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RESUMO 

O documento visa avaliar os possíveis impactos ambientais causados pela Piscicultura 

Península (Fazenda Tenda), comparando-os aos impactos devidos aos outros usos 

múltiplos que ocorrem no reservatório de Capim Branco-1. Foram feitas análises 

baseadas em aplicativos de sistemas de informação geográfica - SIG com vistas a 

quantificar os usos do solo e a extensão dos impactos humanos na orla da represa. 

Num segundo momento, foi feita uma excursão ao ambiente onde foram tomadas 

amostras de água, conferidos os usos do solo e anotadas as principais alterações na 

orla. As análises da qualidade de água confirmaram a ótima qualidade de água e a 

condição oligotrófica da água em todos os compartimentos do reservatório. O 

documento traz uma primeira estimativa da capacidade de suporte para todos os 

polígonos aquícolas encontrados no reservatório com especial atenção ao projeto da 

Fazenda Tenda. A estimativa da capacidade de suporte estimada para o polígono 1 

(Península) ficou abaixo da capacidade instalada em dois cenários possíveis. No 

entanto, o documento mostra que essa produção pode ser aumentada a medida que 

informações sobre a hidrodinâmica do ambiente estejam disponíveis. Os resultados 

encontrados, por outro lado, sugerem que as atividades de aquicultura em tanques 

rede não são as principais fontes de aporte de fósforo ao reservatório, muito embora 

possam contribuir também para a sua eutrofização. É feita ainda uma análise 

detalhada dos riscos de que o reservatório venha a desenvolver florescimentos de 

cianobactérias. Finalmente, o documento traz uma série de recomendações aos 

gestores do ambiente e aos empreendedores de atividades de aquicultura da região 

com vistas a manter a sustentabilidade de todas as atividades humanas ora 

encontradas no reservatório e no seu entorno.   
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1.0 - Introdução 

Hoje é um fato público e notório que a grande maioria dos rios da região 

sudeste do Brasil se transformou em um conjunto de sistemas de “cascatas de 

reservatórios”. Embora, a grande maioria dos reservatórios dessa região, ao contrário 

da região nordeste, por exemplo, receba o pomposo título de reservatórios de 

“múltiplos usos”, o fato é que a maioria desses sistemas ficou virtualmente reservada - 

por décadas – para a produção de hidroeletricidade. Essa situação mudou nos últimos 

anos. A expansão da fronteira agrícola, da mineração, da malha urbana, do lazer e do 

turismo mudou rapidamente essa realidade. Mais recentemente, a necessidade do 

aumento da produção aquícola também constitui-se em mais um novo desafio para a 

gestão desses grandes lagos artificiais.  

Um dos múltiplos usos mais relevantes para os reservatórios brasileiros é o da 

aquicultura intensiva. O Brasil acordou tarde para essa prática, já há muito difundida 

em vários outros países. Considerando o que foi exposto acima, é evidente que existe 

no país um grande potencial para a expansão desse importante segmento da 

economia. Entretanto, como qualquer atividade econômica, a aquicultura intensiva 

praticada em tanques rede deve observar os limites da sustentabilidade ambiental. 

Isso não quer dizer, no entanto, que a atividade seja, em princípio, inviável em 

reservatórios de múltiplos usos. Hoje, existem métodos e técnicas precisas (vindos da 

ecologia, da aquicultura e da engenharia ambiental, por exemplo) que nos permitem 

avaliar com precisão a sustentabilidade de um empreendimento aquícola de grande 

porte em um reservatório.  

O município de Uberlândia, onde se localiza o Reservatório Capim Branco I, é 

um polo econômico não só local, mas nacional, apresentando 82 milhões de 

consumidores num raio de 600km, 59% do PIB brasileiro. É o 2º mercado consumidor 

de Minas Gerais, possuindo o 1º PIB do Interior, 4º de Minas Gerais e 29º PIB do Brasil 

(Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo – Prefeitura de 

Uberlândia).  

Com população estimada em 676.613 habitantes, conforme dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e 280 mil imóveis atendidos pelo DMAE, 
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hoje Uberlândia é abastecida por meio de captações feitas no Rio Uberabinha e no 

Ribeirão Bom Jardim.  

Segundo dados do portal G1, apenas no primeiro semestre de 2017, a 

população de Uberlândia já havia consumido 23,1 milhões de litros de água, 4,05% a 

mais do que em 2016, quando foi registrado um consumo de 22,2 milhões de litros no 

mesmo período. No final de junho, o departamento já havia alertado para o risco de 

desabastecimento na cidade. As duas estações que abastecem a cidade produzem, 

regularmente, 1.600 litros de água por segundo. O DMAE informou que, atualmente, a 

produção está na capacidade total, de 3.080 litros por segundo.  

Há alguns anos, a cidade de Uberlândia optou pela captação de água na represa 

da UHE de Capim Branco 1, que entrará em operação em um futuro próximo. É um 

fato que, hoje, esse novo sistema é a garantia do abastecimento público para a cidade 

de Uberlândia para as próximas décadas.   

O Sistema de captação de água de Capim Branco será composto pela captação 

às margens da represa do Capim Branco I e por uma ETA, localizada na região próxima 

à Tenda do Moreno. Cerca de 20 km de adutoras, de grande diâmetro, vão conduzir a 

água até o sistema de reservação do Custódio Pereira, onde será interligado à rede de 

distribuição existente. Quando pronto, o sistema de Capim Branco será interligado às 

estações já existentes – Sucupira e Bom Jardim, garantindo o abastecimento a 1,5 

milhão de pessoas. A conclusão da 1ª etapa está prevista para o início de 2019. 

 

1.1- Aspectos Legais 

A RMPC foi chamada para executar um estudo ambiental voltado a identificar 

as diversas pressões antrópicas existentes no reservatório de Capim Branco e, ainda, 

estimar a capacidade de suporte da Piscicultura Peninsula (Fazenda Tenda) que vem 

sofrendo uma série de autuações por parte das autoridades ambientais do estado de 

MG e do município de Uberlândia.  

Incialmente, fornecemos, a seguir, panorama das bases legais que deverão 

limitar e orientar todo o nosso trabalho.   
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1.1.1- Autos de infração e ofícios acerca da Piscicultura Península 

(Fazenda Tenda) 

 

Ofício 0247/2017/10ªPJ/UDIA (1/2/2017) - Requer a realização de vistoria na fazenda 

Tenda, do Grupo Realiza e requer envio de Termo de Ajustamento de Conduta. 

 

Ofício 2401/2017 SUPRAM-TMAP (23/06/2017) - Comunica realização de vistoria e 

laudo realizados na Fazenda Tenda da Realiza Construtora. 

 

Auto de Infração n. 95279/2017 referente ao auto de Fiscalização n.101818/2017 - 

Aquicultura em tanque-rede, volume 4375.8m3, sem a devida licença ambiental. 

 

Vistoria realizada em 9/6/2017, em que há descrição do sistema de produção, das 

áreas utilizadas, do descarte dos resíduos, do porte da produção, da documentação e 

das demais características pertinentes ao licenciamento. 

É mencionado o processo de licenciamento para captação de água do DMAE 

em Capim Branco I e, por este motivo, são requeridos estudos de qualidade de água e 

elaboração e assinatura de TAC, para garantir que "a atividade de aquicultura 

desenvolvida pelo empreendimento está em conformidade com as leis e regulamentos 

administrativos do município".  

O documento solicita, também, que seja enviado à autarquia de abastecimento 

público de Uberlândia, DMAE, um relatório com as características da aquicultura, para 

que assim a mesma possa analisar e se manifestar. 

 As condicionantes estipuladas englobam aspectos físicos, geográficos, 

sanitários, operacionais, e definem coletas de monitoramento em atenção à captação 

de água, além de ações de mitigação em caso de escape de espécimes. 

 

Ofício 3458/2017/DT/DG (28/09/2017) - Resposta ao ofício 1596/2017 que solicita 

uma manifestação formal do DMAE, realizada por meio de Relatório Técnico com 

conclusão desfavorável à manutenção e instalação de tanques-rede na represa de 

Capim Branco I. Não há menção a dados da Piscicultura do Grupo Realiza. 
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O DMAE apresentou à Procuradoria Geral do Município de Uberlândia em 

resposta ao Ofício 3458/2017/DT/DG (28/09/2017) um parecer desfavorável à criação 

de tilápias em tanques-rede na represa de Capim Branco I. O anexo discorre sobre 

organismos fitoplanctônicos e cianobactérias, alertando sobre a produção das últimas 

de cianotoxinas. Em sequência, ressalta alguns aspectos da criação de tilápias em 

tanques-rede, em especial as excretas nitrogenadas e fosforadas produzidas por peixes 

e sua possível influência na eutrofização de corpos d’água, que pode levar a blooms de 

cianobactérias. Sequencialmente, destaca, em casos de presença de cianotoxinas em 

corpos d’água, a dificuldade em se realizar o tratamento da água e os riscos à saúde 

humana que estas podem trazer. Finalmente, menciona algumas ocorrências graves 

atribuídas a cianotoxinas.  Deve-se notar que nos locais onde se mencionou as 

ocorrências graves atribuídas a cianotoxinas, não há menção de que a criação de 

peixes em tanques-rede seja o responsável pela ocorrência dos blooms, nem menção 

da existência de criação de peixes nos mesmos, ou seja, não há relação de causa e 

efeito explicitada no Relatório. Tendo em vista as preocupações do DMAE sobre a 

relação entre pisciculturas e blooms de cianobactérias, explicitadas no relatório 

Técnico enviado junto ao Ofício 3458/2017/DT/DG, o presente relatório dará uma 

ênfase especial à questão das cianobactérias (ver adiante).  

 

 

1.1.2- Outros Autos de Infração - Realiza Construtora Ltda 

33929/2016 (13/09/2016) - Multas e Recursos FEAM 

33931/2016 (13/09/2016) - Multas - Lei Florestal 

71063/2016 (13/09/2016) - Multas - Lei da Pesca 

 

 

1.1.3 - Base Legal (Federal) 

LEI Nº 7.804, DE 18 DE JULHO DE 1989, Altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 

que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 
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formulação e aplicação, a Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, a Lei nº 6.803, de 2 

de junho de 1980, e dá outras providências. 

 
 

DECRETO N o 4.895, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2003. Dispõe sobre a autorização de 

uso de espaços físicos de corpos d'água de domínio da União para fins de aqüicultura, 

e dá outras providências. 

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA INTERMINISTERIAL  Nº 06 DE 31 DE MAIO DE 2004 - 

Estabelece as normas complementares para a autorização de uso dos espaços físicos 

em corpos d'água de domínio da União para fins de aqüicultura, e dá outras 

providências. 

 

§1o Verificada a adequação técnica do projeto, a SEAP/PR o submeterá à ANA, 

quando couber, ao IBAMA e à Autoridade Marítima com jurisdição sobre a área onde 

se pretende instalar o empreendimento, para análise e manifestação conclusiva.  

§2o Caberá à ANA, quando solicitada pela SEAP/PR, emitir outorga preventiva 

para fins de reserva de disponibilidade hídrica que possibilite aos investidores o 

planejamento do uso requerido, conforme previsão do art. 6o da Lei no 9.984, de 17 

de julho de 2000.  

§3o A outorga preventiva será automaticamente convertida pela ANA em 

outorga de direito de uso de recursos hídricos após a aprovação do projeto pela 

SEAP/PR.  

§4o Caberá ao IBAMA, ou entidade por ele delegada, analisar o projeto no 

âmbito de sua competência e emitir as devidas licenças ambientais, observando a 

Instrução Normativa Interministerial no 08, de 26 de novembro de 2003, e demais 

instrumentos legais vigentes, estabelecendo em ato normativo próprio a delegação de 

competência e observando:  

I - nos procedimentos de licenciamento ambiental, em função do potencial de 

impacto ambiental do empreendimento, poderá ser solicitado estudo ambiental 

complementar, com maior nível de detalhamento contendo as informações do Anexo 

VI a esta Instrução Normativa, bem assim outras que julgar pertinentes; e  

II - as licenças ambientais poderão ser emitidas isoladas ou sucessivamente.  
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§5o Caberá à Capitania dos Portos encaminhar à SEAP/PR o parecer conclusivo 

emitido pelo representante da Autoridade Marítima para a segurança do tráfego 

aquaviário, conforme a Norma da Autoridade Marítima que trata dos procedimentos 

para a realização de obras sob, sobre e às margens das águas sob jurisdição brasileira. 

 

E observar detalhadamente os anexos:  
 
ANEXO 5 -CRITÉRIOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS AO PROCESSO DE LICENCIAMENTO E 
ELABORAÇÃO DO ESTUDO AMBIENTAL DOS PARQUES AQÜÍCOLAS  e 
  
ANEXO 6 -  CRITÉRIOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS AO PROCESSO DE LICENCIAMENTO E 
ELABORAÇÃO DO ESTUDO AMBIENTAL DAS ÁREAS AQÜÍCOLAS. 
 
RESOLUÇÃO CONAMA No 357, DE 17 DE MARÇO DE 2005. Publicada no DOU nº 053, 

de 18/03/2005, págs. 58-63 Alterada pela Resolução 410/2009 e pela 430/2011. 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes, e dá outras providências. 

 

LEI Nº 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 

de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 

revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. 

 
RESOLUÇÃO CONAMA No 413, DE 26 DE JUNHO DE 2009. Considerando a necessidade 

de ordenamento e controle da atividade aquícola com base numa produção 

ambientalmente correta com todos os cuidados na proteção dos remanescentes 

florestais e da qualidade das águas, inclusive em empreendimentos já existentes, 

resolve:  

Art. 1o Esta Resolução tem como objeto estabelecer normas e critérios para o 

licenciamento ambiental da aquicultura. 

 

RESOLUÇÃO CONAMA N° 454, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2012. Estabelece as diretrizes 

gerais e os procedimentos referenciais para o gerenciamento do material a ser 

dragado em águas sob jurisdição nacional. 
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1.1.4-  Base Legal (Municipal) 

A seguir, é fornecida a legislação municipal do município de Uberlândia, no que 

refere às atividades aquícolas. 

 

Lei nº 12.882, 3 de janeiro de 2018. Dispõe, define e disciplina o programa de 

aquicultura no município de Uberlândia e dá outras providências.  

Artigo 6º - II – Sistema II: unidade de produção em tanque-rede. A) Pequeno: <500m3; 

B) Médio: 500m3<X<2000m3; >2000m3 

Artigo 9º - impactos ambientais: I- Introdução de espécies exóticas (população); II- 

Introdução de espécies exóticas (genética); III- Introdução de doenças; IV- Uso de água 

fora dos padrões estabelecidos; V- Uso de áreas protegidas por lei. 

Artigo 10º - Cadastrar o empreendimento junto à prefeitura 

Artigo 12º- Construções destinadas à aquicultura devem oferecer (aplicável a tanque-

rede):  

 III – Dispositivo de proteção contra fuga de peixes para o meio ambiente 

 IV – Geração mínima de áreas de empréstimo. Locais de disposição final de 

estéreis e rejeitos abaixo da linha d’água. 

Artigo 19º - 180 dias para adequação dos empreendimentos aos termos desta lei. 

 

Lei nº 12.620, de 17 de janeiro de 2017. Dispõe sobre a estrutura administrativa da 

secretaria municipal de agropecuária, abastecimento e distritos, e dá outras 

providências. 

Artigo 4º - III – Proposição de políticas de apoio ao produtor rural, incluindo programas 

de [...] piscicultura [...]. 

IV – desenvolver programas de assistência técnica, educação ambiental, educação 

sanitária relativa às atividades agropecuárias do município 

VII - incentivar e orientar a formação de associações, cooperativas e outras 

modalidades de organizações voltadas para a produção agrícola, abastecimento e 

inspeção; 
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XXIX - incentivar o turismo rural e ecológico, valorizando o potencial dos sítios 

históricos, bem como córregos e cachoeiras adequados ao lazer. 

Seção XVIII – Do núcleo de aquicultura. Subseção I – Artigo 53º - competências do 

coordenador do Núcleo de Aquicultura – IV – estimular o aproveitamento dos 

reservatórios do Município, aproveitando o potencial de represas e aguadas existentes 

nas propriedades rurais; 

 

Lei nº 10700, de 09 de março de 2011. Dispõe sobre a política de proteção, controle e 

conservação do meio ambiente. 

Título II – Capítulo I - Artigo 72º Se, em qualquer situação houver a possibilidade de 

lançamento ou liberação-de poluentes nos corpos d`água ou no solo, deverão ser 

atendidos os padrões de emissão estabelecidos na legislação estadual específica. 

 

Lei nº 9692, de 20 de dezembro de 2007. Dispõe sobre projetos desenvolvidos pela 

administração pública municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de 

agropecuária e abastecimento. 

 Seção XI Apoio à agricultura familiar – fomento à atividade pesqueira 

 

Lei nº 9181, de 12 de abril de 2006. Cria o programa de apoio rural - par, no município 

de Uberlândia.  

Artigo 3º - Objetivos do PAR: XIV – aproveitamento de recursos hídricos para a 

piscicultura. 

 

A seguir, foi realizada uma análise da legislação municipal do município de Araguari, no 

que foi pertinente à questão da aquicultura. 

 

Lei Complementar nº 34/04, dispõe sobre o Plano Diretor de desenvolvimento urbano 

- PDU do município de Araguari. 

Seção III. XIV - criar programas de incentivo à piscicultura e à criação de pequenos 

animais. 
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Lei nº 5151, de 26 de abril de 2013. Fomenta a atividade da pesca e da aquicultura no 

município. 

 

 

1.2 -  Pisciculturas e impactos ambientais 

Diversas atividades humanas causam impactos negativos na qualidade das 

águas de um reservatório. A seguir, apresentamos uma seleção de estudos recentes 

que procuram identificar as interações entre sistemas de cultivos intensivos de tilápias 

e a dinâmica do fitoplâncton, em especial as cianobactérias.  

Degefu et al. (2011) avaliaram a qualidade da água adjacente à criação de 

peixes em tanques-rede nos reservatórios de Rift Valley e North Shoa, na Etiópia. Os 

efeitos dos tanques-rede foram observados nos níveis de oxigênio dissolvido, mas não 

nos níveis de fósforo. Foi observada uma maior biomassa algal e uma maior 

concentração de nitrogênio amoniacal próximo aos tanques, entretanto as 

concentrações de amônio e fitoplâncton estiveram abaixo dos limites estabelecidos 

pela legislação local (<20ug/L). 

Noutro estudo, realizado no Lago Vitória, África (Nabirye et al, 2016), foi 

testada a diferença da qualidade da água entre um local com criação de peixes em 

tanque-rede e outro local, sem. Não houve diferença significativa entre os locais no 

tocante de parâmetros físico-químicos (temperatura da água, OD, condutividade, pH, 

transparência, série nitrogenada e fósforo solúvel), que permaneceram dentro dos 

limites de qualidade de água, e abundância de macroinvertebrados bentônicos. 

Entretanto, houve diferença na diversidade de espécies de macroinvertebrados, sendo 

organismos tolerantes a poluição com maior incidência nos locais com tanque-rede.  

A microbiota em biofilme potencialmente tóxica/patogênica de uma produção 

de Tilapias foi avaliada por Burgos et al (2018), que observaram que os patógenos 

potenciais a humanos eram pertencentes do Gênero Acinetobacter, sendo que outros 

patógenos potenciais não foram detectados ou se apresentavam a baixas abundâncias. 

Os autores concluem que o maior risco que deve ser monitorado em fazendas de 

peixes, com tilápias, é o patógeno putitavio Acinetobacter e cianobactérias 

potencialmente produtoras de cianotoxinas. A produção de cianotoxinas não foi 

observada no estudo. 
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Borges et al (2010) observaram poucos efeitos de tanques-rede nos nutrientes 

e nas comunidades planctônicas no reservatório oligotrófico de Rosana, no Rio 

Paranapanema. Estes efeitos brandos podem ser explicados pelo número de tanques-

rede utilizados (15), a hidrodinâmica (características lóticas), à influência do vento e à 

grande extensão da zona de mistura. 

Gorlach-Lira et al (2013) analisaram a influência de cultivos de tilápia em 

tanques-rede no reservatório Padre Azevedo (PB, Brasil), em pontos pré cultivo, cultivo 

e pós cultivo. Os níveis de amônia, nitrito, fósforo total e de bactérias totais aeróbias 

mesófilas não apresentaram diferença significativa dentre os pontos de coleta. 

Entretanto, o estudo demonstrou um maior nível de coliformes fecais na área de 

cultivo, indicando contaminação ou assimilação de nutrientes advindos da cultura de 

peixe em bactérias. Foi observado que peixes onívoros, mais especificamente Tilápias 

do Nilo, podem reduzir biomassa fitoplanctônica em reservatórios. Um experimento, 

que utilizou uma membrana permeável a somente nutrientes, criou dois ambientes, 

um com peixes e fitoplâncton e outro somente com fitoplâncton, sendo que em ambos 

havia o produto das excretas dos peixes.  

De acordo com os resultados obtidos, a biomassa de cianobactérias foi 

significativamente reduzida pelos peixes (60% de redução da biomassa fitoplanctonica, 

na sua maior parte, cianobactérias), transparência da água e amônia dissolvida 

também aumentaram, mas não aumentaram concentrações solúveis de fósforo ou 

biomassa zooplanctônica (consumidor de fito).  

Apesar dos blooms de cianobactérias poderem ser associados a uma 

consequência lógica da aquicultura, devido à excreção de peixes ser composta por 

amônia, prontamente absorvida por cianobactérias como fonte de nitrogênio (Smith et 

al, 2008), a literatura mostra que não necessariamente a presença de criação de peixes 

em tanques-rede acarretará na eutrofização de reservatórios e em blooms de 

cianobactérias. 
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2.0-  Objetivos desse documento 

O presente documento tem os seguintes objetivos: 

 

(a) Fornecer uma descrição da área de estudos, com a quantificação (em termos de área 

ocupada) dos principais usos do solo em uma zona tampão (500 metros) ao redor do 

reservatório de Capim Branco-1 e, dessa forma, identificar os principais usos do solo 

em especial aqueles responsáveis por um eventual aporte de nutrientes e matéria 

orgânica ao reservatório; 

(b) Identificar as principais formas de impactos ambientais que estão presentes na orla do 

reservatório de Capim Branco-1; 

(c) Identificar e descrever as atividades de aquicultura e pesca desportiva 

(tablados/balsas) no reservatório de Capim Branco-1; 

(d) Coletar e processar amostras de água em pontos estratégicos ao longo dos principais 

compartimentos do reservatório de Capim Branco-1 e associar esses dados à uma série 

histórica (20 anos) de dados limnológicos existente para um ponto regularmente 

pesquisado pelo IGAM-MG. Correlacionar ou associar os padrões de qualidade de água 

com os usos do solo e os impactos ambientais observados. 

(e) Apresentar uma análise quantitativa e qualitativa do grupo de produtores primários 

“cianobactérias”, comparando os resultados obtidos com a base legal pertinente. 

Avaliar o potencial de ocorrência de florescimentos do fitoplâncton (waterblooms) no 

reservatório, com especial ênfase à ocorrência de espécies do grupo CYanophyta que 

produzam cianotoxinas no reservatório de Capim Branco-1. 

(f) Avaliar a capacidade instalada e o plano de expansão para os próximos anos 

apresentado pela Pisciculura Península para as suas atividades de cultivo intensivo em 

tanques rede. Essa avaliação terá um foco no aspecto ambiental com especial ênfase 

no eventual comprometimento da qualidade das águas de todo o reservatório de 

Capim Branco-1. 

(g) Apresentar uma primeira estimativa da capacidade de suporte que pode ser atingida 

pela Piscicultura Península – SEM O COMPROMETIMENTO DA QUALIDADE DE ÁGUA – 

através do modelo de Dillon & Rigler (1974). Esse modelo vem sendo adotado em larga 

escala nos estudos de licenciamento ambiental de Parques Aquícolas no Brasil. 

(h) Apresentar recomendações tanto aos gestores do reservatório quanto aos dirigentes 

da Fazenda Tenda/Grupo Realiza (Piscicultura Península) localizada às margens do 

reservatório Capim Branco-1. 
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3.0  –  Área de estudo 

O reservatório UHE Capim Branco I está localizado no triângulo Mineiro, entre 

os municípios de Uberlândia (margem esquerda) e Araguari (Margem direita). A seu 

montante está o reservatório de Miranda e a sua jusante está o reservatório de Capim 

Branco II (Fig. 1). 

O reservatório de Capim Branco I inserido na Bacia Hidrográfica do Rio Araguari 

– MG que ocupa 22.146,23 km². A área desta bacia está situada em uma região de 

grande pressão antrópica, pelo alto consumo de água pela agricultura, indústria e usos 

domésticos, e pela alteração da cobertura vegetal nativa por plantações e pastos. A 

barragem do reservatório situa-se a menos de 20 km do centro do município de 

Uberlândia.  

Entre 1975 a 2010, a cobertura vegetal nativa passou de 88,93% para 42,97%, 

sendo que as pastagens passaram de 8,41% para 30,59% e a agricultura de 2% para 

23,02% (Da Silva, 2014).  

No dia 16/01/2018, foram percorridos 61,4 km dentro do reservatório e foram 

demarcados 43 pontos de interesse, além de realizarmos coletas de dados 

limnológicos em seis destes pontos (Fig. 2).  

A orla do reservatório foi delimitada por meio de vetorialização com imagem de 

satélite, obtida do Google TM, e manipulada no software ArcGIS ArcMAP v10.4. 

Nas imediações da área de estudo nota-se este tipo de pressão, em especial se 

for considerada a proximidade do reservatório a duas grandes cidades, a presença de 

vários povoados próximos e a facilidade de acesso a ambas as margens. Estas 

características ficaram evidentes durante a campanha realizada no dia 16/01/2018, 

ocasião em que a equipe navegou por praticamente toda a extensão do reservatório. 

Nesse trajeto, foram assinalados e registrados (foto-documentado e anotadas as 

coordenadas geográficas com GPS) todas as principais alterações e impactos humanos 

visíveis (pesca desportiva em balsas/tablados, pisciculturas em tanques rede, 

banhistas, pastos para gado, estradas, pontes, aglomerados humanos 

e/oucomunidades, etc.) (Fig. 3).  



16/91 
 

A partir das observações de campo e, principalmente, das observações dos 

padrões de vegetação em imagens de satélite, foram delimitadas áreas de uso e 

ocupação do solo compreendidas entre dois polígonos, um da orla do reservatório e 

outro de um buffer de 500m da orla do reservatório (Fig. 3).  

Como observado por Da Silva (2014) a expansão da fronteira agropecuária já 

faz-se presente na região imediatamente adjacente ao reservatório em questão. 

Pudemos observar uma preponderância de regiões de pastagens e de mata 

preservada, que representaram 45% e 42%, respectivamente, do uso e ocupação do 

solo.  

Cerca de 7% dessa área buffer são ocupadas por habitações/comunidades 

rurais e outros 5% pelas estruturas dos barramentos (TVR, barragem, canal de adução).  

As áreas ocupadas pela piscicultura Península (Grupo Realiza), pelas obras da captação 

do DMAE, por estradas e por um restaurante à beira de reservatório somaram 0,78% 

(Tab. 1 e Fig. 4).  
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Fig. 1 - Localização da UHE Capim Branco 1 em relação as usinas de Capim Branco 2 e 
Miranda bem como em relação à cidade de Uberlândia (MG). 
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Fig. 2 -  Rota de navegação que a equipe da RMPC fez no dia 16 JAN 2018. Foram 
visitados todos os principais compartimentos do reservatório de Capim Branco-1. 
Foram registrados (GPS e fotografados) mais de 40 pontos onde foram anotadas 
características relevantes dos usos do solo no entorno, alterações na orla, 
empreendimentos aquícolas, pontos de pesca desportiva, captações de água, etc.  
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Fig. 3 -  Mapa de uso e ocupação do solo em uma zona tampão (buffer=500 mts) de 
entorno do reservatório de Capim Branco-I. A definição no tipo de uso se baseou nas 
coletas de campo (16/01/2018) e em imagens de satélite. 
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Fig. 3 - Gráfico ilustrando os padrões de ocupação humana. Para maiores detalhes ver 
a Figura 3. 

 

Tab. 1 -  Áreas totais e números de fragmentos de cada tipo de uso e ocupação do solo 
observado no entorno do reservatório de Capim Branco I. As áreas tiveram como 
referenciais a porção entre a orla do reservatório e um buffer de 500 metros. 

Uso e Ocupação de Solo Área (m²) Área (% do total) Fragmentos 

Pasto 17726626 45,06% 26 

Mata 16587195 42,16 18 

Habitações 2751966 6,99 9 

Barragem Miranda 1122232 2,85 1 

Barragem Capim Branco I 315262 0,80 1 

TVR Capim Branco I 309167 0,79 2 

Canal de Adução Capim Branco I 222742 0,57 1 

Estrada 175833 0,45 2 

Piscicultura Península 58649 0,15 1 

Restaurante 40557 0,10 1 

DMAE 32844 0,08 1 
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Fig. 4 - Pontos de interesse na região do Reservatório de Capim Branco I. Foram 
indicados os pontos de observações realizadas em campo e demarcados pontos de 
coletas limnológicas (16/01/2018), os pontos centrais das pisciculturas presentes no 
reservatório e o ponto de monitoramento do IGAM denominado PB019. 
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De acordo com observações de campo, alguns eventos/locais foram assinalados 

(Fig. 5). Na porção próxima à barragem até o local da piscicultura Península, foi 

observada uma menor concentração de impactos antrópicos do que na região mais à 

montante. Nesse trecho, foram observadas três regiões de pesca/banho, similares a 

pequenas praias, uma aglomeração de balsas de pesca, um restaurante, a piscicultura 

Península e um rio afluente. Esta região apresenta os maiores fragmentos contínuos de 

mata preservada, havendo apenas um trecho em que foi observado a presença de 

gado.  

Na porção média do reservatório, entre a Piscicultura Península e a ponte que 

atravessa o reservatório (BR 365), observou-se quatro pisciculturas, espaçadas de 

forma praticamente equidistante entre si. Foram avistados outros quatro pontos onde 

havia a presença de gado, uma região com vegetação submersa (paliteiro), quatro 

aglomerações de balsas e tablados e duas comunidades com casas e outras 

benfeitorias. Ressalta-se que uma das pisciculturas possuía equipamentos muito 

rudimentares, aparentando estar desativada. 

Na porção mais à montante do reservatório, acima da ponte sobre a BR 365, 

até onde foi navegado, observou-se três aglomerações de balsas e tablados e uma 

piscicultura (Tab. 2). O espelho d’água deste trecho apresentava escuma e uma 

coloração mais terrosa. 

 

Tab. 2 -  Número de tablados e balsas de pesca observados no reservatório de Capim 
Branco I.  

Contagem por fotos (16/01/2018) Contagem Satélite (imagem de 
20/02/2018) 

73 Jusante DMAE 6 

Jusante Península 12 

Montante Península 102 

Total 120   

Margem E (Uberlândia) 74 

Margem D (Araguari) 46 

Total  120 



23/91 
 

 

Balsas e tablados foram contabilizados a partir das fotos tiradas e a partir de 

imagem de satélite datada de 20/02/2018. A contagem por fotos contabilizou apenas 

balsas observados em campo (não necessariamente tirou-se fotos de todos as balsas), 

sendo a contagem usando fotos de satélite uma aproximação mais próxima da real.  

Três características chamaram atenção da disposição destas estruturas no 

reservatório: (1) existe um grande número de balsas no reservatório de Capim Branco-

1 (N=120 balsas); (2) a maioria dessas estruturas se concentra à montante da 

Piscicultura Península e (3) a maioria delas está na margem esquerda, do município de 

Uberlândia.  

Balsas e tablados certamente contribuem negativamente para a qualidade da 

água do reservatório, não somente enriquecendo, mas também alterando as 

proporções de nutrientes na água do reservatório. Todo proprietário dessas estruturas 

traz periodicamente grande quantidade de restos de alimentos em sacos que são 

colocados a várias profundidades para atrair os peixes.  

É evidente que a forma de operação e o elevado número dessas estruturas gera 

impactos ambientais no reservatório de Capim Branco-1 o que justifica a adoção de 

normas que garantam a sustentabilidade do ambiente e a adoção de maior controle e 

a exigência de estudos que avaliem os impactos ambientais desse tipo de atividade. 
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Fig. 5 - Estado de conservação da orla do reservatório de Capim Branco I. A avaliação 
do estado de conservação da orla partiu das observações realizadas pela equipe em 
campo. 
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A orla do reservatório de Capim Branco I foi analisada à luz dos dados coletados 

em campo e das fotos do acervo (Fig. 6). Um detalhamento, com exemplos, do que 

cada porção da orla assinalada corresponde é apresentado nas Figs. 7 a 11.  

A maior parte do reservatório apresentou orla preservada (41%), com 

fragmentos de mata totalmente preservada ou respeitando a área de APP. Desse 

modo, cerca de 38,53% da orla do reservatório está parcialmente preservada.  

Cerca de 17.24% dessa orla foram definidos como atingindo o estágio de “áreas 

degradadas”. Tratam-se de porções onde não há vegetação e/ou que apresentem 

sinais de erosão.  

A soleira justaposta à captação do DMAE representou cerca de 1% da orla. E o 

restante dos fragmentos assinalados, DMAE e Piscicultura Península, não chegaram a 

perfazer 1% do perímetro visitado que corresponde a cerca de 88% do perímetro total 

do reservatório de Capim Branco I (Tab. 3). 

 

Tab. 3 -  Tipologia e extensão ocupada pelos diferentes graus de conservação da orla 
do reservatório de Capim Branco-1. Extensão e número de fragmentos de cada estado 
de conservação da orla observado. 

Nº Fragmentos Descrição Extensão (m) % do perímetro visitado 

14 Preservada 34491 41.08% 

15 Parcialmente preservada 32356 38.53% 

7 Degradada 14476 17.24% 

1 Soleira 1158 1.38% 

1 Barragem 893 1.06% 

1 DMAE 393 0.47% 

1 Piscicultura Península 202 0.24%  
Soma 83969 100.00% 

1 Não navegada 11019 
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Fig. 6-  Características visuais, documentadas por fotos, de cada trecho da orla analisado. Porção próxima à barragem de Capim Branco I. 
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Fig. 7 - Características visuais, documentadas por fotos, de cada trecho da orla analisado. Porção próxima ao DMAE e à Península 
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Fig. 8 - Características visuais, documentadas por fotos, de cada trecho da orla analisado. Porção próxima à comunidade de Porto de Olaria. 



29/91 
 

 

Fig. 9 - Características visuais, documentadas por fotos, de cada trecho da orla analisado. Porção à jusante da ponte que corta o reservatório. 
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Fig 10. - Características visuais, documentadas por fotos, de cada trecho da orla analisado. Porção à montante da ponte que corta o reservatório. A porção de 

montante desta região não foi documentada/visitada
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4.0 - Inventário Limnológico (Janeiro 2018) 

O inventário limnológico incluiu pontos de coletas próximos a captação de água 

do DMAE-Uberlândia, aos polígonos aquícolas bem como a região mais à montante do 

reservatório (Tab. 4). 

 

Tab. 4 -  Coordenadas geográficas dos pontos amostrados na UHE Capim Branco 1 pela 
equipe da RMPC no dia 16 de janeiro de 2018 no reservatório de Capim Branco-1. 

 Data Coleta Latitude Longitude 
P1 16/01/18 -18,7879330 -48,1429830 

P2 16/01/18 -18,8110360 -48,1373720 

P3 16/01/18 -18,8165840 -48,1099770 

P4 16/01/18 -18,8892830 -48,0520650 

P5 16/01/18 -18,8436980 -48,0869670 

P6 16/01/18 -18,8257140 -48,0977010 

 

 Os seis pontos de coletas que a equipe da RMPC usou procuraram abranger 

regiões que são relevantes para que se possa compreender o possível impacto das 

atividades de aquicultura na qualidade de água do reservatório, principalmente em 

relação a captação de água do DMAE de Uberlândia (Fig. 12).  

Segue uma breve descrição dos seis pontos de coletas adotados nesse estudo: 

P-01: localiza-se próximo a barragem da usina de Capim Branco-1; 

P-02: localiza-se próximo a futura captação do DMAE de Uberlândia; 

P-03: localiza-se próximo à Fazenda Tenda (Piscicultura Península); 

P-04: compartimento mais a montante da represa próximo aos tablados (balsas) de 

pesca; 

P-05: compartimento mediano da represa, à montante da maioria dos polígonos com 

tanques rede; 

P-06:  ponto próximo a piscicultura Bioacqua (Prof. Frederico/UFU).  

A comparação dos pontos P-05 e P-06 com os pontos P-01, P-02 e P-03 visou a 

avaliar um possível impacto dos diversos polígonos com tanques rede na qualidade de 

água do reservatório (Fig. 12). 
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Fig. 11 - Localização dos pontos de coletas usados pela RMPC para estudos de variáveis 
limnológicas no reservatório de Capim Branco-1, em relação aos empreendimentos 
aquícolas com tanques rede (em cruzes verdes). 
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4.1- Profundidades, Temperatura, transparência e oxigênio dissolvido 

Os seis pontos de coletas visitados pela equipe da RMPC em 16/01/2018 

tiveram suas profundidades variando entre 9,5 mts (P-06) e > 28 mts (P-01). A 

transparência da água, mensurada pelo disco de Secchi, variou entre 2,3 mts (P-04) e 

3,35 mts (P-05) (Tab. 05).  

Como esperado para um dia típico de verão, as temperaturas do ar variaram 

entre 25,2 e 28,0 oC. As temperaturas da superfície da água variaram entre 26,6 e 27,6 

oC. Em todos os pontos visitados, pudemos notar uma leve estratificação da camada 

superficial da água na região epilimnética (0-4 mts) com diferenças entre 0,5 e 1,0 oC 

entre a superfície (0,0 mts) e a profundidade de 4,0 mts, a exceção do ponto P-04 que 

se manteve isotérmico, nessa mesma camada da coluna de água (Tab. 05).  

As concentrações de oxigênio dissolvido na superfície variaram entre 5,20 mg/L 

de O2, no ponto P-04, e 6,53 mg/L de O2 (P-02). É importante notar que uma nítida 

diminuição das concentrações de oxigênio foi observada ao compararmos os valores 

de superfície com os valores de 4,0 metros de profundidade. Essa tendência foi 

observada em todos os pontos de coletas e sugere que há uma demanda pelo gás 

devido ao metabolismo da comunidade planctônica da represa. A profundidade de 4,0 

metros foi escolhida pelo fato de que a maioria dos tanques redes que existem nesse 

reservatório tem altura inferior a essa medida. 

 
Tab. 05 – Valores de profundidade, transparência (disco de Secchi), Temperatura do 
ar, temperaturas da coluna de água e concentrações de oxigênio dissolvido em três 
profundidades da zona epilimnética do reservatório de Capim Branco-1 (0, 2 e 4,0 
metros de profundidade) em coletas feitas no dia 16 de janeiro de 2018. Em destaque 
(amarelo) os valores encontrados próximos ao empreendimento Península/Realiza. 
 

Local Prof. 
(m) 

Tempo Transp 
(m) 

Prop.  
Organo. 

Tp ₒC 
(ar)  

Tp 
0m 

Tp 
2m 

Tp 
4m 

OD 
0m 

OD 
2m 

OD 
4m 

P1 >28 Parc. 
nublado 

2,60 Ausent. 28,0 27,6 26,8 26,5 6,45 6,05 5,90 

P2 20,0 Parc. 
nublado 

2,50 Ausent. 26,5 27,4 27,0 26,4 6,53 6,40 5,25 

P3 11,0 Parc. 
nublado 

2,85 Ausent. 27,8 27,4 26,8 26,4 6,20 5,96 5,02 

P4 9,5 Parc. 
nublado 

2,30 Espuma 
na água 

25,5 25,8 25,9 25,9 5,20 5,08 5,02 

P5 12,5 Chuvoso 3,35 Ausent. 25,2 26,6 26,2 25,9 5,78 5,35 5,19 

P6 12,0 Parc. 
nublado 

2,70 Ausent. 25,2 27,4 27,1 26,6 6,31 6,10 5,65 
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4.2- Fósforo Total e Clorofila-a 

As concentrações de fósforo total oscilaram entre 0,015 e 0,04 mg/L de P-PO4 

(15,0 e 40,0 µg/L de P-PO4) nos pontos de coletas analisados, sendo que a menor 

concentração foi detectada no Ponto P03, próximo a Piscicultura Península. Esses 

valores estão dentro dos valores observados para a série histórica disponível para o 

reservatório de Capim Branco 1 (Tab. 06).  

As concentrações de Clorofila-a foram muito baixas oscilando entre 1,0 e 2,0 

µg/L. Esses valores de clorofila-a são típicos de represas com ótima ou excelente 

qualidade de água. O maior valor de clorofila foi igualmente encontrado no ponto P-

03.  

É muito importante destacar aqui que todos os dados aqui apresentados estão 

de acordo com os da série histórica (vide adiante). 

 

Tab. 06 – Concentrações de Clorofila-a e Fósforo Total em 06 pontos de coletas na UHE 
Capim Branco, em coletas realizadas pela RMPC & Consultores Associados no dia 16 de 
janeiro de 2018. Em destaque (amarelo) os valores encontrados próximos ao 
empreendimento Península/Realiza. 

 
  

Clorofila-a (ug/L) Fósforo Total (ug/L) 

 Data Coleta Prof. A1 A-2 Méd  A -1  A-2  Méd 

P1 16/1/18 0,5 1,00 1,00 1,00 40,00 40,00 40,00 

P2 16/1/18 0,5 1,00 1,00 1,00 20,00 20,00 20,00 

P3 16/1/18 0,5 2,00 2,00 2,00 15,00 15,00 15,00 

P4 16/1/18 0,5 1,00 1,00 1,00 30,00 30,00 30,00 

P5 16/1/18 0,5 1,00 1,00 1,00 20,00 20,00 20,00 

P6 16/1/18 0,5 1,00 1,00 1,00 40,00 40,00 40,00 

Laboratório Contratado: Merieux-Nutrisciences/Uberlândia (MG). Laboratório 

acreditado na NORMA ISSO 14.001. 
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4.3- Análise da série histórica de dados limnológicos (qualidade de água) 

 O reservatório de Capim Branco 1 tem mantido a condição de um ambiente 

tipicamente oligotrófico ao longo dos últimos 20 anos , segundo a maioria dos critérios 

que determinam o índice trófico dos ambientes epicontinentais (e.g. Vollenweider, 

1968). As concentrações médias de nitrato (0,16 mg/L de N-NO3), fósforo total (0,03 

mg/L ou 30,0 µg/L de P-PO4) e clorofila-a (1,49 ug/L) comprovam essa afirmativa (Tab. 

07).  

 

Tab. 07 – Concentrações médias, máximas e mínimas de clorofila-a, fósforo total com 
os picos sazonais e sem os picos sazonais, respectivamente e nitratos que foram 
observadas em uma série histórica cobrindo o período de 10 anos (1997 a 2017) no 
reservatório de Capim Branco-1. Dados da estação PB019, da Rede Nacional de 
Monitoramento de Qualidade de Água (IGAM MG 8498I12).  

 Clorofila-a 
(ug/L) 

Fóforo Total 
(mg/L) 

Com “picos”  
sazonnais 

Fósforo Total 
(mg/L) 

Sem “picos” 
sazonais 

Nitrato 
(mg/L) 

MEDIA 1,49 0,03 0,02 0,16 

MAXIMO 2,85 0,18 0,05 0,93 

MINiMO 0,01 0,01 0,01 0,01 

DP 0,79 0,02 0,006 0,09 

N 42 80 72 80 

 

A análise da série histórica de dados limnológicos existente para o Reservatório 

de Capim Branco-1 também corrobora a hipótese de que o estado trófico do 

reservatório não tenha aumentado ao longo dos últimos 20 anos (Figs. 13, 14 e 15). No 

entanto, é possível notar que existe uma tendência no período para um aumento das 

concentrações de nitrato (Fig. 13), muito embora essas concentrações estejam ainda 

bem inferiores ao limite do CONAMA para as águas da Classe III (10,0 mg/L).  

O aumento observado nas concentrações de nitrato é algo preocupante, mas 

não tem nada a ver com as atividades de aquicultura intensiva que existem no 

reservatório. Esse aumento já tem sido observado em outros reservatórios da bacia do 

rio Araguari e está relacionado a contaminação dos aquíferos da região com nutrientes 

lixiviados provenientes da agricultura intensiva à montante (Vieira et al. 2015).   
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Fig. 13 - Série histórica de aproximadamente 20 anos (set/1997 a nov/2017) das 
concentrações de nitratos no reservatório de Capim Branco 1. Dados da estação 
PB019, da Rede Nacional de Monitoramento de Qualidade de Água (IGAM MG 
8498I12).  
 

Já o fósforo total permaneceu quase sempre em concentrações abaixo do 

limite de 0,03 mg/L de P-PO4 (LIMITE = 30,0 µg/L de P-PO4, RES. 352 CONAMA para a 

Classe III), embora tenha apresentado alguns “picos” com concentrações superiores a 

0,05 mg/L (=50 µg/L P-PO4) na série de 20 anos (Fig. 14). Esses valores “anormalmente 

elevados” ocorreram geralmente uma única vez durante o ciclo sazonal. Se retirarmos 

todos esses valores (> 0,05 mg/L, ou seja 8 em 80 valores), a média histórica passa de 

0,03 para apenas 0,02 mg/L de P-PO4.   

É importante ressaltar que a legislação brasileira (Resolução 357 do CONAMA) 

estabelece para águas na Classe III (condição ótima) o limite de 30,0 µg/L de P-PO4.  

Concluímos que esses “picos” contribuíram muito para manter a média geral do 
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período no limite superior do CONAMA (Fig. 14) e não devem ser considerados para a 

estimativa de capacidade de suporte.    

Outro ponto relevante a ser ressaltado aqui é que os “picos” de fósforo foram 

registrados no ponto do IGAM PB019 (Fig. 5). Esse ponto localiza-se à montante de 

quase todos os empreendimentos com tanques rede existentes no reservatório de 

Capim Branco-1. Portanto, podemos excluir com segurança que esses “pulsos” 

sazonais que refletem a entrada de muito fósforo ao ambiente sejam devidos aos 

tanques rede. Por outro lado, fica claro que outros impactos humanos à montante 

podem ser a causa desses “picos”. 

 

Fig. 14 - Série histórica de aproximadamente 20 anos (set/1997 a nov/2017) das 
concentrações de nitratos no reservatório de Capim Branco 1. É   Dados da estação 
PB019, da Rede Nacional de Monitoramento de Qualidade de Água (IGAM MG 
8498I12).  
 

É importante destacar que o valor médio para as concentrações de fósforo 

total, observado para os últimos 20 anos já atinge 0,03 mg P-PO4 (= 30,0 µg/L de P-

PO4). Essas concentrações já revelam um certo comprometimento da água do 
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reservatório e exigem atenção para que os gestores públicos controlem de modo 

eficaz o aporte desse elemento ao reservatório. É recomendável investigar quais as 

atividades humanas possam estar contribuindo para esse aporte, além das atividades 

aquícolas.   

A observação dos dados da série histórica de clorofila-a (Fig. 15), no entanto, 

não deixa dúvida alguma em relação a manutenção de uma condição oligotrófica da 

água do reservatório de Capim Branco. Esse fato é corroborado por outras variáveis 

limnológicas, tais como a condutividade e a turbidez (ANEXO-2).  

A Fig. 06 ilustra uma nítida tendência de decréscimo das concentrações do 

pigmento algal ao longo do tempo. Essa tendência sugere a manutenção de um estado 

oligotrófico da água do reservatório (sensu Vollenweider, 1968) , fato que é ainda 

reforçado pela ausência de surtos populacionais de macrófitas ou de surtos de 

moluscos invasores que frequentemente também estão associados a queda nas 

concentrações de clorofila-a (Silva, 2018). 

 

Fig. 15 - Série histórica de aproximadamente 10 anos (mar/2007 a nov/2017) das 
concentrações de clorofila-a no reservatório de Capim Branco 1. Dados da estação 
PB019, da Rede Nacional de Monitoramento de Qualidade de Água (IGAM MG 
8498I12).  
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4.4-  Organismos Fitoplanctônicos 

A composição do fitoplâncton do reservatório de Capim Branco é típica de um 

reservatório oligotrófico, com forte predominância de clorofíceas e fitoflagelados (Tab. 

08). O grupo de cianobactérias cujo incremento numérico frequentemente está 

associado a eutrofização não apresentou nas coletas de janeiro grande relevância 

numérica.  

Tab. 08  - Densidades dos principais grupos (classes) de algas fitoplanctônicas (ind/ml) 
em seis pontos de coletas do reservatório Capim Branco-1 em coletas realizadas em 
janeiro de 2018 pela equipe da RMPC. Análises do fitoplâncton foram executadas no 
Laboratório da Prof. Alessandra Giani, Departamento de Botânica, ICB, UFMG. Em 
destaque (amarelo) o padrão das densidades encontrados próximos ao 
empreendimento Península/Realiza. 

 P01 P02 P03 P04 P05 P06 

Cyanophyceae 72 148 42 15 30 34 

Chlorophyceae 730 1030 731 1106 744 1062 

Zygnematophyceae 9 3 0 0 0 3 

Cryptophyceae 293 404 262 136 114 127 

Bacillariophyceae 9 21 36 45 9 14 

Dinophyceae 0 0 3 0 0 0 

Synurophyceae 6 27 10 6 3 20 

Euglenophyceae 31 63 0 3 36 17 

TOTAL 1151 1696 1084 1310 937 1277 

 

Os grupos mais importantes em termos de densidades em todas os pontos de 

coletas foram, respectivamente, as algas verdes (Chlorophyceae) e as algas 

unicelulares fitoflageladas do grupo (Cryptophyceae). As cianobactérias, grupo que 

tem grande importância no abastecimento público de água dos mananciais 

(Cyanophyceae) contribuíram muito pouco para a densidade total do fitoplâncton, 

uma tendência que foi observada em todos os pontos de coletas (Tab. 08).  

 Em todas as estações de coletas, as clorófitas e as algas unicelulares 

fitoflageladas dominaram claramente a assembleia das principais populações de algas 

fitoplanctônicas. Houve, entretanto, diferenças importantes entre os pontos de 

coletas, particularmente quando observamos o grupo das cianobactérias com um 

pouco mais de atenção (Fig. 16). Esse grupo apresentou um aumento progressivo de 

suas densidades quando consideramos um gradiente de montante a jusante no 
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reservatório. As maiores densidades de cianobactérias foram observadas, 

respectivamente nos pontos P-01, P-02 e P-03 e as densidades mais baixas do grupo 

foram observadas nos pontos P-04, P-05 e P-06.  

 

 

Fig. 16 – Representação gráfica dos padrões de densidades de algas fitoplanctônicas 
em seis pontos de coletas no reservatório de Capim Branco 1, em janeiro de 2018. 
Coletas realizadas pela equipe da RMPC.  Análises do fitoplâncton foram executadas no 

Laboratório da Prof. Alessandra Giani, Departamento de Botânica, ICB, UFMG. Em destaque 
(amarelo) o padrão das densidades encontrados próximos ao empreendimento 
Península/Realiza. 
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O limite CONAMA 357/2005 para águas de classe 1 é de 20.000 cél/ml de 

cianobactérias. As densidades de cianobactérias encontradas nesse estudo, em cél/ml, 

ficaram, portanto, muito abaixo desse limite o que assegura a ótima qualidade de água 

do ambiente.  

Os valores encontrados no ponto de maior densidade do reservatório de Capim 

Branco I representam somente 0,74% do limite estipulado para classe 1 e  0,3% do 

limite estipulado para Classe II. 

Dentre as espécies de cianobactérias encontradas nos seis pontos de coleta 

(Tab. 09), nenhuma apresenta grande representatividade em eventos de blooms e 

produção de cianotoxinas na América do Sul (Tab. 10).  

 

Tab. 09 -  Densidades de cianobactérias, por ponto e por espécie, no reservatório de 
Capim Branco I, coleta realizada em 16/1/2018. 

Cyanophyceae (cel/ml) P01 P02 P03 P04 P05 P06  

Aphanocapsa delicatissima 22 0 6 0 3 8 40 

Aphanothece microscopica 6 0 3 0 0 0 9 

Aphanothece nidulans 0 6 0 3 6 0 15 

Chroococcus sp. 3 3 16 0 0 6 28 

Cyanodyction planctonicum 12 102 16 9 18 20 178 

Merismopedia tenuissima 0 6 0 3 0 0 9 

Microcystis novacekii 0 0 0 0 3 0 3 

Pseudanabaena mucicola 28 30 0 0 0 0 58 

TOTAL 72 148 42 15 30 34  

 

A. delucatissima (terceira mais abundante), A. microscopica, A nidulans e C. 

planctonicum (mais abundante) foram observadas em blooms de cianobactérias. 

Entretanto, não há evidências de que elas produzam toxinas. Chroococcus é um gênero 

potencialmente tóxico e as espécies M. tenuissima, M. novacekii e P. mucicola 

(segunda mais abundante) são produtoras de cianotoxinas.  

As cianobactérias estão presentes em praticamente todos os reservatórios do 

planeta (Buratti et al, 2017). Elas são organismos que podem apresentar um 

crescimento súbito de suas populações e atingir densidades extremamente elevadas, 

os chamados flrorescimentos massivos (waterblooms). Em algumas oportunidades, 

durante a formação de um waterbloom, algumas cepas de determinadas espécies 
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passam a produzir quantidades substanciais chamadas cianotoxinas. Essas substâncias 

são tóxicas (neurotóxicas ou hepatotóxicas) e apresentam perigo para a saúde humana 

e animal.  

 

Tab. 10 - Análise bibliográfica das espécies de cianobactérias encontradas na área de 
estudo. 

Espécie de cianobactéria 
encontrada no monitoramento 

Relato bibliográfico de formação de 
bloom e/ou produção de cianotoxina 

Referência 

Aphanocapsa delicatissima Não há evidências que esta espécie 
produza cianotoxinas, apesar de que 
outras espécies do gênero produzam. 
Presente em blooms na Argentina e 
Escócia. 

(Brena e Bonilla, 
2009) 

(Aguilera et al, 
2017) 

Aphanothece microscopica Presente em blooms na Escócia (Buratti et al, 2017) 

Aphanothece nidulans 

Chroococcus sp. Gênero potencialmente tóxico  (Neilan 2000) 

Cyanodyction planctonicum Presente em blooms na Argentina  (Aguilera et al, 
2017) 

Merismopedia tenuissima Produz microcistinas  (Mohamed & Shehri 
2010) 

Microcystis novacekii Outras espécies do gênero presentes 
em blooms na Argentina e no Brasil. 
Produtoras de cianotoxinas.  

(Aguilera et al, 
2017) 
(Buratti et al, 2017) 

Pseudanabaena mucicola Produz microcystinas. Cresce na 
mucilagem de Microcystis. Presente 
em blooms na Argentina, Uruguai, 
México, Singapura, Vietnã. 

(Vidal et al 2009)  
(Aguilera et al, 
2017) 
(Buratti et al, 2017). 

 

Cianobactérias tóxicas quando presentes em sistemas de abastecimento de 

água são um problema importante que afeta estoques de água por todo o globo 

(Anderon et al 2002, Lopez et al 2008). O impacto dos blooms em águas de 

abastecimento humano dependem de vários fatores, como a extensão e a natureza do 

bloom, as toxinas específicas expressas e as condições climáticas. 

De acordo com Kong & Gao, 2005, o florescimento explosivo das populações de 

cianobactérias (waterbloom) é, na verdade, um fenômeno de natureza repentina e de 

curta duração no tempo. De acordo com o estudo, o bloom é o resultado da variação 

vertical de um grande volume de biomassa algal que se desenvolve gradualmente e se 

acumula ao longo do tempo. Os autores desenvolveram, de acordo com seus estudos 

em lago chinês, uma hipótese de quatro fases de desenvolvimento de cianobactérias 

no processo de formação de blooms:  
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(1) dormência no inverno ou em períodos desfavoráveis; 

(2) recrutamento assim que as condições de nutrientes e do clima sejam 

favoráveis; 

(3) crescimento das populações junto aos sedimentos e sua posterior flutuação 

para a superfície da água e formação de um ou mais waterblooms (geralmente no 

verão); 

(4) afundamento das populações remanescentes para os sedimentos 

(geralmente no outono). É possível que eventuais blooms sigam este modelo, em 

águas tropicais. 

Em relação à sua fisiologia, as cianobactérias possuem a tendência de obter o 

nitrogênio por meio de assimilação de amônia, primariamente e secundariamente por 

meio de nitrato. Fixação do nitrogênio atmosférico corresponde à uma ínfima parte da 

obtenção de nitrogênio. Portanto, amônia e nitrato são bons indicadores da 

susceptibilidade de formação de blooms (Ferber et al., 2004).  

O fósforo total é o fato limitante a produção fitoplanctônica na grande maioria 

dos casos e, portanto, se relaciona diretamente à biomassa fitoplanctônica em geral 

(Zhang & Prepas, 1996). Foi observado, entretanto, que as densidades de 

cianobactérias nem sempre se relacionam de modo direto com fósforo total presente 

no momento do bloom. Isso se deve ao fato de que esses organismos são capazes de 

“estocar” o fósforo para usá-lo em momentos mais adequados quando, por exemplo, a 

temperatura e os padrões de mistura da água na coluna estiverem mais adequados.  

As cianobactérias, em resposta a fatores ambientais e fisiológicos, podem 

produzir cianotoxinas, que são danosas à saúde pública. Esses organismos também 

causam sérios problemas à aquicultura, sendo responsáveis por casos de 

envenenamento em animais, em especial peixes onívoros, podendo até mesmo 

impedir o funcionamento de pisciculturas (Bell and Codd, 1994; Codd et al., 1997).  

Dentre a classe de toxinas de cianobactérias mais comuns está a microcistina, 

que corresponde a mais de 90% das cianotoxinas detectadas em águas europeias e são 

dominantes em outras partes do mundo (Spoof et al 2010, Willen et al, 2011, 

Sant'Anna et al 2008). As microcistinas são tóxicas a peixes por inibirem fosfatases 

proteicas, levando a stress oxidativo, redução no desenvolvimento e promoção de 

tumores (Malbrouck & Kestemont, 2006; Smith et al 2008).  
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Estudos de toxicidade em guelras de tilápia demonstraram que toxinas de 

cianobactérias inibem transporte iônico e atividade Na+/K+-ATPase (Bury et al 1998). 

Existem relatos da toxidade de microcistinas em peixes de cultura, que levaram à 

morte de diversos organismos após a ingestão de cianobactérias (Smith et al 2008).  

Além disso, peixes tendem a acumular toxinas no fígado e nos tecidos musculares, 

representando também um risco aos humanos que consumirem a carne contaminada 

(Magalhães et al 2001; Soares et al 2004). 

No presente estudo, não foram encontradas algumas espécies de 

cianobactérias que possuem elevado potencial de produção de toxinas (Tab. 10). 

Pelo exposto acima, a RMPC entende que a preocupação apresentada pelo DMAE por 

meio do Ofício e Relatório supracitados é convergente com os interesses econômicos e 

ambientais da piscicultura Península. Portanto, a RMPC recomenda aos gestores do 

reservatório que dediquem grande atenção a este fenômeno (bloom de 

cianobactérias) bem como procurem identificar e notificar todas as atividades 

humanas à montante (especialmente na UHE de Miranda) que estão contribuindo para 

o aporte externo desse elemento ao reservatório de Capim Branco-1.  

Recomendamos ainda que que os demais empreendimentos geradores de 

inputs de nutrientes para o reservatório e que estão localizados junto a orla da represa 

de Capim Branco-1, tais como as balsas de pesca e os efluentes de indústrias presentes 

devam ser continuamente fiscalizados de modo a prevenir que as águas do 

reservatório possam sofrer com as cianotoxinas e deixarem de ser utilizadas em seus 

usos múltiplos. 

 

5.0 - Aspectos morfométricos e hidrológicos da UHE Capim Branco-1 

A RMPC estimou que o reservatório de Capim Branco 1 possui um perímetro 

total de 94,9 km, uma área alagada de 19,39 km². O volume desse reservatório é de 

241 milhões de m³ (Tab. 11).  

A vazão média é de 181,6 m³/s (Dados da ANA, anexo 3). Como trata-se de um 

reservatório localizado no meio de uma “cascata de reservatórios”, o seu 

deplecionamento é mínimo, cerca de 0,7 metros/ano (Tab. 11). 
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A RMPC estima que o tempo médio de detenção é em torno de 15,35 dias. A 

RMPC alerta, contudo, que o tempo de detenção não é uniforme para todos os 

compartimentos do reservatório podendo haver grandes variações entre uma região e 

outra. Somente a existência de um modelo hidrodinâmico pode adequadamente 

avaliar o tempo de residência em cada compartimento do reservatório. E para que 

esse modelo hidrodinâmico possa ser feito, é necessária a existência de uma 

batimetria de precisão em todo o reservatório. 

 

Tab.  11 – Variáveis morfométricas primárias do reservatório UHE Capim Branco-1. 

 Km    

Perímetro 94,9    

 km² hectares m²  

Área 19,38 1.938,0 19.380.000,0  

 m³ hm³   

Volume 241.000.000,0 241,70   

 Média 
(m³/s) 

Máxima 
(m³/s) 

Mínima 
(m³/s) 

DesvMed 
(m³/s) 

Vazões 181,65 1.007,43 44,12 100,35 

 Metros    

Deplecionamento 
do Reservatório 

0,70    

 Dias Mês   

Tempo Detenção 15,35 0,51 
 

  

Obs: Agência Nacional de Águas – ANA, CEMIG e RMPC & Consultores em Recursos 

Hídricos.  

 

 

6.0 - Breve descrição e principais aspectos zootécnicos dos 

empreendimentos aquícolas da UHE Capim Branco-1. 

Na inspeção que a equipe da RMPC fez ao reservatório, foram identificados 06 

polígonos aquícolas com produção ativa (Tab. 12). A área de cada um desse polígonos 

variou entre 1,89 e 9,77 hectares. A RMPC estima que o somatório dessas seis áreas 

atinge 27,07 hectares o que corresponde a 1,4% da superfície do lago. O perímetro 
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total ocupado por esses polígonos corresponde a 5,25 km (5,5% do perímetro total do 

reservatório).  

Tab. 12 - Polígonos aquícolas encontrados pela equipe da RMPC no reservatório de 
Capim Branco-1, em janeiro de 2018. 

Piscicultura Área 
delimitada 

(m2) 

Área 
Efetiva 

(m2) 

Perímetro 
Delimitado 

(m) 

Perímetro 
Efetivo 

(m) 

Ponto Central 

Longitude Latitude 

6 22717 11307 635 419 -48.085258 -18.877557 

5 24364 14241 662 462 -48.089656 -18.858654 

4 62847 62847 1155 1155 -48.101344 -18.846814 

3 33960 28400 735 688 -48.108101 -18.842531 

2 49253 18227 1008 564 -48.104522 -18.820297 

1 109682 54820 1864 982 -48.112441 -18.815158 

Soma 302823 189842 6059 4270 
  

Área total 19380000 19380000 94900 94900 
  

Percentual 
Pisciculturas 

1.56% 0.98% 6% 4% 
  

 

A Fig. 17, a seguir, traz a localização de cada um desses polígonos no 

reservatório de Capim Branco-1. É possível verificar que cada um dos polígonos está 

associado a alterações na orla tais como presença de vias de acesso e construções de 

suporte à atividade aquícola. Outro ponto a ser destacado é que de um modo geral 

todos os polígonos foram alocados em posição próxima à uma das margens da represa 

sendo que nenhum deles foi posicionado no eixo central onde, em geral, estão as 

maiores profundidades.  



47/91 
 

 

Fig. 127 -  Polígonos aquícolas encontrados pela equipe da RMPC, em janeiro de 2018, 
no reservatório de Capim Branco-1. 
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6.1- Polígono Aquícola 1 (Piscicultura Península) 

A Tab. 13, abaixo, traz as principais informações sobre as unidades produtivas 

(tanques-rede) encontrados na Fazenda Tenda, de propriedade da Piscicultura 

Península-Grupo Realiza (Pol-1), no reservatório de Capim Branco.  

No Pol-1, existem atualmente (jun/2017) 116 unidades produtivas de tanques 

rede que ocupam 2.755 m² do polígono. O volume total dessas unidades é de 7.163 

m³. Esse volume enquadra o empreendimento da Piscicultura Península como sendo 

de grande porte pela Resolução 413 do CONAMA (Anexo 1). 

Considerando os parâmetros zootécnicos apresentados no Laudo da Supram 

tais como a densidade de estocagem, o peso máximo indivíduos e o coeficiente de 

conversão alimentar é possível estimar a tonelagem produzida em cada ciclo (341,7 

toneladas). Se extrapolarmos essa produção para o ano, teremos 585,58 ton/ano. 

Tab. 13 – Número, dimensões (C, L, P) das unidades produtivas, TRs, densidade de 
estocagem, coeficiente de conversão e produção em toneladas por ciclo do Pol-1 
(Fazenda Tenda- Piscicultura Península/Realiza) na UHE Capim Branco-1. 

TR N 
TR 

C  
(m) 

L 
(m) 

Prof 
(m) 

Área 
m² 

Vol. 
m³ 

Dens. 
Estoque 
(N/m³) 
900 gr 

Peso 
Máx 

Coef 
Conv. 

Prod/ 
Ciclo 
(ton) 

1 3,0 3,0 3,0 2,6 27,0 70,2 53 900 1,36 3,34 

2 46,0 6,0 6,0 2,6 1656,0 4305,6 53 900 1,36 205,37 

3 67,0 4,0 4,0 2,6 1072,0 2787,2 53 900 1,36 132,94 

Total 116    2755,0 7163,0   1,36 341,65 

Fonte: Laudo técnico de vistoria SUPRAM/Ministério Público de MG de 23/6/2017 

 

Essa produção anual (ajustada para 585,58 ton/ano, considerando o ciclo 

produtivo de 7 meses) é o valor que deve ser comparado com o valor ideal estimado 

para o Pol-1, considerando o modelo de Dillon & Rigler (vide próximo capítulo).  
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O membro de nossa equipe de trabalho (prof. Frederico Costa, Escola de 

Veterinária da UFU), estimou a carga de fósforo liberada pelos tanques da Piscicultura 

Península (Tab. 14). O valor das perdas de fósforo para o ambiente por mês atinge 2,93 

toneladas de fósforo/mês. Esse é o valor que deve ser considerado para avaliar o 

possível impacto do projeto da Piscicultura Península sobre a qualidade de água do 

reservatório de Capim Branco. 

 

Tab. 14 – Quantidade de fósforo existente nos diferentes tipos de ração empregados, 
quantidade de ração gasta por mês, total do elemento fósforo incorporado nos peixes, 
perdido para o ambiente (sedimentação) e excretado pelos peixes nos tanques rede. 

 

Tipo de 
ração 

Quantidade 
de P na 
ração (g 

P/kg ração) 

Qtde de 
ração 

(kg/mês) 

P total 
na ração 
(kg/mês) 

P 
incorporado 

(kg) 

Perda de 
P ração 

(kg) 

P 
excretado 

(kg) 

Ração 
45%PB 

15,00 7300,00 109,50 36,14 8,76 64,61 

Ração 
36%PB 

12,00 44500,00 534,00 176,22 42,72 315,06 

Ração 
32%PB 

11,00 398200,00 4380,20 1445,47 350,42 2584,32 

Total  
(kg P/mês) 
 

     
2934,73 
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Fig. 18 – Balanço de massa de fósforo com os valores estocados e exportados desse 
nutriente tanto pelo reservatório Capim Branco-1 e pelo Polígono Aquícola 1 – 
Piscicultura Península (Fazenda Tenda). Todos os cálculos foram ajustados para o 
tempo de detenção de 15,35 dias. 
 
 

7.0 - Avaliação da capacidade de suporte dos empreendimentos 

aquícolas da UHE Capim Branco-1 

 

A primeira vez que o termo capacidade suporte surgiu em problemas ecológicos, 

foi no final dos anos 1890s, quando os pesquisadores do Departamento de Agricultura 

dos EUA conceituaram capacidade suporte como o número de animais selvagens que 

uma área de pastagem poderia suportar sem a sua deterioração. Mais tarde, nos anos 

30, o conceito aparece explícito na literatura científica (Errington, 1936) como o nível de 

abundância de populações selvagens que uma área pode conter. Em 1950, o termo 

passa para os livros de Ecologia como o número máximo de indivíduos que um dado 

ambiente pode suportar (Odum, 1988). 

O conceito de capacidade suporte (K) refere-se à quantidade de algum 

organismo que cabe (número máximo de indivíduos – K) num determinado espaço 

(ambiente) sem que este se deteriore, ou seja prejudicado. Esse conceito tem sido 

aplicado com muito sucesso para a adequação dos cultivos animais e/ou vegetais ao que 

o ambiente oferece de recursos e sem deteriorá-lo de modo significativo.   
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O conceito de capacidade de suporte é o fundamento básico do 

Desenvolvimento Sustentável Clássico já que pressupõe o uso máximo de um recurso 

sem causar danos a capacidade regenerativa do sistema.  

Não demorou muito para que o conceito de capacidade fosse aplicado a 

produção animal. Assim, a Zootecnia moderna o utiliza como sendo a biomassa máxima 

que pode ser alcançada em um sistema produtivo sem afetar negativamente a condição 

ambiental do mesmo.  

É fato notório que a expansão desordenada de sistemas de aquicultura intensiva 

em tanques redes é frequentemente acompanhada de uma degradação do ambiente 

natural nas imediações da área de cultivo (Beveridge, 2008). Resíduos presentes nos 

efluentes da aquicultura têm sido comparados aos efluentes domésticos, adicionando 

grande quantidade de carbono, nitrogênio e fósforo ao ambiente.  

Os efluentes do cultivo, sob a forma de água incorporando fezes dos peixes, 

resíduos urinários e ração não consumida entram nos corpos d’água e os materiais 

particulados sedimentam e se acumulam no fundo do ecossistema.  

A acumulação de matéria orgânica aumenta o consumo de oxigênio dos 

sedimentos, levando, em muitos casos, a um hipolimnion anóxico que gera 

consequências ecológicas negativas tais como mudanças de espécies e desequilíbrios no 

funcionamento de todo o ecossistema. Portanto, nada mais adequado do que usar o 

conceito da capacidade de suporte em Aquicultura. Nesse campo do conhecimento, o 

conceito de capacidade suporte ecológica prevê a produção máxima permissível de 

organismos aquáticos na qual a emissão de resíduos não ultrapasse a capacidade 

assimilativa do ambiente ou a algum preceito legal aplicável a área de estudos. 

A liberação de nutrientes dissolvidos, como fosfato e amônia podem estimular a 

produção primária do fitoplâncton, sendo que o aumento da biomassa algal acarreta 

uma elevação do consumo de oxigênio durante a decomposição, acelerando o 

conhecido processo de eutrofização dos ambientes lacustres.  

Para diminuir estes impactos negativos e, ao mesmo tempo, otimizar o 

crescimento dos peixes sob cultivo, diversas técnicas no manejo da alimentação dos 

peixes em tanques devem ser seguidas. Por exemplo, Talbot et al. (1999) mostram que 
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dependendo da espécie de peixe e da composição da ração, as taxas de ingestão são 

diferentes requerendo um adequado procedimento no momento de alimentar os peixes 

nos tanques. Desta forma, é fundamental observar a saciedade dos peixes, para evitar a 

subalimentação, que aumenta a competição entre os indivíduos e provoca perda de 

crescimento, ou a alimentação excessiva, que além de incrementar os produtos 

metabólicos da atividade poluindo o ambiente, diminui a taxa de conversão ração: peso 

dos peixes, e consequentemente a margem de lucro do produtor.  

 

7.1 - Porque usamos o fósforo para se medir a capacidade de suporte de 

um projeto de aquicultura? 

Um dos subprodutos que podem advir de um manejo alimentar inadequado é o 

fósforo que constitui parte da ração de praticamente todas as espécies cultivadas no 

mundo. O fósforo é requerido pelos peixes para crescer e mineralizar seus ossos e 

cartilagens, e a principal fonte de fósforo para os peixes é a alimentação. Porém um 

excesso de fósforo na alimentação não será absorvido pelos peixes e ainda poderá 

influenciar o crescimento de algas na água, diminuindo o oxigênio dissolvido, a 

qualidade da água e consequentemente o próprio crescimento de peixes.  

A relação fósforo versus fitoplâncton (ou clorofila-a) é extensamente discutida 

na literatura. De um modo geral, o aumento de fósforo causa incremento na biomassa 

das algas uma vez que o crescimento desses micro-organismos é limitado apenas pela 

disponibilidade desse nutriente essencial. Dessa forma, podemos assegurar que há um 

aumento da produção primária de todo o ambiente à medida que adicionarmos tão 

somente o elemento fósforo a ele. E um fato que agrava ainda mais essa situação é que 

aumento dos aportes externos de fósforo ao sistema é algo muito fácil de acontecer. 

Entretanto, o controle e a retirada desse fósforo em excesso bem como a volta da 

produção primária aos valores anteriores não é tão rápida quando o seu aumento. Essa 

característica (time lag ou atraso na resposta a um tratamento de recuperação) requer 

não somente mais tempo, mas também a aplicação de recursos vultuosos para diminuir 

o grau de trofia de um dado ambiente.  
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Uma estimativa razoavelmente acurada da capacidade suporte de lagos e 

reservatórios pode ser feita através de modelos derivados da aplicação das equações 

que descrevem as respostas dos ecossistemas lacustres frente à aumentos das cargas 

de nutrientes como parte do conhecido processo de eutrofização artificial, e.g., 

Vollenweider (1968). 

 

7.2 – Modelo de Dillon & Rigler (1974) 

A premissa básica de todos os modelos desenvolvidos para a determinação a 

capacidade de suporte em empreendimentos aquícolas é a de que a abundância algal é 

regulada apenas pela disponibilidade de fósforo (P) que é o fator limitante que controla 

todo o crescimento fitoplanctônico.  

O modelo mais testado e utilizado é o de Dillon & Rigler (1974), que representa 

uma modificação do modelo original de Vollenweider (1968) e considera que a 

concentração de fósforo total [P] em um dado corpo d’água é determinada pela carga 

de P, pelo tamanho do lago (área e profundidade média), pela taxa de renovação da 

água (fração da coluna d’água perdida anualmente para jusante e a fração de P 

permanentemente perdida para o sedimento), dentre outros parâmetros zootécnicos 

relevantes. 

Numa situação de equilíbrio,  

[P] = L* (1-R) / z *ρ, 

onde: 
[P] é a concentração de P-total em mg/l 
L é a carga de P-total em g/m2/ano 
z  é a profundidade média em metros 
R é a fração do P-total retida no sedimento 
e ρ é a taxa de renovação de água em volumes por ano. 
 

Com base na aplicação deste modelo de Dillon & Rigler (1974), Beveridge (1987) 

propõe determinar a capacidade suporte de um corpo d’água frente a “inputs” externos 

de nutrientes provenientes de um cultivo de peixes em tanques-rede. Assim, a 

capacidade de um corpo d’água para a manutenção de uma qualidade satisfatória pode 
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ser expressa como a diferença entre a concentração de fósforo no período atual (antes 

do cultivo), [P] I , e a concentração de fósforo final desejável ou aceitável, [P] F , sendo : 

Δ [P] = [P] F - [P] I . 

A determinação da mudança aceitável/desejável no nível trófico pelo input de 

nutrientes a partir da implantação dos tanques-redes é feita através da seguinte 

equação: 

Δ [P] = LPT (1- RPT) / zρ , 

onde: 
LPT é a carga de P-total derivada dos aportes externos e internos; 
RPT é a fração do P-total que é retida nos sedimentos; 
z é a profundidade média em metros 
e ρ é a taxa de renovação de água em volumes por ano. 

A partir do cálculo da carga permissível/aceitável (LPT), pode-se estimar a produç  

ão aquícola equivalente, necessária para gerar essa carga. 

As principais restrições, limitações e fontes de erro na utilização deste modelo, 

segundo Beveridge (1987), referem-se ao seu emprego estar limitado a ecossistemas 

lacustres que tenham o fósforo como nutriente limitante e ao seu erro total preditivo se 

situar entre 55-65%, dependendo da base de dados disponível para o ecossistema em 

estudo.  

O Modelo de Dillon & Rigler (1974) representa hoje a ferramenta mais utilizada 

nas estimativas de capacidade suporte para projetos aqüícolas em reservatórios 

brasileiros. A simplicidade de cálculos e consequentemente a facilidade de aplicação em 

uma variedade de situações onde a base de dados é reduzida, fez com que a Agência 

Nacional de Águas (ANA) e a Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca (SEAP-PR) 

optassem pelo emprego desta metodologia como ferramenta gerencial para a 

estimativa da capacidade produtiva de reservatórios e emissão de outorga para 

implantação de projetos aquícolas em várias regiões do Brasil. 

Devemos considerar, entretanto, que nos últimos anos surgiram novas 

abordagens para a estimativa de capacidade suporte para cultivos intensivos em 

tanques-redes. Dentre elas, citamos os modelos de Kubtiza (1999) e o aplicativo 

QUALRES (Starling et al. 2005).  



55/91 
 

O procedimento proposto por Kubtiza (1999) é igualmente baseado nos limites 

de fósforo lançados no ecossistema, segundo a relação de estado trófico e a 

concentração de P estabelecida por Vollenweider. A diferença fundamental entre esta 

estimativa da capacidade suporte e o modelo de Dillon & Righler (1974) reside no fato 

do cálculo proposto por Kubtiza (1999) assumir um tempo fixo de desaparecimento do 

fósforo da camada epilimnética de 10 dias, tempo este que não considera as enormes 

variações das taxas de desaparecimento do fósforo em cada ecossistema devido ao já 

conhecido processo de recirculação na coluna d’água do fósforo recém sedimentado.  

O aplicativo QUALRES também estima a capacidade suporte nas taxas de 

reposição das cargas de fósforo em função das oscilações de volume do reservatório. 

Ele já foi testado em açude da região Nordeste (Starling et al. 2005). É importante 

destacar, contudo, que comparações desses dois modelos acima com o modelo de Dillon 

& Righler (1974) não indicam haver diferenças apreciáveis entre os métodos. Portanto, 

considerando a facilidade de cálculos e a sua robustez e aproximação de resultados com 

modelos mais recentes e, ainda, o amplo reconhecimento do desfrutado na comunidade 

acadêmica optamos aqui pelo uso do Modelo de Dillon & Righler (1974).  

 Com base nas vantagens supracitadas, o modelo de Dillon & Righler (1974) 

consolidou-se como uma ferramenta gerencial robusta e versátil com grande potencial 

de aplicação como uma estimativa preliminar do potencial de exploração aquícola de 

reservatórios com razoável controle dos efeitos colaterais de eutrofização associados ao 

cultivo.  

No presente estudo, adotamos o modelo de Dillon & Rigler (1974) para estimar 

a capacidade de suporte do Polígono 1 (Piscicultura Península). Iremos apresentar dois 

cenários mais detalhadamente nas próximas duas tabelas. Esses dois cenários se 

aproximam bastante das condições atuais encontradas pela equipe da RMPC em 

janeiro de 2018. 
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7.3 – Estimativas da Capacidade de Suporte para a Fazenda Tenda 

(Piscicultura Península) 

 

Aos resultados das estimativas da capacidade de suporte pelo Modelo de Dillon 

& Rigler (1974) para o polígono 1 (Pisc. Península/Fazenda Tenda) são apresentados a 

seguir. Inicialmente, iremos considerar dois cenários em função das concentrações 

inicial de fósforo no ambiente.  Esses dois cenários foram adotados em função das 

considerações sobre as concentrações de fósforo no reservatório de Capim Branco-1 

(itens 4.2 e 4.3, acima). 

 

Cenário 1 (Concentração de fósforo inicial igual a 10 µg P-PO4/L) 

No caso do modelo no seu cenário-1 (Tab. 15), a produção total anual possível 

para o polígono 1 de 211,7 ton/ano. Nesse cenário, usamos uma concentração inicial 

de fósforo total- TPi  igual a 10,0 µg/L (0,01 mg/L) de P-PO4 . Esse valor deve ser 

comparado com a capacidade instalada do empreendimento que está descrita na Tab. 

8, acima (341,7 toneladas/ciclo). 

 

Cenário 2 (Concentração de fósforo inicial igual a 20 µg P-PO4/L) 

Esse cenário considera uma concentração inicial de fósforo total de 20,0 µg/L 

(0,01 mg/L) de P-PO4. O cenário 2 (Tab. 16) estima uma produção anual de 105,8  

ton/ano para o polígono 1. Nesse caso, a capacidade instalada encontrada nas 

instalações da fazenda Tenda estaria ultrapassando a capacidade de suporte permitida 

pelo ambiente.  

Conforme já ressaltamos acima, essas estimativas da capacidade de suporte 

são preliminares. Para que possamos melhorar a precisão dessas estimativas é preciso 

ter acesso a descrições mais detalhadas sobre a morfometria do reservatório bem 

como sobre a sua hidrodinâmica. Variáveis tais como a profundidade média e o tempo 

de detenção (residência) são muito importantes já que pequenas oscilações no seu 

valor podem interferir enormemente nos resultados das estimativas da capacidade de 

suporte.   
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Para ilustrar o peso de determinados parâmetros na estimativa da capacidade 

de suporte, foram feitas diversas simulações com o modelo de Dillon & Rigler (1974) 

variando alguns parâmetros de entrada do modelo (Fig. 19). Essas simulações são 

importantes não somente porque alguns desses parâmetros podem ser modificados 

pelos gestores do empreendimento (taxa de conversão, conteúdo de fósforo na ração, 

etc.), mas também devido ao fato de que algumas informações importantes para a 

gestão do reservatório ainda não estão disponíveis (batimetria de precisão e um 

modelo de circulação hidrodinâmica do reservatório). Portanto, não se pode estimar 

com precisão o tempo de residência dos compartimentos do reservatório. Como visto 

na Fig. 19, o tempo de detenção ou residência assim como a profundidade média do 

polígono podem alterar muito os resultados da tonelagem permitida. Qualquer 

variação mínima (1 dia ou 1 metro nesses parâmetros, respectivamente) pode alterar 

muito a limite máximo da produção aquícola sustentável do reservatório.  

Os resultados dessas simulações mostram de modo inequívoco que a atual 

capacidade de suporte pode ser multiplicada por até 3x em função da melhoria dos 

parâmetros de entrada do modelo. 

 Outro ponto a ser destacado é em relação às concentrações de fósforo 

observadas no reservatório. A meta a ser perseguida é que a concentração final de TP 

ficará dentro da legislação do CONAMA (resolução 357), ou seja, 30 µg/L (= 0,03 mg/L). 

Acreditamos que a capacidade instalada da Fazenda Tenda poderá ser executada se o 

reservatório tiver uma gestão ambiental eficiente e se todas as atividades humanas 

que geram aporte de fósforo ao ambiente forem mais fiscalizadas (lançamento de 

esgotos domésticos e efluentes de indústrias de bebidas e outras, runoff agrícola e 

importes de fósforo vindos da UHE de Miranda.   
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Tab. 15 - Estimativa da capacidade de suporte para a produção de peixes nos 6 

polígonos com tanques rede encontrados na represa de Capim Branco 1, em janeiro de 

2018, pela equipe da RMPC. (Cenário 1 = Concentração inicial de fósforo total igual a 

10 ug P-PO4/L). CENARIO 1 - TPi = 10,0 ug/L ou 10,0 mg/m³ 

UHE CAPIM BRANCO-1 

DADOS DE 
ENTRADA DO 

MODELO 

Pol 1 Pol 2 Pol 3 Pol 4 Pol 5 Pol 6  

       TOTAL 

Conteúdo P na 
ração (%) 

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
 

Tx Conversão 
T.C : 1 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 

 

% P no Peixe  
(w/w)  0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

 

Tx Sed (%) 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77  

P inicial mg/m3 10 10 10 10 10 10  

P final mg/m3 30 30 30 30 30 30  

Prof (m) 12,0 19,0 8,0 15,0 14,0 4,5  

Tempo  
Detenção (Mês) 15,00 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

 

Área (ha) 9,77 4,99 2,93 5,49 2 1,89  

Biomassa Total 
de peixes 
(ton/ano) 

211,7 171,2 42,3 148,7 50,5 15,4 639,7 

Tonelada de 
peixe 
produzida/ano 211,7 171,2 42,3 148,7 50,5 15,4 

639,7 

m2 de gaiola 2116,6 1711,6 423,2 1486,7 505,5 153,5 6397,1 

Número de 
Gaiolas (1 
gaiola/36 m²) 58,8 47,5 11,8 41,3 14,0 38,4 

211,8 

% do reservatório 
ocupado  

      
0,011  

        
0,009  

         
0,002  

     
0,008  

       
0,003  

       
0,001  

0,0330 

 % área a ser 
requerida (X5 em 
%) 0,055 0,044 0,011 0,038 0,013 0,004 

0,1650 

Área requerida 
para a produção 

3,598 2,910 0,719 2,527 0,859 0,261 10,8750 

Área Delimitada 
(ha) 

9,770 4,990 2,930 5,490 2,000 1,890 27,070 
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Tab. 16 - Estimativa da capacidade de suporte para a produção de peixes nos 6 

polígonos com tanques rede encontrados na represa de Capim Branco 1, em janeiro de 

2018, pela equipe da RMPC. (Cenário 1 = Concentração inicial de fósforo total igual a 

10 ug P-PO4/L). CENARIO 2 - TPi = 20,0 ug/L ou 20,0 mg/m³ 

UHE CAPIM BRANCO-1 

DADOS DE 
ENTRADA DO 

MODELO 

Pol 1 Pol 2 Pol 3 Pol 4 Pol 5 Pol 6  

       TOTAL 

Conteúdo P na 
ração (%) 

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
 

Tx Conversão 
T.C : 1 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 

 

% P no Peixe  
(w/w)  0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

 

Tx Sed (%) 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77  

P inicial mg/m3 20 20 20 20 20 20  

P final mg/m3 30 30 30 30 30 30  

Prof (m) 12,0 19,0 8,0 15,0 14,0 4,5  

Tempo  
Detenção (Mês) 15,00 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

 

Área (ha) 9,77 4,99 2,93 5,49 2 1,89  

Biomassa Total 
de peixes 
(ton/ano) 

105,8 85,6 21,2 74,3 25,3 7,7 319,9 

Tonelada de 
peixe 
produzida/ano 105,8 85,6 21,2 74,3 25,3 7,7 

319,9 

m2 de gaiola 1058,3 855,8 211,6 743,3 252,7 76,8 3198,5 

Número de 
Gaiolas (1 
gaiola/4 m²) 29,4 23,8 5,9 20,6 7,0 19,2 

105,9 

% do 
reservatório 
ocupado  

      
0,005  

        
0,004  

         
0,001  

     
0,004  

       
0,001  

       
0,000  

0,0165 

 % área a ser 
requerida (X5 em 
%) 0,027 0,022 0,005 0,019 0,007 0,002 

0,0825 

Área requerida 
para a produção 0,529 0,428 0,106 0,372 0,126 0,038 1,5993 

Área Delimitada 
(ha) 9,770 4,990 2,930 5,490 2,000 1,890 27,070 
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Fig. 19 – Simulações realizadas com o modelo de Dillon & Rigler (1974) com os 
parâmetros de entrada do modelo (taxa de conversão, concentração inicial de fósforo. 
Profundidade do polígono, tempo de detenção (residência) e o conteúdo de fósforo na 
ração). A seta vermelha escura representa o valor do parâmetro atualmente 
considerado para a Piscicultura Península no reservatório de Capim Branco-1.
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8.0 - Discussão 
8.1 – Usos múltiplos no reservatório e impactos ambientais 

Os reservatórios são ecossistemas artificiais construídos pelo homem para 

atender a diferentes necessidades (irrigação, abastecimento, hidroeletricidade, 

regulação de cheias, lazer, tratamento de rejeitos e de esgotos). Em consequência, eles 

estão expostos às diferentes atividades humanas desde a sua concepção.  

Além dos impactos causados pelo homem, os reservatórios, assim como vários 

outros recursos hídricos (lagos naturais, rios, zonas úmidas, mangues, etc.) estão 

sofrendo uma forte influência das fortes mudanças climáticas que têm ocasionado 

mudanças e oscilações no regime de precipitações. A região sudeste do Brasil tem sido 

afetada por secas com mais frequência ao longo dos últimos anos. 

O aumento populacional e das atividades econômicas é um terceiro fator que 

coloca os reservatórios da região sudeste em cheque. Em consequência, vários dos 

reservatórios brasileiros têm apresentado um quadro de crescente e rápida 

degradação de suas águas.  

Todos os três fatores acima sugerem que os gestores de reservatórios 

aprimorem não somente as suas formas de monitoramento, controle do ambiente, 

mas também estejam devidamente preparados para a mitigação e eventual reversão 

de impactos indesejados.  

Os conceitos de sustentabilidade e de resiliência são muito atuais em Ecologia e 

nas ciências ambientais de uma maneira geral. A sustentabilidade está intimamente 

associada ao conceito de capacidade de suporte (vide cap. 7) enquanto o conceito de 

resiliência refere-se aos padrões que os ecossistemas exibem na recuperação a graves 

distúrbios ou impactos ambientais (ex: rio Doce, na tragédia da Samarco).  

É oportuno lembrar ao leitor desse documento, que, nas páginas anteriores, foi 

feita uma estimativa (mesmo que preliminar) da capacidade de suporte dos 

empreendimentos aquícolas no reservatório de Capim Branco-1. A pergunta que se 

coloca nesse ponto é a seguinte: onde estão as estimativas de capacidade de suporte 

para as demais atividades humanas no res. De Capim Branco-1 relacionadas no 

capítulo 3 acima?  

O modelo der Dillon & Rigler (1974) não foi feito para ser usado somente para 

empreendimentos aquícolas. Ele é perfeitamente aplicável a toda e qualquer atividade 
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humana que gera aportes de fósforo ao ambiente. Os “picos” nas concentrações de 

fósforo vistos na série histórica do IGAM para o reservatório de Capim Branco-1 não 

deixam dúvidas: existem outras atividades humanas que estão carreando quantidades 

consideráveis de fósforo para esse reservatório e que não estão sendo consideradas 

nesse processo.  

As bases teóricas da sustentabilidade e da resiliência têm sido aplicadas com 

frequência cada vez maior na gestão de reservatórios em todo o mundo. Entretanto, 

para que possamos aplicar tais conceitos de maneira apropriada no caso dos 

reservatórios no Brasil, nós temos que aumentar não somente o conhecimento 

ecológico (limnológico) desses ecossistemas, como também devemos aumentar o 

nosso conhecimento sobre os impactos humanos que afetam a qualidade de água 

desses sistemas (Fig.  20).  

 

 

Fig. 20 – Graus dos impactos ambientais por diferentes atividades humanas em 
reservatórios tropicais no Brasil em relação às unidades comercializáveis produzidas 
em cada atividade (toneladas, arrobas, kg, m³, etc.) (Pinto-Coelho & Havens, 2015).  
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A Aquicultura tem sido injustamente acusada de promover um grande impacto 

ambiental nos reservatórios brasileiros. Em uma publicação recente, Pinto-Coelho & 

Havens (2015) avaliaram os impactos de várias atividades humanas e recomendam que 

as atividades de aquicultura sejam incentivadas em todos os países, como uma forma 

de conter os maiores impactos causados pela pecuária e pela agricultura irrigada. 

 Na seção 4.4, vimos que pesquisas recentes chegam a resultados conflitantes a 

respeito dos impactos causados pela aquicultura intensiva sobre recursos hídricos. A 

comparação relativa dos impactos causados por diferentes atividades econômicas 

sobre os reservatórios coloca a aquicultura intensiva como uma das atividades que 

menos impactos causam considerando as suas respectivas unidades de 

produção/comercialização (Fig. 20).  

É evidente que a aquicultura em tanques rede causa impactos ambientais como 

também é evidente que todo e qualquer aquicultor sabe que não poderá mais cultivar 

seus peixes em águas muito poluídas. Essa característica difere essa atividade de todas 

as demais listadas na Fig. 20. Nos demais casos, os reservatórios são vistos apenas 

como sistemas de descarte de rejeitos. A sua qualidade de água não é uma variável 

que entra nos custos operacionais do negócio. 

 

8.2- Controle de outras fontes poluidoras 

A preocupação quanto ao risco da eutrofização e deterioração da qualidade de 

água do reservatório de Capim Branco I deve ser direcionada a todos os 

empreendimentos potencialmente poluidores da região, não no sentido de vetar suas 

atividades, mas no sentido de controlar e monitorar as emissões de nutrientes e  

poluentes.  

Na área de estudo, uma grande parcela da orla e de regiões adjacentes são 

exploradas por criação de gado, atividade potencialmente poluidora (Fig. 20). Além 

disso, as pisciculturas, as balsas (tablados) de pesca e os inúmeros sítios e 

comunidades próximas também podem ser fontes substanciais de nutrientes.  

Em todas essas atividades, existe metodologia para mensurar com precisão o 

aporte de nutrientes no corpo d’água dos empreendimentos licenciados, assim 

facilitando ações de mitigação e controle. 
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Foram identificadas, a seguir, as principais fontes principais de aportes de 

nutrientes no reservatório de Capim Branco-1 :  

(a) run off agrícola (fertilizantes e defensivos) que achegam por percolação e 

aquíferos;  

(b) excretas e fármacos de animais (gado); 

(c) lançamento de esgotos domésticos não ou parcialmente tratados; 

(d) entrada de efluentes de indústrias de alimentos; 

(e) atividades aquícolas e de pesca desportiva; 

(f) importes de áreas de lazer; 

(g) importes de nutrientes à montante (UHE Miranda); 

(h) impactos de estradas de rodagem,  construção civil (ex: obra do DMAE). 

 

Sugerimos, portanto, que seja feita a mensuração da capacidade de suporte de todas 

essas atividades num novo plano de zoneamento econômico-ecológico do reservatório 

em questão.  

Conforme já visto na Fig. 20, as contribuições de efluentes de minerações, run 

off agrícola (i.e: lixiviação via aquíferos subterrâneos) e da criação de gado, desejos 

domésticos e industriais os maiores responsáveis pelos pelo aporte de fósforo e outros 

nutrientes aos reservatórios em todo o mundo (Pinto-Coelho & Havens, 2015).  

Em um estudo englobando 13 reservatórios Sul Coreanos (133.400, 73.700 e 

30.000 toneladas de P por ano, respectivamente), onde Kim et al (2001) realizaram um 

estudo detalhado sobre o processo de eutrofização. Pressões antrópicas e potenciais 

fontes de eutrofização variam de acordo com o local, portanto cada caso deve ser 

analisado separadamente. 

Em outro estudo recente (Brito et al, 2017), feito pelo nosso grupo de 

pesquisas (LGAR-UFMG/HidroEX) e conduzido no reservatório de São Simão (MG/GO), 

pudemos comprovar que as comunidades planctônicas desse reservatório no rio 

Paranaíba são bastante afetadas pela agricultura e pecuária. Essa influência se dá em 

uma escala muito maior do aquela exercida por fatores internos do lago (grau de trofia 

da água, p. ex.)  

O presente estudo identificou apenas a ocorrência de espécies de 

cianobactérias com potencial para formação de blooms e que podem desenvolver 
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cepas tóxicas. Entretanto, as densidades desse grupo de produtores primários ainda 

estão muito baixas em toda a extensão do reservatório. Entretanto, recomendamos a 

intensificação do monitoramento regular do fitoplâncton na represa bem como a 

contratação imediata de serviços para a realização de um balanço de massa de fósforo 

no reservatório que irá identificar com precisão quais são as maiores fontes do aporte 

desse nutriente. 

 

8.3 – Ações 

8.3.1 Controle de cianobactérias  

Um bloom de cianobactérias pode ocorrer de duas formas, uma sendo um 

crescimento da população de cianobactérias e outro sendo o deslocamento de 

populações de cianobactérias por ventos ou correntes. No passado, a OMS sugeria a 

identificação e contagem de cianobactérias como primeira linha de ação na avaliação 

do risco de toxicidade de um bloom.  

O tempo, expertise e custo associados à identificação e contagem das 

cianobactérias, em conjunto com a correlação normalmente baixa com concentrações 

de cianotoxinas, normalmente limitam o uso desta estratégia por gestores.  

Tecnologias mais recentes, com melhor resolução espacial e temporal, 

permitem uma maior assertividade na avaliação de blooms e de seus riscos. 

Plataformas de monitoramento contínuo, fundeadas em pontos estratégicos do 

reservatório e o uso de imagens de satélites são algumas destas alternativas. 

Em casos de deterioração da qualidade da água, a estratégia de quatro pontos 

desenvolvida por Meybeck et al, 1996, pode ser empregada: 

1-  Determinação da qualidade da água e do meio ambiente aquático em termo de 

usos da água 

2- Identificação e implementação de procedimento destes usos que 

reduzam/previnam a deterioração 

3- Redução/tratamento de resíduos antes da descarga em corpos d'água para reduzir a 

poluição 

4- Tratamento de água que não esteja com qualidade satisfatória antes do uso/re-uso , 

de modo a obter-se uma qualidade de água dentro dos requerimentos legais. 
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Na área de estudo, entende-se que com essas ações de monitoramento e 

tratamento de resíduos (aplicáveis a todos aqueles que emitem fósforo, por exemplo) 

não haverá a necessidade de ações suplementares de tratamento da água, além das de 

praxe em tratamentos de água superficial de reservatórios oligotróficos. 

 

8.3.2- Gestão da capacidade de suporte do polígono aquícola da Fazenda 

Tenda 

 As simulações realizadas e os diferentes cenários adotados nas Tabs. 15 e 16 

bem como as simulações apresentadas na Fig. 20 mostram que a produção sustentável 

do polígono 1 pode sofrer amplas variações, dependendo dos parâmetros de entrada 

no Modelo de Dillon &* Rigler (1974).  

A fim de obter a maior capacidade de suporte possível indicamos aos 

empreendedores da Fazenda Tenda as seguintes ações: 

(a) Realizar uma batimetria de precisão no polígono 1; 

(b) Realocar e realinhar todos os tanques rede a fim de que eles fiquem nas 

regiões mais profundas e mais afastadas da margem;  

(c) Uma vez seja disponível o modelo hidrodinâmico, dispor os tanques segundo as 

regiões com maiores velocidades de corrente e com os menores tempos de 

detenção; 

(d) Usar rações com o menor teor de fósforo possível e melhorar o coeficiente 

biomassa de peixe: quantidade de ração utilizada; 

(e) Intensificar o programa de monitoramento da qualidade da água no 

empreendimento seguindo o que está disposto na norma CONAMA 413; 

(f) Combinar o uso de tanques rede com sistemas de circulação fechada usando a 

tecnologia de bioflocos para o crescimento de juvenis, já que as rações usadas 

para os juvenis têm os maiores índices de fósforo.  
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8.4 - Monitoramento 

Considerando o acima exposto e considerando que o reservatório deverá ter 

uma parcela não desprezível de suas águas captadas para abastecimento público de 

Uberlândia, é evidente que as autoridades e gestores públicos do reservatório de 

Capim Branco-1 devem intensificar e melhorar o monitoramento ambiental da 

qualidade das águas desse ambiente.  

Considerando o fato de que existem inúmeras atividades humanas na bacia 

hidrográfica do reservatório que geram importantes aportes de nitrogênio e fósforo, 

grande atenção deve ser dada ao potencial que existe para a formação de 

waterblooms de cianobactérias.  

He et al (2016) indicam formas de monitoramento e tratamento atuais e 

eficientes para evitar a ocorrência de blooms. As estratégias de monitoramento podem 

ser realizadas em graus de refinamento, sendo as primeiras mais exploratória e à 

medida que se observa a necessidade de dados mais precisos, vai se refinando as 

metodologias, até se obter a observação direta das toxinas (Fig.  21). 

 

 

Fig. 21-  Graus de avaliação de cianobactérias e seus riscos ao meio ambiente e à saúde 
pública. 
 

O primeiro passo, de monitoramento contínuo ou remoto, é o que deve estar 

em funcionamento durante todo o tempo (ou em intervalos curtos), de modo a 

fornecer dados antecipados de potenciais ameaças.  
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O aparato para a caracterização fluorimétrica da composição da comunidade 

fitoplanctônica pode ser instalado próximo a captações, em fluxo contínuo, sendo 

capaz de fornecer aproximações de primeira ordem das abundâncias fitoplanctônicas. 

Apesar de necessitar de calibração frequente, o método é sensível o suficiente para 

detectar condições pré-bloom e rápido o suficiente para detectar mudanças causadas 

até mesmo por vento no número de, por exemplo, Microcystis (Richardson et al, 2010 

e Izydorczyk et al, 2005).  

O outro método de primeiro passo, o sensoriamento remoto, utiliza de 

integração de bandas de diferentes resoluções para mensuração de escuma de 

superfície, clorofila-a e blooms de cianobactérias. O algoritmo de análise destas bandas 

está em plena atualização e a utilização desta técnica permite que um menor número 

de coletas diretas de campo seja necessário (Matthews and Odermatt, 2015). Schulter 

at al (2018) testaram a razão pigmento/chl a em 14 espécies de cianobactérias obtidas 

em reservatórios de São Paulo e analisaram os dados no software CHEMTAX, de modo 

a obter a biomassa algal.  

As concentrações de microcistinas, toxinas de cianobactérias, demonstraram 

correlação positiva com a concentração de clorofila-a. Este dado demonstra o 

potencial de análises de pigmentos para obtenção de resultados rápidos e confiáveis 

para avisos de estágios iniciais de organismos potencialmente produtores de blooms e 

potencialmente tóxicos em reservatórios de água doce utilizados para aquicultura. 

Quantificações indiretas também podem ser informativas e possuem um custo 

mais baixo, dentre elas destaca-se o ensaio de ELISA, que é limitado a uma estrita 

gama de concentrações e pode estar sujeita a interferências, mas que reage bem com 

toxinas conhecidas. O ensaio de qPCR, que mensura o gene e não o produto da 

expressão (a relação entre o gene e a o produto da expressão ainda é área de 

investigação). Quando a quantificação direta se fizer necessária, podem ser utilizadas 

as técnicas de identificação manual e contagem, para organismos e LC/MS/MS e 

LC/PDA, para toxinas (He et al, 2016). 

De modo geral, um plano de monitoramento pode lançar mão de 

sensoriamento remoto ou fluorimetria para avaliações antecipadas de blooms. Uma 

vez sejam encontradas densidades críticas de cianobactérias, pode-se realizar a 

identificação rápida por microscopia, seguida de uma varredura bioquímica (screening) 
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para averiguação de cianotoxinas e finalmente pode ser feita a sua comprovação por 

espectrometria. Estes dados fornecem informação suficiente para adequar as ações 

ambientais e de controle ao que está ocorrendo ou irá ocorrer caso se mantenham 

determinadas condições, otimizando assim a eficácia das ações e do tratamento. 

 

 

9.0 – Recomendações  

9.1-  Aos gestores do reservatório 

- Realizar uma batimetria de precisão em todo o reservatório e calcular todos os 

parâmetros morfométricos primários e secundários. 

- Realizar uma modelagem hidrodinâmica do reservatório determinando as 

velocidades de correntes superficiais e de fundo em diferentes épocas do ciclo sazonal, 

bem como determinar os tempos de residência (detenção) nos principais 

compartimentos e zonas do reservatório. 

- Realizar um estudo biogeoquímico de “balanço de massa” de fósforo em toda a bacia 

hidrográfica do reservatório de Capim Branco-1 com a finalidade de determinar as 

principais fontes de entrada de fósforo, nitrogênio e, eventualmente, de outros 

contaminantes.  

- Capacitar recursos humanos no DMAE e na região de Uberlândia que sejam aptos a 

trabalharem em Limnologia de Reservatórios com especial ênfase na ecologia de 

cianobactérias.  

- Aprimorar e intensificar o monitoramento das cianobactérias em todo o reservatório 

estabelecendo uma rede de pontos de coletas compatível com a entrada de nutrientes 

no reservatório. 

- Implantar um sistema de monitoramento em tempo real, com telemetria e sala de 

situação onde determinadas variáveis básicas (temperatura, oxigênio dissolvido, pH, 

turbidez e condutividade elétrica) sejam monitorados continuamente e possam dar 

alertas às autoridades e ao DMAE em caso de formação de waterblooms. 

- Identificar mais precisamente as fontes poluidoras do reservatório e realizar um 

balanço de massa de fósforo e nitrogênio no ambiente. 
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- Normatizar, controlar e fiscalizar as atividades de pesca desportiva e comercial bem 

com todas as outras atividades de lazer no reservatório. 

- Refazer o zoneamento econômico-ecológico do reservatório uma vez que o 

documento atual está defasado. 

 

 

9.2- Aos empreendedores da Piscicultura Península 

- Realizar uma batimetria de precisão em toda a extensão do polígono de produção.  

- Realocar todas as unidades produtivas para os locais de maior profundidade e menor 

tempo de residência 

- Controlar mais eficazmente o eventual escare de peixes (tilápias) confinadas em 

tanques rede 

- Realizar o monitoramento da qualidade da água de acordo com a Resolução do 

CONAMA  413 (2009) em pelo menos um ponto central da área aquícola e mais dois 

pontos de monitoramento ao longo do sentido predominante das correntes, antes e 

depois do ponto central. O monitoramento deve incluir as seguintes variáveis:  

material em suspensão (mg/l), transparência (disco de Secchi - m), temperatura da 

água na coluna de água (°C); condutividade elétrica/ salinidade (µS ou ppt); oxigênio 

dissolvido (mgO2/L e saturação), DBO, pH, amônia N-NH4; nitrito N-NO2, nitrato N-NO3 

(mg/l), fósforo total P-PO4 (mg/l) e Silicato Si-SIO3, Clorofila "a" e coliformes 

termotolerantes.  Algumas dessas variáveis podem ser medidas com um sensor 

limnológico, ou seja, uma sonda multi-parâmetros. Existem vários modelos no 

mercado, a preços módicos. Com esse tipo de aparelho, é possível realizar facilmente 

boa parte dessas mensurações, enquanto outras análises, tais como a clorofila-a e 

fósforo total p. ex., exigem o envio de amostras para laboratórios acreditados. 

Reportar essas observações de modo regular em planilhas. 

- Realizar um estudo ambiental completo, segundo a Resolução CONAMA 413 (2009) 

observando o que consta no ANEXO 5 dessa resolução. 

-Fazer o monitoramento dos sedimentos lacustres em um ponto central do 

empreendimento, em frequência anual, segundo a Resolução CONAMA  454 (2012), 

incluindo testes ecotoxicológicos previstos.  
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- Fazer uma inspeção diária sobre a presença de escumas verdes (=indicativo de maior 

concentração de algas), e medir a transparência da água (disco de Secchi) no ponto 

central do polígono. Reportar essas observações de modo regular em planilhas.  

- Não exceder os valores máximos de produção estimados pela capacidade de suporte. 

Deve ser ressalvado que as estimativas de capacidade de suporte devem ser checadas 

regularmente com os dados vindos da modelagem hidrodinâmica e dados mais 

completos sobre a condição limnológica do reservatório.  

-  Condicionar a expansão das unidades produtivas a medidas regulares da capacidade 

de suporte do ambiente e dos polígonos considerados. 
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16- ANEXOS 

 

ANEXO -1  - Espécies fitoplanctônicas coletadas em 06 pontos de coletas no reservatório 

Capim Branco-1, em janeiro de 2018, pela equipe da RMPC. Análises do fitoplâncton foram 

executadas no Laboratório da Prof. Alessandra Giani, Departamento de Botânica, ICB, UFMG. 

Lista de espécies AMOSTRA     
Cyanophyceae P01 P02 P03 P04 P05 P06 

Aphanocapsa delicatissima x  x  x x 

Aphanothece microscopica x  x  x  

Aphanothece nidulans  x  x   

Chroococcus sp. x x x   x 

Cyanodyction planctonicum x x x x x x 

Geitlerinema sp. x x x  x x 

Gomphosphaeria sp.  x x x  x 

Limnothrix sp. x x x x  x 

Merismopedia tenuissima  x x x   

Microcystis novacekii  x   x  

Oscillatoria curviceps    x   

Planktolyngbia limnetica    x x x 

Planktothrix isothrix    x  x 

Pseudanabaena mucicola x x  x  x 

Chlorophyceae       

Ankistrodesmus densus    x   

Ankyra sp.  x x x  x 

Chlamydomonas sp.     x x 

Chlorella vulgaris x x x x x x 

Chlorococcum sp.      x 

Coelastrum reticulatum x x x x x x 

Coenochloris fottii x x x x x x 

Dictyosphaerium pulchellum x x     

Elakatothrix viridis x x x x x x 

Euastrum sublobatum     x  

Golenkinia radiata  x     

Kirshneriella contorta x     x 

Kirshneriella obesa x      

Monoraphidium contortum x      

Nephrocytium agardhianum x x x x x x 

Oocystis lacustris    x x  

Oocystis solitaria x x x x x x 

Quadrigua closterioides x   x x  

Quadrigula pfitzeri x x x x x x 

Zygnematophyceae       

Cosmarium sp. x x    x 

Mougeotia sp.    x x x 



80/91 
 

Spirogyra sp.     x x 

Cryptophyceae       

Cryptomonas brasiliensis x x x x x x 

Cryptomonas curvata x x x x x x 

Cryptomonas erosa x x x x x x 

Cryptomonas obovata x x x x x x 

Rhodomonas lacustris x x x x x x 

Bacillariophyceae       

Cyclotella sp. x x x x x x 

Navicula sp.    x x x 

Pinnularia sp.    x x x 

Surirella linearis    x x x 

Dinophyceae       

Ceratium furcoides x x x x x x 

Peridinium sp. x x x x x x 

Synurophyceae       

Mallomonas caudata x x x x x x 

Mallomonas globosa x x x x x x 

Mallomonas tonsurata x x x x x x 

Euglenophyceae       

Trachelomonas rugulosa x x x x x x 

Trachelomonas volvocina x x x x x x 
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ANEXO 2 – Seleção de dados de qualidade de água do reservatório Capim Branco -1 no 

período de setembro de 1997 a novembro de 2017. Dados da estação PB019, da Rede 
Nacional de Monitoramento de Qualidade de Água (IGAM MG 8498I12).  

Data Cond. Fósforo 
 total 

Nitrato Clorofila 
a 

Oxigênio 
 dissolvido 

Temp. 
água 

Turbidez 

9/30/97 28,2 - 0,11   7,1 22 4,5 

12/12/97 27,3 0,02 0,04   6,7 22 5,7 

3/4/98 31,2 0,04 0,3   6,4 23 5,58 

4/29/98 24 0,01 0,08   7,7 24 1,97 

8/20/98 25,2 0,02 0,18   7,4 23 1,15 

11/18/98 24,5 0,01 0,14   4,6 24 2,86 

3/31/99 24,5 0,01 0,08   5,8 25 4,59 

6/17/99 23,6 0,07 0,13   6,8 26 2,54 

8/4/99 23 0,01 0,09   8,3 25 1,35 

12/8/99 26 0,01 0,18   5,6 27 4,05 

3/15/00 21,6 0,01 0,12   6,3 26 18,8 

6/7/00 23,3 0,01 0,03   6,7 22 2,5 

9/13/00 24,4 0,02 0,19   7,3 23 4,45 

12/6/00 22,5 0,02 0,19   5,9 26 6,39 

3/19/01 21,1 0,01 0,15   6,6 26,1 3,54 

5/31/01 24 0,01 0,1   7 22,8 2,33 

9/12/01 23,7 0,01 0,1   7,8 23,4 1,6 

12/5/01 24,3 0,05 0,09   6,6 26,2 2,81 

3/20/02 19,8 0,02 0,15   6,3 25,1 4,85 

5/22/02 21,7 0,02 0,11   6,7 24,6 2,81 

9/4/02 20,7 0,01 0,15   8,3 20,6 2,83 

11/27/02 22,9 0,02 0,07   6,5 24,6 2,39 

3/21/03 20,5 0,02 0,16   6,2 25,2 12,1 

6/4/03 22,4 0,02 0,18   6,1 23,6 1 

8/27/03 21,1 0,03 0,12   6,9 23,3 1,23 

11/27/03 25,2 0,03 0,2   6,1 24,9 1,47 

3/25/04 20,3 0,09 0,19   6,9 25,4 6,62 

6/9/04 20,7 0,02 0,16   6,2 23,2 3,7 

9/1/04 24,2 0,03 0,14   6,5 23,6 4,24 

12/1/04 23,8 0,02 0,18   6 25,3 2,56 

3/21/05 18,8 0,01 0,19   6,5 23,7 4,12 

6/9/05 23,1 0,02 0,12   6,5 23,9 2,45 

9/15/05 22,3 0,02 0,03   6,8 23,7 3,16 

11/30/05 29,6 0,02 0,31   5,5 22,3 11,9 

3/23/06 21,7 0,03 0,1   6,6 24,1 3,31 

6/22/06 20,4 0,01 0,06   6,2 21 1,61 

9/21/06 23 0,01 0,12   6 24,3 1,07 

12/14/06 23,2 0,01 0,02 2,76 5,1 24 8,43 

3/22/07 20 0,01 0,03 1,78 5,4 27,3 10,1 

6/21/07 21,1 0,01 0,01 2,14 6,9 22,5 3,77 
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9/20/07 22,7 0,04 0,06 2,85 7,1 25 1,74 

12/6/07 22,7 0,12 0,05 1,07 5,1 26,1 2,68 

3/20/08 20,2 0,01 0,09   5,9 25 6,57 

6/12/08 20,6 0,01 0,04 1,25 7,2 23,1 3,12 

9/11/08 20,2 0,01 0,04 2,2 6,6 24,9 2,54 

12/4/08 21,3 0,01 0,05 2,31 5,7 25,7 2,59 

3/19/09 20,4 0,01 0,07 2,14 6,2 31,1 6,14 

6/18/09 18,4 0,01 0,12 1,96 7,2 22 4,16 

9/17/09 21,4 0,01 0,08 2,46 6,8 31,7 2,57 

12/10/09 21 0,01 0,1 2,31 5,7 24,4 2,4 

3/18/10 21,1 0,02 0,19 2,848 6 26,5 3,69 

6/17/10 20,5 0,01 0,11 2,14 6,9 21,8 2,8 

9/20/10 21,7 0,01 0,2 2,49 6,6 24,1 1,61 

12/6/10 20,6 0,01 0,14 2,31 5,8 24,8 13,4 

3/21/11 20,3 0,09 0,13 1,6 6,2 24,8 8,94 

6/13/11 19,4 0,02 0,1 2,49 7,3 21,1 4,8 

9/12/11 22,2 0,02 0,28 2,31 6,9 24,3 2,7 

12/5/11 21,2 0,02 0,15 2,31 6 25,1 2,34 

3/12/12 20 0,1 0,32 2,67 6,7 26,2 3,55 

6/18/12 23,5 0,02 0,1 1,335 7,6 23,2 1,3 

9/17/12 28,7 0,02 0,35 1,602 7,4 24,9 1,63 

11/26/12 23,4 0,02 0,13 0,801 6,5 24,9 1,88 

3/11/13 21,8 0,02 0,93 0,006 6,4 25,2 7,19 

6/10/13 20,1 0,02 0,3 0,801 8 23,8 1,85 

9/9/13 22,4 0,02 0,1 0,801 8,1 23,2 1,55 

12/2/13 24,3 0,02 0,22 2,136 7,2 25,8 1,53 

3/17/14 23,9 0,02 0,16 0,534 7,1 26,9 1,17 

6/9/14 23,6 0,02 0,17 0,534 7,4 23 0,65 

9/8/14 25 0,02 0,19 0,4005 7,2 22 7,35 

12/1/14 29,6 0,18 0,51 0,801 6,4 24,8 3,67 

3/9/15 27,8 0,18 0,49 0,534 5,9 28,5 2,07 

6/15/15 24,5 0,12 0,36 0,267 7,6 22,7 1,06 

9/14/15 24,4 0,02 0,1 0,534 8,1 23,4 1,79 

11/30/15 26,1 0,03 0,1 0,801 6,5 26,4 2,14 

3/7/16 22,69 0,02 0,16 0,4005 6 26,1 6,46 

6/13/16 19,7 0,02 0,14 0,801 7,7 22,5 1,58 

9/30/16 26,26 0,04 0,13 0,6675 6,4 25,5 2,43 

11/28/16 26,3 0,02 0,22 0,6675 6,8 25,7 0,6 

9/18/17 25,9 0,02 0,54 0,8 7,6 23,4 0,77 

11/27/17 28,8 0,02 0,29 0,8 6,8 27,2 2,52 

 MED 23,04 0,03 0,16 1,49 6,64 24,49 3,77 

 NAX 31,20 0,18 0,93 2,85 8,30 31,70 18,80 

 MIN 18,40 0,01 0,01 0,01 4,60 20,60 0,60 

 DP 2,14 0,02 0,09 0,79 0,59 1,47 2,18 

 N 80 80 80 42 80 80 80 
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Anexo -3 - Afluência, defluência, vazões vertidas, turbinadas, vazão natural e volume 

útil observadas no rio Araguari na UHE Capim Branco-1 em 2017. Dados da ANA. 

Código estação: 19020. 

Data  
Medição 

Cota 
(m) 

Afluência  
(m³/s) 

Defluênc. 
 (m³/s) 

Vazão 
 Vert. 
(m³/s) 

Vazão 
Turb. 
(m³/s) 

Vazão 
Natural 
(m³/s) 

Volume 
Útil (%) 

16/01/2017 623,60 371,63 378 0 371 342,28 42,38 

17/01/2017 623,50 355,82 377 0 369 337,34 28,15 

18/01/2017 623,47 305,75 312 0 304 338,7 23,95 

19/01/2017 623,54 288,7 274 0 266 369,54 33,83 

20/01/2017 623,64 226,18 205 0 197 399,17 48,06 

21/01/2017 623,71 149,93 135 0 127 433,66 58,09 

22/01/2017 623,81 149,41 128 0 120 471,34 72,47 

23/01/2017 623,64 244,66 281 0 274 440,04 48,06 

24/01/2017 623,64 238 238 0 230 379,45 48,06 

25/01/2017 623,41 268,5 317 0 310 349,84 15,47 

26/01/2017 623,54 154,31 127 0 120 343,42 33,83 

27/01/2017 623,61 149,81 135 0 127 343,56 43,78 

28/01/2017 623,56 240,47 251 0 243 336 36,7 

29/01/2017 623,65 155,98 137 0 129 315,48 49,46 

30/01/2017 623,47 196,04 234 0 226 288,44 23,95 

31/01/2017 623,49 319,17 315 0 307 265,19 26,75 

01/02/2017 623,49 202 202 0 194 252,19 26,75 

02/02/2017 623,58 145,98 127 0 120 262,63 39,5 

03/02/2017 623,70 298,46 273 0 265 310,6 56,61 

04/02/2017 623,68 224,83 229 0 222 392,89 53,81 

05/02/2017 623,85 281,34 245 0 237 468,41 78,23 

06/02/2017 623,35 310,98 417 0 410 482,82 7 

07/02/2017 623,47 369,23 344 0 336 474,47 23,95 

08/02/2017 623,68 243,44 199 0 191 481,62 53,81 

09/02/2017 623,67 342,8 345 0 337 491,25 52,33 

10/02/2017 623,73 237,85 225 0 217 493,02 60,96 

11/02/2017 623,80 148,93 134 0 126 469,3 71 

12/02/2017 623,76 155,44 164 0 156 420,43 65,24 

13/02/2017 623,72 246,44 255 0 247 379,61 59,49 

14/02/2017 623,78 160,85 148 0 140 356,04 68,12 

15/02/2017 623,67 308,5 332 0 324 336,84 52,33 

16/02/2017 623,58 298,9 318 0 310 318,8 39,5 

17/02/2017 623,73 342,94 311 0 303 302,82 60,96 

18/02/2017 623,72 158,8 161 0 153 288,04 59,49 

19/02/2017 623,60 153,54 179 0 171 274,73 42,38 

20/02/2017 623,76 349,03 315 0 307 262,83 65,24 

21/02/2017 623,71 449,35 460 0 453 251,79 58,09 

22/02/2017 623,80 471,21 452 0 444 241,36 71 

23/02/2017 623,78 458,72 463 0 455 231,57 68,12 

24/02/2017 623,75 375,63 382 0 374 223,77 63,84 
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25/02/2017 623,65 243,59 265 0 257 220,82 49,46 

26/02/2017 623,73 262,13 245 0 237 222,31 60,96 

27/02/2017 623,76 218,37 212 0 205 224,57 65,24 

28/02/2017 623,73 272,63 279 0 271 227,7 60,96 

01/03/2017 623,67 224,15 237 0 229 234,61 52,33 

02/03/2017 623,84 465,34 429 0 421 240,84 76,75 

03/03/2017 623,64 381,29 424 0 417 243,52 48,06 

04/03/2017 623,61 234,63 241 0 233 248,15 43,78 

05/03/2017 623,68 160,93 146 0 138 264,87 53,81 

06/03/2017 623,89 469,91 425 0 417 274,52 83,98 

07/03/2017 623,77 458,31 484 0 477 263,56 66,72 

08/03/2017 623,43 290,89 363 0 355 244,7 18,27 

09/03/2017 623,80 420,47 342 0 334 232,14 71 

10/03/2017 623,85 484,76 474 0 467 231,18 78,23 

11/03/2017 623,55 212 276 0 269 232,2 35,23 

12/03/2017 623,58 142,37 136 0 128 225,86 39,5 

13/03/2017 623,55 355,63 362 0 355 215,83 35,23 

14/03/2017 623,55 288 288 0 280 207,43 35,23 

15/03/2017 623,54 320,92 323 0 315 200,41 33,83 

16/03/2017 623,75 310,68 266 0 258 193,92 63,84 

17/03/2017 623,60 322,06 354 0 347 189,78 42,38 

18/03/2017 623,54 188,27 201 0 193 187,55 33,83 

19/03/2017 623,63 148,1 129 0 121 191,98 46,66 

20/03/2017 623,52 308,74 332 0 325 209,61 31,03 

21/03/2017 623,52 188 188 0 180 241,89 31,03 

22/03/2017 623,51 229,8 232 0 225 268,81 29,55 

23/03/2017 623,68 248,11 212 0 204 257,71 53,81 

24/03/2017 623,54 198,25 228 0 220 226,49 33,83 

25/03/2017 623,58 148,45 140 0 133 202,53 39,5 

26/03/2017 623,64 147,73 135 0 127 188,8 48,06 

27/03/2017 623,75 282,5 259 0 251 184,87 63,84 

28/03/2017 623,63 283,42 309 0 302 187,47 46,66 

29/03/2017 623,75 314,58 289 0 281 190,51 63,84 

30/03/2017 623,49 221,79 277 0 269 188,5 26,75 

31/03/2017 623,50 281,08 279 0 272 181,82 28,15 

01/04/2017 623,65 166,71 135 0 127 174,07 49,46 

02/04/2017 623,59 137,27 150 0 142 167,8 40,9 

03/04/2017 623,55 272,55 281 0 273 162,86 35,23 

04/04/2017 623,59 169,45 161 0 153 158,5 40,9 

05/04/2017 623,60 277,2 275 0 268 155,33 42,38 

06/04/2017 623,60 294 294 0 286 153,07 42,38 

07/04/2017 623,74 179,75 150 0 143 151,8 62,36 

08/04/2017 623,71 152,63 159 0 151 154,75 58,09 

09/04/2017 623,76 142,65 132 0 124 169,25 65,24 

10/04/2017 623,67 170,79 190 0 183 183,98 52,33 

11/04/2017 623,68 272,2 270 0 262 185,11 53,81 
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12/04/2017 623,69 213,08 211 0 203 176,01 55,21 

13/04/2017 623,68 206,92 209 0 201 169,13 53,81 

14/04/2017 623,80 157,58 132 0 124 168,66 71 

15/04/2017 623,70 147,59 169 0 161 176,15 56,61 

16/04/2017 623,73 144,48 138 0 131 175,09 60,96 

17/04/2017 623,62 228,5 252 0 244 164,96 45,18 

18/04/2017 623,66 278,56 270 0 263 156,39 50,93 

19/04/2017 623,76 235,3 214 0 206 150,77 65,24 

20/04/2017 623,56 169,52 212 0 204 148,79 36,7 

21/04/2017 623,65 146,98 128 0 121 147,89 49,46 

22/04/2017 623,69 147,56 139 0 131 147,21 55,21 

23/04/2017 623,71 149,28 145 0 137 146,93 58,09 

24/04/2017 623,77 220,85 208 0 200 146,16 66,72 

25/04/2017 623,76 150,8 153 0 146 144,35 65,24 

26/04/2017 623,71 174,35 185 0 178 142,15 58,09 

27/04/2017 623,54 222,89 259 0 252 142,02 33,83 

28/04/2017 623,59 219,53 209 0 201 145,21 40,9 

29/04/2017 623,61 147,28 143 0 136 149,33 43,78 

30/04/2017 623,69 147,01 130 0 123 151,41 55,21 

01/05/2017 623,77 147,13 130 0 122 149,7 66,72 

02/05/2017 623,83 139,85 127 0 120 146,55 75,35 

03/05/2017 623,58 205,64 259 0 251 143,83 39,5 

04/05/2017 623,55 146,63 153 0 141 145,52 35,23 

05/05/2017 623,59 145,45 137 0 129 145,86 40,9 

06/05/2017 623,45 202,49 232 0 224 145,77 21,07 

07/05/2017 623,64 180,16 140 0 132 148,88 48,06 

08/05/2017 623,62 217,72 222 0 214 154,57 45,18 

09/05/2017 623,59 218,63 225 0 217 154,58 40,9 

10/05/2017 623,47 196,77 222 0 215 149,54 23,95 

11/05/2017 623,69 212,53 166 0 158 144,7 55,21 

12/05/2017 623,42 179,94 237 0 229 139,59 16,87 

13/05/2017 623,59 205,76 170 0 162 135,43 40,9 

14/05/2017 623,67 148,01 131 0 123 131,91 52,33 

15/05/2017 623,76 229,21 210 0 202 130,15 65,24 

16/05/2017 623,74 193,72 198 0 191 130,38 62,36 

17/05/2017 623,74 185 185 0 177 133,68 62,36 

18/05/2017 623,56 190,81 229 0 221 137,36 36,7 

19/05/2017 623,52 216,55 225 0 217 140,08 31,03 

20/05/2017 623,58 191,62 179 0 172 178,55 39,5 

21/05/2017 623,70 166,46 141 0 133 259,12 56,61 

22/05/2017 623,61 203,9 223 0 216 300,41 43,78 

23/05/2017 623,62 165,08 163 0 156 276,03 45,18 

24/05/2017 623,74 172,58 147 0 139 237,05 62,36 

25/05/2017 623,65 177,79 197 0 189 210,79 49,46 

26/05/2017 623,62 185,63 192 0 185 190,04 45,18 

27/05/2017 623,62 189 189 0 182 174,28 45,18 
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28/05/2017 623,60 206,83 211 0 203 163,71 42,38 

29/05/2017 623,57 219,63 226 0 218 155,4 38,1 

30/05/2017 623,68 232,38 209 0 202 149,76 53,81 

31/05/2017 623,65 236,52 243 0 235 146,35 49,46 

01/06/2017 623,62 193,63 200 0 192 144,97 45,18 

02/06/2017 623,66 183,56 175 0 175 142,69 50,93 

03/06/2017 623,72 193,73 181 0 173 140,62 59,49 

04/06/2017 623,81 146,33 127 0 120 139,13 72,47 

05/06/2017 623,66 234,94 267 0 259 137,57 50,93 

06/06/2017 623,57 201,9 221 0 214 135,42 38,1 

07/06/2017 623,59 194,17 190 0 182 133,55 40,9 

08/06/2017 623,61 201,28 197 0 190 131,11 43,78 

09/06/2017 623,65 145,45 137 0 129 127,8 49,46 

10/06/2017 623,73 177,13 160 0 152 125,25 60,96 

11/06/2017 623,66 189,07 204 0 197 124,35 50,93 

12/06/2017 623,72 138,73 126 0 119 123,44 59,49 

13/06/2017 623,69 180,63 187 0 179 123,94 55,21 

14/06/2017 623,70 174,08 172 0 164 127,03 56,61 

15/06/2017 623,69 176,92 179 0 171 131,12 55,21 

16/06/2017 623,63 147,27 160 0 152 134,01 46,66 

17/06/2017 623,62 167,8 170 0 162 132,66 45,18 

18/06/2017 623,60 187,83 192 0 184 126,62 42,38 

19/06/2017 623,62 193,17 189 0 181 120,9 45,18 

20/06/2017 623,66 186,56 178 0 170 117,62 50,93 

21/06/2017 623,71 191,65 181 0 174 115,55 58,09 

22/06/2017 623,71 193 193 0 186 113,27 58,09 

23/06/2017 623,73 147,28 143 0 135 111,11 60,96 

24/06/2017 623,76 186,37 180 0 173 109,71 65,24 

25/06/2017 623,65 189,5 213 0 206 108,7 49,46 

26/06/2017 623,67 151,28 147 0 139 107,69 52,33 

27/06/2017 623,64 177,63 184 0 177 106,34 48,06 

28/06/2017 623,66 193,28 189 0 181 104,85 50,93 

29/06/2017 623,64 188,72 193 0 186 104,02 48,06 

30/06/2017 623,69 186,65 176 0 168 103,88 55,21 

01/07/2017 623,76 184,93 170 0 162 103,35 65,24 

02/07/2017 623,80 143,56 135 0 128 102,62 71 

03/07/2017 623,72 140,87 158 0 150 101,73 59,49 

04/07/2017 623,69 180,63 187 0 179 100,92 55,21 

05/07/2017 623,64 182,35 193 0 185 100,25 48,06 

06/07/2017 623,60 167,55 176 0 168 99,56 42,38 

07/07/2017 623,65 185,53 175 0 167 98,38 49,46 

08/07/2017 623,69 183,56 175 0 167 97,46 55,21 

09/07/2017 623,78 147,21 128 0 120 96,69 68,12 

10/07/2017 623,71 182,07 197 0 189 96,14 58,09 

11/07/2017 623,66 159 170 0 162 96,3 50,93 

12/07/2017 623,68 184 180 0 173 94,05 53,81 
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13/07/2017 623,68 179 179 0 171 93,86 53,81 

14/07/2017 623,63 219,35 230 0 222 92,24 46,66 

15/07/2017 623,58 181,35 192 0 184 91,49 39,5 

16/07/2017 623,60 138,28 134 0 127 90,86 42,38 

17/07/2017 623,58 177,72 182 0 174 90,11 39,5 

18/07/2017 623,56 185,83 190 0 183 89,69 36,7 

19/07/2017 623,57 180,08 178 0 170 89,62 38,1 

20/07/2017 623,84 247 189 0 181 86,81 76,75 

21/07/2017 623,87 253,48 247 0 239 88,16 81,1 

22/07/2017 623,80 217,95 233 0 226 87,89 71 

23/07/2017 623,84 171,56 163 0 155 87,07 76,75 

24/07/2017 623,70 207,02 237 0 229 86,19 56,61 

25/07/2017 623,69 223,92 226 0 218 85,74 55,21 

26/07/2017 623,74 232,65 222 0 215 85,36 62,36 

27/07/2017 623,58 204,97 239 0 231 84,08 39,5 

28/07/2017 623,66 219,01 202 0 194 84,38 50,93 

29/07/2017 623,75 194,21 175 0 167 84,42 63,84 

30/07/2017 623,83 151,13 134 0 126 83,99 75,35 

31/07/2017 623,75 232,87 250 0 251 82,95 63,84 

01/08/2017 623,65 253,59 275 0 267 82,23 49,46 

02/08/2017 623,74 185,21 166 0 158 81,53 62,36 

03/08/2017 623,74 172 172 0 164 80,92 62,36 

04/08/2017 623,71 171,63 178 0 170 80,11 58,09 

05/08/2017 623,72 181,08 179 0 171 79,53 59,49 

06/08/2017 623,73 171,2 169 0 161 79,13 60,96 

07/08/2017 623,68 165,35 176 0 168 78,51 53,81 

08/08/2017 623,59 188,79 208 0 200 77,28 40,9 

09/08/2017 623,60 180,2 178 0 170 76,41 42,38 

10/08/2017 623,57 157,63 164 0 156 74,79 38,1 

11/08/2017 623,49 152,1 169 0 161 74,12 26,75 

12/08/2017 623,44 159,47 170 0 162 73,41 19,67 

13/08/2017 623,45 167,08 165 0 157 72,82 21,07 

14/08/2017 623,44 165,92 168 0 160 71,97 19,67 

15/08/2017 623,39 149,47 160 0 153 70,88 12,6 

16/08/2017 623,47 160,9 144 0 136 70,08 23,95 

17/08/2017 623,60 177,43 150 0 142 68,99 42,38 

18/08/2017 623,64 189,45 181 0 173 67,92 48,06 

19/08/2017 623,72 175,01 158 0 150 66,87 59,49 

20/08/2017 623,81 172,33 153 0 145 66,31 72,47 

21/08/2017 623,82 175,08 173 0 165 65,56 73,87 

22/08/2017 623,64 160,57 199 0 192 64,79 48,06 

23/08/2017 623,70 163,73 151 0 144 64,11 56,61 

24/08/2017 623,64 178,27 191 0 183 63,21 48,06 

25/08/2017 623,78 202,86 173 0 165 61,41 68,12 

26/08/2017 623,74 182,44 191 0 183 60,45 62,36 

27/08/2017 623,77 151,48 145 0 137 59,63 66,72 
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28/08/2017 623,70 200,95 216 0 208 59,01 56,61 

29/08/2017 623,66 170,55 179 0 171 57,58 50,93 

30/08/2017 623,67 165,08 163 0 155 56,39 52,33 

31/08/2017 623,69 176,28 172 0 164 55,85 55,21 

01/09/2017 623,72 238,37 232 0 224 56,96 59,49 

02/09/2017 623,70 177,72 182 0 174 56,29 56,61 

03/09/2017 623,73 149,48 143 0 135 55,42 60,96 

04/09/2017 623,70 200,52 207 0 199 54,36 56,61 

05/09/2017 623,71 175,2 173 0 165 53,8 58,09 

06/09/2017 623,74 145,37 139 0 131 53,43 62,36 

07/09/2017 623,65 143,79 163 0 155 55,74 49,46 

08/09/2017 623,67 189,28 185 0 177 55,68 52,33 

09/09/2017 623,67 143 143 0 135 55,31 52,33 

10/09/2017 623,72 143,65 133 0 125 54,13 59,49 

11/09/2017 623,62 187,7 209 0 201 52,82 45,18 

12/09/2017 623,64 206,28 202 0 194 51,97 48,06 

13/09/2017 623,66 262,28 258 0 250 51,35 50,93 

14/09/2017 623,57 285,9 305 0 297 53,75 38,1 

15/09/2017 623,44 284,57 312 0 304 54,08 19,67 

16/09/2017 623,48 214,45 206 0 198 54,66 25,35 

17/09/2017 623,56 174,9 158 0 150 54,41 36,7 

18/09/2017 623,52 305,55 314 0 306 54,19 31,03 

19/09/2017 623,52 349 349 0 341 55 31,03 

20/09/2017 623,43 319,02 338 0 330 54,52 18,27 

21/09/2017 623,46 334,25 328 0 320 52,01 22,47 

22/09/2017 623,44 336,83 341 0 333 51,46 19,67 

23/09/2017 623,58 267,51 238 0 230 51,01 39,5 

24/09/2017 623,62 143,45 135 0 127 50,88 45,18 

25/09/2017 623,57 320,47 331 0 323 51,06 38,1 

26/09/2017 623,46 330,74 354 0 346 50,74 22,47 

27/09/2017 623,52 351,73 339 0 332 49,75 31,03 

28/09/2017 623,61 361,98 343 0 335 46,78 43,78 

29/09/2017 623,68 365,93 351 0 343 45,88 53,81 

30/09/2017 623,64 237,44 246 0 238 47,84 48,06 

01/10/2017 623,75 308,5 285 0 277 57,5 63,84 

02/10/2017 623,83 381,13 364 0 356 78,61 75,35 

03/10/2017 623,75 391,87 409 0 401 107,91 63,84 

04/10/2017 623,81 387,85 375 0 367 139,96 72,47 

05/10/2017 623,74 364,95 380 0 372 141,96 62,36 

06/10/2017 623,69 393,35 404 0 396 117,15 55,21 

07/10/2017 623,60 352,9 372 0 364 93,47 42,38 

08/10/2017 623,73 160,66 133 0 125 82,13 60,96 

09/10/2017 623,72 362,8 365 0 357 74,82 59,49 

10/10/2017 623,70 418,72 423 0 415 67,88 56,61 

11/10/2017 623,77 431,05 416 0 408 64,23 66,72 

12/10/2017 624,00 212,54 163 0 155 61 100 
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13/10/2017 623,78 315,55 363 0 355 58,58 68,12 

14/10/2017 623,85 309,05 294 0 286 56,22 78,23 

15/10/2017 624,03 175,89 137 0 129 54,08 104,35 

16/10/2017 623,80 325,35 375 0 367 52,07 71 

17/10/2017 623,62 377,57 416 0 408 50,65 45,18 

18/10/2017 623,66 391,56 383 0 375 49,79 50,93 

19/10/2017 623,73 391,93 377 0 369 48,56 60,96 

20/10/2017 623,82 394,21 375 0 367 46,95 73,87 

21/10/2017 623,70 372,31 398 0 390 45,43 56,61 

22/10/2017 623,94 196,62 145 0 137 44,25 91,29 

23/10/2017 623,94 282 282 0 274 44,12 91,29 

24/10/2017 623,68 380,21 436 0 428 44,62 53,81 

25/10/2017 623,71 390,37 384 0 377 48,21 58,09 

26/10/2017 623,80 396,21 377 0 369 52,39 71 

27/10/2017 623,82 408,28 404 0 396 63,12 73,87 

28/10/2017 623,62 413,29 456 0 448 82,04 45,18 

29/10/2017 623,93 351,44 285 0 277 120,74 89,81 

30/10/2017 623,86 387,84 403 0 395 165,77 79,63 

31/10/2017 623,59 375,36 433 0 425 166,59 40,9 

01/11/2017 623,64 416,65 406 0 398 133,72 48,06 

02/11/2017 623,90 274,67 219 0 211 111,32 85,46 

03/11/2017 623,72 262,34 301 0 294 107,58 59,49 

04/11/2017 623,64 306,99 324 0 317 111,03 48,06 

05/11/2017 623,41 336,5 385 0 377 134,3 15,47 

06/11/2017 623,66 441,78 389 0 381 161,01 50,93 

07/11/2017 623,59 319,07 334 0 326 159,05 40,9 

08/11/2017 623,59 332 332 0 324 137,27 40,9 

09/11/2017 623,60 325,2 323 0 315 111,54 42,38 

10/11/2017 623,63 328,37 322 0 314 101,03 46,66 

11/11/2017 623,78 241,94 210 0 202 92,23 68,12 

12/11/2017 623,75 257,63 264 0 256 89,86 63,84 

13/11/2017 623,38 406,64 485 0 477 92,93 11,2 

14/11/2017 623,52 420,51 391 0 383 93,81 31,03 

15/11/2017 623,60 264,9 248 0 240 88,8 42,38 

16/11/2017 623,56 320,55 329 0 321 79,17 36,7 

17/11/2017 623,62 429,62 417 0 409 75,42 45,18 

18/11/2017 623,86 233,27 182 0 174 73,39 79,63 

19/11/2017 623,61 151,64 205 0 197 71,88 43,78 

20/11/2017 623,57 246,55 255 0 247 72,36 38,1 

21/11/2017 623,77 327,59 285 0 277 81,3 66,72 

22/11/2017 623,72 346,24 357 0 349 115,66 59,49 

23/11/2017 623,74 325,28 321 0 313 236,62 62,36 

24/11/2017 623,76 324,28 320 0 312 381,63 65,24 

25/11/2017 623,65 292,5 316 0 308 387,95 49,46 

26/11/2017 623,61 158,55 167 0 159 303,61 43,78 

27/11/2017 623,53 247,1 264 0 256 276,43 32,43 
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28/11/2017 623,66 367,55 340 0 332 310,01 50,93 

29/11/2017 623,69 422,37 416 0 408 304,26 55,21 

30/11/2017 623,78 314,21 295 0 287 251,76 68,12 

01/12/2017 623,68 303,7 325 0 317 237,87 53,81 

02/12/2017 623,70 341,17 337 0 329 416,51 56,61 

03/12/2017 623,76 210,85 198 0 190 801,11 65,24 

04/12/2017 623,79 449,48 443 0 435 1007,43 69,6 

05/12/2017 623,89 473,41 452 0 444 855,98 83,98 

06/12/2017 623,69 355,18 398 0 390 603,51 55,21 

07/12/2017 623,68 374,92 377 0 369 447,38 53,81 

08/12/2017 623,77 424,21 405 0 397 391,27 66,72 

09/12/2017 623,76 347,8 350 0 342 376,32 65,24 

10/12/2017 623,66 324,7 346 0 338 376,51 50,93 

11/12/2017 623,71 430,65 420 0 412 368,09 58,09 

12/12/2017 623,86 451,06 419 0 411 330,31 79,63 

13/12/2017 623,75 381,5 405 0 397 290,74 63,84 

14/12/2017 623,51 363,96 415 0 407 270,48 29,55 

15/12/2017 623,89 493,02 412 0 404 256,07 83,98 

16/12/2017 623,87 347,72 352 0 344 247,58 81,1 

17/12/2017 623,68 161,38 202 0 194 252,81 53,81 

18/12/2017 623,74 370,73 358 0 350 263,45 62,36 

19/12/2017 623,57 328,89 365 0 357 264,17 38,1 

20/12/2017 623,63 346,73 334 0 326 253,89 46,66 

21/12/2017 623,58 400,35 411 0 403 240,71 39,5 

22/12/2017 623,51 255,19 270 0 262 229,88 29,55 

23/12/2017 623,49 184,83 189 0 181 227,44 26,75 

24/12/2017 623,56 143,81 129 0 121 231,25 36,7 

25/12/2017 623,61 140,53 130 0 122 229,37 43,78 

26/12/2017 623,72 246,38 223 0 215 223 59,49 

27/12/2017 623,57 212,17 244 0 237 226,91 38,1 

28/12/2017 623,43 204,49 234 0 226 270,07 18,27 

29/12/2017 623,53 209,06 188 0 180 323,88 32,43 

30/12/2017 623,61 163,9 147 0 139 316,53 43,78 

31/12/2017 623,65 154,45 146 0 138 284,17 49,46 

01/01/2018 623,47 201,04 239 0 231 285,03 23,95 

02/01/2018 623,51 231,33 223 0 215 287,32 29,55 

03/01/2018 623,62 267,26 244 0 236 286,76 45,18 

04/01/2018 623,42 235,87 278 0 270 317,13 16,87 

05/01/2018 623,70 431,14 372 0 364 387,77 56,61 

06/01/2018 623,68 370,83 375 0 367 499,36 53,81 

07/01/2018 623,71 186,37 180 0 172 571,81 58,09 

08/01/2018 623,91 447,94 405 0 397 542,25 86,94 

09/01/2018 623,61 399,76 464 0 456 507,83 43,78 

10/01/2018 623,43 249,04 287 0 280 476,69 18,27 

11/01/2018 623,50 187,7 173 0 165 406,34 28,15 

12/01/2018 623,49 245,92 248 0 240 339,9 26,75 
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13/01/2018 623,64 267,71 236 0 228 304,01 48,06 

  
14/01/2018 

623,72 207,01 190 0 182 284,82 59,49 

15/01/2018 623,59 232,34 260 0 252 276,53 40,9 

16/01/2018 623,47 286,77 312 0 304 280,4 23,95 

 Media 246,63 246,72 0 238,94 181,65 50,80 

 Desv.  76,44 79,05 0 79,05 100,35 12,65 

 


