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RESUMO
Esse é o primeiro relatório parcial de resultados do convênio 8713 – Delimitação dos
Parques Aquícolas nos reservatórios de Furnas e Três Marias, Minas Gerais, convênio
firmado entre a SEAP-PR/SECTES-MG/FUNDEP-UFMG. O relatório contém dados sobre
o diagnóstico ambiental realizado nos dois reservatórios que visou a identificação das
áreas-alvo potenciais para a instalação de polígonos onde serão instalados os parques
aquícolas. O relatório ainda contém os principais produtos cartográficos gerados (impressos
em versão preliminar) bem como dados sobre o treinamento realizado para capacitar a
equipe a delimitar polígonos e estudos batimétricos com precisão sub-métrica em
reservatórios. O relatório contém um capítulo com dados sobre os principais
empreendimentos de aqüicultura ora existentes nos reservatórios que usam a metodologia
de tanques redes. Finalmente, o relatório traz informações gerais sobre o andamento dos
outros sub-produtos a serem gerados tais como os estudos sócio-econômicos, climatologia
regional, capacidade de suporte e o levantamento da base de dados secundários existentes.

ABSTRACT
Under the agreement between the Secretary of Acquaculture and Fish Resourcers of
Presidency of the Republic and the State Secretary of Science and Technology of Minas
Gerais, this is the first report of project related to “Positioning of Cage Aquaculture (Fish
Farming Facilities) polygons in Furnas and Três Marias Reservoirs”. The project has been
under the executive command of the Research Foundation of Federal University of Minas
Gerais, Brazil (Convênio 8713-FUNDEP/UFMG). This report contains the results of
environmental diagnostics aimed to identify spatial patterns of trophic gradients in both
lakes as well as it identifies and describes suitable target areas for installing cage fish
farming facilities on both reservoirs. This report also contains the major cartographic
products as well as the results of initial training activities aimed to deliver geographic
coordinates and bathymetric data of pre-selected polygons using sub-metric positioning
methodologies and high precision bathymetric determinations. Finally, the report also
brings basic information about existing cage fish farming projects and an update about the
on going activities of project such as the inventories of biotic carrying capacity, general
hidrology and climatology and socio-economy features in the studied reservoirs.
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1.0 INTRODUÇÃO
Somente nos últimos anos é que as atividades de pesca e de aqüicultura no Brasil
têm sofrido um considerável incremento em termos de importância econômica (Fig. 1). O
saldo comercial da pesca, que era tradicionalmente negativo, passou a ser superavitário a
partir de 1998 e a aqüicultura, que era uma atividade marginal na economia do pais, tem
experimentado um ritmo exponencial de expansão econômica (Fig. 1 A).

Figura 1 A – Evolução da balança comercial de pescado (A) e a evolução de produção e do
posicionamento do país no ranking mundial de aqüicultura (Fonte: Ministério da Agricultura).

Não obstante os bons resultados recentes, a grande parte do crescimento econômico
da pesca e da aqüicultura está ligada às atividades de marinocultura e à piscicultura em
tanques escavados. Nesse aspecto, é importante destacar que os reservatórios brasileiros
pouco têm contribuído para essas estatísticas já que a produção de pescado nesses
ambientes ainda pode ser considerada muito aquém do seu potencial biológico. Na grande
maioria dos casos esse rendimento não chega a 20 kg.ha.ano-1, sendo que um percentual
significativo é de espécies exóticas, ou seja, 16 a 43 %(Tabela 1).

Tabela 1 - Rendimento da pesca artesanal (pesca comercial) em alguns reservatórios do trecho
superior do Rio Paraná.
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Reservatórios

Itaipu

Barra

Jupiá

Ibitinga

Promissão

Bonita

Água

Nova

Vermelha

Avanhandava

Características
Gerais
Rio

Paraná

Tietê

Paraná

Tietê

Tietê

Grande

Tietê

Fechamento

1982

1962

1968

1969

1974

1978

1982

Área

1350

334

352

114

530

644

217

40

90

7

22

134

62

45

1600

229

166

42

173

184

43

12

7

5

4

3

3

2

52

39

34

41

43

34

42

20.1

28.3

16.2

25.9

23.8

43.4

34.9

79.9

71.7

83.8

74.1

76.2

56.6

65.1

Alagada

2

(km )
Tempo
Residência (d)

Pesca
Artesanal
Desembarque
-1

Total (ton.ano )
Rendimento
-1

-1

(Kg.ha .ano )
Número
Espécies

Tipologia do
Pescado
Espécies
Introduzidas (%)
Espécies
Nativas (%)
Fonte: CESP (1993) e Petrere & Agostinho (1993).

O Estado de Minas Gerais é conhecido pela sua grande diversidade e quantidade de
corpos aquáticos, sejam eles naturais ou represamentos. Entretanto, em termos de
piscicultura, o Estado apresenta uma das menores produtividades do Brasil. Os
reservatórios mineiros, tais como o reservatório de Furnas e Três Marias, por exemplo, não
fogem à tendência destacada na Tab. 1 acima e apresentam uma produção pesqueira ainda
muito baixa, ou seja, abaixo de 20 Kg.ha.ano-1 (P. Formagio e G. Santos, com. Pessoal).
Não obstante, os lagos de Furnas e Três Marias ainda apresentam uma crescente
7

degradação de sua qualidade de água causada principalmente pelo aporte externo de
nutrientes (N e P). Esse fato nos leva a supor que a produção biológica desses sistemas não
está fluindo de modo eficiente para os níveis tróficos superiores da teia alimentar.
Entendemos que o baixo rendimento da pesca comercial e da aqüicultura nos lagos
dos grandes reservatórios tropicais do Brasil é, em grande parte, fruto da inexistência de
metodologia adequada para a exploração do enorme potencial de produção biológica que
tais sistemas oferecem. Acreditamos que a baixa densidade de peixes na zona limnética
desses reservatórios é muito mais fruto de uma política inadequada de manejo e
manipulação de recursos pesqueiros do que devido ao excesso da atividade pesqueira ou a
uma baixa produção biológica desses sistemas.
Uma das formas de buscar um rápido aumento da produção de pescado nos citados
reservatórios seria através do incremento da atividade de aqüicultura, sobretudo em
tanques-redes, o que tem sido adotado com muito sucesso em determinadas circunstâncias
(nas fazendas de cultivo de salmão no sul do Chile, por exemplo).
Este projeto, denominado “ESTUDO TÉCNICO-CIENTÍFICO VISANDO A
DELIMITAÇÃO

DE

PARQUES

AQÜÍCOLAS

NOS

LAGOS

DAS

USINAS

HIDROELÉTRICAS DE FURNAS E TRÊS MARIAS – MG”, tem por objetivos básicos
não somente obter um levantamento sistemático de uma vasta gama de diferentes aspectos
técnico-científicos e institucionais visando à implantação de parques aqüícolas nos lagos
das usinas hidroelétricas de Furnas e Três Marias, como também avaliar os possíveis
impactos ambientais que esse tipo de empreendimento possa vir a ter na qualidade de água
desses ambientes.
Este relatório apresenta além da consolidação da metodologia usada, uma síntese
preliminar dos resultados obtidos relativos às fases I e II (vide o item 5, adiante), relatório
esse além do que foi previsto no plano de trabalho do CONVÊNIO Nº 025/2005
(PROCESSO: 00350.000278/2005-20.
O presente estudo tem por objetivo central a obtenção de uma matriz de dados
limnológicos primários que permitam a identificação de dois tipos de áreas a serem usadas
em parques aquícolas:
(a) áreas oligotróficas onde possam ser implementados projetos “convencionais”
tais como o uso de peixes onívoros em tanques redes com uso de ração e
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(b) áreas eutróficas onde possam ser implementados, eventualmente, projetos
“alternativos” tais como tanques-redes para engorda de pós-larvas ou para a criação de
peixes fitoplanctófagos, sem o uso intensivo de ração (estudos ainda não iniciados que
dependem de aporte adicionai de recursos).
Essa estratégia para a determinação de dois tipos de áreas para a implantação de
parques aquícolas tem seu embasamento em duas premissas importantes:
(a) A constatação de que grandes áreas em ambos os reservatórios já apresentam um
certo comprometimento de suas qualidades de água. Estudos previamente realizados pelo
nosso grupo de pesquisas, através da dissertação de mestrado de nossas orientandas, Laura
Rull (Aguila, 2000), demonstraram que uma grande parte do braço do rio Sapucaí, no
reservatório de Furnas, já apresentava uma clara evolução para a eutrofia.
(b) Existe uma demanda clara de desenvolvimento de planos de uso sustentável para as
áreas consideradas mais eutróficas nos reservatórios de grande porte do páis. Esse uso
sustentável implica na identificação, quantificação e zoneamento das regiões eutróficas, na
identificação dos principais problemas de qualidade de água existentes (ciaonobactérias,
macrófitas, contaminações por metais trações e biocidas, falta de oxigênio, etc).
Posteriormente, serão sugeridos possíveis usos em termos de aqüicultura para essas regiões
que levem em conta tais problemas e o fato de que esses usos não acarretem ainda um
agravamento e até mesmo uma melhora (ex: através da remoção de biomassa por peixes
planctófagos) dos problemas existentes.
O presente relatório traz os resultados das primeiras fases do projeto, ou seja,
contém os resultados de um amplo estudo limnológico envolvendo a determinação dos
padrões espaciais de qualidade de água nos reservatórios estudados. Esse estudo esteve
voltado para a determinação da variação horizontal do estado trófico dos reservatórios
envolvidos. O presente relatório traz essencialmente os resultados de dados primários de
dados limnológicos necessários para a caracterização e quantificação do estado trófico das
diferentes regiões do reservatório.
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2.0 OBJETIVOS
2.1 GERAL
Realizar a identificação, seleção e estudos ambientais específicos de áreas
tecnicamente adequadas para implantação de parques aqüícolas nos reservatórios de Furnas
(sub-eixos dos rios Grande/Sapucaí) e Três Marias (rio São Francisco), situados no Estado
de Minas Gerais.

2.2 ESPECÍFICOS
O projeto tem como objetivos específicos a produção dos seguintes produtos
técnico-científicos para cada um dos dois reservatórios, a saber:
a)

Relatórios de estudo de identificação de áreas tecnicamente adequadas para a seleção

de Parques Aqüícolas.
b)

Relatórios de estudos ambientais das áreas pré-selecionadas passíveis de

implementação de Parques Aqüícolas.
c)

Relatórios de regularização dos Parques Aqüícolas nos reservatórios das Usinas

Hidroelétricas.
d)

Assessoria técnica para obtenção de autorização de uso de águas da União de Parques

Aqüícolas nos respectivos reservatórios.
Os objetivos dessa proposta serão atingidos através de uma sintonia entre duas
matrizes de dados (Fig. 1-B) : dados primários a serem obtidos diretamente no campo e
dados secundários, a serem obtidos junto as concessionárias de energia elétrica (FURNAS e
CEMIG) bem como junto a agências de desenvolvimento regional (CODEVASF) e órgãos
oficiais do governo (IBGE e IBAMA, etc).
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Tipologia de Dados

Etapa
metodologia a ser empregada

Dados
Secundários

sócio-economia: padrões de ocupação
humana,
identificar áreas e polígonos
Relatório de Regularização dos parques aqüícolas

Dados
primários

ambiente físico (aspectos da
climatologia,hidrologia, geomorfologia)

Compartimentação trófica dos reservatórios
(amplo estudo limnológico dos reservatórios)
Aspectos ecológicos relevantes da zona litorâmea e do entorno
dos reservatórios (UC´s, bancos de macrófitas, paliteiros)
Estudo detalhado das áreas adequadas
(IQA, produção primária e secundária, etc).

Figura 1 B – Estratégia de obtenção de dados. O esquema acima procura ilustrar a tipologia de
dados a serem processados na presente proposta bem como a que etapas eles estariam
relacionados.
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3.0 ÁREA DE ESTUDOS
O presente estudo irá desenvolver-se nos reservatórios de Furnas, localizado na
bacia do rio Grande, e no reservatório de Três Marias, localizado no rio São Francisco
(Tabs 2 e 3). Ambos os reservatórios, podem ser considerados de grande porte, com mais
de 103 km2 de área inundada. Os dois ambientes podem ser considerados como sendo dois
exemplos típicos de reservatórios de acumulação que sofrem um grande deplecionamento
do nível de suas águas com o avançar da estação seca, principalmente entre os meses de
julho e novembro.

Tabela 2 – Dados morfométricos do reservatório de Furnas e de operação da usina
hidroelétrica UHE de Furnas (Furnas, Centrias, Elétricas).

Reservatório de Furnas
Rio Principal

Grande

Outros importantes tributários

Sapucaí, Verde

Ano de conclusão e fechameto da barragem

1959

Número de municípios banhados

34

Área inundada

1.440 km2

Volume Útil

17,21 bilhões de m3

Vazão média do efluente

800 m3.s-1

Profundidade média

13 m

Profundidade máxima

90 m

Tempo de residência

160 dias

Potência instalada

1.216 MW

Cia responsável pela geração de energia

FURNAS

Gestão da orla do reservatório

FURNAS

Variação anual média em metros entre a cota

Aprox. 17 m

máxima e mínima da represa
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Embora ambos os sistemas possam ser considerados entre os mais antigos grandes
reservatórios brasileiros, são ainda relativamente escassos os estudos limnológicos
envolvendo a totalidade da área inundada de ambos os sistemas. Outra característica muito
importante é que ambos os reservatórios apresentam, além de um formato dentrítico muito
pronunciado, uma enorme compartimentação nas suas características limnológicas, o que os
torna sistemas muito heterogêneos, instáveis do ponto de vista ecológico.

Tabela 3 – Dados morfométricos da represa de Três Marias e de operação da usina
hidroelétrica UHE de Três Marias (Cia. Energética de Minas Gerais, CEMIG).

Represa de Três Marias
Rio Principal

São Francisco

utros importantes tributários

Paraopeba, Indaiá,
Borrachudo, do Boi.

Ano de conclusão e fechameto da barragem

1962

Número de municípios banhados

08

Área inundada

1.100 km2

Volume Útil

15,27 bilhões de m3

Vazão média do efluente

700 m3.s-1

Profundidade média

12 m

Profundidade máxima

70 m

Tempo de residência

120 dias aprox.

Potência instalada

396 MW

Cia resp. geração

CEMIG

Gestão da orla do reservatório

CODEVASF

Variação anual média em metros entre a cota

Aprox. 17 m

máxima e mínima da represa
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4.0 SÍNTESE DA METODOLOGIA
SENSORIAMENTO REMOTO
Numa primeira etapa, foram utilizados produtos de sensoriamento remoto orbital e
técnicas de geoprocessamento para a pré-seleção e exclusão de áreas restritivas à
instalação de projetos de aqüicultura. O uso desta abordagem visou tratar e analisar os
dados e informações disponíveis num ambiente computacional de forma a reduzir a área de
estudo, direcionando, de maneira eficaz, a aplicação dos recursos humanos e financeiros do
Projeto na investigação das áreas com maior aptidão para instalação dessa atividade.
Para a definição das áreas restritivas foram utilizados critérios biológicos, físicos e
sócio-econômicos baseados no levantamento e análise dos dados e informações
disponíveis. Estas áreas foram espacializadas sobre as imagens de satélite para posterior
conferência durante os trabalhos iniciais de reconhecimento de campo. Dentre as variáveis
restritivas que foram consideradas destacam-se:
ZONAS DE SEGURANÇA DAS USINAS DE FURNAS E TRÊS MARIAS.
As zonas de segurança foram levantadas junto às concessionárias de energia (Furnas
e CEMIG).
DEPLEÇÃO

MÍNIMA

HISTÓRICA

OBSERVADA

NO

NÍVEL

DOS

RESERVATÓRIOS.
A espacialização desta variável foi realizada a partir da utilização da imagem de
satélite na faixa espectral do infravermelho coletada em data mais próxima ao registro
histórico da maior depleção observada nos reservatórios. Esta faixa espectral é adequada
para o mapeamento e delineamento de corpos d´água.
Este procedimento foi necessário em decorrência da ausência de mapas dos níveis
operacionais dos reservatórios em regimes de cheia e depleção. As figuras 1-C, 2, 3 e 4
mostram exemplos da variação nos níveis dos braços dos reservatórios que deverão ser
excluídos dos estudos mais detalhados durante a elaboração do Diagnóstico Ambiental. Os
dados preliminares obtidos mostram uma tendência mais restritiva da variável depleção
para determinados braços do reservatório de Furnas quando comparado ao reservatório de
Três Marias.
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Figuras 1 C e 2 – Imagens de satélite de braço do reservatório de Furnas em época cheia e
deplecionado (acima).
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Figuras 3 e 4 – Imagens de satélite multitemporal de braço do reservatório de Três Marias em
época cheia (abaixo) e deplecionado (acima). Notar a presença de áreas rasas (em azul) e
formação de ilha (seta amarela)
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ROTAS DE NAVEGAÇÃO
As rotas de navegação (linhas regulares, pesca e turismo) foram levantadas junto às
companhias gestoras do reservatório (Furnas e CODEVASF). Dependendo da distribuição
espacial e da densidade destas rotas determinados trechos dos reservatórios poderão ser
excluídos da etapa de identificação posterior.
UNIDADES

DE

CONSERVAÇÃO

E

EXISTÊNCIA

DE

CORREDORES

ECOLÓGICOS
Os limites das principais Unidades de Conservação foram levantados junto ao
IBAMA e ao Instituto Estadual e Florestas – IEF. As restrições de uso e a zona de
amortecimento dessas áreas são normalmente definidas nos Planos de Manejos das
respectivas Unidades. Na sua ausência adota-se, de acordo com o SNUC, uma faixa de 10
km no entorno das Unidades de Conservação como área de uso controlado.
DIREITOS MINERÁRIOS
Foi realizado um levantamento dos direitos minerários junto ao DNPM para
identificação de áreas com potencial atual ou futuro para existência de conflitos de uso na
área e no entorno do reservatório.
A espacialização das áreas restritivas mapeadas na carta imagem, apresentada em
escala compatível com a base cartográfica digital disponível (1:50.000 a 1:100.000) foi
confirmada durante o primeiro trabalho de campo. Todas as porções dos reservatórios
excluídas serão tecnicamente justificadas.
Numa segunda etapa de exclusão de regiões inaptas dos reservatórios, haverá o
detalhamento das variáveis restritivas nas áreas previamente selecionadas na etapa anterior
para desenvolvimento da aqüicultura. Este detalhamento foi realizado a partir de trabalhos
de campo, entrevistas, análise de dados secundários específicos e interpretação de imagens
de satélite e ortofotocartas da CEMIG (1:10.000).
Outras variáveis restritivas foram consideradas, caso a caso:

17

a) Fontes significativas de poluição doméstica e industrial.
b) Locais de captação de água para consumo humano e irrigação.
c) Presença de balneários de lazer e turismo.
d) Proximidade do reservatório a áreas agrosilvopastoris com potencial poluidor difuso
gerado através do carreamento de agrotóxicos, metais traços e outros agentes
contaminates.
e) Profundidade restritiva e/ou em processos de assoreamento.
f) Extração clandestina de areia.
g) Proximidade a Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN).
h) Presença de bens relacionados ao patrimônio histórico e cultural.
i) Restrições nos planos diretores (zoneamentos ) dos reservatórios, caso existam
j) Locais de pesca amadora, profissional e esportiva.
k) Rotas locais de navegação e portos de embarque e desembarque.
l) Locais de formação de ondas e incidência de ventos.
Esta etapa produziu uma lista de áreas inaptas, com sugestão de áreas
potencialmente adequadas para a instalação dos projetos, áreas essas que doravante serão
denominadas de “áreas-alvo”.
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

CLIMATOLOGIA E HIDROLOGIA
Os aspectos relativos a climatologia e hidrologia regional, constantes no termo de
referência do projeto já encontram-se em execução e serão abordados no próximo relatório.

LIMNOLOGIA
A fase inicial do diagnóstico envolveu um amplo levantamento das condições
limnológicas em toda área alagada nos dois reservatórios. O que se pretendeu nesse
levantamento ambiental foi, em primeira linha, identificar os gradientes espaciais de trofia
nos reservatórios.
Outro ponto que mereceu grande destaque nessa fase, foi a realização de uma série
de estudos batimétricos sejam eles nos citados reservatórios, sejam eles em outros
ambientes, a título de treinamento de métodos e técnicas que serão fundamentais para a
efetiva delimitação dos polígonos dentro dos parques aquícolas.
A segunda fase do diagnóstico ambiental foi centrada em um estudo mais
pormenorizado nas áreas-alvo (vide tópico anterior).
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GERAÇÃO DE CARTAS BATIMÉTRICAS
Para a coleta dos pontos batimétricos foi utilizado um sistema constituído por um
ecobatímetro portátil de feixe simples modelo Sonarlite, e um sistema de posicionamento
global diferencial (DGPS) (Fig. 5 A e B).

Figura 5 A - Ecobatímetro Sonarlite (Ohmex) e B – DGPS GTR-A (Techgeo). Á direita. O
ecobatímetro sendo usado na represa de Três Marias. Dois aparelhos de GPS foram usados
(DGPS Tech Geo e GPS Garmin 12) por medida de segurança.

O ecobatímetro Sonarlite possui um transdutor que trabalha com a emissão e
recepção de pulsos nas freqüências de 200 kHz, freqüência mais adequada para detecção
das condições de fundo. O equipamento calcula a profundidade através da diferença de
tempo entre a emissão e a recepção do sinal, estando apto a detectar profundidades entre
0,30 m a 80 m, com uma precisão de 2 cm. O ecobatímetro vem com um software que faz o
processamento dos dados recebidos e que gera os ecogramas (perfis) coloridos, que são
visualizados na tela de um computador ou em saídas gráficas de impressora.
A amostragem das profundidades foi realizada percorrendo-se com uma
embarcação, as áreas dos polígonos, previamente selecionadas, nos reservatórios a serem
determinadas com o ecobatímetro e o DGPS. Os pontos batimétricos georreferenciados
coletados vão para um computador portátil, onde são armazenados. Para que a maior área
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seja amostrada, a embarcação percorre toda a área do polígono em zigue-zague, com uma
distância entre as linhas de amostragem proporcional ao tamanho da área a ser amostrada.
O sistema DGPS com funcionamento estático e pós-correção, permite obter precisão
diferencial no modo estático na ordem de 5 mm + 1 ppm para distâncias até 20 km e 5 mm
+ 2 ppm para distâncias até 50 km. A utilização de GPS com posicionamento diferencial
melhora consideravelmente a precisão das coordenadas, na medida em que corrige os erros
sistemáticos que tem causas extrínsecas aos receptores, tais como os erros introduzidos pela
degradação do sistema, pelos atrasos ionosféricos e troposféricos, erros nas efemérides dos
satélites, erro do relógio do satélite e ruído do receptor (Álvares et al., 2000). O fundamento
do DGPS baseia-se na determinação da posição de um ponto, relativamente a outro ponto
de referência, com coordenadas conhecidas (portadora L1), estando ambos os pontos aptos
a captar simultaneamente os mesmos satélites.
Para compatibilizar as leituras do ecobatímetro com os dados de saída do D-GPS foi
desenvolvido um software em PASCAL que permite a geração de arquivos texto, em
diferentes formatos, contendo tanto os dados de coordenadas geográficas quanto os dados
de profundidade e os dados de tempo (data, hora, minuto e segundo) nos eles foram obtidos
nos diferentes aparelhos. Esse software gerou então tabelas que poderão ser diretamente
importadas por programas gráficos ou outros aplicativos SIG.
Os arquivos em formato texto deverão ser abertos no software Excel, onde os
atributos serão então separados em colunas e os pontos que determinam as casas decimais
deverão ser substituídos por vírgulas. A tabela editada deve ser salva em arquivo do Excel
(xls).
Antes de interpolar os pontos batimétricos, será necessário incorporar na tabela os
dados de contorno dos polígonos escolhidos para o levantamento batimétrico. Esses dados
serão extraídos da digitalização de cartas topográficas, fotografias aéreas ou imagens de
satélite. Os polígonos digitalizados serão exportados, a partir do software Archview, em
formato ASCII. Este arquivo será então aberto (no Bloco de Notas ou no Excel) e os dados
do contorno (latitude e longitude) serão copiados para a tabela dos pontos batimétricos. No
campo referente à profundidade, as margens encontradas terão a cota zero. A tabela editada
deverá ser novamente salva em arquivo do Excel. A geração dos mapas e modelos
batimétricos será realizada através da interpolação dos pontos batimétricos e das margens.
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A interpolação dos pontos batimétricos será realizada nos software Surfer 8.0, a
partir da importação da tabela editada. Para esta interpolação, será utilizado o modelo de
interpolação krieging. A interpolação dos pontos batimétricos possibilitará a confecção de
mapas batimétricos de isolinhas, como o exemplo representado nas figuras 6 e 7.
Os mapas batimétricos resultantes destes levantamentos permitem uma boa
representação da geometria dos reservatórios. É possível visualizar não somente as
variações de profundidade, mas também a morfologia do fundo do reservatório.
Serão tomadas algumas medidas a fim de maximizar os resultados a serem obtidos
com o levantamento batimétrico:
1 – exclusão de algumas áreas do processo de amostragem em função da dificuldade de
acesso. Esta dificuldade de acesso é provocada, na maior parte das vezes, por
profundidades excessivamente reduzidas, pela presença de galhos e troncos (muitas vezes
submersos) e pelo acúmulo de macrófitas.
2 – Evitar a perda de sinal de profundidade pelo equipamento. As causas mais comuns da
perda de sinal de profundidade são o uso de escala de profundidade incompatível com a
área a ser mapeada, a navegação em velocidade muito elevada, muita ondulação no
momento da amostragem, a obstrução do transdutor por vegetação submersa e o excesso de
algas na coluna d’água.
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3 – Evitar as interferências sofridas pelo sinal do DGPS. É sabido que a qualidade do sinal
captado pelo DGPS depende de fatores como, entre outros, do número de satélites acima da
linha do horizonte, a distribuição espacial destes satélites no momento da amostragem e o
grau de obstrução do sinal (pela vegetação, relevo ou edificações).

Lagoa Gambazinho (PERD)
Latitude: 19º 47’ 2,9” S
Longitude: 42º 34’ 43” O

N

150 m

Este mapa foi criado utilizando um equipamento de posicionamento global corrigido
diferencialmente (DGPS). Os dados foram coletados em 12 de agosto de 2004. A escala
e os contornos do mapa estão em metros e foram gerados utilizando-se a técnica kriging
do programa Surfer© 8.0 (Golden software).
Figura 6 - Esboço batimétrico da lagoa Gambazinho (PERD, MG), elaborado no software Surfer
8.0. Eqüidistância entre as isóbatas de 1 metro.
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A partir da interpolação dos pontos, também é possível e geração de modelos
digitais em três dimensões, como mostra a figura 7 a seguir.

N

Figura 7 - Modelo numérico de batimetria em 3D da lagoa Gambazinho (PERD, MG).
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QUALIDADE DAS ÁGUAS
A temperatura desempenha um importante papel de controle no meio aquático,
condicionando as influências de uma série de parâmetros físico-químicos. Em geral, à medida que a
temperatura aumenta, a viscosidade, tensão superficial, compressibilidade, calor específico,
constante de ionização e calor latente de vaporização diminuem, enquanto a condutividade térmica
e a pressão de vapor aumentam as solubilidades. Organismos aquáticos possuem limites de
tolerância térmica superior e inferior, temperaturas ótimas para crescimento, temperatura preferida
em gradientes térmicos e limitações de temperatura para migração, desova e incubação do ovo.
A condutividade elétrica é o recíproco da resistência elétrica, sendo dependente da
temperatura e também da natureza dos solventes. A condutância da água é medida por duas placas
rígidas, de platina ou carbono, dispostas em paralelo. Ela é diretamente proporcional à área destas
placas e inversamente proporcional à distância (1cm). As medidas são padronizadas até se tornarem
independentes do sistema de medidas e passarem a refletir as características do meio em que o
sistema está submerso. A unidade de medida é S.cm-1 (onde S = Siemens) ou Ω-1cm.-1. Em
ambientes dulciaquícolas a condutividade é baixa e a unidade que se aplica é o µ.S.cm-1
(Golterman et al.,1978). Convencionalmente os resultados são expressos para a temperatura em
20°C ou 25°C.

TEMPERATURA E CONDUTIVIDADE
A temperatura (ºC) e a condutividade elétrica (µS) foram medidas in situ através das sondas
multi-analisadoras YELLOW SPRINGS modelo 556 MPS e YSI 6920 (Figura 8).

pH (POTENCIAL HIDROGENIÔNICO)
O pH é a medida da concentração relativa dos íons de hidrogênio numa solução, indicando
a acidez ou alcalinidade da mesma. Um valor de pH 7,0 indica uma solução neutra. Valores de pH
maiores de 7,0 são considerados básicos, enquanto que os abaixo de 7,0 são ácidos.
Por influir em diversos equilíbrios químicos que ocorrem naturalmente, o pH é um
parâmetro importante em muitos estudos no campo da qualidade ambiental. A influência do pH
sobre os ecossistemas aquáticos naturais dá-se diretamente devido a seus efeitos sobre a fisiologia
das diversas espécies. Também o efeito indireto é muito importante podendo, determinadas
condições de pH, contribuir para a precipitação de elementos químicos tóxicos, como os metais
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pesados. O pH foi medido in situ com o auxílio das sondas multi-analisadora YELLOW SPRINGS
modelo 556 MPS e 6920 (Figura 8).

OXIGÊNIO DISSOLVIDO (OD)
Quantidade de gás oxigênio (O2) contido na água. O OD é um dos parâmetros mais
importantes para exame da qualidade da água, pois revela a possibilidade de manutenção de
vida dos organismos aeróbios. A escassez de OD pode levar ao desaparecimento dos peixes
de um determinado corpo d'água, dado que esses organismos são extremamente sensíveis à
diminuição do OD em seu meio. Uma adequada provisão de oxigênio dissolvido é essencial
para a manutenção de processos de autodepuração em sistemas aquáticos naturais ou
artificiais. O oxigênio dissolvido foi medido in situ por meio de duas sondas multianalisadoras YELLOW SPRINGS modelo 556 MPS e YSI 6920 (Figura 8).

Figura 8: Sondas multi-analisadoras Yellow Springs 556 MPS (direita) e 6920 (esquerda). Essas
sondas permitiram a coleta in situ de uma série de variáveis limnológicas permitindo uma
aquisição, transferência e processamento dos dados com grande rapidez. Fotos: Ricardo P.
Coelho.
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TRANSPARÊNCIA DA ÁGUA
A energia luminosa modifica substancialmente a estrutura térmica de um
ecossistema aquático e interfere nos padrões de circulação e de estratificação da massa de
água, além de ser essencial para a produtividade no ambiente. Considerando o regime
luminoso, um corpo d´água pode ser dividido em dois compartimentos:
a) zona fótica, compreendendo a região da massa de água iluminada com até 1% da luz
superficial;
b) zona afótica, região sem luz.
Na zona fótica, ao penetrar a massa de água, a luz tem sua intensidade diminuída e
sua composição espectral alterada pela absorção e dispersão. Assim, a luz sofre uma
alteração tanto quantitativa como qualitativa, denominada atenuação da luz. Toda a
produção autotrófica de um lago ocorre na zona fótica, por isso, o conhecimento da
penetração da radiação, por meio da medida de transparência da água, se torna importante.
A transparência da água foi medida in situ por meio do disco de Secchi..

RADIAÇÃO FOTOSSINTETICAMENTE ATIVA (RFA)

As medidas de radiaçãp RFA foram realizadas utilizando-se o radiômetro LiCor ou
BIC (Biospherical Instruments; San Diego, CA, USA) (Fig. 09). Os equipamentos realizam
medidas de irradiância (cosine downwelling irradiance) na faixa do PAR (400-700nm). As
medidas serão tomadas a partir da linha d’água até a profundidade de 1% das medidas de
irradiância superficial. O coeficiente de atenuação difusa da luz para o PAR, Kd(PAR) (m-1),
foram calculados pela regressão linear entre logaritmo natural dos valores de irradiância
(Ed) e a profundidade. A figura 10 é um exemplo de atenuação de radiação.
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Figura 09 – Radiômetros Licor (esq) e BIC (Biospherical Inc.) (dir.).
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Figura 10 – Exemplo de atenuação da radiação fotossintéticamente ativa (RFA) em um lago
natural (l.Dom Helvécio), durante o período de setembro de 2005.
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TURBIDEZ

A turbidez de uma amostra de água é o grau de atenuação de intensidade que um
feixe de luz sofre ao atravessá-la, devido à presença de sólidos em suspensão, tais como
partículas inorgânicas (areia, silte, argila) e detritos orgânicos (algas, bactérias e plâncton
em geral). Alta turbidez reduz a fotossíntese da vegetação enraizada, submersa e algas. Esse
desenvolvimento reduzido de plantas pode, por sua vez, suprimir a produtividade de peixes.
Logo, a turbidez pode influenciar nas comunidades biológicas aquáticas. Além disso, afeta
adversamente os usos doméstico, industrial e recreacional de uma água. A turbidez foi
medida in situ através de um aparelho portátil marca DIGIMED modelo DM-C2 ( Fig. ).

Figura 10 A – Turbidímetro DIGIMED modelo DM-C2 com as cubetas adequadas para a
mensuração da turbidez em laboratório. O aparelho sofreu calibrações periódicas com padrões
específicos fornecidos pelo fabricante.
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SÓLIDOS TOTAIS EM SUSPENSÃO

A carga sólida (sólidos totais em suspensão) é um dos maiores problemas em rios,
reservatórios e estuários; pois impedem ou dificultam a penetração da luz na água e a
fotossíntese da vegetação submersa, interferindo também na dinâmica térmica do sistema.
A compreensão dos padrões de distribuição da carga dos sólidos totais em suspensão
representa uma das condições necessárias para o entendimento de outros processos
existentes nos corpos de água.
Para a determinação da concentração de sólidos totais suspensos, duas réplicas de
cada amostra de água foram filtradas, utilizando-se filtros GFC secos (105 ºC, 1 h) e prépesados. A seguir os filtros foram novamente secos (105 ºC, 1 h) e pesados, para a
determinação dos sólidos totais em suspensão em mg.L-1. Os valores finais dos sólidos
totais em suspensão (STS) foram obtidos a partir do cálculo:
STS (mg/L) = ( [A – B] x 1000 )
C
Onde:
A = peso seco final do filtro (mg)
B = peso seco inicial do filtro (mg)
C = volume de água filtrado (L)

SÉRIE NITROGENADA
O nitrogênio total da água pode ser dividido em nitrogênio particulado (a maioria de
origem orgânica) e nitrogênio total solúvel, sendo este último de maior interesse por ser
assimilável pelos seres vivos e por compreender formas inorgânicas de vários níveis de
oxidação. Estas formas são o nitrato, nitrito e amônia. O nitrato normalmente é encontrado
em pequenas quantidades na água. É um nutriente essencial para muitos seres autotróficos e
em alguns casos é considerado fator limitante ao crescimento. O nitrito é um estado
intermediário do nitrogênio. A amônia é produzida pela de-aminação dos compostos
orgânicos que contém nitrogênio, pela hidrólise da uréia e pela redução do nitrato em
condições de anaerobiose.
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As espécies da série nitrogenada (amônia, nitrito e nitrato) foram determinadas a
partir de amostras congeladas, previamente filtradas a vácuo, utilizando o filtro de fibra de
vidro GFC de 47 mm de diâmetro. A amônia foi determinada pelo método do nitroprussiato
(Koroleff, 1976). O nitrato é reduzido a nitrito através da adição do cádmio amalgamado
(Mackreth et al. 1978). Os nitritos foram determinados pelo método da sulfanilamida
associada ao alfa-naftil-etilenodiamina (Barnes & Rolkard, 1951).
FÓSFORO TOTAL
São inúmeros os minerais possíveis de ocorrerem na água. O fósforo constitui-se um
dos principais nutrientes para os processos biológicos. Ele é considerado um macronutriente por ser exigido em grandes quantidades pelas células. Em dosagens elevadas pode
provocar sérios problemas, como proliferação excessiva de algas, causando o fenômeno
conhecido como eutrofização de lagos e represas.
O fósforo total foi obtido a partir de amostras congeladas, não filtradas, submetidas
previamente à digestão com perssulfato, a partir de amostras também congeladas sem
serem filtradas.
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CARACTERIZAÇÃO DO MEIO BIÓTICO AQUÁTICO
As variáveis ligadas aos componentes da biota serão avaliadas principalmente
através de dados secundários, como já mencionado. No entanto, o levantamento preliminar
e os estudos nas áreas-alvo envolveram determinações da clorofila-a uma vez que essa
variável é indispensável para o cálculo dos diferentes índices de trofia a serem utilizados.

CLOROFILA-A

A clorofila a será determinada a partir de extrato em acetona 90% a frio, a partir de
amostras previamente filtradas em filtros de fibra de vidro do tipo GFC de 47 mm de
diâmetro (Fig. 15), utilizando o procedimento proposto por Lorenzen (1967).

Figura 11 - Filtros de fibra de vidro de 47 mm de diâmetro (marca Schleicher & Schuell)
imediatamente após serem usados em um processo de filtração sob pressão negativa (à vácuo).
Nota-se que as algas ficam retidas na fibra do filtro. Esses filtros são congelados a seco e mantidos
no escuro até a data de seu processamento final.

Este método apresenta a característica de distinguir as concentrações de clorofia a
de outros produtos da pigmentação denominados feopigmentos. Estes compostos podem
ocorrer naturalmente, por isso a grande importância da distinção, pois estes produtos
feofitínicos podem interferir nas determinações espectrofotométricas da clorofila a. Isto se
dá devido ao fato de que os feopigmentos não apresentam redução na absorbância quando a
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amostra é tratada com ácido, o que ocorre com clorofila a, devido a uma modificação em
sua estrutura (perda do magnésio do anel porfirínico), oriunda da ação do ácido (Lorenzen,
1967).
Uma vez que a clorofila-a é uma variável-chave na determinação dos gradientes de
trofia, refletindo muito bem as mudanças de qualidade de água nos ambientes aquáticos,
optamos por usar também uma metodologia adicional para a determinação desse pigmento
algal. Dessa forma, a clorofila-a foi também determinada com o auxílio de uma sonda
fluorimétrica, a SCUFA produzida pela Turner Instruments, Inc , devidamente calibrada
com o uso de um padrão sólido desenvolvido pela própria empresa (Fig. 12)

Figura 12 - Sonda SCUFA, Turner Instruments, USA. Essa sonda é um sensor fluorimétrico
submersível capaz de realizar mensurações “in situ” de clorofila-a e de turbidez. A sonda é
submersível na água e coleta grande quantidade de dados em seu sistema de data-log que mais
tarde podem ser transferidos diretamente a um computador. A sonda da figura ao lado está
disponível no laboratório de gestão de reservatórios tropicais do departamento de Biologia Geral,
ICB, UFMG. Sensor adquirido através do convênio FUNDEP/CEMIG Aporte de Fósforo e Usos do
Solo na bacia do reservatório do São Simão (MG/GO). Coordenador: Prof. Ricardo M. P. Coelho.
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CLASSIFICAÇÃO DA QUALIDADE DE ÁGUAS (ÍNDICES DE TROFIA)
A qualidade será avaliada através de uma caracterização limnológica dos afluentes e
principais compartimentos dos reservatórios de FURNAS e Três Marias. Áreas
hipereutróficas ou mesotróficas dos reservatórios são inadequadas para implementação de
parques aqüícolas. Problemas tais como a depleção dos valores de oxigênio dissolvido ou a
ocorrência de florescimentos de cianobactérias são comuns nesses tipos de águas eutróficas.
As séries históricas da qualidade da águas do monitoramento realizado pelas
concessionárias de energia elétrica, e os dados do programa “Água de Minas”, serão
utilizados e analisados para caracterizar a qualidade de água. A disponibilização destes
dados pelas concessionárias já se encontra em avançado processo de negociação.
Para a definição das áreas restritivas dos reservatórios será utilizado, a princípio, o
índice de estado trófico IET de Carlson (1977) que é calculado a partir de transformações
lineares para as seguintes variáveis: transparência (disco de Secchi), fósforo total e
clorofila-a. O IET de Carlson pode ser calculado de acordo com as equações:
1 – Transparência da água

ln DS ⎞
⎛
IET (DS ) = 10⎜ 6 −
⎟
ln 2 ⎠
⎝
2 – Clorofila-a
2,04 − 0,68 ln Chl ⎞
⎛
IET (Chl ) = 10⎜ 6 −
⎟
ln 2
⎠
⎝

3 – Fósforo total
48
⎛
ln
⎜
IET (PT ) = 10⎜ 6 − PT
ln 2
⎜
⎜
⎝

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠
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No que se refere à qualidade das águas serão ainda considerados os valores
absolutos de Fósforo Total, Sólidos em Suspensão, contaminação por agrotóxicos,
florecimento de cianobactérias e teor de metais pesados. Essa abordagem irá utilizar
basicamente dados secundários.
Ainda nesta primeira etapa de trabalho poderão ser incluídos outros critérios
espaciais de restrição obtidos através da análise de dados secundários confiáveis ou de
informações extraídas a partir da interpretação de imagens de satélite da série Landsat 5 e 7.
Dentre estes dados adicionais destacam-se a existência de paliteiros, processos de
assoreamento, inexistência de acessos, locais de águas rasas e de ocorrência de macrófitas,
captação de água para áreas urbanas, fontes significativas de poluição pontuais.
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5.0 FASES DO PROJETO
Fase I: estudo ambiental (limnologia, geomorfologia, climatologia e hidrologia) e sócioeconômico (geografia, economia, sociologia) nos reservatórios das usinas Hidroelétricas
de Furnas e Três Marias, Minas Gerais bem como nas suas áreas de entorno.
Fase II: identificação de áreas alvo (áreas tecnicamente adequadas) para a implantação
parques aqüícolas nos reservatórios de Furnas (rio Grande/Sapucaí) e Três Marias (rio
São Francisco).
Fase III: estudos limnológicos pormenorizados nas áreas-alvo identificadas na Fase II.
Fase IV: identificação, batimetria e avaliação de capacidade de suporte dos polígonos
(estudos limnológicos avançados de produção primária, produção secundária e outros
índices bióticos importantes tais como colimetria, densidade de cianofíceas,
contaminação por metais traços e agrotóxicos e colimetria) destinados à implantação
dos parques aquícolas nos reservatórios de Furnas e Três Marias (MG);
Fase V: relatório de regularização ambiental dos Parques Aqüícolas nos reservatórios de
Furnas e Três Marias (MG);
Fase VI: assessoria técnica no processo de autorização de uso de águas da União para os
Parques Aqüícolas nos lago das Usinas Hidroelétricas de Furnas e Três Marias,
conforme especificações contidas neste projeto básico
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6. RESULTADOS PARCIAIS
Os estudos iniciaram-se através de um amplo levantamento das condições limnológicas nos
reservatórios de Furnas e Três Marias (Fase I). O objetivo central dessa abordagem foi o de
identificar e delimitar os bolsões de (hiper)trofia ou áreas com problemas de contaminação ds água
eventualmente existentes em ambos os reservatórios com vistas a excluí-los da identificação das
áreas-alvo. Partiu-se da premissa, nesse caso, de estrita aderência ao termo de referência do projeto,
ou seja, na de que na delimitação das áreas-alvo, fossem excluídas as áreas com qualidade de água
já comprometida seja com elevados níveis de trofia ou com problemas já constatados de
contaminação por metais traços, agrotóxicos ou com histórico de florescimentos massivos de
cianobactérias.
A obtenção de dados primários visou, essencialmente, abordar a questão dos padrões espaciais
de trofia nos reservatórios. As questões dos florescimentos de cianobactérias bem como da
contaminação por metais traços e agrotóxicos foi abordada através do exame de dados secundários
compilados nesse projeto uma vez que tais eventos são essencialmente episódicos e têm sido
estudados pelas concessionárias de aproveitamento hídrico bem como por autoridades estaduais e
municipais.

6.1 – Limnologia Geral
Os estudos limnológicos envolveram três excursões de campo realizadas no reservatório
de Furnas e uma outra excursão no reservatório de Três Marias. Nessas excursões foram
coletadas as seguintes variáveis:
(a) Transparência da água tomada pelo disco de Secchi.
(b) Disponibilidade da radiação fotossinteticamente ativa (PAR), coeficiente de
extinção e delimitação da zona fótica.
(c) Perfis verticais, na zona epilimnética: temperatura da água, oxigênio
dissolvido, condutividade elétrica, transparência da água, potencial redox,
nitrato* e amônia*.
(d) Amostras de sub-superfície: clorofila-a**, turbidez**, série nitrogenada,
fósforo total, sólidos totais, sólidos inorgânicos, sólidos orgânicos.
(e) Velocidade do vento e temperatura do ar.
(f) Coordenadas geográficas obtidas simultaneamente com dois aparelhos GPS
Garmin-12 e Garmin-76 de doze canais.
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Observações:
(*): análises obtidas com a sonda YSI-6920 somente para o braço do rio Grande, Furnas e
para Três Marias.
(**): análises feitas tanto pela metodologia convencional (a clorofila foi também
determinada pelo método de Lorenzen, e a turbidez por turbidímetro de bancada Digined)
quanto pelo uso da sonda SCUFA, Turner, Inc.

6.1.1 – Limnologia Geral no Reservatório de Furnas
Foram realizadas três campanhas de campo no reservatório de Furnas. A primeira
foi dedicada ao braço do Sapucaí e ao eixo central e foi realizada entre os dias 14 e 16 de
fevereiro de 2006 (Fig 13). Cerca de 34 pontos de coletas foram visitados.

Figura 13 - Localização dos pontos de coletas no sub-eixo do braço do Sapucaí, Reservatório de
Furnas, em fevereiro de 2006. Os dados das coordenadas foram tomados com GPS Garmin 76,
processados no prgrama Trackmaker. Finalmente, foi feita uma sobreposição com um plano de
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informação de imagem de satélite (Space Shuttle) fornecida pelo website de consulta livre Google
Earth.

A segunda campanha cobriu grande parte do sub-eixo do rio Grande e foi realizada
entre os dias 13 e 16 de março de 2006 (Fig. 14). Nessa segunda coleta, 29 pontos de
coletas foram amostrados.

Figura 14 - Localização dos pontos de coletas no sub-eixo do braço do rio Grande, Reservatório
de Furnas, em março de 2006. Os dados das coordenadas foram tomados com GPS Garmin 76,
processados no prgrama Trackmaker. Finalmente, foi feita uma sobreposição com um plano de
informação de imagem de satélite (Space Shuttle) fornecida pelo website de consulta livre Google
Earth.

A terceira campanha foi dedicada aos braços adjacentes do rio Formiga e foi
realizada em 16 de junho de 2006 (Fig. 15). Sete pontos foram amostrados.

39

Figura 15 - Localização dos pontos de coletas nos braços associados ao rio Formiga, sub-eixo do
braço do rio Grande, Reservatório de Furnas, em 20 de junho de 2006. Os dados das coordenadas
foram tomados com GPS Garmin 76, processados no prgrama Trackmaker. Finalmente, foi feita
uma sobreposição com um plano de informação de imagem de satélite (Space Shuttle) fornecida
pelo website de consulta livre Google Earth.
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6.1.1.1 – Dados primários

Limnologia Física: Transparência, turbidez, radiação e sólidos em
suspensão.
A transparência apresentou um nítido padrão espacial em ambos os sub-eixos do
reservatório com maiores valores nas regiões mais próximas ao eixo central da barragem
onde as transparências chegaram a valores próximos a 6,0 metros, e valores menores em
regiões mais a montante onde ela permaneceu em patamares inferiores a 2,0 metros (Fig.
16).
Apesar do padrão de transparências decrescentes à montante, observa-se que os dois
sub-eixos apresentaram comportamentos nitidamente diferenciados entre si. Enquanto que
no sub-eixo do braço do Sapucaí, houve um gradual decréscimo dos valores à medida que
se desloca para as estações de montante, no sub-eixo do rio Grande, houve um subido
decréscimo da transparência entre os pontos GR 15 e GR 19, fato esse que indica uma subta
modificação da qualidade de água nesse ponto do reservatório.
Tanto os sólidos totais e a turbidez mostraram, como seria de se esperar, nítidos
padrões espaciais com valores crescentes sendo registrados à medida que se foi para as
regiões de montante do reservatório. No entanto houve variações entre essas variáveis entre
os dois sub-eixos que sugerem diferenças na qualidade de água entre eles.
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Figura 16 - Padrões espaciais de redução da transparência da água, tomada com o disco de
Secchi nos dois sub-eixos do Reservatório de Furnas (Sapucaí e Grande) entre os meses de
fevereiro e março de 2006.
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A turbidez mostrou diferenças muito grandes entre os dois sub-eixos do reservatório
de Furnas (Fig. 17 A). O braço do Sapucaí mostrou, em geral, valores mais elevados para
essa variável principalmente a partir do ponto SAP 16 e seguintes, à montante. A região dos
braços de Alfenas e Fama, no sub-eixo do Sapucaí, se destacou (SAP 22 a SAP 28) foi
caracterizada por valores particularmente elevados da turbidez com leituras superiores a 10
NTU.
Os sólidos totais também sofreram aumentos em direção à montante em ambos os
sub-eixos, mas o gradiente foi muito mais aguçado no braço do rio Grande, particularmente
partir da estações GR 21 e GR 23 (Fig. 18).
Como pode ser observado acima, enquanto que a turdidez se destacou no braço do
Sapucaí o teor de sólidos em suspensão se destacou no braço do rio Grande. Ambas as
variáveis causam um deplecionamento da transparência mas considerando essas diferenças,
pode-se afirmar que certamente fatores muito diferenciados estão sendo os responsáveis por
esse decréscimo em ambos os sub-eixos.
As diferenças em termos de limnologia física (turbidez/sólidos/radiação) existentes
entre os dois sub-eixos do reservatório de Furnas ficam ainda mais evidentes ao se
considerar o padrão da penetração da radiação luminosa na coluna de água em diferentes
pontos do reservatório (Fig. 19). O coeficiente de extinção da radiação fotossinteticamente
ativa (PAR) é um índice estimado a partir dos perfis verticais de atenuação da radiação
PAR na coluna de água, que segue a lei de Lampert-Beer. Essa atenuação normalmente
segue um modelo exponencial.
Ao se transformar (usando uma transformação logartimica) os dados, obtém-se uma
reta, cuja inclinação é o coeficiente de extinção. A Figs. 19-A e 19-B, trazem esses
coeficientes de extinção para os pontos dos sub-eixos do rio Grande e do Sapucaí. O braço
do rio Grande se destacou nitidamente do braço do Sapucaí por mostrar maiores
incrementos nos coeficientes de extinção já a partir do ponto GR 22 (em caso de gráfico nas
cores preto e branco, o leitor pode distinguir os dois sub-eixos ao observar que a série do
rio Grande vai até o ponto GR 31 enquanto que a série de dados do rio Sapucaí vai até o
ponto SAP 28).
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Figura 17 A - Padrões espaciais de aumento da turbidez em direção às estações de montante,
nos dois sub-eixos do Reservatório de Furnas (Sapucaí e Grande), entre os meses de fevereiro e
março de 2006.
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Em junho de 2006, uma excursão foi realizada visando coletar nas regiões anexas ao
braço do rio Formiga, em Furnas. Essa região não pode ser percorrida na ocasião da
excursão ao braço do rio Grande devido às más condições climáticas que impediam a
navegação com segurança. Foram realizadas coletas em oito diferentes pontos de coletas,
envolvendo três grandes braços do reservatório todos eles próximos à cidade de Formiga,
MG (Fig. 15). As profundidades dos pontos de coleta visitados variaram entre pouco mais
de 10 metros (FOR 07) a mais de 25 metros (FOR 01) (Fig. 17-B).
Todas as variáveis ligadas à penetração da radiação luminosa mostraram nítidos
padrões espaciais na região de Formiga (Figs. 17- B e 17-C). As transparências mostraram
um nítido padrão de decréscimo rumo à montante seja no primeiro braço (FOR 03) quanto
no braço do balneário de Furnas Tur (FOR 07 e FOR 08). A turbidez permaneceu quase
sempre com valores abaixo de 2,0 NTU (exceto o ponto FOR05, quando os valores de
laboratório de turbidez são considerados).
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Figura 17 B - Padrões espaciais de profundidade, transparência e de turbidez nos braços ligados
ao ribeirão formiga, amostrados em Junho de 2006 (vide Fig 15). A turbidez foi determinada tanto
in situ, através da sonda SCUFA quanto no laboratório, utilizando o turbidímetro DIGIMED.
Observar que, excetuando no ponto FOR 05, as leituras produzidas por ambos os métodos foram
comparáveis nos demais pontos de coletas.
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Figura 18 - Padrões espaciais mostrando um aumento dos teores de sólidos em suspensão (
sólidos totais) em direção às estações de montante, nos dois sub-eixos do Reservatório de Furnas
(Sapucaí e Grande), entre fevereiro e março de 2006.
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Figura 19 A - Padrões espaciais (valores pontuais) mostrando um aumento dos coeficientes de
extinção da radiação fotossinteticamente ativa (PAR, 430-700 nm) em direção às estações de
montante, nos dois sub-eixos do Reservatório de Furnas (Sapucaí e Grande), entre fevereiro e
março de 2006.
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Figura 19 B - Padrões espaciais (interpolação obtida com o programa Sufer 8.0) mostrando um
aumento dos coeficientes de extinção da radiação fotossinteticamente ativa (PAR, 430-700 nm) em
direção às estações de montante, nos dois sub-eixos do Reservatório de Furnas (Sapucaí e
Grande), entre fevereiro e março de 2006.
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A coluna de água: temperatura da água, oxigênio dissolvido,
condutividade elétrica e pH.
A coluna de água mostrou-se estratificada na maior parte das estações em ambos os
sub-eixos (Fig. 20) . No entanto, essa estratificação foi mais notável no sub-eixo do Sapucaí
já que ela estendeu-se praticamente a todas as regiões do reservatório (limnética EC 02,
transição SAP 11 e riverina SAP 24). Já na região riverina do rio Grande (GR 24), a coluna
de água permaneceu desestratifacada, pelo menos na região mais superficial.
O oxigênio dissolvido também apresentou uma notável estraficação em suas leituras
ao longo da coluna de água, principalmente no sub-eixo do rio Sapucaí (Fig. 21).
Observou-se, por exemplo, curvas tipicamente clinógradas em diversos pontos desse subeixo tais como os pontos (SAP 11 e SAP 24). Nesses pontos, a disponibilidade de OD
chegou a valores abaixo de 1,0 mg.l-1 a cerca de 18 metros. O eixo do rio Grande também
mostrou grande redução na disponibilidade de oxigênio dissolvido, com valores inferiores a
1,0 mg.O2.l-1 em profundidades abaixo de 18,0 metros (GR 11).
Essa redução do oxigênio com a profundidade deve ser considerada com muita
atenção no presente estudo pois ela certamente deverá intensificar-se com o avançar da
estação seca, podendo ser inclusive ser notada em pontos de baixa profundidade (< 6,0
metros) o que afetaria negativamente a operação dos tanques redes nessas regiões.
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Figura 20 – Perfis verticais de temperatura da água (zona do epilimnion e metalimnion) nos dois
sub-eixos do reservatório de Furnas, durante os meses de fevereiro e março de 2006. Valores
obtidos com a sonda YSI 6920.
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Os dois sub-eixos do reservatório de Furnas mostraram diferenças em relação ao
pH. Ele foi, em geral, mais elevado na região superficial do braço do Sapucaí, onde a
variável atingiu valores superiores a 8,0 em pontos sub-superficiais nas estações de coletas
de transição (SAP 11) e riverinas (SAP 24). O pH permaneceu sempre abaixo de 8,0 em
todos os pontos de coletas do rio Grande e exemplos dessa tendência podem ser observados
nos pontos GR 11 e GR 24 (Fig. 22).
Outro ponto a ser destacado refere-se ao nítido gradiente vertical que essa variável
apresentou com o aumento da profundidade. De um modo geral, observa-se um decréscimo
do pH para valores abaixo da neutralidade (pH <e 7,0) em profundidades abaixo de 12,0
metros nas estações de transição e riverina do sub-eixo do Sapucaí. No braço do rio
Grande, as leituras do pH, em profundidades maiores do que 10,0 metros, não puderam ser
obtidas por motivos operacionais (Fig. 22).
Ao contrário da temperatura, OD e pH, a condutividade elétrica mostrou uma
grande homogeneidade entre os pontos de coletas (Fig. 23 - A). No entanto, ao observar-se
com mais detalhes os resultados das coletas realizadas nos dois sub-eixos podemos notar
que as leituras de condutividade foram, em geral, mais elevadas nas estações do sub-eixo
do Sapucaí, onde não raro, valores superiores a 35 uS.cm-1 foram observados (do ponto
SAP 06 até o ponto SAP 28). Já no sub-eixo do rio Grande, apenas um ponto de coleta, o
ponto GR 28 (Boa Esperança) teve leitura acima daquele valor (Fig. 23).
É importante destacar que as excursões foram realizadas no período de chuvas
(exceto para o braço do rio Formiga, que será comentado em separado). Essa sutil diferença
nos valores de pH, OD e condutividade entre os dois sub-eixos, obtidas no apogeu da
estação chuvosa, sugerem como são diferentes os dois sub-eixos do reservatório de Furnas.
E mais: o trecho mais a montante do braço do rio Sapucaí merece grande atenção se for
alvo de projetos de tanques redes, pois os dados sugerem essa região, formadas pelos
pontos SAP 21 – 23 (braço de Alfenas) e SAP 24 – SAP 28 (braço de Fama) oferecem
grande potencial para “crises” na qualidade de água, com deplecionamento de OD. Há
ainda que se considerar que existem muitos registros de florescimento de algas e outras
manifestações de baixa qualidade de água nessa região do reservatório.
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Figura 21 – Perfis verticais de oxigênio dissolvido (zona do epilimnion e metalimnion) nos dois
sub-eixos do reservatório de Furnas, durante os meses de fevereiro e março de 2006. Valores
obtidos com a sonda YSI 6920.
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Figura 22 – Perfis verticais do pH (zona do epilimnion) nos dois sub-eixos do reservatório de
Furnas, durante os meses de fevereiro e março de 2006. Valores obtidos com a sonda YSI 6920.
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Figura 23 A - Padrões espaciais da condutividade elétrica (rio Sapucaí= valores a 1,0 metro
sonda YSI 556 e do,rio Grande (media das leituras no epilimnion, sonda YSI 6920) mostrando que,
apesar de uma grande homogeneidade nas leituras de ambas as sondas, existe um tênue
aumento da condutividade elétrica em direção às estações de montante, nos dois sub-eixos do
Reservatório de Furnas (Sapucaí e Grande), entre fevereiro e março de 2006. Observar o notável
aumento da condutividade no ponto GR 28, braço próximo à cidade de Boa Esperança, uma região
historicamente com a qualidade de água já muito comprometida.
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Os braços próximos ao rio Formiga apresentaram igualmente nítidos padrões
espaciais tanto para a condutividade elétrica quanto para os teores de sólidos em suspensão
(Fig. 23–B). Os dados sugerem que o compartimento formado pelas estações de coletas
FOR 05, FOR 06, FOR 07 e FOR 08 que se distribuem em volta do ribeirão Formiga
formam um nítido bolsão de trofia já que várias variáveis acusam aumentos sensíveis
nessas regiões. A condutividade elétrica, assim com a turbidez, foi mais elevada no ponto
FOR-05 mas manteve-se em níveis mais elevados nas estações acima citadas. A mesma
tendência pode ser observada para os teores de sólidos em suspensão (Fig. 23-B).
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Figura 23 B Padrões espaciais da condutividade elétrica no braço do rio Formiga (média das
leituras no epilimnion, sonda YSI 6920) e de sólidos totais, mostrando um nítido aumento em
ambas as variáveis nos pontos distais, próximos às entradas de diferentes tributários no
reservatório (para visualizar os pontos no lago, vide Fig. 15). Os dados referem-se à uma coleta
realizada em 20 de junho de 2006. Observar o notável aumento da condutividade e dos sólidos no
ponto FOR 28, final do braço do rio Formiga, próximo ao balneário de Furnas-Tur e da localidade
de Pontevilla.
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Nutrientes (N e P)
Os dados de nutrientes (N e P) aguçam ainda mais as observações anteriores que
foram feitas tanto em termos de limnologia física (transparência, turbidez, sólidos e
penetração da radiação PAR) quanto em termos dos dados de limnologia básica
(temperatura, OD, pH e condutividade). Essas observações convergem em dois pontos
essenciais: existe uma a grande diferença ecológica entre os dois sub-eixos e também
diferenças ao longo dos eixos já que ambos gradiente espaciais, consistentemente
visualizados através de diferentes parâmetros, de jusante a montante.
O fósforo total mostrou, por exemplo, aumentos consistentes em suas concentrações
nas estações mais a montante em ambos os sub-eixos (Fig. 24). Enquanto que suas
concentrações permaneceram com valores sempre inferiores a 1,0 ug.l-1 de P-PO4 na
maioria dos pontos de coletas, essas concentrações aumentaram para valores até quatro
vezes mais elevados nos braços de Alfenas (SAP 20-23) e de Fama (SAP 24-28). No braço
do rio Grande, os aumentos nas concentrações de fósforo total já se fizeram notáveis a
partir do ponto GR 21.
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Figura 24 - Padrões espaciais mostrando um aumento nas concentrações de fósforo total em
direção às estações de montante, nos dois sub-eixos do Reservatório de Furnas (Sapucaí e
Grande), entre fevereiro e março de 2006.
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Os valores de nitrato foram moderadamente elevados em todo o reservatório de
Furnas com a maioria dos pontos exibindo concentrações acima dos 40,0 ug.l-1 de N-NO3
(Fig. 25). No entanto, essas concentrações passaram a ser bem inferiores no braço do rio
Formiga (Fig. 26-B) onde um padrão inverso foi observado, ou seja, as concentrações de
nitrato decresceram em direção às estações de montante, ou seja, elas foram mais elevadas
nas regiões centrais do reservatório. É interessante ainda notar que ambos os métodos de
determinação de nitratos (sonda YSI 6920, in situ e no laboratório) produziram
praticamente os mesmos resultados o que nos dá mais segurança em relação a todas as
detrrminações feitas in situ pela sonda YSI 6920.
O gradiente espacial foi muito mais nítido no braço do rio Grande, para as
concentrações de nitrato (Fig. 25). Esse aumento já se faz notável a partir do ponto de
coletas GR 15, e é observado de modo consistente, até o ponto GR32, onde concentrações
da ordem de 250 ug.l-1 de N-NO3 foram observadas. Ao analisarmos o aumento das
concentrações de nitrato no braço do rio Grande, é notável, a diminuição dessas
concentrações no braço do rio Pimenta, ou seja, nos pontos GR 13, GR 14 e GR 15. Esse
“bolsão de oligotrofia” poderá ser observado (de forma mais discreta) também na variável
clorofila-a (Fig. 26).
O padrão espacial dos nitratos no braço do Sapucaí mostrou variações bruscas,
principalmente aquelas observadas nas estações de montante. No entanto, mesmo
considerando essa variabilidade, podemos afirmar que houve uma menor disponibilidade
desse nutriente nessa região de estudos, ao compararmos tais dados com aqueles obtidos no
braço do rio Grande.
Ao contrário, as concentrações de amônia sempre estiveram abaixo ou no limiar do
limite de detecção das metodologias usadas tanto determinações de laboratório quanto
através do uso da sonda YSI 6920 (dados não representados).
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Figura 25 - Padrões espaciais mostrando um aumento nas concentrações de nitrato em direção às
estações de montante, nos dois sub-eixos do Reservatório de Furnas (Sapucaí e Grande), entre
fevereiro e março de 2006. O padrão é mais notável no sub-eixo do rio Grande.
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Clorofila-a
A clorofila-a, assim como as demais variáveis consideradas nesse estudo,
apresentou um nítido padrão espacial em suas concentrações (Fig. 26-A). No braço do rio
Grande, as concentrações oscilaram na faixa de 5,0 a 25,0 ug.l-1 de clorofila-a. Assim como
os nitratos, houve um nítido aumento dessas concentrações a partir do ponto GR 15.
No braço do Sapucaí, o padrão espacial de aumento nas concentrações de clorofila
foi interrompido por quedas nas suas concentrações nos pontos SAP 13-15, ou seja, na
entrada do braço do Campo do Meio. Esse “bolsão de oligotrofia” pode também ser
observado em relação aos dados de nitratos (Fig. 25). Destaca-se, ainda, no braço do
Sapucaí, o ponto SAP 18, um dos pontos imediatamente a montante da conjunção dos
braços de Alfenas e Fama.
Os pontos mais a montante em ambos os braços, ou seja, os pontos SAP 27 e SAP
28, próximos a Fama, e os pontos GR 31 e GR 32 obtiveram as maiores leituras com
valores acima 20 ug.l-1 de clorofila-a.
O cartograma (Fig. 27) ilustra de uma maneira mais didática esses padrões espaciais
bem como as diferenças entre os dois sub-eixos considerados. Ao observar esse cartograma,
o leitor poderá facilmente perceber os gradientes espaciais nas concentrações do pigmento
algal em ambos os sub-eixos do reservatório de Furnas.
O braço do rio Formiga apresentou concentrações de clorofila-a na faixa de 8,0 a
15,0 ug.l-1 (Fig. 26-B). Em primeiro lugar, é possível observar uma nítida discrepância em
relação aos métodos empregados para a determinação desse pigmento, já que os dados
obtidos pela sonda SCUFA são sempre mais elevados. Ao observar tais dados, é possível
observar padrões espaciais o que não pode ser feito com os dados de laboratório que
permaneceram em geral muito baixos. As maiores concentrações foram sempre observadas
nas zonas próximas às entradas dos tributários (FOR 03, FOR 05, FOR 06 e FOR 07) (Fig.
26-B).
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Figura 26 A – Concentrações de clorofila-a nos dois sub-eixos do reservatório de Furnas, na
estação chuvas de 2006.
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Figura 26 B – Concentrações de nitrato e de clorofila-a no braço do rio Formiga, em coleta
realizada em 20 de junho de 2006 (para visualizar os pontos no lago, vide a Fig. 15). Para o nitrato,
foram usados dois métodos diferentes: (a) determinação in situ com a sonda YSI 6920 e no
laboratório, através do método da redução por Cd. Os resultados produzidos por ambos os
métodos são perfeitamente comparáveis. A clorofila-a também foi determinada seja in situ, com a
sonda SCUFA quanto no laboratório pelo método de Lorenzen, que está baseado na extração da
clorofila-a por acetona 90%, a frio, por 24 horas. As leituras produzidas pelo método in situ foram
sempre muito superiores ao método convencional de Lorenzen. Acreditamos que o método de
Lorenzen, tradicionalmente usado no Brasil, produz uma significativa sub-estimativa dos valores de
clorofila-a em reservatórios tropicais.
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Figura 27 A

–

Distribuição espacial das concentrações de clorofila-a no reservatório de Furnas, entre os meses de fevereiro de março de 2006.
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Figura 27 – B – Padrão espacial gerado Interpolação dos dados pontuais (vide Fig. 27 A) das
concentrações sub-superficiais de clorofila-a no reservatório de Furnas.
programa Surger 8.0.
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6.1.1.2 – Dados secundários
Nessa etapa do projeto está sendo feito um levantamento de toda a literatura existente
sobre voltada especificamente sobre estudos limnológicos no reservatório de Furnas. Devese ser notado, inicialmente, que o reservatório de Furnas tem sido palco de uma série de
estudos limnológicos e sobre a ictiologia, esutdos esses que têm se intensificado a partir da
década de noventa.
Vários grupos de pesquisa em Limnologia Básica e Aplicada, Ictiologia têm atuado na
represa de Furnas. Inicialmente, esses estudos foram conduzidos por universidades do
Estado de São Paulo, particularmente a UFSCar, a USP (São Carlos) e a UNESP (Botucatu
e Jaboticabal). A Dra. Lúcia Sipaúba (UNESP, Jaboticabal) deve ser citada pelo fato de ter
orientado uma seqüência importante de monografias e dissertações na Estação de
Hidrobiologia e Piscicultura de Furnas.
Recentemente, dois grupos de pesquisa da UFMG têm assumido a liderança dos
trabalhos limnológicos em Furnas. Nesse sentido, destacam-se os grupos de Limnologia e
Ficologia da UFMG, coordenados, respectivamente, pelos Profs. Drs. Ricardo M. PintoCoelho e Alessandra Giani. Várias teses e dissertações de mestrado têm sido realizadas no
reservatório enfocando aspectos que vão desde a delimitação de gradientes tróficos a
estudos sobre capacidade de suporte do reservatório para tanques redes. Dentre as
diferentes dissertações e teses podemos destacar os trabalhos de Paulo Corgosinho, Laura
Rull, Andréa da Costa, Cleber Figueiredo, Patrícia Delgado, dentre outros.
O grupo de ictiologia da UFMG/PUC-MG, formado pelos pesquisadores Alexandre
Godinho, Fábio Vieira, Gilmar Bastos Santos, Carlos Bernardes e Volney Wono também
executou uma série de estudos no reservatório sobre biologia e a ecologia dos principais
recursos pesqueiros existentes no reservatório.
A Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Furnas, comandada pelo biólogo Dirceu
Marzulo Ribeiro, além de fornecer o apoio logísitico às pesquisas realizadas pelas
universidades, vêm formando toda uma geração de ictiólogos e limnólogos dentre eles
podendo serem destacados o Paulo Formagio, Weber de Sá Pires e Cleber Figueiredo,
dentre outros.
Outros grupos de pesquisa, oriundos de São Paulo têm iniciado recentemente uma ativa
participação nos estudos limnológicos em Furnas, dentre eles, podemos destacar o INPE e o
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Instituto Internacional de Ecologia - IIE, de São Carlos. A COPPE/UFRJ juntamente com
a UFJF também têm atuado em algumas pesquisas sobre fluxo de gases no reservatório de
Furnas. Além dessas citações muitas outras merecem ser citadas envolvendo pesquisadores
de outras instituições de pesquisa tais como a UFLA, a UNESP (Jaboticabal), etc.
Além dessas pesquisas conduzidas por universidades, existem relatórios técnicocientíficos encomendados por FURNAS e outras agências de governo que devem ser
citados e pesquisados de forma mais detalhada.
Assim, seria muito oportuna uma pesquisa visando resgatar de uma forma mais
sistemática não somente os assuntos de pesquisa abordados nas pesquisas acima mas
também os nomes dos autores, das instituições envolvidas bem como com informações
sobre as fontes de financiamento da pesquisa. Essa parte do trabalho irá levantar os
trabalhos já publicados sejam eles em forma de artigos científicos, dissertações de
mestrado, teses de doutoramento, relatórios técnicos ou mesmo pareceres avulsos.
A pesquisa irá dar ênfase tanto aos estudos limnológicos básicos quanto aos aplicados,
principalmente aqueles voltados à limnologia das áreas mais degradadas ou mesmo a
aspectos ligados a ictiologia, piscicultura e aqüicultura. Esse levantamento será muito
importante pois os dados a serem compilados nos permitirão responder questões relevantes
ligadas a sazonalidade do reservatório, à evolução do grau de trofia no reservatório, sobre
os locais onde eventos particulares de interesse tais como mortandade de peixes ou
florescimento de cianobactérias já possam ter ocorrido ou ainda sobre pesquisas realizadas
sobre a avaliação da capacidade de suporte do sistema. Esse trabalho está sendo coordenado
pela Dras. Magda Greco e Maria Margarida Marques.
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6.1.2 – Limnologia Geral no Reservatório de Três Marias
Uma campanha de campo foi realizada no reservatório de Três Marias entre os dias
11 e 13 de abril de 2006. Um total de 20 estações de coletas foi visitado (Fig. 28) .

Figura 28 - Localização dos pontos de coletas no Reservatório de Três Marias, entre os dias 11 e
13 de abril 2006. Os dados das coordenadas foram tomados com GPS Garmin 76, processados no
prgrama Trackmaker. Finalmente, foi feita uma sobreposição com um plano de informação de
imagem de satélite (Space Shuttle) fornecida pelo website de consulta livre Google Earth.
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6.1.2.1 – Dados Primários
Limnologia Física: Transparência, turbidez, radiação e sólidos em
suspensão.
A transparência de Secchi, assim como já foi visto para o reservatório de Furnas,
mostrou ser uma variável que descreve muito bem o gradiente espacial no reservatório de
Três Marias. Ela decresceu de modo consistente em direção às estações de montante, onde
valores abaixo de 1,0 metro foram registrados (Fig. 29, topo). Nos pontos mais próximos à
barragem, onde as cifras máximas de transparência foram anotadas, os valores não
passaram de 5,0 metros.
A turbidez (Fig. 29, centro) mostra aumentos em direção a montante mas o padrão
foi interrompido por um brusco aumento dessa variável nos pontos TM 04, TM 05 e TM
06, pontos situados na calha central, próximo a desembocadura do braço do rio Indaiá e das
balsas que levam à localidade de Morada Nova de Minas (porto Novo e porto das
Melancias). Nessa região, aliás, foi observado o maior valor da turbidez com um valor na
faixa de 8,0 NTU (ponto TM 04).
Os sólidos totais refletiram muito bem o gradiente espacial encontrado no
reservatório de Três Marias (Fig. 29, em baixo). Enquanto que nas áreas próximas à
barragem os teores de sólidos nunca passaram de 2,0 mg.l-1, na região da desembocaduras
dos rios Paraopeba (pontos TM 11 e TM 12) e São Francisco (pontos TM 13, TM 14 e TM
15) os teores de sólidos sempre estiveram acima de 3,0 mg.l-1 .
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Figura 29 - Padrões espaciais mostrando redução da transparência da água e aumentos na
turbidez e nos teores de sólidos totais em suspensão em direção às estações de montante, no eixo
central do Reservatório de Três Marias, em abril de 2006.
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Os coeficientes de extinção da radiação fotossinteticamente ativa (PAR), os ko,
também apresentaram um discreto padrão de aumento de seus valores em direção à
montante (Figs. 30-A e 30-B). Nos pontos próximos à barragem, no eixo central, os valores
de ko sempre estiveram abaixo de 0,5. Já nas regiões de desembocadura dos rios Paraopeba
e São Francisco, esses valores sempre estiveram acima de 0,5.
É muito interessante a comparação dos coeficientes de extinção entre os dois braços
do reservatório de Furnas (Fig. 19) e aqueles obtidos em Três Marias (Fig. 30). Fica
evidente, como a atenuação da luz é mais brusca no primeiro reservatório mesmo
considerando as similaridades de valores de baixa transparência nas regiões de montante
em ambos os reservatórios.

Figura 30 - Padrões espaciais mostrando um aumento dos coeficientes de extinção da radiação
fotossinteticamente ativa (PAR, 430-700 nm) em direção às estações de montante, no eixo central
do Reservatório de Três Marias em abril de 2006.
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Figura 30 B- Espacialização dos valores pde coeficientes de extinção (Fig 30 A) na faixa da luz
fotossinteticamente ativa (PAR) no reservatótio de Três Marias. Interpolações obtidas com o
programa Surfer 8.0.
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A coluna de água: temperatura da água, oxigênio dissolvido,
condutividade elétrica e pH.
As características de temperatura, disponibilidade de oxigênio e do pH talvez
possam explicar as densidades mais elevadas de peixes no reservatório de Três Marias. A
temperatura mostrou uma vigorosa estratificação na coluna de água nos pontos de transição
(TM 18) e também nas regiões riverinas (TM 14). No ponto TM 01, próximo à barragem
essa estratificação foi menos acentuada (Fig. 31). As temperaturas da zona superficial
estiveram notavelmente elevadas com valores acima de 28 C. Nos pontos onde houve
estratificação mais intensa, com no ponto TM14, um nítido metalimnion, é formado entre
os 6,0 e 8,0 metros. As temperaturas abaixo dessa faixa sempre permaneceram no patamar
de 26-27 C.
Os reservatórios de Furnas e Três Marias diferem bastante nas temperaturas do
hipolimnion. Enquanto que em Furnas, essa região é caracterizada por temperaturas na
faixa dos 24-25 C, em Três Marias o hipolimnion é gem geral mais quente com
temperaturas na faixa dos 26-27 C (Figs. 20 e 31). Essas diferenças térmicas são muito
importantes para o estabelecimento dos parques aquícolas nos citados reservatórios pois
sabe-se que o deplecionamento térmico abaixo dos 24 C pode influenciar negativamente o
cultivo de várias espécies de peixes.
Apesar das temperaturas mais elevadas, o reservatório de Três Marias mostrou boa
disponibilidade de oxigênio dissolvido na coluna de água (Fig. 31). Ao contrário do
reservatório de Furnas, a coluna de água do lago de Três Marias raramente apresentou
grande depressão dos níveis de oxigênio em profundidades mais elevadas. Os valores desse
gás, mesmo nas profundidades na faixa dos 15-20 metros nunca estiveram abaixo de 1,0
mg.O2.l-1.
O pH no reservatório de Furnas sempre apresentou valores nitidamente alcalinos na
região superficial e os seus valores foram sempre decrescentes na coluna de água. No
entanto, raramente observou-se valores abaixo da neutralidade (pH < 7,0) mesmo nas
profundidades mais elevadas (Fig. 31).
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Figura 31 – Perfis verticais de temperatura da água, oxigênio dissolvido e pH no reservatório de
Três Marias, em abril de 2006.
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A condutividade elétrica foi bem maior no reservatório de Três Marias, se
comparado ao reservatório de Furnas. Os valores oscilaram entre 50 e 60 uS.cm-1 (Fig. 32).
Houve, aqui também, um nítido padrão espacial, com concentrações crescentes de íons
dissolvidos em direção montante, particularmente em direção à desembocadura do rio
Paraopeba (pontos TM 11 e TM 12).

Figura 32 – Distribuição espacial dos valores de condutividade elétrica no reservatório de Três
Marias, em abril de 2006. Notar que a condutividade tende a crescer nas estações de montante
(particularmente a TM 11, TM 12 e TM 16), bem como nos pontos de coletas próximos a região
intensamente ocupada por pivots centrais no município de Morada Nova de Minas, MG.
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Nutrientes (N e P)
Os reservatórios estudados são bem diferenciados em termos de suas composições
de nutrientes essenciais, ou seja, de N e P (Fig. 33-A). O reservatório de Três Marias
destacou-se por suas concentrações mais elevadas de nitrato e por suas concentrações
menos elevadas de fósforo total (Fig. 33-B). As concentrações de nitrato quase sempre
estiveram acima de 100 ug.l-1 de N-NO3 enquanto que em Furnas elas somente passaram de
150 ug.l-1 de N-NO3 no trecho mais a montante do rio Grande, ou seja, nas estações GR 25
– GR 32. Em Três Marias, as concentrações de nitrato sempre estiveram acima de 300 ug.l-1
de N-NO3 a partir do ponto TM 10 em direção à montante.
Considerando esses dados de nitrato nos pontos TM 10 e aqueles localizados à sua
montante (TM 11, 12, 13, 14 15, e 16), mas também os dados de sólidos totais e da própria
condutividade, todas essas variáveis exibiram nítidos padrões espaciais, cujas
sobreposições demarcam nitidamente uma região de pior qualidade de água dentro do
reservatório de Três Marias. Essa região deve ser evitada para a delimitação de polígonos
para o estabelecimento de parques aquícolas. Pelas suas características limnológicas, essa
região pode ser comparável às regiões demarcadas pelos pontos SAP 21-23 (braço de
Alfenas) e pelos pontos SAP 24-28 (braço de Fama) bem como os pontos GR 27, GR 28,
GR 29 e GR 30 (braços de Boa Esperança e trecho lótico no rio Grande) no reservatório de
Furnas.
É importantíssimo considerar o fato de que as características limnológicas notadas
até então, embora sutis, mas consistentes, referem-se tão somente aos dados tomados na
época das chuvas. Com o avançar da estação seca, os gradientes espaciais tornam-se, em
geral, ainda mais aguçados e, desse modo, podemos esperar uma depreciação ainda maior
dessas regiões em ambos os reservatórios.
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Figura 33 A - Padrões espaciais mostrando nas concentrações sub-superficiais (0,2 – 0,5 m) de
nitrato e fósforo total nas estações do eixo central do Reservatório de Três Marias em abril de
2006. Pode-se notar que além de um aumento em direção às estações de montante (TM 15) houve
também um nítido aumento dos teores de nutrientes na região de Mortada Nova de Minas (TM4 a
TM6).
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Figura 33 B – Espacialização com interpolação das concentrações de fósforo total no reservatório
de Três Marias. Através dessas interpolações, fica bem visível o bolsão de trofia na região próxima
a desembocadura do braço do rio Indaiá. As análises das imagens geradas pelo Space Shutle
(Fig. 37) mostram um intenso uso de pivots centrais em áreas próximas a esse bolsa de trofia.
Interpolações obtidas com o programa Surfer 8.0. Dados de abril de 2006.
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Clorofila-a
O reservatório de Três Marias apresentou uma faixa de variação para a clorofila-a
mais limitada do que em Furnas. A faixa de variação para essa variável ficou entre 0 e 30
ug.l-1 (sonda SCUFA). No entanto, a distribuição espacial dessa variável mostrou-se
bastante heterogênea com os menores valores sendo registrados no eixo central, próximo a
zona da barragem (Fig. 34). A espacialização dos dados de clorofila-a permite identificar
duas zonas de maoires concentrações do pigmento, uma delas próximo a desembocadura do
rio Indaiá e a outra nas desembocaduras dos rios Paraopeba e São Francisco (Fig. 34).
Esses dados obviamente corroboram os dados anteriormente visto para o fósforo total (Figs
33-A e 33-B) e, dessa forma, pode-se mesmo falar em um bolsão de trofia nessa região,
formada pelos pontos TM4, TM5, TM6 e TM 20 (Fig. 28).
Vale aqui lembrar que as determinações feitas pela sonda SCUFA (Turner, Inc.)
foram muito eficientes em determinar a compartimentação espacial do reservatório, fato
que não pode ser observado com as determinações de rotina da clorofila-a, feitas pelo
método colorimétrico (Lorenzen, 1967).
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Figura 34 – Cartograma ilustrando a distribuição espacial dos teores de clorofila-a na represa de
Três Marias, em abril de 2006. Pode-se notar que além de um aumento em direção às estações de
montante (TM 15) houve também um nítido aumento dos teores de nutrientes na região de Morada
Nova de Minas (TM4 a TM6), próximo aos portos de balsas (Porto das Melancias e Porto Novo).
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6.1.2.2 – Dados secundários
A origem dos estudos limnológicos e sobre a ictiologia do reservatório de Três
Marias é anterior aquela do lago de Furnas. Isso deve-se ao fato de que a Estação de
Ictiologia e Piscicultura da CODEVSAF em Três Marias foi a primeira estação de
pesquisas junto a grandes reservatórios mineiros a organizar-se para prestar o apoio às
instituições de pesquisa. Um fator decisivo para esse desenvolvimento precoce dos estudos
limnológicos em Três Marias foi o fato de que a estação de piscicultura de Três Marias ter
sido a primeira estação de piscicultura a montar um laboratório de Limnologia em suas
instalações. Esse laboratório esteve comandado, pelo menos por duas décadas, pela bióloga
Elizabeth Lomelino (EPAMIG). Hoje, acha-se sob a batuta do Dr. Edson, ex-orientando de
doutoramento da Profa. Dra. Odete Rocha (UFSCar).
O Dr. Yoshimi Sato atraiu, logo após a sua contratação pela CODEVASF como
diretor da estação ao final dos anos setenta, um grande número de pesquisadores que
produziram um bom número de publicações já a partir do final da década de setenta. O
primeiro trabalho limnológico, de grande porte, no reservatório foi coordenado pelo Prof.
José Rabelo de Freitas da UFMG em convênio com a EPAMIG entre os anos de 1978 e
1980. Desse trabalho, participaram Elizabeth Lomelino, Alessandra Giani e Ricardo MP
Coelho dentre outros limnológos.
Outros pesquisadores vieram logo depois e dentre eles devemos mencionar o Prof.
Dr. Francisco Esteves (UFRJ), o Prof. Dr. Hugo Godinho, o Prof. Dr. Nilo Bazolli (PUCMG). Varias dissertações e teses foram orientadas por pesquisadores da UFSCar em Três
Marias. Dentre esses pesquisadores, podemos mencionar os Profs. Drs. Odete Rocha, G.
Barbieri, T.M. Tundisi, A. Mozetto, dentre outros.
Nessa etapa do projeto está sendo feito um levantamento de toda a literatura
existente sobre voltada especificamente sobre estudos limnológicos no reservatório de Três
Marias. Essa ação justifica-se, considerando o grande volume de literatura hoje existente
sobre aspectos fundamentais da Limnologia, Ictiologia e Psicicultura em Três Marias.
Dessa forma, a coordenação desse projeto entende ser oportuna, uma pesquisa visando
resgatar não somente os assuntos abordados mas também os nomes dos autores, das
instituições envolvidas bem como com informações sobre as fontes de financiamento da
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pesquisa. Essa parte do trabalho irá levantar os trabalhos já publicados sejam eles em
forma de artigos científicos, dissertações de mestrado, teses de doutoramento, relatórios
técnicos ou mesmo pareceres avulsos.
A pesquisa irá dar ênfase tanto aos estudos limnológicos básicos quanto aos
aplicados, principalmente aqueles voltados à limnologia das áreas mais degradadas ou
mesmo a aspectos ligados a ictiologia, piscicultura e aqüicultura. Esse levantamento será
muito importante, pois os dados a serem compilados nos permitirão responder questões
relevantes ligadas a sazonalidade do reservatório, à evolução do grau de trofia no
reservatório, sobre os locais onde eventos particulares de interesse tais como mortandade de
peixes ou florescimento de cianobactérias já possam ter ocorrido ou ainda sobre pesquisas
realizadas sobre a avaliação da capacidade de suporte do sistema. Esse trabalho está sendo
coordenado pela Dras. Magda Greco e Maria Margarida Marques
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6.2 – Cartografia Básica
Grande parte dos produtos a serem gerados nesse projeto estão igualmente expressos
através de saídas cartográficas. Essa representação procura demonstrar os diferentes
aspectos abordados na pesquisa, num contexto espacial, que tem o objetivo de tornar mais
amigável e didática a apresentação final dos dados. Sendo assim, tanto a base descritiva da
área de estudos bem como os resultados de diferentes tipos de levantamentos de dados
ambientais foram espacializados. Esses dados já foram devidamente comentados no corpo
do relatório e, em caso de interesse do leitor por maiores detalhes, sugere-se que o mesmo
se reporte ao capítulo específico onde a temática abrangida em cada cartograma é tratada
em maiores detalhes.
Os principais produtos cartográficos gerados são:
Tipo de Representação

Cartograma
Furnas

Três Marias

Rede municipal

1

11

Rede viária e pontos de coletas

2

12

Deplecionamento do reservatório de Furnas

3

13

Transparência da água

4

14

Turbidez

5

15

Coeficiente de extinção (ko)

6

16

Sólidos em suspensão

7

17

Nitrato

8

18

Fósforo total

9

19

Clorofila-a

10

20
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Cartograma 1 – Rede municipal, hidrografia no entorno do reservatório de Furnas.

Cartograma 2 – Pontos de coletas e rede viária no reservatório de Furnas (ainda devem ser acrecentados os pontos do braço Formiga).
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Cartograma 3 – Deplecionamento no reservatório de Furnas a partir da sobreposição de imagens
de 2001 (ano do apagão) e 2005, quando o reservatório atingiu a cota máxima.

Cartograma 4 – Transparência (disco de Secchi) no reservatório de Furnas.

Cartograma 5 – Turbidez no reservatório de Furnas.
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Cartograma 6 – Coeficiente de extinção da radiação fotossinteticamente ativa (PAR 430nm – 700 nm) no reservatório de Furnas.
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Cartograma 7 – Sólidos em suspensão (sólidos totais) no reservatório de Furnas (estação chuvosa de 2006).
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Cartograma 8 – Concentrações de nitrato (ug.l-1 de N-NO3) no reservatório de Furnas, durante a estação chuvosa de 2006.
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Cartograma 9 – Concentrações de fósforo total (ug.l-1 de P-PO4) no reservatório de Furnas, durante a estação chuvosa de 2006.
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Cartograma 10 – Concentrações de clorofila-a em ug.l-1 (sonda SCUFA, Turner, Inc.) no reservatório de Furnas, na estação chuvosa de 2006.
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Cartograma 11 – Rede municipal do entorno do reservatório de Três Marias.
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Cartograma 12 – Pontos de coletas, rede viária e rede de hidrografia do reservatório de Três Marias.
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Cartograma 13 – Deplecionamento no reservatório de Três Marias a partir da sobreposição de
imagens de 2001 (ano do apagão) e 2005, quando o reservatório atingiu a cota máxima.
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Cartograma 14 – Transparência pelo disco de Secchi (metros) no reservatório de Três Marias, durante a estação chuvosa de 2006.

Cartograma 15 – Turbidez (NTU) no reservatório de Três Marias, durante a estação chuvosa de 2006.
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Cartograma 16 – Coeficientes de extinção da radiação fotossinteticamente ativa, PAR (400nm – 700 nm) no reservatório de Três Marias, durante
a estação chuvosa de 2006.
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Cartograma 17 – Teores de sólidos em suspensão (sólidos totais em mg.l-1) no reservatório de Três Marias, durante a estação chuvosa de 2006.
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Cartograma 18 – Concentrações de nitrato (ug.l-1 de N-NO3) no reservatório de Três Marias, durante a estação chuvosa de 2006.

102

Cartograma 19 – Concentrações de fósforo total (ug.l-1 de P-PO4) no reservatório de Três Marias, durante a estação chuvosa de 2006.
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Cartograma 20- Concentrações de clorofila-a em ug.l-1 (sonda SCUFA, Turner, Inc.) no reservatório de Três Marias, na estação chuvosa de
2006.
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Delimitação das áreas-alvo
Os estudos ambientais das áreas selecionadas serão realizados para as áreas
preliminarmente identificadas como tecnicamente adequadas para implantação de parques
aqüícolas. A idéia deste estudo foi a de confirmar, selecionar e hierarquizar, a partir do
estudo ambiental realizado, as áreas passíveis de instalação dos parques.
A delimitação das áreas-alvo foi feita usando um enfoque multidisciplinar, em um
Workshop onde estiveram presentes não somente os pesquisadores, técnicos diretamente
envolvidos na pesquisa mas também representantes das entidades que a contrataram
(SEAP, SECTES-MG). Durante esse evento, as discussões que culminaram na delimitação
das áreas alvo, nos citados reservatórios, foram feitas baseando-se em duas abordagens
diferenciadas. Em primeiro lugar, analisou-se toda a informação obtida nas campanhas de
campo realizadas, ou seja, usou-se os dados primários diretamente obtidos nesse projeto
(vide acima). A segunda abordagem foi baseada na análise de informação já existente,
disponível seja na forma de relatórios de pesquisa encomendados pelas concessionárias
(Furnas Centrais Elétricas, Cia. Energética de Minas Gerais), pelas companhias
responsáveis pela gestão ambiental dos reservatórios (CODEVASF) ou, ainda, pelas
associações de municípios ou comitês de bacias (ALAGO, COMLAGO). Para que as
discussões fossem produtivas e tivessesm um direcionamento mais objetivo, o Workshop
contou com três fases distintas: (a) apresentação oral dos dados até então obtidos feitas
pelos pesquisadores diretamente envolvidos, (b) apresentação de quatro posters, onde
aspectos mais técnicos da pesquisa foram dissecados de forma quantitativa e (c) discussão
entre os participantes tendo como produto final a delimitação das áreas-alvo no reservatório
de Três Marias.

6.3.1 – Áreas Alvo no Reservatório de Três Marias
6.3.1.2 – A delimitação das Estudos Áreas Alvo em Três Marias
Em maio de 2005, foi realizado um workshop na Pousada Canto das Siriemas,
município de Santa Luzia com a finalidade de delimitar as áreas-alvo para a implantação de
parques aquícolas nos reservatórios de Furnas e Três Marias. Entende-se por áreas-alvo,
regiões dos reservatórios fundamentalmente delimitadas por determinados braços dos
reservatórios, cujas características físicas, de qualidade de água, de uso e ocupação do solo,
de infra-estrutura regional de transportes e que possuam reconhecida vocação para as
atividades relacionadas à pesca comercial. Essas áreas ainda devem estar livres de fatores
impeditivos para a implantação desses parques tais como a existência de paliteiros
(vegetaçõ submersa), ventos, rotas de navegação, proximidades a fontes de captação de
água para abastecimento urbano ou de centros de lazer e turismo.
Participaram desse workshop as seguintes pessoas: Dr. Ricardo M. Pinto Coelho
(UFMG), Dra. Magda Greco (SECTES/MG), Dra. Maria Margarida Marques (UFMG) Dr.
Marcelo Ávila (CETEC), Dr. Marcelo Sampaio (SEAP/MG), Dr. Fernando Starling
(CAESB, DF), Dr. Simas Gouveia (SEAP, DF) e os seguintes estagiários: José Fernandes
Bezerra Neto, Rafael Resck, Sofia de Brito todos da PG ECMVS/UFMG.
Os debates foram centrados nos aspectos considerados acima. Os mapas a seguir
(Fig. 35 e 36), trazem as áreas-alvo para o reservatório de Três Marias.
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Figura 35 - Cartograma com as áreas alvo potenciais para a implantação de parques aquícolas
(em azul), com as áreas com restrições (em rosa), áreas com registros históricos de baixa
qualidade de água . Em tracejado á área de exclusão em torno da U.C. Ilha das MARIAS (ibama).
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Figura 36 – Áreas-alvo para a implantação de polígonos dos parques aquícolas no reservatório de
Três Marias. Essas áreas estão concentradas no braço do rio Indaiá e em braços isolados ao longo
do eixo central à altura do município de Morada Nova de Minas.
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6.3.1.3 – Estudos Limnológicos nas Áreas Alvo de Três Marias
Esta fase de estudos teve o objetivo não só de realizar um reconhecimento mais
detalhado sob o ponto de vista limnológico, mas também possibilitando uma identificação
de eventuais fatores que possam impedir ou favorecer a implantação de polígonos dos
parques aquícolas. Deu-se especial atenção à questão da batimetria, sendo realizados
transectos longitudinais de profundidade nos braços selecionados. Esses transectos visaram
não somente subsidiar a análise que irá culminar na escolha dos locais mais apropriados
para lançar os polígonos do parque, mas também servirão para os cálculos de volume dos
braços onde deverão ser executados os estudos de capacidade de suporte.
Os estudos limnológicos nas áreas-alvo no reservatório de Três Marias
compreenderam coletas intensivas em 22 pontos (Fig. 37), coletados entre os dias 11 e 12
de julho de 2006. Os dados estão sendo processados e os resultados consolidados serão
apresentados no próximo relatório. Basicamente foram mensuradas as mesmas variáveis
limnológicas usadas no levantamento geral (fase I), acrescidas dos dados de planctonologia.

Figura 37 – Pontos de coletas nas áreas alvo do reservatório de Três Marias, coletados em julho
de 2006.
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6.3.1.4 - Aspectos Sócio-Econômicos das Áreas Alvo de Três
Marias
Esse trabalho já foi executado pelo geógrafo Tarcísio Nunes e o relatório contendo
esses dados, está apresentado em anexo ao presente relatório.

6.3.1.4 – Capacidade de Suporte nas Áreas Alvo de Três
Marias
Os estudos visando à determinação da capacidade necessitam de dados primários de
produção biológica e de dados sobre a hidrodinâmica dos reservatórios bem como de dados
secundários que serão usados para a calibração e validação do modelo a ser usado. As
estimativas de capacidade de suporte estarão a cargo de um consultor externo, o Prof. Dr.
Fernando Starling (CAESB, UCB, DF), com reconhecida competência nesse tipo de
estudos, está plenamente capacitado e possui as ferramentas necessárias (software e o
treinamento adequado para operá-lo) para estimar a capacidade de suporte nas áreas alvo.
A contratação dos serviços de hidrologia (dados de vazão, fluxo e tempo de residência),
necessários para a determinação dos tempos de residência nos diferentes compartimentos
das áreas alvo, estão sob a responsabilidade Dra. Magda Greco, da Secretaria de Ciência e
Tecnologia de Minas Gerais uma vez que tais estudos serão custeados pelos recursos
aprovisionados pela contra-partida da SCETES-MG. Os dados de batimetria (dados de
profundidade serão corrigidos considerando a cota do reservatório no dia da mensuração) e
as coordenadas geográficas (dados obtidos com DGPS, pós-processados, com precisão submétrica) dos transectos que delimitam as áreas-alvo estão sendo fornecidos pelo laboratório
de Gestão de Reservatórios Tropicais da UFMG.
Uma das características inovadoras do presente estudo é o fato de que iremos validar as
estimativas da capacidade de suporte com dados reais de produção biológica. Os dados
necessários para a validação das estimativas já estão sendo coletados. Os dados primários
sobre a produção primária e secundária nas áreas-alvo estão a cargo de pesquisadores da
UFMG. A parte da determinação da produção primária está sendo coordenada pelo Prof.
Dr. Francisco Barbosa (produção primária) e as estimativas de produção secundária, pela
Profa. Dra. Paulina Barbosa. A determinações da produção primária e secundária nas
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áreas-alvo já foram feitas e os dados obtidos estão sendo consolidados e farão parte do
próximo relatório.
As estimativas da produção secundária são muito complexas e demandam um exaustivo
trabalho de coletas intensivas de campo, seguidas por um período longo de identificação,
contagens e determinações de biomassa individual de várias fases de desenvolvimento dos
organismos. As determinações de biomassa, por exemplo, exigem liofilização prévia dos
organismos e o uso de uma balança de altíssima precisão. Essas estimativas exigem o
treinamento e a capacitação de pessoal altamente qualificado. Em virtude disso, a
determinação da produção secundária está sendo levada a cabo por uma aluna de
doutoramento, Sofia Brito, devidamente orientada pela Profa. Dra. Paulina Barbosa.
Os dados de biologia de peixes e produção de pescado no reservatório de Três Marias
estarão sendo compilados pelo Dr. Yoshimi Sato (CODEVASF, Três Marias).

6.3.2 – Áreas Alvo no Reservatório de Furnas
6.3.2.1 A delimitação das Áreas Alvo no Reservatório de Furnas
A delimitação das áreas alvo no reservatório de Furnas foi bem mais complexa do
que em Três Marias. Em primeiro lugar, porque o reservatório de Furnas possui uma
ocupação humana muito mais intensa, possui mais altos índices de ocupação de orla da
represa bem como têm um histórico mais complexo em relação à projetos de aquicultuta
com várias iniciativas já em curso ou já planejadas, principalmente nos municípios de
Alfenas, Boa Esperança, Fama, Guapé e Aguanil. Outro ponto importante a ser
considerado, é o fato de que a equipe de georeferenciamento, chefiada pelo Dr. Marcelo
Ávila, já dispunha de uma grande quantidade de informações sobre as atividades humanas
nas diferentes sub-bacias de captação de Três Marias, o que não ocorria para o reservatório
de Furnas.
Durante o workshop de Sta Luzia, a equipe percebeu essa dificuldade e optou por
centrar as discussões nas áreas-alvo de Três Marias. Para o caso de Furnas, o workshop
concluiu que seriam necessárias visitas a campo para um melhor conhecimento das formas
de uso do solo no entorno imediato do reservatório. Dessa forma, foram feitas duas
excursões a campo para a região do reservatório de Furnas a fim de que fossem tomadas
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uma série de informações sobre a ocupação da orla da represa. Isso foi feito sob a
coordenação da Dra. Magda Greco que percorreu o reservatório anotando sistematicamente
todos os fatores humanos impeditivos e favoráveis para a delimitação das áreas-alvo nesse
reservatório.
Os mapas representados a seguir (Figs. 38 e 39), resumem as observações desse
trabalho de campo conduzido pela da Dra. Magda com sugestões das áreas-alvo no
reservatório de Furnas.

Figura 38 – Áreas-alvo no braço do rio Grande, reservatório de Furnas, propostas pela Dra. Magda
Greco (SECTES/MG).
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Figura 39 – Áreas-alvo da porção jusante do braço do rio Sapucaí, reservatório de Furnas. Outras
áreas alvo mais a montante, não estão representadas.
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6.3.2.2 – Estudos Limnológicos nas Áreas Alvo de Furnas.
Esta fase de estudos teve o objetivo não só de realizar um reconhecimento mais
detalhado sob o ponto de vista limnológico, mas também visou a identificação de eventuais
fatores que possam impedir ou favorecer a implantação de polígonos dos parques aquícolas.
Deu-se especial atenção à questão da batimetria, sendo realizados transectos longitudinais
de profundidade nos braços selecionados. Esses transectos visaram não somente subsidiar a
análise que irá culminar na escolha dos locais mais apropriados para lançar os polígonos do
parque, mas também servirão para os cálculos de volume dos braços onde deverão ser
executados os estudos de capacidade de suporte.
Os estudos limnológicos nas áreas-alvo no reservatório de Furnas compreenderam
coletas intensivas em 19 pontos (Fig. 40), coletados entre os dias 21 e 22 de agosto de
2006. Os dados estão sendo processados e os resultados consolidados serão apresentados no
próximo relatório. Basicamente foram mensuradas as mesmas variáveis limnológicas
usadas no levantamento geral (fase I), acrescidas dos dados de planctonologia.

Figura 40 – Pontos de coletas nas áreas alvo do reservatório de Furnas (braços do rio Grande e
do Sapucaí), coletados em agosto de 2006.
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6.3.2.3 – Aspectos Sócio-Econômicos das Áreas Alvo de Furnas
Os estudos referentes a essa questão estão sendo finalizados nesse mês (setembro de
2006) pelo geógrafo Tarcísio Nunes.

6.3.2.4 – Capacidade de Suporte nas Áreas Alvo de Furnas
Os estudos visando à determinação da capacidade necessitam de dados primários de
produção biológica e de dados sobre a hidrodinâmica dos reservatórios bem como de dados
secundários que serão usados para a calibração e validação do modelo a ser usado. As
estimativas de capacidade de suporte estarão a cargo de um consultor externo, o Prof. Dr.
Fernando Starling (CAESB, UCB, DF), com reconhecida competência nesse tipo de
estudos, está plenamente capacitado e possui as ferramentas necessárias (software e o
treinamento adequado para operá-lo) para estimar a capacidade de suporte nas áreas alvo.
A contratação dos serviços de hidrologia (dados de vazão, fluxo e tempo de residência),
necessários para a determinação dos tempos de residência nos diferentes compartimentos
das áreas alvo, está sob a responsabilidade Dra. Magda Greco, da Secretaria de Ciência e
Tecnologia de Minas Gerais uma vez que tais estudos serão custeados pelos recursos
aprovisionados pela contra-partida da SCETES-MG.
Os dados de batimetria (dados de profundidade serão corrigidos considerando a cota do
reservatório no dia da mensuração) e as coordenadas geográficas (dados obtidos com
DGPS, pós-processados, com precisão sub-métrica) dos transectos que delimitam as áreasalvo estão sendo fornecidos pelo laboratório de Gestão de Reservatórios Tropicais da
UFMG.
Uma das características inovadoras do presente estudo é o fato de que iremos validar as
estimativas da capacidade de suporte com dados reais de produção biológica. Os dados
necessários para a validação das estimativas já estão sendo coletados. Os dados primários
sobre a produção primária e secundária nas áreas-alvo estão a cargo de pesquisadores da
UFMG. A parte da determinação da produção primária está sendo coordenada pelo Prof.
Dr. Francisco Barbosa (produção primária) e as estimativas de produção secundária, pela
Profa. Dra. Paulina Barbosa.
As estimativas da produção secundária são muito complexas e demandam um exaustivo
trabalho de coletas intensivas de campo, seguidas por um período longo de identificação,
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contagens e determinações de biomassa individual de várias fases de desenvolvimento dos
organismos. As determinações de biomassa, por exemplo, exigem liofilização prévia dos
organismos e o uso de uma balança de altíssima precisão. Essas estimativas exigem o
treinamento e a capacitação de pessoal altamente qualificado. Em virtude disso, a
determinação da produção secundária está sendo levada a cabo por uma aluna de
doutoramento, Sofia Brito, devidamente orientada pela Profa. Dra. Paulina Barbosa.
O prof. Dr. Gilmar Bastos Santos (PUC-MG) irá fornecer um relato sobre a estrutura da
comunidade de peixes e as atividades de pesca no reservatório de Furnas.

6.4 – Treinamento para a Identificação e batimetria dos Polígonos
nos reservatórios
Uma das etapas mais importantes desse projeto refere-se a correta delimitação e
avaliação batimétrica dos polígonos que servirão de base para a implantação dos parques
aquícolas. A precisão dessa delimitação deve ser na escala sub-métrica. Essa fase exige não
só uma boa infra-estrutura de equipamentos tais como ecobatímetros de precisão e
aparelhos de posicionamento global por satélites (pós processados ou de processamento em
tempo real) que permitem não somente uma correta estimativa da profundidade mas
também uma grande precisão na alocação de pontos que delimitam esses polígonos.
Para que nós pudéssemos nos familiarizar e efetivamente empregarmos toda essa nova
tecnologia para a obtenção de cartas batimétricas com precisão sub-métrica, grande esforço
foi alocado em um estudo-treinamento, realizado na represa da Pampulha, entre os dias 1-5
de maio de 2006. Esse treinamento visou a obtenção de uma carta batimétrica para toda a
área útil (área que não estava ocupada por macrófitas) para a represa, numa escala submétrica.
O treinamento permitiu que a nossa equipe enfrentasse os problemas ligados a precisão
da base cartográfica, realizasse a instalação e o treinamento com quase uma dezena de
diferentes tipos de programas (software) que controlam o D-GPS, o ecobatímetro,
programas de georeferenciamento e de plotagem final das cartas. Os equipamentos usados
foram os seguintes: (a) aparelho de posicionamento global por satélites, D-GPS, da marca
Tech GeoGTR-A, acoplado a um palm top HP com comunicação remota; (b) ecobatímetro
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Sonar-Lite XP, versão 5.52, (c) Notebook Toshiba Pentium 4.0, (d) sonar ecofish para
visualização secundária de profundidades, (e) dois GPS Garmin 12 e Garmin 7.
O objetivo do trabalho foi a realização de um treinamento na represa da Pampulha (Fig.
1) visando a obtenção de uma carta batimétrica a partir do termo de referência do projeto
8713-Parques Aquícolas em Furnas e Três Marias, ou seja, com a utilização de um sistema
de aquisição de dados de coordenadas geográficas e de profundidades com precisão ≤
20cm.
Foram feitas três excursões ao reservatório entre os dias 13 de Abril a 05 de Maio/
2006. A amostragem foi realizada percorrendo-se em ziguezague (Fig. 41) a “área útil” do
reservatório, ou seja a área livre de macrófitas e de assoreamento. Nessas excursões foram
coletados 3 arquivos tipo Rover, em um DGPS modelo GTRA (TechGeo Ltda.) que foram
pós-processados a partir de arquivos tipo base no site do INCRA (http://www.incra.gov.br)
num total de cerca de 12.600 pontos amostrais (coordenadas e profundidades). O perímetro
do reservatório foi obtido a partir de análises de imagem de satélite utilizando-se o
programa ArcView 9.1 (Tabela I). A sincronização das leituras do D-GPS e do
ecobatímetro foi feita, após o pós-prcocessamento das coordenadas geográficas através de
um programa CONCATENA.PAS, escrito na linguagem pascal especificamente para os
protocolos de saídas de dados no formato TXT. O programa em PASCAL foi desenvolvido
e testado no Laboratório de Gestão de Reservatórios Tropicais da UFMG. A interpolação
dos pontos batimétricos foi realizada utilizando-se o programa SURFER 8.0.
A batimetria mostrou claramente o impacto do assoreamento nos principais braços
da represa: Sarandi e Ressaca, Tijuco e Mergulhão (Fig. 42). Foi demonstrado que a
profundidade máxima atualmente da represa chega a 16 m em regiões muito restritas
próximas à barragem.
Em suma, pode-se concluir que o treinamento mostrou a plena capacitação da equipe
de trabalho para realizar a batimetria dos polígonos dentro do termo de referência elaborado
pela Secretaria de Aquicultura e Pesca da presidência da República.
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Figura 41 – (A) Contorno do reservatório da Pampulha, software utilizado ArcView 9.1, ESRI . (B)
Conjuntos de pontos coletados no reservatório da Pampulha com o ecobatímetro Sonarlite e o
DGPS TechGeo. O software utilizado nesta visualização: Surfer 8.0, Golden Software
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Tabela 4 – Programas de comutador (software) utilizados para os estudos batimétricos no
reservatório da Pampulha, Belo Horizonte, MG

Softwares utilizados na realização deste trabalho

Sonar XP v. 5.52
Process Software
Utilitário TechGeo
versão 1.61.1.36
EZSurf Post
versão 2.21
Graphics
versão2.21

Post L. M. Technical Services Ltd.

GTR, TechGeo Ltda.

Processor, VIASAT Geo Technologies

EZSurf, VIASAT Geo Technologies

ArcView 9.1

ESRI, GIS and Mapping Software

Concatena.pas

Pascal Turbo versão 5.1 p/ DOS
(escrito e desenvolvido por R. Pinto
Coelho)
Golden Software, Inc.

Surfer 8.0

119

Figura 42 – Carta batimétrica (2D) e esquema 3D da batimetria do reservatório da Pampulha.
Esquemas obtidos com o Programa Surfer 8.0.
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6.5 – Projetos de Tanques Redes Visitados na Pesquisa
A aquicultura intensiva nos reservatórios tropicais brasileiros vem se desenvolvendo
rapidamente ao longo das duas últimas décadas. Nesses ambientes, tem-se optado pelo uso
quase exclusivo das tilápias graças à facilidade de seu cultivo, à resistência dessa espécie a
variações de qualidade de água e ao bom preço que as tilápias de grande porte chegam a
atingir junto aos mercados consumidores. No entanto, nesse mesmo espaço de tempo,
surgiram vários estudos demonstrando os efeitos nocivos para o meio ambiente quando
existe as tilápias infestam as águas tropicais. Por essa razão, torna-se necessário conhecer a
real capacidade de suporte dos reservatórios para sustentar uma atividade de aquicultura
intensiva usando tilápias em tanques rede, sem causar uma piora significativa na qualidade
dos lagos e reservatórios tropicais. O objetivo do presente estudo foi o de visitar alguns dos
empreendimentos voltados ao cultivo intensivo de peixes em tanques-rede nos reservatórios
de Furnas e Três Marias, MG (Fig. 43).

Figura 43 – Aspectos de diferentes projetos já em execução envolvendo o cultivo intensivo de
tilápias em tnaques-redes nos reservatórios de Furnas e Três Marias, MG.
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Nos meses de fevereiro a abril de 2006, diversos desses empreendimentos foram
visitados pela nossa equipe. A locaização desses empreendimentos pode ser vista nas
figuras abaixo (Figs. 44 e 45). Em cada empreendimento visitado, foi aplicado um
questionário visando obter algumas informações preliminares tais como quantos tanques
estão sendo empregados, qual(ais) é(são) a(s) espécie(s) cultivada(s), de onde provêm os
alevinos, a estratégia de forrageamento além de outros detalhes tais como o nome e
endereço do empreendedor ou mesmo o nível de satisfação de cada empreendedor.
Todos os empreendimentos visitados podem ser considerados de pequeno porte, ou
seja, todos eles tinham menos do que 150 tanques em operação quando de nossa visita. Em
todos eles, as dimensões dos tanques rede variaram em geral em torno de 2,0 m x 2,0
sendo que as profundidades variaram de 1,0 a 2,0 m . O numero de peixes por tanque
variou entre 400 e 1000. A faixa do número total de tanques por empreendimento variou
entre 05 e 200 (Três Marias) e a capacidade de produção variou entre 12 a 75
kg/tanque.mes.

Figura 44 – Cartograma com as localizações de alguns projetos de aqüicultura (tanques redes)
visitados pela equipe do projeto entre meses fevereiro e março de 2006.
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Figura 45 – Cartograma com as localizações de alguns projetos de aqüicultura (tanques redes)
nos sub-eixos rio Grande (próximo a Guapé) e no braço de Alfenas (rio Sapucaí), visitados pela
equipe do projeto entre meses fevereiro e março de 2006.
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No reservatório de Furnas, os tanques-redes estão concentrados próximos às cidades de
Alfenas, Guapé e Capitólio enquanto que em Três Marias eles estão situados próximos à
cidade de Morada Nova de Minas (Tabela 5 e Figuras 44 e 45).
Tabela 5 – Localização dos projetos de tanques redes visitados durante o projeto.

Furnas
Braço do
Sapucaí
Empreedimento
1
X=7.632.789,69
Y= 390.605,09
Codigo
Localizador:
“SEAP”

Furnas
Braço do rio
Grande
Empreedimento
1
X=7.708.804,62
Y= 409.371,83
Codigo
Localizador:
“TR2”

Data e Hora da
Visita

15/02/2006
13:34 hs.

15/03/2006
11:09 hs.

Município

Alfenas

Guapé

Espécie cultivada

Tilápia
“tailandesa”

Tilápia nilotica

Localizacao dos
Empreendimentos

Três Marias

Empreedimento 1
X=7.957.748,41
Y=467.986,13
Codigo Localizador:
“TRED”
Empreedimento 1
X= 7.960.487,21
Y= 456.411,21
Codigo Localizador:
“TR3”
Empreendimento1
13/04/2006
13:46 hs
Empreendimento 2
13/04/2006
15:31 hs.
Morada Nova de
Minas
Tilápia nilotica
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Tabela 6 – Qualidade de água nas proximidades dos projetos de tanques redes visitados.
Estação de coletas mais próxima do
empreendimento
Transparência de Secchi (m)
Turbidez (NTU)
Coeficiente de Extinção (Ko)
Sólidos em Suspensão (mg/L)
Condutividade elétrica da água
Oxigênio (superfície)
pH
Clorofila-a
Fósforo Total
Nitrato

SAP-20

GR-12

2,5
8,71
0,66
2,40
40,0
8,4
7,7
8,83
0,74
10,0

3,0
3,34
0,60
2,95
37,0
5,9
7,3
11,60
1,40
101,00

TM-06
TM-20
2,4 -2,6
2,19-2,26
0,43-0,47
1,85 – 2,95
65,7
6,3 – 6,5
8,05 – 15,24
0,34-0,69
99,0-158,0

Um bom número de empreendimentos (pelo menos três na região de Furnas e outro
tanto em Três Marias) está localizado em áreas de influência dos respectivos reservatórios.
Esses tanques redes não estão, portanto, dispostos propriamente no plano de água do
reservatório e sim em áreas pré-barradas à montante, principalmente em antigos braços que
hoje estão totalmente isolados do reservatório seja por aterro ou seja por outras obras de
engenharia tais como estradas de rodagem, etc. Esses empreendimentos não foram visitados
por nossa equipe.

Observações Finais

1) Foi constatado que existe uma clara preferência em relação às tilápias já que essa
espécie constitui-se exclusivamente na única espécie de peixe utilizada em todos os
empreendimentos visitados. No entanto, pudemos constatar duas variedades de tilápia
sendo utilizadas: (a) variedade “tailandesa” e (b) uma variedade híbrida (nilótica).
Excetuando o empreendimento localizado próximo a Alfenas (braço do Sapucaí), a maioria
dos empreendimentos localiza-se em regiões oligotróficas do reservatório.
2) Até o momento, não pudemos constatar nenhum efeito negativo desses projetos nos
gradientes espaciais de eutrofização já existentes nos reservatórios estudados (Tab. 1).
3) Em todos os empreendimentos visitados, pudemos constatar uma alta motivação da
equipe de trabalho (vide fotografias nos painéis inferiores), muito embora tenha sido
ressaltando o fato de que o cultivo de peixes em tanques-rede nos reservatórios é, em geral,
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uma tarefa difícil porque além de exigir uma alta tecnologia (principalmente ligada a
obtenção de uma alta qualidade dos alevinos e da ração), exigindo ainda pessoal
qualificado, altos investimentos iniciais e ótima infra-estrutura (logísitica de transporte,
manutenção de pessoal qualificado, etc).
4) Pelas informações coletadas, ficou claro que alguns empreendimentos não foram
adiante (ex: tanques rede da cooperativa dos produtores de Tres Marias) seja pelo fato de
que os empreendedores tiveram dificuldades na obtenção de alevinos de boa qualidade, seja
porque houve grande dificuldade na comercialização ou mesmo porque os tanques foram
alocados em regiões impróprias dos reservatórios (muito vento, áreas que sofrem intenso
deplecionamento, etc).
5) Para nossa equipe fica clara a constatação de que o cultivo de tilápia em tanques rede
é economicamente viável desde que certos pré-requisitos sejam atendidos. Temos a
convicção de que haverá nos próximos anos uma grande expansão dessa atividade nos
grandes reservatórios de MG. Em decorrência, seria desejável que o governo apressasse a
adoção de medidas claras para a normatização e o controle da aquicultura intensiva em
águas públicas. Somente a existência de política de governo visando a regulamentação da
expansão dessa atividade é que poderemos evitar os efeitos danosos sabidamente
conhecidos desse tipo de atividade em águas epicontinentais tropicais.
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7.0 - CONCLUSÕES PRELIMINARES
a) As análise de deplecionamento dos reservatórios feitas através da sobreposições de
imagens de satélite em anos com grande deplecionamento e em anos onde a cota máxima
das represas foi atingida mostrou-se eficaz para a delimitação de toda a estratégia de
aquisição de dados limnológicos bem como para o selecionamento das áreas-alvo.
b) Ambos os reservatórios estudados mostraram padrões espaciais com nítidas
modificações na qualidade de água em direção à montante e nas áreas de influência de
certos tributários bem como em regiões com intensa ocupação agro-pecuária.
b) Os estudos limnológicos realizados puderam comprovar uma compartimentação das
condições de qualidade de água nos dois reservatórios estudados. Eles ainda foram capazes
de identificar “bolsões de trofia”

mesmo em regiões tidas como potenciais para a

instalação de polígonos de parques aquícolas.
c) As variáveis físicas tais como transparência da água, turbidez, sólidos totais e o
coeficiente de extinção da luz PAR foram altamente eficientes em identificar as diferentes
zonas de qualidade de água no reservatório mostrando claramente que as regiões de
montante são altamente comprometidas com a entrada de material alóctone e , portanto,
passíveis de grandes flutuações na qualidade de água.
d) As variáveis químicas, principalmente os teores de nitrato, foram igualmente muito
importantes para corroborarem as indicações dadas pelo grupo de variáveis físicas.
e) A análise conjunta dos dados do levantamento limnológico preliminar e dos dados de
ocupação da orla das represas permitiram a identificação de áreas –alvo nos dois
reservatórios.
f) O treinamento executado na represa da Pampulha foi suficiente para capacitar a nossa
equipe a delimitar polígonos em reservatórios com precisão sub-métrica.
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f) Os dois reservatórios já exibem um processo de franca expansão dos empreendimentos
de tanques redes sendo que a totalidade dos empreendimentos visitados vem trabalhando
com espécies exóticas (vários tipos de Tilápias). A grande maioria desses empreendimentos
está alocada em áreas oligotróficas dos reservatórios.
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