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1. INTRODUÇÃO
A Usina Carioca trata-se de uma Pequena Central Hidrelétrica - PCH com a finalidade de
produzir energia elétrica para a Companhia Tecidos Santanense - Unidade Pará de Minas
onde se encontra instalado o complexo Industrial.

2. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO
2.1. EMPREENDEDOR
Nome:

Companhia Tecidos Santanense – Usina Carioca

CNPJ:

21.255.567/0015-84

Insc. Est.:

471.058777-12-98

Endereço:

Fazenda Carioca – Zona Rural

CEP:

35695-000 – Pará de Minas /MG

Telefone:

(37) 3249-1475

Fax:

(37) 3242-2380

Contato:

Sr. Marcelino Santos

E-mail:

marcelino.santos@santanense.com.br

2.2. CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
2.2.1. Concepção e objetivos básicos do empreendimento
A PCH Carioca gera energia elétrica com a finalidade de abastecer a Companhia
Tecidos Santanense - Unidade Pará de Minas onde se encontra instalado o complexo
Industrial. O sistema encontra-se em operação desde 1969.

2.2.2. Caracterização e classificação de acordo com DN COPAM 74/04:
E-02-01-1 Barragem de geração de energia hidrelétricas, de acordo com a Deliberação
Normativa COPAM Nº. 74/04 de 09/09/2004.
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O empreendimento está instalado em terreno com área total de 2.292.000 m², com área
construída de 2.549,2 m².
Construções

(m²)

Casa de Máquinas

804,0

Residências

425,2

Tubulação

1.320,0

Total Área Construída

2.549,2

2.2.3. Localização do empreendimento
•

Pará de Minas/MG

•

19º 53’ Latitude S - 44º 31’ Longitude W

•

Bacia hidrográfica do Rio São Francisco e sub-bacia hidrográfica do Rio Pará

•

Rio São João onde está localizado a PCH é um tributário da margem direita
do Rio Pará

•

Proximidade de parques municipais, estaduais e / ou nacionais:
Não existe nenhum parque nacional, ou mesmo estadual implantado nas
suas imediações, destacando-se, portanto, devido a relativa proximidade, o
Parque Estadual da Serra do Rola Moça, abrangendo os municípios de Belo
Horizonte, Nova Lima, Ibirité e Brumadinho, com 3.492 ha de área protegida.
Mapa de localização geral ver Anexo I
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2.2.4. Dados técnicos do empreendimento
•

Município de Pará de Minas/MG

Potência e Energia
Potência instalada (MW): 1,6

Energia média anual (MWmed): 1,2

Queda bruta (m): 25,0

Potência garantida na ponta (MW): 1,4

Queda líquida (m): 21,5

Potência garantida fora da ponta (MW): 1,4

Vazão nominal (m3/s): 9,15
Reservatório
NA’s de montante

Áreas inundadas

NA Máximo Maximorum (m): 8,0

No NA Máximo Maximorum (km2):

NA Máximo Normal (m): 6,0

No NA Máximo Normal (km2):

NA Mínimo (m): 4,0

No NA Máximo Normal (km2):

NA’s de jusante

Volumes

NA Máximo Excepcional (m): -

Volume (hm3): 17,5 x 10.8

NA Máximo Normal (m): 2,0

Volume útil (hm3): 17,5 x 10.8

NA Mínimo Normal (m): 1,0

Volume morto (hm3): Depleção máxima (m): 200
Vida útil (anos): 150

Outras Informações:
•

Comprimento do reservatório (km): 2,0

•

Largura média (km): 0,5
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Casa de Força
Características do Bloco das Unidades
Tipo: Construção em concreto
Comprimento total (m²): 25
Largura da casa de força (m²): 15
Distância em relação ao barramento: 20, 12m
Turbinas
Tipo: Hidráulicas
Número de unidades: 01

Tipo de válvula: Borboleta

Queda líquida normal (m): 21,5

Rendimento nominal (%): 80

Vazão nominal (m3/s): 9,15

Altura máxima de sucção (m): 21, 15

Vazão nominal unitária (m3/s): 9,15

Vazão mínima operativa (%): 80

Potência nominal unitária (MW):1,6
Geradores
Tipo: GFV 176
Número de unidades: 01

Freqüência nominal (Hz): 60

Potência nominal unitária (MW): 1,2

Tensão nominal (kV): 3,300

Fator de potência (-): 0,8

Rendimento nominal (%): 70

Potência nominal unitária (MVA): 2

Rotação nominal (rpm):360/690

Linha de Transmissão e Subestação de Interligação
Comprimento da LT (km): 43,2

Número de circuitos: 01

Tensão de transmissão (kV): 22

SE de interligação: Não Aplicável

Tipo de estrutura: concreto

Concessionária: Particular privada
Companhia Tecidos Santanense
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Listagem de equipamentos: 01 Gerador de 2.000 kVA e 01 Transformador 2 MVA
3,3/22kV

•

Número de funcionários: 06

•

Geradores de emergência – diesel. Não há geradores de emergência

•

Usos de água e fontes: A água utilizada na PCH Carioca destinada ao consumo
humano é de cerca de 1,5 m³/mês. Sendo utilizados galões para este abastecimento
– água engarrafada.
A PCH Carioca é uma barragem de geração de energia com captação em barramento
em curso de água, com regularização de vazão. A mesma fornece energia elétrica
para Companhia Tecidos Santanense - Unidade Pará de Minas.
A Companhia Tecidos Santanense - Usina Carioca ainda não possui outorga em
decorrência de ser uma PCH Implantada no ano de 1969 e não havia esse tipo de
exigência. Assim sendo, a regularização está sendo realizada através deste processo
de licenciamento.

• Principais insumos e quantidades: A Companhia Tecidos Santanense - Usina Carioca
não utiliza matéria-prima em seu processo produtivo. A água é a fonte de energia
hidráulica que move as turbinas.
Óleo lubrificante - este insumo é adquirido de acordo com a necessidade e levado
para usina em tambores de 25 litros para o uso imediato sem necessidade de
armazenagem. O retorno de embalagens e eventuais trocas são realizados pela
unidade industrial localizada em Pará de Minas.
•

Áreas ocupadas, intervenção em APP e supressão de vegetação: A casa de força
pelas características construtivas está dentro da APP.
supressão vegetal.

Não há necessidade de

O sistema foi implantado em 1969 e todo o impacto geral

proveniente de suas implantação já foi amortecido.
•

Sistema viário: Rodovia Pará de Minas/Pitangui - Parte asfaltada até o trevo para a
entrada de Carioca. O restante não pavimentado. Na área da PCH casa de força e
arredores os acessos são pavimentados com pedra.
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•

Atendimento por serviços públicos: Não há coleta de lixo regular. Assim sendo, o lixo
gerado

pelo

empreendimento,

bem

como,

resíduos,

são

recolhidos

pelo

empreendedor para sua unidade fabril localizada em Pará de Minas, onde há sistema
de coleta seletiva e segregação com a destinação final para empresas devida
demente licenciadas.
•

Sistemas de infra-estrutura básica como drenagem pluvial, abastecimento de água,
esgotos e destinação final de resíduos sólidos:
- Não há geração de efluentes líquidos industriais. As águas pluviais não são
contaminadas e escorrem em direção ao rio. Na área ao redor da casa de força há
pavimentação.
- A água utilizada na PCH Carioca destinada ao consumo humano é de cerca de 1,5
m³/mês. Sendo utilizados galões de água mineral para este consumo.
- Ocorre a geração de efluente nas instalações sanitárias do empreendimento, que
são destinados diretamente ao rio. Entretanto nas três casas existentes no local o
efluente líquido é destinado ao sistema de fossa séptica. As melhorias necessárias
em relação a estes sistemas estão contempladas no item 5.1 deste relatório.
- Os resíduos sólidos são lixo orgânico, papel-papelão, plástico, lâmpadas, sucata
metálica e óleo usado oriundos da permanência na sala de operação da PCH
Carioca. A segregação e destinação se faz conforme indicado na tabela a seguir:
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TIPO DE
RESÍDUO

CLASSE
(NBR
10.004)

TAXA DE
GERAÇÃO
(kg/mês)

Lixo orgânico

II A099

19,0

Papel - papelão

II A006

2,5

Plástico

II A006

1,2

Lâmpada

I F044

2 unidades

Lixo Orgânico

II A099

15,0

Sucata Metálica

II A004

20,0

Lâmpada
Papel Papelão
Plástico

I F044

2 unidades

Sala de
Operação
Sala de
Operação
Sala de
Operação
Sala de
operações
Residências
Sala de
Operação
Residência

II A006

10,0

Residência

II A006

3,0

FONTE

DESTINAÇÃO
FINAL
Aterro Municipal
Reciclagem
Reciclagem
Reciclagem
Aterro Municipal
Reciclagem
Reciclagem
Reciclagem

Residência
Reciclagem
Sala de
Óleo Usado
I F130
10 litros
Reciclagem
Operação
- Registra-se que todos os resíduos industriais e lixo são segregados e recolhidos
para a unidade da empresa localizada em Pará de Minas onde é feita a disposição
temporária para posteriormente, em conjunto com os demais resíduos da unidade serem
enviados para empresas recicladoras devidamente licenciadas ou recolhidos pelo
sistema de coleta municipal quando se tratar de lixo orgânico.
2.2.5. Descrição detalhada das atividades da operação e encerramento da PCH
•

Operação

A PCH é supervisionada por um operador em regime de turno de trabalho. Quando há
necessidade o mesmo aciona a gerencia e outros operadores são deslocados para realizar
algum tipo de trabalho de maior porte. A manutenção preventiva é uma rotina, bem como a
verificação e avaliação de diversos pontos e equipamentos da usina.

O operador tem

disponível um sistema de comunicação entre a PCH e demais unidades da empresa. A
operação da PCH é bastante simples. A água que é conduzida através do conduto forçado
gira a turbina e logo após a água é direcionada novamente ao leito do rio; No eixo da turbina
esta ligado o gerador que alimenta o transformador e este por sua vez transmite a energia
através da linha de transmissão para o parque industrial da Companhia de Tecidos
11
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Santanense localizada em Pará de Minas. O sistema é composto por quatro geradores que
alimentam seis transformadores. Estes, por sua vez, transmitem energia através da linha
de transmissão para Companhia Tecidos Santanense - Unidade Pará de Minas Todo o
processo é acompanhado diariamente por técnicos da PCH – Carioca.
Em sua operação a Usina não emite nenhum efluente atmosférico.
O ruído só é existente na parte interior da casa de máquina, onde é obrigatório o uso dos
EPI”s na parte externa da casa de máquina o nível de ruído é inferior a 60 dB(A) que é o
limite estabelecido pela legislação. A atenuação é em função da perda de transmissão pelas
paredes e dissipação pela trajetória. Não gera incômodos ou impactos ao meio ambiente e
nem a vizinhos em função das distancias da fonte geradora e das propriedades.
•

Encerramento

Além da responsabilidade técnica e administrativa da empresa em cumprir com suas
obrigações perante a legislação ambiental, em nível Federal, Estadual e Municipal, a direção
da Companhia de Tecidos Santanense - Usina Carioca se compromete a informar e fornecer
as autoridades ambientais, relatórios e documentos referentes a:
Paralisações temporárias por períodos superiores a 180 dias ou desativação do
empreendimento, bem como, arrendamento ou cessão a terceiros, total ou parcial.
•

Avaliação Integrada

Considerando que o Rio São João tem um potencial hidráulico significativo e que tem
instalado no mesmo seis PCHs, sendo três pertencentes a Massa Falida da Companhia
Industrial Itaunense e outras três pertencentes à Companhia de Tecidos Santanense, foi
elaborado a Avaliação Ambiental Integrada da Flora, Fauna de Vertebrados, Ictiofauna e
Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água que se encontra em volume específico
em anexo.
3. DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO
3.1. ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID)
Ver na Avaliação Ambiental Integrada da Flora, Fauna de Vertebrados, Ictiofauna e
Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água que se encontra em volume específico
em anexo.
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3.2. ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII)
Ver na Avaliação Ambiental Integrada da Flora, Fauna de Vertebrados, Ictiofauna e
Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água que se encontra em volume específico
em anexo.
3.3. ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA)
Ver na Avaliação Ambiental Integrada da Flora, Fauna de Vertebrados, Ictiofauna e
Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água que se encontra em volume específico
em anexo.
4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO
4.1. MEIO FÍSICO NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO
4.1.1. Caracterização climática
Mesotérmico e úmido
Pela classificação de Köppen, o clima é do tipo Cwa - Tropical de Altitude, com verões
quentes
- Temperatura Média Anual: 21,8 ºC
- Temperatura Mínima Anual: 13,2 ºC
- Temperatura Máxima Anual: 32,2 ºC
- Temperatura Mínima Absoluta: 7ºC
- Temperatura Máxima Absoluta: 35 ºC
- Índice Médio Pluviométrico Anual (*): 1.419 mm (média do período de 1941 a 1992)
- Direção dos Ventos: Leste-Oeste
- Umidade relativa do ar média: 64,15%
- Umidade relativa mínima do ar: 53,5 %
- Umidade relativa máxima do ar: 74,8%
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – internet website www.inmet.gov.br
(*) Índice Médio Pluviométrico:
Fonte: Sistema de Informações sobre Rec. Hídricos.
Internet, site www.hidricos.mg.gov.br/in.min.htm
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4.1.2. Avaliação de processos de assoreamento do reservatório
Como na maioria dos ambientes lênticos os reservatórios tendem ao assoreamento
dentro de um amplo período de tempo em função dos processos naturais.

No caso

específico do reservatório da PCH Carioca, por se tratar de um reservatório que está numa
área com intensa atividade antrópica à montante do mesmo, o assoreamento tem ocorrido e
poderá comprometer a operação da PCH no futuro. O Rio São João antes de chegar ao
reservatório bem como, alguns de seus afluentes, além de passar por povoados e distritos
sem sistema de tratamento de esgotos e com grande parte da infra-estrutura desprovida de
saneamento básico, calçamento tem como agravante a retirada de areia e barro em grandes
extensões de várzeas. O barro é muito utilizado na produção de cerâmica vermelha e assim
sendo, as áreas de várzea estão na sua maioria comprometidas. Outro fato que agrava a
vida útil do reservatório é o lançamento de esgotos do Município de Itaúna e distritos
localizados à montante sem tratamento. Notadamente, nos últimos anos a proliferação e o
crescimento de macrófitas no reservatório tem sido um problema enfrentado pelo
empreendedor. Em que pese o reservatório estar em área do município de Pará de Minas, a
maior influencia das atividades antrópicas que contribuem para sua degradação são
decorrentes dos municípios de Itaúna, Igaratinga, comunidades e das áreas rurais mais
próximas além da grande contribuição decorrente da extração de areia e barro.
•

Níveis de pressão sonora existente

Os níveis de ruído são percebidos apenas na casa de máquinas decorrentes das
turbinas de geração elétrica dos equipamentos que são utilizados no processo de geração
de energia.
Internamente o nível de ruído é controlado mediante o uso de Equipamentos de
Proteção Individual, uma vez que o nível de ruído é superior a 85 dB(A).
Externamente o nível de ruído é inferior ao limite estabelecido pela legislação em função
da perda de transmissão pelas paredes e dissipação pela trajetória. Não geram incômodos
ou impactos ao meio ambiente e nem aos vizinhos em função das distancias das
propriedades. O ruído externo é inferior a 60 dB(A).
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4.1.3. Qualidade do ar local

Não há geração de efluentes atmosféricos nas atividades desenvolvidas pela barragem e
pela geração de energia hidrelétrica, não havendo por tanto qualquer necessidade de
medida de controle e ação.
4.1.4. Qualidade das águas superficiais
Ver na Avaliação Ambiental Integrada da Flora, Fauna de Vertebrados, Ictiofauna e
Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água que se encontra em volume específico
em anexo.
Características do corpo hídrico: Rio São João
Vazão (m3/h)
Área de Contribuição = 1009,3 km2
Barragem Carioca

Mínima (Q7,10)

Média (de longo
termo)

Máxima

2.906

48.442

41.797

A planilha de cálculo e mapas da bacia estão no anexo referente aos dados para
outorga.
4.2. MEIO BIÓTICO NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO
Ver na Avaliação Ambiental Integrada da Flora, Fauna de Vertebrados, Ictiofauna e
Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água que se encontra em volume específico
em anexo.
4.2.1. Meio Biótico
Ver na Avaliação Ambiental Integrada da Flora, Fauna de Vertebrados, Ictiofauna e
Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água que se encontra em volume específico
em anexo.
•

Peixes, Anfíbios, Répteis, Aves e Mamíferos

Ver na Avaliação Ambiental Integrada da Flora, Fauna de Vertebrados, Ictiofauna e
Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água que se encontra em volume específico
em anexo.
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4.2.2. Espécies da fauna e flora de maior relevância ecológica
Ver na Avaliação Ambiental Integrada da Flora, Fauna de Vertebrados, Ictiofauna e
Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água que se encontra em volume específico
em anexo.
4.2.3. Áreas de Preservação Permanente
Ver na Avaliação Ambiental Integrada da Flora, Fauna de Vertebrados, Ictiofauna e
Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água que se encontra em volume específico
em anexo.
4.3. MEIO ANTRÓPICO NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO
4.3.1. Perfil sócio-econômico do Município e das populações diretamente afetadas
4.3.1.1. História – Pará de Minas
A origem de Pará de Minas está ligada ao deslocamento de aventureiros e
bandeirantes à procura de ouro e pedras preciosas, no final do século XVII. O Município
surgiu com a descoberta das minas de Pitangui, local que se tornou centro de migração e
riqueza na área compreendida entre os rios Paraopeba, São João e Pará.
Havia um ponto de pouso situado às margens do Ribeirão Paciência, onde muitos se
fixavam, dedicando-se ao trato da terra e à criação de animais. Segundo antigos relatos,
entre os que permaneceram no local estava o mercador português Manuel Batista,
apelidado de “Pato Fofo”, em virtude de seu peso excessivo e de sua baixa estatura.
Manuel Batista estabeleceu-se em uma fazenda que passou a explorar, e sua fama logo
alcançou outros domínios da região. A casa onde residiu é considerada a primeira residência
construída na cidade e, atualmente, abriga o Museu Histórico de Pará de Minas. Em
decorrência da alcunha adquirida pelo português, o local ficou conhecido como Patafufio ou
Patafufo, corruptelas de “Pato Fofo”. Atualmente, com aproximadamente 85 mil habitantes,
Pará de Minas exemplifica perfeitamente o ideário da mineiridade. Ao mesmo tempo em que
tem conservada sua memória histórica, o Município projeta-se no cenário estadual pelo seu
progresso e potencial de desenvolvimento.
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4.3.1.2. Indicadores Sociais:
•
•
•
•

Mortalidade infantil: 10,1/1000NV
Índice de abastecimento de água: 100%
Índice de coleta de esgoto: 95%
Índice de analfabetismo 6,3%

4.3.2. Infra-estrutura existente no município sede do empreendimento
4.3.2.1. Aspectos Geográficos – Localização do Município
Macrorregião (IBGE): Centro-Oeste
Região Administrativa: Central
Área: 552,6 km²
Altitude: Máxima: 1.196 m, Local: Próx. Serra da Piteira
Mínima: 772 m, Local: Foz. Ribeirão Paciência.
Posição Geográfica: Determinada pelo paralelo de 19º, 53’ de latitude sul.
Em sua interseção com o meridiano de 44º, 31’ de longitude oeste.
Temperatura: Média anual 22º C.
Principais rios: Ribeirão Olhos D’água

-

Ribeirão Paciência

Municípios vizinhos: Sao jose da varginha, Onça de Pitangui, Conceição do Para,
Igaratinga, Mateus leme, Esmeraldas, Itauna, Florestal.
4.3.2.2. Água e Esgoto
Concessionária de água: COPASA
Concessionária de esgoto: COPASA
Fonte: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
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4.3.3. Cidades e Centros urbanos mais Próximos do Município
4.3.3.1. Distância de Pará de Minas a alguns dos principais centros urbanos brasileiros
CIDADE

RODOVIÁRIO

FERROVIÁRIO

Belo Horizonte

86

105

Brasília

810

1.122

Rio de Janeiro

515

717

São Paulo

570

757

Vitória

620

764

Fonte: DER-MG

4.3.3.2. Principais Rodovias que servem o Município:
BR-262
BR-352
MG-431
MG-060

4.4. RELEVO
4.4.1. Tipo de Relevo (*)
Plano: 20%
Ondulado: 60%
Montanhoso: 20%
Fontes: Instituto de Geociências Aplicadas de Minas Gerais

4.5. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
4.5.1. População de Pará de Minas
De acordo com o Censo Demográfico de 2.000 Pará de Minas tinha 72.887
habitantes. Estima-se que a população atual seja da ordem de 85.000 habitantes.
18

Rua Universo, 515 Bairro São Bento
CEP 30.350-480 – Belo Horizonte – MG
e-mail: engeser@engeser.com.br
Fone: + 55 31 3227-3858
Fax: + 55 31 3223-7432
www.engeser.com.br

engeser
4.6. DISTRITO INDUSTRIAL:

A cidade possui dois Distritos Industriais: um com área total de 247.379,00 m² subdividido em 70
áreas,

onde

encontram-se

instaladas

e

em

funcionamento

cerca

de

45

empresas.

Em fase de conclusão, temos o Distrito Industrial localizado às margens da BR-262, entre a ITAMBÉ
e SUMIDENSO. A área total é de 62.657,00 m², subdividida em 12 lotes. Está definida a implantação
de oito indústrias nesse local e cinco já em fase de construção.

4.7. PONTO DE ATRAÇÃO TURÍSTICA
4.7.1. Museu Histórico de Pará de Minas
A casa onde residiu o português Manuel Batista, apelidado de “Pato Fofo”, em virtude de
seu peso excessivo e de sua baixa estatura é considerada a primeira residência construída na
cidade e, atualmente, abriga o Museu Histórico de Pará de Minas. Em decorrência da alcunha
adquirida pelo português, o local ficou conhecido como Patafufio ou Patafufo, corruptelas de
“Pato Fofo”.

4.7.2. Patrimônio arqueológico
Não foram identificadas áreas ou sítios de interesse arqueológico na área em que o
empreendimento está localizado.

4.8. SETOR ECONÔMICO
No setor econômico, o Município se destaca no seguinte segmento:
Produção Agropecuária e Agronegócios: exerce grande influência na economia local.
O setor primário se sobressai pela significativa produção de aves e suínos e pela produção de
leite e seus derivados.
Pará de Minas é a 1ª cidade do Estado de Minas Gerais na produção de frangos, a 2ª na
produção de suínos e a 4ª cidade produtora de hortifrutigranjeiros, com destaque para a
produção de tomate, pimentão e abóbora.
Contamos com um Parque de Exposições classificado como um dos melhores de Minas
Gerais. Possui área total de 108.638,34 m² e é dotado de toda a infra-estrutura necessária à
realização de grandes exposições agro-pecuárias e de frangos e suínos, que acontecem
anualmente com repercussão nacional.
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5. PROGNÓSTICO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

5.1. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS ESPERADOS
A PCH Carioca pertencente à Companhia de Tecidos Santanense é a última PCH
instalada no Rio São João. A barragem situada em cota mais elevada tem instalado na sua
margem direita o conduto forçado que leva a água até a casa de máquinas. O diâmetro é de
3,0 m e o comprimento de 600 m. Na casa de máquinas uma turbina tipo Francis rápida
transforma a energia hidráulica em movimento mecânico que aciona o gerador que fornece a
energia para o barramento na potencia de 1,2 MW.
O entorno do lago formado pela Barragem Carioca é utilizado por terceiros havendo
residentes permanentes e temporários, já que as áreas ao redor do lago foram loteadas na
forma de chácaras, sítios e condomínios.

A topografia da região favorece bastante os

assentamentos rurais e percebem-se nas avaliações aéreas, ver fotos no Anexo V, extensas
áreas rurais em diversos estágios de utilização. Os acessos a estes locais são através de
estradas de terra e conseqüente, no período chuvoso, ocorre o carreamento de sólidos para
a drenagem pluvial, que direta e indiretamente, contribui para o assoreamento do lago.
Outro aspecto que merece registro é que em função das comunidades existentes à
montante, em que pese estar diluído, o esgoto sanitário que é lançado ao longo do trecho da
Sub-bacia do Rio São João, desde o município de Itaúna contribui para a proliferação e o
desenvolvimento de macrófitas.

Estas macrófitas, semelhante ao que ocorre no lago

formado pela Barragem dos Britos, localizada à montante,

tem o seu desenvolvimento

intensificado no período seco. Por outro lado, a presença e o desenvolvimento das
macrófitas além de ser um indicativo de contaminação do aqüífero por esgoto sanitário é
também um fator positivo, pois, são plantas que ao se desenvolverem, absorvem uma boa
parte dos poluentes do rio, já que são os seus principais nutrientes, agindo como filtro,
minimizando os efeitos da poluição. Registra-se que esta poluição de origem antrópica não
tem nada a haver com as atividades do empreendimento objeto deste processo de
licenciamento.

O empreendedor vem ao longo destes anos fazendo a retirada das

macrófitas para a margem do lago e após a secagem, remove o resíduo para áreas de
agricultura, uma vez que, a massa formada é um composto orgânico.
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Conforme já mencionado trata-se de um empreendimento instalado há muito tempo e o
impacto ambiental decorrente de sua implantação já foi nos principais aspectos amortecido.
Atualmente, a Barragem do Carioca é um local de lazer para uma parte da população de
Pará de Minas e cidades circunvizinhas além de servir de local de residência permanente
para diversas famílias.

A Barragem também tem aspecto importante na minimização e

redução dos efeitos de inundação à jusante.

Hoje, considerando-se os efeitos do

desenvolvimento local, a mesma apesar de ser uma PCH – pequeno porte em termos de
geração de energia, ainda tem papel importante na geração de energia para os fins para os
quais foi construída. O principal impacto gerado foi a construção da barragem que ocorreu
em 1969 e pelo tempo de sua existência o mesmo foi amortecido.
Algumas áreas próximas e outras mais afastadas são na sua maioria utilizadas para
atividades agropastoris nas quais, alguns proprietários exploram estas áreas de maneira
mais adequada utilizando-se das curvas de nível. Outros, o fazem de forma inadequada. As
fotos apresentadas no Anexo V da Avaliação Ambiental Integrada da Flora, Fauna de
Vertebrados, Ictiofauna e Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água

que se

encontra em volume específico indicam como algumas dessas áreas são utilizadas.
Percebe-se que em alguns casos há extensas áreas cultivadas onde a cobertura do solo foi
totalmente retirada para o cultivo.

Conseqüentemente, estas áreas contribuem para o

assoreamento dos tributários do Rio São João, do próprio rio e reservatório em questão.
Nas fotos aéreas é possível verificar que grande parte da APP – área de preservação
permanente é utilizada pelos proprietários das respectivas unidades sem respeitar os limites
legais estabelecidos na legislação. Registra-se a necessidade de haver maior controle do
Poder Municipal em relação a estes tipos de uso e ocupação do solo para que os
programas, planos e projetos de recuperação de bacias hidrográficas possam ter as metas e
objetivos alcançados a curto, médio e longo prazos, sendo inclusive, o caso específico de
toda a Sub-bacia do Rio São João. Sugere-se ainda a necessidade de maior integração e
interação do Poder Municipal com o SISEMA e o Comitê da Bacia do Rio Pará, da qual o
Rio São João é contribuinte pela margem direita, para que as ações possam ser realizadas
em conjunto de modo a que os efeitos desejados sejam imediatamente percebidos e
alcançados. Estas proposições e sugestões para maior articulação devem ser realizadas
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não somente nas áreas dos reservatórios, mas ao longo de toda a bacia para sua
preservação e recuperação nos locais mais degradados.
Durante as avaliações e incursões de campo foram realizados contatos com o Comitê da
Bacia do Rio Pará, sendo informado pela sua Diretora que há necessidade de implementar
todos os níveis de ação para a Sub-bacia do Rio São João que se encontra em um estágio
muito preliminar. Principalmente os aspectos relacionados com a preservação de nascentes
e de recuperação de mata ciliar.
Nesta avaliação serão considerados impactos sobre:
5.1.1. Águas superficiais
Em termos gerais em parte pelo volume acumulado em parte por controles básicos já
adotados pela comunidade do entorno do reservatório as águas superficiais estão em
satisfatório nível de qualidade. Contudo, alguns dos seus contribuintes a montante, por
estarem localizados em áreas rurais já recebem os impactos antrópicos decorrentes da
utilização do uso e ocupação do solo, gerando riscos de assoreamento e de aumento da
turbidez nos períodos de chuvas por falta de controle, preservação de acessos e até mesmo
de educação ambiental, além é claro, de soluções para o saneamento, esgotamento
sanitário e lixo.
Apesar da utilização do reservatório como área de lazer e recreação não foram
verificados níveis de contaminação com óleos e graxas; Naturalmente, requer que
programas de educação ambiental e de controle destes agentes sejam implementados para
que no futuro este tipo de contaminação não venha ocorrer. Contudo, foge do controle e
responsabilidade do empreendedor, por se tratar de áreas particulares pertencentes a
terceiros.
5.1.2. Águas subterrâneas
O aumento da densidade demográfica, a impermeabilização de acessos, construção de
casas no entorno de reservatório e o aumento da área destinada a uso agrícola, redução de
matas de capoeira e da própria mata ciliar contribuem para a redução da disponibilidade
hídrica tanto a nível superficial quanto subterrânea. Estes aspectos naturalmente fogem do
controle do empreendedor objeto deste licenciamento sendo necessário que as ações
propostas pelo Plano Diretor do Comitê da Bacia do Rio Pará sejam levadas a termo para
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que tais alterações sejam minimizadas com o aumento das atividades antrópicas no entorno
da Sub-bacia do Rio São João.
5.1.3. Ar
Conforme já mencionado a produção de energia elétrica não gera emissões de
particulados no ar. Os acessos ao reservatório e a casa de máquinas são pavimentados o
que minimiza esta geração
Os ruídos e vibrações ocorrem em condições controladas na casa de máquinas, estando
dentro dos limites previstos pela legislação ambiental para a região do entorno da referida
edificação
5.1.4. Solo
O empreendedor tem amplo controle de processos erosivos nas áreas sob sua
responsabilidade bem como, já mantém e faz a segregação de resíduos para evitar qualquer
tipo de contaminação do solo.
Os locais em que há transformadores têm bacia de contenção para minimizar qualquer
efeito decorrente de derramamento acidental.
5.1.5. Paisagem
Obviamente, quando ocorreu a construção da barragem d e posteriormente da casa de
máquinas para o aproveitamento do potencial hidroelétrico do recurso hídrico, houve
alteração do paisagem.

Contudo, devido ao pequeno tamanho do barramento e das

instalações auxiliares, casa de máquinas, este impacto não tem magnitude.

O espelho

d’água gerado é considerado um impacto positivo por proporcionar sensações agradáveis
além de ser uma fonte e local de integração e interação de várias espécies da ave e fauna.
5.1.6. Fauna e Flora
Ver na Avaliação Ambiental Integrada da Flora, Fauna de Vertebrados, Ictiofauna e
Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água que se encontra em volume específico
em anexo.
5.1.7. Aspectos sócio-econômicos
Conforme já mencionado o reservatório permite a regularização da vazão do Rio São
João de modo a promover o aproveitamento do potencial hidráulico deste recurso hídrico na
23

Rua Universo, 515 Bairro São Bento
CEP 30.350-480 – Belo Horizonte – MG
e-mail: engeser@engeser.com.br
Fone: + 55 31 3227-3858
Fax: + 55 31 3223-7432
www.engeser.com.br

engeser
forma de geração de energia elétrica.

Conseqüentemente, as áreas do seu entorno e

lindeiras ao mesmo, passaram a representar vetores de crescimento com valoração
econômica decorrentes do espelho d’água proporcionado para o mesmo. Verifica-se que
atualmente uma ampla gama de serviços, negócios e empregos são gerados na região em
função da ocupação do uso do solo, desdobrando-se nos demais aspectos econômicos e
tributários advindos deste segmento. Em função do mesmo já ter sido estabelecido há
várias décadas, não há conflitos em relação à parte socioeconômica que possa ser
considerada como impacto negativo.
5.2. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
Na Avaliação Ambiental Integrada da Flora, Fauna de Vertebrados, Ictiofauna e
Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água que se encontra em volume específico
em anexo são apresentados os principais impactos deste empreendimento em relação aos
aspectos citados.
Considerando-se o tempo de amortecimento decorrente do rearranjo local tanto em
termos ambientais quanto socioeconômicos os impactos gerados foram benéficos por ter ao
longo destes anos gerado receita e renda para a população local. A energia elétrica de
origem hidráulica é um agente indutor de desenvolvimento. Pode-se até dizer que é uma
das formas mais nobres de aproveitamento dos fluxos de energia proporcionados pela
natureza.

Requerendo naturalmente, soluções adequadas que minimizam os danos e

impactos decorrentes das instalações e edificações.

No caso específico deste

empreendimento, as instalações são de pequeno porte, e com impacto de baixa magnitude.
Os efeitos dos impactos ambientais do empreendimento em relação a sua operação
podem ser considerados num todo como sendo adversos cuja abrangência é local. Sendo
que a maioria é desprezível ou moderada.

Os impactos mais significativos ocorreram

quando da implantação do empreendimento e por terem sido de caráter temporário foram
amortecidos.
Resumidamente os impactos do empreendimento podem ser representados na matriz a
seguir:
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engeser
MATRIZ DE INTERAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

PRINIPAIS IMPACTOS
ASPECTOS
AMBIENTAIS

PREPARAÇÃO CONSTRUÇÃO OPERAÇÃO
DO
TERRENO

1 - Geo-Bio-Físicos
Solo

1

1.1

0

Recursos Hídricos

1.1

1.1

0

Ecossistemas

1.1

1.1

0

Qualidade do Ar

1.1

1.1.

0

Nível de Ruído

1.1

2

0

Uso do Solo

3

3

2

Paisagem

1

2

2

Estrutura viária

1

2

2

Emprego

3

3

3

0

0

0

Geração de Resíduos Sólidos

1.1

1.1

0

Tratamento de Efluentes Sanitários

1.1

1.1

4

4

4

4

1.1

1.1

5

2

2

5

2 - Sócio-Econômicos

4 – Medidas Mitigadoras dos Impactos
Tratamento de Emissões Atmosféricas

Bacia de contenção
Recomposição paisagística
Prevenção e Combate a Incêndios
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NOTAS:
0 - Baixo Impacto ou de Interações pouco significativas;
1 - Impacto permanente
1.1. Impacto transitório durante a etapa de implantação – já amortecido em
função do tempo de existência do empreendimento.
2 - Médio Impacto ou de interações significativas e transitórias;
3 - Impacto positivo do ponto de vista econômico e/ou social;
4 - Impacto negativo – requer medida mitigadora.
5 - Medida de controle implantada por projeto específico desenvolvido para o
empreendimento.
6 - Não necessário ou não aplicável.
6. CONCLUSÕES DA AVALIAÇÃO DE IMPACTOS
6.1.1. Principais impactos negativos
O principal impacto negativo ocorreu quando da construção do barramento no Rio São
João no final da década de 60. Este impacto foi naturalmente rearranjado pelo sistema
produtivo local – impacto sócio econômico e pela natureza de maneira geral, haja visto a
ocorrência de uma ampla biodiversidade na região. Ver na Avaliação Ambiental Integrada
da Flora, Fauna de Vertebrados, Ictiofauna e Monitoramento Limnológico e da Qualidade da
Água que se encontra em volume específico em anexo.
6.1.2. Principais impactos positivos
Sem dúvida, foi o desenvolvimento econômico da região, estando a mesma hoje inserida
no sistema nacional de fornecimento de bens e serviços.
Em função da sua simplicidade operacional e características funcionais de geração de
energia, esta PCH serve de modelo e de referencia para empreendimentos deste porte.
Estima-se que este tipo de geração de energia possa ser amplamente utilizado em vários
locais, para o aproveitamento de recursos hídricos ainda disponíveis com baixo impacto
sobre meio ambiente. Já que a crescente demanda deste tipo de recursos energético tem
que ser amplamente aceita pela população em função dos níveis de qualidade de vida
26
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alcançados nas localidades em que sua disponibilidade permite reduzir o êxodo rural e
urbano, por permitir a geração de emprego e renda para o entorno do empreendimento.
6.1.3. Opção de não execução do projeto
Esta situação não tem sentido uma vez que se trata de um projeto consolidado há várias
décadas.
6.1.4. Conclusão final
Considerando-se os impactos negativos e positivos, decorrentes da existência do
empreendimento, da sua forma operacional e do controle exercido para a minimização dos
mesmos, pode-se concluir que os benefícios sócios econômicos são positivos
7. MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS
7.1. MEDIDAS MITIGADORAS A SEREM IMPLEMENTADAS NA FASE DE OPERAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO

As medidas mitigadoras propostas são:
•

•

•

Efluentes líquidos sanitários: Sistema de fossa séptica e filtro anaeróbio a ser
implantado em até 180 dias após concessão da LO. Será adquirido sistema
compacto pré-fabricado visto que o número de usuários é pequeno. Será
implantado um sistema capaz de atender o equivalente a 5 (cinco) usuários.
Resíduos: Registrar em planilha específica a destinação dos resíduos
reciclados através de terceiros e apresentar a mesma a cada seis meses ao
SISEMA. Este procedimento foi implantado em maio -2009.
Implantar o Programa de Educação Ambiental – PEA em anexo.

7.2. MEDIDAS MITIGADORAS A SEREM IMPLEMENTADAS NA FASE DE ENCERRAMENTO DO
EMPREENDIMENTO

No caso de encerramento das atividades do empreendimento, fato pouco provável, o
responsável pelo mesmo deverá informar ao órgão ambiental para ser avaliada a forma
de desativação de suas instalações como também definir o sucessor que se
responsabilizará pela manutenção ou não do barramento, visto que em princípio, a
remoção do barramento não deve ocorrer tendo por causar impactos significativos ao
meio ambiente.
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7.3. MEDIDAS COMPENSATÓRIAS
Em função de ser uma instalação antiga cujos impactos ambientai já foram amortecidos
e de ser um empreendimento de baixo impacto ambiental, não há necessidade de
medidas compensatórias, apenas mitigadoras conforme já mencionado.
8. PLANO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO
Ver na Avaliação Ambiental Integrada da Flora, Fauna de Vertebrados, Ictiofauna e
Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água que se encontra em volume
específico em anexo.
9. BIBLIOGRAFIA
Ver na Avaliação Ambiental Integrada da Flora, Fauna de Vertebrados, Ictiofauna e
Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água que se encontram em volume
específico em anexo.
10. ANEXOS
Ver na Avaliação Ambiental Integrada da Flora, Fauna de Vertebrados, Ictiofauna e
Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água.
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CROQUI DE LOCALIZAÇÃO

FONTE: Imagem Google Earth

LOCALIZAÇÃO DA PCH CARIOCA
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REGISTRO FOTOGRÁFICO

RCA – PCA

PCH CARIOCA

COMPANHIA DE TECIDOS SANTANENSE
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EQUIPAMENTOS INTERIOR CASA DE MÁQUINAS

EQUIPAMENTOS INTERIOR CASA DE MÁQUINAS
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SUB-ESTAÇÃO INTERIOR CASA DE MÁQUINAS

CONDUTO FORÇADO
32

engeser

Rua Universo, 515 Bairro São Bento
CEP 30.350-480 – Belo Horizonte – MG
e-mail: engeser@engeser.com.br
Fone: + 55 31 3227-3858
Fax: + 55 31 3223-7432
www.engeser.com.br

CANAL DE FUGA

ARMAZENAMENTO DE ÓLEO – INTERIOR CASA DE MÁQUINAS
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ARMAZENAMENTO DE ÓLEO – INTERIOR CASA DE MÁQUINAS

CANAL DE FUGA
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VISTA PARCIAL ENTRADA CASA DE MÁQUINAS

CASA DE MÁQUINAS
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BARRAGEM DA CARIOCA

BARRAGEM DA CARIOCA
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PAINÉIS CASA DE MÁQUINAS
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Linha de Transmissão e Subestação
Comprimento da LT (km): 43,2

Número de circuitos:

Tensão de transmissão (kV): 22

SE de interligação: Não Aplicável

Tipo de estrutura: concreto

Concessionária: Particular privada

Tipo de Estruturas: poste

Companhia Tecidos Santanense

Material das Estruturas: concreto

Localização (urbana/rural): urbana

Área de relevante interesse ambiental

Acesso: localizada adjacente PCH Carioca

(S/N): Não

Área de relevante interesse ambiental

Citar: não há áreas de interesse ambiental.

(S/N): Não

Linha percorre áreas de expansão urbana e Citar: não há áreas de interesse ambiental.
urbana até a indústria localizada em Itaúna.
Manutenção realizada pela própria equipe
da empresa

A finalidade da regularização do empreendimento em referencia é obter junto ao
SISEMA e demais órgãos envolvidos IEF e IGAM as licenças e outorgas pertinentes para
que a PCH Carioca possa operar devidamente regularizada conforme prevê a legislação.
Registra-se que a PCH Carioca foi implantada em 1969 e assim sendo, na época não
havia legislação específica. Portanto, busca-se neste momento a regularização da referida
PCH e linha de transmissão. A subestação não é isolada, e sim interna à casa de máquinas
da PCH.
Esclarecemos que se trata de uma intervenção em APP que ocorreu no passado em
função da construção de casa de maquinas, canal de adução e demais intervenções
necessárias para uma PCH. Contudo, não há necessidade de desmate ou de qualquer outra
forma de intervenção e assim sendo, não há necessidade de APEF.
Registra-se que por se tratar de um empreendimento instalado há várias décadas, os
impactos ambientais decorrentes da implantação estão consolidados em função das ações,
forma de intervenção e cuidados adotados pelo empreendedor no gerenciamento das
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questões ambientais. Assim sendo, direto e indiretamente o empreendedor cumpre, entre
outros aspectos, o Artigo 1º Inciso III da Deliberação Normativa COPAM 146 de 30/04/2010.
Da mesma forma, não se aplica a DCC - Declaração de Colheita e Comercialização,
não há necessidade de inventário florestais do maciço e ser explorado, embora a
catalogação das espécies existentes esteja elencadas no documento Avaliação Ambiental
Integrada da Flora, Fauna de Vertebrados, Ictiofauna e Monitoramento Limnológico e da
Qualidade da Água dos Rios São João e Pará na Região das PCHS, que faz parte
integrante de toda a documentação referente ao processo de licenciamento.
Por se tratar de um empreendimento já existente e implantado há várias décadas não
faz sentido estudos técnicos de alternativa locacional.
Não faz sentido a elaboração do plano de utilização pretendida, conforme anexo II da
portaria IEF 191, alterada pela 201, conforme motivos acima expostos.
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