 2 e 3. Uma possível explicação para o ocorrido
seria o aumento nas concentrações de sólidos em suspensão, além de ferro solúvel total.
Avaliando os resultados de ferro solúvel e total, percebeu-se que as concentrações solúveis
deste metal, em sua maioria na forma de óxidos ou hidróxidos, foram superiores aos parâmetros
estabelecidos como padrão de qualidade para rios Classe 1.
A qualidade das águas no trecho das PCHs é boa (baixa carga de matéria orgânica em
decomposição) quando analisada em relação ao parâmetro DBO 5 (Demanda Bioquímica de
Oxigênio). Em relação à DQO, todos os valores foram muito baixos, menores do que o limite de
detecção. Os resultados observados para o parâmetro OD (oxigênio dissolvido) refletem a boa
qualidade de água do rio Paraúna e afluente.
A concentração tanto do fósforo quanto do nitrogênio foi baixa, exceto no ponto QUA-02 em
março/08. Com a formação dos reservatórios, os pontos QUA-02 e QUA-05 serão classificados
como ambientes intermediários, com tempo de residência da água entre 2 e 40 dias. O ponto QUA06 se comportará como lótico mesmo após a formação do reservatório. Nos esgotos domésticos as
formas predominantes é o nitrogênio orgânico e a amônia. Os valores medidos para a série
nitrogenada podem confirmar a ausência de lançamento de esgotos sanitários de grande porte.
Para os óleos e graxas, os valores iguais ou inferiores ao limite de detecção do método (0,5 mg/L)
foram considerados "virtualmente ausentes". Estas substâncias, contaminantes ambientais
presentes nos cursos d’água em virtude de atividades humanas e raramente encontrados em
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águas naturais, apresentaram concentrações detectáveis em todos os pontos, contrariando a
expectativa para o sistema, já que o trecho em questão encontra-se relativamente isolado de
urbanizações e indústrias. Estes podem ser provenientes das atividades de mineração.
A determinação da concentração dos coliformes assume importância como parâmetro indicador
da possibilidade da existência de microorganismos patogênicos, responsáveis pela transmissão de
doenças de veiculação hídrica. A qualidade bacteriológica da água medida através da densidade
de Escherichia coli pode ser considerada, em geral, como satisfatória no período seco, embora os
pontos QUA-01 e QUA-07 tenham apresentado uma densidade de E. coli superior ao limite. No
período de transição, as águas estavam fora dos padrões desejáveis para recreação de contato
primário (categoria excelente). A ausência de aglomerados urbanos nas proximidades deste trecho
do rio leva a crer que a contaminação microbiológica tem origem animal, visto que a ocupação do
solo no entorno do rio apresenta a pecuária como atividade econômica. O córrego Contagem
apresentou qualidade bacteriológica excelente em termos de E. coli, própria para balneabilidade,
embora em março/08 apresentaram-se ligeiramente fora do padrão de qualidade esperado. Os
estreptococos fecais incluem várias espécies ou variedades de estreptococos, tendo no intestino
de seres humanos e outros animais de sangue quente o seu habitat usual. A ocorrência dessas
bactérias pode indicar a presença de organismos patogênicos na água. Essas bactérias não
conseguem se multiplicar em águas poluídas, sendo sua presença indicativa de contaminação
fecal recente. A concentração de estreptococos foi inferior à 70 NMP/ 100 mL, exceto no córrego
Contagem em agosto/07.
O Índice de Qualidade de Água (IQA) reflete a interferência de esgotos sanitários e outros
materiais orgânicos, nutrientes e sólidos presentes no curso d’água. As águas do rio Paraúna e do
córrego Contagem, na região das PCHs, apresentaram nível de qualidade bom nos dois períodos
caracterizados, ou seja, na transição da chuva para a seca (maio) e na estiagem (agosto). O
resultado do IQA para o córrego Contagem torna-se importante uma vez que suas águas serão um
incremento à vazão sanitária do trecho de vazão reduzida da PCH Quartel I.
Com relação às comunidades biológicas a fauna e flora aquáticas estavam relativamente
estáveis ao longo do tempo, mesmo as comunidades de ambientes naturais apresentando
variações entre diferentes momentos do ciclo hidrológico.
As algas cianofíceas, responsáveis por “boons” populacionais que podem causar grandes
prejuízos ambientais, foram registradas no período de transição entre a chuva e a seca, mas
somente em três pontos e apenas nas amostras qualitativas. Ressalta-se ainda que ocorreram
apenas duas espécies desse tipo de alga. O número de indivíduos encontrados foi
significativamente maior na estiagem quando comparado ao período de transição das estações.
Isso se deve principalmente devido ao aumento no número de larvas da família Chironomidae
encontrado em todos os pontos. Ainda que estes indicadores de má qualidade ambiental tenham
sido abundantes em todos os pontos, é necessário considerar que a presença de organismos
sensíveis a alterações no seu habitat, como as ordens Plecoptera, Ephemeroptera, Trichoptera e a
família Lib elulidae (Odonata), garante que os requisitos de boa qualidade química da água,
necessários para a manutenção de tais populações, são encontrados no segmento do rio Paraúna
inserido no Complexo Quartel e do córrego Contagem.
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Nos dois períodos caracterizados não foram registrados organismos que causem preocupação do
ponto de vista médico-sanitário, tais como o hospedeiro intermediário da esquistossomose, o
caramujo do gênero Biomphalaria ou larvas de mosquitos da família Culicidae, vetores de doenças
como dengue, febre amarela e malária.
7.2.5 Caracterização da Bacia Hidrográfica e Disponibilidade Hídrica
O rio Paraúna pertence à bacia hidrográfica do rio São Francisco, integrando a sub-bacia do rio
das Velhas. A bacia do rio São Francisco abrange uma área de drenagem com 639.219km²,
totalizando 7,5% do território nacional. Representando 5% do território do estado de Minas Gerais,
a Bacia do rio das Velhas possui área de 27.867,2km² e um comprimento de 761km entre as
cabeceiras e seu deságüe no rio São Francisco. O Velhas representa aproximadamente 15% da
produção hídrica do rio São Francisco no seu trecho mineiro. A largura média da bacia é de
38,3km. A sua vazão média de longo período é de 315,0m³/s. A sub-bacia do Paraúna ou CipóParaúna possui uma área de drenagem total de aproximadamente 4.486,78km², abrangendo 12
cidades.
O rio Paraúna tem suas nascentes na Serra do Espinhaço, no município de Presidente
Kubitscheck, a uma altitude próxima de 1.300m. A partir de suas nascentes, segue no sentido
norte até a confluência com o córrego Ponte Nova, onde muda de direção e passa a correr no
sentido oeste desaguando no rio das Velhas, à montante da localidade de Nossa Senhora da
Glória, após percorrer cerca de 140km. A Área de drenagem da PCH Quartel I é de 1.592,5km². E
o perímetro é de 204,1km.
Com relação à forma da Bacia, o comprimento do rio Paraúna da nascente até a PCH Quartel I é
75,71km, o coeficiente de compacidade (Kc) = 0,534, o fator de forma (Kf) = 0,038. Um Kf baixo
indica que a bacia é menos sujeita a enchentes.
O desvio será executado durante o período de estiagem da bacia, dessa forma, ao contrário das
vazões máximas (utilizada para órgãos extravasores) que contemplam todos os 12 meses do ano,
foram utilizadas as séries de vazões máximas observadas apenas no período de estiagem (6
meses), de maio a outubro de cada ano. A vazão de cheia tecnicamente recomendada é a de
Tempo de Recorrência de 10 anos, tendo em vista que o presente caso se enquadra no “Caso
Geral, Duração da Obra de Desvio inferior a 1 ano, risco assumido 10%”. Dessa forma, a vazão de
projeto do desvio da PCH Quartel I é de 149m³/s.
Para determinação da vazão residual a jusante do barramento, optou-se pelo cálculo da Q7,10 ,
com dados da estação da PCH Paraúna. Obteve-se que a Q 7,10 para a PCH Quartel I é de 2,08m³/s
e a vazão remanescente, correspondente a 70% da Q7,10 é de 1,45m3/s.
A curva de permanência da PCH Quartel I apresentou as seguintes vazões: Qmáx = 209,48m³/s;
Qméd = 29,64m³/s; Qmín = 5,07m³/s e Q95% = 7,07m³/s. O tempo de enchimento do reservatório
da PCH Quartel I é 0,9 dias (21h e 48min).
7.2.6

Estudos de Hidrossedimentologia
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Foi apresentado do EIA um estudo sobre sedimentologia. Os dados coletados e os resultados das
medições de descarga sólida são relativos às proximidades do Complexo Quartel, o que
possibilitou, por comparação, uma caracterização do comportamento hidráulico e sedimentológico
do trecho rio Paraúna em questão.
Com relação à disponibilidade de informações, os dados sedimentométricos inicialmente
analisados foram aqueles disponibilizados na Hidroweb-ANA (postos de Santo Hipólito, Ponte do
Licínio e Presidente Juscelino) e no Estudo “Qualidade das águas superficiais no Estado de Minas
Gerais em 2001” (posto BV-143, na foz do rio Paraúna), parte integrante do Projeto “Águas de
Minas”, do Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM e se referem apenas às descargas de
sedimentos em suspensão, medidos “mg/l” e transformados em “t/dia”. A concentração (mg/l)
multiplicada pela medição de vazão (m³/s) e pelo fator de conversão de unidade de medida
(k=0,0864) fornece a descarga sólida (ton/dia). Realizou-se a estimativa da chamada “descarga de
fundo”, ou seja, do material do leito transportado por arraste, para ser somada à descarga em
suspensão e obter-se a descarga sólida total de sedimentos transportados na calha fluvial,
conforme recomendação do Manual de PCH da ELETROBRÁS. Ressalta-se que, no caso da
inexistência de dados, o Manual de PCH recomenda a estimativa da descarga sólida de fundo
como sendo de 10 a 20% do valor da descarga sólida total. No presente estudo a descarga de
fundo foi admitida como sendo 20% da descarga em suspensão.
A estimativa do volume de sedimentos foi obtida multiplicando-se cada vazão de sedimentos, em
t/dia, obtida a partir da vazão líquida média mensal, pelo número de dias do mês, obtendo-se
assim a descarga sólida em “t/mês”. O deflúvio sólido anual adotado para avaliação do
assoreamento foi, então, obtido, multiplicando-se pelo número de meses do ano. Partindo dos
dados básicos de medições realizadas, foi utilizada como estimativa da produção de sedimentos
no rio Paraúna o posto de Presidente Juscelino – jusante (cód. 41780002), no rio Cipó,
localizado nas coordenadas geográficas: 18º38’42”S e 44º03’01”W. A bacia do rio Cipó apres enta
comportamento hidrossedimentológico mais fidedigno à realidade da bacia do rio Paraúna do que
o rio das Velhas, cuja ocupação antrópica extensiva agrava a produção de sedimentos. A bacia
contribuinte para essa estação possui uma área de 3.912 Km².
Como resultado final, tendo como base a estação da ANA de Presidente Juscelino, chegou-se a
uma “Produção Específica Média de Sedimentos em Suspensão” de 81,80 t/km ²/ano. Esses dados
de descarga se referem apenas aos valores de descarga em suspensão. Entretanto, é necessário
considerar também a contribuição da descarga sólida do leito, que será considerado como sendo
de 20% da descarga sólida em suspensão. Assim, o valor da descarga sólida total é de
aproximadamente 98,16 t/km²/ano. Essa análise, para a estação de Presidente Juscelino, permite
a estimativa da série histórica de aporte anual de sedimentos da ordem de 393.817,9 toneladas por
ano. Para a Quartel I, com área de 1.529,5 km², o aporte anual de sedimentos foi estimado em
156.319,73 toneladas/ano, sendo 130.266,45 toneladas de sólidos em suspensão e 26.053,29
toneladas de sólidos por arraste.
Foi citado nas Informações Complementares que, no sentido de detalhar os dados existentes,
serão instaladas quatro estaç ões fluviométricas na região do Complexo Quartel. Esses postos
serão instalados no mês de agosto de 2008 e permanecerão em operação durante todo o período
de monitoramento. Essas informações possibilitarão afirmar o fluxo de sedimentos e o
comportamento desses junto da calha do rio e nos reservatórios.
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7.2.7 Capacidade de Uso e Potencial Agropecuário dos Solos
A classificação dos solos, segundo sua capacidade de uso, indica as possibilidades e limitações
da terra, conceituando a sua adaptabilidade para diversos fins. É uma classificação técnicointerpretativa representando um grupamento qualitativo dos tipos de solo, sem considerar a
localização ou características econômicas. As características e propriedades foram sintetizadas em
classes, subclasses e unidades de capacidade de uso conforme proposto por Lepsch (1991). Os
grupos são estabelecidos em função dos tipos de intensidade de uso permitidos e as classes
representam grupos de terras com a mesma limitação de uso e/ou grau semelhante de risco de
degradação.
O enquadramento das terras em clas ses de capacidade de uso foi realizado pelo processo
sintético, o qual considera características e qualidades de uma gleba como um todo, julgando com
elas a sua adaptabilidade para uso intensivo com culturas, pastagens e reflorestamento,
comparando-as com as classes de capacidade de uso, até encontrar aquela que melhor se
enquadre. A principal vantagem deste processo são as caracterizações físicas e adaptadas em
função das condições práticas locais.
Na Área de Entorno da Quartel I a capacidade de uso do solo é:
. margem direita, próxima à área do futuro reservatório: classificação IV – e1, s3;
. margem esquerda, nas proximidades do trecho de vazão reduzida: classificação VI – s2 e VII –
e1, e3;
. área restante: classificação: VIII – s1.
Na Área e Influência predominam os solos: VIII – s1 (margem direita) e VII – e1, s3 (margem
esquerda).
A seguir, a descrição das capacidades de uso encontradas nas áreas definidas por entorno e
diretamente afetadas:
IV – e 1, s 3: são terras cultiváveis apenas ocasionalmente, ou em extensão limitada, com sérios
problemas de conservação. As limitações encontradas são risco de erosão em razão de
declividade acentuada e pedregosidade. Nas áreas de estudo são identificadas em áreas de
ocorrência de Argissolos e utilizados freqüentemente com pequenas lavouras de milho, capineiras
e pastagens.
VI – s 2: são terras adaptadas em geral para pastagens e/ou reflorestamentos e vida silvestre, tem
problemas simples de conservação e são cultiváveis apenas em casos especiais de algumas
culturas permanentes protetoras dos solos. As limitações encontradas são de ordem estrutural
dos solos e a textura arenosa em todo perfil. Nas áreas de estudo são utilizadas com pastagens
nativas principalmente e pastagens plantadas em pequenas extensões. Ocorrem em áreas de
Neossolos Quartzarênicos.
VII – e 1, s 3: terras em geral adaptadas somente para pastagens e reflorestamentos além de
preservação de vida silvestre. As limitações encontradas são problemas de conservação em
razão da declividade acentuada e a pedregosidade. Nas áreas de estudos são ocupadas com
pastagens e vegetação nativa nas meias encostas, em áreas de formações litólicas (Neossolos)
em declividades menores que 35 a 40 graus.
VIII – s 1: terras apropriadas apenas para proteção da flora e fauna silvestre, recreação e recarga
de água. Limitações decorrentes da pouco profundidade dos Neossolos Litólicos que ocorrem nas
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áreas de estudo; em áreas ciliares e topos. São ocupados com vegetação nativa nas áreas de
ocorrência estudadas.
7.2.8 Aptidão Agrícola
O método utilizado na produção dos dados sobre o potencial e disponibilidade das terras da
área de estudo referiu-se ao Sistema de Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras. Trata-se de um
artifício cartográfico que identifica no mapa o tipo de utilização mais intensivo das terras, ou seja,
sua melhor aptidão. A representação dos grupos é feita com algarismos de 1 a 6, em escalas
decrescentes, segundo as possibilidades de utilização das terras. As limitações que afetam os
diversos tipos de utilização aumentam do grupo 1 para o grupo 6, diminuindo conseqüentemente,
as alternativas de uso e a intensidade com que as terras podem ser utilizadas. Destaca-se, ainda,
que os afloramentos rochosos são evidentemente inaptos quanto a classificação de aptidão
agrícola.
Na Área de Entorno da Quartel I a aptidão agrícola é:
. margem direita, próxima à área do futuro reservatório: classificação 3 (a);
. margem esquerda, pequena faixa nas proximidades do trecho de vazão reduzida:classificação 4 n
. área restante: classificação: 6 (n)
Na Área e Influência predominam a classificação 6 (n)
A seguir, a descrição das possibilidades de uso da terra encontradas nas áreas definidas por
entorno e diretamente afetadas:
Possibilidade de uso da terra (Grupo):
. “3” - média;
. “4“ - baixa;
. “6 “- extremamente baixa.
Classe de aptidão agrícola:
“(a)” lavoura com aptidão agrícola restrita;
“ n ” pastagem natural com aptidão agrícola regular;
“(n)” pastagem natural com aptidão agrícola restrita.
Definição das classes:
Classe Boa: terras sem limitações significativas para a produção sustentável de um determinado
tipo de utilização, observando as condições do manejo considerado. Há um mínimo de restrições
que não reduzem a produtividade ou os benefícios, expressivamente, e não aumentam os insumos
acima de um nível aceitável.
Classe Regular: terras que apresentam limitações moderadas para a produção sustentável de
um determinado tipo de utilização, observando as condições do manejo considerado. As limitações
reduzem a produtividade ou os benefícios, elevando a necessidade de insumos para garantir as
vantagens globais a serem obtidas com o uso. Ainda que atrativas, essas vantagens são
sensivelmente inferiores aquelas auferidas nas terras de classe Boa.
Classe Restrita: terras que apresentam limitações fortes para a produção sustentável de um
determinado tipo de utilização, observando as condições do manejo considerado. Essas limitações
reduzem a produtividade ou os benefícios, ou então aumentam os insumos necessários, de tal
maneira que os custos só seriam justificados marginalmente.
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Classe Inapta: terras que apresentam condições que parecem excluir a produção sustentável do
tipo de utilização em questão. Ao contrário das demais, esta classe não é representada por
símbolos.
7.3 Caracterização Cultural, Histórica e Arqueológica
Com relação ao Patrimônio Cultural, Histórico e Arqueológico, foram definidos três critérios
para a realização do levantamento e diagnóstico arqueológicos na área do reservatório da PCH
Quartel I: levantamento Bibliográfico com o objetivo de dimensionar o potencial arqueológico da
região e obter dados sobre a área objeto deste estudo; entrevistas com moradores que conheçam
a área a ser impactada e levantamento de campo a fim de identificar vestígios arqueológicos sem
intervenção ou coleta que deverá ser autorizada pelo IPHAN.
Em relação ao Levantamento Histórico, Arqueológico e Etnográfico, existem legislações
específicas relacionando os processos de licenciamento e a pesquisa arqueológica, citamos a
legislação de proteção e gestão do Patrimônio Arqueológico Nacional: Lei federal Nº. 3.924 de
1961, a Portaria IPHAN Nº 07 de 07/12/88, Portaria do IPHAN Nº 230/2002 e Resolução

CONAMA 001/86 e a mais recente.
No que diz respeito ao contexto arqueológico, a região central do Estado de Minas Gerais já foi
estudada, sendo considerados referência arqueológica os dados obtidos na escavação do Grande
Abrigo de Santana do Riacho, que se estima superior a 11.000 anos e está inserido na bacia do rio
Paraúna.
Os objetivos dos estudos apresentados consistiram na identificação do patrimônio arqueológico,
preservação do patrimônio arqueológico existente diante da implantação do empreendimento,
projeção de impactos reais, realização de prospecção arqueológica – procedimento posterior à
fase de diagnóstico, identificação de programas mitigatórios para os impactos decorrentes da
implantação do empreendimento e sugerir um Programa de Educação Patrimonial.
A área das PCHs está inserida nos limites da Serra do Espinhaço, representado pela Serra do
Cipó e Serra Talhada. Destacam-se formações de cristais alongados com cumes de mais de 1.200
m de altitude, consideradas como relevo de serras com vertentes convexas. O rio Paraúna cruza a
Serra do Cipó de leste para oeste seguindo vales extremamente encaixado. Este cenário, desde a
pré-história é utilizado por grupos migrantes que ocuparam a Serra do Cipó, rota que depois foi
utilizada pelos colonizadores/mineradores e hoje constitui um roteiro turístico muito utilizado.
No contexto histórico e cultural, o patrimônio mais expressivo na região é o local conhecido como
Cemitério do Peixe , que está localizado no município de Conceição do Mato Dentro. Sua origem
ainda é desconhecida, no entanto, vários pesquisadores o apontam como um pequeno povoado
que se iniciou à época da descoberta de ouro e diamantes no rio Paraúna e seus afluentes. Lá
existe uma capela que foi construída interligada ao Cemitério em honra a São Miguel e Almas e até
os dias de hoje são realizadas romarias e cerimônias de devoção, que de acordo com os mais
antigos moradores, acontecem por mais de 200 anos.
As romarias são peregrinações religiosas, uma festa popular no dia do padroeiro. Importante
salientar também que essas festas religiosas desenvolvem importante papel social, tendo em vista
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à expectativa de ver pessoas diferentes de seu cotidiano, os fogos, a teatralidade e todo aspecto
festivo traz endo entretenimento, sendo que para alguns é a única época do ano em que se
divertem. Diversas relações são estabelecidas durante as festividades, são realizados negócios e é
uma oportunidade de reencontrar velhos conhecidos.
A seguir serão descritos os resultados do diagnóstico arqueológico efetuado para a região.
Sítio Pré-Histórico: Abrigo do Luciano
Ocorrência de pinturas rupestres. Abrigo sob a rocha, situado a cerca de 20 m a oeste na margem
esquerda do Rio Paraúna, em área de propriedade do Sr. Luciano, morador do Cemitério do Peixe.
Segundo informado no EIA o registro era desconhecido por parte do proprietário e moradores
locais.
Sítios Históricos:
Ruínas do Paraúna
Ponto situado a cerca de 80 m a sul na margem esquerda do Rio Paraúna. Foram registrados
restos de alvenaria em adobe sobre uma base em pedra. Ainda não é possível precisar o uso e/ou
seqüência de usos do local.
Ruínas do Quartel
Ponto situado na margem esquerda do córrego do Quartel. No local encontra-se um conjunto de
estruturas em pedras arruinado. Segundo tradição oral, no local existia um quartel para conter o
contrabando de ouro e diamante. A existência do quartel deu nome ao córrego, sendo também o
topônomino do empreendimento ora analisado. A instalação de quartéis era política da Coroa
portuguesa, existindo outros no distrito diamantino.
Ponte e desvio do rio Paraúna
Trata-se de um conjunto de obras de engenharia visando o desvio do leito do Rio Paraúna para a
exploração mineraria. Resquícios desta atividade vêm sendo registrados desde o século XVIII.
Ponto situado à montante da ponte sobre o rio Paraúna, na região da Fazenda da Prata.
Ruínas do Saracura
Ponto situado na margem esquerda do Córrego Saracura próximo à sua confluência com o rio
Paraúna. Nota-se um conjunto de estruturas em pedra distante cerca de 20 metros da margem
esquerda do rio Paraúna. Existem duas estruturas de alvenaria de pedra e nas cercanias seixos
procedentes dos revirados e das catas de garimpo.
Ressalta-se que os sítios históricos Ponte e desvio do rio Paraúna e Ruínas do Saracura, por
estarem dentro da Área Diretamente Afetada, deverão ser inundados com a implantação da PCH
Quartel I. Destaca-se que deverá ser apresentado para a Licença de Instalação a aprovação pelo
IPHAM do diagnóstico arqueológico para tal intervenção, conforme Portaria 230/2002.
7.4 Caracterização Socioeconômica dos Municípios de Conceição do Mato Dentro, Gouveia
e Santana do Pirapama.
Para a caracterização das Áreas de Influência e de Entorno da socioeconômica foram realizados
levantamentos em fontes oficiais, tais como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas
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(IBGE), Banco de Dados do Sistema Único de Saúde (DATASUS), Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais (INEP) e Fundação João Pinheiro (FJP). Essas informações foram
complementadas com entrevistas, realizadas entre junho e agosto de 2007, direcionadas aos
técnicos das Prefeituras Municipais de Conceição do Mato Dentro, Gouveia e Santana de
Pirapama. Para caracterização da Área Diretamente Afetada foram realizadas levantamentos de
campo utilizando-se de questionários para caracterização das propriedades e de trabalhadores
rurais diretamente afetados.
Os municípios de Conceição do Mato Dentro, Gouveia e Santana de Pirapama, considerados AI da
PCH Quartel I, estão localizados na Região Central do Estado e pertencem às mesorregiões
Central, Jequitinhonha e Metropolitana de Belo Horizonte, respectivamente, e micro-regiões de
Diamantina, no caso de Conceição do Mato Dentro e Gouveia, e Sete Lagoas, no caso de Santana
de Pirapama. Os referidos municípios não são considerados como pólos econômicos em suas
mesorregiões, visto que possuem pequena população e economia pouco representativa. Destacase o município de Conceição do Mato Dentro, conhecida como capital do eco-turismo, que pode
ser considerada como pólo turístico regional, e a existência de um pólo industrial em Gouveia que
abriga uma das cinco maiores empresas do setor têxtil do Brasil.
Analisando o comportamento populacional no período de 1980 a 2000 verifica-se que Gouveia
apresentou aumento no número de residentes, enquanto que em Conceição do Mato Dentro e
Santana de Pirapama houve redução neste número. Vale destacar que o crescimento da
população verificado em Gouveia no período deu-se na área urbana e nota-se queda no número
de residentes da área rural. Em Conceição do Mato Dentro e Santana de Pirapama houve redução
no número total de moradores, sendo verificado um pequeno acréscimo na área urbana, o que não
se revelou suficiente para compensar a redução da população rural, configurando mais um êxodo
rural do que um crescimento vegetativo da população. Outro aspecto importante é que Gouveia
apresenta uma população essencialmente urbana, Santana de Pirapama concentra a maior parte
de sua população na zona rural e Conceição do Mato Dentro possui cerca de 44% de seus
residentes na área rural. Vale ressaltar que o esvaziamento do campo foi um fenômeno de caráter
nacional.
POPULAÇÃO TOTAL, POR SITUAÇÃO DE DOMICÍLIO
ANOS

CONCEIÇÃO DO MATO
DENTRO
TOTAL

URBANA

1980

19.766

1991
2000

GOUVEIA

SANTANA DE PIRAPAMA

RURAL

TOTAL

URBANA

RURAL

TOTAL

URBANA

RURAL

7.708

12.058

9.326

5.033

4.293

10.060

1.783

8.277

18.721

9.104

9.617

11.457

7.178

4.279

9.212

2.335

6.877

18.637

10.636

8.001

11.689

7.740

3.949

8.616

2.894

5.722

Fonte: IBGE. Censos Demográficos – 1980,1991 e 2000.
O processo de urbanização de Gouveia se traduz na formação de setores de atividades
econômicas com um caráter eminentemente urbano como indústrias, comércio e serviços. Por
outro lado, a maior concentração populacional nas áreas rurais em Santana de Pirapama é
refletida em setores de atividades econômicas como agricultura e pecuária. Em Conceição do Mato
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Dentro, o lento processo de urbanização refletiu na formação de setores de atividades econômicas
primárias. A seguir são apresentados os dados referente a População Economicamente Ativa
(PEA) distribuída nos diferentes setores econômicos:
POPULAÇÃO OCUPADA POR SETORES ECONÔMICOS
SETORES

CONCEIÇÃO DO MATO
DENTRO

SANTANA DE
PIRAPAMA

GOUVEIA

PESSOAS

%

PESSOAS

%

PESSOAS

%

Agropecuário, extração
vegetal e pesca
Industrial
Comércio de mercadorias

2.093
800
468

39,61
15,14
8,85

1.185
1.061
574

28,08
25,14
13,60

1.892
346
202

54,54
9,97
5,82

Serviços

1.922

36,38

1.400

33,17

1.029

29,67

TOTAL

5.283

4.220

100

3.469

100

100

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, Minas Gerais, 2000.
Vale ressaltar que a maior parte da população residente nos municípios da Área de Influência está
na faixa de idade de10 a 65 anos, ou seja, compõem a População em Idade Ativa (PIA). Em
Conceição do Mato Dentro eram 12.867 pessoas compondo a PIA, em Gouveia este número era
de 8.810 pessoas, enquanto em Santana de Pirapama era de 6.316 pessoas, de acordo com
dados do IBGE em 2001.
Com relação à dinâmica social, a infra-estrutura social dos municípios da AI da PCH Quartel I é
caracterizada a partir de indicadores de habitação, saneamento básico, saúde e educação .
Conforme dados do Censo IBGE de 2000, no que se refere à distribuição dos domicílios na
zona rural e urbana confirmamos os dados anteriormente apresentados na divisão da população
por situação de domicílio. Em Conceição do Mato Dentro 57,76% das residências estão localizadas
na porção urbana do município, enquanto em Gouveia este número é ainda maior, 68,71%. Em
sentido oposto encontra-se Santana de Pirapama onde há 66,20% dos domicílios em zona rural.
Segundo informações dos Secretários Municipais, há déficit habitacional, sendo que em Gouveia
e Santana de Pirapama as prefeituras aderiram ao programa Casa para Todos e Gouveia ainda
está em vias de assinar convênio com a Caixa Econômica Federal. Em Conceição do Mato Dentro
não foi informado a existência de nenhum convênio ou programa.
Na parte de saneamento básico, o abastecimento de água em Gouveia é responsabilidade da
COPASA, que capta água do Córrego do Tanque e abastece cerca de 72% dos domicílios do
município. Em Conceição do Mato Dentro o abastecimento de água também é responsabilidade da
COPASA, sendo a água captada no rio Santo Antônio e distribuída para 62% dos domicílios. Em
Santana de Pirapama os serviços de saneamento básico são assumidos integralmente pela
Prefeitura Municipal, a água é captada em poços artesianos chegando a 59% dos domicílios.
Sendo apontado em todos os municípios uma tendência à ampliação da rede geral de
abastecimento de água.
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O sistema de esgotamento sanitário é responsabilidade do poder público municipal e no que se
refere a tratamento de rejeitos somente o município de Santa de Pirapama possui Estação de
Tratamento de Esgoto. De acordo com dados da prefeitura cerca de 89% dos rejeitos são
encaminhados à ETE, que se situa em zona rural. Em Conceição do Mato Dentro há dois distritos
(Tabuleiro e Córregos) que possuem Estação de Tratamento de Esgoto e, segundo informações da
prefeitura, o esgoto da cidade ainda é lançado in natura no rio Santo Antônio sendo, estando
prevista a construção de uma ETE municipal pela COPASA.
O serviço de coleta de resíduos sólidos urbanos (lixo) está presente em 35,19% dos domicílios de
Conceição do Mato Dentro, em 65,81% dos domicílios de Gouveia e 29,72% dos de Santana de
Pirapama. A coleta de resíduos é realizada por serviço de limpeza ou caçamba. De acordo com
informações prestadas pelas prefeituras de Gouveia e Santana de Pirapama, 100% dos domicílios
urbanos são atendidos pelo serviço de coleta, sendo os resíduos encaminhados para aterros
controlados nos dois municípios.
Em todos os municípios da AI da PCH Quartel I, o atendimento à saúde da população possui
como modelo o Programa de Saúde da Família (PSF), realizado a partir dos convênios mantidos
com o Sistema Único de Saúde (SUS), contando com uma estrutura simples e que permite
atendimentos de atenção básica e alguns poucos procedimentos de média complexidade. Os
casos mais graves ou que necessitem de procedimentos de alta complexidade são encaminhados
para as sedes das microrregiões de saúde, Diamantina, no caso de Gouveia e Conceição do Mato
Dentro e Sete Lagoas, no caso de Santana de Pirapama.
A estrutura da rede ambulatorial de Conceição do Mato Dentro é composta por 13 postos de
saúde, sendo 3 na área urbana e 10 na zona rural, 01 policlínica, 01 clínica odontológica e um
laboratório de análises. Em Gouveia existem 12 postos de saúde, sendo 03 na área urbana e 09
na zona rural, além de 01 laboratório de análise. Há ainda, no município, um Centro de Atenção
Psicossocial, onde 01 psicólogo faz atendimentos à população. Santana de Pirapama por sua vez,
possui hoje 04 Postos de Saúde da Família (PSF) e 04 postos de saúde na zona rural.
Quanto à rede hospitalar, o único hospital de Santana de Pirapama é o Centro de Saúde Dr.
Orlando C. Ribeiro, que conta com uma estrutura de 07 leitos. Em Gouveia, a estrutura hospitalar é
um pouco maior. O Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão possui 26 leitos. Conceição do
Mato Dentro também conta com um hospital, Hospital Imaculada Conceição, que dispõe de 100
leitos.
Em geral, as internações nos munic ípios se dão principalmente por doenças do aparelho
respiratório (22,78% em Conceição do Mato Dentro, 26,1% em Gouveia e 13,74% em Santana de
Pirapama) e gravidez, parto e pós-parto (18,25% em Conceição do Mato Dentro, 15,6% em
Gouveia e 22,64% em Santana de Pirapama)
Segundo consta no EIA foram consultados os três secretários de saúde municipais, que afirmaram
estar a infra-estrutura de saúde insuficiente para atender a população. Todos os secretários
descreveram como princ ipais problemas a carência de médicos plantonistas, a necessidade de
melhoria dos postos de saúde, aquisição de novas ambulâncias mais bem equipadas e aquisição
de equipamentos para realização de exames.
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Nas cidades de Conceição do Mato Dentro, Gouveia e Santana de Pirapama existem
estabelecimentos educacionais da rede municipal e estadual. A atuação estadual se refere ao
Ensino Fundamental, de 1ª a 4ª e de 5ª a 8ª séries, e Ensino Médio. Em Conceição do Mato Dentro
a rede estadual é responsável por 14 estabelecimentos, 32,56% do total; Gouveia, o estado é
responsável pela manutenção de 04 escolas, que correspondem a 36,36% do total existente;
enquanto em Santana de Pirapama a rede de ensino estadual é responsável por 08
estabelecimentos, 23,44% do total dos estabelecimentos.
Verificam-se a predominância de escolas municipais em todos os municípios, sendo observado, 07
escolas em Gouveia, todos em áreas rurais, e 26 em Santana de Pirapama, sendo somente 01 em
área urbana, gerando, respectivamente, 21,54% e 35,93% das matrículas . Esse baixo número de
matrículas é justificado pelo fato das escolas estarem concentradas, na quase totalidade, em zona
rural, dotadas de pequena infra-estrutura e chegando a ter alunos de várias séries em uma mesma
sala de aula com apenas um professor. Em Conceição do Mato Dentro a rede de ensino municipal
compreende 29 escolas, sendo 24 escolas localizadas na zona rural, responsável por 33,78% do
total de matrículas.
APRESENTAÇÃO DOS DADOS DA EDUCACÃO PÚBLICA POR MUNICÍPIO
Município

Conc. M.
Dentro
Gouveia
Santana
de Pirap.

%
crianças
de 5 a 6
anos na
escola

%
crianças
de 7 a 14
anos
analfabet.

%
% pessoas % pessoas de % pessoas
Média de anos de
adolescen
de 18 a 24 18 a 24 anos de 25 anos estudo das pessoas
tes de 15 a
anos
freqüentando
ou mais
de 25 anos ou mais
17 anos
analfabet. curso superio, analfabet.
de idade
analfabet.

40,54

10,6

5,09

7,88

1,06

29,82

3,21

54,93

4,71

1,7

2,91

1,32

17,21

4,54

52,01

9,74

4,16

5,53

0,63

24,95

3,48

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2000.
Um dado do MEC/INEP de 2004 que nos chamou atenção foi a taxa de abandono de alunos de 5ª
a 8ª séries em Gouveia, mais especificamente na zona rural. Enquanto em Santana de Pirapama
essa taxa é 3,3% em Gouveia este percentual atinge 73,3% dos alunos. Esse fato é preocupante
já que possivelmente esses alunos podem estar abandonando a escola para exercer algum tipo de
atividade no campo. Ressalta-se que o trabalho infantil, até 14 anos, é proibido por lei feferral.
O IDH - Índice de Desenvolvimento Humano - é utilizado pelo Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento para avaliar o estágio de desenvolvimento de países e municípios. São
confrontados os indicadores econômicos (renda) e outros indicadores capazes de mensurar
aspectos do desenvolvimento social - áreas de educação e saúde, que se traduzem em
indicadores de escolaridade e de esperança de vida ao nascer. Juntos, esses três indicadores renda, escolaridade e longevidade - compõem o Índice de Desenvolvimento Humano. O índice
varia de zero (nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento humano total). IDH até
0,499 é considerado baixo; os índices entre 0,500 e 0,799 são considerados de médio
desenvolvimento humano e IDH maior que 0,800 é considerado alto.
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Destaca-se que desde o primeiro período analisado Gouveia apresentava um IDH médio. Por outro
lado, Conceição do Mato Dentro e Santana de Pirapama detinham índices classificados como
baixos, tendo sido elevado para o patamar médio em 1991. Com relação à Dinâmica Econômica,
comparando-se os municípios, as diferenças mais notáveis são as que dizem respeito às
participações no PIB (Produto Interno Bruto). Enquanto em Gouveia a participação do setor
primário gira em torno dos 6,0%, em Santana de Pirapama essa participação é de cerca de 33%.
Com relação à indústria, o cenário anterior é praticamente invertido, na medida em que a
participação do setor secundário no PIB gouveiano fica acima de 30%, enquanto o pirapamense
fica em torno dos15%, o que aponta para uma maior dependência das atividades primárias em
Santana de Pirapama frente uma maior dependência das indústrias por parte de Gouveia.

PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) A PREÇO DE MERCADO - 2005
CONCEIÇÃO DO MATO
DENTRO (R$1.000,00)

GOUVEIA
(R$ 1.000,00)

SANTANADE PIRAPAMA
(R$1.000,00)

10.430

3.798

16.053

INDÚSTRIA

4.858

13.882

4.733

SERVIÇOS

40.133

29.754

16.629

IMPOSTOS

2.390

4.167

1.491

57.811

51.600

38.905

SETORES
AGROPECUÁRIA

TOTAL

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais.
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A indústria e o setor de serviços foram responsáveis por mais de 90% de todo o PIB gerado em
Gouveia, sendo o setor terciário responsável pela maior parte. Já em Santana de Pirapama e
Conceição do Mato Dentro é o setor primário que acompanha o terciário na participação de mais
de 80% do PIB. Ressaltando que o setor terciário em Conceição do Mato Dentro é responsável por
70% do PIB, reforçando a importância do turismo, visto que sob a sigla serviços estão as
atividades de aporte ao turismo como transporte, hospedagem, alimentação etc.
A instalação das PCHs poderá promover o aquecimento da economia local, promovendo uma
maior geração de impostos para os municípios, o que podemos considerar um impacto positivo,
desde que não haja uma pressão maior sobre a infra-estrutura das cidades e seja eficaz as
medidas mitigadoras propostas pelo empreendedor para evitar tal efeito.
Na área rural dos municípios da AI, os proprietários são responsáveis pelo controle e exploração
dos estabelecimentos agropecuários existentes, isto é, em 93,74% das propriedades de
Conceição do Mato Dentro, 90,61% de Gouveia e 88,81% de Santana de Pirapama os
proprietários exploram diretamente suas terras.
A importância da pecuária deve ser ressaltada visto que nos municípios da AI, a maior parte da
área rural é ocupada por pastagens, principalmente por pastagens naturais, sendo 61,64% em
Conceição do Mato Dentro, 70,92% em Gouveia e 55,42% em Santana de Pirapama.
As lavouras representam 6,68% das áreas das propriedades em Conceição do Mato Dentro, 7,75%
em Gouveia e 12,56% em Santana de Pirapama, sendo as lavouras temporárias mais
significativas. A porção de terras ocupadas por florestas naturais corresponde a 21,8% em
Conceição do Mato Dentro, 7,11% em Gouveia e 18,13% em Santana de Pirapama.
Em relação à distribuição fundiária, é observada a existência de pequenas, médias e grandes
propriedades. De acordo com Censo Agropecuário de 1996, em Gouveia, do total de
estabelecimentos cadastrados, 177 possuíam até 10 ha e 144 de 10 ha até 50 ha. Esses pequenos
estabelecimentos somados perfaziam 321 propriedades de 413 listadas, abrangendo uma área de
4.540,17 ha ou 17,2% da parcela rural total (26.189 ha) deste município. Em Santana de Pirapama,
453 estabelecimentos possuíam até 10 ha e 402 de 10 ha até 50 ha. Esses somados perfaziam
855 propriedades de 1.132 listadas, abrangendo uma área de 10.295.312 ha ou 17,31% da parcela
rural total (59.484,20 ha) de Santana de Pirapama. Em Conceição do Mato Dentro, 175
propriedades possuíam até 10 ha e 246 de 10 ha até 50 ha. Esses pequenos estabelecimentos
somados perfaziam 421 propriedades de 699 listadas pelo IBGE abrangendo uma área de
7.947,2ha ou 11,60% da parcela rural total (68.506,19) deste município. As médias e grandes
propriedades, com área superior a 100 ha, ocupam o maior percentual de áreas na AI, sendo que
em Conceição do Mato Dentro elas ocupam 75,58 % da área rural, em Gouveia 71,11% e em
Santana de Pirapama 67,68%.
O setor agropecuário é mais forte e diversificado em Conceição do Mato Dentro que em Santana
de Pirapama e Gouveia, sendo a maior parte das lavouras dos municípios temporárias. As culturas
mais importantes são cana-de-açúcar, milho e mandioca, destacando-se o tomate em Santana de
Pirapama e banana em Conceição do Mato Dentro, no entanto as quantidades produzidas não
podem ser consideradas representativas em nível estadual. Os empregos formais gerados neste
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setor são menores, visto que a atividade é exercida fundamentalmente com mão-de-obra familiar
e/ou informal.
Com relação aos setores industriais nos municípios da AI, verifica-se que não há maior
diversidade ou complexidade no setor, sendo o mesmo formado por pequenas fábricas artesanais
de telhas, alimentos e móveis. A exceção do município de Gouveia, onde existe uma indústria têxtil
de grande porte e em processo de implantação de uma indústria extrativa mineral. Em Conceição
do Mato Dentro está sendo planejado a implantação de duas empresas que promoverão a
extração de minério de ferro em larga escala. A geração de emprego formal pela indústria em
Gouveia representa 25% do total, em Conceição do Mato Dentro corresponde a 15 %, e Santana
de Pirapama menos de 10%.
O setor de serviços não é muito especializado, mas atende ás principais demandas da
população, sendo o maior responsável pela geração de empregos formais. O turismo vem sendo
estimulado nos municípios, sendo fartas as paisagens naturais a serem aproveitadas para o
ecoturismo nos municípios. O município de Conceição do Mato Dentro apresenta uma maior infraestrutura de aporte ao turismo.
Nas propriedades rurais afetadas não foram encontradas culturas agrícolas e criação com
finalidade comercial. Em função do histórico da região, relacionado ao garimpo de ouro e
diamante, foram encontrados vestígios da atividade mineradora. Apenas a Fazenda Prata possui
benfeitorias . Ressalta-se que essas não serão afetadas pelas estruturas da PCH Quartel I. Foi
informado que a ponte existente sobre o rio Paraúna, que dá acesso à sede da Fazenda Prata,
será afetada pelo reservatório. Os imóveis pesquisados perfazem, no conjunto, uma área de 5.000
ha.

Na margem direita existem os estabelecimentos rurais descritos a seguir.
Propriedade do Sr. Sebastião Antônio dos Santos:
Segundo informado no EIA, não foi possível realizar levantamento de informações sobre este
imóvel durante os trabalhos de campo.
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Fazenda Barro Preto ou Jambreiro:
Está localizada no município de Gouveia e ocupa uma área total de 1.510 ha. O imóvel rural será
afetado pela construção da barragem e pela formação do reservatório. A área estimada que seja
afetada é de 29,38 ha.
Segundo informações do proprietário da Fazenda Barro Preto, o Sr. Albanor de Oliveira, a área foi
adquirida apenas como investimento imobiliário. Embora não exista nenhuma benfeitoria, o imóvel
conta com um ponto de luz elétrica instalada em função do programa de eletrificação rural Luz
Para Todos. O Sr. Albanor informou ter o costume de estabelecer um sistema de troca com alguns
vizinhos, de tal forma que estes usem sua propriedade como reserva de pasto para a criação
animal e, em contrapartida, ajudem a mantê-la, evitando invasões e a depredação da propriedade.
Sua opinião quanto à instalação do empreendimento é positiva.
No tocante às possíveis modificações em sua propriedade, o Sr. Albanor acredita que elas serão
positivas, pois sua propriedade poderá ser mais valorizada devido à implantação do
empreendimento. Quanto à capacidade produtiva de suas terras, o proprietário informou que não
haverá alterações, já que não existe uso agropecuário na propriedade. Quando questionado sobre
o processo de negociação de terras, o proprietário informou que já negociou há 6 meses a parte
atingida com o empreendedor estando satisfeito com o resultado da negociação.
Na margem esquerda existe apenas um estabelecimento rural, a Fazenda da Prata. Essa fazenda
está localizada nos municípios de Conceição do Mato Dentro, onde se encontra a maior parte de
suas terras, e Santana de Pirapama, sendo do mesmo proprietário da Fazenda Barro Preto, Sr.
Albanor de Oliveira.
A área total do imóvel é de 3.490 ha. A Fazenda Prata será afetada pela formação do reservatório,
construção do barramento, canteiro de obras, sistema de adução e casa de força. Estima-se que
23,88 ha serão afetados. A propriedade estende-se por todo o trecho de vazão reduzida, chegando
a ser afetada também pelo reservatório e algumas das estruturas da PCH Quartel II.
Essa propriedade também foi adquirida como investimento imobiliário, sendo verificado a
existência de benfeitorias, 01 casa sede e 01 casa de colono, que estão concentradas nas partes
mais altas do estabelecimento, não sendo afetadas pela estrutura da PCH Quartel I. O Sr. Albanor
informou que não reside na propriedade e tem o hábito de visitá-la com a família nos finais de
semana.
A água para consumo humano é proveniente de mina d’água. O esgoto sanitário é todo
encaminhado para uma fossa negra e uma parte do lixo produzido era queimada e outra parte era
trazida para a cidade de Gouveia. A propriedade não conta com energia elétrica, sendo usado um
gerador. Quanto à capacidade produtiva de suas terras, o proprietário afirmou que não haverá
alterações, visto que não existe uso agropecuário na propriedade. O Sr. Albanor acredita que
modificações nessa propriedade também serão positivas, podendo ser até mais valorizada devido
à implantação do empreendimento.
Sobre o processo de negociação das terras, o proprietário informou que também já negociou há 6
meses a parte atingida dessa propriedade estando satisfeito com o resultado da negociação.
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Informou que entende como positiva a possibilidade de estabelecer um contrato de servidão com o
empreendedor, facultando o uso das estradas existentes em sua propriedade como acesso ao
empreendimento. São cerca de 12 km de estradas particulares.
Existe um trabalhador permanente, Sr. Adão, que é responsável pelos trabalhos de manutenção
das duas propriedades e não reside em nenhum dos imóveis. O Sr. Albanor reside na cidade de
Gouveia, onde exerce outras atividades, que constituem suas principais fontes de renda.
Dos municípios afetados, Gouveia está mais próxima do Complexo Quartel. A BR-259, que passa
por Gouveia, poderá ser utilizada como acesso aos empreendimentos. Portanto Gouveia será um
importante ponto de apoio no período de construção das PCHs, devendo recair sobre o município
os principais benefícios e efeitos negativos.
Foram propostas como medidas mitigadoras o Plano de Aproveitamento da Mão-de-Obra Local,
que é essencial para o melhor aproveitamento econômico dos benefícios a serem oferecidos pelo
empreendimento e o Projeto de Monitoramento Socioeconômico, que visa acompanhar as
alterações ocorridas na estrutura dos municípios e antecipar medidas de mitigação dos efeitos
negativos, principalmente no caso dos três empreendimentos se instalarem simultaneamente.
7.5 Caracterização Socioeconômica do Município de Presidente Juscelino
A necessidade da análise socioeconômica do município de Presidente Kubitschek foi percebida na
Audiência Pública, mais especificamente a análise da importância da atividade de extração de
areia para o município, sendo que a mesma poderá sofrer impactos quanto da construção das
PCHs. Portanto, foi solicitado no item 5 das Informações Complementares: “Apresentar a
caracterização sócio-econômica do município de Presidente Juscelino Kubitscheck, ressaltando o
impacto sobre a atividade de extração de areia”.
Ressalta-se que o município de Presidente Juscelino não constitui Área de Influência do Complexo
Quartel e não estão previstos impactos diretos para o mesmo, com exceção da possível
interferência na atividade de extração de areia.
A caracterização do município de Presidente Juscelino foi realizada a partir de consultas a fonte de
dados secundários como IBGE (Censo 2000 e 2007) e Atlas de Desenvolvimento Humano de
2.000. O município de Presidente Juscelino pertence à mesorregião denominada Central Mineira, e
compõe a microrregião de Curvelo, faz divisa com os municípios de Monjolos, Curvelo, Inimutaba,
Santana de Pirapama, Gouveia e Santo Hipólito.
A contagem da população de 2007 registrou um crescimento populacional de 7,64% no Estado, de
4,15% na mesorregião Central Mineira, e de 0,81% na microrregião de Curvelo. Já em Presidente
Juscelino, observa-se um decréscimo de 4,44% da população total no período considerado. Em
2000, a população de Presidente Juscelino somava 4.455 habitantes e em 2007 o número era
4.257.
Verifica-se ainda que no Estado e nas meso e microrregiões em questão, a população urbana é
maior que a rural, diferentemente do município Presidente Juscelino, onde a população rural
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corresponde a 57,6% da população total. Quanto à distribuição de população por sexo, há uma
ligeira predominância do sexo masculino, sendo que a proporção é quase igual, com uma
diferença mínima.
No que diz respeito ao saneamento básico, 55,93% dos domicílios estão conectados à rede geral
de abastecimento de água sob responsabilidade da COPASA, e 33% dos domicílios estão ligados
à rede geral de esgoto que é responsabilidade da Prefeitura Municipal. Salienta-se também que
uma grande parte dos domicílios, 34,22%, não dispõe de banheiro e nem sanitário. A coleta de
resíduos sólidos (lixo) atende 38,62% dos domicílios, sendo a queima na propriedade a forma mais
utilizada.
Em 2005, o município contava apenas com um estabelecimento de saúde municipal atendendo
pelo SUS (Sistema Único de Saúde). A expectativa de vida do município é de 55 anos, fato que
demonstra a vulnerabilidade da população devido às mínimas condições de infra-estrutura.
Com relação à educação, o município conta com 05 escolas públicas lecionando o ensino
fundamental, uma de ensino médio e duas o pré-escolar. A taxa de analfabetismo da população
com 25 anos ou mais é de 29%, sendo que 56,30% da população possui menos de 4 anos de
estudo.
O Índice de Desenvolvimento Humano do município passou de 0,578 em 1.991 para 0,654 em
2.000. Este índice é uma medida comparativa, utilizada pela Organização das Nações Unidas
(ONU), que considera os níveis de educação, a expectativa de vida ao nascer e o nível de renda
por habitante.
As principais atividades econômicas desenvolvidas no município são a agropecuária e a
prestação de serviços. Existem 286 estabelecimentos agropecuários ocupando uma área de
35.504 hectares, sendo 23,927 hectares de pastagens naturais, sendo a bovinocultura de leite e
criação de aves atividades predominantes. Das lavouras plantadas, as temporárias são mais
expressivas, sendo que o milho é o mais cultivado, seguido da cana-de-açúcar, açúcar, feijão e
mandioca. No caso das lavouras permanentes, há existência do cultivo de manga e maracujá.
PIB A PREÇO DE MERCADO
PRESIDENTE JUSCELINO
VALOR
SETOR ATIVIDADE
R$ 1.000,00
Agropecuária

7.586

Indústria

4.047

Serviço

9.083

Impostos
TOTAL

877
21.594

Fonte: Censo IBGE, 2005
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A representatividade da indústria está restrita à atividade extrativa, são 14 unidades em
funcionamento, com 45 funcionários diretamente ligados e uma renda salarial de R$ 223.000,00,
seguida da indústria de transformação, com oito unidades, empregados e uma renda salarial de R$
56.000,00.
Para definir as interferências sobre a atividade de extração de areia a jusante do complexo
Quartel será necessário ter como base a estimativa da quantidade de sedimentos anteriormente
apresentada. Assim, tendo como base a estação da ANA de Presidente Juscelino, chegou-se a
uma “Produção Específica Média de Sedimentos em Suspensão” de 81,80 t/km ²/ano. Somando-se
a descarga sólida do leito, cega-se a 98,16 t/km²/ano. Assim, essa análise, para a estação de
Presidente Juscelino, permite a estimativa da série histórica de aporte anual de sedimentos da
ordem de 393.817,9 toneladas por ano.
Ressalta-se que a implantação do Complexo Quartel, mesmo sem a operação de descarga de
fundo, não cessará a passagem de sedim entos para a PCH Paraúna, apenas minimizará a
retenção de sedimentos em seu reservatório. Assim, qualquer avaliação da descarga de materiais
sedimentáveis nos barramentos do Complexo Quartel dependerá do sistema de manejo adotado
pela PCH Paraúna, que contará com aproximadamente 29.763,28 toneladas/ano de sedimentos
provindos da Quartel III. Cabe frisar que atualmente o aporte de sedimentos no trecho da PCH
Paraúna, até o ponto do município de Presidente Juscelino, corresponde a aproximadamente
97.995,16 ton/ano.
Analisando os dados hidrossedimentológicos da bacia do Paraúna constatou-se que, hoje em
Presidente Juscelino, das 393.817,9 ton/ano que chegam à Presidente Juscelino, 295.822,74
toneladas provêm da área de montante da PCH Paraúna e 97.995,16 toneladas da bacia de
contribuição entre a referida PCH e a cidade de Presidente Juscelino. Com a implantação do
Complexo Quartel boa parte dos sedimentos ficará retida na Quartel I (aproximadamente
103.171,02 ton/ano). Mesmo com essa retenção, há sedimentos que verterão para as demais
PCHs . A PCH Quartel III, por sua vez, irá deixar no sistema de u
j sante (PCH Paraúna),
aproximadamente 29.763,28 ton/ano, como fora especificado anteriormente.
Se considerar-mos, portanto, o vertimento da PCH Paraúna pela descarga de fundo, o sistema de
jusante em Presidente Juscelino terá disponível 127.758,44 ton/ano, sendo 29.763,28 ton/ano da
PCH Paraúna e 97.995,16 ton/ano da bacia de jusante desta PCH até o ponto de extração. Os
dados quantitativos da extração total de areia identificados nos municípios de Presidente Juscelino
e Gouveia são, segundo as Informações Complementares, da ordem de 114.720 ton/ano. Assim, a
descarga de sedimentos que chegam à Presidente Juscelino atende a demanda de extração de
areia com folga, tendo em vista que os dados de extração estão superestimados.
Constatou-se, ainda, que grande parte da atividade de extração de areia é concentrada na foz do
rio Cipó com rio Paraúna. Dessa forma, foi caracterizado que o trecho do rio Paraúna não constitui
a principal fonte de sedimento para o município de Presidente Juscelino e que a atividade
econômica de exploração de areia observada atualmente no município, não será afetada pela
implantação do Complexo Quartel.
8.

Descrição dos Impactos Sócio-Ambientais
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A legislação federal define o Impacto Ambiental como “qualquer alteração das propriedades físicas,
químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia
resultante das atividades humanas, que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o
bem-estar da população, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente a qualquer
dos recursos ambientais”.
A Cadeia do Espinhaço, composta por um extenso e complexo conjunto de montanhas, apresenta
áreas ainda bem preservadas em decorrência da dificuldade de acesso e pela presença de solos
rasos e pouco férteis, indesejáveis para a implantação de atividades agrosilvipastoris. Assim, a
presença de áreas bem preservadas na área de inserção das PCHs do Complexo Quartel é
determinada basicamente pelas características do relevo, qualidade dos solos e condições de
acesso. A área de inserção da PCH Quartel I sofre maiores pressões antrópicas que as demais
em função de sua localização e características edáficas. Nesta área é possível encontrar terras
com algum potencial agrícola, podendo-se observar atividades de pecuária e algumas pequenas
áreas de cultivo. Tais atividades, em especial a pecuária, também podem ser vistas na área de
inserção das PCHs Quartel II e III, porém, em menor escala e com uma característica importante:
quase a totalidade das áreas utilizadas para pastoreio são constituídas por pastagens naturais
(áreas de campos naturais), sendo pouco observadas espécies de gramíneas exóticas. As áreas
cultivadas presentes na área de inserção da PCH Quartel I resumem-se a pequenos
reflorestamentos de Eucaliptos spp, inclusive em áreas de altitude, substituindo elementos
importantes da paisagem natural local que abrigam espécies endêmicas e ameaçadas de extinção,
como os Campos Rupestres.
O rio Paraúna encontra-se em acelerado processo de assoreamento, que pode ser considerado
como natural, decorrente principalmente da composição do quartzito. Porém, com as atividades
minerarias, esse processo se intensificou significativamente. Pode-se observar na área de
inserção dos empreendimentos atividades minerarias intensas, muitas delas feitas de forma
clandestina ao longo de décadas e abandonadas sem a recuperação devida.
Alguns locais adjacentes à área do Complexo Quartel, em especial a micro bacia do córrego
Quartel, são submetidas à queimadas constantes não naturais, causadas principalmente pela
limpeza de áreas de pastagens sem aceiro e demais atividades antrópicas, realizadas sem o
devido controle e monitoramento. Os efeitos e área de ação do fogo se tornam mais amplos tendo
em vista os fortes ventos característicos da região, responsáveis pelo rápido alastramento das
queimadas. Áreas importantes ecologicamente são queimadas e espécies ameaçadas e muitas
vezes sensíveis ao fogo provavelmente são eliminadas. Além disso, o fogo prejudica o
recrutamento de novos indivíduos à fitocenose por meio da eliminação de plântulas, quase sempre
pouco suberizadas (ausência de isolamento térmico dos tecidos), ou seja, sem proteção às ações
de dessecação.
Observou-se na área resquícios de atividade de carvoaria, porém, parece que tal prática foi
abandonada não sendo observados indícios atuais desta atividade. A produção de carvão pode ter
sido responsável pela supressão de muitos indivíduos arbóreos na região, inclusive aqueles que
compõem as matas aluviais e que fornecem proteção aos corpos d’água.
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Observou-se ainda atividades de pesca predatória no rio Paraúna, em especial na área à jusante
da PCH Paraúna próxima ao trecho de vazão restituída do referido empreendimento. Destaca-se
que a pesca com tarrafa é permitida apenas para pescadores profissionais com os devidos
registros pessoais e do equipamento utilizado.
Em razão das características ambientais da região em que será inserido o empreendimento e das
condições próprias do tipo de atividade de geração proposta, os efeitos ambientais decorrentes de
suas atividades serão mais efetivos na área de implantação da futura PCH, durante sua fase de
implantação. Durante as obras de construção, o maior trânsito de funcionários e o aumento da
população residente na região, em função da implantação do empreendimento, poderão resultar
em ações de coletas predatórias da fauna ou retirada indiscriminada de recursos naturais
renováveis , se não forem tomadas as medidas mitigadoras necessárias.
Os impactos mais relevantes encontram-se no desvio do rio Paraúna, na construção da barragem,
da casa de forças, da tomada d’água, do vertedouro, envolvendo possíveis detonações de pedras,
cortes de terra, aterros, supressão vegetal, bem como, inundação pela formação do reservatório e
nas APPs da área diretamente atingida com reflexos diretos sobre meio físico (qualidade da água,
erosões, assoreamentos), meio biótico (destruição de habitats) e meio sócio-econômico, com
alienação involuntária de patrimônios.
Assim, serão descritos os principais impactos que possivelmente serão gerados pela implantação
do empreendimento. Posteriormente, serão elencadas as medidas julgadas necessárias para
neutralizar, reduzir, monitorar ou compensar os efeitos gerados ou, até mesmo, manter ou elevar o
nível de vida das comunidades atingidas, bem como a qualidade ambiental da região.
8.1

Impactos sobre o Meio Biótico

8.1.1 Flora
Entende-se como Área Diretamente Afetada apenas a área de inundação destinada ao
aproveitamento hidrelétrico e a construção de estruturas funcionais de geração. Não foram
consideradas como área diretamente afetada a área de preservação permanente, áreas de
empréstimo e área de bota-fora, uma vez que e ainda não se definiram estas. A maioria das
espécies encontradas são típicas do Bioma Cerrado.
Nos estudos da flora foram registradas 36 espécies de pteridófitas, distribuídas em 15 famílias e 19
gêneros. As famílias mais ricas foram Lycopodiaceae e Pteridaceae com 5 espécies cada, e os
gêneros mais representativos foram Anemia e Lycopodiella com 4 espécies cada. É necessário
destacar que foi verificado a ocorrência de Pellaea riedelii espécie com distribuição restrita a três
municípios da Cadeia do Espinhaço, e incluída na Revisão da Lista Vermelha das Espécies
Ameaçadas de Extinção do estado de Minas Gerais, na categoria “Em Perigo”. E também foi
constatada a ocorrência da espécie Osmunda piresii que foi registrada pela primeira vez no estado
de Minas Gerais, sendo conhecida anteriormente apenas de duas localidades no estado de Goiás.
Foram identificadas 219 espécies de angiospermas, distribuídas em 59 famílias. As famílias mais
ricas foram Fabaceae com 21, Asteraceae com 20, Eriocaulaceae com 19, Poaceae com 19,
Vellozeaceae com 15 e Xyridaceae com 11 espécies. Foi registrada uma espécie endêmica da
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Cadeia do Espinhaço classificada como “Em Perigo”(Cipocereus minensis ) e também espécies
citadas na lista mineira de espécies ameaçadas (Pilosocereus cf. aurisetus, Ocotea langsdorffii,
Aulonemia effusa, Xyris platystachya), classificadas como “Vulneráveis”. Destacam -se pelo
endemismo as famílias: Arecaceae, Asteraceae, Cactaceae, Eriocaulaceae, Melastomataceae,
Myrtaceae, Poaceae e Velloziaceae. A alta riqueza da família Velloziaceae e Xyridaceae
demonstra o excelente estado de conservação da área.
As estruturas físicas e de apoio do empreendimento (barramento, casa de força e canteiro de
obras) afetarão ao todo 1,98 ha dos ambientes naturais, o que representa apenas 0,125% de toda
a área de entorno.
Enfim, os principais impactos causados pela instalação da PCH Quartel I serão a perda de
elementos florísticos devido à supressão de vegetação, a supressão da vegetação resulta na perda
de espécies da flora, contribuindo para a redução quali quantitativa das formações florestais locais.
8.1.2 Fauna
A implantação das estruturas físicas do empreendimento, tendo em vista, o porte diminuto das
mesmas, pode gerar impactos ambientais menores do que aqueles possivelmente causados pela
abertura de acesso. Não existe acesso para área de inserção da PCH Quartel I, representando
assim a perda de habitats para a fauna local, uma vez que algumas espécies apresentam
especificidades, baixa capacidade de dispersão e estão intimamente relacionadas aos corpos
d’água.
Os principais impactos causados pela instalação da PCH Quartel I serão:
a) Assoreamento do Rio Paraúna: efeitos sobre a ictiofauna
Os ecossistemas aquáticos dependem da vegetação ciliar não apenas para proteção ao
assoreamento, mas também como habitat e fonte de recursos. A remoção dessa cobertura pode
acarretar o surgimento e o agravamento de processos erosivos, acelerando ainda mais o processo
de assoreamento dos corpos d’água, podendo causar efeitos negativos sobre a ictiofauna.
A implantação do empreendimento poderá a curto e médio prazo aumentar o transporte de sólidos
para o Rio Paraúna, alterando suas características e podendo representar a perda de microhabitat
específicos para espécies de peixes associadas, como raspadores e demais espécies típicas de
fundo de rio.
b) Efeitos sobre a ictiofauna durante o desvio do rio
Durante o desvio do rio para a construção da barragem os peixes poderão ficar aprisionados em
decorrência da formação ou não de poções de água. Desconhecendo-se o tempo de permanência
destes poções (velocidade de escoamento e percolação da água) e tendo em vista o déficit de
oxigênio, aumento da temperatura não se pode garantir a sobrevivência das espécies ali
aprisionadas,
Outro aspecto relevante está associado à transformação de ambiente lótico em semi-lêntico,
podendo comprometer a estrutura das comunidades de peixe devido à diminuição de habitats,
como local de desova, abrigo, alimentação e alterações na qualidade da água.
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c) Dispersão da fauna
Durante a implantação do empreendimento haverá um aumento do contingente humano,
transporte de cargas e movimentação de maquinários, bem como a supressão da vegetação,
acarretando a dispersão de espécies de fauna, aumentando o risco de atropelamentos e coleta
predatória de animais, além do risco de acidentes com animais peçonhentos.
8.2

Impactos sobre o Meio Físico

Na LP, objeto da presente análise, os impactos constituíram-se basicamente de pequenas
intervenções tais como, aberturas de pequenos buracos para sondagens e levantamento de solos
e abertura de pequenas picadas no interior dos fragmentos florestais para realização dos estudos
inerentes à flora e fauna.
Os maiores impactos sobre o meio físico serão observados na fase de LI, quando irá ocorrer a
instalação do canteiro de obras, desvio do rio, supressão de vegetação, cortes e aterros. Essas
atividades provavelmente provocarão o aumento da carga de sedimentos em suspensão durante
todo período da obra e das atividades sísmicas induzidas pelas explosões de pedreiras. Haverá
também necessidade do uso de áreas para destinação dos materiais escavados (bota-fora) e de
áreas de empréstimo, o que poderá provocar o surgimento de áreas degradadas, com
conseqüente aceleração dos processos erosivos, principalmente por meio da ação das águas
pluviais, e possível aumento do processo de assoreamento do rio Paraúna.
8.2.1

Atmosféricos e Sonoros

Os principais impactos que alteram a qualidade do ar são devido à emissão de gases dos
motores dos veículos pesados e ao aumento das partículas totais em suspensão de origem
mineral, quimicamente inertes. Isso ocorre devido à operação de desmonte de rochas,
movimentação de terra e entulho, deslocamento de caminhões, máquinas e equipamentos.
A geração de ruídos ocorrerá, predominantemente, na fase de construção do empreendimento,
devido ao tráfego de veículos pesados e operações de britagem. Esse impacto terá maior
intensidade na área do canteiro de obras e nas vias de acesso, devendo cessar com o término das
obras.
A geração de poeira ocorrerá, basicamente, na fase de construção do empreendimento, estando
associado principalmente à escavação de solos, serviço de terraplanagem, aumento no tráfego de
veículos, operação de britagem e seleção de materiais granulados.
8.2.2 Geológicos e Geomorfológicos
Na fase de construção prevê-se uma alteração da conformação geomorfológica, por
intervenções das obras, promovendo modificações do comportamento morfodinâmico das áreas
alteradas por cortes, aterros e disposição de bota-fora.
Constam nos estudos três processos de extração mineral junto ao DNPM que incidem
parcialmente sobre a Área Diretamente Afetada, especialmente sobre o reservatório. Esses
processos possuem a seguinte situação junto ao Departamento Nacional de Produção Mineraria:
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832008/2005, extração de quartzo, possui Autorização de Pesquisa; 833200/2007, extração de
areia, possui Requerimento de Pesquisa; 833198/20, extração de areia, possui Requerimento de
Pesquisa.
A formação do reservatório impedirá o desenvolvimento das lavras minerais nas porções das
poligonais requeridas, no entanto, as mesmas poderão ser desenvolvidas nas porções
remanescentes que não incidem diretamente nas áreas das principais instalações da obra sem
interferir e sem serem interferidas pelo empreendimento a ser licenciado.
8.2.3 Edáficos
Durante a fase de investigação, para elaboração do Projeto Básico, parcelas pontuais da cobertura
vegetal podem ser suprimidas para abertura de trilhas, furos de sondagens, trincheiras etc. A
retirada da vegetação mesmo que pontual, pode dar início a processos erosivos ou intensificar os
já existentes.
Na fase de implantação, a maior parte das obras será subterrânea, acarretando poucas
movimentações de solo e rocha, reduzindo o desencadeamento de processos erosivos. Mas o
risco de surgimento de processos erosivos é um impacto significativo, principalmente quando se
considera a abertura de novos acessos. A retirada da cobertura vegetal e a movimentação de solo
e rocha tendem a intensificar o processo erosivo, desestruturar solos e expor seus horizontes mais
susceptíveis à erosão, principalmente nas formações litólicas com maior concentração de micas. A
retirada de solo e outros materiais modificam as condições topográficas e de cobertura do terreno
e conseqüentemente, de todo o processo de escoamento das águas. As conseqüências imediatas
são erosão pela água de sub superfície, inundação, entre outros.
Durante a faze de pré-operação, o nível d’água subirá para a formação do lago, atingindo sopés de
rampas coluvionares e alguns focos de erosão laminar, podendo acelerar os processos erosivos e
conseqüentemente, contribuir para desmoronamentos de encostas e o assoreamento do
reservatório.
Ao longo das encostas marginais do futuro lago e no entorno das elevações correspondentes à
faixa de variação operacional do nível d’água e nas áreas imediatamente acima do nível do
reservatório a estabilidade dos taludes constitui um importante quesito geotécnico. Na fase de
operação, a erosão das margens pela ação das ondas, conjugada com o fator vento, poderia ser
um ponto de relevância, porém devido à pequena dimensão do reservatório, a declividade das
encostas marginais, associada à boa resistência da rocha, onde o leito do Paraúna está encaixado,
minimizam esta variável. Em alguns locais de maior declividade, da futura margem do lago,
poderão ocorrer blocos soltos, fraturas (ocasionadas pelas juntas de alívio) ou acumulações
detríticas potencialmente instáveis.
Enfim, a maior intensidade dos impactos edáficos ocorrerá durante a construção do
empreendimento, visto que as atividades de terraplanagem e movimentação de terra para
construção de barramento e casa de força, escavação do circuito de adução, abertura de área para
instalação do canteiro de obras, deixarão o terreno exposto às camadas inferiores dos solos, que,
desprovidos de sua estrutura e vegetação original, tornando-os praticamente estéril e susceptível à
erosão.
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8.2.4 Hídricos – Qualidade da Água
De forma geral, o trecho do rio Paraúna onde será inserido o Complexo Quartel encontra-se bem
preservado. Na AI não há fontes pontuais significativas, como indústrias e cidades de grande porte,
sendo ocupada por ranchos e fazendas onde se cria um pequeno efetivo de gado. As atividades
agropecuárias observadas atualmente na região são pouco impactantes, devido à pequena
quantidade de gado e ao seu caráter extensivo. As atividades de mineração, associadas à não
recuperação adequada das áreas exploradas, certamente constituem as fontes principais de
impactos ambientais, resultando em efeitos diversos como: aceleração do processo de
assoreamento do rio Paraúna, perda da diversidade de espécies florísticas e faunísticas,
contaminação de cursos d’água, degradação de nascentes, introdução de espécies florísticas
exóticas etc.
A remossão do solo nas fases de investigação e de implantação, conjuntamente com o possível
aproveitamento do material rochoso do trecho durante as obras poderá aumentar o carreamento de
sólidos para o leito do rio, durante a fase de implantação do empreendimento. Assim, parte destes
sólidos ficará suspensa na coluna d’água, aumentando a turbidez do rio, e a outra parte será
depositada no fundo. Poderá haver, então, a diminuição da atividade fotossintética, em virtude da
menor entrada de luz; comprometimento dos mecanismos de alimentação de organismos aquáticos
através do entupimento do aparelho filtrador e maior dificuldade nas atividades de predação; e
desestruturação das comunidades bentônicas através do soterramento de organismos.
Na fase de pré-operação poderá ocorrer a desestabilização de taludes na bacia de acumulação,
podendo acelerar os processos erosivos e conseqüentemente, contribuir para desmoronamentos de
encostas e o assoreamento do reservatório.
Devido ao lançamento de efluentes sanitários e de resíduos sólidos orgânicos, originados das
instalações sanitárias, refeitório e outras áreas dos canteiros de obras. Poderá ocorrer
contaminação biológica, acarretando riscos de transmissão e veiculação de doenças
transmissíveis pela água e organismos aquáticos. Contudo, o surgimento de determinada doença
dependerá, também, da existência de pessoas contaminadas nessas instalações. Também pode
haver aumento nos níveis da carga orgânica e dos teores de nutrientes (fósforo e nitrogênio). A
elevação da carga orgânica no rio Paraúna acarretará um aumento do consumo de oxigênio,
podendo levar a condições de baixa oxigenação, em determinados trechos do curso d’água,
principalmente nas épocas de menor vazão.
Outro impacto de extrema importância é a possibilidade de contaminação da água através do aporte
de óleos e graxas provenientes de equipamentos e veículos utilizados nas obras e nas operações
de manutenção e abastecimento destes. Essas substâncias podem ter efeito tóxico para os
organismos aquáticos dependendo de suas concentrações.
Um dos impactos mais importantes para a qualidade da água, relacionado com a implantação do
barramento do rio, é a transformação do regime de lótico em lêntico ou semi-lêntico, o que poderá
provocar efeitos negativos sbre a ictiofauna. Com a formação do reservatório, uma nova dinâmica
fluvial é estabelecida e, conseqüentemente, há uma mudança nas características físico-químicas da
água, nas dinâmicas de circulação e sedimentação e as comunidades aquáticas são completamente
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reestruturadas, com a perda de certas espécies e colonização de espécies mais aptas a
sobreviverem no novo ambiente.
Pelo afogamento da biomassa na área inundada do reservatório acontecerá um aumento dos teores
orgânicos e nutrientes e diminuição dos teores de oxigênio dissolvido. Poderá ocorrer também,
desenvolvimento de um possível quadro de eutrofização (crescimento excessivo das plantas
aquáticas, devido à grande disponibilidade de nutrientes) no reservatório.
Destaca-se, ainda, que o tipo de operação da usina, “a fio d’água”, possui características que
minimizam o impacto ambiental, tanto na sua fase de implantação como na de operação. Pois não
haverá flutuações significativas do NA no reservatório.
Enfim, os efeitos des ses impactos podem ser contidos por meio da execução das medidas propostas
sob a forma de projetos, programas e planos ambientais.
8.2.5

Hidrossedimentologia

Conforme descrito no item 4 das Informações Complementares (“Apresentar estudo de impacto
proveniente da ação de descarga de materiais sedimentáveis nos barramentos 1, 2 e 3 durante a
obra e operação do empreendimento”), na primeira fase de construção da barragem e das adufas,
o rio passará por seu leito normal, sem interferência quanto à descarga ou a retenção de
sedimentos. Após a operação de desvio, o rio passará pelas adufas e uma ensecadeira será
implantada em seu leito para que o restante da barragem possa ser construído. Dessa forma, não
haverá interrupção do fluxo d’água e não ocorrerão, conforme foi informado, ações de descarga
de materiais para jusante.
Foi optado, após a realização da Audiência Publica, por não operar o sistema de desassoreamento
por descarga de fundo, que estava previsto os projetos anteriormente apresentados no EIA.
Eventualmente, caso haja necessidade de operar esse sistema de desassoreamento, durante a
operação dos empreendimentos, as comunidades afetadas e os órgãos ambientais competentes
serão notificados com antecedência.
Na PCH Quartel I, onde ficará retida a maior quantidade dos sedimentos, será utilizado o processo
de dragagem, que é um processo de remoção do sedimento por meio mecânico. Ressalta-se que
esse procedimento pode ser realizado em qualquer área do reservatório, especialmente na área
que mais influir no aumento de volume d’água ou onde estiver havendo dificuldades de operação.
Ressalta-se que esse processo de dragagem deverá ser regularizado ambientalmente.
Para remoção do material será utilizada uma draga de sucção de 300m³/hora, cuja capacidade
atende de folga a demanda anual de dragagem. Esse material será lançado em área de contenção
preparada junto à margem do reservatório e depois transportado por caminhões basculantes para
o local de bota-fora, devidamente protegido.
8.2.6

Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos

Está previsto para a fase de obras temporárias a construção de fossas sépticas e sumidouros para
o tratamento do efluente sanitário gerado no empreendimento. As estruturas desse sistema de
Praça Dom Joaquim, 112 – Centro – 39100-000 - Diamantina - MG – Telefax: (38) 3531. 2650
E-mail: superintendenciajequitinhonha@yahoo.com.br

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
PARECER ÚNICO

04/08/2008
Folha:

51/ 63

tratamento poderão ser utilizadas na fase de operação da PCH. O resíduo sólido comum, classe II,
deverá ser direcionado para o Aterro Municipal.
O efluente industrial gerado na oficina e na área de abastecimento será direcionado para um
sistema SAO, isto é, para uma caixa separadora de água e óleo. O resíduo sólido, classe I,
contaminado com óleo ou graxa deverá ser direcionado para empresas licenciadas, tendo, assim,
um destino final adequado.
Os prováveis impactos gerados pelo efluente sanitário e industrial foram descritos no item de
qualidade das águas.
8.2.7 Áreas de Bota-Fora e área de Empréstimo
O estudo (EIA) sugere algumas áreas adequadas para bota-fora na Área do Entorno do
empreendimento. O aproveitamento do material rochoso do trecho durante a obra poderá
minimizar o volume de rejeitos das obras.
A maior parte do material de construção será retirada do leito e das margens do rio (blocos rolados
e depósitos aluvionares). Ainda há de se definir áreas de empréstimo de argilas uma vez que estas
áreas não ocorrem nas proximidades. As áreas de bota-fora foram definidas no item 1 das
Informações Complementares e encontram-se próximas aos trechos de vazão reduzida. Essa
área, segundo apresentado, será devidamente protegida, de modo a evitar que a areia retorne ao
leito do rio pela drenagem natural do terreno.
8.2.8 Abertura de acessos
A abertura de acessos gera alguns impactos ambientais, tais como: surgimento ou agravamento de
processos erosivos, assoreamento e contaminação de corpos d’água, perda de elementos
florísticos devido à supressão de vegetação, dispersão da fauna silvestre e risco de coleta e
atropelamentos de exemplares faunísticos e acidentes com animais peçonhentos.
8.3

Impactos sobre o Meio Cultural, Histórica e Arqueológica

Na a fase de implantação poderão ocorrer os impactos descritos a seguir:
Risco de intervenção em sítios arqueológicos :
Durante a implantação do empreendimento poderão ocorrer interferências em sítios históricoarqueológicos na ADA. Este risco deve ser mais bem avaliado na fase de prospecção arqueológica
que ocorrerá antes da implantação do empreendimento.
8.4

Impactos sobre o Meio Socioeconômico

As características do projeto da PCH Quartel I, inclusive o porte relativamente pequeno do seu
reservatório e, por conseguinte, a pequena quantidade de terras que serão diretamente afetadas;
aliada ao perfil dos imóveis encontrados na ADA, cujas particularidades mais marcantes são as
grandes extensões de terras, a baixa qualidade do solo para atividades agropecuárias, a pequena
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quantidade de benfeitorias e de população vinculada aos imóveis – elementos que contribuem para
que os impactos negativos sobre o meio socioeconômico tendam a ser mínimos e contornados em
sua maioria pelos projetos a serem desenvolvidos.
Maiores cuidados deverão ser tomados caso ocorra a implementação dos outros projetos previstos
no rio Paraúna, Quartel II e III, de maneira simultânea. Neste caso, embora as influências da ADA
e AI permaneçam praticamente as mesmas, a questão da chegada de um número maior de
trabalhadores pode acarretar alterações mais intensas nas sedes municipais, gerando a
necessidade de reforços nos programas de contratação de mão de obra local e no de
monitoramento socioeconômico, a fim de antecipar possíveis aumentos de demandas aos serviços
públicos.
Para a fase de planejamento do empreendimento o principal impacto se referiu às expectativas
geradas nos municípios da Área de Influência dos empreendimentos.
Na a fase de implantação poderão ocorrer os impactos descritos a seguir:
Expansão da oferta de emprego:
A construção da PCH Quartel I demandará a criação de cerca de 300 empregos diretos e
temporários. Deverá ser priorizada a contratação de mão-de-obra local para evitar a sobrecarga da
infra-estrutura dos municípios da Área de Influência.
Afluxo de população atraída indiretamente pela obra:
Poderá ocorrer afluxo de pessoas interessadas nas vagas de emprego e oportunidades geradas
pela implantação do empreendimento. O empreendedor deve fazer uma correta campanha de
divulgação das vagas a serem oferecidas e aproveitamento da mão-de-obra local.
Incremento no setor terciário dos municípios da AI:
Segundo informado no EIA, durante as obras poderá ocorrer um aquecimento da economia
principalmente em Gouveia, devido a proximidade dos empreendimentos, em vistas dos salários a
serem percebidos pela mão-de-obra empregada. Este impacto foi considerado como positivo. No
entanto se a oferta não corresponder ao aumento da demanda por bens e serviços, o que ocorrerá
é um aumento de preços para os consumidores em geral.
Aumento do tráfego de veículos nas vias de acesso às obras:
A implantação da PCH Quartel I irá aumentar o fluxo de veículos nas vias de acesso aos locais de
obra aumentando o risco de acidentes, principalmente no trecho da BR 259 que liga Gouveia a
Fazenda da Prata.
Introdução e recrudescimento de endemias:
A implantação do empreendimento poderá contribuir para o aumento de novas endemias e
agravamento de outras moléstias, especialmente das DST’s em virtude da maior presença de
trabalhadores do sexo masculino.
Aumento da arrecadação municipal:
Durante a execução da obra deverá ocorrer um aumento na arrecadação de impostos, ISSQN e
ICMS, principalmente em Gouveia em conseqüência do aquecimento da economia local. Este
impacto está definido no EIA como positivo, no entanto devemos considerar que é importante que
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haja eficácia nas medidas mitigadoras a serem adotadas pelo empreendedor a fim de evitar uma
sobrecarga nos serviços públicos básicos.
Interferências pela formação do reservatório e implantação das estruturas da obra:
Este impacto se refere ao quantitativo de terras a ser requerido para implantação do
empreendimento, no caso da PCH Quartel I serão 33 ha diretamente afetados distribuídos por três
propriedades. Destaca-se que nenhuma benfeitoria será afetada pela instalação do
empreendimento, sendo as áreas atualmente ocupadas por ambientes rupestres.
Interferências no cotidiano da população rural:
A movimentação no canteiro de obras e a circulação de pessoas estranhas poderão interferir no
cotidiano dos moradores/produtores da ADA. No entanto, a baixa ocupação humana dos
estabelecimentos rurais diretamente afetados contribui para a minimização deste impacto.
Aumento dos níveis de ruído e poeira:
O aumento de ruídos decorrente de detonações e movimentações necessárias para execução das
obras poderão causar incômodos aos moradores das propriedades localizadas próximas às obras.

9.

Medidas Mitigadoras

Tomando-se por base os impactos anteriormente identificados, o empreendedor propõe a adoção
de um conjunto de medidas voltadas para mitigar, compensar, potencializar e/ou monitorar os
impactos possivelmente gerados pela PCH Quartel I, em suas diversas instâncias e fases. Sendo
assim, as propostas almejam, sobretudo, estabelecer a integração entre o empreendimento e os
sistemas ambientais nos quais se inserem, bem como às características socioeconômicas locais e
regionais vigentes.
9.1
9.1.1

Medidas Mitigadoras para o Meio Biótico
Flora

Na fase de implantação deverão ser especificados os seguintes projetos como medida mitigadora
para intervenção na parte florística.
Programa Florestal: neste programa são apresentados os seguintes projetos:
Projeto de Coleta de Germoplasma e Resgate de Flora: tem como objetivo a coleta de sementes e
demais materiais propagativos de espécies nativas nos locais que sofrerão intervenção e naqueles
adjacentes, visando ampliar as áreas de coleta bem como diversificar quali quantitativa e
geneticamente o material a ser obtido. Espécies ameaçadas de extinção, endêmicas e raras
localmente deverão ser priorizadas, visando incrementara e garantir a viabilidade de suas
fitocenoses em longo prazo.
Projeto de Formação de Viveiro Florestal: tem como objetivo a produção de mudas de espécies
nativas de boa qualidade que serão utilizadas para recomposição da flora nas áreas do entorn o de
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reservatório e áreas dos canteiros de obras, como também servir de base para guarda e triagem
do material coletado durante as ações de coleta de germoplasma.
Projeto de Limpeza das Áreas Afetadas Pela Obra: visa à remoção do material lenhoso presente
na área do reservatório, uma vez, que sua decomposição (sob inundação), ocorre lentamente,
além de permitir o deslocamento gradual da fauna da área a ser alagada. O corte limitado ao local
de inundação irá reduzir a área desmatada ao estritamente necessário, de modo a serem evitados
cortes arbustivos.
Projeto de Revegetação do Entorno do Reservatório: o projeto tem como objetivo de promover a
recomposição da vegetação em faixa a ser definida, no entorno do futuro reservatório, ou seja, na
APP.
Projeto de Combate e Prevenção de Incêndios Florestais na Área Direta e Indiretamente Afetada:
tem como objetivo reduzir ao mínimo as causas do fogo que possam ser originadas em função das
atividades do canteiro de obras das PCHs.
9.1.2 Fauna
Na fase de implantação deverão ser especificados os seguintes projetos como medida mitigadora
para intervenção na fauna.
Programa de Conservação da Fauna Silvestre: estes projetos visam o maior conhecimento das
espécies ocorrentes na área do empreendimento, bem como das suas exigências ambientais
mínimas.
Projeto de Resgate de Fauna: o detalhamento dos projetos de monitoramento e resgate de fauna
deverão ser detalhados na próxima fase do licenciamento ambiental, e deverá seguir a Instrução
Normativa do IBAMA n° 146/2007.
Projeto de Monitoramento da Lontra longicaudis: tem como objetivo avaliar por meio de
estimativas, o tamanho das taxocenoses de lontra na área de inserção do empreendimento,
determinando locais importantes para sua alimentação, reprodução e abrigos. Os dados obtidos
poderão subsidiar ações específicas voltadas à manutenção de integridade das taxocenoses de
lontra naquele trecho do Rio Paraúna, caso necessário.
Projeto de monitoramento da Avifauna: este programa tem como objetivo formular uma base de
dados consistentes, que permitam uma avaliação sobre a avifauna local, antes e após a formação
do lago.
Projeto de monitoramento da Herpetofauna: tem como objetivo complementar o estudo da
composição de espécies de anfíbios e répteis nos ambientes, além de detectar populações com
baixo índice de ocorrência, habitats e micro-habitats específicos de relevante importância para a
herpetofauna.
Projeto de Monitoramento Pré-Barramento: estes estudos deverão contemplar os seguintes
objetivos: ampliação do conhecimento sobre a composição da ictiofauna local; estimativa da
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abundância numérica e em biomassa; definição dos habitats preferenciais das espécies, com
particular referencia para as relacionadas em listas de espécies ameaçadas de extinção e
avaliação da necessidade de implantação de um Sistema de Transposição de Peixes.
Projeto de Resgate durante o Desvio do Rio e Enchimento do Reservatório: capturar e promover a
soltura, com agilidade, dos exemplares de peixes possivelmente aprisionados nos poções d’água
entre as ensecadeiras e TVR, soltando-os nas proximidades em áreas livres das interferências, ou
seja, que mantiverem as características lóticas originais sem impedimentos físicos ao
deslocamento dos indivíduos.
Programa de Conservação da Ictiofauna: tem como objetivo ampliar os conhecimentos básicos
sobre a estrutura das comunidades de peixes, antes da conclusão das obras, devendo ser
considerado um projeto necessário para subsidiar as ações de conservação e manejo da
icitiofauna regional.
9.2

Medidas Mitigadoras dos para o Meio Físico

9.2.1 Atmosféricos e Sonoros
Na fase de implantação deverá ser especificado o seguinte projeto como medida mitigadora para
os impactos atmosféricos e sonoros.
Programa de Controle de Qualidade das Águas:
Projeto de Segurança e Alerta: o objetivo é estabelecer as medidas de segurança e alerta a serem
tomadas, de modo a prevenir a ocorrência de acidentes durante a implantação e a operação do
empreendimento.
Ações Previstas:
· efetuar a sinalização das vias de acesso ao empreendimento e das estradas de serviços;
· sinalizar as áreas de risco de estocagem de explosivos e de detonação;
· efetuar a sinalização sonora (com o uso de sirenes), alertando o início de atividades de
detonação;
· fixar faixas de alerta a respeito do enchimento do reservatório, durante o alagamento de sua
bacia de acumulação;
· vistoriar a área do reservatório durante o seu enchimento;
· sinalizar áreas de segurança nos trechos de vazão reduzida e restituída bem como no
reservatório;
. realizar a divulgação de informações relativas aos riscos à segurança pessoal.
Ressalta-se que o uso de EPI’s (Equipamentos de Segurança Individual) e EPC’s (Equipamentos
de Segurança Coletiva) tornam -se imprescindíveis para mitigação de impactos dessa natureza.
9.2.2 Geológicos e Geomorfológicos
Na fase de implantação deverão ser especificados os seguintes projetos para o aspecto
geomorfológico.
Programa de recuperação e Conservação dos Solos:
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Projeto de Remoção e Estocagem do solo de Decapeamento: o objetivo é remover e estocar a
camada superficial do solo (solo orgânico, que possui microorganismos, nutrientes e propágulos,
muito importantes ao incremento dos processos de recuperação de áreas degradadas) das áreas
atingidas pelas obras, para auxiliar os trabalhos de reabilitação.
Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas: O objetivo é realizar a reabilitação da área afetada,
com a finalidade de minimizar e controlar os impactos causados. Apenas espécies nativas e típicas
da área de inserção deverão ser utilizadas.
Programa de Controle de Qualidade das Obras:
Projeto de Infra-Estrutura Viária: tem por Objetivo a melhoria e abertura de novos acessos.
Ações Previstas:
· Realizar estudos de traçado do acesso, selecionando a alternativa menos impac tante sobre os
ambientes naturais, em especial naqueles que apresentam importância para a fauna terrestre local;
· Promover a adequação, a melhoria e a manutenção da via de acesso ao empreendimento;
· Construir estradas de serviço, internas ao canteiro de obras da obra, bem como recompor as
estradas rurais que serão atingidas.
9.2.3 Edáficos
Na fase de implantação deverão ser especificados os seguintes projetos como medida mitigadora
para os solos.
Programa de Controle de Qualidade das Obras:
Projeto de Infra-Estrutura Viária.
Programa de recuperação e Conservação dos Solos:
Projeto de Remoção e Estocagem do solo de Decapeamento e Projeto de Recuperação de Áreas
Degradadas.
9.2.4 Hídricos – Qualidade da Água
Na fase de implantação deverão ser especificados os seguintes projetos como medida mitigadora
para a qualidade das águas.
Programa da Qualidade das Águas:
Projeto de Monitoramento Liminológico e da Qualidade da Água: tem objetivo de avaliar a evolução
das transformações físicas, químicas e biológicas advindas da implantação dos reservatórios, bem
como avaliar a situação limnológica e sazonal no Complexo Quartel. Para manter do nível
desejável da qualidade das águas.
Projeto de Monitoramento e Controle de Macrófitas. As macrófitas são comunidades vegetais que
variam desde organismos unicelulares até angiospermas (ESTEVES, 1998). Como resultado do
seu crescimento descontrolado, pode ocorrer alterações na navegabilidade do curso hídrico e no
funcionamento das hidrelétricas, com a obstrução do fluxo de entrada de água em suas turbinas,
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bem como a criação de condições para proliferação de transmissores de doenças e redução do
oxigênio dissolvido na água.
9.2.5

Hidrossedimentologia

Na fase de operação deverão ser especificados os seguintes projetos como medida mitigadora
para hidrossedimedntologia.
Programa de Monitoramento hidrométrico:
Projeto de Monitoramento das Vazões Afluentes e Defluentes ao reservatório: tem os objetivos de
manutenção atualizada da curva de descarga para o empreendimento, conhecimento das vazões
vertidas e turbinadas, auxiliar na geração de série de vazões médias diárias e subsidiar outros
projetos de monitoramento.
Projeto de Monitoramento Hidrossedimentológico: tem os objetivos de aprofundar o conhecimento,
bem como acompanhar a evolução do comportamento hidrossedimentológico do rio Paraúna no
trecho de inserção do empreendimento; permitir a verificação das previsões realizadas no estudo
de viabilidade ambiental relativas ao assoreamento do reservatório e subsidiar, caso ocorram
situações imprevistas, a proposição de medidas corretivas.
Projeto de Desassoreamento mecânico do reservatório: seu objetivo é caracterizar o assoreamento
e definir os procedimentos adequados para a remoção mecânica do sedimento. A remoção do
sedimento acontecerá após a avaliação do processo de assoreamento do reservatório e definição
do reaproveitamento do mesmo.
Ressalta-se que estão previstas a instalação de quatro estações fluviométricas no Complexo
Quartel.
9.2.6 Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos
Na fase de implantação deverão ser especificados os seguintes projetos como medida mitigadora
para o tratamento adequado dos resíduos sólidos e dos efluentes líquidos.
Programa de Controle de Qualidade das Obras:
Projeto de Infra-Estrutura de Saneamento do Canteiro das Obras: tem os objetivos de promover o
abastecimento de água adequado aos consumos humano e industrial; dispor corretamente o lixo
doméstico e outros resíduos sólidos provenientes das atividades administrativas e operacionais;
promover um sistema de esgotamento sanitário adequado; promover o devido tratamento dos
efluentes contendo sólidos em suspensão, óleos e graxas; e conduzir adequadamente as águas
pluviais, evitando-se o carreamento de sólidos para os cursos d’água.
Ações Previstas:
· implantar sistema de abastecimento de água e de coleta e tratamento de efluentes sanitários;
· implantar sistemas de coleta, de tratamento e de destinação adequada do lixo doméstico e outros
resíduos sólidos;
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· implantar sistemas de coleta (caixas separadoras de óleos e graxas), tratamento e disposição
adequada dos óleos lubrificantes usados pelos equipamentos, especialmente em relação às
oficinas e áreas de abastecimento e lubrificação;
· implantar sistema de drenagem pluvial na área do canteiro de obras.
9.2.7 Áreas de Bota-Fora e área de Empréstimo
Na fase de implantação deverão ser especificados os seguintes projetos como medida mitigadora
para os efluentes líquidos e os resíduos sólidos.
Programa de Controle de Qualidade das Obras:
Projeto de Infra-Estrutura de Saneamento do Canteiro das Obras.
Programa de recuperação e Conservação dos Solos:
Projeto de Remoção e Estocagem do solo de Decapeamento e Projeto de Recuperação de Áreas
Degadadas.
9.2.8

Aberturas de acessos

Na fase de implantação deverão ser especificados os seguintes projetos como medida mitigadora
para a abertura de acessos:
Programa de recuperação e Conservação dos Solos:
Projeto de Remoção e Estocagem do solo de Decapeamento e Projeto de Recuperação de Áreas
Degadadas.
Programa de Controle de Qualidade das Obras:
Projeto de Infra-Estrutura Viária.
Programa de Conservação da Fauna Silvestre:
Projeto de Resgate de Fauna.
9.3

Medidas Mitigadoras para o Meio Cultural, Histórica e Arqueológica

Na fase de planejamento foi realizado o seguinte projeto como medida mitigadora para
investigação arqueológica.
Programa de Socioeconomia:
Projeto de Prospecção Arqueológica: esse projeto foi realizado para avaliar a quantidade de sítios
arqueológicos existentes na área a ser diretamente afetada pelo empreendimento, conforme
Portaria IPHAN 230.
9.4

Medidas Mitigadoras para o Meio Socioeconômico
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Na fase de implantação deverão ser especificados os seguintes projetos como medida mitigadora
para investigação arqueológica:
Programa de Socioeconomia:
Projeto de Saúde: tem objetivo de conhecer o ambiente afetado pela obra, os agentes de doenças
presentes neste ambiente, as doenças prevalentes na população local e o estado sanitário de
trabalhadores oriundos de outras regiões. Este projeto funcionará em apoio ao ambulatório previsto
para o canteiro de obras.
Projeto de Monitoramento Socioeconômico: esse monitoramento tem por objetivo geral captar,
antecipadamente, as possíveis transformações a serem acarretadas pela implantação/operação da
PCH Quartel I na realidade estudada, em níveis urbano e rural.
Projeto de Negociação de Terras e Benfeitorias : a empresa responsável pelo projeto deverá
promover a negociação de terras para viabilizar a obra junto aos proprietários dos
estabelecimentos rurais atingidos pelo empreendimento e os não proprietários que mantêm vínculo
socioeconômico com a propriedade afetada, como empregados permanentes, moradores por
cessão, trabalhadores temporários e parceiros, que tiverem, reconhecidamente, perda de seu
vínculo de trabalho com as propriedades diretamente afetadas pela construção do
empreendimento.
Projeto de Aproveitamento da Mão de Obra Local.: esse projeto permitirá o aproveitamento da
mão-de-obra local e da região de entorno do empreendimento, além de evitar que ocorra pressão
sobre a sede dos municípios que compreendem a AI e a deterioração dos serviços ofertados à sua
população em decorrência do afluxo de pessoas, além de apresentar economia de escala para o
empreendedor, no que tange à implantação de infra-estrutura de apoio aos trabalhadores. O
empreendedor prevê a contratação de 70% de mão-de-obra local.
Programa de Comunicação:
Projeto de Comunicação Social: esse projeto tem por objetivo prestar informações acerca do
projeto da PCH Quartel I nas suas diversas fases, ligadas aos cuidados com a saúde, ao meio
ambiente, à contratação de mão-de-obra etc., sendo dirigido aos trabalhadores da obra e
populações da ADA e da AI.
Projeto de Educação Ambiental: esse projeto deve ser apresentado em conformidade com a
Deliberação Normativa 110/2007 e seus anexos. É importante ressaltar que sua elaboração e
aplicação deverão se nortear nos eixos temáticos dispostos nesta deliberação e que mais se
identificarem com a realidade dos municípios e moradores afetados.
Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial: esse plano será
elaborado de acordo com a Resolução CONAMA Nº 302 de 20 de março de 2002 que define o
“conjunto de diretrizes e proposições com o objetivo de disciplinar a conservação, recuperação, o
uso e ocupação do entorno do reservatório artificial, respeitados os parâmetros estabelecidos
nesta Resolução e em outras normas”.
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Compensação Ambiental

A compensação ambiental, prevista no art.36 da Lei Federal nº.9.985/2000 (Lei do SNUC), e com
procedimento para aplicação a nível estadual estabelecido pela Deliberação Normativa COPAM
Nº. 94/06, irá incidir sobre o empreendimento, em decorrência do significativo impacto ambiental
que irá causar, caracterizado pela ocorrência de interferência em áreas consideradas prioritárias
para conservação e ambientes únicos no Estado, transformação de ambientes lóticos em semilênticos e fragmentação de habitats.
11.

Discussão

O principal objetivo deste empreendimento é a construção de uma Pequena Central Hidrelétrica
para geração de energia elétrica, o qual solicitou junto a SUPRAM JEQ a presente Licença Prévia.
Após análise da documentação juntada ao processo de LP e vistoria realizada ao local do
empreendimento, conclui-se que os impactos ambientais gerados serão minimizados ou
compensados, ressalvando os itens apresentados nas condicionantes listadas no corpo deste
parecer, conforme Anexo I.
12.

Conclusão:

A equipe interdisciplinar opina pelo DEFERIMENTO do presente processo de Licença Prévia (LP)
do empreendimento PCH Quartel Um Energética S.A., que se situará nos Municípios de Conceição
do Mato Dentro, Gouveia e Santana de Pirapama, desde que atendidas as recomendações
técnicas descritas no corpo deste parecer, através das condicionantes listadas no Anexo I.
As considerações descritas nesse parecer foram fundamentadas nas características do
empreendimento e suas implicações, nos impactos ambientais previstos e nas proposições de
medidas mitigadoras de acordo com os aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos das Áreas
Diretamente Afetadas, Áreas de Entorno e das Áreas de Influência do empreendimento,
verificando-se a pertinência e suficiência dos mesmos.
Cabe ressaltar que a Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável do Jequitinhonha não possui responsabilidade técnica sobre os projetos do sistema de
controle ambiental liberados para implantação, sendo a execução, operação e comprovação de
eficiência destes de inteira responsabilidade da própria empresa e/ou seu responsável técnico.
Ressalta-se ainda que a Licença Ambiental em apreço não despensa nem substitui a obtenção,
pelo requerente, de outras licenças legalmente exigíveis. Opina-se que a observação acima conste
do certificado de licenciamento a ser emitido.
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13.

Parecer Conclusivo

Favorável:
14.

( ) Não

( X ) Sim

Validade da licença

4 (quatro) anos
15.

Equipe Interdisciplinar - SUPRAM JEQ

Diretor técnico:

Assinatura / Carimbo:

Frank Alison de Carvalho
Gestor do processo:

Assinatura / Carimbo:

Adriano Valério Resende
Técnico 01:

Assinatura / Carimbo:

Alessandra Francisca de Morais
Técnico 02:

Assinatura / Carimbo:

Gleides Morais de Oliveira
Técnico 03:

Assinatura / Carimbo:

Patrícia Carvalho Machado
Técnico 04:

Assinatura / Carimbo:

Victor Ferreira Braga de Souza
Técnico 05:

Assinatura / Carimbo:

Wesley Alexandre de Paula
Assessora Jurídica:

Assinatura / Carimbo

Rosane de Moraes
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Anexo I
Condicionante s:
Empreendimento (Razão Social) /Empreendedor (nome
CNPJ / CPF:
completo):
QUARTEL UM ENERGÉTICA S/A
09.015.347/0001-82
Empreendimento (Nome Fantasia)
Inscrição Estadual:
PCH QUARTEL I
Município:
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, GOUVEIA E SANTANA DE PIRAPAMA - MG
Atividade predominante:
BARRAGEM DE GERAÇÃO DE ENERGIA - HIDRELÉTRICA
Código da DN e Parâmetro
E-02-01-1 (CAPACIDADE INSTALADA: 30 MW, ÁREA INUNDADA: 33 ha)
Porte do Empreendimento
Potencial Poluidor
Pequeno ( X ) Médio ( ) Grande ( )

Pequeno ( ) Médio ( ) Grande ( X )

Classe do Empreendimento
I( )

II ( )

III ( )

IV ( )

V (X)

VI ( )

Fase Atual do Empreendimento
LP ( X )

Item
01

02
03
04
05

LI ( )

LO ( )

LOC ( )

Revalidação ( )

Ampliação ( )

Descrição das Condicionante s
Apresentar autorização da ANEEL, para o aproveitamento do
potencial hidráulico, nos termos do art.26, I da Lei Federal Nº.
9.427, 26 de dezembro de 1996.
Apresentar manifestação do IPHAN sobre o Diagnóstico
Arqueológico apresentado pelo empreendedor, nos termos da
Portaria IPHAN Nº. 230, de 17 de dezembro de 2002.
Enviar informação dos dados de fornecedores e prestadores de
serviços cujas atividades sejam sujeitas ao licenciamento.
Apresentar detalhamento dos projetos contidos nos Programas
propostos no EIA/RIMA.
Apresentar plano ambiental de conservação e uso do entorno do
reservatório, conforme exigência contida na Resolução CONAMA
302/2002.

Prazo (*)
Formalização da LI.

Formalização da LI.
Formalização da LI
Formalização da LI
Formalização da LI
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A SUPRAM/JEQ deverá remeter Parecer Único ao Núcleo de
Imediato
Compensação Ambiental para que a mesma seja avaliada e
06 posteriormente publicada a decisão da Câmara de Proteção a
Biodiversidade (CPB), assinando Termo de Compromisso de
Compensação Ambiental.
Formalização da LI.
07 Anuência do órgão competente – IBAMA ou IEF - para o resgate e
reintrodução de fauna e flora
Formalizar processo de outorga para todas as intervenções em
08 corpos hídricos, contemplando as travessias a serem implantadas
Formalização da LI.
ou melhoradas.
Formalizar processo de APEF para todas as intervenções em
09 vegetação, tendo em vista a abertura e melhoramento dos
Formalização da LI.
acessos.
Apresentar os relatórios atualizados sobre a concessão de títulos
de atividades minerarias emitidas pelo DNPM – Departamento
Nacional de Pesquisa Mineral, que incidem diretamente sobre a
Formalização da LI.
10 ADAE do empreendimento, informar a situação atual da
concessão da lavra, a localização do titular, tamanho da lavra, por
qual estrutura da PCH ela será possivelmente afetada e a forma
de negociação.
Apresentar programa de monitoramento dos impactos sobre o
11 meio físico e biótico, durante o período de operação do
Formalização da LI
empreendimento, sendo justificável pela impossibilidade de
previsão dos reflexos das intervenções do empreendimento.
Apresentar os registros dos imóveis adquiridos para as
12 instalações da PCH, com suas respectivas reservas legais
Formalização da LI
averbadas e registradas em cartório.
Apresentar o Plano de Assistência Social devidamente aprovado
13 pelo Conselho Estadual de Assistência Social, conforme art. 5º da
Formalização da LI
Lei 12.812/1998.
14 Apresentar Programa de Educação Patrimonial relativo à pesquisa
Formalização da LI
arqueológica realizada.
(*) Contados a partir da notificação do empreendedor da concessão da Licença.
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