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APRESENTAÇÃO 
 

O presente relatório apresenta, de forma detalhada, os resultados obtidos durante a execução 

do projeto “Ordenamento Sustentável da Aquicultura no Reservatório de São Simão” através da 

compilação de todos os estudos técnicos-científicos realizados com vistas à atender o objetivo do 

referido projeto, ou seja, seleção e implantação de parques e áreas aquícolas no reservatório da Usina 

Hidrelétrica (UHE) de São Simão, Rio Paranaíba, Minas Gerais/Goiás. 

 Os estudos desenvolvidos durante o projeto geraram vários relatórios técnicos-científicos que 

estão apresentados, no presente relatório, em 12 capítulos. Trata-se de estudos envolvendo as 

temáticas Georreferenciamento, Uso do Solo, Qualidade da Água, Aspectos Limnológicos, 

Comunidade Zooplanctônica, Cadeia Produtiva da Pesca, Ordenamento da Piscicultura, Batimetria e 

Morfometria do Reservatório, Medição de Vazão, Batimetria dos Polígonos e Parques Aquícolas, todas 

de extrema importância para cumprir com o objetivo do projeto. 

 

PREFÁCIO 
 

Na qualidade de coordenador do Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios (LGAR) da 

UFMG, tenho conduzido diversos tipos de pesquisas em vários reservatórios brasileiros, ao longo dos 

últimos 35 anos. Esta experiência permite-me constatar que a maioria dos grandes reservatórios 

brasileiros apresenta duas características peculiares: (1) são sistemas que estão sofrendo graves 

impactos ambientais; (2) são sistemas construídos e mantidos em função de um ou dois usos 

preponderantes. Hoje, estou convicto que é um erro pensar que os usos múltiplos de um reservatório - 

se estiverem desenhados e planejados dentro do moderno conceito de sustentabilidade - irão piorar o 

cenário de degradação ambiental. Pelo contrário, manter um reservatório só para a produção de 

hidroeletricidade não tem contribuído para evitar a sua rápida degradação ambiental. 

A gradual transformação dos grandes rios brasileiros em "cascatas de reservatórios", como o 

que ocorreu no Rio Paranaíba, é responsável por uma série de graves impactos ambientais. Dentre 

esses impactos, podemos citar a perda da biodiversidade, o grande desmatamento de florestas 

tropicais que são inundadas pelo barramento, a piora da qualidade da água com o inexorável 

aparecimento e progresso da eutrofização, dentre outros. Hoje, é muito comum deparar-se com 

grandes superfícies de água represadas totalmente eutrofizadas, dominadas com cianobactérias e 

outras microalgas que causam uma série de problemas ambientais e de saúde pública. 

O Brasil dispõe atualmente de, aproximadamente, 8,5 milhões de hectares de águas interiores 

represadas, sejam públicas, sejam privadas. Há uma série de evidências científicas comprovando a 
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enorme queda na atividade de pesca (após um crescimento efêmero da pesca nos primeiros anos de 

barramento) nos reservatórios brasileiros. 

A pesca não caiu somente nos reservatórios brasileiros. A produção mundial de pescado 

estagnou-se e, em alguns casos, vem decrescendo ano após ano. Isso é válido para todos os 

continentes, e mesmo para a pesca praticada nos oceanos. A aquicultura, ao contrário, vem 

experimentando taxas de crescimento anuais de até dois dígitos porcentuais em várias partes do 

mundo, notadamente nos países asiáticos, tais como China, Índia, Vietnã e Malásia. Dentre as 

espécies cultivadas de maior produção, podemos citar as carpas asiáticas e as tilápias africanas.  

Nos anos 70 e 80, o governo federal e os Estados investiram grandes somas de recursos no 

estabelecimento de programas de repovoamento e recomposição da ictiofauna nativa dos 

reservatórios. Apesar de alguns casos isolados de sucesso, o fato é que essas ações não foram 

capazes de recompor a pesca nesses grandes lagos artificiais num patamar comparável ao que havia 

antes do barramento. 

Pode-se, então, concluir que são necessárias novas ações e políticas públicas para buscar 

alternativas para desfrutar o potencial desses lagos para a produção de peixes. A evolução da 

tecnologia de produção, o avanço da genética e a existência de mercados firmes abriram uma nova era 

na aquicultura: os parques aquícolas que usam o cultivo intensivo de peixes em tanques-rede em 

reservatórios. Um dos melhores modelos zootécnicos existentes hoje, em todo o mundo, é o uso da 

tilápia, variedade tailandesa, nesses projetos. E são boas as perspectivas de uso de várias espécies 

nativas brasileiras, a médio prazo. Entretanto, o excesso de entusiasmo, a falta de conhecimentos 

técnico-científicos adequados, a não observância da real capacidade de suporte do sistema ou, ainda, 

a falta ou total inexistência de planejamento estratégico levaram vários empreendimentos aquícolas de 

grande porte ao fracasso econômico e ambiental. Vários casos de insucesso são relatados na literatura 

especialmente na Ásia e na América Central. O cultivo de camarões no Nordeste do Brasil é um bom 

exemplo nesse sentido. Como toda atividade econômica, o cultivo intensivo de peixes em tanques-rede 

impõe uma série de pré-requisitos que devem ser rigorosamente observados e aplicados. 

A criação da Secretaria Especial da Pesca, em 2003, e, mais tarde, a sua transformação em 

Ministério da Pesca e Aquicultura, em 2009, possibilitaram o lançamento de diversos instrumentos 

legais e de ações de governo que visam o ordenamento, o fomento e um melhor controle da atividade 

aquícola em grandes reservatórios com águas de domínio da União. Ao contrário do que muitos 

pensam, esses instrumentos não visam somente fomentar a instalação de projetos de tanques-rede em 

reservatórios. Esses instrumentos lançaram as bases para um crescimento sustentável da atividade 

aquícola nos reservatórios brasileiros. E, graças a eles, uma virtual "favelização" das águas dos 

reservatórios, com a proliferação descontrolada de empreendimentos aquícolas, está sendo evitada. O 

presente estudo enquadra-se nessa visão e é fruto do Edital 18-2010, lançado pelo Conselho Nacional 
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de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) que vem financiando projetos com o objetivo de 

ordenar e planejar o desenvolvimento da aquicultura nos reservatórios brasileiros. 

Nas próximas páginas, o leitor irá descobrir o enorme potencial que o Reservatório de São 

Simão possui para hospedar grandes projetos sustentáveis em aquicultura intensiva de tanques-rede. 

Entretanto, ele também irá descobir que a rápida degradação ambiental que o reservatório vem 

sofrendo impede a plena realização desse potencial.  

A obra reúne uma série de investigações coordenadas e integradas com o objetivo primordial 

de selecionar áreas mais adequadas para implantar parques aquícolas no Reservatório de São Simão. 

Por outro lado, nosso leitor irá constatar os problemas enfrentados pelos empreendimentos aquícolas 

existentes no Reservatório. O estudo ainda traz algumas novidades importantes e inéditas nos projetos 

anteriores que visam à delimitação de parques aquícolas já conduzidos pelo LGAR-UFMG em outros 

reservatórios. A mensuração real das vazões nos principais braços e em vários pontos do eixo central, 

o uso de um modelo zootécnico para estimar a capacidade de suporte das áreas de produção e um 

estudo mais aprofundado da cadeia da pesca e da aquicultura no entorno do reservatório são alguns 

exemplos dessas inovações. 

O presente relatório tem como objetivo descrever e detalhar o trabalho de um conjunto variado 

de especialistas atuantes dentro e fora da UFMG. Nesse ponto, gostaria de agradecer a todos os 

integrantes do LGAR e os inúmeros pesquisadores, técnicos, bolsistas de outros grupos de pesquisas 

(EPAMIG, Limnea-UFMG, Unesco-HidroEX, Unifei), bem como as empresas de consultoria que 

prestaram serviços de apoio complementares não menos importantes (Água Doce, Biótopos e SIGA). 

Gostaria de citar aqui o nome do técnico Cid Antônio Morais Jr. com quem compartilho a rotina dos 

trabalhos do LGAR ao longo de mais de 20 anos. A sua capacidade de organização e de planejamento, 

seja no campo seja no laboratório, foi fundamental para toda a equipe. 

Gostaria de agradecer, de modo especial, a Dra. Elizabeth Lomelino Cardoso, pesquisadora da 

EPAMIG, minha primeira chefe e companheira de início de carreira, que foi uma pessoa 

importantíssima, sob todos os aspectos, para que o presente projeto chegasse aos objetivos propostos. 

É importante agradecer também à bióloga Ana Carolina Pimentel Santos pela sua ajuda na 

diagramação, revisão e impressão desse documento em tempo recorde.  

 

Ricardo Motta Pinto-Coelho, Prof. Dr. 
Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios - LGAR 

Instituto de Ciências Biológicas - ICB 
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A aquicultura é o cultivo ou a criação de organismos cujo ciclo de vida, em condições naturais, 

ocorre total ou parcialmente em meio aquático (BRASIL, 2003). Segundo o Ministério da Pesca e 

Aquicultura (MPA), as técnicas utilizadas nesse tipo de cultivo são consideradas tão antigas, que 

alguns registros indicam que os egípcios já desenvolviam a criação de tilápias há cerca de quatro mil 

anos. Embora a aquicultura seja praticada pelo homem há milhares de anos, sobretudo para fins de 

consumo, o estabelecimento dessa atividade nos reservatórios brasileiros demandam, ainda, de um 

fortalecimento da base científica relacionada principalmente à sustentabilidade ambiental desse tipo de 

empreendimento. Hoje, a maioria das pesquisas sobre ictiologia e pesca nos reservatórios brasileiros 

estão voltadas a aspectos ligados à biologia da conservação e não no desenvolvimento de tecnologias 

de produção (AGOSTINHO et al., 2007). 

Considerando o organismo cultivado e o ambiente do cultivo, as atividades aquícolas podem ser 

subdivididas em Malacocultura (cultivo de ostras, caramujos, mexilhões, e vieiras), Algicultura (cultivo 

de algas), Carcinicultura (cultivo de camarões, siris e caranguejos), Ranicultura (cultivo de rãs), a 

criação de jacarés e a Piscicultura (cultivo de peixes em água doce e marinha) (MPA, 2012). De 

maneira geral, o cultivo de peixes pode ser realizado de maneira extensiva e intensiva. Segundo Rotta 

e Queiroz (2003), entre as técnicas intensivas, o cultivo em tanques-rede é considerado uma técnica 

mais simples e barata, quando comparada com ao cultivo de peixes em viveiros de terra (forma 

tradicional), pois evita o alagamento de novas áreas, reduzindo os gastos com a produção de viveiros. 

O cultivo de peixes em tanques-rede é uma modalidade de piscicultura intensiva que troca o 

uso de tanques escavados pelo uso do espaço em laminas d’água que já existem, sejam elas naturais, 

como os rios, ou artificiais, como os reservatórios. Nessa modalidade de cultivo, são necessários 

menos investimentos financeiros relacionados à instalação para garantir o funcionamento da técnica, 

uma vez que o local para a criação já se encontra disponível na natureza ou já foi preparado pelo 

homem (reservatórios de empreendimentos hidrelétricos). Assim, o interesse por esse sistema de 

piscicultura cresce, principalmente, em função da disponibilidade dos recursos hídricos represados, 

oriundos da construção das usinas hidrelétricas e do maior volume de produção, garantindo quantidade 

e regularidade que o mercado exige (MALLASEN et al., 2008). 

O Brasil possui um enorme potencial para aquicultura devido a seu grande potencial hídrico e 

seus climas favoráveis, sendo um dos poucos países que tem condições de atender à crescente 

demanda mundial por produtos de origem pesqueira, sobretudo por meio da aquicultura (MPA, 2012). 

Trata-se de um país que vem apresentando significativo crescimento da produção de pescado nos 

últimos anos, passando de 278 mil toneladas em 2003 para 415 mil em 2009, representando 35% de 

incremento em menos de uma década (MPA, 2010).  Além de contribuir com a produção de pescado, a 
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piscicultura vem sendo considerada uma das melhores alternativas para diminuir a pressão da pesca 

sobre os estoques pesqueiros naturais, como também para reduzir os impactos negativos que a 

exploração pesqueira indiscriminada pode causar nos ecossistemas aquáticos (ROTTA e QUEIROZ, 

2003). 

Visando compensar a gama de impactos negativos causados pela instalação de barragens de 

rios para construção de usinas hidrelétricas, o Poder Público impõe condições aos empreendedores, 

sendo uma dessas, o aproveitamento dos reservatórios para o desenvolvimento da piscicultura. Depois 

da aprovação do decreto N°4.895, que dispõe sobre a autorização do uso de águas públicas para 

aquicultura, e da Instrução Normativa Nº. 8, que estabelece diretrizes para a implementação de 

parques aquícolas, a piscicultura em tanques-rede vem recebendo incentivo dos setores públicos e 

privados. 

 O Governo Federal, por exemplo, através da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca 

(SEAP), pretende ocupar 1% da área dos reservatórios hidrelétricos com a criação de peixes em 

tanque rede (SOUZA, 2006). Esse incentivo justifica-se pelo fato dos reservatórios apresentarem 

grandes volumes de água e estarem geralmente associadas a rios que tem sempre água fluindo em 

seu leito, proporcionando uma melhor renovação da água, maior capacidade de produção e melhor 

qualidade do pescado. Segundo o MPA (2012), o uso dos reservatórios para aquicultura de forma 

ordenada e planejada é uma forma de evitar impactos ambientais indesejados e de garantir o uso 

múltiplo das águas. 

No entanto, esse é um tema que gera bastante polêmica entre os órgãos ambientais e os 

empreendimentos, pois apesar da piscicultura nesses locais ter um impacto econômico e social 

positivo, por poder abrir novas frentes de geração de renda à população ribeirinha, os impactos 

negativos sobre a qualidade da água e a biota (principalmente a ictiofauna) é grande.  

Os resíduos gerados por essa atividade (alimentos não ingeridos e produtos do metabolismo) 

são liberados diretamente no ambiente aumentando principalmente a concentração de nitrogênio e 

fósforo na água favorecendo a proliferação de algas (MALLASEN et al., 2008). Esse processo é 

chamado eutrofização artificial e pode desencadear uma deterioração da qualidade da água, 

modificando a estrutura da biota aquática e comprometendo o equilíbrio do ecossistema (MALLASEN 

et al., 2008). A eutrofização ainda pode inviabilizar o próprio empreendimento devido a liberação de 

toxinas por certos tipos de algas (“algas azuis”), que são extremamente prejudiciais à saúde, e outras 

que produzem metabólitos causadores de sabor/odor de mofo na carne do peixe (MALLASEN et 

al.,2008). 

Para que o desenvolvimento das práticas de piscicultura em tanques-rede nos reservatórios do 

Brasil seja realizado com bases sustentáveis, é preciso que diretrizes sólidas com embasamento 

tecnológico e científico sejam criadas para conduzir essa atividade (ROTTA e QUEIROZ, 2003). Assim, 
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é possível conciliar o bom aproveitamento do reservatório (aumento na produção de peixes), que 

favorece a expansão da aquicultura no país, com a conservação do ecossistema envolvido, 

minimizando os danos à biota local, a alteração da paisagem e os impactos socioeconômicos.  

A piscicultura em tanques-rede, quando planejada e manejada de maneira adequada, pode 

possibilitar a sua expansão de forma ecologicamente responsável, promovendo vários benefícios 

socioeconômicos e ambientais (ROTTA e QUEIROZ, 2003).  Diante isso, a elaboração e execução de 

projetos que tenham como objetivo reduzir o impacto ambiental desses sistemas de produção é de 

extrema importância para o desenvolvimento sustentável de atividades aquícolas, incluindo a 

piscicultura. 

O projeto "Ordenamento Sustentável da Atividade de Aquicultura no Reservatório de São 

Simão, Minas Gerais/Goiás" enquadra-se nessa visão e é fruto do Edital MCT/CNPq/CT Hidro/MPA nº 

18/2010, lançado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) que 

vem financiando projetos com o objetivo de ordenar e planejar o desenvolvimento da aquicultura nos 

reservatórios brasileiros. Mas por que estudar o potencial do reservatório da UHE de São Simão para a 

prática da aquicultura intensiva? A decisão de estudar a viabilidade da implantação de áreas aquícolas 

nesse ambiente liga-se a uma série de fatores favoráveis: 

 

a) trata-se de um dos quatro maiores reservatórios do estado de Minas Gerais; 

 

b) o Rio Paranaíba, assim como seus principais tributários, garante uma vazão média que é bem 

superior às vazões dos dois maiores reservatórios mineiros, ou seja, Furnas e Três Marias; 

 

c) existem no reservatório de São Simão, principalmente do lado de Goiás, diversos empreendimentos 

aquícolas que vêm crescendo tanto em produção quanto em faturamento, ano após ano, mas que 

demandam um maior ordenamento de suas atividades; 

 

d) o clima da região é caracterizado pela ocorrência de temperaturas adequadas para o cultivo em 

tanques-rede durante todo o ano (ao contrário de Furnas, por exemplo); 

 

e) vários estudos já constataram o pleno estabelecimento da tilápia como um importante componente 

da ictiofauna local. 

 

O referido projeto teve início no ano de 2010 e foi coordenado pelo Prof. Dr. Ricardo Motta 

Pinto Coelho, coordenador do Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios (LGAR) do Instituto 

de Ciências Biológicas (ICB) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).  



9 
 

 
Relatório Final do Projeto “Ordenamento Sustentável da Aquicultura no Reservatório de São Simão – MG/GO” 

Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios – LGAR 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG - Instituto de Ciências Biológicas – ICB  
 (31) 3409-2574 http://ecologia.icb.ufmg.br/lgar/ 

Além da participação dos integrantes do LGAR, o projeto contou com contribuições 

significativas de inúmeros pesquisadores, especialistas, bolsistas, e técnicos atuantes dentro e fora da 

UFMG. Estudos essenciais para o cumprimento do objetivo do referido projeto foram conduzidos por 

grupos de pesquisa da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), do Laboratório 

de Limnologia, Ecotoxicologia e Ecologia Aquática da UFMG (LIMNEA), da Fundação Centro 

Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas (UNESCO-HidroEX) e da 

Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), bem como pelas empresas de consultoria Água Doce 

Consultoria e Análise, Biótopos Geoprocessamento e Meio Ambiente Ltda. e SIGA - Serviços 

Integrados em Gestão Ambiental.   

O projeto envolveu duas fases distintas: (a) conhecimento da cadeia da pesca e da aquicultura 

no reservatório de São Simão e (b) o desenvolvimento de uma nova proposta para o desenvolvimento 

sustentável da aquicultura nesse ambiente.  Para que esses dois objetivos fossem atingidos uma série 

de etapas tiveram que ser vencidas (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1 – Etapas executadas para alcançar o objetivo do projeto “Ordenamento Sustentável da Aquicultura no 
reservatório de São Simão, Minas Gerais/Goiás”. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 
 

 O Projeto “Ordenamento Sustentável da Atividade de Aquicultura no Reservatório de São Simão, 

Minas Gerais/Goiás” teve como objetivo a execução de um estudo multidisciplinar visando à 

demarcação de áreas propícias para o desenvolvimento de projetos de aquicultura intensiva – tanques-

rede – no reservatório da Usina Hidrelétrica (UHE) São Simão.   

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Para atender ao objetivo geral, foram executados estudos técnicos que levaram em conta os 

seguintes objetivos específicos estabelecidos no Anexo I – Termos de Referência do Edital 

MCT/CNPq/CT-Hidro/MPA nº 18/2010:  

 

a) Descrever a inserção regional do reservatório e levantar o arcabouço legal aplicado à aquicultura;  

b) Diagnosticar a socioeconomia da área e as formas de ocupação da região;  

c) Caracterizar os meios físicos e bióticos;  

d) Realizar modelagem ambiental e hidrodinâmica do reservatório; 

e) Verificar a capacidade de suporte para produção de pescado;  

f) Indicar os polígonos aquícolas. 

 

3. ÁREA DE ESTUDO 
 

O Rio Paranaíba é um dos formadores do Rio Paraná. Até a junção ao Rio Grande, seu curso tem 

aproximadamente, 1.070 km. Divide-se em três trechos: Alto Paranaíba‚ Médio Paranaíba e Baixo 

Paranaíba. No limite dos estados de Minas Gerais e Goiás, no Baixo Paranaíba, situa-se a Usina 

Hidrelétrica (UHE) de São Simão. 

O Reservatório da Usina Hidrelétrica de São Simão está localizado no Rio Paranaíba na divisa dos 

estados de Minas Gerais e Goiás, sendo o último de uma série de reservatórios assentados sobre esse 

curso d'água ajusante dos reservatórios Emborcação, Itumbiara e Cachoeira Dourada (Figura 2). Pode 

ser considerado como de grande porte, com área inundada superior a 700 km² (Tabela 1). 
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Figura 2 - Reservatório de São Simão (MG/GO). 
Fonte: PINTO-COELHO et al., 2011. 

 

A Bacia Hidrográfica do Reservatório de São Simão é uma das maiores dentre os reservatórios 

do Brasil, englobando a maior parte do estado de Goiás. Os diferentes tributários do lado goiano (Rio 

Alegre, Rio Preto, Rio São Francisco, Rio dos Bois e Rio Meia Ponte) drenam uma das áreas de maior 

atividade agrícola do Brasil. Por outro lado, os tributários do lado mineiro, notadamente o Rio Tijuco e 

Rio Prata, além de receberem águas servidas de cidades de médio a grande portes, tais como Ituiutaba 

e Uberlândia ainda drenam extensas áreas de intensa atividade agropastoril. 

O cartograma representado na Figura 3A representa a posição do reservatório de São Simão 

no sistema de drenagem do rio Paranaíba, principalmente em relação aos reservatórios já existentes 

nessa bacia; a Figura 3B ilustra os principais reservatórios localizados no rio Paranaíba bem como a 

malha viária utilizada para o acesso aos pontos de coletas localizados nos principais tributários do 

reservatório de São Simão, um fator essencial para a delimitação da estratégia de coletas. 

 

Tabela 1 – Informações morfométricas e hidrológicas sobre o reservatório de São Simão. 

Variáveis Valor 

1 Área do Reservatório (km²) 722,25 

2 Área de Drenagem (km²) 171,000 (Estimativa CEMIG) 

3 Profundidade Máxima (m) 127 

4 Vazão Máxima (m³/s) 24.000 

5 Altitude (m) 404 

6 Localização 
Latitude S 1901’05’’ 

Longitude W 50 29’57’’ 

Fonte: CEMIG (Modificado por PINTO-COELHO, 2004). 
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Figura 3A - Cartograma ilustrando a localização do reservatório de São 
Simão nos estados de MG e GO, a bacia de drenagem e a rede de 
tributários. A estimativa de área de drenagem fornecida no mapa refere-se 
apenas aos tributários diretos do reservatório.  

 

 
Figura 3B – Cartograma ilustrando os principais reservatórios localizados no rio Paranaíba 
bem como a malha viária utilizada para o acesso aos pontos de coletas localizados nos 
principais tributários do reservatório de São Simão. 
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4. RELATÓRIOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS 
 

A seguir serão apresentados os relatórios técnico-científicos elaborados durante o Projeto 

“Ordenamento Sustentável da Atividade de Aquicultura no Reservatório de São Simão”.  Os estudos 

estão organizados em 12 capítulos no presente relatório. São eles: 

 

Capítulo I – Caracterização e matriz física do Reservatório de São Simão (Georreferenciamento e 

Geografia do Uso do solo) 

Capítulo II - Reconhecimento das principais formas de uso do solo na orla do reservatório de São 

Simão 

Capítulo II – Programa de Avaliação da Qualidade da Água e dos Aspectos Limnológicos do 

Reservatório de São Simão, Minas Gerais – Goiás 

Capítulo IV - A Comunidade Zooplanctônica como Indicadora da Qualidade de Água no Reservatório 

de São Simão, Minas Gerais – Goiás 

Capítulo V - Cadeia Produtiva da Pesca, Aquicultura e Estudos Ecotoxicológicos no Reservatório de 

São Simão, Minas Gerais/Goiás 

Capítulo VI - Ordenamento da Piscicultura no Reservatório de São Simão 

Capítulo VII - Batimetria e Morfometria do Reservatório de São Simão 

Capítulo VIII - Medição de Vazão no Reservatório de São Simão 

Capítulo IX - Batimetria dos Polígonos das Áreas-Alvo do Reservatório de São Simão 

Capítulo X - Modelagem Hidrodinâmica e Avaliação da Capacidade de Suporte para Aquicultura 

Intensiva em Tanques Rede no Reservatório de São Simão (MG/GO) 

Capítulo XI - Parques Aquícolas do Reservatório de São Simão 

Capítulo XII – Lançamento do Pólo Aquícola no Reservatório de São Simão 
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CAPÍTULO I 

Caracterização e Matriz Física do Reservatório 

de São Simão 

(Georreferenciamento & Geografia do Uso do 

Solo) 

 
 

Executor/Consultor: 
Biótopos Geoprocessamento e Meio Ambiente Ltda. 

CNPJ: 15.208.305/0001-60 
biotoposgeoemeioambiente@gmail.com 
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1. Considerações iniciais 
 

O presente trabalho apresenta o relatório de consultor do projeto de pesquisa “Ordenamento 

Sustentável da Atividade de Aquicultura no Reservatório de São Simão, Minas Gerais – Goiás”, 

processo: 561275/2010-6. A consultoria prestada pela empresa BIOTOPOS – 

GEOPROCESSAMENTO E MEIO AMBIENTE, foi desenvolvida de novembro de 2011 a maio de 2012 

com os seguintes objetivos: (a) delimitar a zona de depleção do reservatório; (b) elaborar o mapa de 

uso do solo segundo especificações repassadas pela equipe científica do projeto; (c) prover a 

delimitação das áreas de segurança ao redor dos pontos de captação de água e dos locais de 

travessia de balsas e (d) propor as áreas potencialmente favoráveis para a implantação de parques 

aquícolas através da sobreposição de planos de informação geográfica contendo fatores restritivos 

recomendados pelo Ministério da Pesca. 

O conjunto destes trabalhos compõe o presente relatório intitulado: Caracterização de matriz física 

do reservatório (Georreferenciamento e geografia do uso do solo). Os dados de campo foram 

repassados pela equipe do projeto e foram a base para a elaboração do trabalho.  

Os resultados se encontram descritos ao longo deste bem como a metodologia empregada para 

cada etapa do trabalho. Em anexo foi entregue à equipe do projeto um DVD com toda a base de dados 

geradas neste trabalho no formato .SHP (shapefile) em atendimento as especificações do contrato. 

 
2. Introdução 

 
Confundindo–se com a própria história da humanidade o consumo de carne de peixe é um dos 

hábitos alimentares mais antigos do homem e está presente em todas as culturas ao redor do mundo. 

Em países mais antigos como a japonesa, por exemplo, devido a geografia do país que formado por 

um grande número de ilhas, a pesca sempre foi de extrema importância econômica e cultural.  

O consumo de carne de peixe está aumentando em todo o mundo pois o avanço dos estudos 

sobre nutrição humana têm associado o consumo desse alimento com o aumento da longevidade, 

principalmente porque a carne de peixe tem um baixo teor de gorduras e garante, entre outros 

aspectos, um bom funcionamento do sistema endócrino do corpo humano.  

A carne de peixe além de constituir-se em uma excelente fonte de proteína animal, também contém 

níveis acentuados de vitaminas A e D, magnésio, fósforo e de outros sais minerais, que são 

amplamente reconhecidos como complementos indispensáveis à alimentação humana. Estudos 

recentes comprovam que o peixe gordo contém um tipo de ácido que garante benefícios para o 

desenvolvimento do cérebro dos fetos e recém-nascidos, o ômega-3.  

Apesar do consumo de carne de peixe estar tão presente na cultura de quase todos os países do 

mundo, a criação peixes em cativeiro é uma técnica relativamente nova. Isto ocorre devido ao planeta 

terra ter mais de 70% de sua superfície coberta de água. Assim, não faltam locais potencialmente 
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próprios para a pesca e, caso a quantidade de pescado diminuísse em um local específico, bastava 

uma pequena mudança para estabelecer nova fonte de produção. Esse comportamento foi 

drasticamente alterado após a revolução industrial, devido ao grande crescimento demográfico. Assim, 

houve, um aumento considerável do consumo de proteína animal o que fez com que a pesca extrativa 

tornasse se insuficiente para suprir a demanda mundial por pescado.  

A depleção dos estoques de pesca - em escala mundial - tem exigido a adoção de novas formas de 

produção, tais como a criação de peixes em cativeiro. Outro fator que deve ser considerado são as 

restrições legais impostas pelos governos como a proibição de pescas em período de reprodução 

conhecido como piracema e a criação de diversas reservas da vida aquática ao redor do mundo que 

objetivam conservar a biodiversidade e coibir a pesca predatória. 

De Acordo com Vieira (2009), a utilização de reservatórios para a criação de peixes em tanques-

rede tem sido uma alternativa promissora, principalmente em Minas Gerais, devido ao elevado número 

de represas distribuídas no estado, além da alta rentabilidade e do baixo tempo de retorno do 

empreendimento. Dessa forma é de grande interesse, tanto para o governo estadual como federal, a 

delimitação de parques aquícolas no estado com o objetivo de incentivar a produção e estabelecer uma 

convivência harmônica entre os tanques-redes instalados e os demais usos do reservatório como, por 

exemplo, captação, uso e ocupação do entorno da represa, a navegação e locais onde a implantação 

dos viveiros não é viável devido a diminuição da profundidade nos períodos de menor nível no 

reservatório, conhecidos como áreas de depleção. 

Segundo Macêdo (2007), ocorre uma perda de qualidade da água notável ao redor de 

empreendimentos aquícolas. Essa perda de qualidade é devida ao acúmulo de restos de alimentos, 

fezes, metabólitos excretados, e o eventual uso de drogas e outros produtos químicos que são 

inevitáveis em empreendimentos piscícolas. Também é necessário que seja evitado o uso conflitivo 

entre diferentes tipos de usos dos reservatórios tais como o turismo e lazer e a aquicultura intensiva. 

Assim, deve-se manter uma distância considerável entre diferentes usos.  

A captação de água e a aquicultura são dois tipos de usos da água potencialmente conflitantes. A 

operação dos moto-bombas, variando de acordo com a potência instalada, causa grande turbulência na 

água e elevado barulho que pode ser extremamente prejudicial aos peixes. Por outro lado, os excretas, 

metabólitos e restos de ração irão prejudicar a qualidade da água usada, por exemplo, para usos 

domésticos e mesmo usos industriais. 

Outro fator muito importante a ser considerado durante a implantação dos criatórios de peixes em 

reservatórios refer-se aos padrões de uso e ocupação do entorno da represa. Locais situados próximos 

a culturas agrícolas de grande extensão, a cidades ou nas proximidades indústrias não são indicados 

para a prática de criação em tanques-rede, pois a água desse ambientes pode estar contaminada com 

efluentes contendo resíduos de defensivos agrícolas, esgoto doméstico e industrial. Essa convivência 
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entre usos confiltantes certamente prejudica o desenvolvimento dos peixes e, por conseguinte, o 

sucesso do empreendimento (CODEVASF, 2008).  

O aporte de sedimentos para o reservatório por meio das enxurradas aumentando a quantidade de 

sólidos suspensos, a transparência e a turbidez, que segundo Macêdo (2007) podem prejudicar os 

peixes das seguintes formas:  

 

- Provocando ferimentos ou acúmulos nas guelras, e dessa forma, afetando a respiração do animal; 

- Possibilitando menor penetração da luz na água e, com isso, reduzindo a produtividade natural do 

viveiro.  

- Em água com elevado turbidez é dificultado a penetração da luz, comprometendo-se o 

desenvolvimento de microrganismos e a produção aquícola.  

 

A definição e autorização das rotas de navegações são serviços exclusivos da Diretoria de 

Hidrografia e Navegação ao qual, conforme DHN (2008) cabe manter, por meio do Centro de 

Hidrografia da Marinha, todas as Cartas Náuticas em Águas Jurisdicionais Brasileiras atualizadas. 

Essas vias não são propícias para implantação dos parques aquícolas, principalmente em tanques-

rede, uma vez que esses ficam na superfície e, por isso, tornam inviável a passagem das 

embarcações. Nesse contexto, também é necessário estabelecer uma distância mínima que considere 

a rota normal e eventuais desvios provocados pela velocidade de deriva das embarcações e manobras, 

além da turbulência e do barulho, que são prejudicais aos peixes.  

Na locação de parque aquícolas, deve também ser levado em conta as áreas de depleção, 

visto que em períodos em que o reservatório apresenta seu nível rebaixado, podendo apresentar 

profundidade inadequada para a instalação dos tanques-redes. Segundo ZANIBONI FILHO (2005), os 

tanques rede devem ser instalados em locais que apresentem profundidade suficiente para que os 

resíduos alimentares depositados no sedimento não interfiram na qualidade da água do cultivo. 

Portanto segundo VIEIRA (2009), áreas que apresentem profundidade restritiva deverão ser excluídas. 

 

3. Trabalhos desenvolvidos 
 

3.1 Descrição geral da área de estudos 
 

A localização do reservatório de São Simão em relação aos municípios lindeiros, às estradas 

pavimentadas federais e estaduais bem como o relevo geral da região de estudos estão representados 

nas Figs. 1 e 2, respectivamente.  
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Figura 01 - Cartograma com a orla do reservatório, as principais rodovias e as sedes municipais dos municípios lindeiros (Ituiutaba (MG), Canápolis (MG), Ipiaçu (MG), 
Sta. Vitória (MG), São Simão (GO), Paranaiguara (GO), Quirinópolis (GO), Gouvelândia (GO), Inaciolândia (GO) e Cachoeira Dourada (GO).  
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Figura 02 - Modelo digital de elevação de terreno ilustrando as principais sub-bacias de captação e os principais tributários do reservatório de São Simão.
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3.2 Área de depleção 

 
Para a determinação do nível de depleção da represa de São Simão foi analisada a série histórica 

de nível da represa, cedida pela CEMIG à equipe executora do projeto. Esta série apresenta o registro 

diário do nível do espelho d’água da represa, iniciando-se em 15 de novembro de 1977 até 21 de 

setembro de 2011.  

A represa apresentou uma variação de nível máxima de 12,88 m (considerando o menor e o maior 

nível registrado em toda a série histórica). Tal variação pode acarretar em deslocamentos 

consideráveis dos empreendimentos piscícolas instalados na represa dependendo da profundidade dos 

locais onde estes empreendimentos se fixam e da declividade do fundo do reservatório em tais locais.  

Como o deslocamento dos empreendimentos deve ser evitado, a fim de se manter a estrutura de 

cultivo sem consequências na produtividade e mantendo-se os locais licenciados para cada 

empreendimento, faz-se necessário a delimitação dos locais onde não haveria o deplecionamento e 

após a identificação destes, por meio da batimetria do reservatório a definição dos locais onde se 

manteria a profundidade aceitável para cada categoria de empreendimento.  

Para esta análise foram truncados os valores dos níveis a fim de se trabalhar com as cotas 

inteiras sem, contudo ignorar a variação entre estas. Foi feita a frequência de ocorrência de cada nível 

como apresentado na tabela 01, nesta os níveis variaram de 388 à 402 (Fig. 3). 

 

Tabela 01 - Frequência de ocorrência dos níveis da represa. 

Nível 
Frequência 

 (%) 

388 0,02 

389 0,01 

390 0,02 

391 0,12 

392 1,65 

393 2,33 

394 2,76 

395 3,38 

396 6,38 

397 10,40 

398 15,08 
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399 18,00 

400 35,97 

401 3,90 

Total 100 

 

 

 

Figura 03 – Gráfico das frequências de ocorrência dos níveis. 

 

Os menores níveis encontrados foram 388, 389, 390 e 391, estes foram registrados pelo 

monitoramento da CEMIG, conforme tabela abaixo (vide também, a Fig. 3). 

 

Tabela 02 - Ocorrência dos menores níveis da represa. 

Data Nível 

20-out-79 388,52 

09-mar-84 388,96 

28-fev-84 389,90 

27-jan-90 390,11 

15-nov-77 390,70 

16-nov-77 391,00 

17-nov-77 391,20 

18-nov-77 391,50 

19-nov-77 391,90 

29-out-01 391,92 

30-out-01 391,92 

31-out-01 391,94 

05-out-01 391,95 

06-out-01 391,95 



22 
 

 
Relatório Final do Projeto “Ordenamento Sustentável da Aquicultura no Reservatório de São Simão – MG/GO” 

Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios – LGAR 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG - Instituto de Ciências Biológicas – ICB  
 (31) 3409-2574 http://ecologia.icb.ufmg.br/lgar/ 

27-out-01 391,95 

28-out-01 391,95 

01-nov-01 391,97 

02-nov-01 391,97 

07-out-01 391,99 

 

O nível mínimo operativo da represa de São Simão é 390,5m, observando nos valores 

apresentados na tabela acima se constata que o nível registrado mais próximo (considerando o menor 

mais próximo) na série histórica de monitoramento do reservatório ocorreu em 27 de janeiro de 1990 

com a cota 390,11 m.  

Assim este nível foi adotado como nível crítico, sendo próximo ao nível mínimo e já atingido 

pela represa após o inicio de suas operações. A partir da identificação da data de ocorrência deste 

nível foi realizada uma busca das imagens que poderia ser empregadas para a delimitação do espelho 

d’água do reservatório.  

O primeiro passo foi à definição de qual sensor empregar. Esta definição se pautou na 

extensão territorial do reservatório, que segundo a equipe do projeto, apresenta uma extensão média 

de aproximadamente 121 km no sentido Leste-Oeste e 87 km no sentido Norte-Sul. Por apresentar tais 

dimensões o trabalho foi realizado empregando imagens que fosse possível trabalhar entre as escalas 

!:50.000 à 1:25:000 (escalas regionais).  

Assim foi realizada uma busca pela equipe do projeto das imagens disponíveis e repassada 

para a empresa uma composição RGB-357 da imagem LANDSAT_5_TM de 26 de janeiro de 1990, 

orbita 222 ponto 073, já georreferenciada. E para a delimitação do limite do espelho d’água atual foi 

repassada pela equipe do projeto uma composição RGB-357 da imagem LANDSAT_5_TM de 28 de 

maio de 2011, também pertencente à orbita 222 ponto 073, já georreferenciada.  

Para a montagem do mapa de deplecionamento, foram utilizadas as composições RGB-345 

das imagens. Os limites do espelho d’água referentes às cotas selecionadas foram vetorizados, como 

apresentado na figura 02a e 02b. 

 A sobreposição desses limites no SIG constituiu-se no mapa de deplecionamento do 

reservatório apresentado na figura 04 e constante nos anexos deste relatório. 

O espelho d’água tende a variar mais nas regiões de cabeceira dos tributários e apresenta 

deplecionamento em toda a sua borda, embora em menor escala.  

A variação de nível para estes dois limites (de depleção e do considerado atual) foi de 10,71 m. 

Com o deplecionamento causado por esta variação de nível há uma redução de aproximadamente 15% 

do espelho d’água do reservatório, restando assim aproximadamente 85% deste para a verificação dos 

demais estudos restritivos quanto a implantação de parques aquícola. 
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Figura 04 – Deplecionamento do espelho d’água da represa de São Simão
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3.3 - Mapa de uso e ocupação no entorno da represa (2 km ao redor do limite de 

cheia) 

 
Por definição da equipe do projeto o limite no entorno da represa para a confecção do mapa de uso 

e ocupação do solo foi um Buffer de 2 km considerando como referencia o limite atual do espelho 

d’água do reservatório (em maio de 2011).  

Os pontos de controle para a elaboração deste mapa também foram repassados pela equipe do 

projeto. Tais pontos foram obtidos por meio de um GPS de navegação com seus respectivos registros 

fotográficos. Foram levantados 250 pontos de controle dentro do reservatório, levantados nos meses 

de maio e junho de 2011. Além dos pontos levantados nas margens da represa, também foram 

repassados cento e oito pontos no entorno da represa. 

O mapa de uso e ocupação do entorno da represa foi obtido por meio da vetorização em tela 

dos polígonos de cada uso constante na composição RGB-357 da imagem LANDSAT_5_TM de 28 de 

maio de 2011, orbita 222 ponto 073, repassada pela equipe do projeto, já georreferenciada. Foi 

trabalhada a área delimitada por um buffer de 2 km ao redor do espelho d’água da represa (como 

especificado pela equipe).  

Após a vetorização, os polígonos foram classificados por meio da análise de similaridade da 

resposta espectral tendo por base o padrão espectral de cada categoria de uso identificado nos pontos 

de controle repassados pela equipe do projeto.  

No mapa de uso e ocupação do entorno da represa foram constatadas as classes de uso: 

Agricultura, Mata, Pasto, Solo exposto, Área urbana, Pastagem degradada e Outros, com as áreas 

decrescendo nesta ordem de apresentação.  

Com base nos pontos levantados classificaram-se os polígonos, obtendo-se, desse modo, o 

mapa de uso e a ocupação do entorno da represa (Fig. 05). É possível observar uma diferençã notável 

nos padrões de usos do solo ao longo do reservatório de São Simão. Enquanto as atividades de 

pecuária extensiva dominam a paisagem do lado de Minas Gerais, os monocultivos, principalmente a 

cana-de-açúcar, dominam a paisagem do lado goiano. 

 As diferenças nos padrões de usos do solo, principalmente nos braços dos rios Preto, São 

Francisco, dos Bois, Paranaíba à montante, Tijuco-Prata e Patos podem ter um impacto decisivo na 

qualidade de água do reservatório como será visto adiante. 
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Figura 05 – Mapa de uso do solo ao redor da represa de São Simão.
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As áreas das classes encontradas foram calculadas após a conversão do sistema de projeção, 

adotando-se o sistema UTM e os parâmetros do SIRGAS. Assim obteve-se as áreas em metros 

quadrados e as suas respectivas percentagens em relação a área total, como apresentado na tabela 

03.  

 

Tabela 03 – Classes de usos do solo ao redor da represa de São Simão. 

Classes de Usos Área (m2) Área (%) 

Agricultura 491769113,00 19,59 

Água 677929012,62 27,00 

Área urbana 5602673,38 0,22 

Mata 239079452,06 9,52 

Pastagem degradada 1210321,04 0,05 

Pasto 1034174782,37 41,19 

Solo exposto 60680331,71 2,42 

Outros 263816,88 0,01 

Total 2510445686,17 100 

 

 

3.4 - Fatores restritivos 

A fim de se evitar o uso conflitante das águas do reservatório, foram delimitadas uma faixa de 

segurança no entorno dos locais de captação de água para consumo humano e irrigação.  

Para esta etapa foram repassadas pela equipe do projeto as coordenadas geográficas dos 

locais de captação de água, detentores de outorga para captação superficial na bacia e os locais com 

uso da água insignificante, mas que se caracterizavam como conflitivo quando destinados ao consumo 

humano.  

As coordenadas dos pontos de ocupação foram levantadas in situ com o emprego de GPS de 

navegação em rotas realizadas a barco no reservatório e pela espacialização dos locais onde havia 

registro de outorgas no IGAM (Instituto Mineiro de Gestão das Águas) e no SEMARH (Secretaria do 

Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos) do estado de Goiás. 

Em relação aos pontos de coleta de água para abastecimento humano ou agroindustrial, com 

outorgas ou não, foi adotada a distância de 200m como área de segurança para a captação, evitando-

se, assim, a instalação de parques aquícolas próximos aos locais de tomada de água na represa (Fig. 

06).  

A represa apresenta grande frequência de pontos de captação de água considerados 

insignificantes, por serem de baixa vazão, sendo, por isso, dispensados de outorga. Contudo, a equipe do 

projeto considerou o numero elevado desses pequenos sistemas de captação. Assim, tais locais foram 

também incluídos nas áreas de segurança para a captação de água. 
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Para a elaboração do mapa de localização das rotas de navegação no reservatório de São 

Simão, foi feita a consulta junto à DHN (Diretoria de Hidrografia e Navegação do Serviço Hidrográfico 

Brasileiro) pela equipe do projeto. Além da verificação junto à DHN, também foram demarcadas todas 

as travessias de balsas neste reservatório por meio de um GPS de navegação.  

Para a delimitação do mapa de localização e segurança das rotas de navegação, foi adotada 

uma zona de segurança de 500 m como área excludente, conforme definido pela Secretaria de Ciência 

e Tecnologia de Minas Gerais em parceria com o Departamento de Biologia da Universidade Federal 

de Minas Gerais na delimitação dos parques aquícolas de Furnas e Três Marias. Todos as áreas de 

segurança foram espacializados sobre a imagem LandSat, como na Fig. 07. 

Os locais julgados de elevada beleza cênica foram obtidos a partir da estimativa do campo de 

visão. Para a delimitação do campo de visão utilizou-se o modelo digital de elevação da bacia 

hidrográfica onde se insere o reservatório de São Simão e as regiões delimitadas ao longo de sua 

margem dos locais considerados. Para tanto foi empregada a ferramenta Viewshed do SIG ArcGIS 

(Vieira, 2009). Os locais com potencial para vizualização de grandes campos de visão estão 

representados na Fig. 8. 

A partir de informações obtidas no Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), as 

áreas com autorização de pesquisa, concessão de lavra e com processos já iniciados para a 

concessão, que compõem o fator direitos minerários foram, da mesma forma, espacializados (Fig. 9).  
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Figura 06 – Pontos de captação de água ao longo das margens da represa de São Simão. 
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Figura 07 – Área de segurança nos locais com travessia de balsa no reservatório de São Simão. 
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Figura  08 - Áreas de elevada beleza cênica (campo de visão) 
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Figura  09 - Polígonos de outorga para exploração mineral na região do reservatório de São Simão. 
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3.4 - Áreas aptas e não qualificáveis à prática de aquicultura no reservatório de São 
Simão. 

Para a delimitação e gestão dos espaços físicos em águas da União, é necessária a realização 

de estudos de caráter técnico-científico, para identificação e seleção de áreas potenciais e instalação 

de Parques Aquícolas. Inicialmente, eliminam-se as áreas que apresentem ou sofrem interferência de 

fatores restritivos à implantação dos empreendimentos aquícolas.  

O MPA recomenda a atenção especial aos seguintes fatores restritivos:  

1- Área e zona de segurança e operação das usinas.  

2- Zonas de depleção do reservatório.  

3- Rotas de navegação e locais de travessia de balsas.  

4- Locais de captação de água para abastecimento urbano.  

5- Zonas de exclusão no entorno de núcleos urbanos.  

6- Zonas de condomínios e de pequenos sitiantes. 

7- Áreas de baixa profundidade, ocorrência de paliteiros e macrófitas.  

8- Zonas de risco de contaminação por agricultura intensiva.  

9- Zonas de pesca comercial e esportiva.  

10- Distância mínima de unidades de conservação.  

11- Direitos minerários.  

12- Zonas de ocorrência de ventos intensos.  

13- Locais de interesse turístico, áreas de lazer e de beleza cênica.  

14- Zonas de baixa qualidade da água.  

 

A Fig.10, abaixo, resulta da sobrepoisição de vários desses planos contendo informações 

georeferenciadas ligadas aos fatores restritivos acima mencionados (1-8, 10, 11, 13). Os fatores 9, 12 e 

14 serão discutidos em capítulos específicos, adiante. A sobrepoisção desses planos de informação 

geográfica foi feita de acordo com a metodologia proposta por Vieira (2009).  
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Figura 10 - Sobreposição de diferentes planos de informações geográficas (fatores restritivos) resultando na identificação de áreas com potencial para a prática 

da aquicultura no reservatório de São Simão. 
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CAPÍTULO II 

Reconhecimento do Uso do Solo  

na orla do reservatório de São Simão 
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Equipe do Laboratório de Gestão Ambiental de 

Reservatórios – LGAR/ICB/UFMG 
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1. INTRODUÇÃO 

 O reservatório de São Simão está localizado na divisa entre os estados de Minas Gerais 

e Goiás no Rio Paranaíba, sendo considerado como de grande porte, com área inundada 

superior a 700 km
2
. 

 O presente relatório apresenta os resultados da segunda parte da primeira fase do 

projeto “Ordenamento da Aquicultura no Reservatório de São Simão”.  

 Nesse relatório são apresentadas as descrições detalhadas do uso e ocupação do solo 

ao redor de todo o reservatório de São Simão, bem como atividades de pesca e tanques-rede.  

 As observações descritas neste relatório foram mapeadas e serão georreferenciadas 

com os dados de coordenadas tomadas com o GPS de navegação Garmin E-Treck. Este 

trabalho é de extrema importância para o georreferenciamento do reservatório e 

consequentemente para todos os outros trabalhos posteriores, bem como a eliminação de áreas 

no reservatório que não atendem as demandas para implantação dos parques aquícolas. Dessa 

forma, parte do trabalho realizado durante as coletas é destinado a delimitação dos polígonos 

onde poderão ser explorados pela atividade de aquicultura. 

 

2. METODOLOGIA 

 O trabalho desenvolvido nesta fase, foi dividido em duas coletas, sendo a primeira 

realizada em entre os dias 10 a 12 de maio e a segunda do dia 27 de junho a 1 de julho de 2011. 

 A equipe da primeira coleta foi composta por Ricardo M. Pinto Coelho, Eliane Maria 

Vieira, Eliane Elias, Aloizio Pellison, Gabriela Pires e Laila de Oliveira. A equipe se deslocou de 

Belo Horizonte a São Simão para dar início ao reconhecimento dos usos do solo, descarte de 

áreas (delimitação de polígonos) da orla do reservatório bem como a tomada de pontos de 

referência visando uma calibração de imagens de satélites que serão usadas nas fases 

subseqüentes de todo o projeto. Foi usada a perua FIAT Dobló, HAK-7160 de propriedade da 

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa da UFMG que também estava equipada com um 

motor de popa Yamanha 25HP igualmente de propriedade da FUNDEP que foi usado nos 

trabalhos de deslocamento com embarcação.  

 A equipe da segunda coleta foi composta por Ricardo M. Pinto Coelho, Eliane Elias, 

Aloízio Pelinson, Gabriela Pires, Laila de Oliveira e por dois membros do Ministério da Pesca, 

Helder da Costa Rodrigues e Martius Emereciano da Silva, com o objetivo de acompanhar o 

trabalho desenvolvido pelos membros do projeto Simone P. dos Santos e Denise P. Fernandes 
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também foram com a equipe para o reservatório, com o objetivo de coletar dados primários para 

a execução do trabalho de batimetria do reservatório, que será descrita em relatório posterior.  

 A coleta dos dados iniciava às 8h e finalizava às 17h. Os dados observados na orla da 

lagoa eram anotados em códigos que seguiam a seguinte numeração:  

1. Poluição doméstica e industrial significativas; 

2. Captação de água para consumo humano ou irrigação; 

3. Balneários de lazer e turismo; 

4. Áreas agrosilvopastoris; 

5. Assoreamento; 

6. Extração clandestina de areia; 

7. Reservas particulares do patrimônio histórico cultural; 

8. Pesca amadora, profissional ou esportiva; 

9. Rotas de navegação e portos de embarque e desembarque; 

10. Locais de formação de ondas; 

11. Tanques redes;  

12. Mineração; 

13. Indústrias;  

14. Abatedouros;  

15. Paliteiros e  

16. Ocupação humana.  

 

 Havendo algum desses itens, a embarcação parava para anotação, fotografia e coleta 

das coordenadas com GPS.  

   

3. RESULTADOS 
 
 A figura 1 ilustra e sintetiza o trajeto feito com as embarcações nos meses de maio e 

junho de 2011. Foi percorrida toda a área do reservatório que era navegável, totalizando mais de 

60 horas de trabalho. Cerca de 250 pontos-controle, visando o georreferenciamento, foram 

tomados, utilizando GPS e registro fotográfico com máquinas fotográficas digitais. 
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Figura 1: Pontos controle demarcados com GPS dentro do reservatório de São Simão, realizado nos dias 
10, 11 e 12 de maio e 28, 29 e 30 de julho para reconhecimento do uso e ocupação do solo no entorno do 
reservatório.  

 

 A descrição dos pontos observados e marcados em GPS foi utilizada para gerar mapas 

que auxiliarão na escolha dos braços para as próximas etapas do projeto. Abaixo, seguem os 

mapas gerados pelas observações e a localização geográfica de cada um. 
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Figura 2: Pontos de captação de água para uso doméstico e irrigação no reservatório de São Simão – MG/GO.
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Os pontos representados na figura 2 somam 14 pontos, onde foi observado a coleta de água na 

orla do reservatório. Os pontos foram marcados em GPS: 

 

Pontos de observação de captação de água no reservatório de São Simão 

CÓDIGO LATITUDE LONGITUDE 

S35 -50,5243 -18,9811 

S44 -50,4865 -18,8099 

S77 -50,3836 -18,655 

S91 -50,263 -18,5907 

S92 -50,2654 -18,5808 

S114 -50,1567 -18,6549 

S115 -50,1666 -18,6527 

S117 -50,1924 -18,6389 

CD01 -49,516 -18,4922 

CD05 -49,5599 -18,5423 

CD06 -49,5909 -18,5443 

CD26 -49,9303 -18,6166 

SS1 -50,0434 -18,479 

RB34 -49,9983 -18,4643 

T_12 -50,0374 -18,7526 
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Figura 3: Pontos de travessia através de balsas no reservatório de São Simão – MG/GO. 
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Foram observados 4 (quatro) pontos de travessia na trajetória percorrida. 

Localização dos pontos de observação de pontos de travessia no reservatório de    São Simão 

CÓDIGO LATITUDE LONGITUDE 

S129 -50,1206 -18,7254 

CD01 -49,516 -18,4922 

CD12 -49,6517 -18,5642 

CD25 -49,9117 -18,6161 
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Figura 4: Pontos que foram observados tanques-redes na orla do reservatório de São Simão – MG/GO.
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Criações de peixes em tanques-rede totalizaram 10 pontos de observação. 

Localização dos pontos de observação de tanques-rede no reservatório de São Simão 

CÓDIGO LATITUDE LONGITUDE 

S_26 -50,4761 -18,8871 

S_84 -50,3486 -18,6975 

T01 -50,0388 -18,4838 

T05 -50,058 -18,5835 

T43 -50,0321 -18,4907 

T44 -50,0371 -18,4833 

CD13 -49,6478 -18,5766 

SS1 -50,0434 -18,479 

RB01 -50,0326 -18,4768 

RB32 -50,0732 -18,4401 
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Figura 5: Pontos onde foram observadas estruturas para pesca, sevas, utilizadas para pesca profissional e esportiva no reservatório de São Simão – MG/GO. 
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Em 55 pontos georreferenciados haviam sevas, estruturas utilizadas para pesca amadora ou 

profissional. 

Localização dos pontos de observação de pesca profissional e esportiva no reservatório de São 
Simão 

CÓDIGO LATITUDE LONGITUDE 

S7 -50,3889 -19,007 

S9 -50,3746 -18,9859 

S12 -50,3432 -18,993 

S15 -50,3791 -18,9705 

S34 -50,5192 -18,9952 

S35 -50,5243 -18,9811 

S65 -50,3431 -18,8094 

S71 -50,4173 -18,8716 

S75 -50,3704 -18,6755 

S76 -50,3762 -18,668 

S77 -50,3835 -18,6551 

S78 -50,3908 -18,6404 

S79 -50,3936 -18,6189 

S80 -50,3755 -18,63 

S81 -50,3802 -18,6441 

S82 -50,365 -18,6617 

S83 -50,3498 -18,6801 

S84 -50,3486 -18,6975 

S86 -50,3298 -18,6148 

S90 -50,2593 -18,6132 

S95 -50,2573 -18,5932 

S97 -50,2744 -18,7083 

S105 -50,0521 -18,6115 

S106 -50,0587 -18,617 

S109 -50,1079 -18,6357 

S110 -50,0973 -18,6452 

S113 -50,1316 -18,657 

S114 -50,1567 -18,6549 

S116 -50,1874 -18,6553 

S117 -50,1924 -18,6389 

S_125 -50,1937 -18,684 

S127 -50,1437 -18,6712 

S129 -50,1206 -18,7254 

S130 -50,1166 -18,753 

RB1 -50,0326 -18,4768 

RB06 -50,0343 -18,388 

RB_09 -50,052 -18,366 

RB_11 -50,0736 -18,3517 

RB13 -50,0894 -18,3361 

RB17 -50,4063 -18,9849 

RB20 -50,0988 -18,247 

RB24 -50,1117 -18,3213 

RB33 -50,0826 -18,454 

T08 -50,0596 -18,7193 

T09 -50,0565 -18,7278 
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Localização dos pontos de observação de pesca profissional e esportiva no reservatório de São 
Simão 

CÓDIGO LATITUDE LONGITUDE 

T12 -50,0374 -18,7526 

T13 -50,0301 -18,768 

T14 -50,0117 -18,7631 

T16 -49,9824 -18,8099 

T19 -49,9448 -18,819 

T22 -49,8805 -18,8039 

T33 -49,9866 -18,6612 

T41 -50,0397 -18,5222 

CD02 -49,5342 -18,4916 

CD3 -49,5421 -18,4954 

CD04 -49,5432 -18,5343 

CD06 -49,5909 -18,5443 

CD08 -49,6021 -18,5202 

CD11 -49,6147 -18,5478 

CD13 -49,6478 -18,5766 

CD14 -49,6468 -18,6 

SS1 -50,0434 -18,479 
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Figura 6: Pontos com focos de erosão do solo nas margens do reservatório de São Simão. Foram notificados 27 pontos com focos de erosão na margem do reservatório de 
São Simão – MG/GO. 
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Localização dos pontos de observação de erosão no reservatório de São Simão 

CÓDIGO LATITUDE LONGITUDE 

S40 -50,3745741 -18,9859124 

S63 -50,3472645 -18,7922265 

S68 -50,3993717 -18,8350754 

S69 -50,4099753 -18,8426798 

S71 -50,4173291 -18,8716228 

S77 -50,3834928 -18,6551035 

S95 -18,5931693 -18,5931693 

S97 -50,274442 -18,7083335 

S99 -50,2960199 -18,6995061 

S115 -50,1666047 -18,6527301 

S117 -50,1924152 -18,6388677 

S126 -50,1724693 -18,676014 

S131 -50,1047457 -18,6779198 

T15 -49,9850919 -18,7755998 

T23 -49,8608017 -18,8091786 

T29 -50,028904 -18,718789 

T34 -50,0198679 -18,6500697 

T36 -50,0382602 -18,6415402 

T37 -50,0377146 -18,6304082 

T_38 -50,0362542 -18,6242857 

CD01 -49,5160499 -18,4921861 

CD04 -49,54315 -18,5342716 

CD05 -49,5599196 -18,5423177 

CD28 -49,9863768 -18,6021228 

RB_05 -50,0420004 -18,4037387 

RB_29 -50,0535299 -18,3981924 
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Figura 7: Distribuição de macrófitas no reservatório de São Simão – MG/GO.
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No braço no Rio dos Bois existem “ilhas” de macrófitas no meio do reservatório e as margens 

também possuíam muita vegetação. Na região onde existiam essas macrófitas, coletou-se seis 

pontos com o GPS. No ponto RB16, a embarcação não conseguiu passar e precisou retornar 

para passar do outro lado da ilha de macrófitas.  

 
Pontos de observação de bancos de macrófitas no reservatório de São 

Simão 

CÓDIGO LATITUDE LONGITUDE 

RB13 -50,0894 -18,3361 

RB14 -50,1091 -18,3192 

RB15 -50,1133 -18,3134 

RB16 -50,1084 -18,301 

RB17 -50,4063 -18,9849 

RB23 -50,1128 -18,3024 

RB24 -50,1117 -18,3213 

S79 -50,3936 -18,6189 

CD15 -49,6669 -18,5909 

CD16 -49,6943 -18,5899 

CD23 -49,872 -18,6169 

CD30 -49,9972 -18,5487 

CD31 -50,0332 -18,5784 

T25 -49,9268 -18,8027 

T_31 -50,047 -18,6919 

T34 -50,0199 -18,6501 
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Figura 8: Regiões onde foram registradas áreas com mata preservada na margem do reservatório de São Simão. 
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Pontos de observação de regiões de mata preservada nas margens do 
reservatório de São Simão 

CÓDIGO LATITUDE LONGITUDE 

SS1 -50,0434 -18,479 

RB1 -50,0326 -18,4768 

RB3 -50,0562 -18,4316 

RB_04 -50,0576 -18,4204 

RB10 -50,065 -18,3555 

RB11 -50,0736 -18,3517 

RB14 -50,1091 -18,3192 

RB19 -50,1055 -18,2459 

RB23 -50,1128 -18,3024 

RB25 -50,0889 -18,342 

CD1 -49,516 -18,4922 

CD2 -49,5342 -18,4916 

CD3 -49,5421 -18,4954 

CD4 -49,5432 -18,5343 

CD5 -49,5599 -18,5423 

CD6 -49,5909 -18,5443 

CD7 -49,6048 -18,5157 

CD8 -49,6021 -18,5202 

CD17 -49,7324 -18,6114 

CD22 -49,8342 -18,6354 

CD23 -49,872 -18,6169 

CD25 -49,9117 -18,6161 

T_01 -50,0388 -18,4838 

T_02 -50,0411 -18,4877 

T21 -49,9078 -18,8001 

T22 -49,8805 -18,8039 

T25 -49,9268 -18,8027 

T_26 -49,9489 -18,805 

T27 -49,9653 -18,7825 

T32 -50,0324 -18,6738 

T37 -50,0377 -18,6304 
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Figura 9: Pontos com áreas de paliteiros localizados no braço do Rio Cachoeira Dourada no Reservatório de São Simão. 
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Os chamados paliteiros nos reservatórios são formados por troncos de árvores que existiam no 

local antes da inundação da área pela construção da barragem. Em 87 pontos, haviam áreas 

com paliteiros: 

Pontos de observação de paliteiro no reservatório de São Simão 

CÓDIGO LATITUDE LONGITUDE 

CD16 -49,69434614 -18,58993479 

CD18 -49,74394253 -18,61031329 

CD20 -49,78890214 -18,63609209 

CD21 -49,79333273 -18,65304088 

CD22 -49,83422745 -18,63535163 

CD25 -49,91167104 -18,61607853 

CD27 -49,94574155 -18,61384467 

CD28 -49,98637676 -18,60212283 

CD31 -50,0331938 -18,57843256 

RB02 -50,04155315 -18,45006539 

RB06 -50,03431178 -18,38798323 

RB07 -50,04131201 -18,38235687 

RB08 -50,04729627 -18,37283956 

RB11 -50,07356272 -18,35167081 

RB12 -50,07925252 -18,34840941 

RB13 -50,08943176 -18,33606932 

RB15 -50,11330795 -18,31343089 

RB24 -50,11173315 -18,32125816 

RB26 -50,0724812 -18,36583539 

RB34 -49,99834712 -18,4642722 

S02 -50,44877334 -18,99002918 

S04 -50,41764555 -18,99498004 

S06 -50,39119008 -19,00390299 

S07 -50,38894239 -19,00697278 

S10 -50,36372845 -18,98263492 

S12 -50,34313194 -18,99296796 

S14 -50,37621673 -18,98021355 

S16 -50,39720116 -18,9847257 

S17 -18,9849018 -18,9849018 

S18 -50,42248727 -18,98320036 

S19 -50,45252156 -18,96753618 

S22 -50,36694333 -18,91871008 

S40 -50,37457413 -18,98591241 

S43 -18,8027633 -18,8027633 

S44 -50,48646893 -18,80987031 

S46 -50,53186725 -18,79972989 

S47 -50,54855009 -18,77817658 

S48 -50,56828234 -18,77482876 

S49 -50,57763395 -18,77223423 

S50 -50,57372111 -18,76244718 

S51 -50,55794695 -18,77362453 

S52 -50,53661987 -18,77115791 

S53 -50,50726821 -18,78330597 

S54 -50,48785396 -18,78779531 

S59 -50,41144302 -18,73576884 

 S60                                                                                                                                                          -50,38143732 -18,74831932 
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S62 -50,32939618 -18,77759999 

S70 -50,40232225 -18,85169098 

S72 -50,37046457 -18,72869804 

S79 -50,39356643 -18,6189003 

S80 -50,37553528 -18,62993063 

S82 -50,36543056 -18,6615061 

S83 -50,34978499 -18,68014209 

S85 -50,31825964 -18,68444402 

S86 -50,32984821 -18,61483575 

S87 -50,29763941 -18,64785877 

S89 -50,2568322 -18,63826778 

S91 -50,26295601 -18,59073199 

S95 -50,25732279 -18,59316928 

S96 -50,23710547 -18,71901602 

S97 -50,27444199 -18,70833353 

S98 -50,28484368 -18,70997798 

S99 -50,2938279 -18,69888185 

S105 -50,05205467 -18,61147142 

S106 -50,05871678 -18,61697171 

S108 -50,08448417 -18,65681148 

S109 -50,10786264 -18,63574047 

S111 -50,09702769 -18,66562916 

S113 -50,13158494 -18,65698658 

S114 -50,15672293 -18,6549341 

S116 -50,18741973 -18,6553428 

S117 -50,19241517 -18,63886767 

S119 -50,17378883 -18,59583582 

S121 -50,2027887 -18,65814311 

S126 -50,17246935 -18,676014 

S127 -50,14371154 -18,67122408 

S129 -50,12057338 -18,7254042 

S130 -50,11658628 -18,75303246 

T01 -50,03880297 -18,48383289 

T_02 -50,04108838 -18,48765688 

T04 -50,04943348 -18,54891753 

T06 -50,09126874 -18,7008614 

T11 -50,04921011 -18,75366144 

T13 -50,03010188 -18,7680395 

T32 -50,03240045 -18,67380328 

T40 -50,02808503 -18,549401 
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Figura 10: Outras atividades observadas em torno do reservatório: criação de porcos, cemitério, estradas de acesso, olarias, silagem e produção de leite, como também 
áreas de forte correnteza e formação de ondas. 
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Figura 11: Criação de gado no entorno do reservatório de São Simão. 
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Figura 12: Ocupação humana no entorno do reservatório de São Simão. 
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Figura 13: Agricultura no entorno do reservatório de São Simão – MG/GO. 
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Figura 14: Balneário de lazer e turismo no entorno do reservatório de São Simão – MG/GO.
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4. CONSIDERAÇÕES 

 
A orla do reservatório de São Simão apresenta uma intensa ocupação humana. As áreas 

preservadas com matas naturais acham-se muito reduzidas. A paisagem lindeira é dominada pelas 

atividades agro-pastoris.  

A orla do lado goiano apresenta uma maior diversidade de usos e feições. Deste lado, 

concentram-se os balnearios, locais de lazer, vários empreendimentos de aquicultura além de intensa 

ocupação agro-pastoril, principalmente os monocultivos de cana-de-açúcar. Entretanto, a pecuária 

extensiva é uma atividade que domina grande parte da orla do reservatório. 

As poucas áreas de mata existentes localizam-se do lado de Minas Gerais. É notável a maior 

concentração de atividades humanas nos braços do rio dos Bois, Tijuco-Prata.   

Merece destaque a elevada concentração de paliteiros (vegetação submersa) em vastos 

trechos ao longo do eixo central da represa, principalmente do lado de Goiás. 
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PREFÁCIO 
A delimitação de parques aquícolas é um projeto desafiador sob vários aspectos. Inicialmente, 

temos que considerar que esse é um projeto que pretende disponibilizar todas as informações 

essenciais a implantação efetiva de toda uma cadeia produtiva, com a sua natural complexidade de 

fatores, muitos dos quais de natureza contrastantes. Adicionalmente, essa iniciativa também se 

constitui, na realidade, em um projeto de verdadeiro zoneamento ecológico, onde uma série de fatores 

favoráveis e desfavoráveis à implantação desse tipo de empreendimento serão identificados e 

quantificados. Esses fatores estão ligados ao meio físico, biótico e ao meio socioeconômico. Essa 

diversidade de enfoques e informações exige necessariamente a montagem de uma equipe 

verdadeiramente multi e transdisciplinar.  

A abordagem quantitativa de uma vasta gama de informações em diferentes fontes exige 

metodologia específica e enfoques inovadores em muitas áreas da ciência. Assim, em projetos 

similares anteriores conduzidos pelo Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios do Instituto de 

Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais (LGAR/ICB/UFMG), importantes 

inovações foram introduzidas tais como na maneira de se estimar a capacidade de suporte 

particularmente nos estudos de batimetria de precisão e dos tempos de residência, no modo como são 

feitas as exclusões e inclusões de áreas impróprias e apropriadas, ou ainda, na maneira como é feito o 

monitoramento limnológico. Todas essas inovações passaram a constar do “know how” do 

LGAR/ICB/UFMG que é hoje uma referência na área de aquicultura intensiva que é praticada em 

reservatórios.  

Hoje, a grande maioria dos projetos que cuida da questão do zoneamento ecológico usa de 

modo efetivo os Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Esse projeto não foge à regra. O leitor irá 

constatar em outras partes e mesmo aqui, no Programa de Avaliação da Qualidade da Água e dos 

Aspectos Limnológicos do Reservatório de São Simão, a grande ênfase dada a essa questão no 

projeto. O uso de ferramentas SIG, embora represente um grande avanço não garante - per se - o 

sucesso do projeto. A espacialização de variáveis limnológicas requer muitos cuidados e, sob o ponto 

de vista teórico da Limnologia Geral, importantes perguntas devem ser respondidas antes de se iniciar 

um programa de monitoramento intensivo em um reservatório com o uso de ferramentas SIG: (a) 

qual(is) a(s) pergunta(s) que se pretende responder? (b) quais variáveis devemos considerar? (c) em 

que frequência elas devem ser medidas? (d) durante quanto tempo deve estender-se o programa? (e) 

como medir a representatividade dos pontos amostrais considerados? (f) como gerenciar dados 

primários com informações pré-existentes e (g) como otimizar o uso de recursos de infraestrutura e 

humanos geralmente muito escassos para se atingir os objetivos propostos?  
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Considerando as perguntas acima, um Programa de Avaliação da Qualidade da Água e dos 

Aspectos Limnológicos do Reservatório de São Simão foi elaborado para o projeto “Ordenamento 

Sustentável da Atividade de Aquicultura no Reservatório São Simão – Minas Gerais/Goiás” visando 

atender aos objetivos gerais desse projeto. A metodologia utilizada e os resultados obtidos neste 

programa serão descritos a seguir.    

 

INTRODUÇÃO 
 O projeto “Ordenamento Sustentável da Atividade de Aquicultura no Reservatório de São 

Simão, Minas Gerais/Goiás” tem como objetivo a execução de um estudo multidisciplinar visando à 

demarcação de áreas propícias para o desenvolvimento de projetos de aquicultura intensiva – tanques-

rede – no reservatório da Usina Hidrelétrica (UHE) São Simão. Para que ocorra a demarcação dessas 

áreas em grandes reservatórios, um dos aspectos mais relevantes a serem considerados refere-se ás 

condições físico-químicas e biológicas da água, ou seja, a avaliação preliminar da qualidade da água é 

essencial para cumprir o objetivo do projeto. 

 A qualidade de uma determinada água é função das condições naturais e do uso e da 

ocupação do solo na bacia hidrográfica (VON SPERLING, 2005). Com o desenvolvimento das 

atividades humanas, qualquer curso d’água está sujeito a sofrer alterações que podem comprometer a 

sua qualidade. Assim, o manejo sustentável da atividade de aquicultura, por exemplo, requer um 

equilíbrio entre os aspectos ambientais, econômicos e sociais. Por isso torna-se importante o 

monitoramento constante da qualidade das águas dos corpos hídricos (TAKI FILHO & SANTOS, 2009), 

visto que a composição de espécies depende das condições hidrológicas, do estado trófico da água e 

da natureza e qualidade do substrato (composição química, rugosidade, etc.) (MOSCHINI-CARLOS, 

1999). Assim, o objetivo do monitoramento de um corpo hídrico é a obtenção de informações a respeito 

da qualidade de suas águas, para posterior utilização dessas informações para subsidiar a gestão de 

recursos hídricos e a tomada de decisões.  

A qualidade da água é expressa nas suas características químicas, nas quais os parâmetros 

mais importantes são o pH (potencial hidrogeniônico), oxigênio dissolvido, a Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO), Demanda Química de Oxigênio (DQO) e componentes químicos como sulfato, sulfeto, 

o nitrogênio (em suas variadas formas) e o fósforo, nas suas características físicas, onde os 

parâmetros mais expressivos são a temperatura, coloração, turbidez, sólidos dissolvidos e em 

suspensão e a condutividade elétrica da água e por último, nas suas características biológicas, que 

envolvem os parâmetros como clorofila, coliformes fecais, e a determinação e quantificação das 

comunidades fito e zooplanctônicas. 
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Um programa sustentável de aquicultura, para obter sucesso, necessita da existência de água 

de boa qualidade, e não deve provocar mudanças significativas no grau de trofia e no equilíbrio do 

ecossistema. Portanto, o conhecimento das condições limnológicas do ambiente estudado é de 

fundamental importância.  

 

OBJETIVOS 
OBJETIVO GERAL 
 

O objetivo geral do Programa de Avaliação da Qualidade da Água e Aspectos Limnológicos do 

Reservatório de São Simão foi fornecer um panorama geral da qualidade da água superficial e de seus 

aspectos limnológicos em todo o reservatório.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar eventuais problemas ambientais tais como eutrofização, contaminação por fertilizantes, etc.  

 

 Identificar as possíveis fontes de poluição e contaminação existentes tais como lançamentos pontuais 

de efluentes, poluição por esgotos, etc.  

 
 Fornecer dados que possam priorizar certas regiões do reservatório como sendo adequadas para os 

empreendimentos aquícolas.  

 
 Fornecer as informações necessárias para as estimativas da capacidade de suporte em termos de 

produção intensiva de pescado em tanques-rede, principalmente dados confiáveis de fósforo e nitrogênio 

considerados como parâmetros essenciais para a grande maioria dos modelos de avaliação de 

capacidade de suporte.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
Área de Estudo 
 

O reservatório de São Simão, localizado na divisa entre os estados de Minas Gerais e Goiás (Figura 1), 

apresenta intensa atividade agropecuária no entorno (Figura 2) e atividades de aquicultura (Figura 3) em 

alguns pontos do reservatório. 
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Figura 1 – Localização do reservatório de São Simão – MG/GO. 

 

  
Figura 02 – Destaque para as atividades de pecuária e 
agricultura (principalmente cana e milho) no entorno do 
reservatório de São Simão MG/GO. 

Figura 3 -Tanque-rede localizado no reservatório de São Simão 
 MG/GO. 
 

 

Campanhas & Pontos Amostrais 
 

O Programa de Avaliação da Qualidade das Águas e dos Aspectos Limnológicos do reservatório de 

São Simão foi dividido em quatro campanhas de campo (Quadro 1) que visaram determinar a condição da 

água do reservatório em questão nos seus principais compartimentos em diferentes épocas do ciclo 

sazonal. Essas campanhas foram concentradas no período seco do ano, entre os meses de maio e 

outubro, e incluíram um grande número de pontos amostrais distribuídos no corpo central e nos principais 

braços do reservatório. Pesquisas anteriores conduzidas pelo LGAR no reservatório de São Simão 

(PINTO-COELHO, 2004) demonstraram que esse é o período em que os padrões espaciais ficam mais 

nítidos e a qualidade da água é mais representativa do reservatório, já que durante o período chuvoso 

ocorre uma grande alteração das águas límnicas por causa da entrada de grandes volumes dos tributários.  

Além do corpo central do reservatório, que foi intensivamente amostrado (> 30 pontos amostrais), 

nos meses de agosto de 2011, maio e outubro de 2012, outras duas campanhas foram dedicadas aos 

principais tributários. Essas campanhas foram realizadas em outubro de 2011 e outubro de 2012.  
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A rede de pontos amostrais selecionada para o Programa de Avaliação da Qualidade da Água e dos 

Aspectos Limnológicos do reservatório de São Simão pode ser visualizada no Quadro 2 e na Figura 4. É 

importante ressaltar que alguns pontos variaram de uma campanha para outra, devido à dificuldade de 

coleta em alguns pontos durante algumas campanhas (dificuldade de acesso, más condições climáticas).  

 

Quadro 1 – Data das campanhas de campo do Programa de Avaliação da Qualidade das Águas e dos Aspectos 
Limnológicos do reservatório de São Simão e equipe responsável pelas atividades. 

Campanha Local Data Equipe 

1 
Gouvelândia 

- GO 
07 a 12 de 

agosto de 2011 

Aloizio Pellinson, Cid Antônio, Denise Pires, Eliane Elias, Elizabeth 
Lomelino, Gabriela Pires, Laila Ribeiro, Ricardo MP Coelho, Simone 
Santos. 

2 
Gouvelândia 

- GO 
23 a 28 de 

outubro de 2011 
Aloizio Pellinson, Cid Antônio, Denise Pires, Eliane Elias, Gabriela Pires, 
Laila Ribeiro, Ricardo MP Coelho, Simone Santos. 

3 
Gouvelândia 

- GO 
06 a 12 de maio 

de 2012 
Cid Antônio, Eliane Elias, Felipe Cerqueira, Gabriela Pires, Simone 
Santos. 

4 
Gouvelândia 

- GO 
15 a 22 de 

outubro de 2012 
Aloizio Pellinson, Cid Antônio, Eliane Elias, Felipe Cerqueira, Gabriela 
Pires, Laila Ribeiro, Ricardo MP Coelho, Simone Santos. 

 

Quadro 2 - Pontos de coletas limnológicas no Reservatório de São Simão e seus principais tributários. 
LEGENDA:SSB = Braços SSE = Eixo Central SSCD = Cachoeira Dourada P e C = Tributários. 

Ponto Amostral Latitude Longitude 

SSB 01 -18,4437 -50,0509 

SSB 02 -18,5214 -50,0414 

SSB 03 -18,5749 -50,0497 

SSB 04 -18,5997 -50,0150 

SSB 05 -18,7186 -50,0485 

SSB 06 -18,7668 -49,9955 

SSB 07 -18,6908 -50,3578 

SSB 08 -18,6632 -50,3016 

SSB 09 -18,6544 -50,2634 

SSB 10 -18,7074 -50,2569 

SSB 10A -18,7150 -50,2804 

SSB 12 -18,6897 -50,1221 

SSB 13 -18,8059 -50,4546 

SSB 14 -18,8981 -50,4039 

SSB 15 -18,8843 -50,4813 

SSB 16 -18,9810 -50,4518 

SSE 02 -18,6703 -50,1998 

SSE 03 -18,6697 -50,1303 

SSE 04 -18,6485 -50,0691 

SSE 04A -18,6415 -50,0980 
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Ponto Amostral Latitude Longitude 

SSE 06 -18,4872 -50,0367 

SSE 07 -18,6797 -50,2666 

SSE 08 -18,7184 -50,3375 

SSE 09 -18,7838 -50,3726 

SSE 09A -18,7492 -50,3923 

SSE 10 -18,8354 -50,4214 

SSE 11 -18,8907 -50,4435 

SSE 12 -18,9184 -50,4712 

SSE 13 -18,9451 -50,5080 

SSE 14 -18,9939 -50,4970 

SSCD 01 -18,6091 -49,9726 

SSCD 02 -18,6214 -49,9331 

P2 -18,8562 -50,6362 

P03 -18,4833 -50,0395 

P04 -18,5941 -50,4386 

P05 -18,4551 -50,3163 

P11 -18,4774 -49,6161 

P15 -18,9969 -50,3079 

P16 -18,9352 -49,7990 

P17 -18,9420 -49,4502 

P18 -18,5161 -49,7556 

P19 -18,6919 -50,4657 

C13 -18,4913 -49,4793 
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Figura 4 -  Rede amostral dos pontos de coletas limnológicas no Reservatório de São Simão e seus principais tributários. NOTA: Em azul os pontos 

limnéticos e em vermelho os pontos lóticos (rios). 
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Parâmetros Analisados, Metodologia de Coleta e Análise das Amostras 
Durante os trabalhos de coletas de amostras, as seguintes variáveis foram consideradas:  

 

Parâmetros Físicos, Químicos e Bacteriológicos 

Transparência (m); Penetração da Radiação PAR (430-760 nm) e UV (305, 320 e 340 nm) 

(μEinstein/m²/s); Sólidos Totais, Inorgânicos e Orgânicos em Suspensão (mg/L); Turbidez (NTU); 

Temperatura da água (⁰ C); Condutividade elétrica (µS/cm); Oxigênio Dissolvido (mg/L); pH; Fósforo 

Total (mg/L); Nitrato (μg.l-1); Nitrito (μg.l-1); Nitrogênio Amoniacal (μg.l-1); Nitrogênio Total (μg.l-1); 

Sulfeto (mg/L); Sulfato (mg/L); DBO (mg/L); DQO (mg/L); Óleos e Graxas (mg/L); Coliformes totais 

(NMP/100ml); Coliformes Fecais (E. coli) (NMP/100ml). 

 

Parâmetros Hidrobiológicos 

Clorofila-a (μg/L); Zooplâncton (Obs.: A metodologia utilizada e os resultados referentes a 

comunidade Zooplanctônica estão apresentados em relatório a parte, elaborado pela Dra. Sofia Brito 

da Fundação Hidro-EX); Fitoplâncton (Obs.: Os dados de Fitoplâncton foram coletados, mas serão 

analisados posteriormente pela Dra. Cristiane Barbosa da Fundação Hidro-EX). 

As amostras de água foram coletadas em galões de cinco litros ambientados e preservadas em 

gelo e/ou fixadas e posteriormente enviadas para o LGAR/ICB/UFMG. 

A transparência da água foi verificada através do disco de Secchi (Figura 5). A radiação foi 

mensurada por meio de um radiômetro modelo “LI-250 Light Meter” (Figura 6).  Os perfis verticais de 

temperatura, oxigênio dissolvido, pH, condutividade e turbidez foram obtidos em situ utilizando a 

“Sonda Hidrolab Modelo DS5” equipada com software de aquisição de dados Hydras 3 LT (Figura 7). 

No laboratório, analisou-se o pH através de um pHmetro “Digimed DM-22” (Figura 8), a 

turbidez através de leitura direta utilizando o Turbidímetro “Digimed Modelo DM-C2” (Figura 9) e a 

condutividade através de um Condutivímetro YSI30 (Figura 10). 

A profundidade nos pontos realizados no eixo central do reservatório foi obtida com o Sonar 

EcoFish (Figura 10). 

 



72 
 

Relatório do Projeto “Ordenamento Sustentável da Aquicultura no Reservatório de São Simão – MG/GO” 
Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios – LGAR 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG - Instituto de Ciências Biológicas – ICB  
Departamento de Biologia Geral – Sala 254 - Bloco I3 (Bloco I, 3° andar) - (31) 3409-2574 

  
Figura 5 - Disco de Secchi. Figura 6 - Radiômetro. 

 
 

Figura 7 - Sonda Hidrolab Modelo DS5. Figura 8 -  pHmetro “Digimed DM-22”. 

 
 

Figura 9 - Turbidímetro “Digimed Modelo DM-C2”. Figura 10 -  Condutivimetro “YSI 33”. 
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Os parâmetros químicos e bacteriológicos foram analisados em laboratório (LGAR/ICB/UFMG) 

de acordo com a metodologia citada no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Métodos utilizados para realização das análises químicas e bacteriológicas das amostras de água 
do reservatório de São Simão. 

Parâmetro Unidade Método 

Clorofila-a μg.l-1 Lorenzen (1967) 

Coliformes fecais (Escherichia coli) NMP/100ml Teste enzimático (Colilert ®) 

Coliformes Totais NMP/100ml Teste enzimático (Colilert ®) 

Demanda biológica de oxigênio (DBO) mg/L Teste DBO (5-dias, 20C) segundo APHA (1998) 

Demanda química de oxigênio(DQO) mg/L Refluxo fechado (Método titulométrico) segundo APHA (1998) 

Óleos e Graxas  mg/L Método de extração em Soxhlet segundo APHA (1998) 

Fósforo Total μg.l-1 Mackereth et al. (1978) 

Nitrato μg.l-1 
Nitrato: método de redução a nitrito através da adição do cádmio 

amalgamado segundo Mackreth et al. (1978) 

Nitrito μg.l-1 Método da sulfanilamida segundo Barnes & Rolkard (1951) 

Nitrogênio amoniacal μg.l-1 Método do nitroprussiato segundo Koroleff (1976). 

Nitrogênio Total μg.l-1 Método Kjeldahl Adaptado (CONCO, Labs. 2012). 
Sólidos Totais em Suspensão mg.l-1 Gravimétrico segundo APHA (1998) 

Sulfato Mg/L Método 4500-SO42- E segundo APHA (1998) 

Sulfeto mg/L Método 4500-S2- F segundo APHA (1998) 

  
 

Figura 11 - Sonar EcoFish (E) e o radiômetro PAR-UV Biosphaerical Instruments, CA, USA (D). 
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Os equipamentos utilizados para a realização das análises de nitrito, nitrato, amônia e Fósforo 

Total incluem Espectofotômetro Shimadzu UV-1201S e Espectofotômetro BEL Photonics SP 1105 

(Figura 12). Para a análise de nitrogênio total, utilizou-se o destilador de nitrogênio (Figura 13) e 

pipetas automáticas de 20 e 100μL. 

 

  

Figura 12 - Espectrofotômetros utilizados em análises de nutrientes no LGAR/ICB/UFMG. Fonte: Google. 

 

Figura 13 - Destilador de nitrogênio QUIMIS, LGAR/ICB/UFMG. Fonte: Google. 

Foram confeccionados mapas temáticos para ilustrar a variação espacial de cada uma das 

variáveis analisadas durante as campanhas. Um mapa temático é um tipo de mapa ou carta 

especialmente projetado para mostrar um tema específico ligado a uma área geográfica específica. 

Estes mapas podem retratar aspectos físicos, químicos, sociais, políticos, culturais, econômicos, 

sociológicos, agrícola, ou qualquer outro de uma cidade, estado, região, nação ou continente.  

Os mapas temáticos confeccionados para o presente estudo foram elaborados a partir do 

programa Surfer 10.0® (Golden Software Inc.), utilizando a Krigagem (Kriging) como método de 

interpolação. O software em questão é utilizado para a produção dos mapas de variáveis a partir de 

dados espacialmente distribuídos e trata-se de uma importante ferramenta para o técnico ou 

pesquisador, pois facilita o seu trabalho, evitando traçar mapas com réguas, transferidores e outros 
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instrumentos, reduzindo o tempo desse processo e sendo menos subjetivo, pois usa algoritmos 

matemáticos para gerar suas curvas, otimizando o trabalho do usuário (LANDIM, 2002).  

 O shapefile da linha de margem foi obtido a partir da pesquisa realizada pelo LGAR para 

confecção das cartas temáticas (Capítulo IV - Batimetria e Morfometria do Reservatório de São Simão 

do Relatório Final do Projeto Ordenamento Sustentável da Aquicultura no Reservatório de São Simão – 

MG/GO).  

 

RESULTADOS 
PRIMEIRA CAMPANHA (Agosto-2011) 
 

Esta campanha foi realizada pela equipe do projeto (Figura 10 e Figura 11) entre os dias 7 e 12 

de agosto de 2011. Foram coletadas, nesta campanha, amostras d’água em diversos pontos do 

reservatório. 

Os resultados das análises físico-químicas realizadas nas amostras de água coletadas durante 

a referida campanha estão apresentados no Quadro 4. Os mapas temáticos elaborados para 

representar a variação espacial de cada uma das variáveis analisadas durante esta primeira campanha 

podem ser visualizados nas Figuras de 16 à 29.  

 

 

  

Figura 14 - Parte da equipe se preparando para saída 
a campo no dia 9 de agosto de 2011. 

Figura 15 - Parte da equipe se preparando para saída 
a campo no dia 9 de agosto de 2011. 
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Quadro 4 - Resultados das análises físico-químicas realizadas nas amostras de água coletadas durante a primeira campanha do Programa de Avaliação da Qualidade da Água e dos 

Parâmetros Limnológicos do Reservatório de São Simão – Agosto/2011. LEGENDA:NR = Não Realizado. DP = Dados Perdidos. 

Pontos 
Amostrais 

Coordenadas  Sólidos 
Totais Total 

(mg/L) 

Sólidos 
inorgânicos 

(mg/L) 

Sólidos 
orgânicos 

(mg/L)  

Clorofila-a 
 (µg/L) 

Fósforo 
total 
(µg/l) 

Amônia 
(µg/l) 

Nitrito 
(µg/l) 

Nitrato 
(µg/l) 

Nitrogênio 
Total 
 (µg/l) 

Secchi 
(m) 

  

Turbidez 
(NTU) 

Temperatura 
(⁰ C) 

Condutividade 
(μs/cm) 

pH 
OD 

(mg/L) 

Lat. Long. 

SSB 01 -18,45047 -50,04768 1,35 0,7 0,65 0,13 61 0 0 0,0 364 1,8 0,03 NR 53,2 7,96 NR 

SSB 02 -18,52236 -50,04191 0,9 0,45 0,45 0,07 55 0 0 32,7 504 3 0,03 NR 43,5 7,64 NR 

SSB 03 -18,58124 -50,05645 1 0,15 0,85 0,07 64 0 0 0,0 448 3 0,03 NR 40,3 7,72 NR 

SSB 04 -18,60308 -50,01884 1,25 0,6 0,65 0,07 94 0 0 28,2 364 2,5 0,02 NR 38,7 7,46 NR 

SSB 05 -18,74748 -50,03947 0,9 0,4 0,5 0 58 0 0 10,3 392 2,8 0,02 NR 45,3 7,45 NR 

SSB 06 -18,77090 -49,98501 0,25 0 0,75 
0 

66 0 0 
11,2 

448 2,5 0,02 NR 47,7 7,44 NR 

SSB 07 -18,67537 -50,36487 1 0,15 0,85 0 57 0 0 5,8 896 3,8 0,03 NR 40,5 7,47 NR 

SSB 08 -18,66374 -50,29910 0,6 0,2 0,4 0 52 0 0 0,0 952 5,5 0,01 NR 40,3 7,42 NR 

SSB 09 -18,65589 -50,26188 0,5 0 0,55 0 75 0 0 0,0 896 2,5 0,01 NR 40,6 7,58 NR 

SSB 10 -18,70340 -50,25925 0,6 0,25 0,35 0,2 58 0 0 13,0 448 4,5 0,01 NR 40 7,25 NR 

SSB 11 -18,64940 -50,19794 1,05 0,4 0,65 0 64 0 0 0,0 560 2,8 0,01 NR 41,1 7,43 NR 

SSB 12 -18,68616 -50,12411 1,2 0,6 0,6 0,07 96 0 0 13,0 560 3,5 0,01 NR 40,5 7,53 NR 

SSB 13 -18,80686 -50,45285 0,8 0,2 0,6 0,13 54 0 0 0,0 504 5,5 DP NR 44,1 7,73 NR 

SSB 14 -18,89781 -50,40362 0,75 0,1 0,65 0,2 52 0 0 10,3 616 3,5 DP NR 46,1 7,84 NR 

SSB 15 -18,88863 -50,47434 0,45 0 0,6 0,07 48 0 0 9,4 784 3,5 DP NR 45,7 7,82 NR 

SSB 16 -18,98095 -50,45282 0,85 0,15 0,7 0,13 48 0 0 17,5 504 3,6 DP NR 49,1 7,85 NR 

SSE 01 -18,40347 -50,16075 0,55 0,3 0,25 0,007 53 0 0 0,4 308 5 0,02 23,6 44,7 7,12 8,3 

SSE 02 -18,66673 -50,19363 2,3 1,35 0,95 
0,2 

179 0 0 
1,3 

280 5,25 0,02 23,5 42,8 7,26 8,23 
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Pontos 
Amostrais 

Coordenadas  
Sólidos 

Totais Total 
(mg/L) 

Sólidos 
inorgânicos 

(mg/L) 

Sólidos 
orgânicos 

(mg/L)  

Clorofila-a 
 (µg/L) 

Fósforo 
total 
(µg/l) 

Amônia 
(µg/l) 

Nitrito 
(µg/l) 

Nitrato 
(µg/l) 

Nitrogênio 
Total 
 (µg/l) 

Secchi 
(m) 

  

Turbidez 
(NTU) 

Temperatura 
(⁰ C) 

Condutividade 
(μs/cm) 

pH 
OD 

(mg/L) 

SSE 03 -18,67291 -50,12305 0,45 0,15 0,3 0,007 42 0 0 111,6 280 4,3 0,02 24,3 41,2 7,34 7,91 

SSE 04 -18,66800 -50,08447 0,95 0,5 0,45 0,2 64 0 0 115,2 364 3,6 0,02 25,1 40,5 7,27 7,65 

SSE 05 -18,60101 -50,02535 0,8 0,4 0,4 0 75 0 0 137,6 252 3,75 0,02 24,8 40,7 7,45 7,60 

SSE 06 -18,48761 -50,03697 1,1 0,5 0,6 0,26 189 0 0 125 392 4,5 0,02 24,6 49,3 7,47 7,95 

SSE 07 -18,68792 -50,29078 0,75 0,25 0,5 0 51 0 0 113,4 168 5 0,02 24,1 46,5 7,67 8,5 

SSE 08 -18,72025 -50,33632 0,7 0,05 0,65 0 140 0 0 115,2 308 5,75 0,01 24,5 40,5 7,46 7,40 

SSE 09 -18,78502 -50,37417 0,55 0 0,6 0 92 0 0 74,8 336 7,1 0,01 24,2 43,7 7,61 7,60 

SSE 10 -18,83626 -50,42354 0,6 0 0,65 0 412 0 0,09 38,1 364 6,25 0,02 24,8 44,5 7,65 7,82 

SSE 11 -18,88297 -50,43878 0,4 0 0,5 0 93 0 0 123,3 448 6,3 0,01 24,9 47,4 7,71 8,15 

SSE 12 -18,90589 -50,46095 0,5 0 0,5 
0,07 

49 0 0 
125,9 

532 6,6 0,01 24,7 46,2 7,29 7,95 

SSE 13 -18,94893 -50,50726 1 0,15 0,85 0 48 0 0 121,5 336 6 0,01 26,9 45,6 7,29 7,65 

SSE 14 -18,99355 -50,49701 0,6 0,1 0,5 0 53 0 0 115,2 448 5,9 0,03 26,0 43,7 7,44 7,75 

SSE 15 -18,55156 -49,62242 0,9 0,25 0,65 0,07 78 0 0 134,9 364 6 DP 23,6 37,1 7,78 8,30 

SSE 16 -18,54212 -49,55785 0,9 0,3 0,6 0,07 54 0 0 137,6 336 6 DP 23,7 32 7,5 7,57 

SSE 17 -18,54642 -49,60171 0,95 0,2 0,75 
0,13 

82 0 0 
146,6 

420 5 DP 23,7 36 7,61 8,00 

SSE 18 -18,59161 -49,68179 1,35 0,75 0,6 0,26 292 0 0 110,7 392 5 DP 23,7 37,1 7,62 7,86 

SSE 19 -18,60866 -49,75542 0,95 0,6 0,35 0,07 145 0 0 129,5 364 3,25 DP 24,1 37,5 7,62 7,74 
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Figura 16 - Carta temática representando os valores de Sólidos Totaisencontrados no reservatório de São Simão em agosto de 2011 (Carta elaborada no 
programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 17 - Carta temática representando os valores de Sólidos Inorgânicosencontrados no reservatório de São Simão em agosto de 2011 (Carta elaborada no 
programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 



80 
 

Relatório do Projeto “Ordenamento Sustentável da Aquicultura no Reservatório de São Simão – MG/GO” 
Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios – LGAR 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG - Instituto de Ciências Biológicas – ICB  
Departamento de Biologia Geral – Sala 254 - Bloco I3 (Bloco I, 3° andar) - (31) 3409-2574 

 

Figura 18 - Carta temática representando os valores de Sólidos Orgânicosencontrados no reservatório de São Simão em agosto de 2011 (Carta elaborada 
no programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 19 - Carta temática representando os valores de Clorofila-aencontrados no reservatório de São Simão em agosto de 2011 (Carta elaborada no 
programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 20 - Carta temática representando os valores de Fósforoencontrados no reservatório de São Simão em agosto de 2011 (Carta elaborada no 
programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 21 - Carta temática representando os valores de Nitritoencontrados no reservatório de São Simão em agosto de 2011 (Carta elaborada no programa 
Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 22 - Carta temática representando os valores de Nitratoencontrados no reservatório de São Simão em agosto de 2011 (Carta elaborada no programa 
Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 23 - Carta temática representando os valores de Nitrogênio Orgânico Totalencontrados no reservatório de São Simão em agosto de 2011 (Carta 
elaborada no programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 24 - Carta temática representando os valores de Secchiencontrados no reservatório de São Simão em agosto de 2011 (Carta elaborada no programa 
Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 25 - Carta temática representando os valores de Turbidezencontrados no reservatório de São Simão em agosto de 2011 (Carta elaborada no 
programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 26 - Carta temática representando os valores de Temperaturaencontrados no reservatório de São Simão em agosto de 2011 (Carta elaborada no 
programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 27 - Carta temática representando os valores de Condutividadeencontrados no reservatório de São Simão em agosto de 2011 (Carta elaborada no 
programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 28 - Carta temática representando os valores de pHencontrados no reservatório de São Simão em agosto de 2011 (Carta elaborada no programa 
Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 29 - Carta temática representando os valores de Oxigênio Dissolvidoencontrados no reservatório de São Simão em agosto de 2011 (Carta elaborada 
no programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA PRIMEIRA CAMPANHA 

 
Houve uma expressiva variação da qualidade superficial das águas no reservatório de São Simão, em 

agosto de 2011.  A temperatura da água variou entre 23 e 27°C sendo que os valores mais elevados para essa 

variável foram observados nas regiões próximas à barragem. As variações observadas nessa variável podem estar 

relacionada tanto às características hidrodinâmicas do reservatório bem como a aspectos metodológicos tais como 

a hora em que foram tomadas as amostras de água. No entanto, é importante documentar a variação observada 

nessa variável que tem o potencial de interferir muito em outras variáveis notadamente o oxigênio dissolvido. 

Os teores de sólidos inorgânicos e totais, turbidez e a transparência de Secchi, por exemplo, indicaram 

claramente as regiões mais comprometidas com a entrada da carga de sólidos que adentram ao reservatório: rio 

Paranaíba, rio dos Bois, rios Tijuco-Prata, rio dos Patos aqueles que drenam a região de Quirinópolis (rios Preto e 

São Francisco).  Por outro lado, outras variáveis tais como os nitratos, fósforo total e a própria clorofila-a 

demonstraram complexos padrões espaciais dentro do reservatório, especialmente, ao longo do eixo central. Esses 

padrões espaciais podem estar associados ao metabolismo dos organismos planctônicos que ocorrem na região 

limnética do reservatório. 

As concentrações de fósforo total sempre estiveram muito elevadas nesse período do ano, variando 

entre 42 e 412 ug/L. Em algumas regiões, houve aumentos expressivos dessa variável tal como a confluência do 

eixo central com o braço do rio Alegre, na região dos braços formados pelos rios Preto e São Francisco, na porção 

mediana do rio dos Bois e no eixo central, próximo à foz do rio Meia Ponte que drena extensas regiões do estado 

goiano, incluindo a sua capital, Goiânia. 

Apesar das concentrações elevadas de fósforo total encontradas nessa campanha, a clorofila-a 

permaneceu em concentrações muito baixas em todo o reservatório. Isso é confirmado pelas elevadas leituras 

observadas para o disco de Secchi que atingiram valores muito elevados (> 5,0 metros) em vários pontos do eixo 

central na porção mediana do reservatório (pontos SSE07 até SSE18). O maior valor encontrado para essa variável 

nas regiões limnéticas do reservatório foi de apenas 0,3 ug/L. 

Um padrão que deve ser comentado em especial é o que foi exibido pelo nitrogênio total. Os braços 

formados pelos rios São Francisco e Preto, na região de Quirinópolis, exibiram um nítido aumento dessa variável. 

Essa região é fortemente dominada pelo cultivo da cana-de-açúcar. 

A condutividade elétrica demonstrou a grande influência de alguns tributários que são capazes de exercer 

uma influência decisiva na qualidade de água de todo o reservatório. Nesse caso, estamos falando de dois braços 

em particular: (a) o braço formado pelos rios Tijuco e Prata (braço de Ipiaçu) do lado de Minas Gerais e o braço 

formado pelo rio dos Bois, do lado goiano. 

Houve clara associação espacial entre os valores de oxigênio dissolvido e o pH. Valores mais elevados do 

pH estiveram presentes onde havia concentrações mais elevadas de oxigênio. 
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SEGUNDA CAMPANHA (Outubro - 2011) 
 

Esta campanha foi realizada pela equipe do projeto entre os dias 23 e 28 de outubro de 2011. Foram 

coletadas, nesta campanha, amostras d’água em diversos tributários do reservatório de São Simão. Os resultados 

das análises físico-químicas e bacteriológicas realizadas nas amostras de água coletadas nos tributários durante a 

referida campanha estão apresentados no Quadro 5.  

Destaca-se que além de todas as análises realizadas na campanha anterior, foram efetuadas 

adicionalmente nessa campanha, análises dos parâmetros DQO, DBO, Óleos e Graxas e E.Coli em amostras de 

água coletadas nos tributários do reservatório. 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA SEGUNDA CAMPANHA 

 

A segunda campanha foi realizada no mês de outubro de 2011 e foi dedicada aos tributários que alimentam 

o reservatório de São Simão. Ela foi marcada para o mês de outubro que é o período de início da estação chuvosa 

quando são esperadas as maiores contribuições em termos de nutrientes e sólidos trazidas pelos tributários. De um 

modo gera, pode-se dizer que a maioria dos tributários estava com a qualidade de água bem comprometida pois 

foram elevadas as concentrações de sólidos em suspensão, nitrogênio, fósforo, óleos e graxas, DQO e coliformes. 

Um dos aspectos que mais chamaram a atenção refere-se à elevada carga de sólidos que é trazida ao 

reservatório pelos diferentes tributários. Enquanto as águas que saem da represa (P0) apresentaram um teor de 

sólidos de apenas 0,4 mg/L, os teores dessa mesma variável ficaram entre 3,0 e 38 mg/L nos diferentes tributários. 

A turbidez também sofreu variações muito importantes entre os tributários e o reservatório pois enquanto o ponto P0 

(à jusante da barragem) apresentou um valor de apenas 6,87 NTU, os demais pontos de coletas dos tributários 

apresentaram sempre valores acima de 100,0 NTU. 

A condutividade elétrica também é um excelente indicador das transformações sofridas pela qualidade de 

água se comparados os tributários entre si e com a água do reservatório. Alguns tributários se destacaram pelos 

valores mais elevados observados para a condutividade elétrica: rio Meia Ponte (P11), rio dos Patos (P15), rio da 

Prata (P16) e rio São Gerônimo (P20) nas proximidades da cidade de Sta. Vitória. 

Os tributários também exibiram concentrações de sulfetos, sulfatos, e óleos e graxas em valores típicos de 

águas poluídas com dejetos urbanos e por resíduos de atividades agropastoris. As concentrações de coliformes 

totais e E. coli também sugerem estarem essas águas sendo contaminadas por dejetos ou excretas humanos e/ou 

de bovinos, suínos e avicultura. 
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Quadro 5 -   Resultados das análises físico-químicas e bacteriológicas realizadas nas amostras de água coletadas nos tributários durante a segunda campanha do Programa de Avaliação da 
Qualidade da Água e dos Parâmetros Limnológicos do Reservatório de São Simão – Outubro/2011. LEGENDA:NR = Não Realizado. DP = Dados Perdidos. 

Pontos 
Amostrais 

Coordenadas Sólidos 
Totais 
(mg/L) 

Sólidos 
inorgânicos 

(mg/L) 

Sólidos 
orgânicos 

(mg/L) 

Clorofila-
a (µg/L) 

Fósforo 
total 
(µg/l) 

Amônia 
(µg/l) 

Nitrito 
(µg/l) 

Nitrato 
(µg/l) 

Nitrogênio 
Total 
(µg/l) 

Turbidez 
(NTU) 

Temp. 
(⁰ C) 

Condutividade 
μs/cm² 

pH 
OD 

(mg/L) 
Sulfeto 
(mg/L) 

Sulfato 
(mg/L) 

DQO 
(mg/L) 

Óleos 
e 

Graxas 
(mg/L) 

Coliformes 
Totais 

(NMP/100 
ml) 

E.Coli 
(NMP/100 

ml) 
DBO 

(mg/L) 

Lat. Long. 

P0 -18,49130 -49,47931 2,25 0,45 1,8 0 45 0 3,61 136,67 700 6.87 27 42.9 5.98 0.58 0,1 0,8 18,72 72 
500 4 3,9 

P2 -18,85616 -50,63624 5,7 3,6 2,1 0 123 0 2,41 0,00 560 100 24.7 38 6.82 0.59 0,1 0,8 25,12 12 
>1600 130 5,9 

P3 -18,75905 -50,60286 9,5 6,9 2,6 0,07 118 0 2,41 0,00 560 107 25.2 42.7 6.82 0.58 0,5 0,8 87,52 84 
>1600 500 6,4 

P4 -18,59412 -50,43857 22,2 17,6 4,6 0,13 146 0 17,07 333,88 532 128 24.6 45.1 6.89 0.59 0,3 0,9 60,32 64 
>1600 900 4,7 

P5 -18,45514 -50,31629 18 14,1 3,9 0 161 0 3,46 0,00 560 124 23.8 32.1 6.61 0.59 0,2 0,8 79,52 64 
>1600 300 7 

P11 -18,47740 -49,61605 35,4 29 6,4 0 122 0 3,61 190,45 784 146 26.3 103.1 7.06 1.23 0,3 1,2 41,12 68 
>1600 900 6,6 

P15 -18,99692 -50,30787 10,8 8,4 2,4 0,26 113 0 3,46 0,00 560 106 27.1 138.4 6.94 0.61 0,1 0,8 76,32 8 
>1600 900 4,5 

P16 -18,93517 -49,79900 7,5 6 1,5 0,26 183 0 2,71 0,00 756 104 26.6 82.5 6.95 0.86 0,5 0,8 73,12 48 
>1600 240 6 

P17 -18,94196 -49,45021 48 38,33 9,67 0,66 119 0 4,21 0,00 560 212 24.6 50.7 6.77 0.8 0,3 0,9 87,52 4 
>1600 900 6,7 

P18 -18,51609 -49,75561 13,4 9,5 3,9 0,26 81 0 2,11 0,00 700 107 24.7 38 6.88 0.67 0,3 0,9 69,92 16 
>1600 240 5,9 

P19 -18,69195 -50,46573 4,2 2,8 1,4 0,13 250 0 2,26 0,00 448 100 23.4 44.7 6.6 0.65 0,6 0,9 85,92 76 
>1600 110 6,3 

P20 -18,89048 -50,00066 14,3 11,5 2,8 0,4 191 0 3,16 0,00 980 109 26.2 137.3 7.28 1.01 0,1 1,0 56,81 32 
>1600 170 6,5 

C8 -18,48329 -50,03949 3,9 3 0,9 0,13 151 0 6,15 127,71 644 100 28.6 63.4 6.65 0.62 0,3 0,8 97,12 96 
>1600 80 4,9 

C13 -18,49130 -49,47931 3,7 2,7 1 0,4 115 0 6,3 289,06 588 100 26.1 47.2 6.65 1.24 0,1 0,9 73,02 72 
>1600 >1600 4,7 

RBZP -18,42659 -50,07303 4,5 3,2 1,3 0,66 159 0 4,51 289,06 812 100 29.6 62.8 7.33 1 0,3 
0,8 

71,52 20 
>1600 17 4,8 
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TERCEIRA CAMPANHA (Maio - 2012) 
 

Esta campanha foi realizada pela equipe do projeto entre os dias 06 e 12 de maio de 2012. Foram 

coletadas, nesta campanha, amostras d’água em diversos pontos do reservatório e em alguns tributários. Os 

resultados das análises físico-químicas realizadas nas amostras de água coletadas durante a referida 

campanha estão apresentados no Quadro 6. 

Os mapas temáticos elaborados para representar a variação espacial de cada uma das variáveis 

analisadas durante esta terceira campanha podem ser visualizados nas Figuras de 30 à 44.  

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA TERCEIRA CAMPANHA 

 

O reservatório de São Simão continuou a apresentar padrões horizontais muito nítidos para a maioria 

das variáveis estudadas, em maio de 2012. A temperatura da água variou entre 25 e 27 C e foi menor em 

regiões sob influência de trechos lóticos no braço do rio dos Bois e no rio Paranaíba à montante do braço 

anterior. 

Os teores de sólidos totais, sólidos inorgânicos, transparência pelo disco de Secchi e turbidez 

conformaram, mais uma vez, a importância de certos tributários que exercem grande influência sobre a 

qualidade de água de todo o reservatório: braços formados pelos rios São Francisco e Preto, rio dos Bois, rio 

Paranaíba à montante da junção com o braço dos Bois, braço formado pelos rios Tijuco e Prata. 

Os teores de sólidos orgânicos tiveram um padrão espacial bem diferente se comparados aos 

padrões observados para os sólidos totais e sólidos inorgânicos. As maiores concentrações foram observadas 

no braço do rio dos Bois e em um braço isolado próximo ao rio Ronda, mas do lado de Minas Gerais. 

O braço formado pelo rio dos Bois destacou-se novamente em maio de 2012 pelos maiores valores 

de condutividade elétrica. 

O reservatório apresentou, em maio de 2012, concentrações detectáveis para a amônia.  Os braços 

formados pelos rios Tijuco-Prata, Patos, São Francisco, Preto, rio dos Bois e Paranaíba à montante 

destacaram-se pelas suas concentrações de amônia mais elevadas. 

O fósforo total apresentou concentrações nitidamente menores do que aquelas observadas em 

agosto de 2011. A amplitude de variação para essa variável ficou entre 1,0 e 49,0 ug/L (excluindo os valores 

dos tributários que também foram amostrados nessa data). Ao contrário da amônia e dos sólidos, as 

concentrações mais expressivas de fósforo total voltaram a ocorrer em regiões tipicamente limnéticas, ao 

longo do eixo central (pontos SSE04, SSE05, SSE13, SSE14). 
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Os nitratos permaneceram abaixo de 20 ug/L na maioria das estações limnéticas, exceto no eixo 

central, à montante do braço formado pelo rio dos Bois. O nitrogênio total voltou a repetir um padrão muito 

similar ao que foi demonstrado para essa mesma variável para o mês de agosto de 2011. Suas maiores 

concentrações foram observadas em braços próximos à cidade de Quirinópolis ocupados por monocultivos de 

cana-de-açúcar. 

A clorofila-a apresentou concentrações muito baixas, sempre abaixo de 1,0 ug/L. Valores ligeiramente 

mais elevados foram encontrados nos braços formados pelos rios dos Bois e o braço formado pelos rios Prata 

e Tijuco.  

O reservatório manteve suas águas superficiais bem oxigenadas com valores próximos da saturação. 

É possível observar uma região de deplecionamento da oxigenação da água localizada próximo à barragem. 

Esse fenômeno pode estar associado à ressurgência de águas mais profundas que são trazidas à superfície 

em função da proximidade das turbinas.O pH da água manteve-se neutro ou levemente alcalino. 
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Quadro 6 - Resultados das análises físico-químicas realizadas nas amostras de água coletadas durante a terceira campanha do Programa de Avaliação da Qualidade da Água e dos 

Parâmetros Limnológicos do Reservatório de São Simão – Maio/2012. LEGENDA:NR = Não Realizado. DP = Dados Perdidos. 

 
Pontos Amostrais 

Coordenadas Sólidos 
Totais (mg/L) 

 

Sólidos 
inorgânicos 

 (mg/L) 
 

Sólidos 
orgânicos 

 (mg/L) 
 

Clorofila-a 
(µg/L) 

 

Fósforo 
total 
(µg/l) 

 

Amônia 
(µg/l) 

 

Nitrito 
(µg/l) 

 

Nitrato 
(µg/l) 

 

Nitrogênio 
Total 
(µg/l) 

 

Secchi 
(m) 

Turbidez 
(NTU) 

 

Temperatura 
(⁰ C) 

 

Condutividade 
μs/cm² 

 

pH 
 

OD 
(mg/L) 

 

Lat. Long. 

SSB02 -18,52236 -50,04191 2,15 1,7 0,45 0,5 17 35 4,1 12 636.8 2.22 5.3 26.95 61.0 7.80 6.71 

SSB03 -18,58124 -50,05645 2,05 1,75 0,3 0,9 17 35 0,5 12 688.9 2.05 5.4 26.86 59.3 7.65 6.53 

SSB05 -18,74748 -50,03947 1 1,05 0 0,3 19 35 0,5 12 688.9 2.78 2.4 27.05 52.4 7.63 6.60 

SSB07 -18,691869 -50,35706 0,95 1,55 0 0,1 20 35 0,5 14 552.8 2.71 1.4 26.85 51.1 7.54 6.44 

SSB08 -18,66374 -50,2991 1 1,25 0 0,3 19 30 4,1 15 859.4 3.0 0.5 26.71 50.9 7.49 6.37 

SSB09 -18,65589 -50,26188 0,45 0,65 0 0,1 9 35 0,5 15 667.6 3.39 1.0 26.55 50.5 7.47 6.09 

SSB10 -18,7034 -50,25925 0,5 0,75 0 0,1 16 32 0,5 12 494.0 2.98 1.2 27.4 50.9 7.43 6.17 

SSB11 -18,6494 -50,19794 1 1,25 0 0,2 25 32 0,5 14 749.0 2.97 2.4 26.50 50.0 7.46 6.29 

SSB13 -18,80686 -50,45285 0,45 402,3 0 0,3 27 35 4,1 11 693.0 3.43 0.0 26.75 52.0 7.48 6.29 

SSB14 -18,89781 -50,40362 1,05 1,2 0 0,4 24 35 0,5 15 774.5 3.65 0.0 27.03 51.1 7.48 6.31 

SSB15 -18,88863 -50,47434 0,65 1 0 0,3 19 35 0,5 13 634.5 3.65 0.0 27.05 51.8 7.39 6.13 

SSB16 -18,98095 -50,45282 0,75 1,2 0 0,2 6 35 0,5 13 720.4 x 0.8 27.08 54.4 7.43 6.14 

SSE04 -18,668 -50,08447 1,6 1,3 0,3 0,0 35 21 0 16 591.4 2.51 3.4 26.50 48.7 7.56 6.56 

SSE05 -18,60101 -50,02535 0,45 0,85 0 0,2 63 15 4,2 16 454.4 2.44 3.1 26.37 45.5 7.30 6.24 

SSE08 -18,72025 -50,33632 0,1 0,9 0 0,1 24 15 0 13 370.4 x 1.9 26.9 50.8 7.40 6.14 

SSE09 -18,78502 -50,37417 0,15 0,85 0 0,1 21 15 0 14 563.8 3.46 1.1 27.13 50.7 7.44 6.20 

SSE10 -18,83626 -50,42354 0,5 0,75 0 0,1 30 15 0 13 397.3 3.81 0.0 26.68 51.8 7.34 6.00 

SSE13 -18,94893 -50,50726 0,8 1,3 0 0,2 28 15 0 11 343.4 3.60 0.4 26.96 51.7 7.49 6.32 

SSE14 -18,99355 -50,49701 0,3 1,1 0 0,1 45 15 0 13 736 x 0.0 26.99 52.5 7.30 5.84 

SSN-1 -18,785101 -50,52436 0,8 1,5 0 0,5 34 26 0 9 616.0 4.33 0.0 26.67 52.1 7.82 6.68 

SSN02 -18,666097 -50,16665 0,65 0,9 0 0,2 20 15 0 12 761.9 4.10 0.0 26.66 51.8 7.58 6.53 

SSN-2 -18,79316 -50,48751 0,65 1,65 0 0,1 18 15 3,6 16 619.2 3.9 2.3 26.16 49.8 7.36 5.98 

SSN06  -18,70657 -50,06065 0,9 0,85 0,05 0,6 30 26 0 15 534.2 2.71 3.1 26.8 49.2 7.42 6.28 

SSN07 -18,67695 -50,24488 0,75 0,95 0 0,5 49 15 0 15 399.4 3.17 2.1 26.43 50.5 7.39 6.07 
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Pontos Amostrais 

Coordenadas 
Sólidos 

Totais (mg/L) 
 

Sólidos 
inorgânicos 

 (mg/L) 
 

Sólidos 
orgânicos 

 (mg/L) 
 

Clorofila-a 
(µg/L) 

 

Fósforo 
total 
(µg/l) 

 

Amônia 
(µg/l) 

 

Nitrito 
(µg/l) 

 

Nitrato 
(µg/l) 

 

Nitrogênio 
Total 
(µg/l) 

 

Secchi 
(m) 

Turbidez 
(NTU) 

 

Temperatura 
(⁰ C) 

 

Condutividade 
μs/cm² 

 

pH 
 

OD 
(mg/L) 

 

SSN12 -18,69597 -50,12136 -1,2 -1,95 0,75 0,2 35 31 0 12 947.8 3.24 1.7 26.20 49.9 7.48 6.23 

SSN(E)12 -18,915677 -50,46345 0,55 1,2 0 0,3 41 31 0 15 415.8 x 0.0 26.90 51.6 7.42 6.11 

SSN15 -18,607316 -49,97489 0,4 0,85 0 0,4 21 31 0 20 725.8 x 3.5 26.26 45.5 7.24 6.11 

Ll1 -18,75221 -50,38571 0,4 1,05 0 0,1 2 31 0 13 648.8 3.7 3.5 27.06 51.6 7.56 6.50 

T33 -18,661212 -49,98663 0,3 0,5 0 0,0 25 31 0 11 780.2 3.30 0.8 27.47 49.8 7.43 6.29 

BALSA          ----     ----- 9,5 9,8 0 0,3 -25 31 0 13 462.2 462.2 x x x x x 

RB28 -18,387286 -50,05083 4,4 3,4 1,05 0,2 9 31 0 9 674.3 1.27 10.8 25.91 64.6 7.6 6.5 

RB32 -18,440073 -50,07321 4 2,6 1 0,1 15 31 0 10 698.1 1.32 7.1 26.03 63.2 7.81 6.82 

RB34 -18,464272 -49,99835 3,6 2,6 1 0,6 1 31 0 10 737.7 1.49 9.7 25.11 62.5 7.43 5.99 

P11     -----     ----- 24,2 20,8 3,4 0,0 63 31 0 35 808.2 808.2 x x x x x 

P15     -----     ----- 2,6 3,1 0 0,1 72 28 0 8 768.9 768.9 x x x x x 

P16     -----     ----- 8 7,6 0,4 0,0 3 28 0 10 499.5 499.5 x x x x x 

P17     -----     ----- 5,9 5,1 0,8 0,2 -22 31 0 8 549.1 549.1 x x x x x 

P18     -----     ----- 5,6 5,4 2 0,0 -26 31 0 9 670.7 670.7 x x x x x 

P19     -----     ----- 8 6,6 1,4 0,4 -1 31 0 10 663.7 663.7 x x x x x 

C8     -----     ----- 1,2 1,4 0 0,4 4 31 0 10 696.8 696.8 x x x x x 

C13     -----     ----- 2,2 2,6 0 0,0 10 31 0 15 628.2 628.2 x x x x x 

NOTA: Lugares onde estão marcado (x) significa que não tiveram dados da sonda, pois são pontos de tributários. 
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Figura 30 - Carta temática representando os valores de Sólidos Totaisencontrados no reservatório de São Simão em maio de 2012 (Carta elaborada no 
programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 31 - Carta temática representando os valores de Sólidos Inorgânicosencontrados no reservatório de São Simão em maio de 2012 (Carta 

elaborada no programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 32 - Carta temática representando os valores de Sólidos Orgânicosencontrados no reservatório de São Simão em maio de 2012 (Carta 

elaborada no programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 33 - Carta temática representando os valores de Clorofila-a encontrados no reservatório de São Simão em maio de 2012 (Carta elaborada no 

programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 34 - Carta temática representando os valores de Fósforo encontrados no reservatório de São Simão em maio de 2012 (Carta elaborada no 

programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 35 - Carta temática representando os valores de Amônia encontrados no reservatório de São Simão em maio de 2012 (Carta elaborada no 

programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 36 - Carta temática representando os valores de Nitrito encontrados no reservatório de São Simão em maio de 2012 (Carta elaborada no programa 

Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 37 - Carta temática representando os valores de Nitrato encontrados no reservatório de São Simão em maio de 2012 (Carta elaborada no 

programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 38 - Carta temática representando os valores de Nitrogênio Orgânico Total encontrados no reservatório de São Simão em maio de 2012 

(Carta elaborada no programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 39 - Carta temática representando os valores de Secchi encontrados no reservatório de São Simão em maio de 2012 (Carta elaborada no 

programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 40 - Carta temática representando os valores de Turbidez encontrados no reservatório de São Simão em maio de 2012 (Carta elaborada no 

programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 41 - Carta temática representando os valores de Temperatura encontrados no reservatório de São Simão em maio de 2012 (Carta elaborada no 

programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 42 -  Carta temática representando os valores de Condutividade encontrados no reservatório de São Simão em maio de 2012 (Carta 

elaborada no programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 43 -  Carta temática representando os valores de pH encontrados no reservatório de São Simão em maio de 2012 (Carta elaborada no 

programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 44 -  Carta temática representando os valores de Oxigênio Dissolvido encontrados no reservatório de São Simão em maio de 2012 (Carta 

elaborada no programa Surfer®10 - Golden Software Inc.).
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QUARTA CAMPANHA (Outubro-2012) 
 

Esta campanha foi realizada pela equipe do projeto entre os dias 15 a 22 de outubro de 2012. Foram 

coletadas, nesta campanha, amostras d’água em diversos pontos do reservatório e em alguns tributários. Os 

resultados das análises físico-químicas e bacteriológicas realizadas nas amostras de água coletadas durante a 

referida campanha estão apresentados no Quadro 7.  

Os mapas temáticos elaborados para representar a variação espacial de cada uma das variáveis 

analisadas durante esta quarta campanha podem ser visualizados nas Figuras de 45 à 68. 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA QUARTA CAMPANHA 

 
Em outubro de 2012, o reservatório de São Simão continuou a exibir padrões horizontais na sua 

qualidade de água que confirmam muito do que já foi dito em relação às campanhas anteriores. A 

temperatura da água oscilou entre 26 e 29 C sendo que os valores menores foram observados em diferentes 

porções do eixo central do reservatório. 

Os braços do rio dos Patos, Tijuco-Prata e aquele formado pelo rio dos Bois foram os mais afetados 

por valores mais elevados observados para os sólidos totais, sólidos inorgânicos. A turbidez, por sua vez, 

apresentou valores mais elevados nos braços formados pelos rios São Francisco, Preto, Tijuco-Prata, Alegre, 

Patos e na região de Cachoeira Dourada. Padrão similar foi observado para a transparência da água medida 

pelo disco de Secchi. O reservatório mostrou níveis de oxigênio dissolvido próximos à saturação na superfície 

e valores de pH próximos ao neutro. 

A condutividade elétrica foi mais elevada nos braços formados pelos rios Tijuco-Prata, Patos, rio dos 

Bois e nas proximidades de Cachoeira Dourada. 

Existiu, em outubro de 2012, uma associação muito grande entre a clorofila-a e os teores de sólidos 

em suspensão (fração orgânica). O braço formado pelos rios Tijuco e Prata e as porções do eixo central à 

montante tiveram valores mais elevados para essas duas variáveis. No caso da clorofila-a, houve, ainda 

valores mais elevados no braço do rio dos Bois e dos Patos. 

O fósforo total exibiu uma pluma ao redor da foz do rio Meia Ponte, valores mais elevados na porção 

mediana do rio dos Bois, região formada pelos braços dos rios São Francisco e Preto, um braço isolado do 

lado mineiro e a área de ressurgência em volta da tomada de água das turbinas próximo à barragem. A 

amplitude de variação para os pontos limnéticos, para o fósforo total, foi de 2,0 a 86,0 ug/L, excluindo o valor 

de 176 observado no ponto SSCD01 (próximo à entrada do rio Meia Ponte). 
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O padrão espacial exibido para a amônia foi caracterizado por concentrações mais elevadas para 

essa variável em praticamente todos os tributários do lado goiano enquanto as concentrações de nitritos 

tiveram destaque no braço do rio São Francisco e no braço dos rios Tijuco-Prata. Os nitratos tiveram suas 

concentrações mais elevadas no braço do rio São Francisco; houve ainda uma pluma na região da foz do rio 

Meia Ponte e no eixo central próximo à Cachoeira Dourada. O nitrogênio total apresentou suas maiores 

concentrações no braço formado pelo rio dos Bois. 

Os coeficientes de extinção da radiação solar estão representados nas figuras 65 a 68. Enquanto os 

KdPAR refletem basicamente a entrada de sólidos inorgânicos ao reservatório, os coeficientes da radiação, Kd, 

para a radiação UV (nos comprimentos de onda de 305, 320 e 340 nm) refletem a entrada de matéria 

orgânica no reservatório que está nitidamente concentrada em alguns tributários tais como o rios dos Patos, 

Tijuco-Prata. O braço do rio dos Bois aparece como um dos locais com maiores KdPAR. Entretranto, esse 

braço não figura em destaque nos braços com elevados KdUV. Isso sugere que os sólidos trazidos pelo rio dos 

Bois são basicamente de natureza inorgânica enquanto que a contribuição dos rios Patos e Tijuco é uma 

contribuição rica em sólidos orgânicos. 

O reservatório demonstrou que suas águas estão comprometidas com valores relativamente elevados 

para variáveis que tipicamente são usadas como traçadoras de contaminação fecal, por matéria orgânica já 

que apresentou valores não desprezíveis de coliformes, DQO e óleos e graxas. 
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Quadro 7 - Resultados das análises físico-químicas e bacteriológicas realizadas nas amostras de água coletadas durante a quarta campanha do Programa de Avaliação da Qualidade da Água e dos 
Parâmetros Limnológicos do Reservatório de São Simão – Outubro/2012.  

Pontos 
Amostrais 

Coordenadas Coordenadas UTM 

 
Sólidos 
Totais 
(mg/L) 

 

Sólidos 
inorgânicos 

(mg/L) 

Sólidos 
orgânicos 

(mg/L) 

Clorofila-
a 

(µg/L) 

Fosforo 
total 

(µg/L) 

Amônia 
(µg/l) 

Nitrito 
(µg/l) 

Nitrato 
(µg/l) 

Nitrogênio 
Total 
(µg/l) 

Turbidez 
(NTU) 

Tem
pera 
tura(
⁰ C) 

pH 
Condu 

tividade 
(μs/cm²) 

OD 
(mg/L) 

DQO 
(mg/L) 

Óleos e 
Graxas 
(mg/L) 

Coliformes 
Totais 

(NMP/100 
mL) 

E.Coli 
(NMP/100 

mL) 
 

DBO 
(mg/

L) 
 

Lat. Long. X Y 

SSB 01 -18,4437 -50,0509 600227,8 7960464 0,8000 1,2500 -0,4500 0,07 22 32 6 32 1007,96 7,72 27,78 7,34 41,9 7,35 85,3 0,1 500 < 2 1,3 

SSB 02 -18,5214 -50,0414 601176,9 7951861 3,9000 4,1000 -0,2000 0,0 15 6 6 30 615,98 3,98 27,71 7,65 x 7,4 53,3 4,6 >1600 2 1 

SSB 03 -18,5749 -50,0497 600275.7 7945938 2,2000 2,3500 -0,1500 0,0 11 0 5 33 587,99 3,76 27,24 7,48 60,5 6,13 10,3 - >1600 < 2 1,15 

SSB 04 -18,5997 -50,0150 603925.6 7943183 1,7500 2,0500 -0,3000 0,013 9 0 5 36 419,99 2,48 27 7,68 48,7 7,37 69,3 6 >1600 2 1,87 

SSB 05 -18,7186 -50,0485 600315.5 7930044 1,7000 1,8500 -0,1500 0,0 4 0 6 27 503,99 2,86 28,12 7,63 51,1 x 85,3 3,6 >1600 < 2 0,82 

SSB 06 -18,7668 -49,9955 605871.3 7924672 4,9000 3,7500 1,1500 1,39 17 0 11 35 279,99 100 28,87 7,66 67,8 x 69,3 6,4 >1600 4 1,53 

SSB 07 -18,6908 -50,3578 567715,3 7933267 1,7500 1,9000 -0,1500 0,07 2 0 7 30 475,99 3,24 27,93 7,51 43,9 x 53 1,2 1600 2 0,57 

SSB 08 -18,6632 -50,3016 573652,3 7936290 1,4000 1,7500 -0,3500 0,0 47 0 6 30 475,99 2,29 27,91 7,45 42,2 6,4 47,1 5,4 34 < 2 1,05 

SSB 09 -18,6544 -50,2634 577691,7 7937251 1,3500 1,7500 -0,4000 0,0 86 0 6 32 419,99 2,29 28,12 7,63 42,4 7,2 67,8 2 1600 < 2 1 

SSB 10 -18,7074 -50,2569 578350,3 7931386 1,6500 1,8000 -0,1500 0,13 10 0 6 28 307,99 2,2 29,62 7,31 40,7 x 74,9 3,4 240 < 2 1,3 

SSB 10A -18,7150 -50,2804 575864,2 7930549 1,3500 1,5500 -0,2000 0,0 5 0 5 27 447,99 1,65 29,03 7,52 40,5 x 13 4,6 900 < 2 1,4 

SSB 12 -18,6897 -50,1221 592573,2 7933276 1,0500 1,3500 -0,3000 0,07 0 0 5 29 419,99 1,82 27,43 6,7 43,3 6,86 117,3 1,8 >1600 < 2 1,4 

SSB 13 -18,8059 -50,4546 557473,9 7920556 1,4500 1,5500 -0,1000 0,2 0 0 6 28 252,00 2,29 28,35 7,81 43,3 x 2,9 4 2 < 2 0,6 

SSB 14 -18,8981 -50,4039 562780,1 7910343 1,4500 1,5500 -0,1000 0,07 50 0 6 29 643,99 1,64 27,73 7,68 42,3 8,05 145,4 3,8 900 < 2 0,5 

SSB 15 -18,8843 -50,4813 554632,6 7911898 1,5500 1,8000 -0,2500 0,33 2 0 6 29 616,00 2,3 27,13 7,99 42,8 8,01 53,8 0 >1600 < 2 1 

SSB 16 -18,9810 -50,4518 557705,2 7901183 1,6500 1,8000 -0,1500 0,33 4 0 6 26 643,99 2,32 27,54 6,72 43,8 7,71 85,3 4,4 1600 < 2 0,4 

SSE 02 -18,6703 -50,1998 584389,1 7935464 -45,3000 -44,6500 -0,6500 0,13 0 0 6 34 587,99 1,46 28,35 7,63 42 x 74,5 3 240 < 2 0,7 

SSE 03 -18,6697 -50,1303 591714,9 7935494 0,7500 1,3000 -0,5500 0 2 0 6 30 588,00 1,95 27,09 7,22 41,6 8,23 53,3 4,8 >1600 < 2 1,1 

SSE 04 -18,6485 -50,0691 598183,6 7937807 1,6500 2,1000 -0,4500 0 0 0 6 30 615,99 2,52 27,93 7,4 41,4 x 161,4 3,2 1600 < 2 0,9 



117 

Relatório do Projeto “Ordenamento Sustentável da Aquicultura no Reservatório de São Simão – MG/GO” 
Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios – LGAR 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG - Instituto de Ciências Biológicas – ICB  
Departamento de Biologia Geral – Sala 254 - Bloco I3 (Bloco I, 3° andar) - (31) 3409-2574 

Quadro 7 - Resultados das análises físico-químicas e bacteriológicas realizadas nas amostras de água coletadas durante a quarta campanha do Programa de Avaliação da Qualidade da Água e dos 
Parâmetros Limnológicos do Reservatório de São Simão – Outubro/2012.  

Pontos 
Amostrais 

Coordenadas Coordenadas UTM 

 
Sólidos 
Totais 
(mg/L) 

 

Sólidos 
inorgânicos 

(mg/L) 

Sólidos 
orgânicos 

(mg/L) 

Clorofila-
a 

(µg/L) 

Fosforo 
total 

(µg/L) 

Amônia 
(µg/l) 

Nitrito 
(µg/l) 

Nitrato 
(µg/l) 

Nitrogênio 
Total 
(µg/l) 

Turbidez 
(NTU) 

Tem
pera 
tura(
⁰ C) 

pH 
Condu 

tividade 
(μs/cm²) 

OD 
(mg/L) 

DQO 
(mg/L) 

Óleos e 
Graxas 
(mg/L) 

Coliformes 
Totais 

(NMP/100 
mL) 

E.Coli 
(NMP/100 

mL) 
 

DBO 
(mg/

L) 
 

SSE 04A -18,6415 -50,0980 595145,1 7938604 1,2500 1,7500 -0,5000 0,07 0 0 5 29 895,99 2,11 28,91 7,53 43,8 9,02 21,3 7 240 < 2 1,4 

SSE 06 -18,4872 -50,0367 601694,1 7955636 2,0500 2,2000 -0,1500 0 59 0 5 28 587,99 4,37 28,01 7,6 72 7,24 10,3 1 >1600 < 2 1,6 

SSE 07 -18,6797 -50,2666 577340 7934453 1,1500 1,5500 -0,4000 0,76 0 0 5 29 279,99 1,44 28,14 7,91 41,5 x 50,5 4,4 900 4 1,7 

   SSE 08 -18,7184 -50,3375 569841,7 7930201 1,4000 1,3000 0,1000 0,2 0 0 6 35 587,99 2,49 27,92 7,87 42,2 x 53,3 3,6 >1600 < 2 1,5 

SSE 09 -18,7838 -50,3726 566124,4 7922975 0,8500 0,8000 0,0500 0,13 0 0 6 29 699,99 2,49 28,12 7,76 42,1 x 79,1 5 >1600 < 2 1 

SSE 09A -18,7492 -50,3923 564059,5 7926816 2,0000 1,8500 0,1500 0,13 0 0 6 34 587,99 3 28,52 7,94 42,2 x 107,8 0,6 1600 2 0,6 

SSE 10 -18,8354 -50,4214 560958,8 7917283 0,9500 1,1000 -0,1500 0,13 0 0 6 31 447,99 1,66 28,28 7,72 42,6 x 42,4 - 900 < 2 0,7 

SSE 11 -18,8907 -50,4435 558609,6 7911172 1,6500 1,5000 0,1500 0,2 0 0 6 31 587,99 2,14 27,19 7,86 42,1 8,01 18,5 2,6 >1600 < 2 0,7 

SSE 12 -18,9184 -50,4712 555689 7908123 1,5000 1,4500 0,0500 0 0 0 6 31 447,99 2,16 26,95 7,77 42,2 8,03 95,2 3,2 >1600 < 2 0,7 

SSE 13 -18,9451 -50,5080 551799,3 7905177 1,6000 1,9500 -0,3500 0,07 45 0 6 29 643,99 2,16 26,8 7,85 42,1 8,02 135,2 0 >1600 < 2 1,1 

SSE 14 -18,9939 -50,4970 552948,1 7899770 1,1000 0,9500 0,1500 0,13 47 0 6 28 588,00 2,16 27,34 7,83 42,3 7,55 32 0 900 < 2 0,7 

SSCD 01 -18,6091 -49,9726 608391,5 7942115 1,0500 1,2500 -0,2000 0 176 0 5 38 475,99 3,84 26,87 7,98 40,9 6,64 87,4 - 300 < 2 0,4 

SSCD 02 -18,6214 -49,9331 612544,4 7940723 0,5500 0,9500 -0,4000 0 49 0 5 28 27,24 6,8 27,24 7,57 40,06 6,63 85,3 3,6 >1600 < 2 1,6 

P2 -18,8562 -50,6362 538318,68 7915048 4,3000 3,5500 0,7500 0 52 28 5 25 615,96 103 26,6 7,61 60,2 x 62,2 10,8 >1600 1600 6 

P03 -18,4833 -50,0395 601405,35 7956074 1,5000 2,2000 -0,7000 0 34 44 6 34 503,89 8,86 27 7,71 40,06 x 1,3 6,2 >1600 240 3,3 

P04 -18,5941 -50,4386 559233,09 7943989 2,0000 3,1000 -1,1000 0,26 69 168 26 52 447,98 100 28,1 7,78 57,4 x 1,5 2 >1600 80 2,3 

P05 -18,4551 -50,3163 572193,1 7959322 1,8000 2,3000 -0,5000 0,4 69 0 5 26 699,97 100 28,6 8,71 37,9 x 14,7 0 >1600 50 4 

P11 -18,4774 -49,6161 646120,35 7956436 2,0000 2,5000 -0,5000 0,13 64 5 8 83 699,97 2,5 29 7,65 118,9 x 41,3 4 >1600 7 2,7 

P15 -18,9969 -50,3079 572848,85 7899370 9,6500 8,4000 1,2500 0 54 5 5 27 643,98 112 27,5 7,74 138,1 x 85,3 8,2 >1600 1600 4,5 

P16 -18,9352 -49,7990 626461,35 7905916 3,6000 3,1500 0,4500 0,13 70 0 5 27 559,90 100 28,1 8,04 96,1 x 36,9 5,6 >1600 50 3,2 
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Quadro 7 - Resultados das análises físico-químicas e bacteriológicas realizadas nas amostras de água coletadas durante a quarta campanha do Programa de Avaliação da Qualidade da Água e dos 
Parâmetros Limnológicos do Reservatório de São Simão – Outubro/2012.  

Pontos 
Amostrais 

Coordenadas Coordenadas UTM 

 
Sólidos 
Totais 
(mg/L) 

 

Sólidos 
inorgânicos 

(mg/L) 

Sólidos 
orgânicos 

(mg/L) 

Clorofila-
a 

(µg/L) 

Fosforo 
total 

(µg/L) 

Amônia 
(µg/l) 

Nitrito 
(µg/l) 

Nitrato 
(µg/l) 

Nitrogênio 
Total 
(µg/l) 

Turbidez 
(NTU) 

Tem
pera 
tura(
⁰ C) 

pH 
Condu 

tividade 
(μs/cm²) 

OD 
(mg/L) 

DQO 
(mg/L) 

Óleos e 
Graxas 
(mg/L) 

Coliformes 
Totais 

(NMP/100 
mL) 

E.Coli 
(NMP/100 

mL) 
 

DBO 
(mg/

L) 
 

P17 -18,9420 -49,4502 663187.1 7904878 -31,0000 -32,6000 1,6000 0,79 113 146 5 26 447,97 182 26,8 7,87 79,5 x 47,2 29 >1600 >1600 5,9 

P18 -18,5161 -49,7556 631354,3 7952262 1,5000 2,3000 -0,8000 0 0 0 4 30 531,97 9,98 28 8,15 39,2 x 50 0,3 >1600 34 2,2 

P19 -18,6919 -50,4657 556335,67 7933173 1,4000 1,6000 -0,2000 0 56 10 5 38 979,95 9,45 26,6 7,57 46,3 x 54 0 >1600 300 0,9 

C13 -18,4913 -49,4793 660547,31 7954781 1,6000 0,4000 1,2000 0 10 69 8 42 x 5,5 28 7,65 51 x 14,4 4,8 >1600 >1600 3,3 

NOTA: Lugares onde estão marcado (x) significa que não tiveram dados da sonda, pois são pontos de tributários. 
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Figura 45 -  Carta temática representando os valores de Sólidos Totais encontrados no reservatório de São Simão em outubro de 2012 (Carta 

elaborada no programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 46 -  Carta temática representando os valores de Sólidos Inorgânicos encontrados no reservatório de São Simão em outubro de 2012 (Carta 

elaborada no programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 47 -  Carta temática representando os valores de Sólidos Orgânicos encontrados no reservatório de São Simão em outubro de 2012 (Carta 

elaborada no programa Surfer®10 - Golden Software Inc.).
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Figura 48 -  Carta temática representando os valores de Clorofila encontrados no reservatório de São Simão em outubro de 2012 (Carta elaborada no 

programa Surfer®10 - Golden Software Inc.) 
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Figura 49 -  Carta temática representando os valores de Fósforo encontrados no reservatório de São Simão em outubro de 2012 (Carta elaborada no 

programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 50 -  Carta temática representando os valores de Amônia encontrados no reservatório de São Simão em outubro de 2012 (Carta elaborada 

no programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 51 -  Carta temática representando os valores de Nitrito encontrados no reservatório de São Simão em outubro de 2012 (Carta elaborada no 

programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 52 -  Carta temática representando os valores de Nitrato encontrados no reservatório de São Simão em outubro de 2012 (Carta elaborada no 

programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 53 -  Carta temática representando os valores de Nitrogênio Orgânico Total encontrados no reservatório de São Simão em outubro de 2012 

(Carta elaborada no programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 54 -  Carta temática representando os valores de Turbidez encontrados no reservatório de São Simão em outubro de 2012 (Carta elaborada 

no programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 55 -  Carta temática representando os valores de Secchi encontrados no reservatório de São Simão em outubro de 2012 (Carta elaborada no 

programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 56 -  Carta temática representando os valores de Temperatura encontrados no reservatório de São Simão em outubro de 2012 (Carta elaborada no 

programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 57 -  Carta temática representando os valores de pH encontrados no reservatório de São Simão em outubro de 2012 (Carta elaborada no 

programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 58 -  Carta temática representando os valores de Condutividade encontrados no reservatório de São Simão em outubro de 2012 (Carta elaborada 

no programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 59 -  Carta temática representando os valores de Oxigênio Dissolvido encontrados no reservatório de São Simão em outubro de 2012 (Carta 

elaborada no programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 60 -  Carta temática representando os valores de Demanda Química de Oxigênio encontrados no reservatório de São Simão em outubro de 

2012 (Carta elaborada no programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 



135 

Relatório do Projeto “Ordenamento Sustentável da Aquicultura no Reservatório de São Simão – MG/GO” 
Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios – LGAR 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG - Instituto de Ciências Biológicas – ICB  
Departamento de Biologia Geral – Sala 254 - Bloco I3 (Bloco I, 3° andar) - (31) 3409-2574 

 

Figura 61 -  Carta temática representando os valores de Óleos e Graxas encontrados no reservatório de São Simão em outubro de 2012 (Carta 

elaborada no programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 62 -  Carta temática representando os valores de Coliformes Totais encontrados no reservatório de São Simão em outubro de 2012 (Carta 

elaborada no programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 



137 

Relatório do Projeto “Ordenamento Sustentável da Aquicultura no Reservatório de São Simão – MG/GO” 
Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios – LGAR 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG - Instituto de Ciências Biológicas – ICB  
Departamento de Biologia Geral – Sala 254 - Bloco I3 (Bloco I, 3° andar) - (31) 3409-2574 

 

Figura 63 -  Carta temática representando os valores de E. coli encontrados no reservatório de São Simão em outubro de 2012 (Carta elaborada no 

programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 64 -  Carta temática representando os valores de Demanda Bioquímica de Oxigênio encontrados no reservatório de São Simão em outubro de 

2012 (Carta elaborada no programa Surfer®10 - Golden Software Inc.) 



139 

Relatório do Projeto “Ordenamento Sustentável da Aquicultura no Reservatório de São Simão – MG/GO” 
Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios – LGAR 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG - Instituto de Ciências Biológicas – ICB  
Departamento de Biologia Geral – Sala 254 - Bloco I3 (Bloco I, 3° andar) - (31) 3409-2574 

 

Figura 65 - Carta temática representando os valores de Coeficiente de Extinção PAR 430-760nm encontrados no reservatório de São Simão em outubro de 2012 

(Carta elaborada no programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 66 -    Carta temática representando os valores de Coeficiente de Extinção para UV 320nm encontrados no reservatório de São Simão em outubro de 2012 

(Carta elaborada no programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 67 - Carta temática representando os valores de Coeficiente de Extinção para UV 305nm encontrados no reservatório de São Simão em outubro de 2012 (Carta 

elaborada no programa Surfer®10 - Golden Software Inc.). 
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Figura 68 -  Carta temática representando os valores de Coeficiente de Extinção para UV 340nm encontrados no reservatório de São Simão em outubro de 2012 

(Carta elaborada no programa Surfer®10 - Golden Software Inc.).
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ANÁLISES ESTATÍSTICAS 
 

METODOLOGIA 
 

Para uma melhor compreensão dos resultados alcançados, um modelo geométrico multivariado foi 

aplicado aos resultados, a análise de componentes principais (A.C.P.). Num primeiro momento, a A.C.P. foi 

feita usando todas as variáveis e todos os pontos de coletas. Num segundo momento, foram apenas 

consideradas as variáveis que estiveram mais próximas à clorofila-a. Essa escolha justifica-se pelo fato de 

que a capacidade de suporte final foi estimada pelo método de Dillon & Rigler (1984). Esse método usa a 

clorofila-a como o principal parâmetro.  

A correlação estatística foi feita através do software livre PAST (HAMMER et al., 2001). Os dados 

sofreram uma transformação log (x+1) antes da análise A.C.P. 

 

RESULTADOS  
 

A seguir, apresentamos três análises A.C.P. feitas, respectivamente, para os meses de agosto de 

2011 (Fig. 65), maio (Fig. 66)  e outubro de 2012 (Fig. 67). 

No mês de agosto de 2011, uma clara associação entre fósforo total, clorofila-a e sólidos orgânicos 

pode ser observada no diagrama biplot. O ponto de coletas SSE10 situado na confluência do braço do rio 

Alegre com o eixo central situa-se na porção positiva do eixo 1 e foi determinante para essa análise. Assim, 

fica demonstrada a forte relação entre clorofila-a e o fósforo total nesse mês de estudos. 

Em maio de 2012, um padrão inverso foi encontrado. A clorofila-a permanece na porção positiva do 

eixo 1 próxima às variáveis nitrogênio orgânico total juntamente com as variáveis turbidez, nitrogênio total e 

amônia. Os pontos SSB 02 (rio dos Bois), SSB 06 (braço Tijuco-Prata), SSB 14, SSB 16 (rio dos Patos) estão 

associados à região positiva do eixo 1. Já o fosforo total ficou na região negativa do eixo 1 em associação aos 

pontos amostrais SSE 08, SSE 10 e SS13, todos eles situados ao longo do eixo central. Dessa forma, a 

A.C.P. de maio 2012 sugere que as variáveis turbidez, amônia e nitrogênio total possuem maior poder para 

explicar as variações espaciais observadas para a clorofila-a. 

Em outubro de 2012, a clorofila-a esteve associada às variáveis fósforo total e óleos e graxas, todas 

elas formando vetores na região positiva do eixo 1. Nessa mesma região, aparecem vários pontos amostrais 

localizados no eixo central do reservatório (SSE 06, SSE 08, SSE 09 e SSE 12). Em contraste, a temperatura 

da água, nitrogênio total e o DQO aparecem com vetores na região negativa do eixo 1.  Nessa mesma região, 

pode-se encontrar pontos amostrais localizados nos braços dos reservatórios tais como os pontos SSB 07 (rio 
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São Francisco), SSB 12 (braço do lado de Minas em frente ao Ronda), SSB 10 (braço do lado mineiro), SSB 

14 (braço do lado mineiro). 

De um modo geral, as análises A.C.P. demonstraram que os nutrientes fósforo e nitrogênio são 

capazes de explicar grande parte da variação espacial observada para a clorofila-a no reservatório de São 

Simão. Essa afirmativa pode ser aplicada a diferentes períodos do ano. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo limnológico demonstrou que o reservatório de São Simão encontra-se já em um claro 

processo de eutrofização. Os grandes braços laterais do reservatório estão, em sua maioria, forntemente 

impactados por atividades antrópicas. Entretanto, tendo em vista a grande vazão observada no eixo central, 

essa região ainda possui baixos níveis de nutrientes e de clorofila-a.  

O reservatório de São Simão exibiu concentrações mais elevadas de fósforo total, nitrigênio total bem 

como suas diferentes espécies (nitratos e amônio) se comparado aos outros grandes reservatórios mineiros 

(Furnas, Três Marias e Nova Ponte, por exemplo). Embora o reservatório exiba claros sinais de eutrofização 

como um todo, cada um dos braços do reservatório apresenta uma "assinatura" típica de qualidade de água 

possivelmente como resultado à diferenças marcantes no padrão de usos do solo. Assim, chamam a atenção 

também, os elevados teores de sólidos nos braços laterais tais como o braço formado pelo rio dos Bois, 

exatamente um dos locais onde a atividade de aquicultura intensiva está se desenvolvendo mais 

rapidamente. Os grandes braços do lado mineiro, os braços formados pelos rios Tijuco-Prata e o braço 

formado pelo rio dos Patos são caracterizados por maiores teores de matéria orgânica e por concentrações 

mais elevadas de clorofila-a. 

Os estudos limmnológicos sugerem que as atividades de aquicultura intensiva sejam concentradas 

em certas porções do eixo central, como se verá adiante.  
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AGOSTO/2011 

 

 

Figura 65 – Diagrama biplot com os dois primeiros eixos da análise de componentes principais (A.C.P.) realizada com variáveis físico-quimicas da água superficial 

tomada no reservatório de São Simão em agosto de 2011. 
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MAIO/2012 

 

 

Figura 66– Diagrama biplot com os dois primeiros eixos da análise de componentes principais (A.C.P.) realizada com variáveis físico-quimicas da água 

superficial tomada no reservatório de São Simão em maio de 2012. 
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OUTUBRO/2012 

 

 

Figura 67 – Diagrama biplot com os dois primeiros eixos da análise de componentes principais (A.C.P.) realizada com variáveis físico-quimicas da água 

superficial tomada no reservatório de São Simão em outubro de 2012. 
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Tabela 01 - Valores dos autovetores e percentuais de explicação da variância total das análises de componentes principais realizadas com dados sobre a 

qualidade de água do reservatório de São Simão nos meses de agosto de 2011, maio e outubro de 2012. 

AGOSTO/2011 

PC EIGENVALUE % VARIANCE 

1 2,069 20,7 

2 1,844 18,4 

3 1,378 13,8 

4 1,247 12,5 

5 1,010 10,1 

MAIO/2012 

PC EIGENVALUE % VARIANCE 

1 5,511 36,7 

2 2,504 16,7 

3 1,613 10,7 

4 1,382 9,2 

5 1,063 7,1 

OUTUBRO/2012 

PC EIGENVALUE % VARIANCE 

1 4,177 27,8 

2 1,933 12,9 

3 1,779 11,9 

4 1,380 9,2 

5 1,126 7,5 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Os reservatórios constituem uma complexa rede interativa entre os organismos (espécies, 

populações, comunidades) e o seu ambiente físico e químico. Esta rede é dinâmica e resulta de um 

processo permanente de resposta às funções de força climatológicas e aos efeitos produzidos pela 

manipulação do sistema na barragem (Henry, 1999). 

A eutrofização é um problema crescente nos reservatórios brasileiros uma vez que a 

urbanização e industrialização (fontes pontuais) e o intenso uso do entorno em atividades agro-pastoris 

(fontes difusas) têm comprometido a qualidade de suas águas. Em longo prazo, levam à perda da 

diversidade biológica, diminuição da vida útil dos reservatórios e de estoques pesqueiros (Straškraba& 

Tundisi, 2000). Neste contexto, estudos sobre variáveis físicas, químicas e biológicas de suas águas 

são fundamentais para avaliar os impactos destas atividades e auxiliar na proposição de medidas 

preventivas e mitigatórias.  

A estrutura e abundância da comunidade zooplanctônica, bem como sua distribuição espacial, 

são influenciadas por fatores abióticos e pelas interações entre as espécies. Geralmente em 

ecossistemas aquáticos tropicais se observa maior abundância de rotíferos e cladóceros (Esteves, 

1998); contudo modificações nas condições físicas e químicas da água podem alterar a composição da 

comunidade fitoplanctônica, ou seja, do alimento disponível, alterando também a estrutura da 

comunidade zooplanctônica (Harper, 1992, Kozlowsky-Suzuki &Bozelli, 2002).  

Apesar do zooplâncton não depender diretamente dos nutrientes para sua sobrevivência, já 

que são afetados pela qualidade e quantidade de algas, bactérias e detritos, o estado trófico de um 

ambiente pode influenciar a riqueza, estrutura, tamanho de corpo e produtividade da comunidade 

zooplanctônica (Sládeček, 1958, McCauley&Kalff, 1981, Harper, 1992, Lathrop& Carpenter, 1992).  

Segundo Gannon&Stemberger (1978) uma vez que muitos ambientes não exibem claramente 

atributos de oligotrofia ou eutrofia, o zooplâncton pode ser usado como indicador destas características 

intermediárias. Contudo, devido à ampla distribuição de algumas espécies, estes autores sugerem o 

uso da abundância relativa dentro da comunidade como um indicador mais sensível.  Desta forma, 

padrões como aqueles observados por Matsumura-Tundisi et al. (2000) no sistema em cascata do 

médio e baixo Tietê (SP), onde a dominância de Rotifera sobre Copepoda em reservatórios eutróficos e 

o inverso em reservatórios mesotróficos ou oligotróficos, têm sido descritos para a comunidade 

zooplanctônica. 

Além disso, visando ampliar o uso e aumentar o potencial pesqueiro do reservatório de São 

Simão, o projeto “Ordenamento Sustentável da Aquicultura Reservatório de São Simão, Minas Gerais-

Goiás” (Processo: 561275/2010-6, Edital 18/2010 CNPq/MPA), do qual este trabalho faz parte, visou à 
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delimitação de áreas para produção pesqueira através de tanques-rede. Neste projeto, variáveis 

abióticas e bióticas foram medidas para estimar a capacidade suporte de áreas selecionadas. Os 

conhecimentos levantados sobre o zooplâncton auxiliarão, em fase posterior, não só pelo uso destes 

organismos como importante fonte alimentar, bem como no monitoramento da qualidade de água, 

sendo utilizados para tanto como possíveis bioindicadores, mitigando os impactos da criação de peixes 

sobre toda a comunidade aquática. 

 

2. OBJETIVO 
 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a composição e a densidade da comunidade 

zooplanctônica no reservatório de São Simão (MG/GO) como indicadora de qualidade de água, através 

da relação de sua estrutura com as variáveis ambientais medidas. 

 
3. ÁREA DE ESTUDOS 

 
O reservatório de São Simão localiza-se na Bacia do rio Paranaíba, na divisa entre os estados 

de Minas Gerais e Goiás, é considerado o maior do estado mineiro com área inundada superior a 700 

km² e o último de uma série de reservatórios em cascata.  

Tributários de grande porte englobam a Bacia do rio Paranaíba, como por exemplo o rio Meia 

Ponte que drena a região de Goiânia e os rios da Prata e Tijuco que drenam áreas adjacentes às 

principais cidades do triângulo mineiro, tais como Uberaba, Uberlândia e Ituiutaba (Fonseca, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Cartograma da bacia de drenagem e da rede de tributários do reservatório de São Simão 

MG/GO. Fonte: Pinto-Coelho, 2004. 
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Tabela 1: Informações morfométricas e hidrológicasdo reservatório de São Simão. 

        Variável                              Valor 

Início de Operação 1978 

Potência Instalada 1.710 MW 

Número de Unidades Geradoras 6 

Área do Reservatório 722,2km² 

Área de Drenagem 171.000 km² (estimativa da CEMIG) 

Profundidade Máxima 127 m 

Vazão Máxima Afluente 24.000 m³/s 

Altitude 404 m 

Localização Latitude: 19° 01’ 05” S 

 Longitude: 50° 29’ 57” W 

 
Fonte: CEMIG, 2002 apud Pinto-Coelho, 2004. 

 

4. METODOLOGIA 
 
As amostras foram coletadas durante o projeto “Ordenamento Sustentável da Atividade da 

Aquicultura no Reservatório de São Simão, Minas Gerais – Goiás” entre os dias 9 e 11 de Agosto de 

2011 e 8 e 11 de maio de 2012. Para as coletas quali-quantitativas da comunidade zooplanctônica, 

foram realizados arrastos com rede de plâncton de 68µm de abertura de malha sendo os organismos 

fixados com solução neutralizada de formol 4%.  

Sub-amostras de 1,0 mL foram contadas sob microscópio ótico Optech, em câmaras de 

Sedgewick-Rafter. Os dados apresentados correspondem ao número de organismos por m3. Foram 

considerados os três grupos principais da comunidade zooplanctônica: Rotifera, Cladocera e 

Copepoda. A metodologia para contagem das amostras seguiu as recomendações de Bottrell et al., 

(1976).  

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram identificadas 32 espécies dentre Copepoda (4 espécies), Cladocera (10) e Rotifera (18) 

como pode ser visto na Tabela 2. Também foram identificados indivíduos da Ordem Ostracoda, bem 

como predadores da comunidade zooplanctônica Chaoborus sp. (Ordem Diptera), Mesostoma sp. 

(Classe Turbellaria, Ordem Rhabdocoela) e Hydracarina (Subclasse Acari).  
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Tabela 2: Lista de espécies encontradas reservatório de São Simão MG/GO durante as campanhas de 

agosto de 2011 e maio de 2012. 

Cyclopoida Rotifera 

Thermocyclopsminutus Ascomorphaecaudis 

Thermocyclopsdecipiens Collothecacfpelagica 

Calanoida Collothecasp 

Notodiaptomushenseni Conochiluscoenobasis 

Scolodiaptomuscorderoi Conochilushippocrepis 

Cladocera Conochilusunicornis 

Daphniagessneri Euchlanissp 

Ceriodaphniacornuta Filinialongiseta 

Ceriodaphniasilvestri Hexarthra intermedia 

Moina minuta Hexarthra mira 

Bosminahagmanni Keratella americana 

Bosminopsisdeitersi Keratellacochlearis 

Diaphanosomabirgei Lecanecurvicornis 

Diaphanosomaspinulosum Macrochaetussericus 

Alonasp Sinantherinasp 

Chydoruseurynotus Sinantherinacfverrucosa 

Ostracoda Synchaetacfstylata 

Diptera - Chaoborussp Bdelloidea 

Hydracarina Turbellaria - Mesostomasp 
 

Geralmente, a morfometria dos reservatórios, relacionada ao seu tamanho, é também uma das 

características fundamentais que influenciam a diversidade do zooplâncton (Rocha et al., 1999). 

Grandes reservatórios como o de São Simão MG/GO elevam a riqueza dessa comunidade 

corroborando a hipótese da heterogeneidade espacial (Boneckeret al., 2003).  

Copepoda foi o grupo mais abundante, na maioria das amostras, especialmente na campanha 

de maio/2012 (Anexos).  Dentre as espécies mais abundantes estão Thermocyclopsminutus e 

Notodiaptomushenseni. Também foram obervadosScolodiaptomuscorderoi e T. decipiens, esta última 

espécie sempre com baixíssimas densidades. 

De acordo com vários autores (Gannon&Stemberger, 1978; Pace, 1986; Tundisi et al., 1988 e 

Rocha et al., 1995) espécies da ordem Calanoida parecem mais adaptadas a condições oligotróficas, 

enquanto Cyclopoida são mais abundantes em águas eutróficas. Mesmo entre Cyclopoida, T. minutus 

é considerado típico de ambientes oligotróficos-mesotróficos enquanto seu congênere T. decipiens 

domina em ambientes mais eutrofizados (Reid, 1989; Landa et al. 2007). 

Dentre os cladóceros, podemos observar o predomínio de Daphniagesnerii e 

Diaphanosomaspinulosum na primeira campanha (agosto/2011); na segunda campanha, além destas 
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duas espécies também se destacou Diaphanosoma birgei. Situação semelhante foi observada por Brito 

et al. (2011) no reservatório de Furnas (bacia do Rio Grande, MG), onde o fitoplâncton de melhor 

qualidade nutricional e típico de ambientes oligotróficos.  

Diferente do observado por vários autores (Arcifa, 1984; Rocha et al., 1995; Nogueira, 2001; 

Almeida et al., 2009) que relatam Rotifera como numericamente dominante em reservatórios; este 

grupo foi principalmente representado por Conochilus hippocrepis, Sinantherinacfverrucosa e 

Sinantherina sp., estas duas últimas espécies sempre estiveram presentes em forma de colônia, com 

grande número de indivíduos, causando o predomínio deste grupo em algumas das amostras. 

Contudo, de acordo com Velho et al. (2005) a dominância de rotíferos em reservatórios não deve ser 

considerada regra geral, devido à grande variedade de reservatórios existentes no país, com diferentes 

tamanhos e idades.  

Considerando o tamanho de corpo da comunidade, no geral microzooplâncton foi pouco 

abundante, com menores densidades de náuplios e rotíferos; fato este que pode estar associado à 

melhor qualidade de água do reservatório de São Simão. Uma vez que foi utilizada rede de 68µm de 

abertura de malha descarta-se a hipótese de amostragem subestimada da comunidade. 

A comunidade zooplanctônica do reservatório de São Simão no geral foi muito semelhante à do 

reservatório de Furnas. Por se tratar de um ambientes oligotrófico, com maior transparência da água e 

menores valores de condutividade elétrica e nutrientes, o nanofitoplâncton é a fração dominante, 

permitindo que o zooplâncton herbívoro, representado por filtradores como calanóides e grandes 

cladóceros (dafinídeoes e sidídeos), seja mais abundante (Brito et al., 2011). 
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7. ANEXOS  
 
Quadro 1 – Densidade em org/m³ das espécies zooplanctônicas do reservatório de São Simão – 
MG/GO, campanhas de agosto/2011 e maio/2012. 
 

AGOSTO DE 2011 SSE01 SSE02 SSE03 SSE04 SSE05 SSE06 SSE07 SSE08 SSE09 SSE10 SSE11 

Copepoda            

Náuplio Cyclopoida 1840 1557 297 231 1649 7955 1364 967 495 1085 1463 

Náuplio Calanoida 661 472 524 153 524 1472 425 566 566 896 1038 

Copepodito Cyclopoida 3397 4105 288 490 3263 6115 2505 4411 2689 3208 4954 

Copepodito Calanoida 3727 4529 712 272 1380 3369 1255 1675 3468 4293 8681 

T. minutus macho 94 425 57 93 368 481 241 189 142 189 47 

T. minutus fêmea 566 613 99 42 304 793 363 283 920 1227 1227 

N. henseni macho 519 519 142 40 142 651 104 165 354 425 896 

N. henseni fêmea 849 802 160 30 198 821 165 283 637 283 1038 

S. corderoi macho 47 566 9 4 64 28 9 24 142 47 189 

S. corderoi fêmea 189 94 19 13 42 142 28 71 142 47 94 

T. decipiens macho    4 50 255 14 47  94  

T. decipiens fêmea 47  5 6 50 368 19  71 47  

Cladocera            

D. gessneri 2878 2406 94 149 941 4671 1189 1510 2265 2736 1368 

C. cornuta 472 94 47 28 113  104 189  189 47 

C. silvestri 519 142  11 21  52  212 94  

M. minuta  47 24         

D. spinulosum 661 849 9 30  66 127 519 425 566 330 

D. birgei    13 28 28 33 24  283  

B. deitersi  47 9 4 42  33 47    

B. hagmanni 236 189 42 32 78  47 24 71 142 94 

Alona sp.            

C. eurynotus            

Ostracoda            
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Rotifera            

Bdelloidea   38 4        

C. coenobasis 142 47 5  71  127 24 283 47  

C. hippocrepis 12078 8776 307 2 1868 6285 4666 5379 7573 17032 9719 

C. unicornis    503        

Collotheca cf pelagica 142  9 6 21  52     

Collotheca sp.     7       

Euchlanis sp.            

H. mira        24    

K. cochlearis       5     

L. curvicornis            

Sinantherina sp. 991 8634 19 274 1585 28 387 708 7148 10238 16702 

S. cf verrucosa 236 94   7  255 189 142 47 2925 

Synchaeta cf. stylata      255      

Diptera            

Chaoborus sp.        24    

Hidracarina            

Turbellaria            

Mesostoma sp.          47  

Nematoda            

TOTAL  30290 35008 2916 2435 12817 33782 13569 17339 27742 43265 50814 

 

AGOSTO DE 2011 
SSE1

2 
SSE1

3 
SSE1

4 
SSE1

5 
SSE1

6 
SSE1

7 
SSE1

8 
SSE1

9 
SSB0

1 
SSB0

2 
SSB0

3 
SSB0

4 
SSB0

5 

Copepoda              

Náuplio 
Cyclopoida 2576 2784  117 159 212 92 28 2453 10144 2170 218 2925 

Náuplio 
Calanoida 538 566 21 57 55 142 42 28 8209 2831 1793 144 425 

Copepodito 
Cyclopoida 5888 2595 361 219 268 472 177 142 2878 10852 3020 297 3067 

Copepodito 
Calanoida 8351 6369 2951 386 469 1227 333 859 2784 20996 3539 357 4812 

T. minutus macho 340 236 35 53 53 24 42  425  236 54 283 

T. minutus fêmea 878 519 219 71 110 236 99 19 755 1180 472 79 1227 

N. henseni macho 1670 472 311 71 98 283 57 217 613 3067 566 69 1180 

N. henseni fêmea 2265 849 446 88 115 236 92 123 708 2595 377 109 425 

S. corderoi macho 255  120 14 17 24 28 38 47 472 94 5 189 

S. corderoi fêmea 170 94 163 18 13 71 21 28 47  142 10 142 

T. decipiens 
macho  47 7      189 236   47 

T. decipiens fêmea 28 142 35    7  94 472 47  330 

Cladocera              

D. gessneri 1444 802 814 117 89 259 71 38 3586 12503 2029 114 1557 

C. cornuta 132 94 35 4 4  7 9   94 40 189 

C. silvestri 66 142 113        47  94 

M. minuta            20  

D. spinulosum 226 189 283 14 13 24  28 94 708 142 20 566 

D. birgei 57    6         

B. deitersi       7     45 47 

B. hagmanni 132  7 28 32  7    47 10 94 

Alonasp      24        

C. eurynotus     15 24 14       
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Ostracoda    4 ;  7       

Rotifera              

Bdelloidea    4 2 24      5  

C. coenobasis 57  14           

C. hippocrepis 3227 6747 78  4    3539 48360 3255 159 
1283

3 

C. unicornis              

Collotheca cf 
pelagica  47            

Collotheca sp.              

Euchlanis sp.       7       

H. mira              

K. cochlearis 28            47 

L. curvicornis      24        

Sinantherina sp. 6879 6700 1649  285 24 7  142 708   2784 

S. cf verrucosa 368 94 234          3255 

Synchaeta cf 
stylata         4812     

Diptera              

Chaoborus sp.        19      

Hidracarina   7           

Turbellaria              

Mesostoma sp. 28        47     

Nematoda    4          

TOTAL  
3560

3 
2948

8 7905 1268 1807 3327 1118 1576 
3142

3 
11512

2 
1807

0 1754 
3651

8 

 

AGOSTO DE 2011 SSB06 SSB07 SSB08 SSB09 SSB10 SSB11 SSB12 SSB13 SSB14 SSB15 SSB16 

Copepoda            

Náuplio Cyclopoida 4010 1982 1132 661 2218 2595 1699 1840 3963 53 2453 

Náuplio Calanoida 590 425 1321 991 566 1321 495 1793 1227 39 613 

Copepodito Cyclopoida 1297 5379 5756 2595 7455 5190 2548 3916 6888 138 5850 

Copepodito Calanoida 17221 5284 6888 3020 4388 6322 1887 6653 20665 379 9295 

T. minutus macho 118 519 566 189 566 377 495 94 94 11 944 

T. minutus fêmea 2123 1463 1840 519 425 1415 495 896 1510 53 708 

N. henseni macho 4482 1746 1180 330 566 849 448 708 755 64 944 

N. henseni fêmea 2595 1132 896 377 661 849 212 519 944 46 1132 

S. corderoi macho 472 330 425 236   47 47  28 47 

S. corderoi fêmea 590 283 377 47 94  47 236 377  94 

T. decipiens macho 118 47  47 94  47  189 4 47 

T. decipiens fêmea 236 142   47 94 47 142 94  189 

Cladocera            

D. gessneri 5308 1746 2170 2123 3727 4341 1604 1793 755 11 566 

C. cornuta  47 142 142 283 283 236 377 189  47 

C. silvestri 118 47 142  189 189 236 47 189  47 

M. minuta            

D. spinulosum 826 708 849 236 425 944 236 377 189 18 708 

D. birgei 472        94 11  

B. deitersi            

B. hagmanni   47 94 142 94 118  94 14  

Alona sp.            

C. eurynotus            
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Ostracoda            

Rotifera            

Bdelloidea            

C. coenobasis  142  47 330 189  189 189  47 

C. hippocrepis 4836 15617 16749 7738 14485 7455 2949 14390 49729 789 2501 

C. unicornis            

Collotheca cf. pelagica  142   94      47 

Collotheca sp.            

Euchlanis sp.            

H. mira            

K. cochlearis            

L. curvicornis            

Sinantherina sp. 1062 1557 1793 189 6134 425 354 24062 21892 92 1038 

S. cf verrucosa  3303 425 142 2218 236 3161 236 283  47 

Synchaeta cf stylata            

Diptera            

Chaoborus sp.            

Hidracarina            

Turbellaria            

Mesostoma sp.     47    94   

Nematoda            

TOTAL  46473 42038 42699 19722 45152 33168 17363 58316 110403 1748 27365 

 

MAIO DE 2012 SSN01 SSN02 SSN02A SSE04 SSE05 SSN06 SSN07 SSE08 SSE09 SSE10 SSN12 

Copepoda            

Náuplio Cyclopoida 3491 684 90 4227 566 1368 755 4152 9342 2123 1557 

Náuplio Calanoida 3114 991 179 3244 2383 896 1510 896 1486 354 1793 

copepoditoCyclopoida 5662 1651 1326 5898 991 2831 5850 5072 6299 3303 2218 

copepoditoCalanoida 3680 1934 241 4423 1769 2076 7926 1911 3822 1038 1038 

T. minutus macho 1321 71 208 295 71 330 944 377 425 142 94 

T. minutus fêmea 3869 259 382 688 118 566 1227 543 1699 425 849 

N. henseni macho 944 236 42 1278 401 142 1793 212 849 142 94 

N. henseni fêmea 849 401 80 1278 826 283 2359 566 991 212 377 

S. corderoi macho    98    24    

S. corderoi fêmea      94 94 47    

T. decipiens macho  24  393     71   

T. decipiens fêmea  24  295        

Cladocera            

D. gessneri 661 283 151 3145 613 1463 1604 920 849 236 377 

C. cornuta  71   71  94 24    

C. silvestri    98   283    94 

M. minuta  47  197 472 47 189     

D. spinulosum 1604 118 33 590 94 189 283 212 354 47 283 

D. birgei 1604 165 71 491 71 283 472 283 566 283 189 

B. deitersi     118       

B. hagmanni  118  295 189 142 94 24   47 

Alona sp.            

C. eurynotus            

Ostracoda            

Rotifera            

Bdelloidea   5         
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A. ecaudis      47      

C. coenobasis  71 9 98  236 94  71  47 

C. hippocrepis 94 472 19 786 259 189 189 472 283 259 661 

C. unicornis            

Collotheca cf. pelagica  259        94 472 

Collotheca sp.  259    47 189 94 495   

F. longiseta            

H. intermedia            

H. mira            

K. americana            

M. sericus    98        

Sinantherina sp. 472 47 510 197  566 377 377 425 259 283 

S. cf verrucosa 377 212 24 295  47 4152 236 142 24 1604 

Synchaeta cf. stylata  519  590 44161 283 283    330 

Diptera            

Chaoborus sp.            

Hidracarina            

Turbellaria            

Mesostomasp 94  14      142 24  

Nematoda            

TOTAL  27837 8917 3383 28997 53173 12126 30762 16443 28309 8964 12409 

 

MAIO DE 2012 SSN(E)12 SSE13 SSE14 SSN15 SSB02 SSB03 SSB05 SSB07 SSB08 SSB09 SSB10 

Copepoda            

Náuplio Cyclopoida 3963 1675 1640 326 9436 1628 2736 6228 2076 3397 6039 

Náuplio Calanoida 1227 401 212 948 5662 354 2831 519 472 283 1415 

Copepodito Cyclopoida 8445 2406 896 410 4836 3963 11512 13258 4152 2406 4954 

Copepodito Calanoida 991 519 602 609 33616 6228 2831 3161 4341 2218 2029 

T. minutus macho 425 330 212  472 212 472 708 94 94 708 

T. minutus fêmea 1227 944 271 85 708 425 1982 2265 1274 283 1227 

N. henseni macho 661 472 71 212 3657 778 189 1038 708 425 142 

N. henseni fêmea 802 401 212 184 2595 991 283 330 944 377 142 

S. corderoi macho    14  71 189  47   

S. corderoi fêmea 47 24   118 71 189 94 142 47  

T. decipiens macho    14 236 142 189  47 47 94 

T. decipiens fêmea  47   236  94 47    

Cladocera            

D. gessneri 377 24 130 142 1062 778 2642 755 519 142 330 

C. cornuta 47   42 708 71 94   47  

C. silvestri     472 142     47 

M. minuta    170        

D. spinulosum 802 259 47 42 1297 354 1510 377 1085 236  

D. birgei 802 236 259  1415 354 1699 566 377 330 330 

B. deitersi    14        

B. hagmanni  94 24 113   94 47   47 

Alona sp.            

C. eurynotus            

Ostracoda            

Rotifera            

Bdelloidea            

A. ecaudis            
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C. coenobasis     826  94 47    

C. hippocrepis 377   42 6605 71 8304 283 3208 142  

C. unicornis            

Collotheca cf. pelagica         47   

Collotheca sp. 47      189     

F. longiseta  47          

H. intermedia          47  

H. mira            

K. americana  24          

M. sericus            

Sinantherina sp. 47  35  18754 2194 16230 3350 1840 377  

S. cf verrucosa 94 118   118  10097 377 94 189  

Synchaeta cf. stylata    2633  283 94     

Diptera            

Chaoborus sp.            

Hidracarina            

Turbellaria            

Mesostomasp 142 24   118  94  236  47 

Nematoda            

TOTAL  20524 8044 4612 6001 92946 19108 64638 33451 21703 11088 17551 

 

MAIO DE 2012 SSB11 SSB13 SSB14 SSB15 SSB16 RB34 T33A RB28 RB32 C8 L11 

Copepoda            

Náuplio Cyclopoida 2029 1887 3397 1722 5449 2736 755 1227 1699 13494 6417 

Náuplio Calanoida 1180 189 1415 259 637 377 826 2642 4907 2076 1321 

Copepodito Cyclopoida 2878 7360 7124 3987 5096 5331 849 1699 3963 3586 7360 

Copepodito Calanoida 2784 1038 991 448 1533 849 778 13211 7455 14343 5001 

T. minutus macho 425 377 755 236 566 1038 307    849 

T. minutus fêmea 189 1227 1604 849 1604 1132 401   849 3020 

N. henseni macho 802 472 613 189 236 142 71 755 566 1793 1038 

N. henseni fêmea 849 283 236 283 189  165 1227 472 1132 2831 

S. corderoi macho    24   24 189    

S. corderoi fêmea  47 47 24 47  47     

T. decipiens macho 47  47   142  377 189 377 189 

T. decipiens fêmea 47   24  47 24 377 189 94  

Cladocera            

D. gessneri 661 142 519 354 778 142 425 189 283 283 661 

C. cornuta 47     142 24 94 1038 377  

C. silvestri 94         94  

M. minuta         94   

D. spinulosum 47 236 142 212 236 94 425 1038 189 1227 1510 

D. birgei 47 283 472 259 259 236 212 377 849 1321 755 

B. deitersi            

B. hagmanni  47   165      94 

Alona sp.            

C. eurynotus            

Ostracoda    24        

Rotifera            

Bdelloidea         94   
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A. ecaudis         377   

C. coenobasis 47    47 94 118 1982 2548 1321  

C. hippocrepis 283  142 71 71  2784 12928 944 7926 944 

C. unicornis            

Collotheca cf. pelagica  94  24   118  189   

Collotheca sp.    47 24       

F. longiseta            

H. intermedia      47      

H. mira        94    

K. americana            

M. sericus            

Sinantherina sp. 189 708 425  47 377 4930 661 661 6983 849 

S. cf verrucosa 47 1557 2406 71 24  873    94 

Synchaeta cf. stylata            

Diptera            

Chaoborus sp.            

Hidracarina            

Turbellaria            

Mesostoma sp.  94  47 24  24 755   94 

Nematoda            

TOTAL  12692 16042 20335 9153 17032 12928 14178 39821 26704 57278 33027 
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APRESENTAÇÃO 
 
O presente capítulo está dividido em duas partes: 
 
PARTE I - Cadeia Produtiva da Pesca e da Aquicultura na Área de Influência do Reservatório de São Simão 
- Minas Gerais/Goiás 
 
PARTE II - Toxicologia de Peixes em Reservatórios e Rios de Minas Gerais 
 
 

PARTE I - CADEIA PRODUTIVA DA PESCA E DA AQUICULTURA NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO 
RESERVATÓRIO DE SÃO SIMÃO - MINAS GERAIS/GOIÁS 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

As matrizes renováveis de energia têm uma série de vantagens: disponibilidade de recursos, 

facilidade de aproveitamento e o fato de que continuam disponíveis na natureza com o passar do 

tempo. De todas as fontes, a energia hidrelétrica representa uma parcela significativa da produção 

mundial: cerca de 16 % de toda a eletricidade gerada no planeta. Contendo 12% da água doce 

superficial do planeta e condições adequadas para sua exploração, o Brasil está entre os cinco maiores 

países do mundo em potencial técnico de aproveitamento da energia hidráulica (PORTAL BRASIL, 

2012).  

O Rio Paranaíba nasce na Serra da Mata da Corda, no Estado de Minas Gerais, numa altitude 

de cerca de 1.100 m, no município de Rio Paranaíba. A Bacia do Paranaíba estende-se por três 

estados: Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e mais o Distrito Federal; é composta por 197 

municípios. Dentro do Estado de Minas Gerais a bacia ocupa área de 70.538,7 km² e 56 municípios 

mineiros estão no entorno do reservatório. Quatro rios da esfera federal localizam-se em sua área: o rio 

Paranaíba, o rio São Marcos, o rio Corumbá e o rio Aporé.  

Em termos de potência, destacam-se no rio Paranaíba as Usinas Hidrelétricas (UHE) de São 

Simão, Cachoeira Dourada, Itumbiara, Emborcação, Nova Ponte e Corumbá I. Destas, apenas Nova 

Ponte e Corumbá I não estão localizadas na calha principal do rio Paranaíba (ANA, 2011). 

Inaugurada em 1978, aUsina Hidrelétricade São Simão é uma das maiores usinas brasileiras 

por capacidade instalada. Localiza-se na divisa dos estados de Minas Gerais e Goiás e divide os 

municipios de São Simão - GO e Santa Vitória - MG. É a maior usina em capacidade instalada (1.710 

MV) da concessonária Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG, 2008).  

Os impactos negativos ao ambiente com a construção de usinas hidrelétricas são conhecidos: 

interferência na fauna e flora terrestre, composição da fauna aquática, eutrofização das águas, 

mudanças climáticas, e elementos sócios-ecnômicos sobre a população local. Resta saber a real 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1978
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Sim%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A1s
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Vit%C3%B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cemig
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dimensão desses impactos e como eles podem ser amenizados em vista do desenvolvimento 

sustentável (CIDADE de Tucuruí, 2012). Segundo Fearnside (2002), na análise sobre os impactos da 

barragem de Tucuruí, localizada no rio Tocantins, Pará, deve ser considerado, entre os custos 

ambientais, a perda da floresta, sedimentação e mudanças nos ecossistemas aquáticos.  

Os ecossistemas aquáticos continentais brasileiros têm sido usualmente agrupados em 

unidades homogêneas, nomeadas províncias ou domínios biogeográficos. Dentro do foco da avaliação 

ictiofaunística, a bacia hidrográfica do rio Paranaíba encontra-se inserida na unidade ictiogeográfica 

usualmente referenciada como Complexo Paraná/Paraguai na Província Ictiofaunística do Alto Paraná. 

Os peixes representam o grupo mais estudado e, consequentemente, os melhores indicadores de 

padrões zoogeográficos dentro do ecossistema aquático (ANA, 2011).  

Espécies alóctones exercem importantes fatores de pressão negativa sobre a ictiofauna local, 

já que representam um dos elementos centrais no processo de alteração nas condições ambientais e, 

por isso, no processo de extinção das espécies nativas. 

Considerando os impactos gerados por invasões bióticas sobre a biodiversidade e sobre a 

estrutura socioeconômica, as formas exóticas uma vez introduzidas e aclimatadas tendem a se mostrar 

de difícil controle e geram danos, muitas vezes irreversíveis ao ambiente, constituindo-se assim em 

questão chave no processo de planejamento e conservação ambiental.  

Para Agostinho et al. (2005), as principais ameaças à conservação da biodiversidade e a 

extinção das espécies ocorrem, principalmente, por conta da instalação de usinas hidrelétricas 

(reservatórios), assoreamento dos rios, degradação da qualidade da água (emissão de efluentes), 

desmatamento, agricultura (percolação de pesticidas e fertilizantes), crescimento populacional, 

introdução de espécies exóticas e/ou alóctones. 

Introduzida em caráter experimental no Brasil ainda na metade do século passado, somente 

em 1971, através do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, foi implementado um 

programa oficial de produção de alevinos de tilápia para peixamento dos reservatórios públicos da 

região Nordeste. Os Estados de São Paulo e Minas Gerais, através de suas companhias hidrelétricas, 

também produziram neste período significativa quantidade de alevinos para povoamento de seus 

reservatórios, venda e distribuição a produtores rurais. Esta tentativa de disseminação da espécie não 

obteve êxito devido ao nível rudimentar de conhecimento e à deficiente difusão de técnicas de manejo. 

A tilapiacultura firmou-se como atividade empresarial a partir da década de 1980, quando surgiram os 

empreendimentos pioneiros (FIGUEIREDO JUNIOR et al., 2008).  

De acordo com Nogueira e Rodrigues (2008), são vários os motivos, entre outros, que 

justificam a preferência dos produtores pela tilápia: alimentam-se dos itens básicos da cadeia trófica; 

possuem curto ciclo de engorda; aceitam uma grande variedade de alimentos; são resistentes às 
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doenças, a superpovoamentos e a baixos teores de oxigênio dissolvido; desovam durante todo o ano 

nas regiões mais quentes do país.  Possuem carne saborosa e saudável, com baixo teor de gordura 

(0,9 g por 100 g de carne), baixo nível de calorias (172 kcal por 100 g de carne) e o rendimento do filé 

chega a 37% do peso corporal de peixes com peso médio de 600 gramas.  

A perspectiva do crescimento da piscicultura continental brasileira está estritamente 

relacionada com o aumento de áreas aqüícolas, em razão, principalmente, do menor custo de 

produção, compatível com os preços pagos pelas indústrias processadoras, e da disponibilidade de 

espelho d’água dos reservatórios de usinas hidrelétricas. A aqüicultura intensiva deve ser conduzida de 

forma planejada, gerenciada com critérios técnico-científicos e balizada por diretrizes legais, para 

garantir o desenvolvimento sustentável da atividade e o uso múltiplo do recurso hídrico. A legislação 

pertinente à autorização de uso de espaços físicos em corpos d’água de domínio da União, para fins de 

aquicultura, encontra-se na Lei no 6.938, de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação (AYROZA et al, 2006).  

Segundo O ESTADO DE SÃO PAULO (2010), além da eletricidade, as represas das usinas 

hidrelétricas estão gerando um subproduto: pescados em cativeiro, mais exatamente, tilápias. A aposta 

do governo é que, no médio prazo, esses reservatórios se convertam numa nova fronteira de produção 

de alimentos no País, como ocorreu no cerrado nos anos de 1970. Pequenos produtores e empresas 

de médio porte já exploram as águas de usinas como Itaipu (PR), Furnas (MG), Três Marias (MG), Ilha 

Solteira (SP) e Tucuruí (PA). 

A estratégia do governo é, primeiramente, mapear a capacidade produtiva das represas. Cerca 

de R$ 20 milhões estão sendo investidos nesses levantamentos, que vão mostrar onde poderão ser 

concedidas as licenças e o dimensionamento da produção, tamanho e quantidade de pescado 

produzido. Nas áreas já estudadas, a ocupação vem sendo feita gradativamente. A maior parte das 

cerca de quatro mil concessões já oferecidas foi para pequenas famílias (O ESTADO de São Paulo, 

2010). 

No presente estudo, procurou-se caracterizar a cadeia produtiva da pesca através da 

composição da ictiofauna do reservatório de São Simão, com ênfase nas espécies exóticas, 

particularmente as tilápias e os principais atores envolvidos na atividade (associações e colônias de 

pescadores, comerciantes, indústria de processamento). 

 

2. METODOLOGIA 
 

 Campanhas de Campo 

 



168 

Relatório do Projeto “Ordenamento Sustentável da Aquicultura no Reservatório de São Simão – MG/GO” 
Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios – LGAR 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG - Instituto de Ciências Biológicas – ICB  
Departamento de Biologia Geral – Sala 254 - Bloco I3 (Bloco I, 3° andar) - (31) 3409-2574 

Foram realizadas três campanhas de campo: a primeira, em agosto/2011, para a escolha dos 

pontos de coleta de dados, considerando a presença de associações e colônias de pescadores, 

pescadores profissionais e amadores e, finalmente, comercialização de pescado em peixarias e 

indústrias de beneficiamento. Estes locais foram georreferenciados. 

Na segunda e terceira visitas, fevereiro/2012 e outubro/2012, respectivamente, aplicaram-se 

questionários abertos visando à obtenção de informações secundárias qualitativas referentes à 

identificação da ictiofauna nativa e exótica, associações de classe, pescadores profissionais, 

comercialização e processamento de pescado. 

 

 Levantamento bibliográfico 

 

 Correlações de dados da ictiofauna local fornecidos pela Companhia Energética de Minas 

Gerais – CEMIG com resultados obtidos da aplicação dos questionários. 

 

3. RESULTADOS 
 
Pesca e Espécies de Peixes 

 
No entorno do reservatório de São Simão e seus afluentes foram objeto de estudos as cidades 

de Cachoeira Dourada, Capinópolis, Gouvelândia, Inaciolândia, Pirinópolis, Quirinópolis e São Simão, 

todas localizadas no Estado de Goiás; e em Chaveslândia, Santa Vitória e Cachoeira Dourada, em 

Minas Gerais. Com a identificação das sedes de Colônia de Pescadores e Associação de Pescadores, 

seus dirigentes ou representantes responderam ao questionário aplicado no presente estudo.  

 

 Colônia de Pescadores 

 
Foram identificadas três colônias de pescadores:  

 
Colônia de Pescador Z - 02 - Fundada em outubro de 2006, sediada no município de Cachoeira 

Dourada – GO; possui 647 pescadores filiados, todos com registro para a pesca (fig. 1). O valor da 

anuidade é de R$ 100,00. O Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) tem 

sido o apoio financeiro para a aquisição de barcos, motores, “freezers”, redes e carretas, no valor 

máximo de R$10.000,00/pescador. No momento, os financiamentos acham-se suspensos devido à 

inadimplência de alguns pescadores. Na pesca, utilizam rede de espera, espinhel, anzol e molinete. A 

maioria das embarcações é de madeira, a remo; poucos utilizam motor de popa.  
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Figura 1 – Colônia de Pescador Z-02 – Cachoeira Dourada – GO. 

 

A produção de peixes estimada é de 20 a 100 kg/pescador/mês. Dentre as espécies nativas 

mais pescadas encontram-se o mandi-amarelo, traíra, piau-três-pintas, sardinha de água doce (ou 

branquinha) e entre as autóctones, tucunaré, curvina, tilápia e bagre africano.  

Na região, não existem entreposto de pescado, indústrias de beneficiamento ou processamento e 

caminhão frigorífico. A venda do produto é feita diretamente pelo pescador ou através da Colônia, na 

cidade de Cezarina – GO. Existem intermediários (atravessadores) no comércio dos peixes. Os peixes 

são vendidos inteiros, eviscerados na beira do rio e colocados em caixas de isopor, com gelo adquirido 

na própria Colônia.  

Os principais entraves relacionados à atividade de pesca são:  

 

i. A nota fiscal de venda é obtida em Minas Gerais – a pesca é proibida no reservatório, em 

Goiás;  

ii. Cada pescador somente pode pescar 30 kg, mais um exemplar, por nota emitida; 

iii. Suspensão temporária do financiamento; 

iv. Preço do combustível. 

 

Durante o período da piracema (outubro a fevereiro) todos os pescadores filiados à Colônia 

recebem seguro defeso. 

Colônia de Pescador Z - 07 – teve seu início em 1984 e localiza-se no município de Cachoeira 

Dourada – MG. Do total de 1.217 filiados, cerca da metade dos pescadores (678) efetivamente exerce 

a profissão. Todos possuem registro e pagam a anuidade de R$100,00. Financiamentos também são 

obtidos diretamente pelos pescadores junto ao Pronaf para a compra de barco, motor, apetrecho de 

pesca e carretas. Os valores variam de R$11.000,00 a R$12.000,00. 
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 Na captura dos peixes são utilizados rede de espera (malha acima de oito cm), espinhel, anzol, 

molinete e tarrafa. O tucunaré (azul e amarelo), corvina, tilápia e bagre africano são as espécies 

exóticas frequentemente capturadas. O dourado, curimbatá e surubim, peixes nativos, raramente são 

capturados e, por isso, considerados em extinção pelos pescadores (Fig. 2). 

 

 

Figura 2 – Comercialização de peixes provenientes de pesca profissional (congelado). 

 

As principais espécies pescadas/comercializadas são: o mandi-amarelo, barbado (mandi-

alumínio), traíra, tucunaré e tilápia (essa última espécie através de anzol). Não foi fornecida a 

quantidade capturada por mês e o valor do pescado. Existem atravessadores que adquirem os peixes 

dos pescadores; parte do comércio é feito na cidade goiana de Cezarina, assim como, a venda feita 

pelo próprio pescador (Fig. 3, 4). 

 

 

Figura 3 – Peixaria Chaveslândia– MG. 

 

A Colônia possui fábrica de gelo, vendido a baixo preço para os filiados. O pescado é 

comercializado inteiro, sem vísceras, resfriado em gelo e mantido em caixas de isopor. Não existe 
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entreposto de pescado, assim como, indústria de beneficiamento e caminhão frigorífico. Bicicleta, moto 

e carro são utilizados no transporte dos peixes até os compradores. 

 

 

Figura 4 – Comercialização de peixes provenientes de pesca profissional (congelado). 

 

Como entraves à atividade foram relacionados: 

i. Fiscalização;  

ii. Falta de veículos para transporte do pescado, inexistência de congeladores; 

iii. Ausência de entreposto em cada município produtor.   

 

Colônia de Pescador Z – 08 – fundada em 1990, em Chaveslândia - MG, a colônia possui 600 

filiados, todos registrados, que pagam a anuidade de R$ 137,00. Também aqui contam com 

financiamento do Pronaf (Fig. 5). 

 

 

Figura 5 – Colônia de Pescadores Z – 08 Chaveslândia– MG. 
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Rede de espera, espinhel, anzol e molinete são usados nas capturas das espécies nativas 

mandi-amarelo, traíra, piau-três-pintas, sardinha de água doce (branquinha), além dos peixes exóticos, 

tucunaré, curvina, tilápia e bagre africano. Como raramente aparece nas capturas o pintado, dourado e 

jaú são considerados em extinção. A maioria dos pescadores possui barco motorizado (Fig.6,7). 

 

 

Figura 6 – Pescador profissional. 

 

 

Figura 7 – Peixes provenientes de pesca amadora (anzol). 

 

Em ordem de grandeza pelo volume pescado/comercializado foram relacionados o barbado, 

mandi-amarelo, piapara, curvina, piau, tucunaré e tilápia. Cidades próximas situadas no Estado de 

Goiás e peixarias de Santa Vitória são os principais locais de venda. 

 Na beira do próprio reservatório os peixes (inteiros) são eviscerados e mantidos em caixas de 

isopor com gelo. Também a colônia Z – 8, não possui caminhão frigorífico e entreposto de pesca. Não 

foram relacionados entraves ao desenvolvimento da pesca comercial na região. 
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 No Quadro 1, são apresentados dados relativos às Associações de Classe de Pescadores, a 

presença de cultivos e tipos de estabelecimentos comerciais encontrados no entorno da UHE São 

Simão. 

 Associações de Pescadores 

 
 As Associações de Pescadores presentes no reservatório de São Simão estão ligadas ao setor 

produtivo, mais especificamente ao cultivo de tilápia em tanque-rede que não foi objeto de estudo 

nesse trabalho (Quadro 1); as associações são em número de três:  

 Associação dos Pescadores e Piscicultores de Cachoeira Dourada (APP-CD) – MG 

 Associação de Desenvolvimento da Aquicultura de Inaciolândia (ADAE) – GO 

 Associação dos Piscicultores e Aquicultores de Inaciolândia (APA) – GO 

 

 Espécies nativas e exóticas 

 
 Visto que a identificação das espécies não utilizou chaves sistemáticas de identificação e, sim, 

dado secundário optou-se pela denominação comum, citada pelos pescadores. 

 Considerando o interesse comercial dos pescadores, somente são citados por eles nos 

questionários, os peixes de demanda dos consumidores, fáceis de serem vendidos: barbado (mandi-

alumínio), sardinha (branquinha), mandi-amarelo, piapara, piau-três-pintas e traíra. Espécies de menor 

valor comercial não foram citadas. No Quadro 2 (ANEXO), são apresentados dados referentes às 

espécies comercializadas, seu valor, a produção estimada por pescador/mês e a origem dos peixes 

que compõem a lista dos pescados mais importantes sobre o ponto de vista comercial (espécies 

nativas e exóticas).  

 Como condicionamento para o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, a 

Cemig inseriu em sua programação a formação de um banco de dados sobre a ictiofauna e a pesca 

profissional no reservatório de São Simão, constantes nos relatórios Bio-Ambiental (2006); Tecneves 

(2006); ÁguaeTerra (2008); Água eTerra (2008); Água eTerra (2011). No Quadro 3, são apresentados, 

de forma reduzida, os resultados desses estudos, considerado pelos especialistas o mais completo já 

realizado sobre a composição faunística no rio Paranaíba, especialmente no reservatório da UHE São 

Simão. As empresas de consultoria utilizaram classificação taxonômica na identificação dos peixes. 

Observa-se que das dezenove famílias identificadas as que contem maior número de espécies 

capturadas são Characidae (21,4%), Anostomidae (15,5%), Cichlidae (15,5%), Loricaridae (14,3%) e 

Pimelodidae (10,8%) (Fig. 8).  
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Em nossos estudos, segundo os pescadores entrevistados, entre as espécies exóticas, 

sobressaem na pesca o bagre africano, curvina, tilápias e tucunaré (azul e amarelo). As tilápias 

encontram-se disseminadas por todo o reservatório e são capturadas durante todo o ano.  

Dados obtidos em levantamentos da icitofauna da Bacia do Paranaíba (ANA, 2011), entre as 

espécies exóticas encontram-se:  Metynnis maculatus - pacu, Astronotus ocellatus - apaiari, Cichla 

kilberi- tucunaré amarelo, Cichla piquiti– tucanaré azul, Geophaguns surinamensis - acará, 

Satanoperca pappaterra - zoíudo, Micropterus salmoides - peixe arco-iris; Plagioscions quamosissimus 

– curvina, Ctenophari godon idella e Cyprinus carpio – popularmente chamadas de carpas e 

Oreochomis sp. e Tilapia rendalli conhecidas por tilápias.    

Houve concordância entre os pescadores sobre as espécies autóctones em extinção: dourado, 

pintado (surubim) e jaú. Sabe-se que os represamentos dos rios constituem a interferência antrópica de 

maior impacto sobre os ecossistemas aquáticos (LIVRO VERMELHO, 2008). Na lista oficial do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA, 1992) incluem-se o jaú, 

Zungaro zungaro, e a piracanjuba, Bryconor bignyanus, também consideradasem risco de extinção. 

 

Tilápias 

 
A tilápia encontra-se disseminada por todo o reservatório de São Simão. São capturadas 

durante todo o ano, em diferentes tamanhos e são facilmente comercializadas. O preço é determinado 

pelo seu peso e época de comercialização – na ausência de oferta de pescado nativo da represa de 

São Simão, as tilápias adquirem melhor preço de venda. 

 É interessante observar (Quadro 2 - ANEXO) que nenhum dos entrevistados forneceu o preço 

do quilo da tilápia, segundo eles há uma grande variação eu função do peso do peixe e época do ano. 

Os valores mais elevados foram observados na venda de dourado, pintado e sardinha de água doce 

(R$12,00).  

 Nos estudos realizados pela CEMIG (ÁGUAeTERRA, 2011), curiosamente, observa-se que em 

cinco coletas experimentais realizadas entre 2006 a 2011, unicamente em abril/2011, houve a captura 

de um único exemplar de tilápia (com cerca de 440 g), mesmo tendo sido utilizadas redes de vários 

tamanhos de malha, de 2 a16 cm. O anzol, entre outros apetrechos de pesca, foi utilizado nas capturas 

qualitativas no estudo da CEMIG e, segundo os pescadores profissionais, o anzol é a forma mais eficaz 

para a captura de tilápias. 

 

4. DISCUSSÃO 
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O rio Paranaíba é um dos formadores do rio Paraná. Até a junção ao rio Grande seu curso tem 

aproximadamente 1.070 km. Divide-se em três trechos: Alto Paranaíba‚ Médio Paranaíba e Baixo 

Paranaíba. No limite dos estados de Minas Gerais e Goiás, no Baixo Paranaíba, situa-se a hidrelétrica 

São Simão.  

O principal aspecto no uso e ocupação do solo da região da bacia do Paranaíba, até poucos 

anos atrás, eram as áreas de lavoura de grãos e pastagens, correspondendo a 81,79%. Áreas urbanas 

(2,3 mil km²) correspondiam a 1%. (EPE, 2006). Hoje, a agricultura está em franco crescimento, 

associado à indústria sucroalcooleira, que vem substituindo principalmente áreas antes ocupadas por 

pastagens e cerrados. O vetor de expansão da cultura da cana-de-açúcar está ligado a grandes 

espaços de monocultura, principalmente articulados com a indústria sucroalcooleira, cujo aumento se 

observa desde o início da década de 90 nas regiões do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba (ANA, 

2011). 

Segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2006), na bacia de São Simão a influência 

de empreendimentos hidrelétricos no segmento turístico é muito forte, servindo de espaço para a pesca 

e atividades náuticas. Da mesma forma, a pesca profissional organizou-se a partir do represamento do 

rio Paranaíba. De fato, as três colônias de pescadores presentes na bacia se formaram após o início de 

funcionamento da hidrelétrica, no ano de 1978, em cidades localizadas no entorno do reservatório: 

Cachoeira Dourada – MG, em 1984, Chaveslândia – MG, em 1990, e Cachoeira Dourada – GO, em 

2006. 

Embora o número de pescadores registrados nas Cooperativas localizadas no entorno de São 

Simão seja elevado (2.464 pescadores profissionais), informações informais obtidas nas próprias 

associações de classe, indicam que o número de pessoas que vivem efetivamente da pesca é bem 

menor. Benefícios do governo, tais como, financiamento de equipamentos e a possibilidade do seguro 

desemprego durante o descenso estimularam o credenciamento de “novos” pescadores profissionais. 

Não foi identificada qualquer área de conflito de interesses entre a pesca profissional e o cultivo 

intensivo (tanques-rede). Contudo, para alguns pescadores existe a possibilidade dos peixes oriundos 

dos cultivos em tanques-rede (na prática, somente tilápias) virem a concorrer com peixes nativos e 

exóticos. Considerando que a tilápia produzida em tanques-rede na represa de São Simão deverá 

seguir a tendência observada hoje no Brasil, de ser oferecida aos consumidores após beneficiamento 

(filés, sobretudo), não se deve considerar a possibilidade desse confronto. 

Paradoxalmente, para outros pescadores entrevistados, a oferta das tilápias poderá favorecer a 

venda de qualquer outra espécie de peixe (pelo aumento de consumo de pescados).  

Hoje, a tilápia encontra-se disseminada por todo o reservatório e não concorre com as 

espécies nativas no setor de comercialização. Seu confinamento em tanques-rede, onde em curto 
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período de tempo (6 a 7 meses) atinge cerca de 900 a1.000 g, aliado ao beneficiamento do pescado 

(filé, postas, empanados, etc), poderá mudar esse panorama. Uma das alternativas, para um futuro 

próximo, poderá ser a inclusão dos atuais pescadores profissionais em produtores de tilápia em 

tanque-rede.  

As ausências de entreposto de pescado, indústrias de beneficiamento ou processamento de 

peixes, na região, seguramente dificultam ou desestimulam o incremento da pesca profissional. Como 

consequência, o pescado é abatido em local incorreto (às margens da represa), conservado 

precariamente (caixas de isopor por até uma semana) e a venda do pescado, na maioria das vezes, é 

feita para atravessadores, o que diminui a margem de lucro do profissional da pesca.  

Não foi observada a presença de pescadores amadores em número significativo, no período de 

estudo.  

Estudos sobre o impacto da tilápia, e outras espécies exóticas, sobre a população natural do 

reservatório de São Simão não foram aqui analisados. Sugere-se que sejam implementadas pesquisas 

complementares e conclusivos sobre esse importante meio ambiente. 
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6. ANEXOS 
 

Quadro 1. Associações de classe de pescadores, produtores de peixe e tipos de estabelecimentos comerciais 
localizados em municípios no entorno do reservatório UHE São Simão. 

CIDADE 
COLÔNIA 

DE 
PESCADORES 

ASSOCIAÇÃO DE 
PESCADORES 

 
CULTIVO 

 TIPO DE 
ESTABELECIMENTO 

TANQUE-
REDE 

TANQUE 
ESCAVADO 

Cachoeira 
Dourada 

(GO) 
Z -02 - - - - 

Cachoeira 
Dourada 

(MG) 
Z - 07 APP-CD X - - 

Capinópolis * 
(GO) 

- - X - - 

Chaveslândia 
(MG) 

Z -08 - - - PEIXARIA 

Gouvelândia 
(GO) 

- - X X - 

Inaciolândia 
(GO) 

- 
ADAE 
APA 

X - - 

Paranaiguara 
(GO) 

- - X - - 

Pirinópolis 
(GO) 

- - X - - 

Quirinópolis 
(GO) 

- - X X ABATEDOURO 

Santa Vitória 
(MG) 

- - X - - 

São Simão 
(GO) 

- - - - - 

* não foi aplicado questionário - piscicultor ausente. 

Quadro 2. Principais espécies comercializadas, produção estimada mensal/pescador, procedência dos peixes e 
valor do pescado (R$/kg), segundo integrantes das Colônias de Pescadores. Reservatório UEH São Simão. 

 
ESPÉCIE 

 

PRODUÇÃO 
MENSAL 

 (kg) 

 
NATIVA 

 
EXÓTICA 

VENDA AO CONSUMIDOR 
(R$/kg)* 

BAGRE-AFRICANO  - - X - 

BARBADO (mandi-alumínio) 100 X - 7,00 a 10,00 

CURVINA 60 - X 4,00 

CURIMBA Variável com a 
época do ano 

X - 4,00 

DOURADO - X - 12,00 

MANDI-AMARELO 150 X - 6,00 

PACU-CARANHA - X - 8,00 

PIAPARA - X - 8,00 

PIRANHA Variável com a época do ano X - - 

PIAU-TRÊS-PINTAS 60 X - 4,00 

PINTADO - X - 12,00 

SARDINHA-DE-ÁGUA DOCE (branquinha) - X - 12,00 

TILÁPIA** - - X - 

TRAÍRA 70 X - 9,00 

TUCUNARÉ 
(azul e amarelo) 

- - X 10,00 

* valor médio** as tilápias são capturadas durante todo o ano, com tamanho e preço variáveis. 
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QUADRO 3. Lista de espécies coletadas (família e nome popular) na área de influência da UHE São Simão, 

segundo BIO-AMBIENTAL(2006); TECNEVES (2006); Água e Terra (2008, 2008 e 2011). 

 
ESPÉCIES 

 

Relatório Técnico  
 

BIO-AMBIENTAL 
2006 

TECNEVES 
Out/2006 

ÁguaeTerra 
Mar/2008 

ÁguaeTerra 
Nov/2008 

Águaerra 
Jul/2011 

Anostomidae      

Flamenguinho,  
Ferreirinha, Peixe-canivete 

X  X X X 

Piapara  X   X  

Piau    X X 

Piau-amarelo, Piauçu   X  X 

Piau-branco   X   

Piau, Piau-três-pintas X X  X X 

Piau-vermelho     X 

Piava X     

Solteira, Ferreirinha 
Peixe-canivete 

X   X X 

Taguara X   X X 

Timburé, Canivetão X X X X X 

Auchenipteridae      

Cangati     X 

Callichthydae      

Tamboatá   X   

Characidae      

Cigarra, Peixe-cadela  X  X X 

Dentudo, Saicanga    X X 

Dourado-cachorro    X X 

Lambari    X X 

Lambari-bandeira, 
Sardinha * 

    X 

Lambari, Lambari-do-rabo-amarelo X X X X X 

Lambari-do-rabo-vermelho X   X X 

Lambari-cachorro  X    

Pacu, Pacu-prata, Pacuzinho * X   X X 

Peixe-cachorro X X    

Pequira X     

Piaba X     

Piracanjuba X     

Pirambeba X X X   

Piranha    X X 

Tabarana X  X   

Cichlidae      

Acará, Cará * X X X X  

Acará, Cará *    X X 

Acará, Acará papa-terra *    X X 

Apaiari * X     

Jacundá, Joaninha   X X X 

Patrona, Bocarra     X 

Tilapia do nilo *     X 

Tucunaré * X X   X 

Tucunaré-azul *   X  X 

Zoiúdo * X X  X  

Crenuchidae      

Canivete X  X   

Curimatidae      

Sagüiru X    X 
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Saguiri-do-rabo-amarelo    X X 

Cynodontidae      

Cachorra X X X   

Doradidae      

Armau-amarelo, Abotoado   X X  

Mandi-serrudo, Serrudo, 
Bagre-serra 

X    X 

Erythrinidae      

Jeju X     

Jejú    X X 

Traíra X X X X X 

Traírão   X X  

Gymnotidae      

Sarapó    X  

Heptapteridae      

Bagre X  X X X 

Loricariidae      

Cascudo X X X X X 

Cascudo    X X 

Cascudo    X X 

Cascudo    X X 

Cascudo    X X 

Cascudo    X  

Cascudo-abacaxi X X  X  

Cascudo chinelo     X 

Cascudo-viola   X   

Acari-bodó     X 

Parodontidae      

Canivete X  X   

Pimelodidae      

Barbado X X  X X 

Bico-de-pato, Jurupoca X   X  

Jaú     X 

Mandi     X 

Mandizinho     X 

Mandi-alumínio   X   

Mandi-amarelo, Mandi-chorão X X X X X 

Mandi-beiçudo    X X 

Mandi-prata  X    

Pintado   X   

Prochilodontidae      

Curimatá, Curimba X     

Curimba, Papa-terra   X   

Pseudopimelodus      

Bagre     X 

Sciaenidae      

Curvina, Corvina, 
 Pescada, Pescada- 
 branca * 

X X X X X 

Sternopydidae      

Espada   X   

*Espécies consideradas exóticas à bacia do rio Paranaíba  
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FIGURA 8 - Número de espécies de peixes/família encontrado nas capturas realizadas no período de 2006 a 

2011 – Relatórios Técnicos – CEMIG. 
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PARTE II - TOXICOLOGIA DE PEIXES EM RESERVATÓRIOS E RIOS DE MINAS GERAIS 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
 A contaminação dos principais corpos de água no Brasil e no mundo todo, tem gerado 

incalculaveis perdas económicas, principalmente no relacionado à aquicultura em águas continentais. 

Esta situação esta referida ao ingresso de substâncias tóxicas denominadas de xenobiôticos aos 

reservatórios por diversas descargas desde indústrias, mineração e ate das cidades. 

 Os principais xenobióticos que podem ser encontrados nos reservatórios de Minas Gerais são: 

metais traço, inseticidas, hidrocarburos, quimicos industriais, esgoto doméstico, etc. Sendo que os dois 

primeiros são objeto deste projeto.  

 Estes contaminantes segundo Walker et al. (1999), ingressam no corpo dos organismos 

aquáticos por várias vias, como são: ingesta da água para respiração, alimentação e por absorção pela 

pele. Sendo que as duas primeiras opções são as mais importantes, por essas vias o corpo absorve 

uma grande quantidade de água e os xenobióticos contidos na mesma. 

 O primeiro orgão de contacto e de bioacumulação são as brânquias, onde ocorre atraves dos 

filamentos branquiais a captura, do oxigênio e dos xenobióticos dissolvidos na agua, para o corpo por 

diferença de pressão osmótica. Após o ingresso no corpo pelas brânquias, os xenobióticos são 

transportados pelo sangue aos diferentes orgâos, chegando ate o fígado, onde são biotransformados 

para sua excreção ou passam a ser bioacumulados neste orgão e depois no músculo. 

 Nesta pesquisa ecotoxicológica, o objetivo principal foi determinar a qualidade ambiental do 

ecossistema aquático de São Simão, comparando-o com a qualidade ecotoxicológica da Represa da 

Pampulha, que representa um ambiente reconhecidamente poluído. Paralelamente tambem foram 

analizadas amostras de peixes obtidas desde um supermercado da cidade de Belo Horizonte. 

 A informação necessaria foi obtida desde peixes coletados do reservatório de São Simão, 

represa da Pampulha e um supermercado de Belo Horizonte, dos quais foram registrados dados de 

bioacumulação de metais traço (Arsênio, Cádmio, Chumbo, Mercúrio e Zinco) e agrotóxicos 

(organofosforados e carbamatos) nos principais tecidos, sob o peso seco de cada um deles. Os 

resultados de concentração destes xenobóticos foram comparados com os limites máximos permisíveis 

da legislação brasileira e da Norma da Comunidade Europeia para alimentos de origem hidrobiológico.  
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2. OBJETIVOS 

 

 Determinar os níveis de contaminação por metais e agrotóxicos nos peixes do reservatório de 

São Simão (Goias e Minas Gerais) comparando-os com os registrados nos peixes da represa 

da Pampulha (Belo Horizonte, MG), utilizando a legislazação brasileira e da Comunidade 

Europeia; 

 Comparar os resultados da concentração de metais traça (As, Cd, Pb, Hg, Zn) nos diferentes 

orgãos (músculo, fígado e brânquias) dos peixes coletados nos corpos de água com os obtidos 

do comercio da cidade de Belo Horizonte. 
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3. METODOLOGIA 

 

Coleta de Peixes 

Como ponto de partida deste projeto foi obter peixes inteiros para dissecar os principais órgãos 

utilizados na Ecotoxicología. Todos os peixes obtidos foram medidos e pesados (biometria), e logo 

depois de dissecados.  

 

Peixes – Supermercado   

A primeira fonte de peixes foi um Supermercado da cidade de Belo Horizonte, que cumpre com as 

disposições sanitárias e outras estabelecidas pela legislação da prefeitura da cidade. Os peixes 

adquiridos deste comércio foram duas (02) Tilápias e cinco (05) sardinhas. A nota fiscal da compra 

destes peixes está em custodia do professor Ricardo M. Pinto-Coelho.  

 

Peixes - Reservatório de São Simão  

Posteriormente foram realizadas coletas de peixes nos reservatórios de São Simão de 03 ao 07 de 

julho e na Pampulha no dia 19 de julho, para análises toxicológicas desses peixes. Desde o 

reservatório de São Simão foram coletados peixes de diversas partes do mesmo, através da pesca e 

coletando de piscicultura em tanques rede. 

Quadro 1: Peixes do reservatório de São Simão. 

Amostras Peixes Local Origem 

SSRB1 Tilápia Rio dos bois (S.S) Tanque-rede 

SSRB2 Tilápia Rio dos bois (S.S) Tanque-rede 

SSP1 Tucunaré São Simão Pesca 

SSP2 Curimba São Simão Pesca 

SSP3 Traíra São Simão Pesca 

SSP4 Piau açu São Simão Pesca 

SSP5 Curvina São Simão Pesca 

SSP6 Mandi São Simão Pesca 

SSP7 Piranha São Simão Pesca 

SSP8 Lambari São Simão Pesca 

SSP9 Pacu São Simão Pesca 

SSKP1 Tilápia Rio Preto (S.S) Tanque-rede 

SSKP2 Tilápia Rio Preto (S.S) Tanque-rede 

SSPA1 Mandi Rio Paranaíba Pesca 

SSPA2 Piau 3 pintas Rio Paranaíba Pesca 

SSPA3 Traíra Rio Paranaíba Pesca 

SSPA4 Mandi Rio Paranaíba Pesca 
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Figura 1: Mapa de uso e ocupação do solo. 

 

 As amostras SSRB foram coletadas no Rio dos Bois, este local esta localizado na cidade de 

Gouvelândia-GO. A coleta foi executada no dia 03 de julho, utilizando como fonte tanques-rede que 

são propriedade da Piscicultura Rio dos Bois, localizada perto de várias pousadas. Dos tanques rede 

foram coletadas duas Tilápias. No local, além de pousadas também foi observado residências e 

agricultura. 

 

Figura 2: Cartão da piscicultura Rio dos bois. 
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Figura 3: Tanques-rede da piscicultura Rio dos Bois. 

 

 As amostras SSP foram coletadas em uma peixaria na cidade de Inaciolândia/GO, no dia 04 de 

julho. Esta peixaria acostuma vender peixes frescos pescados no reservatório de São Simão. Nesta 

peixaria foram adquiridos dez (10) peixes (Tucunaré, Curimba, Traíra, Piau Açu, Curvina, Mandi, 

Piranha, Lambari e Pacu), sendo quatro (04) peixes carnívoros e seis (06) peixes onívoros. Neste local 

foi possível identificar algumas residências e agricultura, as quais têm a tendência de descarregar seus 

efluentes para o reservatório. 

Figura 4: Cartão da peixaria GP. 
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Figura 5: Peixes pescados no reservatório de São Simão. 

 

 O local SSKP corresponde à piscicultura de tanque-rede chamada Kipeixe, localizada na beira 

do Rio Preto (reservatório de São Simão), Gouvelândia/GO. A coleta neste local ocorreu no dia 05 de 

julho, e foram obtidos quatro (04) peixes da espécie Tilápia. Os peixes são cultivados em tanque rede e 

24hs antes do abate os peixes são levados para um tanque escavado para depuração. No contorno 

desta piscicultura não foram identificadas fonte visíveis de contaminação. 

Figura 6: Folder da piscicultura Kipeixe. 
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Figura 7: Tanques-rede da piscicultura Kipeixe. 

 

 O local de amostragem identificado como SSPA, corresponde uma peixaria chamada Lima no 

reservatório de São Simão, localizada na entrada da cidade de Chaveslândia/MG, sendo que a coleta 

foi realizada no dia 07 de julho. Esta peixaria vende peixes frescos capturados no reservatório em 

estudo. Dai foram adquiridos três espécies de peixes (Mandi, Piau 3 pintas e Traíra), dentre carnívoros 

e onívoros. Neste local foi possível identificar a presença de residências e de atividades agrícolas, as 

quais vertem seus efluentes líquidos para o reservatório. 

 

 

Figura 8: Peixaria Lima, localizada em Chaveslândia. 

 

Peixes – Represa (Lagoa) da Pampulha 

 
 Na Represa da Pampulha foram coletados apenas dois peixes (Carpa e Tilápia) devido à 

dificuldade de pesca no inverno. Estes peixes foram coletados na orla da lagoa, perto do estádio 

Mineirão, do lado do córrego do Megulhão. No local há despejo de esgoto doméstico que é carregado 
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pela avenida Alfredo Camarate. Além deste córrego existem outros vários pontos de despejo de 

esgoto. 

Quadro 2: Peixes do reservatório da Pampulha. 

Amostras Peixes Local Origem 

PPC Carpa Pampulha Pesca 

PPT Tilápia Pampulha Pesca 

 

 

Figura 9: Lagoa da Pampulha, em amarelo ponto de coleta (PP) no Corrego do Mergulhão. 

 

 

Figura 10: Tilápia coletada no Reservatório da Pampulha. 
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Figura 11: Carpa coletada no reservatório da Pampulha. 

 

Processamento das Amostras 

 
 Após a coleta os peixes foram medidos em comprimento, altura e espessura e foram pesados 

inteiros (Biometria). Logo se iniciou a dissecação retirando fígado, músculo e brânquias. Cada tecido foi 

pesado separadamente, colocados em placas de petri e congelados. Estas amostras foram liofilizadas 

para retirar o conteúdo de umidade, as amostras secas foram encaminhadas para o laboratório 

acreditado de HIDROCEP (ISSO/IEC 17025). 

 

Figura 12: Biometria – medida de comprimento e peso total do peixe. 
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Figura 13: Início da dissecção. 

 

 

Figura 14: Tilápia do reservatório de São Simão sendo dissecada. 
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Figura 15: Tilápia do reservatório da Pampulha sendo dissecada. Notar o entumescimento da vesícula do 

organismo (verde escuro). 

 

Análise de Amostras 

 
 As amostras liofilizadas de músculo, fígado e brânquias foram encaminhadas para o 

Laboratório de HIDROCEPE, onde foram determinadas sob técnicas estandardizadas 

internacionalmente segundo a norma ISO/IEC 17.025, a concentração de alguns metais traça (Arsênio, 

Cádmio, Chumbo, Mercúrio, Zinco) e dos principais agrotóxicos utilizados no estado de Minas Gerais 

(organofosforados e carbamatos).  

 Para os metais foram determinados as correspondentes concentrações nos três tecidos 

escolhidos, entanto que para a análise dos agrotóxicos foi realizado um pool de amostras até obter um 

peso mínimo de 20 gramas de peso seco para ambos os parâmetros, e mínimo de 12 gramas para a 

análise de carbamatos só. Os grupos de tecidos para cada teste podem ser observados nas tabelas 

inseridas no Anexo II. 
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Figura 16 - Liofilização das amostras de tecidos de peixes - LGAR. 

 

4. RESULTADOS 

 
 Após revisar os resultados do laboratório (HIDROCEPE - ISO 17.025), é possível destacar que 

nas amostras de músculo correspondente aos peixes coletados tanto na Pampulha e no reservatório de 

São Simão, assim como no comércio da cidade de Belo Horizonte, a concentração de metais traço não 

ultrapassou os valores máximos permissíveis. Não obstante, é possível identificar três amostras que 

registraram valores superiores à norma brasileira e a norma internacional da Comunidade Europeia.  

 

Tabela 1: Concentração de Metais Traça em músculo de peixes coletados. 

Amostra Músculo de Peixe 
Arsênio 
(mg/Kg) 

Cádmio 
(mg/Kg) 

Chumbo 
(mg/Kg) 

Mercúrio 
(mg/Kg) 

Zinco 
(mg/Kg) 

Carpa Pampulha 0,28 0,22 1,05 0,09 28,78 

Tilapia Pampulha 0,04 0,21 1,02 0,1 20,94 

Sardinha Comercio 8,08 0,47 1,37 0,09 20,36 

Sardinha Comercio 2,06 0,29 1,00 0,11 26,14 

Tilapia Comercio 0,15 0,09 1,4 0,08 11,58 
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Amostra Músculo de Peixe 
Arsênio 
(mg/Kg) 

Cádmio 
(mg/Kg) 

Chumbo 
(mg/Kg) 

Mercúrio 
(mg/Kg) 

Zinco 
(mg/Kg) 

Tilapia Comercio 0,18 0,19 0,88 0,11 15,75 

São Simão KP 0,35 0,22 2,13 0,04 17,97 

São Simão RB 0,07 0,18 1,05 1,08 18,96 

São Simão RB 0,08 0,19 0,96 0,11 15,29 

São Simão Pesca 0,13 0,21 1,48 0,15 20,11 

São Simão Pesca 0,11 0,18 1,18 0,18 28,77 

São Simão Pesca 0,02 0,15 1,39 0,36 16,43 

VMP Brasil (mg/Kg)  1 2   50 

VMP Europa (mg/Kg) 1 1 2 1   

 

 Nesse sentido, foi registrada uma única amostra de músculo correspondente a uma Tilápia 

cultivada em um tanque rede no local de Gouvelândia (2,13 mg/Kg), da empresa Kipeixe, a qual 

superou a norma brasileira e internacional para chumbo (VMP = 2,0 mg/Kg). Além deste registro, 

também foramidentificadas duas (02) amostras de sardinhas marinhas obtidas do comercio local da 

cidade de Belo Horizonte, com valores elevados de arsênio 8,08mg/Kg e 2,06 mg/Kg), que superam as 

normas brasileira e europeia para peixes (VMP = 1 mg/Kg).   

 

 

Gráfico 1 - Concentração de metais (As, Cd e Hg) no músculo de peixes coletados. 
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Gráfico 2 - Concentração de Chumbo (Pb) no músculo de peixes coletados. 

 

 

Gráfico 3 - Concentração de Zinco (Zn) no músculo de peixes coletados 

 

Tabela 2 - Concentração de Metais Traça em fígado de peixes coletados. 

Amostra de Fígado de Peixe 
Arsênio 
(mg/Kg) 

Cádmio 
(mg/Kg) 

Chumbo 
(mg/Kg) 

Mercúrio(mg/Kg) 
Zinco 

(mg/Kg) 

Tilápia comércio 0,15 0,06 0,94 0,05 31,34 

Pampulha TC 0,06 0,21 1,34 0,45 394,96 

Sardinha comercio 11,19 0,76 1,51 0,2 58,19 
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Amostra de Fígado de Peixe 
Arsênio 
(mg/Kg) 

Cádmio 
(mg/Kg) 

Chumbo 
(mg/Kg) 

Mercúrio(mg/Kg) 
Zinco 

(mg/Kg) 

Sardinha comercio 3,53 0,54 1,17 0,24 44,12 

São Simão KP 0,09 0,13 0,76 0,18 34,4 

São Simão RB 0,03 0,09 0,81 0,09 29,57 

São Simão RB 0,05 0,07 0,81 0,1 25,64 

VMP Brasil (mg/Kg)  1 2   50 

VMP Europa (mg/Kg) 1 1 2 1   

 

 Nas amostras de fígado, foi possível registrar também nas sardinhas de comercio avaliadas 

que os valores de arsênio (SC; 11,19 e 3,53 mg/Kg), e de zinco (58,19 mg/Kg). Além disso, foi 

registrado que no fígado da Tilápia coletada da lagoa da Pampulha o valor de Zinco (PPT; 394,96 

mg/Kg). Nesses tecidos os valores registrados superaram as normas brasileiras e europeias (VMP As = 

1,0 mg/Kg; VMP Zn = 50 mg/Kg). 

 

 

Gráfico 4 -Concentração de Metais (As, Cd, Hg) no fígado de peixes coletados. 
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Gráfico 5 - Concentração de Chumbo (Pb) no fígado de peixes coletados. 

 

 

Gráfico 6 - Concentração de Zinco (Zn) no fígado de peixes coletados. 

 

Tabela 3 - Concentração de Metais Traça em brânquias de peixes coletados. 

Amostra de Brânquias de 
Peixe 

Arsênio 
(mg/Kg) 

Cádmio 
(mg/Kg) 

Chumbo 
(mg/Kg) 

Mercúrio(mg/Kg) 
Zinco 

(mg/Kg) 

Carpa Pampulha 0,12 0,58 3,46 0,14 1115,28 

Tilápia Pampulha 0,08 0,62 3,30 0,03 44,42 

Sardinha comércio  6,25 0,91 3,63 0,00 82,2 
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Amostra de Brânquias de 
Peixe 

Arsênio 
(mg/Kg) 

Cádmio 
(mg/Kg) 

Chumbo 
(mg/Kg) 

Mercúrio(mg/Kg) 
Zinco 

(mg/Kg) 

Tilápia comércio 0,16 0,28 2,05 0,04 36,17 

Tilápia comércio 0,13 0,25 1,92 0,00 36,69 

São Simão KP 0,05 0,32 2,17 0,01 40,01 

São Simão KP 0,05 0,23 1,62 0,00 56,05 

São Simão pesca 0,08 0,15 1,56 0,02 48,19 

São Simão pesca 0,07 0,13 1,28 0,03 55,63 

São Simão pesca 0,07 0,35 2,45 0,01 200,67 

São Simão pesca 0,08 0,43 2,99 0,02 70,39 

São Simão pesca 0,05 0,38 2,54 0,03 195,33 

São Simão pesca RP 0,03 0,40 2,82 0,04 64,4 

São Simão RB 0,03 0,30 2,18 0,00 71,84 

São Simão RB 0,07 0,28 1,86 0,09 38,81 

VMP Brasil (mg/Kg)  1 2   50 

VMP Europa (mg/Kg) 1 1 2 1   

 

 Nas brânquias dos peixes coletados foram achados níveis excessivamente superiores, em 

onze (11) amostras de peixes deram chumbo (Pampulha, Comércio, São Simão), 9 amostras deram 

zinco, uma amostra de peixe deu arsênio (Comércio). 

 Destaca-se, que nas amostras analisadas os valores de cádmio e mercúrio não superaram os 

Valores Máximos Permissíveis estabelecidos pela legislação brasileira e internacional (Comunidade 

Europeia). 

 Por outro lado, foram registrados nos fígados dos peixes coletados valores de chumbo que 

ultrapassaram as normas nacionais e internacionais (VMP = 2 mg/Kg). Na Pampulha foram registrados 

os maiores valores (3,46 e 3,30 mg/Kg), nos peixes obtidos no comercio, em uma sardinha foi 

registrado um valor de 3,63 mg/Kg, e na Tilápia domesmo comercio um valor de 2,05 mg/Kg.Nos 

peixes coletados na aquicultura de São Simão, também foram registrados valores de chumbo de 2,17 

mg/Kg e 2,18 mg/Kg, entanto que nos peixes obtidos da peixaria local, quatro (04) das amostras 

registraram valores por encima do limite permitido para chumbo (2,45, mg/Kg, 2,99 mg/Kg, 2,54 mg/Kg, 

2,82 mg/Kg). 

 Em relação aos valores de Zinco (Zn), os valores registrados mais significativos foram 

detectados nas brânquias de uma Tilápia coletada da Represa da Pampulha (1115.28 mg/Kg), assim 

como das brânquias de uma Traíra e um Mandi (200 mg/Kg e 195 mg/Kg) coletados no reservatório de 

São Simão, especificamente nos locais de Inaciolândia e Chaveslândia. Nas Tilápias coletadas dos 

tanques rede desse reservatório foram registrados valores que superaram a norma nacional (VMP = 50 

mg/Kg), sendo que para o local de Gouvelândia deu um valor de 56,01 mg/Kg, e no local do Rio dos 
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Bois deu um valor de 71,84. Os peixes obtidos das peixarias também registraram valores superiores 

dessa norma, como pode ser observado na tabela 5. 

 No caso do arsênio foi registrado um único valor na sardinha obtida no comercio que atingiu 

um valor médio de 82 mg/Kg, sendo que o VMP é de 1 mg/Kg. 

 

 

Gráfico 7 - Concentração de Metais Traço (As, Cd, Hg) nas brânquias de peixes coletado. 

 

 

Gráfico 8 - Concentração de Chumbo (Pb) nas brânquias de peixes coletado. 
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Gráfico 9 - Concentração de Zinco (Zn) nas brânquias de peixes coletado. 

 

Agrotóxicos 

 No caso da análise de agrotóxicos, foram avaliadas quatro grupo de amostras ou pools, 

contendo amostras de músculo de peixes segundo a tabela. 

 

Quadro 3 - Relação de Pools de amostras para análise de agrotóxicos de peixes coletados dos reservatórios de 

São Simão e da Pampulha. 

Pool Código Amostra Parâmetro analisado 

8086 SSP3, SSP5, SSP6, SSP7 
Organofosforados e 

Carbamatos 

8448 PPT, PPC Carbamatos 

8449 SSPA1, SSPA2, SSPA3 Carbamatos 

8450 SSRB1, SSRB2, SSKP1, SSKP2 
Organofosforados e 

Carbamatos 

8451 
SSP1, SSP2, SSP4, SSP8, 

SSP9 
Organofosforados e 

Carbamatos 

 

 

 

 

 

0

150

300

450

600

750

900

1050

1200

C
o

n
ce

n
tr

aç
ão

 d
e

 Z
in

co
 (

m
g/

K
g)

Zinco (mg/Kg)

VMP Brasil - 50 mg/Kg

BRÂNQUIA



201 

Relatório do Projeto “Ordenamento Sustentável da Aquicultura no Reservatório de São Simão – MG/GO” 
Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios – LGAR 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG - Instituto de Ciências Biológicas – ICB  
Departamento de Biologia Geral – Sala 254 - Bloco I3 (Bloco I, 3° andar) - (31) 3409-2574 

Dessas amostras foram obtidos os seguintes resultados: 

Tabela 4 - Concentração de inseticidas em amostras de músculo de peixe. 

Pool Organofosforados Carbamatos 

Pampulha Não realizado Não detectado 

São Simão - Pescaria Não detectado Aldicarb; 0,0135 mg/Kg. 

São Simão - Pescaria Diazinon; 0,01583 mg/Kg. Aldicarb; 0,307 mg/Kg. 

São Simão - Pescaria Não realizado Aldicarb; 0,0150 mg/Kg 

São Simão - Aquicultura 
Parathion Etilico 0,00807 mg/Kg 

Diazinon; 0,01805 mg/Kg 
Não detectado 

 

 Estes valores embora sejam muito baixos são considerados como venenos nervosos, atacando 

o sistema nervoso central da grande maioria de organismos vivos, especialmente dos organismos 

aquáticos. Sua presença tem que ser evitada em tudo momento no ecossistema aquático. 

 

 

Gráfico 10 - Concentração de Inseticidas no músculo de peixes de São Simão e Pampulha. 

 

5. DISCUSSÃO 

 
 O teor de metais registrados nesta pesquisa oferece um panorama de contaminação aquática 

nos reservatórios de São Simão e na represa da Pampulha. Na Pampulha foram detectados indícios de 
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xenobióticos existentes na água e nos sedimentos dos corpos de agua lóticos e lênticos. Estes 

xenobióticos são gerados por uma contaminação urbana contínua.  

 Segundo Puch et al., (2007) a drenagem urbana tem sido identificada como fonte substancial 

de contaminantes para os corpos aquáticos, baseado nos processos de lixiviação de materiais 

construtivos, veículos e a deposição atmosférica, os quais aportam cargas significativas de metais (Cd, 

Cu, Pb e Zn) para as águas de escoamento urbano. Sendo que na maior parte dos materiais estudados 

no trabalho de Pusch et al., (2007), mostraram que as concentrações de zinco foram as mais 

expressivas e as concentrações de cádmio as mais baixas. Destacando-se que nos materiais 

construtivos, registraram-se concentrações de chumbo elevadas na madeira tratada e de Zn no 

concreto e, principalmente, nas telhas metálicas. Com relação aos componentes veiculares, o zinco 

esteve presente em concentrações elevadas tanto no óleo lubrificante novo quanto no usado, assim 

com nos pneus. Nas pastilhas de freio as concentrações de zinco e cobre foram as mais expressivas. 

Finalmente estes autores concluem que a ocorrência dos metais seguiu a tendência Zn>Pb>Cu>Cd 

nos materiais estudados, o que está de acordo com a abundância das espécies na natureza, assim 

como com seu emprego em toda uma séria de processos e produtos. 

 A concentração de Arsênio nas amostras de músculo e fígado registradas neste projeto 

corresponde a peixes marinhos adquiridos do supermercado da cidade de Belo Horizonte. Sendo que 

esta sardinha foi capturada no mar, não se tem referência do local de captura desses peixes. 

 Segundo Barra et al., (2000), a flora e fauna marinhas, contém um número de compostos de 

arsênio onde este elemento parece ser trocado por nitrogênio ou fósforo nas vias metabólicas, gerando 

que organismos marinhos acumulem quantidades substanciais de arsênio de modo mais eficiente que 

os organismos terrestres. O arsênio na forma de arseniato é absorvido devido a sua similaridade com o 

fosfato que é essencial. Parece que os organismos marinhos, adquirem arsênio através de a cadeia 

alimentar, e transformam o arsênio inorgânico em arsenobetaína via algumas vias metabólicas através 

da biometilação.  

 Os resultados obtidos nesta pesquisa coincidem como os resultados obtidos na dissertação do 

Gobbi (2007), na qual se acharam teores de chumbo e zinco acima da norma brasileira nas amostras 

de fígado, sendo que na presente pesquisa, este teor esteve muito abaixo do mínimo desta norma. Por 

outro lado, os teores de mercúrio, na pesquisa de Barra et al., (2008) ultrapassaram o limite permitido 

pela legislação brasileira (1,0mg/kg) para peixes predadores em amostras de fígado. 

Nesta pesquisa foi observado que alguns metais foram bioacumulados de forma diferente em cada um 

dos órgãos estudados, isto responde às diferentes rotas de ingresso dos poluentes aos organismos e 

as vias metabólicas especializadas que os organismos possuem para desintoxicar-se, especialmente 

no fígado. 
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 Nesse sentido, segundo Walker et al., (1999), as brânquias e o trato digestivo representam as 

principais vias de absorção de contaminantes inorgânicos e orgânicos, sendo que pelas brânquias os 

peixes pegariam os xenobióticos presentes na água e no sedimento. Sendo que os peixes estão 

diretamente expostos para muitos poluentes dissolvidos ou suspendidos na água. 

 Este mesmo autor (Walker et al., 1999), menciona que a maioria de poluentes tem uma 

estrutura química hidrofóbica e portanto uma tendência lipofílica a bioacumular-se nos depósitos de 

gordura dos organismos, e que antes disso os organismos em geral biotransformam estes xenobióticos 

para compostos hidrofilicos para sua posterior excreção. Este processo é levado a cabo no fígado e 

nem sempre tem bons resultados, bioacumulando-se neste órgão também. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

 Os elevados teores de Zinco e Chumbo registrados nas brânquias nos peixes da Pampulha e 

no reservatório de São Simão estariam associados a um tipo de contaminação urbana, gerada 

pela lixiviação dos materiais de construção (concrete, ferro, etc) e os automóveis (pneus, 

freios, etc). 

 Os teores de Zinco e Chumbo no fígado analisados mostram que estes peixes estão 

Bioacumulando metais ao parecer no processo de biotransformação de xenobióticos como 

parte da Fase II deste sistema metabólico. 

 Os tanques rede no reservatório de São Simão estão recebendo despejos urbanos, que 

aparentemente possuem carga contaminante de metais traço (zinco e chumbo), o qual estaria 

sendo evidenciado pela presença de estes metais nas brânquias e fígado dos peixes 

analisados nesta pesquisa. 

 Os valores de metais bioacumulados nos peixes coletados na Represa da Pampulha foram 

excessivamente superiores aos registrados nos peixes coletados no Reservatório de São 

Simão. 

 Foi registrada a presença de Aldicarb e Diazinon nos peixes capturados no reservatório de São 

Simão, entanto que nos tanques rede foi detectada a presença de Parathion e Diazinon. Na 

represa da Pampulha não foi registrada concentrações de inseticidas nos tecidos. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A produção mundial de pescado proveniente da pesca de captura e da aquicultura foi de 148 

milhões de toneladas em 2010. Desse total, aproximadamente 128 milhões de toneladas destinaram-se 

ao consumo humano, com uma taxa média de crescimento anual de 3,2% nas últimas cinco décadas, 

período de 1961 a 2009, superando o índice anual de crescimento da população mundial de 1,7%. Em 

2009, o pescado representou 16,6% do aporte de proteínas animais da população mundial e 6,5% de 

todas as proteínas consumidas (FAO, 2012). 

Segundo dados do Ministério da Pesca e da Aquicultura, o Brasil produz, atualmente, 

aproximadamente 1,25 milhões de toneladas de pescado, sendo 38% cultivados. Levantamentos 

estatísticos indicam que a produção da piscicultura atingiu 60,2% de crescimento apenas entre 2007 e 

2009. Somente a tilápia aumentou 105% em sete anos (2003 – 2009). Em conjunto, a aquicultura 

cresceu 43,8%, sendo que a produção de pescado foi a que mais cresceu no mercado nacional de 

carne. O consumo de pescado cresceu 39,78%, passando de 6,46 kg para 9,03 kg por habitante no 

mesmo período. Esses resultados podem ser atribuídos às políticas públicas para o desenvolvimento 

da pesca e da aquicultura. 

O Brasil possui imenso potencial para o desenvolvimento da aquicultura, com 8,4 mil km de 

litoral e 5,5 milhões de hectares de reservatórios (Piscicultura no Brasil, 2005).  A estratégia do 

Ministério da Pesca para a ocupação das águas de domínio da união e o fortalecimento da produção 

nacional de pescado foi a criação dos parques aquícolas. A importância desse segmento para a 

economia e a sociedade do Estado é inquestionável pelo fato de ser grande geradora de divisas e 

emprego. Possui uma vertente social forte quando passa a ser alternativa para populações ribeirinhas, 

atingidas pela construção de reservatórios, e para pescadores, que sentem a diminuição dos estoques 

naturais nos diversos mananciais hídricos que exploram. 

Os peixes têm a água como sua principal fonte de oxigênio, mas também como meio para 

dispersão e assimilação de resíduos. O impacto ambiental da aquicultura resulta principalmente no 

enriquecimento de coleções de água com nutrientes e sólidos dissolvidos.  A busca por sistemas 

sustentáveis e produtivos pode ocorrer por meio do manejo apropriado dos recursos disponíveis. Ao 

mesmo tempo em que se satisfazem as necessidades humanas, mantém a qualidade ambiental e 

conservam-se os recursos naturais. Para que o empreendimento seja bem sucedido, é indispensável a 

escolha criteriosa de locais para a implantação das unidades produtivas. Essa escolha deve-se basear 

em levantamento sistemático de diferentes aspectos técnico-científicos e institucionais.  

Com a criação do Decreto N° 4.895, de 25 de novembro de 2003, que dispõe sobre a 

autorização de uso dos espaços físicos em corpos de água de domínio da União e da realização dos 
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estudos para a delimitação dos parques, a produção de peixes provenientes dos cultivos em tanques-

rede aumentou significativamente em todo o território nacional.  

De acordo com o Ministério da Pesca e da Aquicultura, as “Águas da União” são aquelas que 

banham mais de um Estado da Federação, fazem fronteira entre os estados ou com outros países. 

Também estão nesta condição águas acumuladas em represas construídas com aporte de recursos da 

União, o Mar Territorial Brasileiro, incluindo baías, enseadas e estuários, além das zonas de mar 

aberto, que podem ser utilizadas para o cultivo offshore. Constitucionalmente, apenas o Governo 

Federal pode autorizar a implantação de projetos aquícolas em águas da União, através da cessão das 

águas, ou promover licitações para o aproveitamento dessas águas em diferentes usos, entre os quais 

a aquicultura.  A autorização de uso dos espaços físicos em corpos d’água de domínio da União, para 

fins de aquicultura é regulamentada pela Instrução Normativa Interministerial Nº 06 de 31 de maio de 

2004. 

A introdução de tanques-rede nas grandes represas Brasileiras tem contribuído para aumentar 

a produção de peixes para atender à demanda do mercado interno. Vem se mostrando como uma 

alternativa promissora, devido à elevada concentração de represas, distribuídas ao longo do todo 

território nacional, à rentabilidade dessa atividade e ao curto espaço de tempo para retorno do 

empreendimento. A tecnologia vem sendo amplamente desenvolvida, mostrando-se promissora por 

conciliar o uso sustentável do meio ambiente com alta produtividade, decorrente da utilização de altas 

taxas de estocagem.  

Os cultivos de tilápia se intensificaram particularmente no Nordeste e Sudeste do país, com a 

produção aumentando de 35 t em 2001 para 155.450,8 t em 2010 (MPA, 2010). Atualmente, nos 

reservatórios mineiros, a tilápia é a espécie cultivada na totalidade das unidades produtivas em 

tanques-rede, 

Em São Simão, os primeiros projetos iniciaram-se nos últimos cinco anos, com a implantação 

das primeiras ”Áreas Aquícolas” (áreas de interesse de pessoa física ou jurídica). Entre os vários 

fatores que contribuíram para o rápido crescimento da atividade na região, podem-se destacar: 

 Atuação de diversas instituições públicas e privadas, de fomento, de pesquisa, extensão e 

de difusão de tecnologia, de crédito rural, no sentido de estimular o desenvolvimento da 

atividade aquícola; 

 Incentivo do governo Federal para o desenvolvimento do projeto de pesquisa “Delimitação 

dos Parques Aquícolas do Reservatório de São Simão”. 

 Realizações de cursos de capacitação destinados aos piscicultores, quando foram 

repassados conhecimentos e tecnologias mais adequadas ao cultivo de tilápias em tanques-

rede; 
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 Criação das associações; 

 Melhora do nível tecnológico; 

 Crescente demanda de tilápias pela indústria de beneficiamento; 

 Implantação de unidades de produção de alevinos na região próxima do reservatório 

(Turvânia-GO). 

 Implantação da unidade de abate e beneficiamento no entorno do reservatório (Quirinópolis). 

Hoje, no mundo, há grande preocupação com a forma de exploração dos recursos naturais. 

Busca-se um modelo de exploração racional, que não acarrete danos ao ambiente, ainda que continue 

o crescimento populacional, a urbanização e a intensificação das atividades agrícolas e industriais. O 

gerenciamento e ordenamento adequado desses recursos tornam-se cada vez mais importantes, 

proporcionando bem-estar a presente população e paralelamente conservando-os para as futuras 

gerações. 

Em Goiás, a piscicultura pode ser a propulsora para o desenvolvimento social e econômico dos 

municípios localizados no entorno da Usina Hidrelétrica São Simão, possibilitando o aproveitamento 

efetivo desse reservatório e da mão de obra ribeirinha. Entretanto, existem inúmeras variáveis que 

afetam o sucesso do empreendimento. O presente trabalho objetiva caracterizar o estádio de 

desenvolvimento das pisciculturas em tanques-rede no reservatório de São Simão. São identificadas 

algumas características dos empreendimentos e dos cultivos, tais como, dimensão e capacidade 

produtiva das instalações, mão de obra e algumas práticas de manejo. São levantados os problemas e 

indicadas as políticas que podem ser executadas pelos órgãos governamentais, para a estruturação e 

o fortalecimento da piscicultura no Estado. 

 

2. METODOLOGIA 
 

As informações sobre as pisciculturas foram obtidas por meio de entrevistas com os piscicultores 

ou responsáveis técnicos pelos empreendimentos, com a aplicação de questionários abertos. 

O trabalho iniciou-se em agosto de 2011, visando o conhecimento da região, testar questionários e 

fazer os primeiros contatos com as instituições governamentais e particulares. O diagnóstico iniciou-se 

entre os dias 6 e 10 de fevereiro de 2012, com a visita técnica a onze pisciculturas georreferenciadas 

pela equipe técnica da UFMG no “Relatório de Reconhecimento de uso do solo em São Simão” de 

julho de 2011. No período de 22 a 25 de outubro de 2012 foram visitados sete novos piscicultores. 

Alguns piscicultores não foram entrevistados, por não se encontrarem no estabelecimento.  

Os questionários foram aplicados por meio de entrevistas diretas com os piscicultores, tendo sido 

elaborados com questões abertas, de forma a contemplar todas as informações relevantes das 
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pisciculturas, desde a caracterização do local ou braço da Represa em que se encontravam, até a 

comercialização de peixes. 

Os dados foram digitados em forma numérica e alfanumérica e tabulados em planilha Excel. 

Foram realizadas análises tabulares para descrever as variáveis estudadas. No caso de variáveis 

quantitativas foram calculadas as médias e as amplitudes de variação. Para as variáveis qualitativas 

foram calculados os percentuais de cada categoria em que as pisciculturas se enquadravam. 

 

3. RESULTADOS 
 

Localização e tempo de implantação 

 
Em outubro de 2012, na represa de São Simão existiam 17 pisciculturas (Quadro1) e (Fig.1), 

onde se cultivavam tilápia do Nilo em tanques-rede. O município com o maior número de produtores foi 

Gouvelândia (Fig.2 A, B, C, D, E, F, G, H), seguido de Inaciolândia (Fig.3 A, B, C, D, E, F). Ainda foi 

registrada uma piscicultura no município de Paranaiguara (Fig. 4 A, B) e outra em Quirinópolis (Fig.5 A, 

B). Em Minas Gerais foram encontradas duas pisciculturas, uma no município de Cachoeira Dourada 

(Fig.6A, B) e outra no município de Santa Vitória (Fig.7 A, B).  

Uma piscicultura em Quirinópolis produzia “alevinão“ de tilápia em viveiros escavados (Fig. 8 A) 

e cultivava diversas espécies de peixes (pacu, tambaqui e híbrido de surubim). Nessa propriedade 

também funcionava um abatedouro (Fig.8 B). Em Gouvelândia, também existia um produtor que 

realizava o cultivo de peixes em viveiros escavados, em uma área de 14 mil m² (Fig. 9 A) e em 

tanques-redes instalados em um açude de 4 ha (Fig. 9 B). 

 

QUADRO 01 – Distribuição das pisciculturas por município e sistema de cultivo. 
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Figura 1 – Localização das áreas aquícolas, no reservatório de São Simão, outubro, 2012. 

 

 

Figura 2 - Unidades de pisciculturas no município de Gouvelândia. 
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Figura 3 - Unidades de pisciculturas no município de Inaciolândia. 
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Figura 4 - Unidade de piscicultura no município de Paranaiguara. 

  

 

Figura 5 - Unidade de piscicultura no município de Quirinópolis. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Unidade de piscicultura no município de Cachoeira Dourada – MG. 
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Figura 7– Unidade de piscicultura no município de Santa Vitória. 

  

 

Figura 8 – Unidade de piscicultura em viveiro escavado e abatedouro no município de Quirinópolis/GO. 
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Figura 9 – Unidade de piscicultura em viveiro escavado no município de Gouvelândia. 

  

 

Propriedade das pisciculturas, assistência e tempo de funcionamento 

  
Das 17 pisciculturas estabelecidas no reservatório de São Simão, 11 delas tinham um ou no 

máximo seis proprietários. Três pisciculturas pertenciam a Associações de Produtores (entre quatro e 

dezoito associados), perfazendo o total de 44 associados. Todas tinham um responsável técnico pela 

elaboração do projeto, entre veterinário, agrônomo, engenheiro de pesca, biólogos, técnico em 

piscicultura ou engenheiro ambiental. Em somente uma piscicultura o projeto foi elaborado por técnico 

da Emater. Grande parte das pisciculturas foi implantada (41,2%) a partir de 2008, tendo, portanto, 

menos de cinco anos de funcionamento (Quadro 2). Em 52 % das pisciculturas a assistência técnica é 

particular, 42% não tem assistência. 

 
QUADRO 2 - Distribuição das pisciculturas do reservatório de São Simão segundo o tempo de funcionamento. 

Tempo Número de pisciculturas % 

Menos de 1 ano 6 35,3 

De 1 a 2 anos 4 23,5 

De 2 a 4 anos 7 41,2 

 

Área útil das pisciculturas e formato dos tanques-rede 

 
As áreas disponíveis, em tanques-rede, das unidades produtivas variavam de 74 a 1.440 m2, 

com a predominância de pisciculturas grandes (acima de 159 m2), que correspondiam a 76% do 

número total de pisciculturas (Quadro 3). No que concerne à área total de tanques-rede, as 

pisciculturas de maior porte correspondiam a 89,4% da área total, que era de 5.388 m2 (Fig. 10 A,B).Os 

piscicultores da Região utilizavam, predominantemente, tanques-rede com superfície quadrada, com 4 
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m2, mas observou-se uma tendência para mudarem para tanques-rede com 3x3 e 3x2 m2 (Fig. 11 A, B, 

C, D). 

 

QUADRO 3 - Distribuição das pisciculturas do reservatório de São Simão segundo a área disponível de tanques-
rede. 

Área disponível (m2) Número de pisciculturas Área total (m2) 

Pequena até 79 1 74 

Média de 79 a 159 3 496 

Grande acima de 159 13 4.818 

Total 16 (100%) 5.388 (100%) 

 

Figura 10 – Unidades de piscicultura de grande porte. 

  

 

Figura 11 – Modelos de tanques-rede utilizados nas pisciculturas na represa de São Simão. 
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Equipamentos e acessórios 

 
Quase todas as pisciculturas contavam com equipamentos básicos, necessários para a 

condução do cultivo (Quadro 4). Onze piscicultores declararam possuir algum tipo de equipamento para 

seleção dos peixes, mesa ou classificador (Fig. 12 A, B, C, D). Por outro lado, apenas três produtores 

possuíam “kit” para análise de água. 

 

QUADRO 4 - Equipamentos utilizados nas pisciculturas do reservatório de São Simão. 

Equipamentos Número de pisciculturas 

Embarcação 17 (100%) 

Motor 13 (76%) 

Balsa ou plataforma de manejo 12 (71, %) 

Puçá 17 (100%) 

Balde 17 (100%) 

Caixa de isopor ou plástico 13 (76%) 

Balança 17 (100%) 

Mesa de seleção ou classificador 11 (65%) 

Termômetro 11(65%) 

Caminhão de transporte  2 (12%) 

Caixa de transporte 2 (12%) 

Kit para análise de água 3 (18%) 
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Figura 12 – Modelos de balsa de manejo utilizadas na represa de São Simão. 

  

  

 

Mão de obra 

 
Em sete pisciculturas (41%), empregava-se mão de obra contratada, num total de nove 

empregados. Dez pisciculturas usavam, adicionalmente, mão de obra temporária (total de 44 pessoas), 

geralmente nos dias de repicagem e despesca. Onze pisciculturas (65%) eram conduzidas com mão de 

obra familiar (17 pessoas, no total). Seis pisciculturas eram conduzidas pelos próprios associados (total 

de 44), em regime de mutirão.  

 

Manejo da piscicultura – densidade de estocagem 

 
No início dos projetos de piscicultura, a maioria dos piscicultores adquiria os alevinos de outros 

estados (Paraná e Mato Grosso). Atualmente 100% dos alevinos são produzidos no estado de Goiás. 

Na fase inicial ou de alevinagem, sete piscicultores estocavam os alevinos em densidades 

superiores a 800 peixes/m2(Quadro 5). Nessa fase, cinco piscicultores estocavam os peixes já na fase 

de juvenil, não precisando de berçários. Já na fase de crescimento, os piscicultores, em sua maioria, 

(65%), trabalhavam com densidade de estocagem superior a 150 peixes/m2. 
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QUADRO 5 - Densidades de estocagem utilizadas pelos piscicultores do reservatório de São Simão em cultivo 
de tilápias do Nilo em tanques-rede. 

Fase do cultivo Densidade média (peixes/m2) 

Inicial (alevinagem) 899 (625 – 1.250) 

Final (crescimento) 159 (100 – 333) 

 

Repicagens e biometrias 

 
Além da repicagem de transferência dos juvenis, dos berçários para os tanques-rede 

definitivos, 50% dos piscicultores faziam pelo menos mais uma repicagem de uniformização dos lotes. 

Essa repicagem era realizada quando os peixes atingiam peso médio de 300 g, aproximadamente. No 

que concerne a biometria, não havia um padrão de comportamento dos piscicultores. As biometrias 

eram quinzenais (17%), mensais (47%), eventuais (6%), ou, simplesmente, não eram feitas (24%). 

 

Estoques de peixes, peso e idade à despesca  

 
As pisciculturas visitadas em fevereiro de 2012 tinham um total de 754.450 tilápias do Nilo 

estocadas nos tanques-rede. A média mensal de estocagem, excluindo os peixes com mais de sete 

meses, era de 120.000 peixes, aproximadamente (Quadro 6). 

 

QUADRO 6 - Efetivo de peixes segundo o tempo de estocagem e estimativa de produção futura para o 
reservatório de São Simão, fevereiro 2012. 

Tempo de estocagem 

(idade) 

Número de peixes Época provável de 

despesca 

(2)Produção 

estimada (toneladas) 

0 a 1 mês 201.000 Setembro/2.012 136,7 

1 a 2 meses 155.500 Agosto/2.012 105,7 

2 a 3 meses 121.350 Julho/2.012 82,5 

3 a 4 meses 78.800 Junho/2.012 53,6 

4 a 5 meses 120.500 Maio/2.012 81,9 

5 a 6 meses 51.300 Abril/2.012 34,9 

(1)6 a 7 meses 9.600 Março/2.012 6,5 

(1)7 a 8 meses 16.000 Fevereiro/2.012 10,9 

Total 754.450 - - 

(1)  Grande parte dos peixes já despescados. 

           (2) Taxa de sobrevivência de 85%; peso médio à despesca de 800 g. 
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As pisciculturas visitadas em outubro de 2012, tinham um total de 227. 900 tilápias do Nilo 

estocadas nos tanques–rede. A média mensal de estocagem, excluído os peixes com mais de sete 

meses, era de 57.000 peixes, aproximadamente (Quadro7). 

 

QUADRO 7 - Efetivo de peixes segundo o tempo de estocagem e estimativa de produção futura para o 
reservatório de São Simão, outubro 2012. 

Tempo de estocagem 

(idade) 

Número de peixes Época provável de 

despesca 

(2) Produção estimada 

(toneladas) 

0 a 1 mês 143.900 Junho/13 97,9 

1 a 2 meses 20.000 Maio/13 13,6 

2 a 3 meses 36.500 Abril/13 24,8 

3 a 4 meses - - - 

4 a 5 meses 27.500 Fevereiro/13 18,7 

5 a 6 meses -   

(1)6 a 7 meses -   

(1)7 a 8 meses -   

Total 227.900 -  

(1) Grande parte dos peixes já despescados. 

(2) Taxa de sobrevivência de 85%; peso médio à despesca de 800 g. 

 

A duração média do ciclo produtivo era de seis a sete meses, o peso médio à despesca de 800 

a 1.000 g, segundo informação dos piscicultores (Quadro 8). A partir dessas informações, considerando 

uma taxa média de sobrevivência de 85%, podem-se estimar as produções futuras para a Região. 

 

QUADRO 8 – Distribuição das pisciculturas da região de São Simão segundo a duração do ciclo produtivo e o 
peso estimado à despesca. 

Duração do ciclo 

produtivo (meses) 

Número de 

pisciculturas  

Peso médio à 

despesca (g) 

Número de 

pisciculturas 

6 a7 13 (86,7%) 700 a 800 10 (66,6%)  

7 a 8 2 (13,4%)   800 a 900 2 (13,4% 

  Acima de 1.000 3 (20%)  

Obs. Em duas pisciculturas ainda não havia sido realizada despesca. 
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Doenças e parasitoses 

 
A ocorrência de fungos (Saprolegnia) foi mencionada por 7 piscicultores (41%). Essas 

parasitoses foram pouco frequentes, segundo os produtores (82%). De maneira geral, as ocorrências 

foram pontuais, não provocando grandes prejuízos. A ocorrência de doenças bacterianas foi 

mencionada somente por três piscicultores (18%). Em dez pisciculturas ocorreu a identificação da 

doença. Na região não existe um controle sanitário das doenças, a maioria dos produtores tratava os 

peixes com sal, Oxitetraciclina, Aquaflor e sulfato de cobre. 

 

Análise da água 

 
Somente quatro produtores (24%) mencionaram ter realizado, semanalmente, análise da água 

na piscicultura. Em uma piscicultura a análise era realizada mensalmente. Os demais declararam ter 

realizado análise da água somente no início do cultivo. 

 

Despesca e comercialização 

 
A maior parte dos piscicultores da Região fazia despescas sem regularidade (53%). Um 

produtor realizava a despesca semanalmente, dois realizavam despescas quinzenais. Quanto à 

depuração – jejum dos peixes antes da despesca, a maioria dos piscicultores (47%) adotavam o 

período de 24 horas e 11,8% o período de depuração era de 36 horas.  

Grande parte dos piscicultores adotava diversas formas de comercializar seu produto. As 

formas mais comuns de comercialização dos peixes na Região eram peixes inteiros (64%) ou filés de 

tilápia (14%). Apenas dois piscicultores comercializavam pequena parte do seu produto na forma de 

peixes eviscerados. Da mesma maneira, os produtores tinham mais de um canal de comercialização. 

Predominavam as vendas para a indústria (90%). Restaurantes, intermediários e varejo também foram 

mencionados em menor freqüência. O preço de comercialização, considerando o peixe inteiro, sem 

qualquer processamento, variava entre R$3,50 e R$5,00 por quilograma. 

 

Fatores limitantes à atividade na Região 

 
Alto custo das rações (100%) e dificuldade para legalização (63%) foram os fatores limitantes à 

atividade destacados pelos piscicultores do reservatório de São Simão. Alguns outros fatores também 

foram mencionados com menor frequência (Quadro 9). Além dos fatores relacionados, sete produtores 

mencionaram a falta de frigorífico. A ausência de fábrica de rações para peixes na Região, falta de 
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assistência técnica governamental e queda de energia foram mencionadas por seis produtores. A 

dificuldade para a aquisição e qualidade de alevinos, falta de mão de obra capacitada, falta de capital 

para ampliação, ocorrência de roubo, também foram mencionados. 

 

QUADRO 9- Fatores limitantes à piscicultura no reservatório de São Simão. 

Fatores limitantes Número de menções 

Alto custo das rações 16 (100%) 

Dificuldade de legalização 10 (63%) 

Falta de incentivos governamentais 8 (50%) 

Falta de abatedouro na região 7 (44%) 

Falta de assistência técnica 6 (38%) 

Ausência de fábrica de ração  6 (38%) 

Queda de energia  6 (38%) 

Falta de capital para ampliação 5 (31%) 

Aquisição de alevinos 3 ((19%) 

Falta de mão de obra qualificada 2 (19%) 

Má qualidade do alevino 2 (19%) 

Falta de energia elétrica no local 1 (6%) 

Dificuldade na comercialização do produto 1(6%) 

Caminhão de transporte 1 (6%) 

Disponibilidade de alevinos na mesma época 1 (6%) 

Falta do fluxo de produção 1(6%) 

Baixa da cota da represa 1 (6%) 

Capital de giro 1 (6%) 

Roubo 1 (6%) 

    *Um piscicultor não respondeu. 

 

4. DISCUSSÃO 
 
 Uma das formas de buscar um rápido aumento da produção de pescados nos reservatórios 

Brasileiros é através do incremento da piscicultura, sobretudo em tanques-rede. 
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 Nos últimos anos, o cultivo de tilápia em tanques-rede tem se expandido muito no reservatório 

de São Simão. É uma atividade economicamente viável desde que certos pré-requisitos sejam 

atendidos. 

 As estimativas e os resultados consolidados de produção e produtividade para todos os 

municípios do entorno do reservatório de São Simão são apresentados no Quadro 10. 

 

QUADRO 10 – Cadeia produtiva da piscicultura nos municípios do entorno da represa de São Simão, em 
outubro de 2012.  

Indicadores físicos, econômicos e sociais Estimativas 

N° de pisciculturas em produção 17 

Superfície total de tanques-rede 5.388 

Superfície média por piscicultura (min-max) 317 m² (74 a 1.440) 

Produção anual estimada (2012) 1.271,6 t 

Produtividade média  254 kg/ m²/ano 

Valor da produção anual (in natura) R$ 6.800.000,00 

Larvicultura N°  1 

Frigoríficos N° 1 

Mão de obra contratada (piscicultura) 7 

Mão de obra familiar (piscicultura) 44 

Mão de obra temporária (piscicultura) 44 

Mão de obra contratada (frigorífico) 10 

Outras pessoas envolvidas na cadeia produtiva (1) 350 

(1) – distribuição de rações, transportes de alevinos, processamento artesanal de peixes, comércio e distribuição de 

produtos, confecção de tanques-rede e balsas, elaboração de projetos. 

 

Embora grande parte das pisciculturas estabelecidas no reservatório de São Simão adotasse 

práticas de manejo, de maneira geral, adequadas ao cultivo de tilápias em tanques-rede, existiam 

alguns fatores que podiam estar influenciando negativamente os índices técnicos e econômicos dos 

empreendimentos.   

 Com algumas exceções, as pisciculturas não adotavam fluxo regular de produção. De modo 

geral, a estocagem de alevinos era realizada irregularmente duas ou três vezes ao longo do ano. Essa 

prática tem como conseqüência a irregularidade de oferta durante o ano e a sub-utilização da 

capacidade de produção das instalações (Fig.13 A, B). 
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Figura 13 – Grande número de tanques-rede fora da água. 

  

 

A distribuição espacial das pisciculturas e dos tanques-rede (dentro e entre as linhas) em 

muitos casos, não seguia as recomendações técnicas corretas. Há, nesses casos, risco de grande 

acumulação de dejetos sob os tanques-rede ocorrendo a deteriorização da qualidade da água pelo 

excesso de nutrientes concentrados em pequenos volumes de água. (Fig. 14 A, B). 

 

Figura 14 – Distribuição espacial dos tanques-rede (espaçamento entre os tanques-rede e entre as linhas e 
posicionamento inadequados). 

  

 

O uso de tanques-rede é uma das formas mais intensiva de criação de peixes.  Neste sistema 

a água circula de forma livre e constante, permitindo a remoção total dos metabólitos e o aporte de 

oxigênio aos peixes, o que possibilita a utilização de altas densidades de estocagem. 

Para o cultivo da tilápia do Nilo em tanques-rede, deve-se ponderar que as altas concentrações 

de proteína bruta das rações usadas, associadas à baixa eficiência de retenção do nitrogênio pelos 
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peixes (entre 25% e 30%), contribuem para uma carga anual considerável de N nos braços do 

Reservatório onde se encontram as áreas aquícolas. Para que os peixes tenham elevado desempenho 

produtivo, é necessário que os níveis de amônia, sua principal forma de excreção de N, na água se 

mantenham baixos.  

Os locais onde foram implantadas as “Áreas aquícolas” devem ser avaliados em relação às 

características limnológicas, à capacidade de assimilação de matéria orgânica pelo sistema, para se 

determinar a capacidade de suporte. Essa variável está diretamente relacionada com a densidade de 

estocagem, que varia de acordo com o planejamento do cultivo e da espécie produzida.   Assim, é 

possível determinar a capacidade máxima produtiva sem que haja prejuízo nas condições ambientais, 

na produtividade e na viabilidade econômica do sistema implantado. 

A gestão dos recursos hídricos de grandes reservatórios parte do princípio que suas águas 

devem ser utilizadas para atender a diversas necessidades, respeitando os limites impostos pela 

legislação ambiental. Por isso, a escolha do local para a instalação de um projeto de piscicultura deve 

considerar que outras atividades podem ser desenvolvidas para atender necessidades como 

abastecimento humano, a geração de energia, turismo, navegação, recreação, irrigação, dentre outras. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 
 

O sucesso do empreendimento depende da criteriosa escolha de locais para a implantação dos 

tanques-rede. Muitas unidades produtivas foram implantadas em locais impróprios para o cultivo em 

maior escala, pois as condições locais não permitiam a remoção adequada dos dejetos sólidos, braços 

rasos, estreitos e com pouca circulação de água. Isso poderá resultar em queda das concentrações de 

OD nas camadas mais profundas, próximas ao sedimento. Nesses casos, é recomendável que as 

pisciculturas estabelecidas nesses braços sejam desativadas ou deslocadas para outras áreas, onde 

as condições de circulação da água sejam adequadas. 

 Estabelecer mecanismos para agilizar e facilitar a legalização das pisciculturas e a ocupação 

dos parques aquícolas é imprescindível para que se tenha o melhor controle e resultados das unidades 

produtivas. Devem ser implementadas ações ligadas à logística de acesso aos parques aquícolas, 

meios de transporte, terrestres e aquáticos, de insumos e produtos, estruturas de processamento e 

beneficiamento de pescado nas regiões próximas as represas. 

A geração de emprego ainda é pequena na atividade, onde grande parte dos piscicultores se 

enquadra em agricultura familiar, com a utilização da mão de obra familiar.  A mão de obra utilizada na 

produção é quase sempre de pouca qualificação, sendo os trabalhadores treinados somente pelos 

piscicultores, e o trabalho condicionado ao tratamento dos peixes e manejo dos tanques no período da 
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repicagem e despesca.  Nas pequenas propriedades, os trabalhadores contratados além de cuidar dos 

tanques-rede, também realizam outros serviços no estabelecimento.    

Pode-se dividir a piscicultura desenvolvida no reservatório de São Simão em dois grupos, com 

condições distintas de inserção no mercado. De um lado, enquadram-se alguns produtores como 

piscicultores capitalizados, que realizam grande investimento na produção. Outros, entretanto, buscam 

na piscicultura uma alternativa de renda, sendo este o caso composto por pequenos piscicultores, com 

pouca utilização de técnicas apropriadas na criação. Fazem uso apenas dos conhecimentos adquiridos 

no dia a dia da produção, sem controle da qualidade da água, utilização e armazenamento da ração 

inadequados e abates informais chegando a comprometer a qualidade do produto final. Grande parte 

dos produtores não consegue produzir em escala e com competitividade, em virtude do baixo poder 

econômico, falta de assistência técnica e dificuldades de organização.  

O sucesso na piscicultura em tanques-rede depende da implantação de boas Práticas de 

Manejo (BPMs). Destacam-se o controle da qualidade da água, a realização de quarentena na 

aquisição de alevinos, o fornecimento de alimentação de qualidade e balanceada, garantindo a saúde 

dos peixes e, consequentemente, a prevenção de doenças e a obtenção de melhores índices 

zootécnicos. É necessário buscar soluções para consolidar o desenvolvimento sustentável das 

pisciculturas nessas regiões. Pesquisas, elaboração de protocolos de boas Práticas de Manejo, e 

acesso do produtor à orientação de manejo correto do sistema produtivo voltados à redução de 

impactos ambientais, são algumas das ações indicadas.  

A piscicultura constitui-se em um moderno sistema de produção. A criação de peixes no 

sistema de tanques-rede é uma alternativa viável para geração de empregos e renda. Entretanto, para 

obter os lucros esperados, devem ser utilizados métodos adequados e modernos baseados em 

princípios científicos, tecnológicos, ecológicos e econômicos. Os projetos necessitam ser elaborados e 

acompanhados por especialistas com as devidas análises econômicas e ambientais. É essencial o 

fortalecimento dos serviços de assistência técnica e extensão rural (EMATER) na piscicultura, tendo 

em vista que este setor é pouco beneficiado com a prestação desse serviço.  

Muitas das doenças que causam prejuízos são provocadas por agentes infecciosos e podem 

tornar a atividade onerosa e pouco lucrativa, devido à mortalidade excessiva durante os surtos de 

infestação. A falta de monitoramento regular nos animais cultivados, de profissionais especializados e 

de orientação foram identificadas em todas as pisciculturas, dificultando o diagnóstico das doenças e 

prováveis causas das mortalidades. Várias substâncias são usadas indiscriminadamente, segundo 

informações dos piscicultores, para combate ou prevenção das doenças.  

Quando se confina algum tipo de animal, pode ocorrer o aparecimento de doenças. O estresse 

a que ficam submetidos predispõe os peixes à ação de organismos patogênicos. Como existe muita 
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dificuldade para tratar qualquer enfermidade em peixes após esta se instalar, recomenda-se a adoção 

de medidas profiláticas para evitar a manifestação das várias patologias. 

São essenciais trabalhos de Pesquisa e Desenvolvimento (P & D) para definir ações 

preventivas, visando o bem estar animal e apresentando soluções alternativas ao uso de produtos 

químicos convencionais na piscicultura. A prevenção e controle de patógenos, contribui para aumentar 

a produtividade e a qualidade dos peixes cultivados. A criação de laboratórios credenciados para 

controle sanitário e diagnóstico das doenças nos peixes cultivados é indispensável para que se possa 

competir em igualdade de condições com os piscicultores concorrentes.  

 A maioria dos produtores não realizava análises de água. É importante que se faça o 

monitoramento da qualidade da água, para evitar riscos de deteriorização ou colapso na qualidade da 

água nas áreas aquícolas. 

Nos últimos anos, os cultivos de tilápia se intensificaram nos reservatórios brasileiros, 

ocasionando mudança na rotina das cidades lindeiras. Pequenos produtores criaram pólos de 

produção, com enorme potencial de crescimento, ensejando o surgimento de associações, 

cooperativas, unidades de abate e de produção de alevinos. No entanto, a maioria dos piscicultores 

não faz a gestão de custos da sua produção e o monitoramento ambiental das águas, fatores 

essenciais para a manutenção da atividade e o sucesso do negócio.  

 Dos vários “gargalos” da piscicultura identificados no estudo destacam-se: elevados preços da 

ração; dificuldades para registro ou de licença ambiental; dificuldades de acesso a financiamento; 

qualidade do alevino; assistência técnica deficiente; dificuldades dos produtores na identificação e 

acesso a mercados. Verificou-se, também, que apesar de existirem na região associações e apoio das 

instituições governamentais, é necessário que se elabore um Plano de Desenvolvimento da Piscicultura 

para que a região tenha condições necessárias de competitividade e desenvolvimento.  

O alto custo da ração constitui um obstáculo e coloca a piscicultura regional em uma situação 

de desvantagem, em relação ao desenvolvimento da aquicultura mundial. Pesquisas devem ser 

desenvolvidas utilizando ingredientes alternativos para reduzir custos de produção, aumentar a 

eficiência das rações de forma que sejam obtidas altas produtividades por área e minimização do 

impacto ambiental.   

No reservatório de São Simão, a maior área de tanques-rede instalados localiza-se nos 

municípios de Gouvelândia e Inaciolândia (4.580m2), no entanto, a maioria da produção era 

comercializada para abatedouros fora do estado.  Para fomentar a piscicultura em Goias, deve-se 

promover a sua integração com à indústria de beneficiamento de pescado, apoiando os processos que 

melhorem o aproveitamento das espécies cultivadas. A implantação de indústrias que promovam 
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processos mais eficientes no aproveitamento integral do pescado permitirá a obtenção de produtos 

com diferentes formas de apresentação. 

Sem dúvida, que houve um aumento da competitividade da cadeia produtiva da tilápia no 

reservatório de São Simão, gerando mais empregos e renda na região. No entanto, a expansão dos 

canais de comercialização passa pela estrutura organizacional dos piscicultores, por um trabalho de 

marketing e pelo apoio do poder público para dar suporte à inserção de pequenos produtores rurais na 

piscicultura comercial.  

Os principais desafios são: ocupação dos parques aquícolas delimitados pelo projeto 

“Delimitação dos Parques Aquícolas do Reservatório de São Simão”, estabelecimento de 

monitoramento ambiental; regulamentação dos empreendimentos; condições de infraestrutura e 

logística para o escoamento da produção; produção de alevinos em escala comercial; implantação de 

unidade de abate.  
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1. INTRODUÇÃO  
 

O estudo da morfologia dos corpos d’água é de fundamental importância para a compreensão do 

comportamento do ambiente aquático, uma vez que esta exerce uma marcante influência em todas as 

características limnológicas. Deste modo, a forma do lago ou represa condiciona fortemente a interação 

dos componentes físicos, químicos e biológicos do sistema (SPERLING, 1999).  

Para o estudo da forma dos corpos d’água é de essencial importância a avaliação de todos os 

principais parâmetros morfométricos (WETZEL, 1983). Para tanto, faz-se necessária uma detalhada 

carta batimétrica, que é a determinação das medidas de profundidade dos ambientes límnicos, 

expressas cartograficamente em mapas batimétricos. Estes mapas constituem um importante subsídio 

para a realização de estudos sobre evolução de assoreamento, qualidade da água (RESCK, 2007), 

garantindo maior segurança sobre a gestão sustentável do corpo hídrico. Além do exposto, o 

conhecimento das profundidades dos ambiente límnicos é fundamental na determinação da capacidade 

suporte, a qual se estima a possibilidade da inserção de projetos aquícolas. A elaboração de estudos 

aquícolas permite avaliar o nível de impacto sobre um ecossistema. Desta forma, a disponibilidade de 

um inventário batimétrico é o “passo-chave” no estabelecimento de um plano de manejo sustentável 

para a maioria dos sistemas aquáticos (BEZERRA-NETO & PINTO-COELHO, 2008).  

O presente relatório tem por objetivo descrever o trabalho de inventariamento de dados 

batimétricos no Reservatório de São Simão (MG/GO) realizado pela equipe e colaboradores do projeto 

de “Ordenamento Sustentável da Atividade de Aquicultura no Reservatório de São Simão – MG/GO”. 

Batimetria e Morfometria do Reservatório de São Simão- Minas Gerais/Goiás.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  
 

A metodologia empregada no levantamento consistiu em um conjunto de procedimentos 

utilizando equipamentos integrados ao computador, de forma que a coleta de dados foi executada de 

maneira automatizada.  

 

2.1. Inventário Batimétrico  

 
 A coleta batimétrica foi executada por método automatizado, compreendendo três fases 

distintas:  

 

- Preparação em laboratório,  

- Coleta dos pontos batimétricos,  
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- Obtenção e correção dos resultados.  

2.1.1. Fase de Preparação em laboratório  

 
A partir dos arquivos de contorno de digitalização do reservatório de São Simão cedidos pelo 

Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios-LGAR, do relatório “Caracterização de matriz física 

do reservatório (georreferenciamento e geografia do uso do solo)”, definiu-se as áreas onde seria 

realizada uma coleta batimétrica mais detalhada, com transectos mais próximos entre si. Nas áreas de 

exclusão definidas pelo referido relatório, a varredura batimétrica constou de transectos mais esparsos. 

A decisão de se determinar áreas com maior e menor detalhamento foi tomada considerando o fato 

que existiam áreas de exclusão em que não haveria locação de tanques redes, seja em virtude do uso 

do solo ou por características do local, como a presença de paliteiros. Visto que campanhas 

batimétricas demandam muito tempo e recursos financeiros, optou-se por realizar a coleta nestes 

moldes visando um equilíbrio do custo-benefício. Desta forma, o esforço amostral foi maior nas áreas 

onde potencialmente poderiam vir a ter implantados tanques-rede para cultivo de peixes. 

Com a definição das áreas, no software Hypack estes transectos foram determinados. Para 

cada área digitalizou-se as linhas. Estas serviram de base para o projeto dos transectos de 

levantamento batimétrico, objetivando uma varredura sistemática e homogênea da área (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Projetos de linhas previamente definidas no software Hypack para coleta batimétrica. 
Exemplo no braço Tijuco. 
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2.1.2. Fase de Coleta dos Pontos Batimétricos  

 
Para realização do inventário batimétrico, utilizou-se sistema computadorizado, para 

automação da coleta de dados e orientação visual da navegação sobre os transectos previamente 

programados no software Hypack. Este sistema constituiu-se de um microcomputador Intel Core i-5, 

interligado ao sistema de posicionamento, estabelecido por um GPS diferencial (DGPS) Trimble 

acoplado a um ecobatímetro, ECHOTRAC CV-100 - ODOM (single beam), através de interfaces com o 

software Hypack e o Odom eChart. O sistema de posicionamento, em tempo real, contou com uma 

precisão menor que 1m (precisão submétrica). O sinal diferencial utilizado foi fornecido por satélite 

geoestacionário do sistema Omnistar. 

As coordenadas das posições sondadas foram determinadas no sistema UTM – Datum 

WGS84. Utilizando o software Odom EChart, a navegação para coleta batimétrica foi realizada com 

embarcação tipo voadeira, com 5 metros de comprimento, motor de 25HP, à velocidade aproximada de 

5Km.h-¹, na qual foram acoplados os equipamentos necessários ao levantamento (Figura 2).  

 

 

Figura 2. Equipamentos utilizados na sonagem batimétrica. A. ECHOTRAC CV-100 - ODOM (single beam). B. 
Sensor do Ecobatímetro. C. D-GPS. D. Sensor do ecobatímetro acoplado ao barco pelo suporte. E. Display do 
D-GPS. F. Utilização do notebook na embarcação para navegação. 
 

Antes do início de cada projeto, o ecobatímetro foi aferido, utilizando um disco de Secchi de 10 

cm de raio, a profundidades superiores a pelo menos um terço da profundidade local, não sendo 

detectadas discrepâncias entre as aferições.  

Foram realizados inúmeros transectos dentro dos projetos criados. Estes projetos estão 

dispostos no Tabela 1 onde estão também apresentados as datas de cada projeto realizado. 
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Tabela 1. Locais onde foram realizados os projetos para coleta dos dados batimétricos e suas respectivas datas. 

 

 

2.1.3. Fase de Obtenção e Correção dos Resultados  

 
Nesta fase, foram obtidos os resultados dos transectos realizados registrados pelo 

ecobatímetro, que gerou arquivos (.RAW) para cada linha. Após o término de cada campanha 

batimétrica, os arquivos .RAW, que são os arquivos gerados para cada transecto realizado, contendo 

as posição geográfica e as profundidades foram, no próprio software Hypack, pós-processados. O pós-

processamento é importante passo, pois permite identificar e apagar os possíveis erros que possam 

existir nos dados coletados. Na Figura 3 está demonstrado um exemplo de pós-correção de uma linha, 

onde é possível verificar o trajeto percorrido e a perfil de profundidade deste trajeto. 

 Com todos os arquivos pós-processados e eliminados os erros das linhas, os dados foram 

compilados em um único arquivo Excel - XYZ (Posição/Cota: X-UTM, Y-UTM, Z-Cota). O arquivo XYZ é 

um arquivo base para a geração do modelo digital do terreno submerso para a área sondada, na qual 

se baseia a elaboração da carta batimétrica e demais estudos morfométricos. Na Figura 4 estão 

representados todos transectos batimétricos coletados nas diversas campanhas realizadas no 

reservatório de São Simão. 

 

Projetos Data Projetos Data 

Rio dos Bois 14 de abril Eixo Central 02 de junho

Tijuco 15 de abril Eixo Central 03 de junho

São Francisco 16 de abril Barragem 03 de junho

Jacaré 17 de abril Eixo Central 3 de julho

Polígono Eixo Central 17 de abril Eixo Central 04 de julho

Braço 18 18 de abril Eixo Central 05 de julho

Bruaca 18 de abril Alegre 06 de julho

Rio Preto 18 de abril Alegre 7 de julho

Polígono Eixo Central 19 de abril Alegre 10 de julho 

Barragem 31 de maio Cachoeira Dourada 11 de julho

Paranaiguara 31 de maio Cachoeira Dourada 12 de julho

Paranaiguara 02 de junho
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Figura 3 -  Exemplo de perfil vertical observado pelo processamento dos dados. Na figura, pode-se observar a 
calha do antigo rio em um pequeno trecho mais profundo, chegando próximo a 30m de profundidade. 

 

 

 

 

Figura 4 - Transectos batimétricos realizados no reservatório de São Simão. 
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Foram realizadas transectos para medição das correntes nos principais braços do reservatório 

de São Simão e em regiões que selecionadas como possíveis áreas para implantação de parques 

aquícolas. Nestas áreas, utilizando a ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) da SonTek® acoplado a 

um GPS RTK, foram obtidos os dados de vazão. Como cada transecto realizado gerava dados de 

profundidade em função de sua coordenada, utilizou-se estes dados, transformando-os para a cota 

400,82m, para complementar os dados XYZ da batimetria coletada com o ecobatímetro, ECHOTRAC 

CV-100 - ODOM (single beam). Os transectos realizados com a ADCP foram utilizados para obtenção 

de dados de inferência. Estes estão expostos na Figura 5. 

 

 

Figura 5 - Transectos realizados na sondagem com ADCP. 

 

2.2. Inferências  

Inferências foram realizadas com o objetivo de cobrir todas as áreas do reservatório, nas quais 

não foram realizadas sondagem batimétrica. Este é um importante passo, pois a geração da carta 

batimétrica requer o uso de interpolação. Para torná-la confiável é necessário o preenchimento com 

medidas de profundidade em toda sua área, a fim de se evitar erros indesejáveis. Espaços em branco, 

sem dados, podem levar ao surgimento de resíduos na carta batimétrica, incompatível com a realidade 

do reservatório.  
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Para criação dos pontos de inferência, utilizou-se o mapa do reservatório de São Simão, onde 

foram postadas as linhas batimétricas (Figura 4). Neste, foram visualizadas as profundidades de cada 

linha. Entre dois transectos onde foram realizados a sondagem batimétrica, criou-se uma linha 

perpendicular com vários pontos, ligando estes dois transectos. Para tanto a linha perpendicular 

tangenciava cada transecto na mesma profundidade, respeitando o contorno do reservatório. Este 

método foi repetido para todo o reservatório obtendo-se, desta forma, 57.320 pontos de inferência, 

distribuídos por todas as áreas do reservatório onde a sondagem batimétrica não foi realizada ou foi 

insuficiente (Figura 6). 

 

 

Figura 6 - Inferências realizadas no reservatório de São Simão, totalizando 13.878 pontos. 

 

2.3. Elaboração da Carta Batimétrica  

 

A partir de um arquivo mapa, no formato (.BLN), do contorno do reservatório, os dados do 

inventario batimétrico, das inferências e das coordenadas de contorno do reservatório foram 

compiladas numa mesma planilha do Excel, formando um arquivo XYZ, sendo que às coordenadas de 

contorno do reservatório, foram atribuídos valores de zero de profundidade. Os valores de profundidade 

foram convertidos para uma mesma cota batimétrica (400,82 m). A cota foi definida de forma os dados 

de sondagem apresentarem a mesma cota da imagem utilizada na confecção do arquivo shape do 

reservatório, que é uma arquivo digital de contorno. O arquivo XYZ foi interpolado no Surfer 10 
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utilizando o método da Krigagem. Este é um método de estimação de modelagem de superfícies que 

gera um arquivo Grid, importante para a geração da carta batimétrica. Segundo Landim (2000), este 

método estabelece uma grade regular sobre a área estudada e calcula os valores nos nós da mesma, 

com base nos valores dos pontos já amostrados, sendo, portanto, um método de estimação indireto. 

Este método de interpolação foi utilizado por ter uma boa precisão geral e fidelidade aos dados 

originais quando comparado a outros métodos (LANDIM, 2000) e por ser bastante utilizado na área de 

recursos hídricos (SANTOS & LUCENA, 2005).  

 

2.4. Cálculo dos Parâmetros Morfométricos Secundário  

 
Os parâmetros morfométricos secundários estimados, seguindo metodologia de Sperling 

(1999), foram: Profundidade média (m) (Zmed) (Equação 1); Profundidade relativa (%) (ZR) (Equação 2), 

Índice de Desenvolvimento do Perímetro (DP) (Equação 3) e Índice de Desenvolvimento do volume 

(DV). 

 

 

3. RESULTADOS  
 

A partir dos 368.995 pontos compilados na planilha XYZ gerou-se a carta batimétrica do 

reservatório de São Simão para a cota 400,82m (Figura 7). É possível observar que as maiores 

profundidades encontram-se próximas à barragem como era de se esperar, com profundidades 

superiores a 100m.  

Os parâmetros morfométricos primários e secundários estimados estão apresentados na tabela 

Tabela 02. Conforme classificação de Straskraba (1999), o reservatório de São Simão se enquadra na 

                                 Z
med =

V

A

            [Equação 1]      

 

   Z
R=

88,6×Zmax

 A

                        [Equação 2]   

 

                  DP =  0,28 ×
Perímetro

 A
   [Equação 3]   

 

                    DV =
3×Zmed

Zmax
    [Equação 4] 
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categoria de grande porte, visto que apresenta área igual a 7,11x108 m2 e volume estimado em 11,48 

x109 m³. 

 

Tabela 2 - Parâmetros morfométricos primários e secundários estimados para o reservatório de São Simão. 

PARÂMETROS MORFOMÉTRICOS 

PRIMÁRIOS SECUNDÁRIOS 

Área (m2) (A) 711.992.581,53 Profundidade Média (m) (Zmed) 16,12 

Perímetro (m) (P) 1.220.335,40 Profundidade Relativa (%) (ZR) 0,42 

Volume (m3) (V) 11.480.032.186,58 Desenvolvimento do Perímetro (DP) 12,81 

Profundidade Max. (m) (Zmax) 126,45 Desenvolvimento do Volume (DV) 0,38 

 

 

Segundo Sperling (1999), a profundidade média dos ambientes lênticos é um dos parâmetros 

morfométricos de maior relevância limnológica. Cole (1983) afirma que a produtividade biológica dos 

lagos está geralmente relacionada com a profundidade média. Em ambientes mais rasos, a radiação 

solar pode alcançar toda a coluna d’água e, desta forma, esses geralmente apresentam produtividade 

maior que ambientes mais profundos.  

Quanto à profundidade relativa, a maioria dos lagos apresenta Zr menores que 2%, embora 

lagos profundos com pequena área de superfície frequentemente tenham Zr > 4% (WETZEL, 1983). As 

profundidades máxima (Zmax), média (Zmed) e relativa (ZR) do reservatório de São Simão foram, 

respectivamente, 126,45m, 16,12m e 0,42%. Desta forma o reservatório pode ser considerado 

profundo, por apresentar profundidades superiores a 20m (Wetzel, 1983). Esta característica, aliada a 

outras particularidades, como maiores valores de vazão e menores tempos de retenção das águas, é 

um fator decisivo na determinação de áreas para delimitação de parques aquícolas.  

O índice de desenvolvimento do perímetro (Dp) é a medida do grau de irregularidade da 

margem, sendo que para um lago com o formato de um círculo perfeito, o valor de Dp é 1, enquanto 

que corpos d’água com valores mais altos que 3,5 são classificados como dendríticos (Sperling, 1994). 

Por um lado, alto Dp reflete o potencial do desenvolvimento de grandes comunidades litorâneas 

(Wetzel, 1983), que implica em uma maior capacidade assimiladora de poluentes; em contrapartida, as 

margens de conformação irregular favorecem o processo de eutrofização (Sperling, 1999). 

 O reservatório de São Simão apresentou Dp de 12,81, caracterizando-o como detentor de um 

alto grau de exposição de suas margens e, portanto, é um reservatório particularmente sensível aos 

impactos humanos sediados em seu entorno. 
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Figura 7 - Carta batimétrica do reservatório de São Simão para a cota altimétrica de 400,82 m.
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A forma da bacia de acumulação do reservatório pode ser demonstrada pelo índice de 

desenvolvimento de volume (Dv) e pela interpretação das curvas hipsográficas (Figura 8). O Dv 

indica principalmente as características do formato vertical, sendo que lagos e represas em 

forma de “U” (a maioria) apresentam Dv>1, enquanto Lagos com Dv=1 apresentam forma de um 

cone (SPERLING, 1999). O reservatório de São Simão apresentou Dv=0,38, aproximando-se do 

formato de “V”, apresentando desta forma, formato convexo, onde as maiores áreas se 

encontram nos estratos mais superficiais. O volume cresce numa taxa maior nos estratos 

superficiais, como se pode observar pela inclinação da curva. 

 

 

 

Figura 8 -  Curvas hipsográficas de área e volume do reservatório de São Simão. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
O reservatório de São Simão, apesar de apresentar um alto valor desenvolvimento de 

perímetro, que poderia implicar num favorecimento do processo de eutrofização, apresenta altos 

valores de profundidade máxima, relativa e média. A profundidade, segundo Sperling (1999), é o 
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fator mais importante, uma vez que morfologia de lagos e represas tem uma influência direta na 

qualidade de suas águas. Sendo assim, ecossistemas mais rasos são mais suscetíveis a 

sofrerem processos de eutrofização, enquanto aqueles profundos podem apresentar dificuldades 

para a circulação vertical da massa líquida.  

Analisando a profundidade relativa de São Simão, observa-se que em comparação com 

outros reservatórios brasileiros, como Itaipu e Três Marias, que apresentaram Zmed 

respectivamente de 0,41% e 0,15% (Sperling, 1997), São Simão apresentou um valor alto, 

0,42%, em relação aos reservatórios brasileiros, visto que a profundidade máxima de São Simão 

para a cota 400,82 m foi de 126,45m, enquanto que a profundidade máxima de Itaipu chega aos 

170m.  

As características morfométricas obtidas a partir do levantamento batimétrico do 

reservatório de São Simão, indicam que o reservatório apresenta áreas propícias para 

implementação da atividade de parques aquícolas, tomando como base as profundidades do 

reservatório. No entanto, estimativas de vazão associadas a estudos limnológicos devem ser 

realizados para determinação de quais áreas serão as mais propícias para tal empreendimento. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A piscicultura, como todo empreendimento aquícola, se caracteriza em propiciar à espécie 

cultivada as condições equivalentes aos seus habitats naturais. O cálculo da capacidade suporte 

é uma das premissas desse tipo de empreendimento. O ambiente deve ser capaz de degradar e 

assimilar a carga de nutrientes adicionados pelo cultivo de peixes. A medição de vazão, 

quantidade em volume que escoa através de certa secção em determinado intervalo de tempo, é 

fundamental para determinar o tempo de retenção dos nutrientes no local do cultivo e, 

consequentemente, da capacidade suporte. 

De acordo com as novas diretrizes do Ministério da Pesca e Aquicultura os fatores que 

determinam a favorabilidade da atividade de Aquicultura são: Qualidade da Água, Hidrodinâmica 

e Batimetria. A modelagem da hidrodinâmica na área de influência dos parques é um dos 

critérios de avaliação da capacidade suporte, sendo a velocidade do fluxo da água um dos 

critérios analisados (tabela 1). 

 

Tabela 1: Critérios utilizados para mapear áreas favoráveis a implementação de parques aquícolas, 

definidos pelo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA). 

Hidrodinâmica – Critérios de Favorabilidade à Aquicultura 

Empreendimentos de pequeno porte ≤ 0,3 m/s 

Empreendimentos de grande porte ≥ 0,3 m/s 

 

O presente relatório visa descrever os resultados obtidos durante a medição de vazão 

realizada nos meses de setembro e outubro de 2012 no Reservatório de São Simão MG/GO 

para alimentar o modelo hidrodinâmico do mesmo e verificar a velocidade média do fluxo nos 

locais propícios para a instalação de empreendimentos aquícolas. 

 

4. METODOLOGIA 

 
A medição de vazão foi realizada nos meses de outubro e setembro de 2012, sendo as 

áreas pré-estabelecidas de acordo com os principais tributários que contribuem para o 

reservatório e com as áreas propícias para o cultivo de peixes de acordo com o mapa fornecido 

pelo estudo realizado com base no uso e ocupação do solo (figura 1). Outros fatores 

considerados na seleção prévia das áreas foram o tempo gasto na travessia e a logística de 

campo. 
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Figura 1: Áreas liberadas para implementação de parques aquícolas segundo o uso e ocupação do solo 

do Reservatório de São Simão, MG/GO. 

 

A equipe realizou transectos nas áreas alvo com o equipamento denominado River 

Surveyour M9, que mede vazão pelo princípio A.D.C.P (Acustic Doppler Current Profiler, em 

tradução livre Perfilador de Correntes pelo princípio Doppler Acústico)².  

 

Este modelo de equipamento possui 9 feixes de medição a saber (figura 2): 

 feixes de intensidade 3000kHz para medição de velocidade do fluxo para profundidades 

até 5,00 metros (ou mais, dependendo das condições do fluxo, tais como: salinidade, 

temperatura, sólidos em suspensão); 

 feixes de intensidade 1000 kHz para medição de velocidade do fluxo para profundidades 

até 40,00 metros (ou mais, dependendo das condições do fluxo, tais como: salinidade, 

temperatura, sólidos em suspensão); 

 1 feixe de intensidade de 500kHz para medição da profundidade perpendicular ao 

equipamento, para profundidades até 80,00 metros (ou mais, dependendo das 

condições do fluxo, tais como: salinidade, temperatura, sólidos em suspensão); 

 Taxa de transmissão de pulsos acústicos de até 75 Hz; 

 Ecobatímetro embutido; 
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 Transição automática entre Pulso Coerente e Narrowband; 

 Memória interna de 8 GB. Cálculos de vazão são feitos internamente no perfilador e 

simultaneamente no notebook; 

 Ajuste automático do tamanho da célula, profundidade de perfilagem, e taxa de 

aquisição. 

 

 

Figura 2 – Equipamento River Surveyour M9. Fonte: 

http://www.clean.com.br/site/produtos/hidrologia/medidores-de-vazao/sontek-riversurveyor/. Acesso em 

05/11/2012. 

 

A configuração utilizada para este trabalho foi composta por: 

 

 Equipamento River Surveyour M9; 

 Antena GPS Diferencial; 

 Barco Hydroboard para fixação do equipamento River Rurveyour M9 (figura 3). 

 Transmissão de dados por bluetooth (figura 4); 

 

http://www.clean.com.br/site/produtos/hidrologia/medidores-de-vazao/sontek-riversurveyor/
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Figura 3 – Sistema M9 com GPS Diferencial e transmissão Bluetooth utilizado em campo. Foto: José F. 

Bezerra Neto, 06/09/2012. 

 

 

Figura 4 – Recepção de Dados por Bluetooth (Eliane Elias e José F. Bezerra-Neto). Foto: Laila Oliveira, 

06/09/2012. 

Em cada área selecionada (figura 5), foram realizados 3 travessias e verificado o 

resultado final da vazão de cada uma. Caso alguma travessia resultasse em vazão muito 

diferente das outras, uma nova travessia era realizada. Os dados eram baixados no final de cada 

dia. 
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1 – Rio dos Bois 

2 – Rio dos Bois 

3 – Rio dos Bois 

4 – Cachoeira Dourada 

5 – Cachoeira Dourada 

6 – Eixo Central (anterior a confluência dos braços 

do Rio dos Bois e Cachoeira Dourada) 

7 – Tijuco 

8 – Córrego Bebedouro 

9 – Córrego Invernada 

10 – Ronda 

11 – Braço 18 

12 – Braço 18 

13 – Eixo Central (próximo à entrada do braço São 

Francisco) 

14 – Rio São Francisco 

15 – Bruaca 

16 – Rio Preto 

17 – Jacaré 

18 – Alegre 

19 – Eixo Central (próximo à entrada do braço 

Alegre) 

20 – Ribeirão do Canal 

21 – Ribeirão dos Patos 

22 – Eixo Central (próximo à entrada do Ribeirão 

dos Patos) 

Figura 5: Mapa com áreas previamente selecionadas para medição de vazão no Reservatório de São 

Simão MG/GO (imagem gerada no programa Surfer 10). 

 

A equipe utilizou um barco da marca Levefort, modelo Marujo 500, equipado com 

cadeiras, motor de 25hp, capota e material básico para navegação (figura 6). 
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Figura 6: Parte da equipe com o barco utilizado na medição de vazão do Reservatório de São Simão – 

MG/GO, setembro de 2012. Foto: Eliane Elias. 

 

Representações gráficas são utilizadas para análises dos dados apresentados no 

programa River Surveyor Live. Durante todo o trajeto realizado com o barco, a seção transversal 

percorrida é representada graficamente e revela dados importantes como a profundidade 

durante todo o percurso.  

Vários fatores são levados em consideração na hora de analisar os dados de vazão 

obtidos: velocidade de deslocamento barco x velocidade do fluxo; variação angular do 

equipamento durante a travessia; comparativo da profundidade indicada pelo Feixe Vertical e 

pelo BottomTracking; sincronização da posição do GPS e BottomTracking; qualidade do sinal do 

GPS, etc.  

Para uma medição de vazão com Doppler acústico com qualidade excelente, a 

velocidade de deslocamento do barco deve ser menor ou igual à velocidade de deslocamento do 

fluxo. Obviamente que as condições do fluxo, assim como da embarcação disponível podem não 

obedecer a estas condições previamente estabelecidas de deslocamento do equipamento. 

Outro fator muito importante para uma medição de vazão com qualidade é que não exista 

variação angular do medidor e consequentemente do barco que o suporta nos sentidos 



248 

Relatório do Projeto “Ordenamento Sustentável da Aquicultura no Reservatório de São Simão – MG/GO” 
Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios – LGAR 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG - Instituto de Ciências Biológicas – ICB  
Departamento de Biologia Geral – Sala 254 - Bloco I3 (Bloco I, 3° andar) - (31) 3409-2574 

longitudinal e transversal ao equipamento (relação Pich/Roll). O equipamento Doppler Acústico, 

através de sua bússola interna pode medir estas variações de ângulo no sentido longitudinal 

(Pich) e transversal (Roll). Os valores são distribuídos da seguinte forma: 

 

 Variação de até 5° - Ideal 

 Variação de até 10°: Bom 

 Variação de até 15°: Regular 

 Variação acima de 15°: Medição de vazão deverá ser refeita.  

 

Considerando que a vazão total corresponde ao somatório de vazão calculada em toda a 

área do transecto e que grande parte deste (principalmente próximos às margens) corresponde à 

áreas com vazão baixa, é importante que sejam analisados as células que satisfazem a 

velocidade média do fluxo para a implementação da atividade de aquicultura. 

 

3. RESULTADOS 

 
Os resultados estão organizados de acordo com a sequência de travessias (figura 4). Para 

cada área de travessia, é exibida a tabela com os resultados das médias dos principais 

parâmetros analisados (vazão total, velocidade média do fluxo, largura e área da seção).  

 

3.1. Rio dos Bois – Área 1 

 
A área 1 (figura 5) é uma região com características de rio, o que facilita e melhora a 

obtenção dos dados de vazão através do sistema River Surveyor. Por se tratar de um trecho não 

adequado para a atividade de aquicultura, não foram analisados trechos com velocidade média 

do fluxo apropriados. 

 

Tabela 2. Dados resumidos da medição de vazão da área 1 no Rio dos Bois. 

Código da Seção Rio dos Bois / área 1 
Arquivos gerados 20120906094528, 20120906095029 e 20120906095536 
Vazão total 108 m³/s 
Velocidade Média do Fluxo 0,445 m/s 
Velocidade Máxima do Fluxo 0,8 m/s 
Largura da seção 199 m 
Área da seção 242 m² 
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Os dados acima apresentados (tabela 2) são calculados a partir da média dos valores 

das três travessias de cada área.  A velocidade da embarcação esteve dentro do esperado para 

uma travessia de qualidade. Isso é devido à condição de natural de rio onde foi feita a medição, 

com velocidade média de fluxo superior a 0,40m/s e a embarcação estar em condições de motor 

de marcha lenta com velocidade compatível ao fluxo, ou seja, não sendo muito superior à 

velocidade do fluxo a ser medido.  

 

3.2. Rio dos Bois – Área 2 

 
A área 2 (figura 5) está localizada no início de um dos possíveis polígonos destinados 

aos parques aquícolas no Reservatório de São Simão. Foram necessárias quatro travessias, 

sendo a segunda descartada por apresentar maior discrepância entre as travessias realizadas. 

Os dados dos arquivos gerados (arquivos 20120904104156, 20120904111432 e 

20120904112524) estão resumidos na tabela 6. 

 

Tabela 3. Dados resumidos da medição de vazão da área 2 no Rio dos Bois. 

Código da Seção Rio dos Bois / área 2 
Arquivos gerados 20120904104156, 20120904111432 e 20120904112524 
Vazão total 215 m³/s 
Velocidade Média do Fluxo 0,029 m/s 
Velocidade Máxima do Fluxo 0,4 m/s 
Largura da seção 577 m 
Área da seção 7.382 m² 

 

A partir desta área, todas as travessias ocorreram com velocidade de travessia bem 

superior à velocidade de deslocamento do fluxo de água. Isso acontece pelo fato de ser 

impossível navegar com velocidade inferior a 5km/h em reservatórios, principalmente em locais 

com grande influência do vento. 

 

3.3. Rio dos Bois – Área 3 

 
A área 3 (figura 5) corresponde à outra extremidade da região do Rio dos Bois onde é 

possível demarcar parques aquícolas, de acordo com o relatório de uso e ocupação do solo). 
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Tabela 4. Dados resumidos da medição de vazão da área 3 no Rio dos Bois. 

Código da Seção Rio dos Bois – área 3 
Arquivos gerados 20120904141739, 20120904144521, 20120904151318 
Vazão total 182 m³/s 
Velocidade Média do Fluxo 0,007 m/s 
Velocidade Máxima do Fluxo 0,4 m/s 
Largura da seção 1735 m 
Área da seção 23642 m² 

 

A proximidade da área com a entrada de outro tributário e do eixo central foi percebida 

na diminuição da vazão total em relação à área anterior. 

 

3.4. Cachoeira Dourada – Áreas 4 

 
O braço de Cachoeira Dourada possui duas áreas de medição: áreas 4 e 5 (figura 5). A 

primeira medição (área 4) localiza-se numa região mais estreita e a área 5 é mais próxima à 

confluência com o braço do Rio dos Bois. Foram realizadas três travessias em cada área. 

 

Tabela 5. Dados resumidos da medição de vazão da área 4 em Cachoeira Dourada. 

Código da Seção Cachoeira Dourada – área 4 

Arquivos gerados 20120925120721, 20120925121820, 20120925122826 
Vazão total  1.852 m³/s 
Velocidade Média do Fluxo  0,222 m/s 
Velocidade Máxima do Fluxo 0,3 m/s 
Largura da seção 510 m 
Área da seção 8.332,0 m² 

 

3.5. Cachoeira Dourada – Áreas 5 

 
Área 5 fica próxima à confluência com o eixo central e braço do Rio dos Bois, onde foram 

feitas três travessias com valores muito próximos entre si. 

  

Tabela 6. Dados resumidos da medição de vazão da área 5 em Cachoeira Dourada. 

Código da Seção Cachoeira Dourada – área 5 
Arquivos gerados 20120925134632, 20120925142011, 20120925144818 
Vazão total  2.141 m³/s 
Velocidade Média do Fluxo  0,062 m/s 
Velocidade Máxima do Fluxo 0,6 m/s 
Largura da seção 1.728 m 
Área da seção 34.690 m² 
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3.6. Eixo Central – Área 6 

 
A área designada eixo central refere-se ao trecho de encontro das águas de todos os 

tributários. É uma região extensa e com larguras de até mais de 6 km, o que torna a área 

propícia para investir em parques aquícolas de grande porte.  

A primeira medição da vazão foi realizada após a confluência entre os braços do Rio dos 

Bois e de Cachoeira Dourada. As travessias apresentaram valores de vazão muito próximos. 

 

Tabela 7. Dados resumidos da medição de vazão da área 6 no Eixo Central. 

Código da Seção Eixo Central – área 6 
Arquivos gerados 20120927133848, 20120927143026 e 20120927151014. 
Vazão total 2.451 m³/s 
Velocidade Média do Fluxo  0,053 m/s 
Velocidade Máxima do Fluxo 0,4 m/s 
Largura da seção 2.284 m 
Área da seção 46.575 m² 

 

Profundidades acima de 20m apresentaram problemas na mensuração da velocidade, o 

que será discutido posteriormente. 

 

3.7. Tijuco – Área 7 

 
O braço Tijuco é um dos principais braços em termo de vazão e foram realizadas três 

travessias em uma região mais próxima à extremidade da área destinada aos polígonos da 

região (figura 5). 

 

Tabela 8. Dados resumidos da medição de vazão da área 7 do braço Tijuco. 

Código da Seção Tijuco – área 7 
Arquivos gerados 20120927110434, 20120927112810 e 20120927123018 
Vazão total 57,8 m³/s 
Velocidade Média do Fluxo  0,004 m/s 
Velocidade Máxima do Fluxo 0,4 m/s 
Largura da seção 1.257 m 
Área da seção 16.038 m² 

 

3.8. Córrego Bebedouro – Área 8 

 
O braço do Córrego Bebedouro também apresenta área propícia para o 

desenvolvimento da atividade de aquicultura, segundo o relatório de uso e ocupação do solo. 
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Tabela 9. Dados resumidos da medição de vazão da área 8 do Córrego Bebedouro. 

Código da Seção Córrego Bebedouro – área 8 
Arquivos gerados 20120929102843, 20120929103632 e 20120929104401. 
Vazão total 12 m³/s 
Velocidade Média do Fluxo 0,008 m/s 
Velocidade Máxima do Fluxo 0,4 m/s 
Largura da seção 304 m 
Área da seção 1536 m² 

 

3.9. Córrego Invernada – Área 9 

 
Apesar de não ser uma área adequada para o desenvolvimento da aquicultura, a 

medição da vazão no braço do Córrego Invernada é importante para a construção do modelo 

hidrodinâmico do reservatório. Foram realizadas três travessias que apresentaram variação 

considerável entre si (entre 1,6 e 6 m/s). 

 

Tabela 10. Dados resumidos da medição de vazão da área 9 do Córrego Invernada. 

Código da Seção Córrego Invernada – área 9 
Arquivos gerados 20120929122739, 20120929123148 e 20120929123546. 
Vazão total  4 m³/s 
Velocidade Média do Fluxo  0,031 m/s 
Velocidade Máxima do Fluxo 0,2 m/s 
Largura da seção 118 m 
Área da seção 133 m² 

 

Reforça-se aqui o fato da vazão ser uma medida vulnerável a grandes variações em 

distintos intervalos de tempo (diários a estacionais). 

 

3.10. Ronda - Área 10 

 
A área do braço Ronda que foi escolhida para medição de vazão não apresentou 

características propícias para calcular a vazão. Isso se deve pelo fato do braço sofrer influência 

da corrente proveniente no eixo central. O valor obtido foi negativo, o que não contribui para o 

objetivo do trabalho no braço Ronda, que é apenas alimentar o modelo hidrodinâmico do 

reservatório, visto que não há área no braço que permite a piscicultura. 
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3.11. Braço 18 - Área 11 

 
Os dois principais córregos que estão envolvidos na área 11 e 12 (figura 5) não foram 

reconhecidos na época da medição, sendo assim, assumiu-se o mesmo nome dado pela equipe 

que realizou o trabalho de “Uso e Ocupação do Solo”: Braço 18. 

 

Tabela 11. Dados resumidos da medição de vazão da área 11 do braço 18. 

Código da Seção Braço 18 – área 11 
Arquivos gerados 20120929143331, 20120929143900 e 20120929145302. 
Vazão total  9 m³/s 
Velocidade Média do Fluxo  0,035 m/s 
Velocidade Máxima do Fluxo 0,15 m/s 
Largura da seção 239 m 
Área da seção 254 m² 

 

A grande quantidade de paliteiros dificultou o acesso a um local mais propício para a 

medição da vazão de entrada no braço. 

 

3.12. Braço 18 - Área 12 

 
Apesar de ser uma entrada de menor extensão, se comparada à área 11 do Braço 18, a 

área 12 apresentou maiores valores de vazão total. 

 

Tabela 12. Dados resumidos da medição de vazão da área 12 do braço 18. 

Código da Seção Braço 18 – área 12 
Arquivos gerados 20120929154113, 20120929154659 e 20120929155156. 
Vazão total 5 m³/s 
Velocidade Média do Fluxo 0,006 m/s 
Velocidade Máxima do Fluxo 0,6 m/s 
Largura da seção 231 m 
Área da seção 830 m² 

 

A ausência de paliteiros facilitou a chegada da equipe na região bem próxima da entrada 

do córrego em questão. 

 

3.13. Eixo Central – Área 13 

 
A área 13 (figura 5) localiza-se no eixo central, próximo às entradas do Braço 18 e do Rio São 

Francisco. 
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Tabela 13. Dados resumidos da medição de vazão da área 13 no Eixo Central. 

Código da Seção Eixo Central – área 13 
Arquivos gerados 20120905143740, 20120905150953 e 20120905153919. 
Vazão total 2.733  m³/s 
Velocidade Média do Fluxo  0,06 m/s 
Velocidade Máxima do Fluxo 0,4 m/s 
Largura da seção 1.820 m 
Área da seção 45.366 m² 

 

3.14. São Francisco - Área 14 

 
A área escolhida para medição da vazão no braço criado pelo rio São Francisco não foi 

adequado, pois ainda sofria grande influência da corrente do eixo central. O resultado foi uma 

vazão negativa.  

 

Tabela 14. Dados resumidos da medição de vazão da área.  

Código da Seção São Francisco – área 14 
Arquivos gerados 20120928141407, 20120928142330 e 20120928143444. 
Vazão total  -7,8 m³/s 
Velocidade Média do Fluxo -0,002 m/s 
Velocidade Máxima do Fluxo 0,4 m/s 
Largura da seção 460 m 
Área da seção 422,5 m² 

 

3.15. Bruaca - Área 15 

 
O braço do córrego Bruaca possui uma área destinada a exploração da atividade de 

aquicultura (ver área em azul da figura 5) que situa-se próxima ao encontro do braço com o eixo 

central. A medição, porém, foi realizada próximo onde desagua o tributário. 

 

Tabela 15. Dados resumidos da medição de vazão da área 15 – Bruaca. 

Código da Seção Bruaca – área 15 
Arquivos gerados 20120928123652, 20120928124630 e 20120928125643. 
Vazão total  26 m³/s 
Velocidade Média do Fluxo 0,013 m/s 
Velocidade Máxima do Fluxo 0,4 m/s 
Largura da seção 437 m 
Área da seção 2.017 m² 

 

3.16. Rio Preto - Área 16 

 
A medição ocorreu na área liberada pelo relatório do uso e ocupação do solo para a 

atividade de aquicultura (figura 5). Observou-se nesta medição de vazão mais uma vez a 
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interferência do vento sobre a velocidade do fluxo, assim como a interferência do reservatório 

que influenciou em uma velocidade média muito baixa para o fluxo. 

 

Tabela 16. Dados resumidos da medição de vazão da área. 

Código da Seção  Rio Preto – área 16 
Arquivos gerados 20120905114504; 20120905123029 e 20120905124606. 
Vazão total 4 m³/s 
Velocidade Média do Fluxo 0,001 m/s 
Velocidade Máxima do Fluxo 0,4 m/s 
Largura da seção 700 m 
Área da seção 5.575 m² 

 

3.17. Jacaré - Área 17 

 
Observou-se nesta medição de vazão uma forte interferência do vento sobre a 

velocidade do fluxo, assim como a interferência da corrente proveniente do reservatório que 

influenciou em uma velocidade média muito baixa para o fluxo. Como a medição ocorreu apenas 

próximo à entrada do tributário e o resultado foi negativo, esta área não será considerada para a 

modelagem hidrodinâmica.  

 

3.18. Alegre - Área 18 

 
O braço do Rio Alegre é um dos maiores tanto em extensão quanto em área apropriada 

para o desenvolvimento da atividade de aquicultura. A vazão foi medida em área próxima a 

entrada do tributário, que apresentava grande quantidade de paliteiros. 

 

Tabela 17. Dados resumidos da medição de vazão da área 18 – Alegre. 

Código da Seção Alegre – área 18 
Arquivos gerados 20121001120054, 20121001120931 e 20121001121844. 
Vazão total 15 m³/s 
Velocidade Média do Fluxo 0,017 m/s 
Velocidade Máxima do Fluxo 0,6 m/s 
Largura da seção 485 m 
Área da seção 888 m² 

 

3.19. Eixo Central - Área 19 

 
A área 19 no eixo central fica localizada em uma das extremidades da área liberada para 

delimitação dos polígonos no eixo central, sendo assim. 
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Tabela 18. Dados resumidos da medição de vazão da área 19 – Eixo Central. 

Código da Seção Eixo Central – área 19 
Arquivos gerados 20121001150527, 20121002120117 e 20121002124001. 
Vazão total 4.166 m³/s 
Velocidade Média do Fluxo 0,006 m/s 
Velocidade Máxima do Fluxo 0,4 m/s 
Largura da seção 2662 m 
Área da seção 63.285 m² 

 

3.20. Ribeirão do Canal - Área 20 

 
Ribeirão do Canal também possui uma área liberada para a delimitação de parques, 

bem próxima ao encontro com o eixo central. A medição de vazão foi realizada próximo à 

entrada do tributário. 

 

Tabela 19. Dados resumidos da medição de vazão da área 20 – Ribeirão do Canal. 

Código da Seção Ribeirão do Canal – área 20 
Arquivos gerados 20121002144538, 20121002145009 e 20121002145551. 
Vazão total 3,7 m³/s 
Velocidade Média do Fluxo 0,006 m/s 
Velocidade Máxima do Fluxo 0,4 m/s 
Largura da seção 166 m 
Área da seção 592 m² 

 

3.21. Ribeirão dos Patos - Área 21 

 
Apesar de não apresentar nenhuma área propícia para a delimitação dos parques, a medição da 

vazão no braço do Ribeirão dos Patos foi realizada com o intuito de alimentar o modelo 

hidrodinâmico do reservatório. 

 

Tabela 20. Dados resumidos da medição de vazão da área 21 – Ribeirão dos Patos. 

Código da Seção Ribeirão dos Patos – área 21 
Arquivos gerados 20120930134844, 20120930135354 e 20120930135848. 
Vazão total 7 m³/s 
Velocidade Média do Fluxo 0,013 m/s 
Velocidade Máxima do Fluxo 0,3 m/s 
Largura da seção 210 m 
Área da seção 545 m² 

 

3.22. Eixo Central - Área 22 

 
A área 22 fica localizada próxima à entrada do Ribeirão dos Patos (ver figura 5) e possui 

uma região em que foi designada propícia para a atividade de aquicultura pelo relatório de uso e 
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ocupação do solo. A vazão neste local seria importante para verificar se existe fluxo de água 

com velocidade acima igual ou acima de 3 m/s e também para confirmar o crescimento do valor 

de vazão total em direção à barragem. 

O equipamento utilizado, River Surveyor, possui uma limitação com relação à 

profundidade em que consegue perfilar. Sendo assim, nesta área não foi possível realizar a 

medição de vazão total, pois na área central, referente à localização da calha do antigo rio, a 

profundidade excede a profundidade máxima. Este fato pode ser observado pelo surgimento de 

uma faixa preta deste a superfície até o fundo (figura 7) no perfil realizado. 

 

 

Figura 7 – Seção Transversal de Medição da área 22 – Eixo Central. Observa-se uma faixa no meio do 

transecto onde houve perda dos dados pela profundidade ultrapassar a capacidade da sonda. 

 

A inconsistência dos dados de vazão também pode ser notada pelos dados 

apresentados no relatório técnico da travessia realizada na área (tabela 78). Era esperado um 

valor de vazão total maior que a vazão apresentada na área 19 no Eixo Central (4.166 m³/s), 

porém, a falha da leitura do equipamento nesta região não apresentou dados coerentes.  

 

Tabela 21. Dados resumidos da medição de vazão da área 22 – Eixo Central. 

Código da Seção Eixo Central – área 22 

Arquivos gerados 20120930151450 
Vazão total 3.178 m³/s 
Velocidade Média do Fluxo 0,037 m/s 
Velocidade Máxima do Fluxo 0,4 m/s 
Largura da seção 2.549 m 
Área da seção 86.008 m² 
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Outra indicação do erro na leitura dos dados é apresentada pelo gráfico de comparação 

entre o posicionamento do feixe vertical e do BottomTrack (figura 9) onde ocorrem perda de 

dados representadas pelas falhas das linhas. 

 

Figura 9 - Comparativo de Profundidade entre feixe Vertical e BottomTracking da terceira travessia da 

área 22. 

 

3.23. Resultado Final da Vazão Total e Velocidade Média do Fluxo 

 
Das vinte e duas áreas pré-selecionadas para mensuração da vazão, dezoito áreas 

resultaram em valores positivos, três áreas apresentaram valores negativos e um não pode ser 

mensurado por ultrapassar a profundidade máxima do equipamento.  

 

 

Figura 10: Resultado Final da Vazão medida em alguns locais no Reservatório de São Simão – MG/GO. 
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Os dados de velocidade média do fluxo nas áreas mensuradas, também foram plotadas em 

gráfico (figura 11).  

 

 

Figura 11: Resultado Final da velocidade média do fluxo medida em alguns locais no Reservatório de 

São Simão – MG/GO. 

 

4. DISCUSSÃO 

 
As medições de vazão foram realizadas visando os objetivos de alimentação do modelo 

hidrodinâmico (áreas 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 21) e também para obter 

informações sobre a hidrodinâmica nos locais previstos para implementação de parques 

aquícolas (áreas 2, 3, 5, 6, 13, 19 e 22).  

Importante salientar que as medições apresentadas foram realizadas em um único período, 

sendo assim, representam apenas uma fotografia daquele momento, não levando em 

consideração as variações temporais da vazão. 

 

4.1. Rio dos Bois 

 
O braço do Rio dos Bois (ver figura 5) foi analisado em três áreas, sendo a primeira área 

analisada (sessão 3.1) mais propícia para alimentar o modelo hidrodinâmico do reservatório, pois 

trata-se de uma região com características de rio, ideal para medição de vazão. A velocidade 

média de fluxo foi superior a 0,40m/s e a embarcação estava em condições de motor de marcha 
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lenta com velocidade compatível ao fluxo, ou seja, não sendo muito superior à velocidade do 

fluxo a ser medido. As travessias realizadas obtiveram resultados semelhantes e todas as 

características analisadas ficaram dentro das condições ideais da medição de vazão.  

As áreas 2 e 3 possuem características de reservatório e as medições de  vazão são  

importantes não apenas para verificação da vazão, mas também para obter informações sobre 

as características da hidrodinâmica nesses locais para direcionar a delimitação dos parques 

aquícolas.  

Apesar da velocidade média do fluxo total na área 2 ser 0,029m/s, foram observados 

regiões em que a velocidade do fluxo varia entre os valores 0,2 e 0,4m/s. Dessa forma, a 

delimitação dos parques nesse local deve levar em consideração as áreas demarcadas por 

apresentarem velocidade do fluxo dentro dos limites estabelecidos pelo MPA. 

 

 

Figura 12: Áreas em destaque do transecto em que são observados maiores valores de velocidade do 

fluxo, com predomínio de células com valores entre 0,2 e 0,4m/s (área 2 – Rio dos Bois). 

 

Na área 3 foi possível verificar que houve grande discrepância dos resultados de vazão 

entre as travessias, fato este causado principalmente pela baixa velocidade de deslocamento do 

fluxo no reservatório.  Para estas medições foi observada uma interferência da ausência de 

materiais em suspensão na água que dificultou a medição em profundidades maiores da seção. 

 Foi observado também uma melhora na qualidade de medição do trajeto do 

equipamento, uma vez que a partir da 2a medição de vazão o nível de qualidade do sinal GPS 

passou a ser 2, o que significa que há correção Diferencial de posicionamento. 

A diminuição da vazão total nesta região em relação à anterior é resultado não apenas 

do aumento da área, mas também da influência da corrente de água proveniente do braço de 

Cachoeira Dourada em sentido contrário ao do Rio dos Bois. Ainda sim, pode-se observar 

velocidades do fluxo que atendem as exigências do MPA. 
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Figura 13: Áreas em destaque do transecto em que é observado maiores valores de velocidade do fluxo, 

com predomínio de células com valores entre 0,2 e 0,4m/s (área 3 – Rio dos Bois). 

 

4.2. Cachoeira Dourada 

 
O braço de Cachoeira Dourada apresentou a maior contribuição em volume para o 

Reservatório de São Simão. 

A primeira medição foi realizada em um trecho mais estreito e anterior ao local liberado 

para criação de peixes, tendo como objetivo apenas obter informação sobre a vazão para 

alimentar a modelagem hidrodinâmica. Mesmo com a qualidade de sinal GPS em Nível 1 (sem 

correção Diferencial de posicionamento) as  travessias realizadas obtiveram resultados 

semelhantes de vazão total e velocidade média do fluxo, não apresentando nenhum problema 

com os perfis (apresentados na sessão 3.4).  

A segunda área do braço de Cachoeira Dourada foi realizada dentro dos limites 

propícios para a aquicultura. Os resultados estão de acordo com o esperado, tendo um aumento 

significativo da vazão total e diminuição da velocidade média pelo aumento da área em relação à 

medição anterior.  

O sinal do GPS iniciou em Nível 1 e aumentou para o Nível 2 durante a segunda 

travessia (com correção Diferencial de posicionamento), o que fez que fosse optado por medir a 

área da seção de medição através dos dados de GPS. Em todas as medições, a variação de 

Pith e Roll manteve abaixo de 5° como o recomendado, porém, a velocidade do barco manteve-

se superior ao fluxo. Observa-se também perda de dados em regiões com profundidade acima 

de 15m. Apesar da velocidade média apresentar resultados baixos, é possível verificar através 

da imagem do perfil realizado (figura 14) que em toda a extensão do transecto há células com 

velocidade de fluxo com valores entre 0,2 e 0,3 m/s. 
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Figura 14: Áreas em destaque do transecto em que são observados maiores valores de velocidade do 

fluxo, com predomínio de células com valores entre 0,2 e 0,3m/s (área 5 – Cachoeira Dourada). 

 

É possível que em outros momentos o fluxo seja superior ao observado, necessitando 

que tenha mais coletas de dados ao longo do ano. 

 

4.3 Eixo Central 

 
A região denominada “Eixo Central” representa toda a área do reservatório onde há o 

encontro das águas proveniente dos tributários. É uma região importante pela extensão que 

representa, possuindo trechos com mais de 6 km entre as margens. A hidrodinâmica dessa área 

é fortemente influenciada pelo vento e interfere diretamente na hidrodinâmica dos braços 

associados.  

Foram realizados travessias em quatro locais diferentes do eixo central: áreas 6, 13, 19 

e 22 (ver figura 5). Infelizmente, a área 22 não pode ser considerada, pois ultrapassou a 

profundidade máxima que o equipamento River Surveyor analisa. A falta de confiabilidade dos 

dados determinou a exclusão da medição na área em questão, sendo realizada apenas uma 

travessia. Mesmo assim, é possível verificar que nas regiões mais superficiais da área, foram 

mensuradas velocidade do fluxo acima de 0,3 m/s. 

Os resultados da vazão total das áreas 6, 13 e 19 (figura 10) são compatíveis com o 

esperado, apresentando um aumento da vazão em direção à barragem. A diminuição do valor da 

velocidade média entre a área 6 e 19 pode ser explicada pelo aumento da área da seção. A 

mesma relação é observada entre as áreas 6 e 13 (tabela 79). 
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Tabela 22. Dados comparativos das áreas no eixo central do Reservatório de São Simão. 

 Área da seção 
(m²) 

Vazão total 
(m³/s) 

Velocidade média 
(m/s) 

Velocidade máxima 
encontrada 

Área 6 46.575 2.451 0,053 0,4 
Área 13 45.366 2.733 0,060 0,4 
Área 19 63285 4.166 0,066 0,4 

 

A área 6 fica logo abaixo do encontro dos braços do Rio dos Bois e Cachoeira Dourada, 

dois grandes tributários do reservatório de São Simão. No dia da medição desta área, o vento 

estava muito forte, o que provocou  intensa agitação da água, que pode ser observado pelos 

gráficos da relação Pitch/Roll. Somente a primeira travessia que apresentou valores limites 

(próximos a 15°) de variação da angulação.  Próximo à área onde ocorreu a medição há uma 

região definida pelo uso e ocupação do solo que é permitida a atividade de aquicultura.  

Foi possível observar que a qualidade de sinal GPS variou bastante entre os Níveis 1 e 2 

(sem e com correção Diferencial de posicionamento). Optou-se por medir a área da seção de 

medição através dos dados de GPS pelo fato do BottomTracking não perfilar velocidade a partir 

de 15,00 metros de profundidade e o reservatório apresenta, neste trecho, profundidade até 30 

metros. 

 

 

Figura 14: Perfil da área 6 no eixo central. Nota-se que não existe uma única área propícia para a 

atividade de aquicultua, pois observa-se valores entre 0,3 e 0,4 m/s em toda a extensão do perfil. 

 

A área 13 no eixo central, próxima aos braços São Francisco e Braço 18 (figura 5) foi 

realizado sem a presença de vento, o que auxiliou a manter uma boa variação de angulação. O 

sinal de GPS manteve-se em Nível 2, o que determinou a optar por medir a área da seção de 

medição através dos dados de GPS e pelo fato do BottomTracking não perfilar velocidade a 

partir de 15,00 metros de profundidade e o reservatório apresentar profundidade média de 40 

metros neste trecho. 
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Apesar de não ser uma área em que pode ser realizada a atividade de aquicultura, o 

perfil desta área é importante para inferir sobre a velocidade do fluxo da área mais próxima onde 

é possível o cultivo (ver área em azul da figura 5). 

 

 

Figura 15: Perfil da área 13 no eixo central, onde estão destacadas áreas em que se observa-se maiores 

valores de vazão (entre 0,2 e 0,3 m/s).  

 

Durante a medição de vazão da área 19 do eixo central o céu estava claro e não houve 

agitação da água (ausência de vento) o que resultou em baixa variação de angulação do 

equipamento, mantendo-se em praticamente todo o percurso abaixo de 5°, o que garante a 

maior confiabilidade dos dados. 

 

 

Figura 16: Perfil da área 19 no eixo central, onde estão destacadas áreas em que se observa-se maiores 

valores de vazão (entre 0,3 e 0,4 m/s). 

 

 As travessias apresentaram valores semelhantes e da mesma forma que os outros perfis 

em profundidade acima de 15,00 metros, o equipamento doppler acústico teve dificuldade de 

medir a velocidade até o fundo do reservatório, (faixa preta na medição de velocidades da seção 

de travessia). Esse problema é causado pela ausência de sólidos em suspensão, associada a 

velocidade muito baixa ao longo do perfil do reservatório. Em todos os locais onde foi medida a 
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vazão, observa-se uma tendência de concentração de maior vazão próximo à margem esquerda 

do reservatório. 

 

4.4. Tijuco 

 
A medição de vazão do braço do Rio Tijuco foi realizada dentro da área liberada pelo 

estudo de uso e ocupação do solo para a atividade de aquicultura. No dia da medição, o sinal do 

GPS manteve-se a todo momento com Nível 1 (sem correção Diferencial de posicionamento). O 

vento moderado influenciou a variação da angulação do equipamento, que atingiu 10°, o que 

ainda é considerado bom. 

 

 

Figura 17: Perfil da área 7 no braço Tijuco, onde estão destacadas áreas em que se observa-se maiores 

valores de vazão (entre 0,3 e 0,4 m/s). 

 

Percebe-se que grande parte das células atinge o valor mínimo exigido pelo MPA para a 

atividade de aquicultura em reservatórios e até mesmo ultrapassa (células em vermelho com 0,4 

m/s). 

 

4.5. Córrego Bebedouro 

 
O braço do Córrego Bebedouro é pequeno, em relação aos outros braços, e a medição 

foi realizada próxima à entrada do tributário. A medição ocorreu em condições ideais, com sinal 

de GPS em Nível 2 e variação de angulação do equipamento abaixo de 5°. 
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Figura 18: Perfil da área 8 no Córrego Bebedouro, onde estão destacadas áreas em que se observa-se 

maiores valores de vazão (entre 0,3 e 0,4 m/s). 

 

Importante salientar que a área em que foi realizada a medição não é propícia para a 

criação de peixes em tanques-rede por causa da baixa profundidade, mas serve para indicar a 

presença de corrente com vazão suficiente para o desenvolvimento da atividade mais próximo 

ao reservatório (com profundidade apropriada). 

 

4.6. Braço 18 

 
Foram realizadas duas medições de vazão no Braço 18 (áreas 11 e 12) em regiões mais 

próximas às entradas dos tributários.  

A primeira foi realizada numa área bem rasa (profundidade máxima de 1,3 metros) e 

estreita (221 metros). A vazão total deve ser utilizada apenas para alimentar o modelo 

hidrodinâmico, sendo necessária uma nova medição de vazão na área apropriada para o 

desenvolvimento da atividade de aquicultura. Na maior parte do tempo, o sinal do GPS 

permaneceu em Nível 1 e a variação da angulação do equipamento não ultrapassou os 5°. A 

velocidade máxima encontrada não ultrapassou 0,15 m/s. 

Da mesma forma que a área 11, a área 12 do Braço 18 foi realizada em região rasa e 

deve ser utilizada para alimentar o modelo hidrodinâmico apenas, sendo necessária nova 

medição para verificação da vazão em maior profundidade. Ainda assim, é possível verificar que 

existe vazão acima do valor mínimo exigido pelo MPA (figura 19). 
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Figura 19: Perfil da área 12 no Braço 18, onde estão destacadas áreas em que se observa-se maiores 

valores de vazão (entre 0,3 e 0,6 m/s). 

 

Para a delimitação de parques nessas áreas, será preciso analisar a batimetria com 

cuidado e verificar novamente a vazão nas áreas mais profundas para garantir que exista uma 

vazão mínima no local. 

 

4.7. Bruaca 

 
A medição foi realizada longe da área permitida para explorar a atividade de aquicultura 

no braço do córrego Bruaca, sendo assim, ela deve ser utilizada apenas para alimentar o modelo 

hidrodinâmico. De qualquer forma, é interessante observar algumas características da medição.  

 

 

Figura 20: Perfil da área 15 - Bruaca, onde estão destacadas áreas em que se observa-se maiores 

valores de vazão (entre 0,2 e 0,4 m/s). 

 

O sinal do GPS manteve-se com Nível 1 (sem correção Diferencial de posicionamento) o 

que justifica a pequena variação do trajeto percorrido entre GPS e BottomTracking. A variação 

da angulação ficou dentro de um nível bom, com máximo de 10°.  
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Recomenda-se que seja realizado novo perfil no local onde está previsto a delimitação 

dos parques aquícolas neste braço para verificar qual trecho possui maior velocidade da 

corrente. Deve ser considerada ainda a grande influência da corrente proveniente do eixo 

central.  

 

4.8. Rio Preto 

 
Através das 03 travessias realizadas foi possível verificar que houve grande discrepância 

dos resultados de vazão entre as travessias, fato este causado principalmente pela baixa 

velocidade de deslocamento do fluxo no reservatório. 

A vazão é calculada através da multiplicação da Área da Seção de Medição pela velocidade 

do fluxo na seção. Uma vez que exista grande discrepância entre estas velocidades entre as 

várias travessias, pode-se assim justificar a grande variação de vazão observada entre as 

travessias. 

Foi observado também que as travessias apresentaram uma variação de Pitch e Roll  ainda 

dentro da normalidade (abaixo de 5°) porém com alguns picos isolados de até 7°. 

 

 

Figura 21: Perfil do braço do Rio Preto, onde estão destacadas áreas em que se observa-se maiores 

valores de vazão (entre 0,2 e 0,4 m/s). 

 

O Rio Preto é um dos grandes tributários no reservatório de São Simão, porém, no dia 

da medição, a grande influência do vento em sentido contrário ao fluxo da corrente neste braço, 

fez com que o valor de vazão total ficasse bem abaixo do esperado. Recomenda-se nova 

medição em outro momento para averiguar os valores neste local. 
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4.9. Alegre 

 
As travessias analisadas apresentaram grande discrepância dos resultados de vazão 

entre si, fato este causado principalmente pela baixa velocidade de deslocamento do fluxo no 

reservatório nesta área. 

A qualidade do sinal do GPS manteve em Nível 1 (sem correção) e foi observado 

também que as travessias apresentaram uma variação de Pitch e Roll  dentro da normalidade 

(abaixo de 5°). 

 

 

Figura 22: Perfil do braço do córrego Alegre. Percebe-se que não há uma área específica do perfil em 

que exista concentração de células com maiores valores de vazão.  

 

Em todo o perfil nota-se células amarelas e vermelhas que correspondem aos maiores 

valores de vazão (0,4 e 0,6 m/s respectivamente). As medições no Alegre, área 18, foram 

realizadas em trecho mais estreito, raso e com grande influência de paliteiros. O resultado final 

da vazão, assim como o apresentado no Rio dos Bois, foi bem abaixo do esperado. Recomenda-

se realizar nova medição de vazão para definir os melhores locais para delimitação dos parques 

aquícolas nesta região. 

 

4.10. Ribeirão do Canal 

 
Por causa da grande discrepância dos resultados de vazão entre si, causado 

principalmente pela baixa velocidade de deslocamento do fluxo no reservatório nesta área, 

precisou-se realizar seis travessias no Ribeirão do Canal. Ainda sim, os resultados de vazão total 

ficaram abaixo do esperado, considerando o tamanho do tributário.  

A qualidade do sinal do GPS manteve em Nível 2 (com correção Diferencial de 

posicionamento), havendo pouca discrepância entre os dados do trajeto percorrido pelo 
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BottomTrack e GPS. Observou-se também que as travessias mantiveram uma variação de Pitch 

e Roll  dentro da normalidade (abaixo de 5°). 

 

 

Figura 23: Perfil do Ribeirão do Canal onde estão destacadas as células com maiores valores de 

velocidade do fluxo (0,3 e 0,4 m/s). 

 

Os dados da área onde foi mensurada a vazão serve apenas para alimentar o modelo 

hidrodinâmico, pois apresenta pouco mais de 6 metros de profundidade. Sendo assim, 

recomenda-se realizar nova medição de vazão no momento de delimitar os parques neste braço 

para averiguar qual a melhor posição para colocar os tanques-rede. 

 

4.11. Córrego Invernada e Ribeirão dos Patos  

 
Os braços do Córrego Invernada e Ribeirão dos Patos foram analisados apenas para 

alimentar o modelo hidrodinâmico, pois não possuem nenhuma área liberada para exploração da 

atividade de aquicultura segundo o relatório de uso e ocupação do solo. Sendo assim, os valores 

de velocidade da corrente não são relevantes para discussão.  

Ainda assim, é importante salientar que os valores apresentados em todos os locais 

representam apenas uma fotografia daquele momento particular. Os valores encontrados são 

baixos e não envolvem a hidrodinâmica temporal do reservatório. 

 

4.12. Rio São Francisco, Ronda e Jacaré 

 
Os braços referentes ao Rio São Francisco, Ronda e córrego Jacaré não apresentaram 

valores de vazão positiva. Importante destacar que o período em que foram analisadas as 

vazões corresponde a um clima com ventos fortes e de seca. Percebe-se que o vento influencia 
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a corrente do eixo central que entra nos braços em sentido contrário ao do fluxo normal da 

corrente.  

O braço Ronda não apresenta nenhuma área apropriada para o desenvolvimento da 

atividade de aquicultura, sendo assim, os valores de vazão serviriam apenas para alimentar o 

modelo hidrodinâmico. Os braços do Rio São Francisco e do córrego Jacaré, foram incluídos no 

relatório de uso e ocupação do solo como propício para a delimitação dos parques, sendo assim, 

é preciso que sejam refeitas as medições nestes locais em outro momento para verificar se a 

velocidade da corrente permite a prática da atividade. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os baixos valores de vazão total na maior parte das áreas analisadas podem ser explicados 

pelo fato da vazão ser calculada através da multiplicação da Área da Seção de Medição pela 

velocidade do fluxo na seção. Áreas próximas às margens dos trechos analisadas são rasas e 

apresentam baixa velocidade do fluxo, interferindo no resultado final da vazão. A grande 

presença de paliteiros e muitas vezes o vento interferem diretamente na direção, sentido e 

velocidade do fluxo. A ausência de sólidos em suspensão é outro fator que diminui em muito a 

eficiência de qualquer medidor de vazão pelo princípio de Doppler acústico. 

A escolha do local da medição de vazão é fundamental para atingir os objetivos do trabalho. 

No caso da modelagem hidrodinâmica, é imprescindível que se obtenha valores positivos dos 

tributários que contribuem para alimentar o reservatório. O equipamento River Surveyour M9 foi 

desenvolvido para medição de vazão em rios e mares, e as condições do reservatório de São 

Simão muitas vezes não são favoráveis. 

A velocidade da embarcação durante as travessias foi bem superior à velocidade de 

deslocamento do fluxo de água. Importante destacar que devido às características da 

embarcação e, acima de tudo, pela baixa velocidade do fluxo de água no reservatório de São 

Simão, é impossível realizar a travessia com velocidade inferior ao que foi realizada 

(aproximadamente 5 km/h). 

Apesar dos percalços, a análise dos perfis demonstra que existem áreas do reservatório em 

que a velocidade atinge valores apropriados para o desenvolvimento da atividade de aquicultura, 

mesmo para empreendimentos de grande porte. Considerando-se a velocidade do fluxo, pode-se 

afirmar que é possível a implementação de atividades de aquicultura de grande porte no Eixo 

Central.  
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Nos braços dos rios Cachoeira Dourada, Rio dos Bois e Tijuco também apresentaram 

velocidade maios que 3 m/s, porém, possuem menor área para a exploração da aquicultura em 

comparação com o Eixo Central.  

Os braços dos córregos Bruaca, Bebedouro e dos rios Alegre, São Francisco, Rio Preto, 

braço 18 e Ribeirão do Canal, apesar de indicarem vazão compatível com atividades de 

aquicultura de pequeno porte, por não haverem medições nas áreas em azul (ver figura 5) 

necessitam de nova medição de vazão para confirmar a velocidade adequada e orientar a 

delimitação dos parques aquícolas. 

Para futuros trabalhos de medição de vazão, indica-se a escolha de locais onde ainda 

existem as características de rio para alimentar o modelo hidrodinâmico do reservatório e 

também nas áreas alvo para delimitação dos parques aquícolas para verificação da vazão 

mínima necessária para este tipo de empreendimento. Outro fator importante, é a abrangência 

da variação temporal dos dados de vazão, sendo assim, indica-se a realização de coletas dos 

dados de vazão em diferentes momentos durante o ano, de forma a incluir épocas de seca e 

chuva e entender melhor a hidrodinâmica do reservatório. 

Maiores informações sobre cada travessia realizada nas áreas, estão disponíveis para 

consulta. 
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8. ANEXO  

 
RELATÓRIOS TÉCNICOS DAS MEDIÇÕES DE VAZÃO NO RESERVATÓRIO DE SÃO SIMÃO 

– MINAS GERAIS / GOIÁS. 
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CAPÍTULO IX 

Batimetria dos Polígonos das Áreas-Alvo 

do Reservatório de São Simão 

 

Executor/consultor: 
Prof. Dr. José Fernandes Bezerra Neto 



297 

Relatório do Projeto “Ordenamento Sustentável da Aquicultura no Reservatório de São Simão – MG/GO” 
Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios – LGAR 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG - Instituto de Ciências Biológicas – ICB  
Departamento de Biologia Geral – Sala 254 - Bloco I3 (Bloco I, 3° andar) - (31) 3409-2574 

 



298 
 

Relatório do Projeto “Ordenamento Sustentável da Aquicultura no Reservatório de São Simão – MG/GO” 
Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios – LGAR 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG - Instituto de Ciências Biológicas – ICB  
Departamento de Biologia Geral – Sala 254 - Bloco I3 (Bloco I, 3° andar) - (31) 3409-2574 

POLÍGONO 1 – RESERVATÓRIO DE SÃO SIMÃO (GO) 

Tabela I – Localização geográfica (UTM - WGS 84) do polígono 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Mapa de localização do polígono 1  no reservatório de São Simão (GO). 

  

LOCALIZAÇÃO UTM 

 

Vértice 1 (V1) 

 

X = 568571,949 

 Y = 7924051,249 

Vértice 2 (V2) X = 569316,240        

 Y = 7925870,750 

Vértice 3 (V3) X = 569583,393        

 Y = 7925759,711 

Vértice 4 (V4) X = 568839,102        

 Y = 7923940,210 
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Tabela II – Dados morfométricos do polígono 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Mapa batimétrico (metros) do polígono 1 no reservatório de São Simão (GO). 

MORFOMETRIA  

Área  56,87 ha 

Perímetro  4,51 km 

Comprimento máximo (m) 1965 m 

Largura máxima (m) 289 m 

Profundidade máxima (m) 43,5 m 

Profundidade média (m) 24,2 m 
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POLÍGONO 2 – RESERVATÓRIO DE SÃO SIMÃO (GO) 

Tabela III – Localização geográfica (UTM - WGS 84) do polígono 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Mapa de localização do polígono 2  no reservatório de São Simão (GO). 

  

LOCALIZAÇÃO UTM 

 

Vértice 1 (V1) 

 

X = 569370,519       

 Y = 7927556,526 

Vértice 2 (V2) X = 571234,064       

 Y = 7930656,693 

Vértice 3 (V3) X = 571616,418       

 Y = 7930429,347 

Vértice 4 (V4) X = 569749,428       

 Y = 7927325,736 
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Tabela IV – Dados morfométricos do polígono 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Mapa batimétrico (metros) do polígono 2 no reservatório de São Simão (GO). 

MORFOMETRIA  

Área  160,69 ha 

Perímetro  8,13 km 

Comprimento máximo (m) 3622 m 

Largura máxima (m) 444 m 

Profundidade máxima (m) 42,5 m 

Profundidade média (m) 32,7 m 
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POLÍGONO 3 – RESERVATÓRIO DE SÃO SIMÃO (GO) 

Tabela V – Localização geográfica (UTM - WGS 84) do polígono 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Mapa de localização do polígono 3  no reservatório de São Simão (GO). 

 

LOCALIZAÇÃO UTM 

 

Vértice 1 (V1) 

 

X = 565981,0039 

 Y = 7919575,319 

Vértice 2 (V2) X = 567500,0857 

 Y = 7922875,274 

Vértice 3 (V3) X = 568047,7818 

 Y = 7922627,261 

Vértice 4 (V4) X = 566525,25 

 Y = 7919327,305 
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Tabela VI – Dados morfométricos do polígono 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Mapa batimétrico (metros) do polígono 3 no reservatório de São Simão (GO). 

MORFOMETRIA  

Área  217,36 ha 

Perímetro  8,46 km 

Comprimento máximo (m) 3634 m 

Largura máxima (m) 598 m 

Profundidade máxima (m) 44,9 m 

Profundidade média (m) 37,9 m 
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POLÍGONO 4 – RESERVATÓRIO DE SÃO SIMÃO (GO) 

Tabela VII – Localização geográfica (UTM - WGS 84) do polígono 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Mapa de localização do polígono 4  no reservatório de São Simão (GO). 

 

LOCALIZAÇÃO UTM 

 

Vértice 1 (V1) 

 

X = 562085,510       

 Y = 7917700,035 

Vértice 2 (V2) X = 562070,118       

 Y = 7918117,806 

Vértice 3 (V3) X = 563890,719       

 Y = 7918192,565 

Vértice 4 (V4) X = 563910,508       

 Y = 7917772,596 
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Tabela VIII – Dados morfométricos do polígono 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Mapa batimétrico (metros) do polígono 4 no reservatório de São Simão (GO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORFOMETRIA  

Área  76,36 ha 

Perímetro  4,49 km 

Comprimento máximo (m) 1826 m 

Largura máxima (m) 418 m 

Profundidade máxima (m) 44,9 m 

Profundidade média (m) 37,8 m 
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POLÍGONO 5 – RESERVATÓRIO DE SÃO SIMÃO (GO) 

Tabela IX – Localização geográfica (UTM - WGS 84) do polígono 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Mapa de localização do polígono 5  no reservatório de São Simão (GO). 

 

LOCALIZAÇÃO UTM 

 

Vértice 1 (V1) 

 

X = 558745,556       

 Y = 7919048,293 

Vértice 2 (V2) X = 557962,764       

 Y = 7920458,008 

Vértice 3 (V3) X = 558280,531       

 Y = 7920647,463 

Vértice 4 (V4) X = 559064,185       

 Y = 7919237,748 
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Tabela X – Dados morfométricos do polígono 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Mapa batimétrico (metros) do polígono 5 no reservatório de São Simão (GO). 

MORFOMETRIA  

Área  59,65 ha 

Perímetro  3,96 km 

Comprimento máximo (m) 1612 m 

Largura máxima (m) 370 m 

Profundidade máxima (m) 36,4 m 

Profundidade média (m) 32,2 m 
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POLÍGONO 6 – RESERVATÓRIO DE SÃO SIMÃO (GO) 

Tabela XI – Localização geográfica (UTM - WGS 84) do polígono 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Mapa de localização do polígono 6  no reservatório de São Simão (GO). 

 

LOCALIZAÇÃO UTM 

 

Vértice 1 (V1) 

 

X = 553993,689       

 Y = 7921648,989 

Vértice 2 (V2) X = 554109,085       

 Y = 7921996,897 

Vértice 3 (V3) X = 555647,112       

 Y = 7921519,815 

Vértice 4 (V4) X = 555533,439       

 Y = 7921168,463 
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Tabela XII – Dados morfométricos do polígono 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Mapa batimétrico (metros) do polígono 6 no reservatório de São Simão (GO). 

 

 

 

 

 

 

MORFOMETRIA  

Área  59,12 ha 

Perímetro  3,96 km 

Comprimento máximo (m) 1613 m 

Largura máxima (m) 366 m 

Profundidade máxima (m) 27,1 m 

Profundidade média (m) 19,8 m 
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POLÍGONO 7 – RESERVATÓRIO DE SÃO SIMÃO (GO) 

Tabela XIII – Localização geográfica (UTM - WGS 84) do polígono 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Mapa de localização do polígono 7  no reservatório de São Simão (GO). 

 

LOCALIZAÇÃO UTM 

 

Vértice 1 (V1) 

 

X = 599781,615       

 Y = 7945596,122 

Vértice 2 (V2) X = 600041,073       

 Y = 7947124,283 

Vértice 3 (V3) X = 600478,633       

 Y = 7947049,524 

Vértice 4 (V4) X = 600214,777       

 Y = 7945521,363 
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Tabela XIV – Dados morfométricos do polígono 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Mapa batimétrico (metros) do polígono 7 no reservatório de São Simão (GO). 

MORFOMETRIA  

Área  68,17 ha 

Perímetro  3,98 km 

Comprimento máximo (m) 1551 m 

Largura máxima (m) 440 m 

Profundidade máxima (m) 29,5 m 

Profundidade média (m) 24,3 m 
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POLÍGONO 8 – RESERVATÓRIO DE SÃO SIMÃO (GO) 

Tabela XV – Localização geográfica (UTM - WGS 84) do polígono 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Mapa de localização do polígono 8  no reservatório de São Simão (GO). 

 

LOCALIZAÇÃO UTM 

 

Vértice 1 (V1) 

 

X = 600484,130       

 Y = 7947711,361 

Vértice 2 (V2) X = 600421,464       

 Y = 7947973,017 

Vértice 3 (V3) X = 601413,120       

 Y = 7948327,023 

Vértice 4 (V4) X = 601476,885       

 Y = 7948064,267 
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Tabela XVI – Dados morfométricos do polígono 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Mapa batimétrico (metros) do polígono 8 no reservatório de São Simão (GO). 

 

 

 

 

  

MORFOMETRIA  

Área  28,35 ha 

Perímetro  2,65 km 

Comprimento máximo (m) 1054 m 

Largura máxima (m) 269 m 

Profundidade máxima (m) 23,9 m 

Profundidade média (m) 20,9 m 
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POLÍGONO 9 – RESERVATÓRIO DE SÃO SIMÃO (GO) 

Tabela XVII – Localização geográfica (UTM - WGS 84) do polígono 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Mapa de localização do polígono 9  no reservatório de São Simão (GO). 

 

LOCALIZAÇÃO UTM 

 

Vértice 1 (V1) 

 

X = 601805,365       

 Y = 7926671,765 

Vértice 2 (V2) X = 601935,721       

 Y = 7926990,671 

Vértice 3 (V3) X = 603953,912       

 Y = 7926242,288 

Vértice 4 (V4) X = 603823,556       

 Y = 7925924,545 
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Tabela XVIII – Dados morfométricos do polígono 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Mapa batimétrico (metros) do polígono 9 no reservatório de São Simão (GO). 

 

 

 

 

 

 

MORFOMETRIA  

Área  74,14 ha 

Perímetro  4,99 km 

Comprimento máximo (m) 2152 m 

Largura máxima (m) 344 m 

Profundidade máxima (m) 27,7 m 

Profundidade média (m) 20,8 m 
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POLÍGONO 10 – RESERVATÓRIO DE SÃO SIMÃO (GO) 

Tabela XIX – Localização geográfica (UTM - WGS 84) do polígono 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Mapa de localização do polígono 10 no reservatório de São Simão (GO). 

 

LOCALIZAÇÃO UTM 

 

Vértice 1 (V1) 

 

X = 600388,907       

 Y = 7929685,084 

Vértice 2 (V2) X = 599380,976       

 Y = 7931365,745 

Vértice 3 (V3) X = 599804,633       

 Y = 7931617,146 

Vértice 4 (V4) X = 600810,237       

 Y = 7929934,157 
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Tabela XX – Dados morfométricos do polígono 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Mapa batimétrico (metros) do polígono 10 no reservatório de São Simão (GO). 

MORFOMETRIA  

Área  96,54 ha 

Perímetro  4,90 km 

Comprimento máximo (m) 1960 m 

Largura máxima (m) 493 m 

Profundidade máxima (m) 29,6 m 

Profundidade média (m) 23,6 m 
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POLÍGONO 11 – RESERVATÓRIO DE SÃO SIMÃO (GO) 

Tabela XXI – Localização geográfica (UTM - WGS 84) do polígono 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Mapa de localização do polígono 11  no reservatório de São Simão (GO). 

 

LOCALIZAÇÃO UTM 

 

Vértice 1 (V1) 

 

X = 578657,860       

 Y = 7937759,010 

Vértice 2 (V2) X = 578548,454       

 Y = 7938512,049 

Vértice 3 (V3) X = 578903,441       

 Y = 7938558,605 

Vértice 4 (V4) X = 579016,339       

 Y = 7937805,566 
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Tabela XXII – Dados morfométricos do polígono 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Mapa batimétrico (metros) do polígono 11 no reservatório de São Simão (GO). 

MORFOMETRIA  

Área  27,24 ha 

Perímetro  2,24 km 

Comprimento máximo (m) 761 m 

Largura máxima (m) 358 m 

Profundidade máxima (m) 29,3 m 

Profundidade média (m) 22,2 m 
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POLÍGONO 12 – RESERVATÓRIO DE SÃO SIMÃO (GO) 

Tabela XXIII – Localização geográfica (UTM - WGS 84) do polígono 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Mapa de localização do polígono 12 no reservatório de São Simão (GO). 

 

LOCALIZAÇÃO UTM 

 

Vértice 1 (V1) 

 

X = 573699,534       

 Y = 7935571,825 

Vértice 2 (V2) X = 572885,980       

 Y = 7936367,788 

Vértice 3 (V3) X = 573176,221       

 Y = 7936662,426 

Vértice 4 (V4) X = 573985,377       

 Y = 7935866,463 
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Tabela XXIV – Dados morfométricos do polígono 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Mapa batimétrico (metros) do polígono 12 no reservatório de São Simão (GO). 

MORFOMETRIA  

Área  46,72 ha 

Perímetro  3,09 Km 

Comprimento máximo (m) 410 m 

Largura máxima (m) 1138 m 

Profundidade máxima (m) 23,9 m 

Profundidade média (m) 17,9 m 
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POLÍGONO 13 – RESERVATÓRIO DE SÃO SIMÃO (GO) 

Tabela XXV – Localização geográfica (UTM - WGS 84) do polígono 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Mapa de localização do polígono 13 no reservatório de São Simão (GO). 

 

LOCALIZAÇÃO UTM 

 

Vértice 1 (V1) 

 

X = 577105,464       

 Y = 7932083,440 

Vértice 2 (V2) X = 576262,227       

 Y = 7932729,885 

Vértice 3 (V3) X = 576529,380       

 Y = 7933079,493 

Vértice 4 (V4) X = 577370,419       

 Y = 7932431,948 
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Tabela XXVI – Dados morfométricos do polígono 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Mapa batimétrico (metros) do polígono 13 no reservatório de São Simão (GO). 

 

MORFOMETRIA  

Área  46,52 ha 

Perímetro  3,0 km 

Comprimento máximo (m) 438 m 

Largura máxima (m) 1063 m 

Profundidade máxima (m) 34,9 m 

Profundidade média (m) 29,8 m 
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POLÍGONO 14 – RESERVATÓRIO DE SÃO SIMÃO (GO) 

Tabela XXVII – Localização geográfica (UTM - WGS 84) do polígono 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Mapa de localização do polígono 14  no reservatório de São Simão (GO). 

 

LOCALIZAÇÃO UTM 

 

Vértice 1 (V1) 

 

X = 551979,857       

 Y = 7907845,045 

Vértice 2 (V2) X = 551724,797       

 Y = 7908319,985 

Vértice 3 (V3) X = 552764,826       

 Y = 7908882,876 

Vértice 4 (V4) X = 553019,886       

 Y = 7908409,036 
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Tabela XXVIII – Dados morfométricos do polígono 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Mapa batimétrico (metros) do polígono 14 no reservatório de São Simão (GO). 

 

MORFOMETRIA  

Área  63,78 ha 

Perímetro  3,44 km 

Comprimento máximo (m) 1183 m 

Largura máxima (m) 539 m 

Profundidade máxima (m) 35,1 m 

Profundidade média (m) 23,1 m 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Neste trabalho foi utilizada como ferramenta para modelagem computacional o SisBAHIA® 

(versão 8.5) – Sistema Base de Hidrodinâmica Ambiental – que trabalha com uma superposição 

de módulos. Trata-se de um sistema profissional registrado pela Fundação COPPETEC, órgão 

gestor de pesquisa da COPPE/UFRJ - Instituto Aberto Luiz Coimbra de Pós Graduação e 

Pesquisa de Engenharia - COPPE (ROSMAN, 2011). A variação da quantidade de movimento 

advectivo foi simulada pelo modelo hidrodinâmico 2DH e 3D, que calcula as variáveis 

determinantes da circulação do corpo d’água, constituindo a base para os modelos de 

transporte.  

O módulo do SisBAHIA contêm um modelo para simular a circulação hidrodinâmica na 

versão 3D - capaz de calcular campos de velocidades tridimensionais, obtendo os perfis de 

velocidade ao longo da profundidade – e modelo bidimensional promediado na vertical (2DH), 

em que as variações das grandezas são médias na coluna d’água (PINHEIRO, 2008). Ambos os 

modelos foram utilizados, assim como o módulo que contém um modelo de transporte 

lagrangeano advectivo-difusivo com reações cinéticas, em versão 2DH e 3D.  

A etapa de pré-processamento incluiu a obtenção de medidas quantitativas para as 

grandezas envolvidas no modelo. Estas informações consistem nos dados de entrada do 

modelo, que devem ser organizados e preparados de acordo com o modelo numérico elaborado 

(PAULA, 2011).  

As etapas de implementação do modelo numérico hidrodinâmico incluíram a modelagem 

geométrica, com geração do mapa base (Fig. 01) e confecção de uma malha numérica (Fig. 02). 

Um sumário descrevendo todas as etapas da modelagem hidrodinâmica pode ser visto na Fig. 

03, segundo Santos (2012). 
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Figura 01 - Mapa base usado nas diferentes simulações com o software SISBAHIA. Os detalhes da calibração da imagem usada para a obtenção do shape file da orla do 

reservatório podem ser vistos no Cap. XX. 
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Figura 02 - Malha de elementos finitos gerada pelo programa ARGUS para o reservatório de São Simão. 
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A seguir, foram usados os dados de batimetria (Cap. VII), bem como dados de rugosidade 

do fundo nos pontos da malha numérica; a definição das condições iniciais; a definição das 

condições de contorno e; a definição dos dados de vento.  

 

Dados de vento e vazão 

 Os dados de vento foram obtidos através do Banco de Dados do BDMEP-INMET (Instituto 

Nacional de Meteorologia), nas seguintes localidades e períodos descritos na Tab. 01. 

 

Tab. 01 - Nome, localização geográfica, altitude e períodos de operação e de uso de dados 
climatológicos usados nas modelagens, descritas nesse capítulo. 
 

Estação: Ituiutaba - MG (OMM: 83521) 

Latitude (graus): -18.95 

Longitude (graus): -49.52 

Altitude (metros): 560.00 

Estação Operante 

Início de operação: 16/11/1979 

Período solicitado dos dados: 01/01/2012 a 31/12/2012 

Estação:Capinópolis – MG (OMM: 83514) 

Latitude (graus): -18.71 

Longitude (graus): -49.55 

Altitude (metros): 620.60 

Estação Operante 

Início de operação: 13/08/1969 

Período solicitado dos dados: 01/01/2012 a 31/12/2012 
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Os dados de vazão foram obtidos na CEMIG - Cia Energética de Minas Gerais. Os 

seguintes dados foram disponibilizados: vazão efluente total, vazão turbinada, vazão afluente 

total, vazões lineares.  

A distribuição das vazões foi feita de acordo com os dados disponibilizados pelas 

sondagens realizadas com o ADCP. A tabela, a seguir, traz a distribuição de vazões atribuídas 

aos principais tributários. 

 

Tabela 02 - Distribuição das vazões segundo os principais tributários (que podem ser localizados nos 
diferentes nós da malha, apresentada na Fig. 02). 
 

Vazões 
(m³/s) 

Nós 
Peso 
(%) 

926 79 30,696% 

926 104 30,696% 

108 398 3,580% 

14,25 470 0,472% 

26,75 651 0,887% 

14,25 771 0,472% 

26,75 908 0,887% 

26,75 1119 0,887% 

14,25 1510 0,472% 

14,25 1516 0,472% 

57,8 1712 1,916% 

57,8 1718 1,916% 

26,75 1784 0,887% 

57,8 1844 1,916% 

310 2032 10,276% 

57,8 2038 1,916% 

57,8 2236 1,916% 

12 2524 0,398% 

4 2844 0,133% 

4 3631 0,133% 

5 3767 0,166% 

70 3859 2,320% 

15 3964 0,497% 

70 4165 2,320% 

9 4317 0,298% 

26 4383 0,862% 

68 4395 2,254% 

3,7 5050 0,123% 

7 5611 0,232% 

Total: 3016,7  
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2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Condições Físicas 

Na tabela “Batimetria & Rugosidade” encontra-se a tabela que relaciona os nós da malha 

de elementos finitos, suas coordenadas, profundidades e amplitude de rugosidade aparente. Os 

valores de rugosidade (Tab. 04) foram atribuídos homogeneamente pelo espaço, de acordo com 

as informações passadas pela equipe do projeto sobre o leito do rio e de acordo com a tabela a 

seguir, encontrada na Referência Técnica do SisBAHIA®:  

 

Tabela 04 - Valores de rugosidade de fundo (SISBAHIA). 
 

Leito de sedimentos  

Leito com transporte de sedimentos 0.0070m<<0.0500m 
Leito com vegetação 0.0500m<<0.1500m 
Leito com obstáculos (e.g. pedras, troncos) 0.1500m<<0.4000m 

Fundo de pedra ou rochoso   

Fundo de alvenaria 0.0003m<<0.0010m 
Fundo de pedra lisa 0.0010m<<0.0030m 
Fundo de asfalto 0.0030m<<0.0070m 
Fundo com pedregulho 0.0070m<<0.0150m 
Fundo com pedras médias 0.0150m<<0.0400m 
Fundo com pedras 0.0400m<<0.1000m 
Fundo com rochas 0.1000m<<0.2000m 

Fundo de Concreto  

Fundo de concreto liso 0.0001m<<0.0005m 
Fundo de concreto inacabado 0.0005m<<0.0030m 
Fundo de concreto antigo 0.0030m<<0.0100m 

 

Os valores de profundidade, mais comumente chamados de batimetria, foram interpolados 

a partir dos dados gerados nos estudos batimétricos (ver acima). Foram usados diversos 

arquivos, através de grid montado no programa Surfer, de espaçamento 55 metros, pelo método 

de Krigging. Valores iguais a zero foram atribuídos às margens o contorno fornecido, para 

facilitar a referência de nível, considerando-se essa a cota igual a 400 metros. 

Nas seções de afluência ao reservatório buscou-se adequar a profundidade local à vazão 

relativa atribuída aos tributários, a ser detalhada adiante. Não havia dado batimétrico para 

nenhum tributário, logo os valores inferidos foram assim feitos para bom funcionamento do 

modelo hidrodinâmico, ainda que possuam lógica interna condizente com a experiência do 

modelador. 
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Figura 04 - Série de ventos na região de estudos no ano de 2012 (janeiro-julho) usada nas modelagens (médias das estações ITUIUTABA - MG - OMM: 83521 e 
CAPINOPOLIS - MG -OMM: 83514). 
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Condições Iniciais 

A tabela de “Condição Inicial” (ANEXO) possui os números de cada nó da malha (Fig. 02) 

de elementos finitos, sua elevação e componentes U e V da velocidade. Quando apresentam 

componentes nulas significa que se trata de nós da fronteira de terra sem vazão afluente ou 

efluente. Tais valores foram produzidos por diversas rodadas com o intuito de “aquecer” o 

modelo, referenciadas apenas pelo nível inicial atribuído ao vertedouro no dia 01/01/2012. 

 

Vazões e Níveis 

As tabelas “Vazões de Entrada e Saída” e “Peso afluentes” (ANEXO) serviram para 

composição dos hidrogramas de descargas afluentes ao modelo. A partir das análises dos dados 

de ADCP (Cap. X), pode-se atribuir vazões, consideradas simultâneas, a pontos de vazões 

afluentes ao reservatório.  

Em função dos pesos dentre tais tributários, distribuiu-se as vazões afluentes à barragem 

de São Simão, a partir da vazões totais fornecidas pela CEMIG e que podem ser vistas na 

planilha “cota e nível vazão afluente de São Simão”. Em alguns pontos foram aplicadas vazões 

afluentes irrelevantes, como de 1 litro/s, apenas para evitar erros de cálculo do modelo 

hidrodinâmico, como em seções de aparentes tributários que não receberam vazão por falta de 

informações sobre seu peso. 

Da mesma planilha se obteve o nível na barragem de São Simão, que foi absorvido nos 

pontos relatados na tabela “Absorção de nível”. Subtraiu-se dos níveis fornecidos o nível de 

referência considerado, de 400 metros, pois entendeu-se pelos mapas de batimetria que esta era 

a correção local das profundidades. 

 

Ventos 

As tabelas “Capinópolis_2012” e “Ituiutaba_2012” acima contém os dados obtidos pelo 

BMEP, sistema do INMET de fornecimento de dados meteorológicos, para o ano de 2012. Foi 

necessária correção da direção, fornecida com valores divididos por 10 (36 = 360°), assim como 

foi feita a correção da velocidade pela curva da Figura II-2-7, do CoastalEngineering Manual, 

Capítulo 2, de Resio e Vincent, 1977. A curva ajusta o vento de terra para água, sem considerar 

a distância. Sua digitalização pode ser encontrada na tabela “Correção de vento”. 

Os valores das duas estações foram usados em média aritmética, tanto de direção quanto 

de velocidade, posteriormente interpolados pra intervalos de 6 horas por função quadrática (Fig. 

4). 
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Regiões 

A tabela “Polígonos ModReside” (ANEXO) formata as sete regiões de estudo do modelo 

Lagrangeano de tempo de residência, englobando os 14 polígonos requisitados para estudo 

sobre tempo de residência e prepara-os para a entrada no SisBAHIA®. Algumas regiões 

possuem mais de um polígono, mesmo porque para a modelagem de tal dado hidrológico é 

preciso alargar a área de estudo, abrangendo tipicamente seções mais extensas a montante e a 

jusante. 

 

Ondas 

Foram modeladas as ondas no reservatório, geradas por ventos, de 02/06/2012 a 

16/06/2012, quinzena de maior média no primeiro semestre de 2012 (período da simulação 

hidrodinâmica). A duração do vento foi decidida por 3 horas por expressar valor comum, já que o 

tamanho da pista influi mais nas ondas de reservatório do que a duração do vento. 

 

Os resultados das simulações feitas podem ser vistos nas Figs. 05 a 11. 
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Figura 05 - Velocidades de corrente (modelagem para o dia 15 de fevereiro de 2012). 



338 
 

Relatório do Projeto “Ordenamento Sustentável da Aquicultura no Reservatório de São Simão – MG/GO” 
Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios – LGAR 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG - Instituto de Ciências Biológicas – ICB  
Departamento de Biologia Geral – Sala 254 - Bloco I3 (Bloco I, 3° andar) - (31) 3409-2574 

 

Figura 06 - Velocidades de corrente (modelagem para o dia 30 de março de 2012). 
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Figura 07 - Velocidades de corrente (modelagem para o dia 14 de maio de 2012). 
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Figura 08 - Velocidades de corrente (modelagem para o dia 28 de junho de 2012). 
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Figura 09 - Pistas de vento para maio de 2013, reservatório de São Simão. 
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Figura 10 - Alturas de onda para o reservatório de São Simão (maio de 2013). 
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Figura 11- Tempos de residência (detenção) em dias para as diferentes regiões do reservatório de São Simão (período: 174 dias).
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Considerações sobre a modelagem hidrodinâmica 

Os resultados do estudo da modelagem hidrodinâmica, realizada com o auxílio do 

software SISBAHIA (COPPETEC, UFRJ) que estão apresentados nas figuras de 05 à 11 

demonstram que o reservatório apresenta uma grande hererogeneidade espacial e temporal 

tanto nas vazões, velocidades de corrente, pistas de ventos, alturas de ondas e, sobretudo, nos 

tempos de residência.  

As figuras de 5 à 8 mostram a evolução sazonal das velocidades de correntes 

superficiais no reservatório de São Simão. Duas características chamam a atenção: (a) há um 

progressivo decréscimo das velocidades com o avançar da estação seca; (b) a grande maioria 

dos braços do reservatório apresentam velocidades muito baixas de correntes. 

Os ventos exercem profundas modificações na hidrodinâmica do reservatório de São 

Simão. No eixo central, formam-se pistas de ventos que muitas vezes excedem os 10.000 

metros de extensão. Em consequência, várias porções do eixo central, principalmente do lado 

goiano, do braço do rio Alegre apresentam importantes formaçoes de ondas. Essa característica, 

típica do eixo central do reservatório de São Simão, com a formação de ondas mais intensas no 

eixo central, principalmente do lado de Goiás justificam, também, a demarcação dos polígonos 

no eixo central, mas do lado de Minas Gerais onde os ventos são menos intensos.  

Um dos resultados mais importantes da modelagem hidrodinâmica está representado na 

figura 11, que traz os tempos de residência. O reservatório de São Simão apresenta uma 

característica peculiar que consiste em tempos de residência (detenção) particularmente 

elevados em todos os braços, mesmo aqueles de grande porte (Tijuco e Alegre, por exemplo). 

Essa característica justifica claramente a grande diferença na qualidade de água do eixo central 

se comparada aquela dos braços laterais do reservatório, principalmente os braços formados 

pelos rios dos Bois, Tijuco-Prata, Patos, São Francisco e Preto. Essas diferenças já foram 

devidamente apresentadas e comentadas no capítulo de Limnologia.  

 

Capacidade de Suporte e Modelo Zootécnico 

 O presente estudo irá demonstrar que a capacidade de suporte calculada pelo modelo 

de Dillon & Rilger (ver adiante) ficará muito aquém do que o reservatório pode realmente 

produzir, considerando as práticas usuais de cultivo em tanques rede que podem ser 

encontradas em diferenrtes reservatórios do Brasil. O objetivo desse capítulo, portanto, é o de 

demonstrar essa potencialidade do reservatório de São Simão. Para que esse potencial 

zootécnico possa ser plenamente realizado nesse ambiente, no entanto, são necessárias 
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medidas de gestão integrada de bacias hidrográficas que visem, sobretudo, a reduzir o aporte 

externo de fósforo que vem causando a eutrofização de alguns compartimentos do resercatório. 

Esse capítulo resulta do trabalho do Eng. Irineu Feiden (doutorando no PG ECMVS) e do 

graduando em aquicultura da UFMG e bolsista IC do CNPq Felipe Cerqueira. O presente 

capítulo faz uma estimativa de produção baseando nos aspectos legais, histórico de operação 

dos empreendimentos aquícolas visitados em várias regiões do país e critérios zootécnicos.  

O modelo a ser aqui apresentando irá utilizar as tilápias que são as espécies que melhores 

resultados oferecem em sistemas de tanques rede utilizados no Brasil. As tilápias são peixes 

considerados rústicos e onívoros, de fácil adaptação em tanques rede e suportam muito bem os 

sistemas de confinamento intensivo. São peixes que toleram baixas concentrações de oxigênio 

dissolvido e concentrações elevadas de amônia.  A tilápia do Nilo, variedade tailandesa, é a 

linhagem mais utilizada no Brasil, bem como o sistema de tanques redes constituem o principal 

sistema comercial de seu cultivo (KUBITZA, 2005). 

Os reservatórios podem proporcionar alta taxa de renovação de água dentro do tanque 

rede, que é o principal fator que viabiliza a grande produção de biomassa em alta densidade 

populacional. Esta densidade de estocagem em biomassa de peixes por unidade de volume 

pode variar entre 30kg/m³ a 250kg/m³, já que a renovação supre a elevada demanda por 

oxigênio e remove os dejetos produzidos diluindo-os no meio circundante. 

A relação da área delimitada por parque aquícola e a área efetivamente aplicada a tanques 

rede está baseada principalmente na viabilidade econômica e na sua sustentabilidade ambiental. 

A Instrução Normativa Interministerial n° 6.10 de 28 de maio 2004 sugere deve-se manter uma 

relação 1:8 até 1:10 entre a área efetivamente ocupada pelas estruturas de cultivo e a área total 

a ser cedida. Isso é válido para long-lines, varal/tomateiro, rack/tabuleiro e mesas. 

Esse capítulo pretende estimar a capacidade de suporte dos polígonos aquícolas 

demarcados em São Simão a partir de dois cenários usando dois tipos de estruturas de cultivo A 

área total dos quatorze polígonos demarcados no presente estudo atingiu 1.081,54 ha. 

Considerando legislação, a batimetria da região, as mensurações de vazão tanto nos tributários 

quanto no eixo central, bem como as características limnológicas da água do reservatório, dois 

cenários são então propostos:  

No Cenário I, foi utilizada uma razão de superfície variou entre 0,04 e 0,07. Isso quer dizer 

que a área efetiva ocupada pelos tanques ocupou de 4 a 7 % da área total do polígono aquícola. 

Essa razão garante uma diluição muito acima da determinação da normativa e foi tomada como 

margem de segurança. Nesse cenário, teríamos 27,26 hectares alocados em áreas efetivamente 

ocupadas em estruturas de cultivo tipo tanque rede (TR) de grande porte em todo o reservatório. 
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Optou-se por utilizar, nesse cenário, tanques de grande porte (380 m³) que possuem uma forma 

cilíndrica, com as seguintes dimensões: 14 metros de diâmetro e 2,5 metros de profundidade. 

No Cenário II, as razões TR:polígonos variaram entre 0,03 e 0,05. Isso quer dizer que a 

superfície ocupada pelos tanques variou entre 3 e 5% da área total do polígono. Nesse cenário, 

os polígonos demarcados e selecionados para esse modelo oferecem um total de 20,83 hectares 

efetivamente ocupados em estruturas de cultivo. Nesse caso, seriam utilizadas unidades 

(gaiolas) cúbicas de pequeno porte (27 m³). Esses tanques possuem as seguintes dimensões: 

3,0 m x 3,0 m x 3,0 m. 

 Os tanques nos dois cenários irão ficar dispostos em long-line, distribuídos dentro do 

polígono, sendo que a linha de polígonos está posicionada em paralelo ao fluxo d’água 

predominante. As distâncias entre as linhas devem ser de 10 metros para tanques redes de 3m x 

3m a para os tanques rede de 14 m/diâmetro ela passa a ser de 14 metros no mínimo. A 

distância entre os tanques rede ao longo de cada linha deve ser no mínimo o seu comprimento. 

No caso dos tanques menores, esse espaçamento deve ser de 3,0 metros e no caso dos 

tanques cilíndricos maiores ela deverá ser de 14 metros. Essa disposição procura, ao mesmo 

tempo, garantir uma boa renovação da água, mas também um menor custo de manejo. 

Considerando o acima exposto, podemos então estimar o potencial de cultivo para o 

número dos tanques redes para cada um dos dois cenários propostos acima. Para o para o 

Cenário I, que usará tanques rede com um volume de 380 m³, foi proposta uma densidade de 

estocagem de 35kg/m³. Um projeto de layout usando esse cenário pode ser visto para o polígono 

3 do parque aquícola de Sta. Vitória (vide adiante). Já para o Cenário II (tanques rede com um 

volume de 27 m³), foi proposta uma densidade de 85 kg/m³ (Tab. 05 e Fig. 12). 

O Cenário I comportará então um total de 1.782 tanques rede que poderão produzir um 

total de aproximadamente 24.057 toneladas de peixe por ano. Já no Cenário II, as áreas 

aquícolas demarcadas em São Simão poderão suportar até 23.139 tanques rede de medidas 

menores o que permite uma produção bem maior, ou seja, uma produção de 53.219,7 toneladas 

de peixes ao ano.  

Considerando o fato de que a temperatura média das águas superficiais em São Simão 

situam-se dentro da faixa “ótima” acima, prevê-se que cada tanque poderá suportar até 2 ciclos 

anuais. Sendo assim, uma administração eficiente dos parques aquícolas de São Simão com a 

conclusão de pelo menos dois ciclos de cultivos anuais poderia reduzir os números de tanques 

em 50%, mantendo a mesma tonelagem acima para os dois modelos propostos. 

É importante destacar aqui que as produções estimadas nesses dois cenários foram 

obtidas a partir de premissas zootécnicas, legais e considerando a realidade de operação de 
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uma série de empreendimentos aquícolas no país. Entretanto essas estimativas necessitam 

ainda de ser consolidadas pelo modelo de capacidade de suporte proposto por Dillon & Rigler 

(1974) que se baseia em uma série de parâmetros tais como a profundidade média, tempo de 

residência, valores iniciais e finais fósforo total e tempo de residência da água no reservatório, 

taxas de conversão alimentar, etc. Esse modelo será apresentado na próxima seção 

 

Tabela 05 - Produções previstas para os Cenários I e II, respectivamente, para tanques rede de grande e 

pequeno volume. 

CENÁRIO I 

 Pol 01  Pol 02  Pol 03  Pol 04  Pol 05  Total 

 Área do polígono (ha)  56,87 160,69 217,36 76,36 59,65 570,94 

 Número de Tanques Rede  270 432 540 297 243 1.782 

 Área (ha) de TR  4,13 6,61 8,26 4,54 3,72 27,26 

 Razão TR:Polígono  0,07 0,04 0,04 0,06 0,06 0,05 

 Produção anual  
(toneladas/ano)  

3.645,0 5.832,0 7.290,0 4.009,5 3.280,5 24.057,0 

CENÁRIO II 

 Pol 06  Pol 07  Pol 08  Pol 09  Pol 10  Pol 11  Pol 12  Pol 13  Pol 14   Total  

 Área do polígono (ha)  59,12 68,17 28,35 74,14 96,54 27,24 46,72 46,52 63,78 510,59 

 Números de Tanques Rede  2.376 3.024 1.008 3.600 4.851 1.248 2.052 2.064 2.916 23.139 

 Área (ha) de TR  2,14 2,72 0,91 3,24 4,37 1,12 1,85 1,86 2,62 20,83 

 Razão TR:Polígono  0,04 0,04 0,03 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04  

 Produção anual 
 (toneladas/ano)  

5.464,8 6.955,2 2.318,4 8.280,0 11.157,3 2.870,4 4.719,6 4.747,2 6.706,8 53.219,7 

TOTAL 

 Cenário I (toneladas/ano) 24.057,00 

 Cenário II (toneladas/ano) 53.219,70 

 Total I+II (toneladas/ano) 77.276,70 
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Figura 12 - Layout com a disposição de tanques para o Cenário I, aplicada ao polígono 3, do parque aquícola de Sta. Vitória. Projeto AUTOCAD, de autoria de Felipe 

Cerqueira (Grad. Aquacultura, UFMG). 
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Modelo de Dillon & Rigler 

A expansão dos sistemas de aqüicultura intensiva em tanques redes é frequentemente 

 acompanhada de uma degradação do ambiente natural nas imediações da área de cultivo 

(Beveridge, 1987). Resíduos presentes nos efluentes da aqüicultura têm sido comparados aos 

efluentes domésticos, adicionando grande quantidade de carbono, nitrogênio e fósforo ao 

ambiente.  Os efluentes do cultivo, tais como fezes dos peixes, resíduos urinários e de ração não 

consumida entram nos corpos d’água. Os materiais particulados sedimentam e se acumulam no 

fundo do ecossistema e os solúveis podem formar "plumas" de qualidade ruim que podem 

extender por centenas de metros ou mesmo quilômetros dentro do reservatório.  

A acumulação de matéria orgânica aumenta o consumo de oxigênio dos sedimentos, 

levando, em muitos casos, a um hipolimnion anóxico o que gera conseqüências ecológicas 

negativas tais como mudanças de espécies e desequilíbrios no funcionamento de todo o 

ecossistema.  

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

produção fitoplâncton nas águas abertas no entorno dos empreendimentos aquícolas. 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 que os efeitos nocivos da eutrofizaçao não sejam acelerados ao redor de 

empreendimentos aquícolas, é fundamental observar a saciedade dos peixes, evitando o uso 

excessivo de ração, o que é muito comum de ser observado. A alimentação excessiva, 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. 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. 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) tem sido extensamente discutida na 

literatura (Hakanson & Peters, 1995). Apesar de variações e desvios notórios, devidamente 

descritos na literatura especializada, a relação entre nutrientes, particularmente entre fósforo e a 

clorofila-a constitui-se em um dos pilares teóricos para descrever o processo de eutrofizaçõa na 
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Limnologia Moderna. Essa relação tem servido como fundamento para o cálculo da capacidade 

suporte de lagos e Reservatórios. E tem servido como fundamento a diversos modelos teóricos e 

práticos. Todos esses modelos se baseiam na aplicação das equações determinísticas que 

descrevem as respostas biológicas dos ecossistemas lacustres frente à aumentos nas cargas de 

nutrientes. Esses modelos fundamentam hoje muito do conhecimento atual do processo de 

eutrofização artificial, e.g., Vollenweider (1968); CEPIS (1990).  

Um dos modelos mais testados e utilizados em Aquicultura é o modelo de Dillon & Rigler 

(1974). Esse modelo 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), taxa de renovação da água 

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

perdida para o sedimento. Esse modelo pode ser sintetizado pela seguinte equação: 

 

[P] = L*(1-R)/z*ρ, 

Onde: 

[P] é a concentração de P total em µg*l-1 
L é a carga total de P em g*m-2*ano-1 
Z é a profundidade média em metros 
R é a taxa de sedimentação do P 

 é a taxa de renovação da água em volumes por ano 
 
 

 O estudo limnológico realizado no reservatório de São Simão demonstrou a importância 

do tanto do fósforo quanto do nitrogênio como variáveis que possuem um alto poder de 

explicação para a variância observada na clorofila-a. Entretanto, o fósforo apresentou maior uma 

maior frequência de associações positivas com a clorofila-a.  Foram, então calculadas as 

capacidades de suporte, levando em conta a concentração máxima permitida desse nutriente  

(segundo a resolução 357 CONAMA), ou seja, de 30 µg/L. de P-PO4 sob a forma de fósforo total.  

Para o cálculo das capacidades de suporte dos diferentes polígonos pré-definidos como 

áreas aquícolas no reservatório de São Simão, foram feitas algumas pressuposições que estão 

sintetizadas nas tabelas abaixo (Tabs. 6 e 7). 
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Tabela 06 - Parâmetros usados para a determinação da capacidade de suporte pelo método de Dillon 
&Rigler para os polígonos aquícolas demarcados no reservatório de São Simão. 
 

Parâmetro do Modelo Valor Justificativa 

Conteúdo de fósforo na ração 0,8 (%) Valor fornecido pelo Prof. Wilson Rogério Boscolo da 
UNIOESTE 

Taxa de conversão 1,5  Valor usualmente aceito como razoável para o modelo 
zootécnico da Tilápia.  Segundo Kubitza (1999) esse 
valor pode variar de 1,4 a 1,8 para Tilápia.  

Teor de fósforo no peixe 0,34 (%) Alguns trabalhos suportam uma taxa bem maior, ou seja, 
0,58% (MARENGONE e SANTOS, 2006). 

Taxa de sedimentação 0,80 (%) Valor ligeiramente maior do que o valor de 0,77 (Starling 
et al. 2005) usado no presente estudo. O valor de 0,77 é 
mais adequado para ambientes temperados onde a água 
apresenta maior viscosidade. 

Valor de fósforo inicial Variável Foram usados os valores de fósforo total medidos em 
locais próximos aos polígonos no mês de outubro de 
2012. Vide Fig. 13 adiante. 

Valor final de fósforo total 30 µg/L CONAMA 357 

Profundidade média Variável Profundidade média derivada dos estudos de batimetria 
feitos na região do polígono 

Tempo de detenção Variável Tempo de residência da água oriundo dos estudos de 
modelagem hidrodinâmica (Fig. 11) acima. 
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Figura 13 - Concentrações sub-superficiais de fósforo total da água no reservatório de São Simão em outubro de 2012. 
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Tabela 07 - Parâmetros usados para o cálculo das produções em tanques rede nos polígonos demarcados no reservatório de São Simão. 

DADOS DE ENTRADA DO MODELO 

POLÍGONOS AQUÍCOLAS - RES SÃO SIMAO 

Pol 1 Pol 2 Pol 3 Pol 4 Pol 5 Pol 6 Pol 7 Pol 8 Pol 9 Pol 10 Pol 11 Pol 12 Pol 13 

Conteúdo de Fósforo na ração (%) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Taxa de Conversão Alimentar T.C: 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Teor de Fósforo no Peixe (w/w) (%) 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

Taxa de Sedimentação (%) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Concentração de Fósforo Inicial mg/m3 0,16 0,91 3,6 4,6 0,01 2,83 10,9 15,8 11,3 4,9 30 30 5,3 

Concentração de Fósforo Final mg/m3 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Profundidade (m) 24,2 32,7 37,9 37,8 32,2 19,8 24,3 20,9 20,8 23,6 22,2 17,9 29,8 

Tempo Detenção (Mês) 0,9 2,5 3,1 4,0 6,1 6,1 4,3 5,6 6,1 6,1 6,1 3,5 4,4 

Área (ha) 56,87 160,69 217,36 76,36 59,65 59,12 68,17 28,35 74,14 96,54 27,24 46,72 46,52 

 

Tabela 08 - Produção, número de gaiolas (cenário I) e percentual de ocupação, área efetivamente usada e área demarcada de cada polígono no reservatório de São Simão. 

 
Pol 1 Pol 2 Pol 3 Pol 4 Pol 5 Pol 6 Pol 7 Pol 8 Pol 9 Pol 10 Pol 11 Pol 12 Pol 13 Pol 14 TOTAL 

Biomassa Total de peixes (ton/ano) 3.069,8 4.317,5 4.974,8 1.266,1 658,8 363,8 518,2 104,4 328,2 650,9 0,0 0,0 539,3 234,3 17.026,0 

m2 de gaiola 30.698,2 43.175,4 49.748,0 12.660,9 6.588,2 3.637,6 5.181,7 1.044,5 3.282,1 6.508,6 0,0 0,0 5.392,6 2.342,6 170.260,4 

Número de Gaiolas 7.674,6 10.793,8 12.437,0 3.165,2 1.647,0 909,4 1.295,4 261,1 820,5 1.627,1 0,0 0,0 1.348,2 585,7 42.565,1 

% da Área do Polígono Aquícola Ocupado 5,4 2,7 2,3 1,7 1,1 0,6 0,8 0,4 0,4 0,7 0,0 0,0 1,2 0,4 17,5 

Área a ser Requerida (5 em %) 27,0 13,4 11,4 8,3 5,5 3,1 3,8 1,8 2,2 3,4 0,0 0,0 5,8 1,8 87,6 

Área de Zoneamento m2 153.491,2 215.876,9 248.740,1 63.304,3 32.940,9 18.187,9 25.908,7 5.222,4 16.410,4 32.542,8 0,0 0,0 26.963,2 11.713,2 851.302,1 

Área em Hectares (ha)  15,3 21,6 24,9 6,3 3,3 1,8 2,6 0,5 1,6 3,3 0,0 0,0 2,7 1,2 85,1 

Área Delimitada (ha) 56,87 160,69 217,36 76,36 59,65 59,12 68,17 28,35 74,14 96,54 27,24 46,72 46,52 63,78 1.081,5 
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Considerações sobre os modelos de capacidade de suporte apresentados  

Os dois modelos apresentados divergiram muito nos valores finais de produção prevista 

para os quatorze polígonos demarcados no reservatório de São Simão. O modelo zootécnico 

previu uma produção total anual da ordem de 77.276 toneladas por ano enquanto o modelo de 

Dillon & Rigler apresentou um valor total de apenas 17.026 toneladas ao ano. Essa diferença se 

justifica tendo em vista os seguintes fatores: 

 
(a)  o reservatório de São Simão apresenta valores de fósforo total muito mais elevados 

que outros reservatórios do sudeste já estudados pelo LGAR-UFMG (Três Marias, Furnas, Nova 

Ponte); as maiores concentrações de fósforo limitam muito os valores finais de produção 

previstos pelo modelo de Dillon & Rigler; 

 
(b) os tempos de residência (detenção) nos braços laterais do reservatório de São Simão 

são muito elevados; 
 
(c) utilizamos, no presente estudo, valores mais realistas de conteúdo de fósoforo na 

ração. O valor tradicionalmente usado de 0,5% foi abandonado pelo valor mais realista o valor de 

0,8% tomado a partir de consultas com especialistas que trabalham na área de produção de 

rações para Aquicultura no Brasil (com. pess. Prof. Wilson Boscolo, da UNIOESTE, Toledo, PR); 

 
(d) optamos por usar, uma taxa de sedimentação da ordem de  0,8% ao invés do valor 

traicionalmente usado de 0,77% considerando sobretudo as temperaturas mais elevadas 

registradas no reservatório de São Simão, se comparadas aos reservatórios de Furnas, Três 

Marias e Nova Ponte; 

(e) os valores elevados de produção previstos pelo modelo zootécnico para os braços 

laterais não puderam ser sustentados pelo modelo de Dillon & Rigler. Os polígonos 11 e 12 

ficaram impedidos de produzir devido às suas concentrações mais elevadas de fósforo total. No 

entanto, optamos por manter esse dois polígonos devido ao fato de que eles estão situados em 

duas pequenas sub-bacias de captação. Medidas localizadas de gestão ambiental poderão 

facilmente reverter esse quadro em um breve futuro. 

 

Acreditamos, ainda, que há necessidade de se rever, através de estudos experimentais 

as taxas de sedimentação, os coeficientes de conversão alimentar, e os valores médios de 

fósforo na biomassa de tilápias para um melhor ajuste do modelo de Dillon & Rigler à realidade 

do reservatório de São Simão. Esses estudos poderiam ser contratados pelo Ministério da Pesca 
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e deveriam ser executados por diferentes universidades brasileiras observando as diferenças 

regionais do país. 

É interressante notar que, apesar da baixa capacidade de suporte prevista nesse estudo, 

o reservatório de São Simão pode, hoje, ser considerado um dos reservatórios mais produtivos 

em termos de produção de peixes em tanques rede do sudeste do Brasil. Acreditamos que uma 

melhor gestão ambiental das diferentes sub-bacias que compõem o reservatório, particularmente 

uma gestão voltada à uma diminuição da carga externa de fósforo, poderá resultar em melhoras 

específicas, com uma melhoria a curto prazo, da qualidade de água de todo o reservatório. 
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Um total de quatorze polígonos foram demarcados no Reservatório de São Simão (Tabela 1). 

Essas áreas totalizam 1.081 ha. Se considerarmos que a área inundada desse Reservatório é de 

71.200ha, a área comprometida com os polígonos demarcados compromete cerca de 1,52% da 

superfície total do Reservatório. Esse porcentual não está em desacordo com a Instrução Normativa 

Interministerial n°6, de 31 de maio de 2004 (BRASIL, 2004). Ao delimitar um parque, apenas uma 

pequena parte dessa área será efetivamente usada para a instalação de unidades de produção 

(tanques ou gaiolas). Em média, cerca de 12% da área total de um parque aquícola irá efetivamente 

ser usada para a instalação de gaiolas, no máximo, mas no presente estudo esse percentual foi muito 

menor (Cap. X).  

A maior parte da superfície delimitada será usada para a circulação, para o manejo e para 

garantir um espaçamento mínimo entre as linhas de tanques-rede. A seguir, foi feito um agrupamento 

dos polígonos em cinco parques aquícolas. A escolha desses parques levou em consideração, além de 

todos os fatores restritivos descritos, a qualidade ambiental das águas, a batimetria, a hidrodinâmica e 

a realidade socioeconômica existente.  

Uma questão fundamental, no caso do Reservatório de São Simão, é a existência de extensas 

áreas cobertas pelos paliteiros, áreas com afloramento parcial da vegetação ripária original submersa 

(Cap. II). Essas áreas dificultam ou mesmo impedem a implementação dos parques, porque, além de 

oferecer grande risco à navegação, são locais propensos ao desenvolvimento de macrófitas, ao 

aparecimento de bloomsde fitoplâncton e, ainda, são áreas muito usadas pela ictiofauna nativa, como 

refúgio, e também como sítios de reprodução. 

A equipe do LGAR-UFMG visitou cada um dos polígonos selecionados e optou por remarcar 

alguns deles exatamente para evitar a proximidade ou mesmo a presença de paliteiros dentro das 

áreas demarcadas (Cap. II). Esses polígonos receberam o sufixo REM. O mapeamento do uso do solo 

e também dos empreendimentos aquícolas mostrou de forma inequívoca a grande vocação dos 

municípios lindeiros do lado goiano para a prática da aquicultura intensiva em tanques-rede. Esses 

empreendimentos multiplicam-se em grande velocidade e muitos dos já existentes estão com planos de 

ampliação ou já realizaram investimentos nesse sentido. No entanto, muitos desses empreendimentos 

estão localizados em áreas pouco adequadas para a prática da aquicultura sustentável e de grande 

porte. De modo geral, ele localizam-se em áreas densamente ocupadas, em locais muito rasos e com 

problemas de eutrofização já existentes mesmo antes de sua instalação. Não foi possível delimitar 

parques junto ou nas proximidades de áreas onde já é intenso o desenvolvimento de projetos de 

tanques-rede. A maioria desses projetos, está situada perto da ponte sobre o braço do Rio dos Bois, 

próximo à cidade de Inaciolândia, região conhecida com um histórico de má qualidade de água.  
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Tabela 1 - Polígonos demarcados no Reservatório de São Simão, Minas Gerais/Goiás. 

 

 

 

 

 

 P1   P2   P3   P4     

Polígono LAT (Y) LONG (X) LAT (Y) LONG (X) LAT (Y) LONG (X) LAT (Y) LONG (X) Mantido Perímetro Área 

Pol 1  7925759,712 569583,394 7923940,210 568839,103 7924051,249 568571,949 7925870,751 569316,241 REM 4,51 56,87 

Pol 2  7927325,736 569749,429 7930429,348 571616,418 7930656,693 571234,064 7927556,526 569370,520 ORIG 8,13 160,69 

Pol 3 7919327,305 566525,255 7922627,261 568047,782 7922875,274 567500,086 7919575,319 565981,004 ORIG 8,47 217,36 

Pol 4  7917700,036 562085,510 7917772,596 563910,508 7918192,566 563890,719 7918117,807 562070,119 REM 4,49 76,36 

Pol 5 7920458,009 557962,765 7919048,294 558745,557 7919237,748 559064,185 7920647,463 558280,532 ORIG 3,96 59,65 

Pol 6 7921648,989 553993,690 7921168,464 555533,439 7921519,816 555647,112 7921996,897 554109,085 ORIG 3,96 59,12 

Pol 7  7945521,363 600463,469 7947049,525 600730,428 7947124,284 600390,270 7945596,122 600124,173 REM 3,98 68,17 

Pol 8  7947711,361 600484,130 7948064,268 601476,885 7948327,023 601413,120 7947973,018 600421,464 REM 2,64 28,34 

Pol 9 7926671,765 601805,366 7925924,546 603823,556 7926242,289 603953,912 7926990,672 601935,722 ORIG 4,99 74,14 

Pol 10 7931365,746 599380,977 7929685,084 600388,908 7929934,157 600810,237 7931617,147 599804,634 ORIG 4,90 96,54 

Pol 11 7938512,050 578548,455 7937759,011 578657,861 7937805,566 579016,340 7938558,605 578903,442 ORIG 2,23 27,24 

Pol 12  7935571,825 573699,534 7935866,463 573985,377 7936662,427 573176,222 7936367,788 572885,981 REM 3,09 46,72 

Pol 13  7932083,440 577105,464 7932431,949 577370,419 7933079,493 576529,381 7932729,885 576262,227 REM 3,00 46,52 

Pol 14  7907845,046 551979,858 7908409,036 553019,887 7908882,876 552764,827 7908319,985 551724,798 REM 3,44 63,78 

         TOTAL 61,79 1081,50 
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A região é muito afetada pela presença de macrófitas flutuantes e está sujeita a sofrer com o 

deplecionamento do Reservatório em épocas de grandes secas. A maioria desses empreendimentos 

está localizada próximo a pousadas, chácaras, bares e restaurantes. Dessa forma o Parque Aquícola 

dos Bois foi alocado mais a jusante dos empreendimentos citados exatamente para evitar futuros 

conflitos com outros usuários do Reservatório. 

Na Figura 8 podem ser visualizadas as vias de acesso aos Parques Aquícolas demarcados no 

Reservatório de São Simão. 

 

Parque Aquícola “Santa Vitória” 
 

O Parque Aquícola Santa Vitória é o único demarcado no eixo central de um grande 

reservatório mineiro (Fig. 1). Essa demarcação segue uma nova tendência do MPA que foi proposta no 

evento “Aquicultura em Águas da União: produção sustentável no Brasil”, evento realizado entre os 

dias 22 e 23 de novembro de 2012 no MPA, em Brasília, dentro do Programa Brasil-Noruega para 

Pesca e Aquicultura. São vários os fatores que sustentam a proposta desse Parque Aquícola: 

 

a) vazões mensuradas no eixo central do Reservatório de São Simão são pelo menos uma ordem 

de magnitude maior do que aquelas verificadas nos braços desse Reservatório; 

 

b) áreas pré-selecionadas no eixo central apresentam elevadas profundidades médias e boa 

qualidade de água, com os menores valores de fósforo e nitrogênio e Clorofila-a; 

 

c) áreas pré-selecionadas são próximas o suficiente da margem e não ficam propriamente na 

faixa central, o que não impede a navegação normal no canal central do Reservatório; 

 

d) estudos de monitoramento ambiental que têm sido conduzidos em áreas aquícolas localizadas 

nos braços dos Reservatórios de Três Marias e Furnas já demonstram que o risco de 

eutrofização é bem maior nessas regiões. 

 

O Parque Santa Vitória é composto pelos polígonos 1, 2, 3 e 4 REM, totalizando uma área de 

511,28 ha. A soma dos perímetros de todos esses polígonos é de 25,60 km. Todos os polígonos estão 

situados de fronte ao município de Santa Vitória. Em cada um desses polígonos foi feita uma batimetria 

detalhada.  
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Como exemplo, iremos destacar o polígono 3, um dos maiores polígonos demarcados no 

presente estudo. As coordenadas dos vértices do polígono 3 podem ser vistas na Tab. 1. A localização 

exata do polígono dentro do Reservatório pode ser vista na Figura 2. A morfometria detalhada do 

polígono 3 está descrita na Tabela 2 e a sua batimetria está representada na Figura 3. O polígono 3 

possui uma área de 217,3 ha e uma profundidade média de 37,9 m. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 - Parque Aquícola Santa Vitória formado pelos polígonos aquícolas 1,2,3 e 4 REM, Reservatório de São 
Simão, MG-GO. NOTA: Em destaque os limites do município de Santa Vitória, MG. Os símbolos em verde indicam 
locais ondejá existem empreendimentos aquícolas. 
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Figura 2 - Mapa de localização geográfica (UTM – WGS 84) do polígono 3 no Reservatório de São Simão, GO. 

 

 

Tabela 2 - Dados morfométricos do polígono 3. 

Variáveis Valor 

Área (ha) Perímetro (km) 

Comprimento máximo (m) 

Largura máxima (m) 

Profundidade máxima (m) 

Profundidade média (m) 

217,36 

8,46 

3.634 

598 

44,9 

37,9 
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Figura 3 - Mapa batimétrico do polígono 3 no Reservatório de São Simão, GO. 

 

 

Parque Aquícola Ipiaçu 

 
O Parque Aquícola de Ipiaçu é formado pelos polígonos 9 e 10 que perfazem uma área total de 170, 68 

ha (Fig. 4). O perímetro dos dois polígonos soma 9,89 km. Os polígonos situam-se no braço formado pelos Rios 

Prata e Tijuco do lado de Minas Gerais. Eles stão localizados sobre a divisa dos municípios de Santa Vitória e 

Ipiaçu, MG. O acesso aos polígonos é facilitado por existir nas redondezas um povoado com estradas de acesso 

(Fig. 8). 
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Parque Aquícola dos Bois 

 
O Parque Aquícola dos Bois é também formado por dois polígonos 7REM e 8REM (Fig. 5). Os dois 

polígonos somados atingem uma área total de 96,51 ha e um perímetro de 6,62 km. O Parque está localizado na 

porção terminal do braço do Rio dos Bois. Esse braço é parte integrante da maior sub-bacia do Reservatório e 

divide os municípios goianos de Inaciolândia e Gouvelândia. 

  

 

Figura 4 - Parque Aquicola Ipiaçu formado pelos polígonos aquícolas 9 e 10 - Reservatório de São Simão, MG-
GO. NOTA: Em destaque, parte dos limites geográficos dos municípios mineiros de Santa Vitória (em marrom) e 
de Ipiaçu (verde). Os símbolos em verde indicam empreendimentos aquícolas em funcionamento. 
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Figura 5 - Parque Aquícola dos Bois, formado pelos polígonos 7 REM e 8 REM - Reservatório de São Simão. 
NOTA: Em destaque, parte dos limites dos municípios de Gouvelândia, GO (marrom) e Inaciolândia, GO (verde 
claro). Os símbolos em verde indicam locais onde já existem empreendimentos aquícolas. 
 
 

Parque Aquícola do Ronda 

 
Esse Parque é formado pelos polígonos 11, 12REM e 13 REM que totalizam uma área de 

120,48 ha e formam, no seu conjunto, um perímetro de 8,32 km (Fig. 6). Os polígonos 11 e 12 REM 

estão localizados em pequenos braços do lago goiano. O polígono 12 REM está localizado no 

município de Quirinópolis, e o polígono 11, por sua vez, está situado na divisa dos municípios de 

Quirinópolis e Gouvelândia. O polígono 13 REM está localizado em um pequeno braço localizado no 

município de Santa Vitória, MG. Existem várias estradas vicinais que dão acesso aos polígonos desse 

Parque (Fig. 8). 

 

Parque Aquícola Alegre 

 
O Parque Aquícola Alegre é formado pelos polígonos 5, 6 e 14 REM, totalizando uma área de 

182,55 ha e um perímetro total de 11,36 km (Fig. 7). Os dois primeiros polígonos desse Parque estão 
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situados no braço formado pelo Rio Alegre que situa-se no município de Paranaiguara; já o polígono14 

REM situa-se no eixo central, em área próxima à margem goiana, no município de São Simão. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 - Parque Aquícola do Ronda, formado pelos polígonos 11, 12 REM, 13 REM, Reservatório de São 
Simão NOTA: Em destaque, parte dos limites geográficos dos municípios goianos de Quirinópolis (marrom), 
Gouvelândia (azul) e de Santa Vitória, MG (verde). Os símbolos em verde indicam locais onde já existem 
empreendimentos aquícolas. 
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Figura 7 - Parque Aquícola "Alegre" formado pelos polígonos aquícolas 5,6 e 14 REM - Reservatório de São 
Simão.NOTA: Em destaque os limites dos municípios goianos de São Simão (marrom-violeta) e Paranaiguara 
(verde-azulado). Os símbolos em verde indicam locais onde já existem empreendimentos aquícola. 
 
 

Acessibilidade 

 

Todos os parques aquícolas propostos para o reservatório de São Simão podem ser 

acessados por estradas vicinais já existentes.  A Fig 8, a seguir, sumariza pesquisas em campo, com 

posterior geo-espacialização, realizada com o objetivo de determinar as principais vias de acesso por 

estradas vicinais aos parques aquícolas demarcados no reservatório de São Simão. 
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Figura 8 – Vias de Acesso do Reservatório de São Simão, Minas Gerais/Goiás. 
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Figura 9 - Sub-bacias dos principais tributários do reservatório de São Simão.
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Tabela 3 – Áreas das principais sub-bacias formadas pelos tributários do reservatório de São Simão. 

Sub bacia Área (Km²) 

1 33,643 

2 22,788 

3 2.337,706 

4 121,421 

5 1.344,164 

6 12,396 

7 194,184 

8 23,933 

9 131,363 

10 34.644,135 

11 68,888 

12 47,177 

13 8,563 

14 54,504 

15 17,473 

16 68,673 

17 34,400 

18 2,121 

19 12,879 

20 14,708 

21 287,509 

22 5,952 

23 309,340 

24 67,638 

25 1.213,295 

26 4,189 

27 16,399 

28 312,355 

29 14,845 

30 34,201 

31 63,621 

32 18,142 

33 12,920 

34 17,089 

35 16,810 

36 201,631 

37 8,504 

38 25,408 

39 13,750 

40 292,224 

41 14.257,419 
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42 151,386 

43 27,400 

44 87,381 

45 8,058 

46 11,947 

47 20,684 

48 46,017 

49 66,500 

50 3,893 

51 10,057 

52 12.326,629 

53 140,949 

54 60,871 

55 22,510 

56 1.387,506 

57 68,381 

58 12,413 

59 18,994 

60 198,401 

61 4,143 

62 19,907 

63 9,173 

64 29,317 

65 118,582 

66 8,993 
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Áreas de influência indireta dos parques aquicolas do reservatório de São Simão 
 
 

A figura 9 traz a representação das principais sub-bacias formadas pelos tributários do reservatório de 

São Simão. As maiores sub-bacias são formadas pelos rios dos Bois, rio Meia Ponte e pelos rios Tijuco-Prata 

(Tab. 03). Como foi visto anteriormente, a grande superfície ocupada por essas sub-bacias hospeda um mosaico 

de diferentes usos do solo o que garante um enorme impacto na qualidade de água desses braços (Cap. III). 

É importante destacar que foi uma estratégia do presente estudo, a demarcação de polígonos aquícolas 

no eixo central do reservatório. Para que essa demarcação fosse feita, uma série de fatores foram levados em 

consideração. Dentre eles, podemos ainda destacar a escolha de regiões afetadas por sub-bacias de pequeno 

porte o que garante menores impactos externos advindos de usos do solo na bacia. 

No presente estudo, estamos propondo que as áreas de influência indireta dos parques aquícolas 

sejam aquelas formadas pelas respectivas sub-bacias nas quais estão incluídos todos os polígonos de cada um 

dos parques, respectivamente. No caso específico dos parques aquícolas dos Bois e de Ipiaçu, essa área de 

influência indireta deve ser restrita à porção inferior da bacia, estando ela delimitada pelo início do trecho lêntico 

desses rios. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 O projeto “Ordenamento Sustentável da Atividade de Aquicultura no Reservatório de São 

Simão, Minas Gerais/Goiás” teve como objetivo a execução de um estudo multidisciplinar visando à 

demarcação de áreas propícias para o desenvolvimento de projetos de aquicultura intensiva – 

tanques-rede – no reservatório da Usina Hidrelétrica (UHE) de São Simão. Para apresentar os 

resultados deste projeto para a população do entorno do reservatório e demais interessados, 

principalmente os piscicultores, foi organizado o evento “Lançamento do Pólo Aquícola no 

Reservatório de São Simão”. 

 O presente relatório refere-se à descrição deste evento, que foi realizado no dia 3 de maio de 

2013 em Gouvelândia/GO, município em que há a maior concentração de piscicultores que utilizam 

o reservatório de São Simão para a realização de suas atividades.  

 O evento além de contar com a apresentação geral do projeto e dos importantes resultados 

obtidos, contou com palestra sobre os projetos de piscicultura já implantados no reservatório 

(diagnóstico da piscicultura) e sobre as boas práticas de manejo em piscicultura e com diversos 

debates sobre o assunto. Ainda foram apresentados durante o evento, em forma de pôster, os 

resultados das diversas etapas do projeto. 

 Foram registrados 77 (setenta e sete) participantes no evento. Dentre eles, estiveram 

presentes autoridades como prefeitos, vereadores, funcionários da EMATER/GO, secretários da 

agricultura e meio ambiente, empresários do ramo, entre outros. Além destes, muitos 

piscicultores/pescadores e estudantes da área compareceram.  

 

1. OBJETIVO GERAL 

Apresentar e divulgar o projeto de forma geral para a população do entorno do reservatório, 

piscicultores e demais interessados. 

 

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Apresentar os parques aquícolas definidos para o reservatório de São Simão; 

 Apresentar os resultados obtidos em cada etapa do projeto através de exposição dos pôsteres 

de integrantes do projeto; 

 Incentivar a prática sustentável da atividade de piscicultura em reservatórios; 
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 Conscientizar a população, principalmente os piscicultores, sobre as boas práticas de manejo 

na piscicultura. 

 

2. DATA E LOCAL 

Data: 3 de Maio de 2013 - Sexta-feira 

       Local: Câmara Municipal de Gouvelândia - Presidente:Sr. Vital Pereira de Araújo 

Endereço e contatos: 

Av. Longuinho Lemes do Prado, nº 26 - Centro  

Gouvelândia - GO - CEP: 75865-000  

Telefones: (64) 3653-1107/3653-1261 

Capacidade do local: 80-100 pessoas 

 

3. CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÕES 

Horário Palestra & Palestrante 

19:00 

Abertura e Composição da Mesa: 
 

 Sr. José do Nascimento Januário – Prefeito de Gouvelândia/GO 

 Sr. Vital Pereira de Araújo – Vereador e Presidente da Câmara Municipal de 
Gouvelândia/GO 

 Sr. Plínio Pereira Paulino – Vereador 

 Sr. Sérgio Martins de Oliveira - Engenheiro Agrônomo e Gerente da EMATER/GO 

 Sra. Ana Paula Aparecida de Oliveira Assis - Engenheira Ambiental da empresa 
SEIVA Consultoria e Projetos Ambientais Ltda. – Quirinópolis/GO 

 Sra. Grazielly Vieira Cintra - Geógrafa da empresa SEIVA Consultoria e Projetos 
Ambientais Ltda. – Quirinópolis/GO 

 Sra. Elizabeth Lomelino Cardoso – Bióloga, Mestre e Aquicultura e Pesquisadora da 
EPAMIG 

 Sr. Ricardo Motta Pinto Coelho – Biólogo, Doutor e Limnologia, Professor da UFMG e 
Coordenador do Projeto 

19:10 
Apresentação geral do projeto “Ordenamento Sustentável da Atividade de Aquicultura no 
Reservatório de São Simão, Minas Gerais/Goiás” – Prof. Dr. Ricardo Motta Pinto Coelho – 
UFMG 

19:50 
Ordenamento da piscicultura no Reservatório de São Simão, Minas Gerais/Goiás e Boas 
Práticas de Manejo em Piscicultura – Elizabeth Lomelino Cardoso – EPAMIG 

20:30 Tempo reservado para manifestações dos presentes, seguido por debates 

21:00 Coffee Break e exposição dos pôsteres dos integrantes do projeto 

21:30 Encerramento 
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4. LISTA DE TRABALHOS APRESENTADOS EM FORMA DE PÔSTER NO 

EVENTO 

 
CUNHA, F. C.; GOMES, A.P.P.;FERNANDES, G.P.; RIBEIRO, L.O.;ELIAS, E.C; SANTOS, 
S.;MORAIS JR., C. A.; PINTO-COELHO, R.M.Diferentes formas de entrada de nitrogênio no 
reservatório de São Simão: uma abordagem multivariada. Lançamento do Pólo Aquícola no 
Reservatório de São Simão. Gouvelândia/GO. 3 de maio de 2013. 

 
ELIAS, E. NETO, J.F.B.; PINTO-COELHO, R.M.; RIBEIRO, L.O.;ISLA, L.A.S;CUNHA, 
F.C.;SANTOS, S.;GOMES, A.P.P.;FERNANDES, G.P. Medidas de vazão por ADCP no 
reservatório de São Simão e suas implicações nas estimativas de capacidade de suporte 
para a aquicultura intensiva.Lançamento do Pólo Aquícola no Reservatório de São Simão. 
Gouvelândia/GO. 3 de maio de 2013. 

 
FEIDEN, I.F.; CUNHA, F.C.; PINTO-COELHO, R.M.Capacidade de Suporte dos Parques 
Aquícolas de São Simão (modelo zootécnico). Lançamento do Pólo Aquicola no Reservatório de 
São Simão. Gouvelândia/GO.  3 maio de 2013. 

 
FEIDEN, I.F.; OLIVEIRA, J.D.S.; FEIDEN, A.; DIEMER, O.; GASPARRIN, L.J. Qualidade da água, 
capacidade de suporte e melhor período para criação de peixes em tanques-rede no 
reservatório de Salto Caxias.Lançamento do Pólo Aquicola no Reservatório de São Simão. 
Gouvelândia/GO.  3 maio de 2013. 

 
FERNANDES, G.P.; ELIAS, E.C; CUNHA, F.C.; GOMES, A.P.P.; ISLA, L.A.S; SANTOS, A.C.P.; 
RIBEIRO, L.O.; SANTOS, S.; PINTO-COELHO, R.M. Impactos dos padrões de usos do solo na 
distribuição espacial das concentrações sub-superficiais de Clorofila-a no reservatório de 
São Simão (MG-GO). Lançamento do Pólo Aquicola no Reservatório de São Simão. 
Gouvelândia/GO.  3 maio de 2013. 
 
GOMES, A. P. P.; R. M. PINTO-COELHO. MORAIS JR., C. A.; CUNHA, F.C.; FERNANDES, G.P.; 
RIBEIRO, L.O.; JUNIOR, R.M.F.Valores de fósforos totais nas águas do reservatório de São 
Simão – MG/GO. Lançamento do Pólo Aquicola no Reservatório de São Simão. Gouvelândia/GO. 
3 maio de 2013. 

 
GOMES, A. P. P.; R. M. PINTO-COELHO. MORAIS JR., C. A.; CUNHA, F.C.; FERNANDES, G.P.; 
RIBEIRO, L.O.; JUNIOR, R.M.F.Valores de transparência das águas do reservatório de São 
Simão – MG/GO. Lançamento do Pólo Aquícola no Reservatório de São Simão. Gouvelândia/GO. 
3 de maio de 2013. 

 
GOMES, A. P. P.; R. M. PINTO-COELHO. MORAIS JR., C. A.; CUNHA, F.C.; FERNANDES, G.P.; 
RIBEIRO, L.O.; JUNIOR, R.M.F.Valores de turbidez nas águas do reservatório de São Simão – 
MG/GO. Lançamento do Pólo Aquicola no Reservatório de São Simão. Gouvelândia/GO. 3 maio de 
2013. 

 

ISLA, L.A.S.; PINTO-COELHO, R.M.; CUNHA, F.C.; GOMES, A.P.P.; FERNANDES, G.P.; 
RIBEIRO, L.O.;SANTOS, S. Evidência da contaminação por metais e inseticidas nos peixes 
do reservatório de São Simão (MG-GO) com implicações para a implantação dos parques 
aquícolas previstos.Lançamento do Pólo Aquicola no Reservatório de São Simão. 
Gouvelândia/GO. 3 maio de 2013. 
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ISLA, L.A.S.; PINTO-COELHO, R.M. Análise de biomarcadores bioquímicos e concentração de 
metais em mexilhões Perna perna (Linné, 1758)cultivados no litoral central de Santa 
Catarina. Lançamento do Pólo Aquicola no Reservatório de São Simão. Gouvelândia/GO. 3 maio 
de 2013. 

 
RIBEIRO, L.O.; CUNHA, F.C.; ELIAS, E.C.; SANTOS, S.; GOMES, A.P.P.; FERNANDES, G.P.; 
PINTO-COELHO, R.M.; MORAIS JR., C.A. Identificação de fontes poluidoras no Reservatório 
de São Simão MG/GO: Uma análise dos parâmetros de amônia e nitrato. Lançamento do Pólo 
Aquícola no Reservatório de São Simão. Gouvelândia/GO. 3 maio de 2013. 

 
SANTOS, A.C.P.; RESENDE, M.A.; CUNHA, F.C.; GOMES, A.P.P.; FERNANDES, G.P.; RIBEIRO, 
L.O.; ELIAS, E.C.; SANTOS, S.; ISLA, L.A.S; PINTO-COELHO, R.M. Poluição por esgotos 
domésticos e a qualidade da água do reservatório da UHE São Simão: os parâmetros DQO, 
DBO e E. coli. Lançamento do Pólo Aquícola no Reservatório de São Simão. Gouvelândia/GO. 3 
de maio de 2013. 

 
SANTOS, S. ELIAS, E. NETO, J.F.B.; RIBEIRO, L.O.;CUNHA, F.C.;GOMES, A.P.P.;FERNANDES, 
G.P.;PINTO-COELHO, R.M.Batimetria no reservatório de São Simão e suas implicações da 
morfometria do reservatório nas estimativas de capacidade de suporte para a aquicultura 
intensiva.Lançamento do Pólo Aquícola no Reservatório de São Simão. Gouvelândia/GO. 3 de 
maio de 2013. 

 

5. LISTA DOS PRESENTES 

PARTICIPANTES DO EVENTO 

Nome  Município Profissão E-mail ou Telefone 

Boris Brinez São Paulo Biólogo boris@aquicverde.com 

César Pinzon São Paulo Engenheiro de Pesca cesar.p@aquicverde.com 

Ana Carolina Pimentel 
Santos 

Belo 
Horizonte 

Estudante de Ciências 
Biológicas  

anacarolina_ps@hotmail.com 

Lourival Gomes Jardim São Simão Técnico em 
Agropecuária 
/EMATER/GO 

marronzim@emater.gov.br 

João Carlos de Deus Paranaiguara Torneiro Mecânico (64) 8404-6334 

Dider Ramos da Costa Quirinópolis Mestre de obras (64) 9648-0593 

José Gervásio M. Neto Gouvelândia Médico Veterinário (64) 9262-1795 

Patrick E. Dias de Lima Belo 
Horizonte 

Estudante de 
Aquicultura 

ambientereis@hotmail.com 
(31) 9288-0617 

Fábio Carvalho de Souza Quirinópolis Agropecuarista (64) 9963-4128 

Elizabeth Botamed 
Montagna Pinto 

Inaciolândia Aquicultora (64) 9229-6951 

Elbo Lacerda Ramos Rio Verde Professor elramoslacerda@gmail.com 

Elizabeth Lomelino 
Cardoso 

Belo 
Horizonte 

Bióloga elomelinoc@epamig.br 

Mariana A. Resende Belo 
Horizonte 

Bióloga m.resende@hotmail.com 

Valdete A. Jardim São Simão Do lar valdeteojardim@hotmail.com 

Regina M. Alves Ferreira Belo Bióloga ferreiraregina1@hotmail.com 
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PARTICIPANTES DO EVENTO 

Nome  Município Profissão E-mail ou Telefone 

Horizonte 

João de Almeida 
Domingues 

Paranaiguara Pescador (64)3655-1287 

Vital Pereira de Araújo Gouvelândia Vereador (64)9251-5753 9192-5753 
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Marco Antônio de Lima Gouvelândia Pescador (64) 9253-6687 

Elienai Lacerda Quirinópolis Piscicultor (64)9661-4761 8408-0800 

Sérgio Martins de Oliveira Quirinópolis Engenheiro Agrônomo (64) 3651-1463 
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EMATER/GO 

(64) 3651-1462 
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EMATER/GO 

(64) 3655-2177 
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PARTICIPANTES DO EVENTO 

Nome  Município Profissão E-mail ou Telefone 
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Estudante de 
Aquacultura 

(31) 9731-6356 

Aloízio P.P. Gomes Belo 
Horizonte 

Ecólogo (31) 9742-6210 

Iago Fernandes Gouveia Belo 
Horizonte 

Estudante de 
Aquacultura 

Iago.aqua@hotmail.com 

Itamar Luis Pinto Inaciolândia Piscicultor (64) 9233-8800 

Arnaldo Abadio F. Lima Rio Verde Gerente de Produção (64)9236-7489 

Leonardo Tucineli Quirinópolis Advogado (64)3651-5371 

Decio Donizete Feiz Inaciolândia Lavrador (64) 9272-3397 

João Batista Rodrigues 
da Silva 

Gouvelândia Comerciante (64) 9233-3116 

Manoel Cândido Martins Gouvelândia Lavrador (64) 9292-8309 

Maria Aparecida Silva 
Pereira 

Gouvelândia Pescadora (64) 9223-8867 

Rosilene Soares da Silva Gouvelândia Pescadora (64) 9245-7425 

Assis Conceição Lima Gouvelândia Diarista (64) 9273-1043 

Ricardo Pereira de Lima Gouvelândia  Operador industrial (64) 9238-6004 

Divina Rafael de Souza 
Ramos 

Rio Verde Cabelereira  (64) 3622-1231 

Halisson Gomes de 
Oliveira  

Gouvelândia Piscicultor (64) 9298-5570 

José Neto Garcia Gouvelândia Lavrador (64) 9211-6181 

Adriana Alves da Silva Inaciolândia Aquicultora (64) 9999-7740 

Maria Rosa Martins Teles Gouvelândia Conselheira/Aquicultora (64) 9253-1370 

Elino Camargo Teles Gouvelândia Aquicultor (64)9294-6695 

Gilmar Pereira da Silva Gouvelândia Serviço Geral (64) 9242-8726 

Gilmar Martins Inaciolândia Aquicultor (64) 9243-9551 

Antônio Adriano da Silva 
Santos 

Inaciolândia Aquicultor (64) 9227-6585 

Grazielly Vieira Cintra Quirinópolis Geógrafa  (64) 3651-6870 

Ana Paula Aparecida de 
O. Assis 

Quirinópolis Engenheira Ambiental (64) 3651-6870 

Carmem Lúcia Januário 
Mortoza 

Gouvelândia  Funcionária Pública (64) 3653-1116 

Janaína Mendes Parreira Gouvelândia Estudante de 
Administração 

(64)9285-4880  
jana.jmp@hotmail.com 

Ricardo Motta Pinto 
Coelho 

Belo 
Horizonte 

Biólogo e Professor 
UFMG 

rmpc@globo.com 

Irineu Feiden Belo 
Horizonte 

Biólogo  Irineu.feiden@gmail.com 

Alberto Saenz Belo 
Horizonte 

Engenheiro de Pesca  alberto.saenz2007@gmail.com 

Cid Antônio Morais Jr. Belo Técnico de cid@icb.ufmg.br 
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PARTICIPANTES DO EVENTO 

Nome  Município Profissão E-mail ou Telefone 

Horizonte Laboratório/ICB-UFMG 

TOTAL: 77  

 

6. LISTA DE AUTORIDADES PRESENTES 

AUTORIDADES PRESENTES 

Nome Profissão 

José do Nascimento 
Januário 

Prefeito de Gouvelândia/GO 

Vital Pereira de Araújo Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Gouvelândia/GO 

Sérgio Martins de Oliveira Engenheiro Agrônomo e Gerente da EMATER/GO 

Ana Paula Aparecida de 
Oliveira Assis 

Engenheira Ambiental da empresa SEIVA Consultoria e Projetos 
Ambientais Ltda. – Quirinópolis/GO 

Grazielly Vieira Cintra Geógrafa da empresa SEIVA Consultoria e Projetos Ambientais Ltda. – 
Quirinópolis/GO 

Antônio Geraldo Silverino Funcionário da EMATER/GO 

Lourival Gomes Jardim Técnico em Agropecuária e Acessor Técnico da EMATER/GO 

Plínio Pereira Paulino Vereador 

Carlos Ulisses Leal Brito Técnico em Agropecuário e Acessor Técnico da EMATER/GO 

Manuel Dantas Araújo Funcionário da Prefeitura de Gouvelândia/GO 

Sílvio Superintendente de Meio Ambiente – Quirinópolis/GO 

Claudio Secretário de Agricultura – Quirinópolis/GO 

Marcos Dias Secretário Indústria e Comércio – Quirinópolis/GO 

César e Boris Engenheiro de Pesca e Biólogo da empresa AquicVerde – São 
Paulo/SP 

Ricardo Motta Pinto Coelho Biólogo, Doutor em Limnologia e Professor da UFMG 

Elizabeth Lomelino Cardoso Bióloga, Mestre em Aquicultura e Pesquisadora da EPAMIG 
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Foto 01. Abertura do evento com o Prefeito do município, 
Sr. José do Nascimento Januário. 

Foto 02. Abertura do evento com o Prefeito do município, 
Sr. José do Nascimento Januário. 

  
Foto 03.  Apresentação geral do projeto e dos resultados 
obtidos pelo Prof. Dr. Ricardo Motta Pinto Coelho – UFMG. 

Foto 04. Apresentação geral do projeto e dos resultados 
obtidos pelo Prof. Dr. Ricardo Motta Pinto Coelho – UFMG. 

  
Foto 05. Apresentação geral do projeto e dos resultados 
obtidos pelo Prof. Dr. Ricardo Motta Pinto Coelho – UFMG. 

Foto 06. Público do evento Lançamento do Pólo Aquícola 
no reservatório de São Simão. 

  
Foto 07. Apresentação geral do projeto e dos resultados 
obtidos pelo Prof. Dr. Ricardo Motta Pinto Coelho – UFMG. 

Foto 08. Apresentação geral do projeto e dos resultados 
obtidos pelo Prof. Dr. Ricardo Motta Pinto Coelho – UFMG. 
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Foto 09. Apresentação geral do projeto e dos resultados 
obtidos pelo Prof. Dr. Ricardo Motta Pinto Coelho – UFMG. 

Foto 10. Apresentação geral do projeto e dos resultados 
obtidos pelo Prof. Dr. Ricardo Motta Pinto Coelho – UFMG. 

  
Foto 11. Apresentação do trabalho de diagnóstico da 
piscicultura no reservatório de São Simão e discussão sobre 
boas práticas de manejo em piscicultura pela MsC. 
Elizabeth Lomelino Cardoso – EPAMIG. 

Foto 12. Apresentação do trabalho de diagnóstico da 
piscicultura no reservatório de São Simão e discussão sobre 
boas práticas de manejo em piscicultura pela MsC. 
Elizabeth Lomelino Cardoso – EPAMIG. 

  
Foto 13. Prof. Ricardo durante o debate sobre os temas 
abordados nas palestras. 

Foto 14. Alberto Isla durante o debate sobre os temas 
abordados nas palestras. 
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Foto 15. Equipe do projeto. Em pé, da direita para a 
esquerda: Prof. Ricardo, Cid Morais, Mariana Resende, 
Elizabeth Lomelino, Eliane Elias, Gabriela Pires, Ana 
Carolina Pimentel, Felipe Cunha, Aloízio Gomes, Regina 
Ferreira. Agachado, da direita para a esquerda: Alberto Isla 
e Irineu Feiden. 

Foto 16. Equipe do projeto e alunos do curso de graduação 
em Aquacultura da UFMG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



385 
 

Relatório do Projeto “Ordenamento Sustentável da Aquicultura no Reservatório de São Simão – MG/GO” 
Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios – LGAR 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG - Instituto de Ciências Biológicas – ICB  
Departamento de Biologia Geral – Sala 254 - Bloco I3 (Bloco I, 3° andar) - (31) 3409-2574 

8. ANEXOS 

ANEXO 01 – LISTA DE PRESENÇA DO EVENTO 
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ANEXO 02 – OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO E 
RESPECTIVO DEFERIMENTO 
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ANEXO 03 – MATERIAIS ELABORADOS PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO 
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4. EQUIPE TÉCNICA  
Projeto CNPq 561.725 – Edital 18/2010 

Alberto Saenz Isla 
Bolsista CAPES 
Doutorando em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre (ECMVS), UFMG 
Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios (LGAR) 
Departamento de Biologia Geral - ICB, UFMG 
Correio eletrônico: alberto.saenz@gmail.com 
 
 
Aloizio Pellinson 
Bolsista BDTI, CNPq 
Graduando em Ecologia, UNI-BH 
Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios (LGAR) 
Departamento de Biologia Geral - ICB, UFMG 
Correio eletrônico: aloiziopp@yahoo.com.br 
 
 
Ana Carolina Pimentel Santos 
Bolsista IC CNPq 
Graduanda em Ciências Biológicas, Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix 
Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios (LGAR) 
Departamento de Biologia Geral - ICB, UFMG 
Correio eletrônico: anacarolina_ps@hotmail.com 
 
 
Ângela Silva Miazaki 
Bolsista PIBIC/FAPEMIG/UEMG 
Graduanda em Geografia, UEMG - Frutal, MG 
 
 
Cid Antônio Morais Jr. 
Técnico especialista em Biologia 
Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios (LGAR) 
Departamento de Biologia Geral - ICB, UFMG 
Correio eletrônico: cid@icb.ufmg.br 

 
 
 
 
Eliane C. Elias 
Bolsista CNPq 
Mestranda em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre (ECMVS), UFMG 
Laboratório de Limnologia (LIMNEA), ICB, UFMG 
Departamento de Biologia Geral - ICB, UFMG 
Correio eletrônico: eliane_icb@yahoo.com.br 
 
 
Eliane Maria Vieira 
Engenheira Agrimensora UNIFEI, Dra., Profa Adjunta, Cartografia 
Campus de Itabira, MG 
Correio eletrônico: elianevieira@unifei.edu.br 
 
 
Elizabeth Lomelino Cardoso 
Bióloga, M.Sc. Aquicultura, Pesquisadora EPAMIG-DPPE 
Correio eletrônico: elomelinoc@epamig.br 
 
 
Felipe Cerqueira 
Bolsista IC CNPq 
Graduando em Aquicultura, UFMG 
Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios (LGAR) 
Departamento de Biologia Geral - ICB, UFMG 
Correio eletrônico: felipecerc@vet.grad.ufmg.br 
 
 
Gabriela Pires Fernandes 
Bolsista IC CNPq 
Graduanda em Aquicultura, UFMG 
Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios (LGAR) 
Departamento de Biologia Geral - ICB, UFMG 
Correio eletrônico: gabi_pfernandes@yahoo.com.br 
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Irineu Feiden 
Bolsista CAPES 
Doutorando em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre (ECMVS), UFMG 
Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios (LGAR/ICB/UFMG) 
Correio eletrônico: ape_assped@hotmail.com 
 
 
José Fernandes Bezerra Neto 
Pesquisador Colaborador, Prof. Adjunto LIMNEA 
Departamento de Biologia Geral - ICB, UFMG 
Correio eletrônico: joseneto@icb.ufmg.br 
 
 
Laila Ribeiro 
Bióloga 
Bolsista BDTI, CNPq 
Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios (LGAR) 
Departamento de Biologia Geral - ICB, UFMG 
Correio eletrônico: laila.ufmg@gmail.com 
 
 
Mariana Resende 
Bióloga 
Pesquisadora Colaboradora 
Bióloga, Icatu Meio Ambiente Ltda. 
Correio eletrônico: contato@icatuambiente.com.br 
 
 
Ricardo Motta Pinto Coelho 
Mestre, Dr. rerum Nat. 
Coordenador, Professor Associado 
Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios (LGAR/ICB/UFMG) 
Correio eletrônico: rpcoelho@globo.com - rmpc@icb.ufmg.br 
 
 
 
 
 

Roberto Martins Ferreira Junior 
Biólogo, Pesquisador Colaborador 
Correio eletrônico: betomfjr@hotmail.com 
 
Simone Santos 
Mestre em Ecologia, UFMG 
Bolsista CNPq - DCR-C 
Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios (LGAR) 
Departamento de Biologia Geral - ICB, UFMG. 
Correio eletrônico: sikapaula@gmail.com 
 
Sofia Brito 
Dra., Profa UEMG 
Pesquisadora Colaboradora 
UEMG - Frutal, MG, UNESCO-HidroEX 
Correio eletrônico: sofia.brito@hidroex.mg.gov.br 
 
Tatiana Viegas Felipe 
Bolsista IC CNPq 
Graduanda em Engenharia Química, UFMG 
Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios (LGAR) 
Departamento de Biologia Geral - ICB, UFMG. 
 
Tomaz Antônio Martins dos Santos 
Bolsista IC CNPq 
Graduando em Aquicultura, UFMG 
Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios (LGAR) 
Departamento de Biologia Geral - ICB, UFMG 
Correio eletrônico: tomazantonio4@gmail.com 
 
Vicente de Paulo Macedo Gontijo 
Engenheiro Agrônomo, M.S. Zootecnia, Pesquisador 
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5. PUBLICAÇÕES  
 
Até o momento foram geradas duas publicações como resultado dos trabalhos desenvolvidos durante o 

Projeto “Ordenamento Sustentável da Atividade de Aquicultura no Reservatório de São Simão – 

MG/GO”. 

PUBLICAÇÃO 01. Livro Ordenamento da Aquicultura no Reservatório de São Simão. 
 
Referência: Pinto-Coelho, R.M. & E.L. Cardoso [Org.]. 2013. Ordenamento da Aquicultura no 
Reservatório de São Simão. EPAMIG. Belo Horizonte, MG. 66 pgs. ISBN 978-85-99764-34-3. 
 
Link para download: 
 http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/CNPq%20Sao%20Simao/website/Livro/Livro_SS.pdf 
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PUBLICAÇÃO 02.  Livro Diagnóstico da Piscicultura no Reservatório de São Simão. 
 
Referência: Cardoso, E.L. Diagnóstico da Piscicultura no Reservatório de São Simão/Elizabeth 
Lomelino Cardoso, Vicente de Paulo Macedo Gontijo, Roberto Martins Ferreira Júnior. Belo Horizonte: 
EPAMIG, 2013. 40p. ISSN 0102-2164. 
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6. RESUMOS A SEREM APRESENTADOS NO XIV CONGRESSO BRASILEIRO 
DE LIMNOLOGIA  

 

A partir da análise e discussão dos resultados do Projeto “Ordenamento Sustentável da Atividade 

de Aquicultura no Reservatório de São Simão – MG/GO” foram elaborados, pela equipe técnica do 

projeto, diversos estudos que serão apresentados no XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE 

LIMNOLOGIA (XIVCBL), a realizar-se entre 8 e 12 de setembro de 2013, em Bonito/MS (Figura 4). O 

tema central dessa edição do Congresso, "Águas Brasileiras: Conservação, Gestão e 

Sustentabilidade", visa aproximar a ciência da tomada de decisão em conservação e gestão de águas 

para a sustentabilidade. 

 

 

 
Figura 4 – Chamada para o XIV Congresso brasileiro de limnologia. 

 

 Neste evento, cientistas, estudantes, gestores e sociedade civil estarão reunidos para 

reflexões, intercâmbio de conhecimentos e disseminação de saberes sobre o tema. Segundo os 

organizadores do XIVCBL, este encontro poderá contribuir efetivamente para o desafio de 

compatibilizar as necessidades de crescimento do país e a conservação desse importante recurso que 

é a água.  

 Sendo assim, foram elaborados 11 estudos que discutem os resultados do Projeto 

“Ordenamento Sustentável da Atividade de Aquicultura no Reservatório de São Simão – MG/GO” para 

serem apresentados em forma de painel no referido Congresso. Os resumos e os autores de cada um 

dos trabalhos estão apresentados a seguir.  
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TRABALHO 01 
 
Título:Diferentes formas de entrada de nitrogênio no reservatório de São Simão: uma abordagem 
multivariada.  
 
Autor (es): CUNHA, F. C.; GOMES, A.P.P.; FERNANDES, G.P.; RIBEIRO, L.O.; ELIAS, E.C; 
SANTOS, S.; MORAIS JR., C. A.; PINTO-COELHO, R.M. 
 

Resumo:Diversos estudos limnológicos descrevem a presença de nitrato em ambientes próximos a 

áreas de agricultura. Muito usado como fertilizante, o nitrogênio na sua forma inorgânica de Nitrato, não 

degrada facilmente, é um composto conservador, ficando acumulado no ambiente tanto terrestre como 

aquático. Já a presença do nitrogênio na sua forma orgânica, instável, é relacionado a contaminações 

por matéria orgânica, excretas de animais, e esgoto doméstico principalmente. O objetivo do presente 

estudo, é explicar estatisticamente a entrada de diferentes formas de nitrogênio no reservatório, de 

acordo com a fonte de contaminação. O dados dos parâmetros físico-químicos foram coletados em 

pontos amostrais distribuídos a fim de mapear toda a área do reservatório, processados e analisados 

em laboratório. A correlação estatística foi feita através do software livre PAST, utilizando o logaritmo 

dos dados coletados em campo. A expansão dos canaviais e a produção cada vez mais intensiva da 

cana, levou aos diferentes tributários do lado goiano do reservatório um aumento no aporte de matéria 

orgânica. Acredita-se que um dos fatores é a intensa fertilização do solo através da vinhaça, um sub 

produto da cana de açúcar rico em compostos nitrogenados e micronutrientes, utilizado como 

fertilizante no próprio cultivo da cana. No reservatório, o nitrogênio na sua forma orgânica instável foi 

mais detectado próximo a pequenos braços de rios, pois recebem muita matéria orgânica, e não têm 

tempo de degradar esse composto. Braços e rios de maiores contribuições e vazões, antes de chegar 

ao reservatório, degradam esse nitrogênio, restando uma forma mais estável, o Nitrato. Por isso, o 

próprio rio Paranaíba, quando no município de Cachoeira Dourada, possui uma elevada concentração 

deste composto nitrogenado. A matéria orgânica produzida e carreada desde as regiões do alto e 

médio Paranaíba vem sendo degradada ao longo do rio desembocando no último de uma série de 

reservatórios, São Simão, o nitrogênio no seu estado mais estável, o Nitrato. Constatou-se que a 

variável Nitrogênio Orgânico encontram-se os pontos amostrais coletados na região do Rio dos Bois e 

Cachoeira Dourada enquanto a variável Nitrato encontram-se os pontos amostrais próximos aos braços 

dos rios São Francisco e Rio Preto. O reservatório de São Simão sofre de diferentes formas de entrada 

de nutrientes. O presente estudo demonstra através de análises multivariadas que os rios tributários do 

lado goiano (São Francisco, Rio Preto e Meia Ponte) contribuem com nitrogênio orgânico proveniente 
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do grande aumento da atividade agrícola na região. Por outro lado, a maior concentração de nitrogênio 

na forma de Nitrato (NO³) vem do próprio rio Paranaíba, resultado da degradação da matéria orgânica 

a montante do reservatório de São Simão.  

 

TRABALHO 02 
 
Título: Medidas de vazão por ADCP no reservatório de São Simão e suas implicações nas estimativas 

de capacidade de suporte para a aquicultura intensiva. 

 
Autor (es): ELIAS, E.; NETO, J.F.B.; PINTO-COELHO, R.M.; RIBEIRO, L.O.;ISLA, L.A.S;CUNHA, 
F.C.;SANTOS, S.;GOMES, A.P.P.;FERNANDES, G.P. 
 
Resumo:A piscicultura caracteriza-se em propiciar à espécie cultivada as condições equivalentes aos 

seus habitats naturais. O cálculo da capacidade suporte é uma das premissas desse tipo de 

empreendimento. A estimativa da vazão, quantidade em volume que escoa através de uma secção do 

reservatório em determinado intervalo de tempo, é requisito fundamental para determinar o tempo de 

detenção no local de cultivo e essencial para a modelagem hidrodinâmica e estimativa da capacidade 

suporte. O tamanho dos empreendimentos é regulamentado pelo Ministério da Pesca em função da 

vazão superficial observada no local de cultivo. O objetivo deste estudo é apresentar os resultados 

obtidos durante a medição de vazão realizada nos meses de setembro e outubro de 2012 no 

Reservatório de São Simão MG/GO. A medição de vazão foi realizada nos meses de outubro e 

setembro de 2012 em áreas pré-estabelecidas de acordo com o mapa das áreas liberadas para 

desenvolvimento da atividade de aquicultura pelo estudo do uso e ocupação do solo. A vazão foi 

medida com o equipamento River Surveyour M9. Dentre 21 áreas pré-selecionadas selecionadas, 18 

resultaram em valores positivos e 3 áreas apresentaram valores negativos. As áreas pesquisadas no 

eixo central do reservatório apresentaram as maiores vazões atingindo (alguns acima de 4000 m³s-¹). 

Os braços laterais tiveram os valores de vazão muito reduzidos (<200 m³s-¹). Os valores obtidos, no 

entanto, devem ser considerados como o somatório das vazões do transecto estudado. Áreas próximas 

às margens dos trechos analisadas apresentaram baixa velocidade do fluxo, interferindo, assim, no 

resultado final da vazão. Os perfis obtidos nas travessias revelaram velocidades do fluxo compatíveis 

com o exigido pelo MPA para grandes parques aquícolas no eixo central e para pequenos parques nos 

principais tributários. É importante salientar que as medições apresentadas foram realizadas em um 

único período, não levando em consideração as variações temporais da vazão. 
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TRABALHO 03 
 

Título: Capacidade de Suporte dos Parques Aquícolas de São Simão (modelo zootécnico). 
 
Autor (es): FEIDEN, I.F.; CUNHA, F.C.; PINTO-COELHO, R.M. 
 

Resumo: A relação da área delimitada por parque aquícola e a área efetivamente aplicada a tanques 

rede está baseada principalmente na viabilidade econômica e na sua sustentabilidade ambiental. A 

Instrução Normativa Interministerial n° 6.10 de 28 de maio 2004 sugere deve-se manter uma relação 

1:8 até 1:10 entre a área efetivamente ocupada pelas estruturas de cultivo e a área total a ser cedida. 

Isso é válido para long-lines, varal/tomateiro, rack/tabuleiro e mesas. Capacidade de suporte dos 

polígonos aquícolas demarcados em São Simão a partir de dois cenários usando dois tipos de 

estruturas de cultivo. A área total dos quatorze polígonos demarcados no presente estudo atingiu 

1.081,54 ha. Considerando legislação, a batimetria da região, as mensurações de vazão tanto nos 

tributários quanto no eixo central, bem como as características limnológicas da água do reservatório 

onde o Cenário I utilizada uma razão de superfície variou entre 0,04 e 0,07. Isso quer dizer que a área 

efetiva ocupada pelos tanques ocupou de 4 a 7 % da área total do polígono aquícola. Essa razão 

garante uma diluição muito acima da determinação da normativa e foi tomada como margem de 

segurança. Nesse cenário, teríamos 27,26 hectares alocados em áreas efetivamente ocupadas em 

estruturas de cultivo tipo tanque rede (TR) de grande porte em todo o reservatório. Optou-se por 

utilizar, nesse cenário, tanques de grande porte (380 m³) que possuem uma forma cilíndrica, com as 

seguintes dimensões: 14 metros de diâmetro e 2,5 metros de profundidade. No Cenário II, as razões 

TR polígonos variaram entre 0,03 e 0,05. Isso quer dizer que a superfície ocupada pelos tanques variou 

entre 3 e 5% da área total do polígono. Nesse cenário, os polígonos demarcados e selecionados para 

esse modelo oferecem um total de 20,83 hectares efetivamente ocupados em estruturas de cultivo. 

Nesse caso, seriam utilizadas unidades (gaiolas) cúbicas de pequeno porte (27 m³). Esses tanques 

possuem as seguintes dimensões: 3,0 m x 3,0 m x 3,0 m. Es estimativas de produção Cenário I + 

Cenário II de = 77.276 ton, o consumo de ração a uma conversão de 1:5 = 115.915 ton., faturamento 

na compra de insumos na ordem de R$ 140 milhões de reais, a venda do pescado pode chegar a R$ 

266 milhões de reais, sendo produzindo cerca 27 ton. de filé, que pode agregar um valor de R$ 600 mil 

reais, pode gerar 150 empregos diretos e outros 260 indiretos. 

 

TRABALHO 04 
 
Título: Qualidade da água, capacidade de suporte e melhor período para criação de peixes em 
tanques-rede no reservatório de Salto Caxias. 
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Autor (es): FEIDEN, I.F.; OLIVEIRA, J.D.S.; FEIDEN, A.; DIEMER, O.; GASPARRIN, L.J. 
 
Resumo: O controle das variáveis abióticas na criação de peixes em tanques-rede é difícil devido às 

estruturas serem distribuídas ao longo de áreas extensas, assim, o conhecimento do nível máximo de 

produção suportável pelo ambiente é de suma importância para que a atividade piscícola ocorra de 

forma sustentável e ambientalmente correta. O presente estudo teve como objetivo fazer um 

monitoramento das características limnológicas durante o período de um ano na área de abrangência 

da criação de peixes em tanques-rede no reservatório de Salto Caxias, rio Iguaçu verificando se 

ocorrem variações temporais na qualidade da água e com os resultados obtidos determinar a 

capacidade de suporte do local, além de identificar a melhor época de produção de tilápias em função 

da temperatura da água. As variáveis avaliadas foram: temperatura da água, potencial hidrogeniônico, 

oxigênio dissolvido, transparência da água, clorofila, fósforo total e ortofosfato e com os resultados 

obtidos foi estimada a capacidade de suporte do local. De modo geral, o local apresenta características 

propícias para criação de peixes, não havendo indícios de deterioração da qualidade de água. Entre os 

meses de dezembro e março as temperaturas da água foram mais favoráveis para o cultivo. A 

capacidade de produção do local pode ser aumentada em 663 toneladas sem exceder o limite de 

fósforo total recomendado na resolução 357/05 do CONAMA. 

 

TRABALHO 05 
 
Título: Impactos dos padrões de usos do solo na distribuição espacial das concentrações sub-
superficiais de Clorofila-a no reservatório de São Simão (MG-GO). 
 
Autor (es):FERNANDES, G.P.; ELIAS, E.C; CUNHA, F.C.; GOMES, A.P.P.; ISLA, L.A.S; SANTOS, 
A.C.P.; RIBEIRO, L.O.; SANTOS, S.; PINTO-COELHO, R.M. 
 

Resumo:A clorofila-a vem sendo adotada como uma excelente variável indicadora do grau de 

eutrofização em vários tipos de ambientes aquáticos.  O presente trabalho teve como objetivo 

demonstrar a relação do uso do solo com a distribuição espacial da clorofila-a, em concentrações sub-

superficiaisno reservatório de São Simão, localizado na divisa dos estados de Minas Gerais e 

Goiás.Foram realizadas três coletas, em épocas variadas, de água em pontos distribuídos por toda a 

extensão do reservatório, logo depois análise de clorofila-a e o levantamento sistemático dos padrões 

de uso do solo em torno do reservatório (pela Dra. Eliane Maria Vieira). Nos resultados das coletas 

realizadasobservou-se que há diferentes valores de clorofila-a em toda a extensão do reservatório. 

Porém na última coleta realizada observou-se que houve uma diminuição de clorofila-a em toda a 

extensão do reservatório exceto no Rio Tijuco.Com a coleta para a elaboração do mapa do uso dos 
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solos, obteve um levantamento das possíveis atividades humanas que estariam contribuindo com o 

aporte de nutrientes no reservatório. Após o estudo dos dados de clorofila-a, junto ao estudo de uso 

dos solos, observa-se que existem altas concentrações de clorofila-a em diversas partes do 

reservatório coincidindo com as áreas agropastoris. Foi obtida assim uma relação positiva entre essas 

duas abordagens. Essa relação acontece porque o aumento da concentração de clorofila-a mostra que 

há um aumento da eutrofização nesses locais. Essa eutrofização acontece devido ao aumento de 

matéria orgânica que provavelmente vem de fezes de animais e principalmente pelo uso de fertilizantes 

na agricultura. 

 

TRABALHO 06 
 
Título: Mensuração de valores de fósforo totais, turbidez e transparência nas águas do reservatório de 
São Simão – MG/GO. 
 
Autor(es): GOMES, A. P. P.; R. M. PINTO-COELHO. MORAIS JR., C. A.; CUNHA, F.C.; 
FERNANDES, G.P.; RIBEIRO, L.O.; JUNIOR, R.M.F. 
 
Resumo:O reservatório de São Simão localizado na divisa entre os estados de Minas Gerais e Goiás 

no Rio Paranaíba, sendo considerado como de grande porte, com área inundada superior a 700 km2, 

sendo que em seu entorno ocorrem atividades intensivas de agropecuária entre outros impactos 

ambientais. Foram escolhidos alguns parâmetros como teores de fósforo, a turbidez e a transparência 

para verificar qual pode ser o melhor indicador da qualidade da água. A medição da transparência da 

água feita através de um disco de Secchi encontrando uma variação de 1,3 a 7,1 metros de 

profundidade no período entre agosto de 2011 e outubro de 2012. A medição de turbidez através de 

um Turbidímetro Portátil de resolução altomática modelo DM-C2 da marca Digimed encontrando uma 

variação de 0 a 182 NTU. Estas foram as variáveis que evidenciaram melhor as condições do 

ambiente, sendo que à montante do Rio dos Bois, Cachoeira Dourada e entre os rios Tijuco, Prata e 

Ribeirão São Gerônimo, que são os rios que o abastecem o reservatório, e nos braços laterais foram 

constatadas águas mais turvas. Águas mais transparentes foram constatadas nas partes centrais até 

as proximidades da represa. Com relação aos teores de fósforos presentes nas águas do reservatório a 

variação foi de 0 a 412µg/L, constatando uma distribuição espacial diferente das variáveis anteriores, 

sendo que os maiores valores foram registrados à jusante dos principais braços já citados 

anteriormente, incluindo o Rio Alegre. No eixo central constataram-se as menores concentrações 

evidenciando uma depuração desse elemento, sendo que próximo à represa as concentrações foram 

altas, o que evidencia uma possível ressurgência de águas profundas ricas em fósforo.   
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TRABALHO 07 
 
Título: Evidência da contaminação por metais e inseticidas nos peixes do reservatório de São Simão 

(MG-GO) com implicações para a implantação dos parques aquícolas previstos. 

 

Autor (es): ISLA, L.A.S.; PINTO-COELHO, R.M.; CUNHA, F.C.; GOMES, A.P.P.; FERNANDES, G.P.; 
RIBEIRO, L.O.;SANTOS, S. 
 
Resumo: A pesquisa limnológica feita pelo LGAR (UFMG), na UHE de São Simão na divisa dos 

estados de Minas Gerais e Goiás indicou que este corpo de água apresenta características 

oligotróficas, que aliadas a variáveis hidrodinâmicas apropriadas tornam esse reservatório um ambiente 

excepcional para o desenvolvimento da aquicultura em tanques rede. Não obstante, a bacia apresenta 

intensa atividade agropecuária (cultivo da cana-de-açúcar) e crescimento urbano, gerando áreas do 

reservatório com elevadas concentrações de fósforo total ou nitratos. Com base nesta informação, 

foram utilizados peixes cultivados e pescados neste reservatório como bioindicadores para avaliar os 

níveis de contaminação por metais (Cd, Zn, Pb e Hg) e de alguns agrotóxicos, em tecidos (músculo, 

fígado e brânquias) nos peixes do reservatório de São Simão. Desta avaliação concluiu-se que os 

elevados teores de Zn e Pb (brânquias) e Pb e Hg (músculo), registrados correspondem a peixes 

coletados no braço do rio dos Bois, e que estariam associados a um tipo de contaminação urbana. A 

avaliação limnológica estabeleceu uma maior concentração de fósforo e compostos nitrogenados, 

assim como da turbidez nessa área, produto da presencia de compostos orgânicos na água. Os 

maiores valores, área que recebe maior descarga de esgotos das cidades próximas ao reservatório. 

Por último foi registrada a presença de inseticidas organofosforados e carbamatos nos peixes. Sendo 

que o Aldicarb teve maior presença, indicando que existe um impacto da agricultura estabelecida na 

orla do reservatório e que descarrega diariamente compostos agrotóxicos para dentro deste. Estes 

resultados correspondem um sector do reservatório sendo necessário realizar uma avaliação maior.  

 

Trabalho 08 
 
Título: Análise de biomarcadores bioquímicos e concentração de metais em mexilhões Perna perna 

(Linné, 1758)cultivados no litoral central de Santa Catarina.  

 
Autor (es):ISLA, L.A.S.; PINTO-COELHO, R.M.  
 

Resumo: Neste trabalho foi avaliada a atividade das enzimas colinesterase (ChE), glutationa S-

transferase (GST), glutationa redutase (GR), glicose 6-fosfato desidrogenase (G6PDH) e catalase 

(CAT) nas brânquias e na glândula digestiva de mexilhões Perna perna mantidos por seis meses em 
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zonas de cultivo e em uma região com suspeita de contaminação. Além disso, a concentração de 

metais traço foi avaliada tanto na água, como nos mexilhões destes locais. A atividade da ChE na 

glândula digestiva apresentou variação que foi relacionada com o comprimento total dos animais. 

Outras enzimas, como a GST, GR e G6PDH, apresentaram um perfil semelhante de variação das suas 

atividades, o que sugere a existência de um trabalho cooperativo entre estas enzimas. As análises de 

metais na água e nos mexilhões revelaram níveis abaixo dos limites permitidos pelo CONAMA e 

estiveram dentro de uma faixa de concentração normal quando comparados com animais de outras 

regiões contaminadas. Recomendamos o uso de biomarcadores bioquímicos em programas de 

monitoramento ambiental em P. perna, utilizando análises dos parâmetros biológicos e químicos 

complementares para uma melhor interpretação dos resultados obtidos. 

 

TRABALHO 09 
 
Título: Identificação de fontes poluidoras no Reservatório de São Simão MG/GO: Uma análise dos 

parâmetros de amônia e nitrato. 

 
Autor (es): RIBEIRO, L.O.; CUNHA, F.C.; ELIAS, E.C.; SANTOS, S.; GOMES, A.P.P.; FERNANDES, 
G.P.; PINTO-COELHO, R.M.; MORAIS JR., C.A. 
 
Resumo: O reservatório de São Simão pertencente à bacia do Rio Paranaíba, está situado na divisa 

dos Estados de Goiás e Minas Gerais, e é considerado de grande porte, com uma área inundada de 

aproximadamente 700 km². Ele foi inaugurado em 1978 pela CEMIG, só veio sentir o impacto antrópico 

a partir da década de 90 com o desenvolvimento do setor sucroalcoleiro e agro-pastoril no entorno do 

Reservatório. O uso intenso do solo, aliados à crescente urbanização estão associados ao 

aparecimento de novas fontes de poluição neste Reservatório.  Uma delas é a lixiviação de extensas 

áreas de pastagem e de cultivo de cana-de-açúcar (poluição difusa). A outra forma de poluição é 

caracterizada pelo lançamento de esgoto e outros efluentes não domésticos que são fontes pontuais 

de poluição. Para avaliar as interferências dessas atividades no Reservatório de São Simão MG/GO 

foram medidos dois importantes parâmetros limnológicos, o nitrato e amônia, A fim de Investigar ao 

longo de todo o reservatório onde estão os principais focos de concentração desses nutrientes, e 

avaliar suas relações com o uso e ocupação do solo. Considerando as sub-bacias, verifica-se que os 

núcleos urbanos estão concentrados em apenas 3 delas, sendo: Rio dos Bois, Rio Meia Ponte e Rio 

Tijuco, na área de influência da cidade de Goiânia, os quais em conjunto representam 84% dos núcleos 

urbanos presentes na bacia de captação. A amônia é um forte indicativo de fontes de poluição 

pontuais. Esse padrão foi evidenciado no presente estudo já que as suas concentrações acompanham 

as áreas de maior densidade urbana. Já as concentrações de nitrato indicam que a maior fonte de 



404 
 

Relatório do Projeto “Ordenamento Sustentável da Aquicultura no Reservatório de São Simão – MG/GO” 
Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios – LGAR 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG - Instituto de Ciências Biológicas – ICB  
Departamento de Biologia Geral – Sala 254 - Bloco I3 (Bloco I, 3° andar) - (31) 3409-2574 

entrada desse nutriente é o próprio rio Paranaíba já que as maiores concentrações dessa forma 

(espécie) de nitrogênio foram encontradas na porção final do reservatório de São Simão, próximo à 

barragem de Cachoeira Dourada. É notável também que as concentrações maiores de nitrato foram 

observadas em regiões próximas à entrada dos principais tributários do reservatório tais como o Rio 

dos Bois, por exemplo. 

 

TRABALHO 10 
 
Título: Poluição por esgotos domésticos e a qualidade da água do reservatório da UHE São Simão: os 

parâmetros DQO, DBO e E. coli. 

 
Autor (es):SANTOS, A.C.P.; RESENDE, M.A.; CUNHA, F.C.; GOMES, A.P.P.; FERNANDES, G.P.; 
RIBEIRO, L.O.; ELIAS, E.C.; SANTOS, S.; ISLA, L.A.S; PINTO-COELHO, R.M. 
 
Resumo: O projeto “Ordenamento Sustentável da Atividade de Aquicultura no Reservatório de São 

Simão, MG/GO” tem como objetivo a execução de um estudo multidisciplinar visando a demarcação de 

áreas propícias para o desenvolvimento de projetos de aquicultura intensiva (tanques-rede) no 

reservatório da Usina Hidrelétrica (UHE) São Simão. Um programa sustentável de aquicultura, para 

obter sucesso, necessita da existência de água de boa qualidade, e não deve provocar mudanças 

significativas no grau de trofia e no equilíbrio do ecossistema. O objetivo deste estudo foi avaliar a 

qualidade da água do reservatório de São Simão e seus tributários, e a partir dessa avaliação analisar 

se estes efluentes estão sofrendo despejo de carga orgânica e, consequentemente, alterando a 

qualidade de água do reservatório. A avaliação da qualidade da água foi tida através da análise dos 

resultados de três parâmetros indicadores das concentração de material orgânico tidos como os 

melhores indicadores de poluição por efluentes domésticos, industriais e agro-pastoris nos corpos 

d'água: (a) Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO); (b) Demanda Química de Oxigênio (DQO) e (c) 

densidades de E. Coli. A contagem dessas bactérias é capaz de indicar o grau de contaminação 

recente por fezes de animais homeotermos, inclusive do homem, sendo uma leitura indireta do aporte 

de esgotos e consequentemente da presença de possíveis parasitas humanos na coluna d’água. 

Foram realizadas duas campanhas de campo, sendo a primeira no mês de outubro de 2011 e a 

segunda no mês de outubro de 2012. Na primeira campanha foram realizadas coletas de amostras 

d’água em 15 pontos amostrais dos tributários do reservatório e a segunda, além das coletas nos 

tributários, foram realizadas coletas em 33 pontos do reservatório. Observa-se que o rio Tijuco é o 

tributário que está mais relacionado ao despejo de carga orgânica e poluição fecal no reservatório de 

São Simão. Os valores de E.Coli (1.600 NMP/100mL) e DBO (até 7mg/L) encontrados neste tributário e 

no braço próximo ao mesmo no reservatório de São Simão indicam que há despejo de esgoto/resíduo 
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doméstico no mesmo. O rio Tijuco banha e percorre nos seus 250km oito municípios do triângulo 

mineiro, sendo alguns destes, municípios com grandes populações (Uberlândia, Uberaba e Ituiutaba). 

Essa grande concentração humana nas cidades pode ser responsável por uma parte importante dessa 

contaminação.  O Ribeirão Mateira também apresentou altos valores de DBO e E.Coli, sendo também 

um contribuinte da poluição orgânica e fecal no reservatório.  

 

TRABALHO 11 
 

Título: Batimetria no reservatório de São Simão e suas implicações da morfometria do reservatório nas 

estimativas de capacidade de suporte para a aquicultura intensiva. 

 
Autor (es): SANTOS, S.; ELIAS, E.; NETO, J.F.B.; RIBEIRO, L.O.; CUNHA, F.C.; GOMES, A.P.P.; 
FERNANDES, G.P.; PINTO-COELHO, R.M. 
 
Resumo: O estudo da forma dos corpos d’água é de essencial importância a avaliação dos principais 

parâmetros morfométricos (WETZEL, 1983). E o conhecimento destes é fundamental para 

compreensão do comportamento do ambiente aquático (SPERLING, 1999). A aplicação deste 

conhecimento tem fundamental importância na determinação da capacidade suporte, a qual se estima 

a possibilidade da inserção de projetos aquícolas e também na elaboração de estudos que permitem 

avaliar o nível de impacto destes empreendimentos sobre um ecossistema. Desta forma, o presente 

trabalho objetivou realizar o levantamento dos dados batimétricos no Reservatório de São Simão 

(MG/GO), a fim de estimar os principais parâmetros morfométricos do reservatório. Para tanto, a coleta 

foi executada de maneira automatizada, integrando um microcomputador Intel Core i-5, interligado 

Trimble acoplado a um ecobatímetro, ECHOTRAC CV-100 - ODOM (single beam), através de 

interfaces com o software Hypack e o Odom eChart. Com posterior pós-correção. Para elaboração da 

carta batimétrica, foram realizadas inferências, a compilação dos dados numa planilha XYZ dos dados 

batimétrico (coordenadas X, Y e profundidade Z), a conversão dos valores para a cota da imagem 

utilizada na confecção do contorno do reservatório e a utilização do método da Krigagem, como 

interpolador. No Surfer 10® foram obtidos os valores de perímetro, área e volume. Os parâmetros 

secundários foram estimados com base na metodologia de Sperling (1999). A partir dos 368.995 

pontos compilados na planilha XYZ gerou-se a carta batimétrica do reservatório de São Simão para a 

cota 400,82m. Foram encontradas maiores profundidades encontram-se próximas à barragem como 

era de se esperar, com profundidades superiores a 100m. Esta característica, aliada a outras 

particularidades, como maiores valores de vazão e menores tempos de retenção das águas, é um fator 

decisivo na determinação de áreas favoráveis a implantação de parques aquícolas. São Simão se 
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enquadra na categoria de reservatório de grande porte, visto que apresenta área igual a 7,11x108 m2 e 

volume estimado em 11,48 x109 m³. As profundidades máxima (Zmax), média (Zmed) e relativa (ZR) do 

reservatório de São Simão foram, respectivamente, 126,45m, 16,12m e 0,42%. Desta forma o 

reservatório pode ser considerado profundo e com produtividade primária relativamente baixa 

comparada a outros reservatórios brasileiros, como Três Marias e Itaipu, que apresentam áreas 

bastante superiores, respectivamente 1146Km2 e 1350 Km2 e valores de ZR iguais a 0,15% e 0,41% 

(Sperling, 1997). Quanto ao Dp de 12,81, São Simão pode ser considerado um reservatório bastante 

dendrítico. Apesar de apresentar um alto valor Dp, que poderia implicar num favorecimento do processo 

de eutrofização, o reservatório de São Simão, apresenta altos valores de profundidade, que é um fator 

positivo que influencia diretamente na qualidade de suas águas. Assim as características 

morfométricas estimadas indicam que o reservatório apresenta áreas propícias para implementação da 

atividade de parques aquícolas, tomando como base apenas as profundidades do reservatório. No 

entanto, estimativas de vazão associadas à estudos limnológicos devem ser realizados para 

determinação de quais áreas serão as mais propícias implantação de tal empreendimento. 
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