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APRESENTAÇÃO  

 

De acordo com as Organizações das Nações Unidas para Agricultura e Alimento 

– FAO/ONU, uma definição específica de desenvolvimento sustentável aplicada 

para aqüicultura é: “Desenvolvimento Sustentável são o gerenciamento e a 

conservação dos recursos naturais juntamente com a evolução tecnológica e 

institucional, de forma a garantir o atendimento e contínua satisfação das 

necessidades humanas tanto para a geração presente como para as futuras. 

Esse desenvolvimento sustentável conserva a terra, a água, os recursos 

genéticos animais e vegetais, é ambientalmente não degradante, tecnicamente 

apropriada, economicamente viável e socialmente aceitável.” 

(www.presidencia.gov.br/seap). Nesse contexto a Secretaria Especial de 

Aqüicultura e Pesca da Presidência da Republica vêm estimulando estudos que 

tornem possível o desenvolvimento da produção de pescado nos grandes 

reservatórios brasileiros. 

 

Este relatório apresenta os resultados obtidos nas etapas de pré-seleção e 

hierarquização das áreas potenciais para a instalação de Parques Aqüícolas no 

reservatório da Usina Hidrelétrica de Três Marias, a partir da análise integrada de 

dados primários e secundários. Em alguns casos específicos são apresentadas 

as metodologias que não foram definidas no relatório metodológico.  

 

O trabalho foi estruturado de forma a caracterizar os aspectos regionais da 

localização do reservatório de Três Marias como o clima, características gerais da 

limnologia e ictiologia, uso do solo e cobertura vegetal do entorno do reservatório. 

Uma visão global da sócio-econômia dos principais municípios lindeiros também é 

apresentada. 

 

Nos relatórios de estudos ambientais e regularização dos Parques Aqüícolas 

serão apresentados estudos detalhados de uso e ocupação dos solos das áreas 

selecionadas, além de um detalhamento na limnologia, hidrologia, batimetria, 

capacidade de suporte, uso do solo, cobertura vegetal e sócio-economia. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

A pesca no rio São Francisco é reconhecida historicamente como uma das 

principais fontes de pescado no Brasil, contribuindo economicamente para a 

sustentabilidade de grande parte da região norte de Minas Gerais e nordeste do 

país. Entretanto, apesar da ausência de estatística pesqueira consistente, a pesca 

no rio São Francisco vem mostrando sinais evidentes de queda, atingindo até a 

pesca de subsistência praticada pelas populações ribeirinhas. Essa, de extrema 

importância devido às baixas condições socio-econômicas da região (Godinho & 

Godinho 2003). 

 

Entre os vários fatores indicados como causadores do colapso da pesca no rio 

São Francisco destacam-se o processo desordenado de ocupação da bacia 

hidrográfica de contribuição e os vários barramentos em seu curso, o que gerou 

alterações ambientais. Duas dessas barragens (Três Marias e Sobradinho) 

afetaram diretamente a ictiofauna da bacia, seja na forma de obstáculos físicos 

aos peixes que migram para se reproduzir, seja reduzindo as cheias nas lagoas 

marginais (que atuam como berçários para diversas espécies de peixes). A 

conseqüência desses impactos foi a diminuição drástica do estoque pesqueiro 

local, prejudicando tanto pescadores profissionais como a ictiofauna propriamente 

dita (CEMIG 2006a). Associam-se a estes, o crescente assoreamento devido ao 

uso inadequado dos solos da bacia, a poluição, a sobrepesca e a introdução de 

espécies exóticas. 
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No atual cenário de degradação ambiental do reservatório de Três Marias, 

associado aos baixos indicadores sócio-econômicos da região, uma alternativa 

para o aumento da produção pesqueira do reservatório, bem como para criação 

de emprego e renda seria a implementação de projetos de aqüicultura em 

tanques-rede nas águas da represa.  

 

Para a intalação de programas de aqüicultura em reservatórios, vários aspectos 

ambientais, sociais e econômicos devem ser analisados conjuntamente de forma 

a não deteriorar as águas interiores e permitir o desenvolvimento social e 

econômico da região. A produção de pescado pode ser desenvolvida em áreas 

aqüícolas individuais ou em Parques Aqüícolas.  Segundo o Decreto Nº 4.895, 

25/11/2003, define como Parques Aqüícolas o espaço físico contínuo em meio 

aquático, delimitado, que compreende um conjunto de áreas aqüícolas afins, em 

cujos espaços físicos intermediários podem ser desenvolvidas outras atividades 

compatíveis com a prática da aqüicultura. A implementação de Parques Aqüícolas 

no reservatório de Três Marias, para o desenvolvimento controlado e monitorado 

da aqüicultura pode ser considerada uma alternativa ambientalmente sustentável 

e de promoção do desenvolvimento local.  
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2 – OBJETIVOS  

 

O objetivo geral do trabalho foi identificar áreas propícias à instalação de Parques 

Aqüícolas no reservatório de Três Marias. A identificação dessas áreas deu-se 

por meio da análise integrada de variáveis ambientais e sócio-econômicas.  

 

3 – HISTÓRICO E LOCALIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE TRÊS MARIAS 

 

Em 1950 a Comissão do Vale do São Francisco (CVSF) concluiu o Plano Geral 

de Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco. O plano definiu a 

regularização do rio como a questão-chave para o desenvolvimento regional, 

recomendando a construção de uma série de barragens para a melhoria das 

condições de navegação e o controle de enchentes, a produção de 

hidreletricidade, a irrigação, entre outros.  

 
Entre as barragens recomendadas pelo plano a mais importante seria a de Três 

Marias, construída perto das corredeiras de mesmo nome, no curso superior do 

rio São Francisco.  

 

A barragem do reservatório foi inaugurada em 1961 e a usina em 1962, sendo 

Três Marias o mais antigo dos grandes reservatórios brasileiros. Inicialmente a 

usina produzia 66 MW e gradualmente foi sendo ampliada até os atuais 369 MW.  

 

A área da drenagem do reservatório é 50.600 Km2, sendo a vazão média de longo 

tempo cerca de 681 m3.s-1, o volume útil mínimo aproximadamente 15.278 hm3 e 

o máximo 19.528 hm3. O menor nível de água operativo é 549,2 m e o máximo de 



4

572,5 m. O reservatório caracteriza-se por apresentar forma dendrítica, tendo 

como principais tributários os rios São Francisco, Paraopeba, São Vicente, 

Sucuriú, Indaiá, Extrema, Borrachudo e Boi (Figura 3.1) (CEMIG 2006b). 

 

A área do reservatório é de 1.090 Km2 atingindo os municípios de: Abaeté, 

Biquinhas, Felixlândia, Morada Nova de Minas, Paineiras, Pompéu, São Gonçalo 

de Abaeté e Três Marias, todos no Estado de Minas Gerais (CEMIG 2006b).  

 

Em Minas Gerais a gestão desetralizada de seus recursos hídricos se dá por 

forma de unidades administrativas, sendo que foram definidas 36 (trinta e seis) 

unidades de planejamento e gestão dos recursos hídricos (UPGRH). Estas são 

unidades físico-territoriais, identificadas dentro das bacias hidrográficas do 

Estado, que apresentam uma identidade regional caracterizada por aspectos 

físicos, sócio-culturais, econômicos e políticos. O reservatório da Usina de Três 

Marias e seus municípios lindeiros compõem a unidade SF4 (Figura 3.1), que já 

conta com o Comitê de Bacia Hidrográfica do Entorno do Lago de Três Marias 

atuando na gestão participativa das suas águas. 

 

 

 

 

 

 

 



5

 
 
Figura 3.1 – Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos Bacia do rio São 

Francisco – SF4 (Entorno do Lago de Três Marias). 
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CAPÍTULO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARAÇÃO E VALIDAÇÃO DE BASES CARTOGRÁFICAS DO RESERVATÓRIO 

E DO SEU ENTORNO 
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4.1 – INTRODUÇÃO 

 

Uma das principais etapas dos serviços de geoprocessamento para subsidiar os 

estudos de pré-seleção, identificação e delimitação inicial de áreas propícias para 

a implantação de parques aqüícolas no lago da usina hidrelétrica de Três Marias 

é a geração de bases cartográficas confiáveis para a área do reservatório e do 

seu entorno. 

 

As bases cartográficas servem para diversas aplicações técnicas e operacionais, 

tais como o georreferenciamento de imagens de satélite, a orientação espacial 

dos pesquisadores durante os trabalhos de campo. É utilizada também como 

instrumento de conferência de posicionamento dos dados limnológicos, 

hidrológicos e batimétricos do reservatório coletados e georreferenciados a partir 

do uso integrado de Sistemas de Posicionamento Global (GPS).  

 

As bases cartográficas se prestam também como fundo para os mapas temáticos 

e cartas imagem a serem produzidas no âmbito dos estudos ambientais das áreas 

selecionadas para implementação dos parques aqüícolas. 

 

Por estas razões, no âmbito deste trabalho, previu-se inicialmente a geração, 

apresentação e validação das bases cartográficas por uma instituição 

governamental reconhecida de forma a atender a padrões cartográficos aceitáveis 

para as diversas escalas de trabalho deste estudo.  
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A previsão orçamentária para a contratação deste serviço consta no item 7 do 

Plano de Aplicação que integra o Anexo 1 do Plano de Trabalho do Convênio n° 

025/2005 (Processo:00350.000278/2005-20) e do Relatório de Metodologia 

apresentado a SEAP/PR em janeiro de 2006.  

 

Entretanto, devido ao prazo solicitado para execução desta atividade, pelo 

Instituto de Geociências Aplicadas de Minas Gerais – IGA, comprometer o 

cronograma das demais atividades técnicas previstas optou-se pela não 

realização deste serviço, conforme acordado no Relatório da Oficina de Trabalho 

para a Demarcação de Parques e Áreas Aqüícolas nos Reservatórios de Furnas e 

Três Marias, realizada em Belo Horizonte, no período de 23 a 25 de maio de 

2006. As justificativas técnicas para a dispensa da validação da base cartográfica 

para a área do reservatório e entorno foram apresentadas à SEAP/PR. 

 

4.2. – OBJETIVOS 

 

Apresentar a metodologia utilizada para a geração e avaliação da base 

cartográfica digital da área do reservatório de Três Marias e do seu entorno. 
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4.3 – SITUAÇÃO ATUAL DAS BASES CARTOGRÁFICAS DISPONÍVEIS PARA O 

RESERVATÓRIO DE TRÊS MARIAS E ENTORNO 

 

4.3.1 – COMPILAÇÃO DAS BASES CARTOGRÁFICAS NA ESCALA DE 1.000.000 

 

As bases cartográficas compiladas para a geração das figuras e cartogramas que 

integram os estudos de pré-seleção das áreas potenciais foram obtidas no 

endereço eletrônico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

(www.ibge.gov.br). 

  

Em geral, estes produtos abrangem toda a área do reservatório e foram gerados, 

para fins ilustrativos, no formato A3 e escala de 1:500.000, a partir da ampliação 

digital da Carta Internacional ao Milionésimo - G04_SF23.zip - obtida neste site. 

Os temas drenagem, vias de acesso, pontos cotados, limites municipais e 

localidades, no formato shapefile, foram processados e utilizados para a 

composição dos diversos cartogramas apresentados. 

 

4.3.2 – COMPILAÇÃO, GERAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS BASES CARTOGRÁFICAS NA ESCALA 

DE 1.000.000 

 

A geração das bases cartográficas de maior escala das áreas de estudo foi 

produzida na década de 70 pelo Serviço Geográfico do Exército Brasileiro – DSG, 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e pelo Instituto de 

Geociências Aplicadas de Minas Gerais – IGA a partir da restituição 

aerofotogramétrica de fotografias aéreas adquiridas em 1964 e 1965. Assim, 

http://www.ibge.gov.br/
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algumas informações contidas nestas bases encontram-se desatualizadas como a 

malha viária e as manchas urbanas, mas as informações de altimetria e 

drenagem podem ainda ser utilizadas, na maioria dos casos. 

 

Estas bases, doravante denominadas neste texto de bases do IBGE, compõem o 

Mapeamento Sistemático Nacional e foram produzidas originalmente em meio 

analógico (papel), na escala de 1:100.000, para a região do reservatório de Três 

Marias. 

 

Para o uso destas bases em softwares de geoprocessamento torna-se necessário 

a conversão destes produtos cartográficos do formato analógico para o formato 

digital. Alguns métodos são empregados para esta conversão, tais como a 

scanerização dos originais (formato raster), a digitalização manual ou automática 

das feições (vetorização). Na utilização de alguns destes métodos de conversão é 

comum a perda de exatidão e precisão cartográfica das feições mapeadas, em 

especial no processo de digitalização manual. 

 

Neste contexto, os órgãos responsáveis pela cartografia nacional estabeleceram 

padrões técnicos para orientar o processo de conversão digital das bases 

cartográficas e mapas temáticos analógicos até então produzidos. Infelizmente, a 

maioria dos dados digitalizados no Brasil não segue os padrões técnicos 

requeridos na área de cartografia digital. Atualmente, o IBGE disponibiliza no seu 

site (www.ibge.gov.br) diversas cartas do Mapeamento Sistemático Nacional já 

digitalizadas, consolidadas e validadas sob o ponto de vista cartográfico. 
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O Cartograma 1, anexo, mostra a articulação disponibilidade para download das 

cartas planialtiméricas do endereço eletrônico do IBGE para a área do 

reservatório e entorno de Três Marias. Observa-se neste cartograma que das 

nove cartas necessárias para o recobrimento do reservatório de Três Marias 

apenas duas, Abaeté e Pompeu, encontram-se disponíveis.  

 

Diante desta situação existiam duas alternativas para a produção da base 

cartográfica. A primeira seria a rasterização das cartas analógicas seguidas da 

digitalização automática dos temas selecionados adotando-se os padrões 

técnicos da cartografia digital.  

 

A segunda alternativa seria a utilização das cartas planialtimétricas digitais que 

compõem o acervo técnico do Programa Geominas. Este Programa foi conduzido 

pelo Governo do Estado de Minas Gerais, no final da década de 90, e visava a 

utilização de tecnologias de geoprocessamento para aumentar a eficiência dos 

órgãos estaduais no processo de tomada de decisão. 

 

Esta última base de dados digital foi produzida por uma empresa particular de 

geoprocessamento a partir da digitalização manual destas cartas. Apesar desta 

base não ter sido validada pelos órgãos responsáveis pela cartografia nacional 

ela é adotada pelas diversas instituições públicas e privadas estaduais, tais como 

a Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais – CEMIG, a Fundação 

Estadual de Meio Ambiente – FEAM, o Instituto Estadual de Florestas – IEF, o 

Instituto Mineiro de Águas – IGAM, dentre outras. O cartograma 1 mostra também 
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a articulação das cartas digitais do Programa Geominas disponíveis para o 

reservatório de Três Marias e entorno. 

 

No âmbito deste estudo optou-se pela utilização das bases cartográficas do 

Programa Geominas conforme procedimentos apresentados no item seguinte. 

 

4.4 – METODOLOGIA UTILIZADA E RESULTADOS OBTIDOS NA GERAÇÃO E VALIDAÇÃO 

DAS BASES CARTOGRÁFICAS 

 

Para a geração e validação das bases cartográficas da área de estudo foram 

utilizados os seguintes produtos cartográficos digitais: 

 

a) Nove cartas planialtimétricas escaneadas do IBGE (scanmaps) para o 

reservatório de Três Marias conforme discriminadas na articulação do 

cartograma 1. A Figura 4.1 mostra uma destas cartas. 

b) Nove arquivos digitais vetoriais da rede de drenagem, das estradas, dos 

pontos cotados e das curvas de nível da base de dados do Programa 

Geominas. Estes arquivos correspondem ao processo de vetorização 

manual das cartas do IBGE discriminadas no item a. 

c) Três imagens multiespectrais de órbita ponto 219_073 registrada pelo 

sensor ETM+ a bordo do satélite Landsat-7 da estação seca de 2001. 

d) Imagens multiespectrais do sensor CCD/CBERS2 de 2005 e MSS/Landsat 

de 1977 adquiridas na época de cheia do reservatório de Três Marias. 

e) Levantamentos planimétricos de grandes propriedades rurais situadas no 

entorno do reservatório. 
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A metodologia utilizada seguiu os procedimentos descritos a seguir e, para cada 

tópico, são apresentados os principais resultados obtidos para o reservatório de 

Três Marias e entorno. 

 

 
 
Figura 4.1 – Carta planialtimétrica do IBGE (scanmap) de parte do reservatório de Três 

Marias. 
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4.4.1 – TRATAMENTO DIGITAL DAS CARTAS RASTER (SCANMAPS) 

Inicialmente, cada uma das nove cartas escaneadas do IBGE, cedidas pela 

Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais - CEMIG, foram pré-processadas 

digitalmente para equalização de cores.  

 

Posteriormente, as cartas foram georreferenciadas a partir de doze pontos de 

controle extraídos da malha de coordenadas UTM destas cartas. Elas foram 

georreferenciadas utilizando-se o sistema de coordenada original das cartas 

(UTM, Córrego Alegre, fuso 23). Para isso utilizou-se o software Erdas Imagine®, 

versão 8.6 do Laboratório de Geoprocessamento da Fundação Centro 

Tecnológico de Minas Gerais – CETEC. O erro médio quadrático (RMS) destas 

cartas foi de cerca de 4 metros. 

 

Estas cartas foram inseridas no banco de dados do sistema e utilizadas no 

georreferenciamento das imagens de satélite e na conferência visual da qualidade 

cartográfica da base digital do Programa Geominas.  

 

4.4.2 – PROCESSAMENTO E TRATAMENTO DAS CARTAS DIGITAIS VETORIAIS DO 

PROGRAMA GEOMINAS 

 

Numa primeira etapa todas as nove cartas vetorias do Programa Geominas, para 

os temas hidrografia, curvas de nível, pontos cotados e rede viária no formato do 

software Mapinfo®, foram convertidas para o formato do software ArcInfo®. 

Numa segunda etapa estas cartas foram unidas de forma a gerar um único 

arquivo referente a cada um dos temas convertidos para a área de estudo. A 



15

Figura 4.2 mostra o arquivo único gerado para o tema hidrografia a partir das 

nove cartas topográficas (Cartograma 1) que integram a área do reservatório de 

Três Marias. Observa-se que a densidade da rede de drenagem cartografada nas 

cartas da porção sul da área de estudo é maior do que as demais áreas. Tal fato 

é decorrente de um maior detalhamento da restituição aerofotogramétrica nesta 

região. O sistema de coordenada original destes produtos também é o UTM, 

Córrego Alegre no fuso 23. 

 

Os arquivos unificados foram avaliados. Diversos problemas técnicos, comuns a 

maioria dos processos de digitalização manual, foram identificados nas bases 

cartográficas do Programa Geominas, tais como a não conectividade entre os 

arcos, a presença de linhas duplas, a inversão dos sentidos de digitalização, a 

inexistência de atributos nas feições geográficas, dentre outros. Alguns destes 

problemas foram minimizados para permitir o uso das mesmas nos produtos 

cartográficos gerados que viabilizaram o início dos trabalhos de campo dentro do 

cronograma de trabalho apresentado. 
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Figura 4.2 – Arquivo de drenagem gerado a partir da junção da rede de drenagem de 

nove cartas disponibilizadas pelo Programa Geominas. 
 

4.4.3 – COMPARAÇÃO VISUAL DOS ARQUIVOS VETORIAIS COM OS SCANMAPS 

 

Utilizando-se técnicas de superposição de layers avaliou-se de forma qualitativa o 

grau de deslocamento das feições disponíveis nos formatos raster e vetorial. A 

Figura 4.3 mostra a sobreposição da drenagem vetorial (em preto), reservatório e 
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tributários, sobre uma porção da base cartográfica no formato raster (scanmap) 

do reservatório de Três Marias.  

 

De forma geral os deslocamentos observados nas feições não são sistemáticos e 

situam-se numa faixa de até 100 metros lineares o que representa 1 mm na 

escala de 1:100.000. Esta margem de erro foi considerada satisfatória para 

subsidiar as etapas de identificação de áreas-alvo e estudos ambientais do 

entorno das áreas tecnicamente adequadas para a implantação de Parques 

Aquícolas. 

 

 
 
Figura 4.3 – Comparação visual da hidrografia vetorial (em preto) sobre o scanmap do 

reservatório de Três Marias na escala de origem (1:100.000). 
 

Após a execução de análises e ajustes técnicos das bases cartográficas geradas 

a partir das cartas digitais do Programa Geominas pode-se concluir que as 
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mesmas, apesar de não serem validadas pelos institutos de cartografia nacional, 

podem ser utilizadas nas etapas de identificação e pré-seleção de áreas 

tecnicamente adequadas para implantação de Parques Aqüícolas no reservatório 

de Três Marias. Inexistem bases digitais da área do reservatório e entorno 

produzidas pela companhia energética que opera o reservatório – CEMIG. 

 

Após a avaliação e aceitação técnica das bases do Geominas para a execução da 

pré-seleção das áreas-alvo foi necessário o mapeamento das cotas de inundação 

do reservatório em momentos de cheia e de seca. Isto se fez necessário para o 

mapeamento da faixa de depleção do reservatórios e também pelo fato de não 

existir nas bases cartográficas do IBGE o valor da cota da representação gráfica 

do reservatório nos dias da obtenção das fotografias aéreas. Estas informações 

foram geradas através de técnicas de processamento digital de imagens. 

 

4.4.4 – PROCESSAMENTO DIGITAL DAS IMAGENS DE SATÉLITE 

 

As imagens de satélite foram utilizadas para a extração de informações 

cartográficas básicas e temáticas das áreas de estudo. Dentre as informações 

cartográficas básicas destacam-se a malha viária, a localização de pontes e 

balsas e a atualização de manchas urbanas. Dentre as informações temáticas 

destacam-se as de uso do solo e cobertura vegetal e a faixa de depleção do 

reservatório que dificulta a instalação e operação de tanques-rede. 

 

Os principais processamentos digitais foram realizados no software Erdas 

Imagine® conforme procedimentos descritos a seguir: 



19

a) Leitura e montagem de composição colorida de seis bandas 

multiespectrais ETM+/Landsat-7 de 07/08/2001 e geração de produto 

merge utilizando-se da banda pancromática com resolução de 15 metros. 

b) Leitura e montagem de composição colorida das bandas espectrais do 

sensor MSS/Landsat-4 de 14/03/1977.  

c) Georreferenciamento da imagem Landsat a partir da seleção de pontos de 

controle extraídos das bases cartográficas rasterizadas (scanmaps) e de 

levantamentos topográficos de precisão realizado em propriedades 

limítrofes ao reservatório, conforme apresentado na Figura 4.4. 

d) Registro espacial da imagem MSS/Landsat-4 com a imagem Landsat-7 de 

2001. 

e) Extração das áreas de inundação dos reservatórios registrado nas imagens 

de satélite através de técnicas de classificação automática. A Figura 4.5 

apresenta a cota de inundação vetorial (amarela) extraída imagem de 2001 

do reservatório de Três Marias. Estas cotas substituíram as representações 

gráficas do reservatório, existentes nas bases cartográficas vetoriais. 

f) Mapeamento da área de depleção do reservatório através da utilização de 

técnicas de geoprocessamento. A técnica utilizada foi a Composição 

Colorida Multitemporal (CCM), proposta pelo CETEC (1993), que consiste 

na análise simultânea de imagens de satélite de duas datas distintas – 

épocas de cheia e de seca do reservatório. A comparação ocorre através 

da sobreposição de imagens de uma mesma faixa espectral pré-

selecionada e referente a datas distintas no sistema RGB do monitor do 

computador. A Figura 4.6 mostra, em vermelho, a área de depleção de um 

braço do reservatório de Três Marias. 
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Figura 4.4 – Georreferenciamento de mosaico das imagens Landsat-7 a partir de 

levantamentos topográficos de precisão. 
 

 
 
Figura 4.5 – Cota de inundação vetorial em amarelo extraída da imagem Landsat-7. 
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Figura 4.6 – Composição colorida das imagens Landsat-7 e CBERS mostrando em 

vermelho as áreas de depleção de um braço do reservatório de Três 
Marias. 
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ANEXO 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTOGRAMA DAS ARTICULAÇÕES DAS CARTAS 

PLANIALTIMÉTRICAS PARA O RESERVATÓRIO DE TRES MARIAS  
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CAPÍTULO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DE ALGUNS ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS E 

AMBIENTAIS DO RESERVATÓRIO DE TRÊS MARIAS 
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5.1 – METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA 

 

5.1.1 – INTRODUÇÃO 

 

O clima de uma região é caracterizado com base na análise de dados coletados 

em estações com medidores de variáveis meteorológicas como temperatura, 

umidade do ar, radiação solar, velocidade e direção dos ventos, além da 

precipitação. 

 

Na área de entorno da represa de Três Marias, existe uma estação meteorológica 

com sistema de coleta, arquivamento e distribuição das informações 

meteorológicas, sob a responsabilidade técnica do Instituto Mineiro de Gestão das 

Águas – IGAM, localizada no município de Andrequiçé, de coordenadas 

geográficas: 18,27°S e 44,98°W. 

 

5.1.2 – OBJETIVOS 

 

Caracterizar o clima na área de entrono do reservatório de Três Marias, 

analisando os principais sistemas meteorológicos que atuam na região. Realizar 

análises meteorológicas, com base na rede meteorológica em operação na área 

de estudo, considerando suas principais variáveis, como temperatura, 

precipitação e vento. 
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5.1.3 – CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A represa de Três Marias situa-se no centro do Estado de Minas Gerais, na região 

do Alto São Francisco. A represa apresenta forma dendrítica, com águas 

provenientes principalmente do Rio São Francisco e alguns de seus tributários. 

Panoso et al. (1978), aplicando a classificação de Köppen, verificaram que a 

região se enquadra no tipo AW, que corresponde à tropical de savana, com 

inverno seco em que a temperatura média do mês mais frio é de 18°C. 

 

Segundo Bezerra (1987), o período chuvoso vai de outubro a março, sendo o 

trimestre junho, julho e agosto praticamente seco.  

 

5.1.4 – CLIMA 

 

5.1.4.1 – PRECIPITAÇÃO 

 

Com base nas normais climatológicas (Figura 5.1.1), do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET), para o período de 1961-1990, ou média histórica, a 

precipitação anual na região de abrangência da represa de Três Marias 

corresponde a aproximadamente 1300 mm. O período citado da precipitação, 

1961-1990, é o último disponibilizado pelo INMET, o próximo será de 1991-2021. 

 



26

 
 
Figura 5.1.1 – Média histórica de precipitação anual para o período de 1961 –1990, para 

Estado de Minas Gerais. (Fonte: INMET). 
 

O Estado de Minas Gerais apresenta duas estações climáticas distintas. O 

período chuvoso vai de outubro a março, com uma precipitação total de 1200 mm. 

O período seco vai de maio a agosto com a precipitação em torno de 100 mm. 

Ambos os valores apresentados representam médias climatológicas, os quais 

possuem variabilidade interanual.  

 

5.1.4.2 – TEMPERATURA 

 

Para o período de 1961-1990 na área de entorno de Três Marias, a média 

histórica de temperatura é de 23°C. A temperatura média mínima anual da região 
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é em torno 16°C. Considerando-se somente o inverno este valor cai para 14°C. A 

temperatura máxima anual é de 30°C. 

 

 
 
Figura 5.1.2 – Média histórica anual de temperatura do ar para o período de 1961-1990. 

(fonte: INMET) 
 

5.1.4.3 – VENTO 

 

O vento é o ar em movimento horizontal. Este movimento tende a igualar as 

diferenças laterais de temperatura, umidade e pressão que ocorrem na atmosfera. 

Este equilíbrio nunca é alcançado já que existe constante mudança na atmosfera, 

deste modo, o vento ajuda a manter estas diferenças em um nível médio. O 

vento, portanto é um regulador de suma importância na atmosfera. 
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O movimento do ar nos baixos níveis da atmosfera é muito afetado pelo atrito na 

superfície, assim como pela convecção térmica quando a superfície está mais 

quente que o ar. A turbulência do vento aumenta com a rugosidade do terreno, 

assim como com os contrastes térmicos existentes entre a superfície quente e o 

ar mais frio, situado acima do solo. A turbulência também aumenta quando a 

velocidade do vento cresce. 

 

Os efeitos do atrito superficial e da convecção diminuem com a altura, o que 

produz uma diminuição da turbulência e uma maior continuidade do vento e de 

sua velocidade com a altura; após um aumento muito rápido, no qual a velocidade 

do vento próximo ao solo dobra de valor em uns dez metros, a velocidade cresce 

em média mais lentamente, até uma altura de 450 a 600 metros. 

 

Como conseqüência da ação dos redemoinhos, o vento pode ser muito variável 

tanto na direção como na velocidade durante breves períodos; o fluxo principal do 

ar se mantém em geral constante soprando em média numa certa direção. A 

turbulência própria dos ventos não deve ser confundida com a rotação real do 

vento que é uma progressiva variação da direção. 

 

Ilustrativamente, observa-se a variação da direção do vento para o período de 06 

a 09 de abril de 2007 (Figura 5.1.3), observa-se variação do vento da direção de 

nordeste (50º) até de sudoeste (200º), demonstrando a variação do vento para 

períodos de até 3 horas. Os dados de vento serão discutidos com mais detalhes 

no Capítulo 5.2. 
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Figura 5.1.3 – Direção do vento em Andrequiçé para o período de 06 a 09 de abril de 

2007 (Fonte: SIMGE/IGAM - CPTEC/INPE) 
 

5.1.5 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
5.1.5.1 – PRECIPITAÇÃO E TEMPERATURA 

 

Para estas análises foram utilizadas as informações da estação de Andréquicé, 

localizada na bacia do São Francisco, com as coordenadas geográficas: 18,27°S 

e 44,98°W. Todas as informações disponíveis são do período de 1999 a 2005. Tal 

estação será a adotada como representativa para a localidade. 

 

Observa-se na Figura 5.1.4 a distribuição mensal de precipitação para o período 

entre 1999 e 2005. Em 2003, no mês de janeiro foi registrado um total de 536,5 

mm enquanto em janeiro de 2001 registrou-se apenas 136 mm. Na mesma figura 

também é possível notar o decréscimo gradativo dos valores de precipitação no 

decorrer do ano. A distribuição mensal  pode ser vista na Tabela 5.1.1. 
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No decorrer do período seco, destaca-se o trimestre junho, julho e agosto, com 

valores acumulados mensais, inferiores a 25 mm, correspondente ao período 

analisado.  

 

 
Figura 5.1.4 – Distribuição mensal de precipitação na estação de Andrequiçé para 

período de 1999 a 2005. 
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Tabela 5.1.1 – Distribuição anual (mm) para a estação de Andrequiçé para o periodo 
de 1998 a 2005. 

 

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 

JAN 397,25 208,00 536,50 332,75 136,00 - 422,00 

FEV 245,25 292,75 210,25 371,75 147,00 - 172,00 

MAR 372,75 - 216,00 122,50 174,00 - - 

ABR 43,00 - 94,50 9,75 26,75 - - 

MAI 29,25 - 59,25 66,25 34,75 - - 

JUN 13,25 - 0,00 3,75 0,50 0,00 - 

JUL 0,25 - 5,00 12,50 24,50 9,75 - 

AGO 0,00 - 6,25 2,00 48,00 6,75 0,00 

SET 27,00 - 45,25 57,25 23,00 140,75 96,00 

OUT 12,75 - 79,50 80,75 93,00 - - 

NOV 227,00 - 163,75 196 207,25 - 6,75 

DEZ 34100 - 219,25 198,75 224,50 - 191,75 
 
 

A variação mensal de temperatura para o período de 1999 a 2005 pode ser 

observada na Tabela 5.1.2. O comportamento da temperatura foi semelhante em 

todos os anos. Os maiores valores mensais de temperaturas foram registrados 

em outubro, com valores de 25,5°C e 25,6°C. O valor mínimo observado foi de 

17,4°C em julho de 2000. A pequena amplitude térmica nesta localidade 

demonstra a pouca variabilidade anual de temperatura.  
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Tabela 5.1.2 – Distribuição anual de temperatura (°C) para a estação de Andrequiçé para 
o período de 1999 a 2005. 

 
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 

JAN 23,1 22,8 22,5 22,8 23,0 - 23,3 

FEV 22,9 21,9 23,2 22,2 23,6 - 23,4 

MAR 22,8 22,2 22,5 23,2 22,5 - 22,3 

ABR 22,7 21,6 21,7 23,0 22,5 - - 

MAI 19,7 20,8 18,1 20,5 18,8 19,4 - 

JUN 18,6 22,9 19,2 19,6 18,3 19,2 - 

JUL 18,5 21,4 18,9 18,8 19,6 17,4 - 

AGO 20,3 21,5 19,6 22,1 19,9 21,5 20,4 

SET 22,8 23,2 22,4 21,3 22,0 21,6 22,1 

OUT 25,5 23,8 22,7 25,6 22,2 24,1 - 

NOV 21,9 22,8 22,5 22,9 22,9 - 23,1 

DEZ 21,6 21,8 23,4 23,5 22,3 22,5 23,0 
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5.2 – HIDROLOGIA 

 

5.2.1 – INTRODUÇÃO 

 

O conhecimento da hidrodinâmica ambiental, isto é, da circulação e da qualidade 

das águas de um corpo de água sob diferentes cenários, é quesito fundamental 

para seu gerenciamento. Tal conhecimento pode ser adquirido através de 

modelagem computacional devidamente calibrada e validada com medições. 

Assim, a modelagem computacional é uma ferramenta poderosa e fundamental 

para a obtenção de informações. Tais informações são especialmente 

importantes para o empreendedor, que busca uma estratégia sustentável de 

máxima rentabilidade para seu negócio, bem como para os órgãos ambientais no 

licenciamento de empreendimentos como a aqüicultura. 

 

5.2.2 – OBJETIVOS 

 

Este relatório reporta os dados coletados utilizados nas modelagens realizadas, 

apresenta o sistema de modelagem utilizado e analisa os resultados obtidos para 

as simulações pertinentes aos seguintes itens: 

1. Caracterização da batimetria do reservatório;  

2. Determinação dos padrões de circulação hidrodinâmica; 

3. Determinação de pistas de vento. 
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Destaca-se a existência de um DVD contendo as bases de dados, malhas, 

modelos, mapas, resultados e documentos gerados e obtidos no decorrer deste 

trabalho. 

 

5.2.3 – METODOLOGIA 

 

5.2.3.1 – DADOS AMBIENTAIS 

 

Descreve-se a seguir os dados relevantes para as análises dos aspectos 

pertinentes aos quesitos listados no item anterior. Para fins de modelagem 

computacional em desenvolvimento, a caracterização da área de estudo foi feita 

por meio de mapas e imagens de satélite. As seguintes fontes de dados foram 

utilizadas: 

 Imagens de Satélite obtidas do site http://www.cdbrasil.cnpm.embrapa.br/ em 

escala até 1:25.000 e do software Google Earth - http://earth.google.com. Em 

ambos obtêm-se imagens georeferenciadas. 

 

Lista-se abaixo os principais dados utilizados na modelagem do reservatório de 

Três Marias: 

 Arquivo com desenho delineando o contorno do reservatório. 

 Arquivo com dados de ventos. 

 Arquivos com dados de níveis do reservatório entre 1/1/1961 e 31/12/2001. 

 Arquivos com dados de vazões afluentes e efluentes totais: no período de 

01/01/1961 a 31/12/2001.  

 Arquivos com dados de batimetria ao longo do reservatório. 
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5.2.3.2 – SOBRE O SISTEMA DE MODELOS 

 

Os modelos que estão sendo utilizados para modelagem da hidrodinâmica no 

reservatório de Três Marias fazem parte do SisBAHIA® - Sistema Base de 

Hidrodinâmica Ambiental. 

 

O sistema tem sido adotado em dezenas de estudos e projetos contratados à 

Fundação Coppetec envolvendo modelagem de corpos de água naturais. Maiores 

detalhes sobre o SisBAHIA® podem ser obtidos no site 

www.sisbahia.coppe.ufrj.br. Em linhas gerais, na versão atual, o SisBAHIA® 

contém: 

Modelo Hidrodinâmico: é um modelo de circulação hidrodinâmica 3D ou 2DH 

otimizado para corpos de água naturais nos quais efeitos de densidade variável 

possam ser desprezados. Resultados podem ser tanto 3D quanto 2DH. 

Modelo de Transporte Euleriano: é um modelo de uso geral para simulação de 

transporte advectivo-difusivo com reações cinéticas de escalares dissolvidos ou 

partículas em suspensão na massa d’água. O modelo pode ser aplicado a 

escoamentos 2DH, ou em camadas selecionadas de escoamentos 3D. 

Modelo de Transporte Lagrangeano - Determinístico: é um modelo de uso 

geral para simulação de transporte advectivo-difusivo com reações cinéticas, para 

camadas selecionadas de escoamentos 3D ou 2DH. 

Modelo de Transporte Lagrangeano - Probabilístico: acoplado ao modelo 

anterior, permite obtenção de resultados probabilísticos computados a partir de N 

eventos ou de resultados ao longo de um período de tempo T. 
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5.2.4 – RESULTADOS 

 

5.2.4.1 – MALHA DO RESERVATÓRIO 

 

Foi elaborado um mapa caracterizando o domínio de modelagem para o 

reservatório de Três Marias, com as respectivas malhas de discretização em 

elementos finitos. Inseridos no mapa há um quadro de informações sobre a malha 

implementada no reservatório (Figura 5.2.1). 
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Figura 5.2.1 – Vista de topo da malhas de elementos finitos para discretização 

tridimensional do domínio do reservatório de Três Marias. No total há 21 × 
13635 = 286.335 pontos de cálculo. Mapa produzido pelo SisBaHiA®. 

 

Elementos Totais: .......... 2683×21 
 Quadrangulares .... 2683×21 
 Triangulares .......... 0 
Nós Totais: ..................... 13635×21 
 Internos.................. 7808×21 
 Contorno Terra...... 5827×21 
 Contorno Aberto ... 0 
 Terra/Aberto .......... 0 
Banda Máxima:............... 167 
Domínio Discretizado: 

Área =722422041.423 m² 
Volume = 4589735806.6 m³ 
Prof.Med. = 6.3 m 
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5.2.4.2 – BATIMETRIA 

 

A Figura 5.2.2 mostra os pontos com batimetria conhecida utilizados nas 

modelagens do reservatório de Três Marias. A Figura 5.2.3 retrata como os dados 

de profundidade são vistos na modelagem geométrica dos domínios de interesse. 

 

 

Figura 5.2.2 – Imagem do reservatório de Três Marias contendo os pontos de batimetria 
conhecida. Os pontos em cor branca e azul representam estes locais. 
Mapa corrigido para o Nível Operacional 556.2 m. 
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Figura 5.2.3 – Mapa do reservatório de Três Marias mostrando distribuição de  

profundidades referidas ao Nível Operacional 556.2 m.  
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5.2.4.3 – DADOS HÍDRICOS 

 

Neste item são apresentados os dados de vazões afluentes e efluentes utilizados 

nos modelos desenvolvidos para o reservatório de Três Marias. São apresentadas 

séries de vazões afluente e efluente totais, além de vazões específicas em alguns 

rios. Para realizar adequadamente as simulações seria ideal dispor-se de dados 

de vazões de cada rio afluente no reservatório. No entanto estes dados são 

extremamente difíceis de serem obtidos em um reservatório do porte de Três 

Marias, sendo necessário um longo período de tempo em campo para as 

estmativas. Como se dispõe de vazões totais e de vazões discriminadas para 

alguns rios, foi necessário fazer uma distribuição de vazões. 

 

Para fazer a distribuição, a vazão afluente total foi descontada das vazões 

especificadas para os rios principais conforme os pesos de ponderação 

mostrados na Tabela 5.2.1. Os valores de vazão efluente são aplicados 

diretamente na fronteira de jusante do respectivo reservatório da UHE (Figura 

5.2.4). 

Tabela 5.2.1 – Vazões médias consideradas nos rios que afluem no domínio de 
modelagem do reservatório de Três Marias. Os rios listados estão 
mostrados no mapa da Figura 5.2.4. 

Rio Fator de 
ponderação (%) 

Rio A 30 
Rio B 30 
Rio C 20 
Rio 1 2.5 
Rio 2 2.5 
Rio 3 2.5 
Rio 4 2.5 
Rio 5 2.5 
Rio 6 2.5 
Rio 7 2.5 
Rio 8 2.5  
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Figura 5.2.4 – Principais rios considerados na modelagem do reservatório de Três 

Marias, e os respectivos fatores de ponderação para estimar série de 
vazões afluentes. 
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A seguir são apresentados gráficos (Figuras 5.2.5 a 5.2.10) mostrando as séries 

de vazões afluentes e efluentes totais consideradas nas modelagens dos 

reservatórios em situação de verão e de inverno. As vazões afluentes totais foram 

distribuídas pelos diversos rios em cada reservatório, conforme exposto 

anteriormente. 
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Figura 5.2.5 – Série de vazões afluentes totais no Reservatório de Três Marias de 

01/01/1961 a 31/12/2001. 
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Figura 5.2.6 – Vazões afluentes totais no Reservatório de Três Marias no mês de Janeiro 

de 1982. Série foi utilizada para a modelagem do cenário de verão 
distribuída nos diversos rios do reservatório conforme explicado 
anteriormente. 
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Figura 5.2.7 – Vazões afluentes totais no Reservatório de Três Marias no mês de Julho 

de 1982. Série utilizada na modelagem para caracterizar a descarga da 
UHE de Três Marias para uma situação de inverno. 
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Figura 5.2.8 – Série de vazões efluentes do Reservatório de Três Marias de 01/01/1976 a 

31/12/2001. 
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Figura 5.2.9 – Vazão Efluente do Reservatório de Três Marias, no mês de Janeiro de 1982. 

Série utilizada na modelagem para caracterizar a descarga da UHE de Três 
Marias para uma situação de verão. 

 



45

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

30/06/1982 05/07/1982 10/07/1982 15/07/1982 20/07/1982 25/07/1982 30/07/1982

Va
zã

o 
Ef

lu
en

te
 (m

³/s
)

Série de Vazões Efluentes Totais do Reservatório de Três Marias, Julho 1982 (m³/s)

 
 
Figura 5.2.10 – Vazão Efluente do Reservatório de Três Marias, no mês de Julho de 

1982. Série utilizada na modelagem para caracterizar a descarga da 
UHE de Três Marias para uma situação de inverno. 

 

5.2.4.4 – DADOS DE VENTO 

 

As informações de vento utilizadas foram extraídas dos dados fornecidos pela 

Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) que administra a UHE Três 

Marias. Foram disponibilizados dados com intensidade e direção dos ventos, 

entretanto todos os dados são de apenas uma localidade (18,27ºS e 44,98ºW). A 

Figura 5.2.11, relativa ao mês de Janeiro 2000, e a Figura 5.2.12, relativa ao mês 

de Julho de 2000, mostram as séries temporais de vento utilizadas na modelagem 

do reservatório de Três Marias, respectivamente, para condições de verão e de 

inverno. 
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Figura 5.2.11 – Direções e velocidades de ventos na região do reservatório de Três 

Marias para o mês de Janeiro de 2000, representando uma situação de 
verão. 
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Figura 5.2.12 – Direções e velocidades de ventos na região do reservatório de Três Marias  

para o mês de Julho de 2000, representando uma situação de inverno. 
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5.2.5 – MODELAGENS REALIZADAS 

 

Esta seção apresenta os cenários e modelos desenvolvidos para o reservatório 

de Três Marias. Para as modelagens foi desenvolvida uma base de dados 

contendo as seguintes malhas e modelos, resumidos na janela de consulta da 

base de dados do SisBaHiA® (Figura 5.4.13). 

 

 
 
Figura 5.2.13 – Janela de consulta da base de dados do software SisBaHiA®. 
 

A janela informa que a base tem 1 Malha associada a 2 Modelos Hidrodinâmicos 

(MH), 4 Modelos Lagrangeanos (ML) e 1 Modelo de Geração de Ondas (MGO), 

que guardam uma hierarquia na base de dados. As malhas e os modelos podem 

ser acessados livremente através da cópia das bases de dados e resultados 

obtidos disponibilizados no DVD anexo. 

 

Os resultados são apresentados especialmente por meio de mapas e gráficos 

com análises nas legendas. Eles são apresentados e analisados na seguinte 

seqüência: 

1. Padrões de circulação hidrodinâmica (2DH e 3D) no reservatório de Três 

Marias. 
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2. Pistas de Vento no Reservatório de Três Marias. 

5.2.5.1 – PADRÕES DE CIRCULAÇÃO 

 

Esta seção apresenta resultados em forma de mapas e gráficos pertinentes à 

circulação hidrodinâmica no reservatório de Três Marias (Figuras 5.4.14 a 5.4.22). 

São apresentados resultados promediados na coluna de água (2DH) e resultados 

tridimensionais (3D), em condições de verão e de inverno com ventos soprando 

de duas direções distintas em cada estação. Destaca-se que aspectos e análises 

relevantes estão escritos nas legendas das figuras com mapas e gráficos.  

 

 

 

 



50

 
 
Figura 5.2.14 – Padrão de correntes médias na vertical em situação de Verão, com ventos 

de NE. O instante mostrado equivale ao das vazões, v. Figura 5.2.5 e 
Figura 5.2.8, e ventos, v. Figura 5.2.10, no dia 03 de Janeiro de 2000 - 
11:00 h. Detalhes e perfis de velocidade nas figuras a seguir. 
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Figura 5.2.15 – Detalhes da circulação hidrodinâmica na região do rio Indaiá. Ver escala 

de cores na Figura 5.4.13. 
 

 
 
Figura 5.2.16 – Detalhe da circulação 3D: setas azuis indicam fluxos a 0.5m da 

superfície, setas pretas mostram os fluxos médios na coluna de água 
(2DH) e as setas vermelhas retratam os fluxos próximos do fundo. 
Repare que normalmente as correntes 2DH são ínfimas em face à 
magnitude dos fluxos próximos da superfície e do fundo. 
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Em relação à comparação entre simulações 2DH e 3D é importante ressaltar: 

1. Sob ação do vento, as correntes são muito mais intensas na camada 

superior da coluna de água que a corrente 2DH, i.e., média na vertical; 

2. A ação do vento gera uma circulação que empilha água na costa oposta ao 

vento, gerando correntes de retorno pelo fundo. Nos dendritos do 

reservatório, em geral, tais correntes de retorno pelo fundo tem intensidade 

cerca de uma ordem de grandeza maior que as correntes médias na 

vertical; 

3. Como os tanques rede de aqüicultura ocupam a camada superficial da 

coluna de água chegando a profundidades inferiores a 3 m, fica evidente 

que a renovação de água nesta região sofre forte ação do vento. 
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Figura 5.2.17 – Padrão de correntes médias na vertical em situação de Verão, com ventos 

de SW. O instante mostrado equivale ao das vazões, v. Figura 5.4.6 e 
Figura 5.4.9, e ventos, v. Figura 5.4.11, no dia 31 de Janeiro de 2000 - 
08:00 h. Detalhes e perfis de velocidade nas figuras a seguir. 
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Figura 5.2.18 – Detalhes da circulação hidrodinâmica na região do rio Indaiá. Ver escala 

de cores na Figura 5.4.17. 
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Figura 5.2.19 – Padrão de correntes médias na vertical em situação de Inverno, com 

ventos de SW. O instante mostrado equivale ao das vazões, v. Figura 
5.4.7 e Figura 5.4.10, e ventos, v. Figura 5.4.12, no dia 16 de Julho de 
2000 - 02:00 h. Detalhes e perfis de velocidade nas figuras a seguir. 
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Figura 5.2.20 – Detalhes da circulação hidrodinâmica na região do rio Indaiá. Ver escala 

de cores na Figura 5.4.18. 
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Figura 5.2.21 – Padrão de correntes médias na vertical em situação de Inverno, com 

ventos de SW. O instante mostrado equivale ao das vazões, v. Figura 
5.4.7 e Figura 5.4.10, e ventos, v. Figura 5.4.12 no dia 27 de Julho de 
2000 - 15:00 h. Detalhes e perfis de velocidade nas figuras a seguir. 
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Figura 5.2.22 – Detalhes da circulação hidrodinâmica na região do rio Indaiá. Ver escala 

de cores na Figura 5.4.21. 
 

5.2.5.2 – PISTAS DE VENTO 

 

Esta seção apresenta mapas com isolinhas de pistas de vento no Reservatório de 

Três Marias, para ventos soprando com variações de 45°, indo de NE a N 

(Figuras 5.4.23 a 5.4.30).  

 

Em análises posteriores, convém produzir mapas de isolinhas de altura e período 

de ondas, pois se terá informações mais diretas e objetivas a respeito do grau de 

agitação esperado em diferentes polígonos. Como as ondas são geradas por 

ventos, pode-se associar diretamente a probabilidade de ocorrência dos ventos 

geradores com a probabilidade de ocorrência do clima de ondas gerado. 
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Figura 5.2.23 – Pistas de vento NE no reservatório de Três Marias. 
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Figura 5.2.24 – Pistas de vento E no reservatório de Três Marias. 
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Figura 5.2.25 – Pistas de vento SE no reservatório de Três Marias. 
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Figura 5.2.26 – Pistas de vento S no reservatório de Três Marias. 
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Figura 5.2.27 – Pistas de vento SW no reservatório de Três Marias. 



64

 
 
Figura 5.2.28 – Pistas de vento W no reservatório de Três Marias. 
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Figura 5.2.29 – Pistas de vento NW no reservatório de Três Marias. 



66

 
 
Figura 5.2.30 – Pistas de vento N no reservatório de Três Marias. 
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5.3 – LIMNOLOGIA 

 

5.3.1 – INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório traz os resultados de um amplo levantamento envolvendo a 

determinação dos padrões espaciais de qualidade de água no reservatório de 

Três Marias. Esse trabalho esteve voltado para a determinação da variação 

horizontal do estado trófico do reservatório de Três Marias. Essa variação é 

resultado de diversos fatores, em especial das águas afluentes, prestando assim 

como um indicativo da qualidade dos braços onde é possível a instalação dos 

Parques Aqüíicolas.  

 

5.3.2 – OBJETIVOS 

 

Caracterizar o reservatório em relação a sua qualidade da água e identificar 

eventuais áreas com problemas de contaminação das águas. 

  

5.3.3 – METODOLOGIA  

 

Aqui apresentamos uma síntese da metodologia, para detalhes deve-se consultar 

o Relatório Metodológico. Um amplo levantamento de variáveis limnológicas no 

reservatório de Três Marias foi realizado, sendo percorrido o corpo central do 

reservatório desde a barragem até as regiões próximas ao encontro dos rios São 

Francisco e Paraopeba. A campanha para a aquisição dos dados foi realizada 

entre 11 e 13 de abril de 2006. Um total de 21 estações de coletas, todas 
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georeferenciadas, foram amostradas (Figura 5.3.1). Nessa excursão foram 

mensuradas as seguintes variáveis: 

a. Transparência da água; 

b. Coeficiente de extinção (Ko); 

c. Temperatura da água;  

d. Oxigênio dissolvido; 

e. Condutividade elétrica; 

f. Nitrato*; 

g. Clorofila-a**; 

h. Turbidez**; 

i. Fósforo total; 

j. Sólidos totais em suspensão. 

 

Os métodos utilizados para obtenção dos parâmetros citados são listados na 

Tabela 5.3.1. 
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Figura 5.3.1 – Localização dos pontos de coletas no reservatório de Três Marias. 

Estações de coleta plotadas em carta imagem demonstrando a área de 
deplecionamento do reservatório. Maiores detalhes no Capítulo 6. 
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Tabela 5.3.1 – Variáveis físico-químicas e os respectivos métodos de avaliação utilizados 
nas análises limnológicas. 

 
Variável Unidade Método 

Transparência da 
água m Disco de Secchi 

Condutividade elétrica μS.cm-1 Eletrométrico com sonda 
multi-parâmetro YSI 6920 

Temperatura ºC Eletrométrico com sonda 
multi-parâmetro YSI 6920 

pH  Eletrométrico com sonda 
multi-parâmetro YSI 6920 

Oxigênio dissolvido mg.l-1 Eletrométrico com sonda 
multi-parâmetro YSI 6920 

Coeficiente de 
extinção da radiação  

Calculado a partir de dados 
obtidos com Radiômetro Li-

cor modelo LI 193. 

Turbidez NTU Turbidímetro Digimed 
modelo DM-C2. 

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

Sólidos Totais em 
Suspensão mg.l-1 Gravimétrico segundo 

APHA (1998). 

Clorofila - a μg.l-1 Fluorimétrico com sonda 
SCUFA (Turner Designs)  

 

Em todo o trajeto do barco pesquisa a profundidade da coluna de água foi 

medida, com o auxílio de um ecobatímetro acoplado a um DGPS. Esses dados 

foram usados posteriormente para as análises hidrológicas (Capítulo 5.2). 
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5.3.4 – RESULTADOS 

 

5.3.4.1 – LIMNOLOGIA FÍSICA: TRANSPARÊNCIA, TURBIDEZ, SÓLIDOS EM SUSPENSÃO E 

COEFICIENTE DE EXTINÇÃO DA RADIAÇÃO FOTOSSINTETICAMENTE ATIVA (KO) 

 

A transparência, medida pelo disco de Secchi, mostrou ser uma variável que 

descreve muito bem o gradiente espacial no reservatório de Três Marias. Ela 

descreveu de modo consistente a queda da penetração da radiação em direção 

às estações de montante, onde valores abaixo de 1,0 metro foram registrados, 

enquanto em pontos mais próximos à barragem estes valores chegaram próximos 

aos 4 metros (Figura 5.3.2). 
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Figura 5.3.2 – Transparência da água medida nas estações de coleta, ordenadas de 
jusante para montante, no eixo central do reservatório de Três Marias.  

 

A turbidez (Figura 5.3.3) aumenta em direção a montante. No entanto este padrão 

foi interrompido por um brusco aumento dessa variável nos pontos TM 04, TM 05 

e TM 06, situados próximo a desembocadura do braço do rio Indaiá e próximo às 
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balsas que levam à localidade de Morada Nova de Minas (Porto Novo e Porto das 

Melancias). Nessa região foi observado o maior valor dessa variável, na faixa de 

8,0 NTU (ponto TM 04). 
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Figura 5.3.3 – Turbidez da água medida nas estações de coleta, ordenadas de jusante 
para montante, no eixo central do reservatório de Três Marias. 

 

Os sólidos totais em suspensão refletiram muito bem o gradiente espacial 

encontrado no reservatório de Três Marias (Figura 5.3.4). Enquanto nas áreas 

adjacentes à barragem os teores de sólidos ficaram muito próximos aos 2,0 mg.l-1, 

nas regiões à montante, próximas à junção dos rios Paraopeba e São Francisco 

(pontos TM 11, TM 12, TM 13, TM 14, TM 15 e TM 16) os teores de sólidos 

sempre estiveram acima de 3,0 mg.l-1 . 
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Figura 5.3.4 – Sólidos totais medidos nas estações de coleta, ordenadas de jusante para 

montante, no eixo central do reservatório de Três Marias. 
 

Os coeficientes de extinção da radiação fotossinteticamente ativa (PAR), 

conhecido como ko, também apresentaram um discreto padrão de aumento de 

seus valores em direção à montante (Figuras 5.3.5). Isso significa que as águas 

desta região contêm mais compostos em suspensão em sua coluna d`água. Nos 

pontos próximos à barragem os valores de ko sempre estiveram abaixo de 0,5. Já 

nas regiões de desembocadura dos rios Paraopeba e São Francisco, esses 

valores mantiveram-se acima de 0,5. 
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Figura 5.3.5 – Coeficiente de extinção (Ko) da radiação fotossinteticamente ativa 

(PAR, 430-700 nm) calculados para as estações de coleta, 
ordenadas de jusante para montante, no eixo central do reservatório 
de Três Marias.  

 

As figuras 5.3.6 a 5.3.9 mostram os dados de transparência da água, turbidez, 

sólidos em suspensão e coeficiente de extinção da radiação fotossinteticamente 

ativa (Ko) na forma de mapas temáticos. Os mapas foram produzidos através de 

interpolações, pelo método de krigagem, realizadas no programa Surfer 8.0®. 
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Figura 5.3.6 – Espacialização dos valores de profundidade do disco de Secchi (m), que 

mede a transparência da água (Figura 5.3.2), no reservatório de Três 
Marias. 
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Figura 5.3.7 – Espacialização dos valores de turbidez (NTU) (Figura 5.3.3) no 

reservatório de Três Marias. 
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Figura 5.3.8 – Espacialização dos valores de sólidos totais em suspensão (mg.l-1 ) 
(Figura 5.3.4), no reservatório de Três Marias. 
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Figura 5.3.9 – Espacialização dos valores de coeficientes de extinção (Figura 5.3.5) na 

faixa da luz fotossinteticamente ativa (PAR), no reservatório de Três 
Marias. 
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5.3.4.2 – A COLUNA DE ÁGUA: TEMPERATURA DA ÁGUA, OXIGÊNIO DISSOLVIDO, 

CONDUTIVIDADE ELÉTRICA E PH 

 

A temperatura na coluna de água mostrou-se com uma acentuada estratificação 

na região de transição do reservatório, aqui representado pelo ponto TM 18, e 

também nas regiões riverinas, por exemplo, na estação de coleta TM 14. No 

ponto TM 01, próximo à barragem, a estratificação foi menos acentuada (Figura 

5.3.10). As temperaturas da zona superficial estiveram notavelmente elevadas 

com valores acima de 27,5 ºC. Nos pontos onde houve estratificação mais 

intensa, como no ponto TM 14, um nítido metalimnion é formado entre 6,0 e 8,0 

metros de profundidade. As temperaturas abaixo dessa faixa sempre 

permaneceram no patamar de 26,5 - 27 ºC.  

 
 
Figura 5.3.10 – Perfil vertical de temperatura em três estações de coleta do 

reservatório de Três Marias – TM 01, TM 18 e TM 14 – localizados, 
respectivamente, nas zonas limnética, de transição e riverina do 
reservatório. 
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Durante o estudo, o reservatório de Três Marias mostrou o hipolimnion com 

temperaturas na faixa dos 26 - 27 ºC. Os valores de temperatura da água são 

muito importantes para o estabelecimento dos Parques Aqüícolas, pois sabe-se 

que o deplecionamento térmico abaixo dos 24 ºC pode influenciar negativamente 

o cultivo de várias espécies de peixes. 

 

Apesar das temperaturas elevadas, o reservatório de Três Marias mostrou boa 

disponibilidade de oxigênio dissolvido na coluna de água (Figura 5.3.11). Nos 

pontos amostrados a coluna de água raramente apresentou grande depressão 

dos níveis de oxigênio nas 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. 

 
 
Figura 5.3.11 – Perfil vertical de oxigênio dissolvido em três estações de coleta do 

reservatório de Três Marias – TM 01, TM 18 e TM 14 – localizados, 
respectivamente, nas zonas limnética, de transição e riverina do 
reservatório. 
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O pH no reservatório apresentou valores nitidamente alcalinos na região 

superficial e os seus valores foram sempre decrescentes na coluna de água. No 

entanto, não se observou valores abaixo da neutralidade (pH < 7,0) mesmo nas 

profundidades mais elevadas (Figura 5.3.12). 

 
 
Figura 5.3.12 – Perfil vertical de pH em três estações de coleta do reservatório de 

Três Marias – TM 01, TM 18 e TM 14 – localizados, respectivamente, 
nas zonas limnética, de transição e riverina do reservatório. 

 

A condutividade elétrica no reservatório de Três Marias oscilou entre 50 e 60 

uS.cm-1 em todas as estações de coleta (Figura 5.3.13). Nota-se que as 

concentrações de íons dissolvidos tendem a crescer nas estações à montante, 

(TM 12 e TM 16), evidenciando a tendência de águas com mais compostos 

dissolvidos nestes locais. Também é possível perceber um aumento da 

condutividade nas regiões adjacentes a aglomerados de pivôs centrais, como é o 

caso as estações TM 18 e TM 06 (v. Figura 5.3.1). 
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Figura 5.3.13 – Condutividade elétrica medida nas estações de coleta, ordenadas de 

jusante para montante, no eixo central do reservatório de Três 
Marias. 

 

5.3.4.3 – NUTRIENTES  
 
O reservatório de Três Marias destacou-se por suas concentrações elevadas de 

nitrato e por suas baixas concentrações de fósforo total (Figuras 5.3.14 e 5.3.15). 
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Figura 5.3.14 – Concentrações sub-superficiais (0,2 – 0,5 m) de nitrato medida nas 

estações de coleta, ordenadas de jusante para montante, no eixo 
central do reservatório de Três Marias. 
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Figura 5.3.15 – Concentrações sub-superficiais (0,2 – 0,5 m) de fósforo total medida nas 

estações de coleta, ordenadas de jusante para montante, no eixo central 
do reservatório de Três Marias. 

 

O fósforo total (PT) variou entre 0,34 µg.l-1 no ponto TM 20 e 3,59 µg.l-1 (TM 05). 

Os maiores valores, embora baixos, foram encontrados na região próxima ao 

encontro entre o rio Indaiá e o rio São Francisco. Em geral, os valores 

encontrados foram bastante inferiores a faixa de 9 a 30 µg.l-1 registrados por 

Sampaio & Lópes (2003). Moreno (1987) registrou valores de 2 a 30 μg.l-1 para 

PT, e atribui os baixos valores de fósforo na água ao fato que a parcela principal 

está complexada à partículas minerais e sedimentadas. O autor também destaca 

a alta taxa de sedimentação de fósforo no reservatório de Três Marias, variando 

de 0,72 a 3,95 mg.m-2.dia-1, o que torna o sedimento o principal depósito desse 

nutriente. 

 

Esteves et. al. (1985) e Tundisi (2005) também destacam a baixa concentração 

de fósforo na coluna d´água da represa e o acúmulo no sedimento. Os primeiros 
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autores, também observaram o aumento das concentrações de nutrientes na 

estação chuvosa e destacam a importância do carreamento para a dinâmica de 

nutrientes da represa. 

 

As concentrações de nitrato quase sempre estiveram acima de 100 µg.l-1 de N-

NO3, sendo que estas sempre estiveram acima de 300 µg.l-1 a partir do ponto TM 

10, em direção à montante. Considerando os dados de nitrato no ponto TM 10 e 

aqueles localizados à montante (TM 11, TM 12, TM 13, TM 14, TM 15 e TM 16), 

juntamente com os dados de sólidos totais e condutividade, observa-se uma 

nítida variação espacial, cujas sobreposições demarcam claramente uma região 

de pior qualidade de água dentro do reservatório de Três Marias (v. Figura 5.3.4, 

Figura 5.3.8 e Figura 5.3.13). Conseqüentemente essa região deve ser evitada 

para a delimitação de Parques Aqüícolas. É importante considerar o fato de que 

as características limnológicas notadas até então, embora sutis, são consistentes, 

mas referem-se somente aos dados tomados no período chuvoso. 

 

5.3.4.4 – CLOROFILA-A  

 

O reservatório de Três Marias apresentou uma faixa de variação para a clorofila-a 

entre 8 e 26 µg.l-1, com uma distribuição espacial bastante heterogênea, sendo os 

menores valores registrados próximo à zona da barragem (Figura 5.4.16). Pode-

se notar que além de um aumento em direção às estações de montante houve 

também um aumento considerável de clorofila-a na região do ponto TM 05, 

próximo aos portos de balsas e aos aglomerados de pivôs centrais. A 

espacialização destes dados permite identificar duas zonas de maiores 
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concentrações do pigmento, sendo a primeira na altura da estação TM 05 e outra 

no encontro dos rios Paraopeba e São Francisco (Figura 5.4.17). Analisando 

conjuntamente os dados de fósforo total (Figura 5.3.15) e clorofila-a observa-se 

indícios da existência de em um bolsão de trofia na altura do ponto TM 05, na 

região mediana do reservatório. 
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Figura 5.4.16 – Concentrações sub-superficiais (0,2 – 0,5 m) de clorofila-a medida nas 

estações de coleta, ordenadas de jusante para montante, no eixo 
central do reservatório de Três Marias. 
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Figura 5.3.17 – Espacialização dos valores de clorofila-a (µg.l-1) (Figura 5.3.16), no 

reservatório de Três Marias. 
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5.3.5 – CONCLUSÕES 

 

a) O reservatório de Três Marias mostrou padrões espaciais com nítidas 

modificações na qualidade de água em direção à montante e nas áreas 

adjacentes a intensas ocupações agropecuárias. Os estudos limnológicos 

puderam comprovar uma compartimentação das condições de qualidade de água 

do reservatório. Foi possível identificar um “bolsão de trofia” na região na altura do 

ponto TM 05. 

 

b) As variáveis físicas, tais como transparência da água, turbidez, sólidos totais e 

o coeficiente de extinção da luz (ko) foram altamente eficientes em identificar as 

diferentes zonas de qualidade de água no reservatório, mostrando claramente 

que as regiões de montante são altamente comprometidas provavelmente devido 

à entrada de material alóctone e, portanto, passíveis de grandes flutuações na 

qualidade de água. 

 

c) As variáveis químicas, principalmente os teores de nitrato, foram igualmente 

importantes para corroborar as indicações dadas pelo grupo de variáveis físicas.  

 

d) Vale ressaltar que nos Relatórios Ambientais serão apresentadas análises e 

discussões mais detalhadas acerca das concentrações de nutrientes (fósforo 

total, série nitrogenada, nitrogênio total) presentes nas regiões selecionadas para 

implantação dos Parques Aqüicolas no reservatório de Três Marias. 
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5.3.6 – ESTIMATIVA DAS PRODUTIVIDADES PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA NO RESERVATÓRIO 

DA UHE TRÊS MARIAS 
 

5.3.6.1 – PRODUTIVIDADE PRIMÁRIA 

 

5.3.6.1.A – INTRODUÇÃO 

 

A produção primária de um ecossistema aquático é realizada por todos os 

organismos capazes de sintetizar matéria orgânica, a partir de gás carbônico, sais 

minerais, e energia solar (Esteves, 1998). Como o primeiro nível da cadeia 

produtiva, as variações da produção, podem influenciar toda a estrutura trófica do 

ambiente aquático, inclusive a diversidade e abundâcia de peixes. Pode também, 

influenciar no manejo de cultivo na aqüicultura. 

 

5.3.6.1.B – OBJETIVOS 

 

Estimar a produtividade primária do fitoplancton em duas regiões no reservatório 

de Três Marias. 

 

5.3.6.1.C – METODOLOGIA 

 

ÁREA DE ESTUDO 

 

 As amostras foram coletadas nos córregos Barrão e Extrema (região do 

município de Morada Nova de Minas-MG) (Figura 5.3.18). No córrego Barrão, a 

cobertura vegetal em seu entorno é composta basicamente de vegetação nativa 
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(Cerrado) sendo este córrego localizado entre os portos Novo e da Melancia. No 

córrego Extrema a cobertura vegetal foi substituída por monocultura de Eucaliptus 

sp. (Figura 5.3.19). 

 

 
 
Figura 5.3.18 – Pontos de amostragem na UHE de Três Marias. A – córrego Barrão, B – 

córrego Extrema. 
 

A

 

B

 
 
Figura 5.3.19 – Detalhes dos pontos de amostragem A – córrego Barrão e B – córrego 

Extrema. 
 

AMOSTRAGEM 

 

As amostras para a estimativa da produtividade primária fitoplanctônica foram 

coletadas na região limnética de cada um dos dois braços. Foi feita uma primeira 
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campanha no período de seca no dia 27 de julho de 2006. Na segunda 

campanha, no período chuvoso, as amostragens foram realizadas no dia 15 de 

março de 2007. 

 

Na presente amostragem, a produção primária fitoplanctônica foi determinada 

utilizando-se metodologia descrita por Vollendweider (1974) e Teixeira (1973). Os 

resultados foram expressos em mgC/m³.hora-1, segundo os procedimentos de 

Steemann-Nielsen (1952). 

 

5.3.6.1.D – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após processamento dos dados, os resultados obtidos foram os que se seguem 

abaixo (Tabela 5.3.1 e 5.3.2): 

 

Tabela 5.3.1 – Valores de produtividade no período de seca de 2006. 
 

Ponto de 
Amostragem 

Porcentagem 
de Luz 

Produtividade 
(mgC/m³.h-1) 

Produtividade 
(mgC/m2.dia-1) 

Produtividade 
(mgC/m2.dia-1) 

0,0 100 0,00 
3,5 10 15,39 

10,5 1 4,44 
Córrego 
Barrão 

15,0 0 0,00 

963,36 

0,0 100 20,19 
3,5 10 83,88 

10,5 1 2,13 
Córrego 
Extrema 

15 0 0,00 

4831,78 
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Tabela 5.3.2 – Valores de produtividade no período chuvoso de 2007. 
 

Ponto de 
Amostragem 

Profundidade 
(m) 

Porcentagem 
de Luz 

Produtividade 
(mgC/m³.h-1) 

Produtividade 
(mgC/m2.dia-1) 

0,0 100 0,02 
1,5 10 0,15 
4,5 1 0,02 

Córrego 
Barrão 

8,0 0 0,01 

4,68 

0,0 100 0,27 
2,0 10 0,13 
6,0 1 0,01 

Córrego 
Extrema 

10,0 0 0,00 

8,05 

 
 

Em função das duas campanhas terem sido realizadas de forma independente e 

em momentos distintos, a análise dos resultados será apresentada em duas 

etapas: a primeira caracterizando o ambiente no período de seca de 2006 e a 

segunda onde o ambiente é descrito no período chuvoso de 2007. Segue também 

uma breve comparação dos resultados obtidos nas diferentes estações. 

 

SECA DE 2006 

 

Durante o período de incubação na represa de Três Marias o tempo se manteve 

ensolarado, condição ideal para a fixação de carbono pelo fitoplâncton. Neste 

reservatório, em ambos os pontos amostrados, os maiores valores de 

produtividade foram obtidos na profundidade equivalente à 10% de penetração de 

luz. Na superfície a produtividade foi menor, provavelmente, em função da 

fotoinibição pelo excesso de luz. Ainda, foi observada maior produtividade no 

Córrego Extrema do que no Córrego Barrão, muito provavelmente pelo último 

apresentar características mais oligotróficas que o primeiro. 
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CHUVA DE 2007 

 

Durante a realização do experimento as condições meteorológicas foram ideais. 

O córrego Extrema apresentou-se mais produtivo que o córrego Barrão em ambas 

as campanhas, provavelmente em função de sua natureza mais eutrófica o que, 

por sua vez, pode se justificar pelo cultivo de eucaliptos no entorno. No córrego 

Extrema a maior taxa de produção foi observada na subsuperfície (0,27 

mgC/m³.h-1); já no córrego Barrão a maior taxa foi observada a 1,5m, 

profundidade correspondente a penetração de 10% de luz (0,15 mgC/m³.h-1). Em 

relação aos resultados obtidos na seca, a taxa de produção no reservatório da 

UHE de Três Marias caiu enormemente (Figura 5.3.20). Este fato, muito 

provavelmente, deve-se a menor disponibilidade de luz no ambiente em função da 

menor transparência da água nesta estação (Figuras 5.3.21 e 5.3.22). 
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Figura 5.3.20 – Produtividade (mgC/m².dia-1) dos pontos analisados em Três Marias 

durante a estação seca de 2006 e chuvosa de 2007. 
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Figura 5.3.21 – Perfil de penetração de luz no Córrego Extrema. 
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Figura 5.3.22 – Perfil de penetração de luz no Córrego Barrão. 
 

5.3.6.2 – PRODUÇÃO SECUNDÁRIA 
 

5.3.6.2.A – INTRODUÇÃO 

 

O zooplâncton desempenha um papel fundamental na rede trófica, transferindo a 

energia produzida pelos produtores até os níveis tróficos superiores, como os 

peixes. A disponibilidade de zooplâncton de tamanho adequado, e em densidades 

suficientes, durante a alimentação de alevinos é considerada um dos principais 
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fatores reguladores do estoque de peixes comerciais e, muitas vezes, o principal 

responsável pelas flutuações observadas nas suas populações.  

 

Vários fatores afetam a produção secundária. Dentre eles estão as características 

populacionais e próprias de cada espécie, como biomassa, longevidade, 

fecundidade, taxas de desenvolvimento e crescimento, resistência à fome, 

vulnerabilidade a predação e competitividade das espécies individuais. Além 

destes, fatores ambientais também influenciam a produtividade secundária e 

devem ser considerados para o entendimento de suas variações ao longo do 

tempo: regime climático, variáveis hidrológicas, características morfométricas, 

além das interações entre as espécies, particularmente entre o fitoplâncton 

(alimento disponível) e o zooplâncton, e as pressões de predação. 

 

5.3.6.2.B – OBJETIVOS 

 

Estimar a produtividade secundária em duas regiões no reservatório de Três 

Marias. 

 

5.3.6.2.C – METODOLOGIA 

 

ÁREA DE ESTUDO 

  

As amostras foram coletadas exatamente nos mesmos córregos onde foram 

realizadas as estimativas de produção primária (Figura 5.3.18 e 5.3.19).  
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AMOSTRAGEM 

 

COLETA DO ZOOPLÂNCTON 

 

As amostras para análise da comunidade zooplanctônica foram coletadas a cada 

dois dias, entre os dias 03 a 29 de julho de 2006. As amostras qualitativas foram 

coletadas através de arrastos verticais e horizontais realizados nos pontos de 

coleta. As amostras para a contagem e medida dos organismos foram obtidas 

através de arrastos integrados na coluna d’água com rede de plâncton de 68μm 

de abertura de malha. 

 

IDENTIFICAÇÃO E CONTAGEM DOS ORGANISMOS 

 

Na análise do zooplâncton foram considerados os três grupos principais da 

comunidade zooplanctônica: rotíferos, copépodes e cladóceros. Por meio da 

análise de sub-amostras os organismos foram identificados, sob microscópio 

óptico, utilizando-se a seguinte bibliografia: Elmoor-Loureiro (1997); Edmondson 

(1959); Koste (1978); Paggi (1995); Reid (1985); Rocha & Matsumura-Tundisi 

(1976); Ruttner-Kolisko (1974), Segers (1995) e Sendacz & Kubo (1982). 

 

Para a contagem, sub-amostras de 1,0 mL foram analisadas sob microscópio 

óptico em câmaras de Sedgewick-Rafter. Pelo menos três sub-amostras foram 

analisadas (com coeficiente de variação nunca superior a 10%), ou até que um 

total de 200 indivíduos da espécie dominante fosse obtido, desconsiderando-se 

náuplios. As amostras com baixa densidade de organismos foram contadas na 
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sua totalidade. Os dados de densidade correspondem à média de organismos das 

sub-amostras, expressos em organismos por metro cúbico. Nesta avaliação foram 

quantificadas as fases de neonatas, jovens e adultos no caso de cladóceros, e 

náuplios, copepoditos e adultos no caso de copépodes das espécies dominantes, 

além do número de fêmeas ovadas, bem como o número de ovos por fêmeas. 

 

TEMPO DE DESENVOLVIMENTO DAS ESPÉCIES 

 

Devido à escassez de tempo para a determinação em laboratório do tempo de 

desenvolvimento embrionário foram utilizados os dados da literatura, 

considerando a expressão matemática proposta por Bottrell et al. (1976), que 

relaciona o tempo de desenvolvimento embrionário (dias) à temperatura do 

ambiente. 

 

DETERMINAÇÃO DA BIOMASSA 

 

Para obtenção das medidas de tamanho de corpo das espécies zooplanctônicas o 

comprimento máximo foi obtido utilizando-se uma ocular micrometrada. Para 

Copepoda foram medidos os 30 primeiros indivíduos de cada estágio (náuplios, 

copepoditos, machos e fêmeas). No caso dos Cladocera, foram medidos pelo 

menos 66 indivíduos de cada espécie (entre neonatas, jovens e adultos), pois 

segundo Bird & Praire (1985) este é o número mínimo de indivíduos para se obter 

um intervalo de confiança de 95%. Os organismos foram distribuídos em classes 

de tamanho e pesados, após o devido tratamento. Os resultados de biomassa 

foram expressos em mg Peso Seco m-³ (Wetzel & Likens, 1991). 
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ESTIMATIVA DA PRODUTIVIDADE SECUNDÁRIA 

 

Vários autores têm usado a estimativa da produtividade como um produto da 

biomassa (B) da população, e da taxa de crescimento, ou seja da taxa finita de 

natalidade (β) (Hart, 1987). Este enfoque aplicado anteriormente para populações 

em equilíbrio com uma distribuição de idade estável, tem sido usado para 

populações que violam o pressuposto do estado de equilíbrio, oferecendo uma 

estimativa aproximada da produção (Maia-Barbosa, 2000). 

 

Assim, a taxa finita de natalidade per capita (β) pode ser estimada pela fórmula: 

 
β = E / N . De 

onde: 

 E= densidade de ovos 

 N= densidade da população 

De= tempo de desenvolvimento embrionário, 

 

multiplicada pela biomassa (B) fornece uma estimativa da produção P: 

 
P= β . B 

 
5.3.6.2.D – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Uma lista das espécies identificadas no reservatório de Três Marias, as médias 

das densidades (org/m³) e a participação percentual das mesmas obtidas durante 

o período de amostragem são mostradas na Tabela 5.3.4. Dentre zooplâncton, os 
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microcrustáceos foram as mais abundantes, sendo Thermocyclops minutus a 

espécie com maior contribuição (Tabela 5.3.5).   

 

Devido às suas maiores densidades e freqüência de ocorrência nas amostras, as 

espécies Thermocyclops minutus, Bosminopsis deitersi e Bosmina hagmanni 

foram selecionadas para a estimativa da produtividade. 

Tabela 5.3.4 – Densidade média (org/m³) e contribuição percentual das espécies 
identificadas no reservatório de Três Marias durante os meses de julho 
e agosto de 2006. 

 

 Córrego Barrão Córrego Extrema 
COPEPODA org/m³ % org/m³ % 

náuplio Cyclopoida 13609 39,9 6135 28,7 

náuplio Calanoida 116 0,3 42 0,2 

Sub-total náuplios 13725 40,2 6177 28,9 

Thermocyclops minutus 4599 13,5 1590 7,4 

Notodiaptomus cf spinuliferus 130 0,4 36 0,2 

Microcyclops anceps  86 0,3 44 0,2 

Thermocyclops decipiens   12 0,1 

Sub-total Copepoda 4728 13,9 1626 7,6 

CLADOCERA     

Bosminopsis deitersi 1726 5,1 1102 5,2 

Bosmina hagmanni 637 1,9 542 2,5 

Bosmina longirostris 284 0,8 154 0,7 

Ceriodaphnia cornuta  388 1,1 133 0,6 

Moina minuta 220 0,6 95 0,4 

Bosmina tubicen 81 0,2 33 0,2 

Diaphanosoma spinulosum 69 0,2 61 0,3 

Daphnia laevis  0,0 9 0,0 

Illyocryptus spinifer 132 0,4 21 0,1 

Sub-total Cladocera 3388 9,9 2088 9,8 

ROTIFERA     

Asplanchna sp 65 0,2 9 0,0 

Ascomorpha cf saltans 307 0,9 63 0,3 
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ROTIFERA (cont.) org/m³ % org/m³ % 

Anuraeopsis navicula 38 0,1  0,0 

Anuraeopsis fissa 19 0,1 15 0,1 

Brachionus falcatus 267 0,8 75 0,4 

Brachionus mirus 94 0,3 22 0,1 

Bdelloidea 1164 3,4 1733 8,1 

Brachionus sp 94 0,3 34 0,2 

Conochilus coenobasis 1934 5,7 1627 7,6 

Collotheca sp 1022 3,0 1498 7,0 

Collurella sp  0,0 21 0,1 

Filinia longiseta 22 0,1 26 0,1 

Filinia opoliensis  0,0 33 0,2 

Hexarthra sp 88 0,3 106 0,5 

Keratella americana 939 2,8 520 2,4 

Keratella cochlearis 2614 7,7 1493 7,0 

Keratella lenzi 160 0,5 47 0,2 

Keratella sp 699 2,1 209 1,0 

Kellicottia bostoniensis  0,0 112 0,5 

Lecane sp 194 0,6 585 2,7 

Lecane bulla 19 0,1  0,0 

Lecane lunaris 14 0,0  0,0 

Macrocahetus collinsi 8 0,0 8 0,0 

Platyonus patulus 226 0,7 516 2,4 

Ploesoma sp 288 0,8 437 2,0 

Polyarthra sp 824 2,4 647 3,0 

Ptygura sp 258 0,8 418 2,0 

Rotifera NI 1 95 0,3 440 2,1 

Sinantherina sp 1100 3,2 1224 5,7 

Testudinella patina  0,0 9 0,0 

Trichocerca similis 19 0,1  0,0 

Trichocerca pusilla 21 0,1 16 0,1 

Trichocerca sp 17 0,0 26 0,1 

Sub-total Rotifera 12237 35,9 11449 53,6 

Ostracoda 31 0,1 35 0,2 

TOTAL 34100 100,0 21356 100,0 
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Tabela 5.3.5 – Densidade média (org/m³) e contribuição percentual dos microcrustáceos 
mais abundantes no reservatório da UHE de Três Marias durante o mês 
de julho de 2006. 

 
 Córrego Barrão Córrego Extrema 

COPEPODA org/m³ % org/m³ % 

náuplios Cyclopoida 13609 39,9 6135 28,7 

Thermocyclops minutus 4599 13,5 1590 7,4 

CLADOCERA     

Bosminopsis deitersi 1726 5,1 1102 5,2 

Bosmina hagmanni 637 1,9 542 2,5 
 
 

A flutuação da biomassa de microcrustáceos no reservatório de Três Marias é 

apresentada na Figura 5.3.23 e na Tabela 5.3.6. 

  

 
 
Figura 5.3.23 – Flutuação da biomassa (mg PS.m-³) de T. minutus (náuplios, 

copepoditos e adultos) B. deitersi (neonatas, juvenis e adultos) e B. 
hagmanni (neonatas, juvenis e adultos) no reservatório de Três 
Marias entre 3 e 29 de julho de 2006. 
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Podemos observar uma maior contribuição de T. minutus (médias: Barrão: 220,82 

mg PS.m-³ e Extrema: 87,98 mg PS.m-³), especialmente no córrego Barrão, onde 

a biomassa desta espécie alcançou 348,13 mg PS.m-³. Dentre as espécies de 

Cladocera, B. deitersi (médias: Barrão: 24,54 mg PS.m-³ e Extrema: 10,11 mg 

PS.m-³) apresentou maior biomassa do que B. hagmanni (médias: Barrão: 16,18 

mg PS.m-³ e Extrema: 8,78 mg PS.m-³). 

 

A estimativa da produtividade secundária para o reservatório de Três Marias pode 

ser observada na Figura 5.3.24 na Tabela 5.3.7. 

 

 

Figura 5.3.24 – Flutuação da produtividade secundária (mg PS . m-³ . d-¹) de T. minutus 
(náuplios, copepoditos e adultos) B. deitersi (neonatas, juvenis e 
adultos) e B. hagmanni (neonatas, juvenis e adultos) no reservatório de 
Três Marias entre 3 e 29 de julho de 2006. 
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Tabela 5.3.6 – Flutuação da biomassa (mg PS.m-³) espécies de microcrustáceos do reservatório de Três Marias durante os meses de julho e agosto 
de 2006. 

 
Córrego Barrão 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 média 

Thermocyclops minutus 259,90 228,64 104,73 132,24 242,60 258,86 142,62 267,33 121,31 98,89 348,13 225,44 346,55 314,25 220,82 
Bosminopsis deitersi 35,06 25,18 11,03 25,28 22,12 14,70 6,08 11,41 9,93 10,47 52,10 52,93 35,66 31,59 24,54 
Bosmina hagmanni 16,12 11,32 3,49 7,40 15,02 14,79 3,55 10,90 4,27 5,84 10,59 9,61 15,59 13,02 10,11 

Córrego Extrema 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 média 

Thermocyclops minutus 35,47 17,10 95,79 144,63 93,16 110,49 118,89 82,90 102,67 87,76 87,66 102,26 67,09 85,85 87,98 
Bosminopsis deitersi 6,73 1,01 7,60 20,41 13,63 15,36 25,40 41,08 15,62 15,94 12,69 33,35 9,77 7,98 16,18 
Bosmina hagmanni 1,23 0,37 3,55 21,73 10,02 3,23 15,28 8,60 9,65 19,54 4,73 5,30 8,48 11,19 8,78 

 
 

Tabela 5.3.7 – Flutuação da produtividade secundária (mg PS.m-³.d-¹) espécies de microcrustáceos do reservatório de  Três Marias durante os 
meses de julho e agosto de 2006. 

 
Córrego Barrão 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 média 

Thermocyclops minutus 38,45 207,63 202,93 126,89 278,77 146,48 59,28 117,18 42,72 131,37 252,89 224,93 216,28 216,28 161,58 
Bosminopsis deitersi 13,44 6,72 2,80 5,04 1,40 8,00 2,80 9,60 9,33 9,80 40,71 50,41 12,60 8,40 12,93 
Bosmina hagmanni 1,86 1,86 0,00 3,73 4,66 3,55 3,10 7,10 3,10 3,88 0,00 4,66 9,31 11,64 4,18 

Córrego Extrema 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 média 

Thermocyclops minutus 14,60 4,38 66,74 103,53 11,12 53,09 0,00 0,00 0,00 0,00 48,67 7,42 0,00 31,86 24,39 
Bosminopsis deitersi 4,27 0,32 3,25 8,14 7,32 13,97 42,28 31,31 7,32 10,57 5,69 24,39 8,94 3,88 12,26 
Bosmina hagmanni 0,00 0,00 0,00 14,94 0,00 4,30 16,23 4,73 7,21 4,51 2,37 3,61 0,90 3,44 4,45 
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Os maiores valores de produtividade para T. minutus foram encontrados no 

córrego Barrão (médias: Barrão: 161,58 mg PS.m-³.d-¹ e Extrema: 24,39 mg 

PS.m-³.d-¹). B. deitersi (médias: Barrão: 12,93 mg PS.m-³.d-¹ e Extrema: 12,26 mg 

PS.m-³.d-¹) ainda apresentou valores maiores que B. hagmanni (médias: Barrão: 

4,18 mg PS.m-³.d-¹ e Extrema: 4,25 mg PS.m-³.d-¹), contudo, para ambas 

espécies não foram observadas diferenças significativas entre os pontos de coleta 

(B. deitersi: T=0.1337, p=0.8947; B. hagmanni: T= 0.1643 , p=0. 0.8708).  

 

A produtividade secundária estimada para o reservatório de Três Marias mostrou 

valores mais elevados do que os estimados por Melão (1997) para um pequeno 

reservatório oligotrófico do Estado de São Paulo (Lagoa Dourada). No trabalho de 

Maia-Barbosa (2000), que estimou a produtividade secundária de Cladocera para 

um lago amazônico impactado com rejeito de bauxita (Lago Batata, Pará), os 

valores médios observados também estiveram abaixo dos estimados para Três 

Marias. Contudo, no trabalho de Rietzler et al., (2004) no reservatório de Salto 

Grande em São Paulo, os valores estimados não apresentaram grandes 

diferenças, oscilando entre 11,30 e 53,00 mg PS.m-³.d-¹ para Cladocera e 19,30 e 

82,70 mg PS.m-³.d-¹ para Copepoda. 

 

Considerando a escassez de estudos envolvendo a produtividade secundária no 

Brasil (principalmente em Minas Gerais, que possui um único trabalho Bezerra 

Neto & Pinto-Coelho (2002), o que reflete na ausência de um padrão evidente 

(maiores valores na estação seca ou chuvosa, ou em ambientes oligo ou 

eutróficos), torna-se difícil aprofundar discussões acerca dos valores encontrados 

para o reservatório de Furnas. 
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Deste modo, este estudo se torna importante como subsídio para comparações a 

posteriori em estudos a serem realizados no reservatório de Três Marias. No 

entanto, os dados encontrados são um pequeno indicativo sobre a produtividade 

secundária nas regiões estudadas. 
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5.4 – RELATÓRIO SÓCIO-ECONÔMICO E CULTURAL  

 

5.4.1 – INTRODUÇÃO  

 

Os aspectos sócio-econômicos e culturais são determinantes para a execução de 

projetos que visam o de desenvolvimento econômico regional. As condições 

humanas das áreas alvo de empreendimentos podem influenciar 

significativamente os resultados obtidos. Os municípios são díspares em relação 

a aspectos demográficos, econômicos e culturais; portanto, a decisão de alocação 

de empreendimentos, como Parques Aqüícolas, será influenciada segundo as 

condições localmente encontradas. 

 

A instalação de Parques Aqüícolas no lago de Três Marias poderá alavancar o 

desenvolvimento da cadeia de pisicultura regional. A criação de peixes em 

tanques-rede já é realizada na represa, no entanto, sem autorização pública e 

infra-estrutura adequada. Pretende-se que essas demandas sejam supridas  pelo 

governo, após a regulamentação dos Parques Aqüícolas.  A expectativa local é 

grande, quanto aos benefícios oriundos da regularização e catalisação desta 

importante atividade econômica. 

 

5.4.2 – OBJETIVOS 

 

O presente estudo visa oferecer uma contextualização sócio-econômica e cultural 

dos municípios definidos em uma primeira etapa, para implantação dos Parques 

Aqüícolas na represa de Três Marias - MG. Estas informações deverão orientar, 
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em conjunto com os demais dados produzidos e inventariados, as tomadas de 

decisões referentes aos locais ideais para instalação dos Parques Aqüícolas, bem 

como estabelecer medidas para ampliar as chances de obtenção de sucesso dos 

empreendimentos.  

 

5.4.3 – METODOLOGIA 

 

A represa de Três Marias é banhada por oito municípios: Abaeté, Biquinhas, 

Paineiras, Pompéu, São Gonçalo do Abaeté, Felixlândia, Morada Nova de Minas 

e Três Marias. Sendo que os três últimos foram, aqui, focos dos estudos sócio-

econômico devido à proximidade em relação às áreas potenciais para 

implantação dos Parques Aqüícolas. Nos relatórios de regularização estudos 

ambientais dos municípios alvo serão foco de maiores detalhamentos. 

 

Para atingir os objetivos, adotou-se os procedimentos metodológicos descritos a 

seguir. Nos meses de julho e agosto de 2006 foi realizado um amplo 

levantamento de dados secundários produzidos pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), Assembléia Legislativa de Minas Gerais e 

Ministério do Trabalho, presentes nos seus respectivos “sites”. De posse destes 

dados, foi possível caracterizar a sócio-economia dos três municípios.  

 

Os dados culturais e as informações referentes às atividades de pesca e 

aqüicultura na região foram obtidos por meio de duas visitas ao campo, realizadas 

nos municípios de Morada Nova de Minas e Três Marias nos meses de julho de 

2006 e março de 2007. O município de Felixlândia não foi visitado, uma vez que 
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não apresentava nenhuma área potencial definida em seu território. As 

informações nestes dois municípios foram obtidas nas prefeituras, Empresa de 

Assistência Técnica e extensão Rural do Estado de Minas Gerais (EMATER), 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

(CODEVASF), Federação de Pescadores, Colônia de Pescadores, Comite do 

Entorno do Lago de Três Marias (COMLAGO), associações de aqüicultores, 

Cooperativa de Aqüicultores, além de pescadores e aqüicultores locais.  

 

Os dados podem ser divididos em documentais e orais, coletados por meio de 

entrevistas, visando coletar informações e a percepção dos envolvidos em relação 

às atividades pesqueira e aqüícola na represa.  

 

5.4.4 – RESULTADOS 

 

5.4.4.1 – ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DOS MUNICÍPIOS SELECIONADOS 

 

Os municípios de Felixlândia, Morada Nova de Minas e Três Marias localizam-se 

na mesorregião Central Mineira, às margens da Represa de Três Marias – Zona 

Fisiográfica do Alto São Francisco (Figura 3.1). 

 

Três Marias e Morada Nova de Minas pertencem à microrregião administrativa de 

Três Marias, enquanto Felixlândia está inserida na microrregião de Curvelo. 

Felixlândia apresenta dois distritos subordinados à sua administração: São 

Geraldo do Salto e São José do Buriti. Morada Nova de Minas subordina o distrito 

de Frei Orlando, e Três Marias o distrito de Andrequiçé. 
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A área dos três municípios selecionados corresponde a 44% da área total dos oito 

municípios banhados pelo lago de Três Marias, englobando 41% da população.  

 

5.4.4.2 – ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ECONÔMICA DOS MUNICÍPIOS SELECIONADOS 

 

Do ponto de vista político-econômico, o município de Três Marias se destaca por 

apresentar arrecadação e PIB superiores ao das outras duas localidades. A 

Figura 5.4.1, demonstra a expressiva desigualdade na arrecadação entre os três 

municípios analisados. Em 2004 a arrecadação municipal de Três Marias foi de 

aproximadamente R$ 41 milhões, contra cerca de 1 milhão e cem mil reais de 

Morada Nova de Minas e R$ 850 mil de Felixlândia.  
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Figura 5.4.1 – Arrecadação municipal (R$) nos municípios de Felixlândia, Morada Nova 

de Minas e Três Marias entre os anos 2001 e 2004. 
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Apesar dos significativos crescimentos de arrecadação registrados nos três 

municípios (Figuras 5.4.2, 5.4.3 e 5.4.4), Três Marias se mantém em posição 

superior quanto à arrecadação municipal dentre as localidades analisadas. Em 

2001 e 2002 observa-se uma queda, superada pelo crescimento entre 2002 e 

2004, fechando o período com aumento de 63%. Em Felixlândia houve flutuação 

na arrecadação municipal, mas com crescente aumento a partir de 2003. Seu 

incremento no período em questão foi de 46%. Morada Nova de Minas, por sua 

vez, registrou crescimento estável entre 2001 e 2003 e expressivo aumento entre 

2003 e 2004, apresentando o maior aumento dentre os três municípios ao longo 

deste período: 147%. 
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Figura 5.4.2 – Arrecadação municipal (R$) no município de Felixlândia entre os anos 

2001 e 2004. 
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Figura 5.4.3 – Arrecadação municipal (R$) no município de Morada Nova de Minas 

entre os anos 2001 e 2004. 
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Figura 5.4.4 – Arrecadação Municipal (R$) no município de Três Marias entre os anos 

2001 e 2004. 
 

Em relação ao PIB per capita, Três Marias demonstra novamente sua 

superioridade econômica sobre os demais estudados (Figura 5.4.5). Enquanto o 

PIB per capita em Três Marias no ano 2003 foi de R$ 19.743,00, em Felixlândia e 

Morada Nova de Minas correspondia a R$ 3.977,00 e R$ 4.847, respectivamente. 

Apesar do município de Morada Nova de Minas registrar o maior aumento no 
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período 2000–2003 (aproximadamente 40%), contra 31% de Felixlândia e 34% de 

Três Marias, este último persiste com o maior PIB per capita dentre os municípios 

analisados. Tal fato corrobora para Três Marias a posição de um dos pólos 

econômicos da região, exercendo assim, importância política e econômica sobre 

os municípios ao seu entorno. Entretanto, cabe salientar que nem toda a renda 

produzida dentro da área de um município é apropriada pela população residente. 
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Figura 5.4.5 – PIB per capita nos municípios de Felixlândia, Morada Nova de Minas e 

Três Marias entre os anos 2000 e 2003. 
 

5.4.4.3 – INFRA-ESTRUTURA REGIONAL 

 

5.4.4.3.A – MALHA VIÁRIA 

 

O acesso aos municípios de Felixlândia, Morada Nova de Minas e Três Marias 

pode ser realizado através de rodovias federais e estaduais (Anexo 1). As 

rodovias federais são as BR-040 e BR-259. A BR-040 é uma rodovia federal 
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radial, conhecida também como Rodovia Washington Luís, que interliga o Rio de 

Janeiro a Belo Horizonte e Brasília. A BR-259 é uma rodovia horizontal que 

interliga esta região à porção leste do Estado de Minas e ao Espírito Santo. 

Ambas constituem importantes vias de escoamento de produtos. As rodovias 

estaduais são as MG-164, que dá acesso ao município de Felixlândia; MG-220, 

que se direciona a Três Marias; e MG-415 que liga o município de Biquinhas à 

Morada Nova de Minas. 

 

Além dos acessos e fluxos rodoviários de mercadorias e pessoas, outra opção é a 

utilização dos cinco portos existentes na região sendo Porto Novo o principal, 

ligando Morada Nova de Minas à BR-040 (Anexo 1). Além deste há ainda o Porto 

das Melancias, que possibilita o acesso de Morada Nova de Minas à BR-040, 

através da Fazenda Caiçaras; Porto Indaiá de Cima: que liga Morada Nova de 

Minas à Pindaíbas; Porto Indaiá de Baixo: interligando Morada Nova de Minas e 

Traçadal; e Porto São Vicente, que une Frei Leandro e Abaeté. O órgão 

responsável pela manutenção das balsas que fazem essas travessias é a 

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 

Parnaíba, em convênio com a Prefeitura de Morada Nova de Minas.  

 

Os três municípios contam ainda com aeroportos, que tornam o acesso a estas 

localidades mais ágil e possibilita o transporte de mercadorias por via aérea 

(Anexo 1). O Aeroporto Municipal de Três Marias possui pista de asfalto com 

1500 m de comprimento por 45 m de largura e sua administração é pública. 

Segundo a prefeitura, o aeroporto dispõe de um hangar particular, salão de 

desembarque e guarda municipal 24 horas por dia. Sua estrutura não comporta a 
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utilização por grandes aeronaves, restringindo-se à aviões de pequeno porte. O 

fluxo de pousos e decolagens é baixo.  

 

O aeroporto de Morada Nova de Minas apresenta pista de terra batida com 1000 

m X 23 m com cabeceira de cascalhos. Sua administração também é pública. 

Assim como em Três Marias, sua capacidade é baixa e o fluxo de aeronaves é 

muito reduzido. O aeroporto de Felixlândia, por sua vez, é de administração 

privada (Tranquilo Testolin) e possui pista de asfalto com 1500 m de comprimento 

por 30 m de largura. 

 

5.4.4.3.B – SANEAMENTO BÁSICO 

 

O abastecimento de água aos moradores de Felixlândia, Morada Nova de Minas e 

Três Marias é realizado predominantemente por meio da rede geral da COPASA, 

com os seguintes percentuais: 73,5%, 79,9% e 91,6%, respectivamente (Figura 

5.4.6). Três Marias, portanto, é o município com o maior atendimento por rede de 

distribuição de água. A captação de água através de poço ou nascente é muito 

presente no município de Felixlândia, o qual apresenta 24,7% de seus domicílios 

com esta forma de abastecimento, contra 17,3% em Morada Nova de Minas e 

apenas 5,3% em Três Marias. Tal situação está associada aos diferentes graus 

de urbanização observados nestes municípios, como pode ser analisado na 

seção 5.4.4.4 deste relatório.  
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Figura 5.4.6 – Abastecimento de água em domicílios particulares permanentes (%) nos 

municípios de Felixlândia, Morada Nova de Minas e Três Marias, no ano 
2000. 

 

A destinação dos esgotos domésticos dos três municípios estudados é diversa 

(Figura 5.4.7). Há o predomínio do uso de fossas rudimentares nos municípios de 

Felixlândia e Morada Nova de Minas, com percentuais de 70% e 90%, 

respectivamente. Esta situação demostra a precariedade do esgotamento 

sanitário destes dois municípios, o que provoca a contaminação dos solos e 

consequentemente dos lençóis e cursos d’água. As condições em Três Marias 

diferem das anteriores por apresentar 75,3% de seu esgoto coletado pela rede 

geral ou pluvial, apesar de não receber qualquer tratamento e ser lançado 

diretamente nos cursos d’água, provocando a contaminação e eutrofização dos 

mesmos. Apenas 14,4% e 0,9% dos esgotos produzidos em Felixlândia e Morada 

Nova de Minas, respectivamente, são captados e transportados por algum tipo de 

rede coletora. 
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Figura 5.4.7 – Esgotamento sanitário em domicílios particulares (%) nos municípios de 

Felixlândia, Morada Nova de Minas e Três Marias no ano 2000. 
 

Em relação à destinação do lixo domiciliar Três Marias coleta 82% do lixo 

produzido em suas residências, contra 53,8% e 69% de Felixlândia e Morada 

Nova de Minas, respectivamente (Figura 5.4.8). 

  

A prática de queima do lixo mostrou-se muito comum com percentuais iguais a 

38,5% e 26,2% em Felixlândia e Morada Nova de Minas, respectivamente, e 

13,4% registrados em Três Marias. Um dado significativo, e preocupante, refere-

se ao percentual de domicílios que ainda jogam seus lixos em terreno baldio ou 

logradouro. Em Felixlândia, tal situação é presente em 5,6% das moradias, 

seguida por Três Marias, 3,1% e Morada Nova de Minas, 2,8%. Tal atitude 

provoca a contaminação do solo, poluição visual e proliferação de doenças, 

animais peçonhentos entre outros.  
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Figura 5.4.8 – Destinação do lixo em domicílios particulares permanentes (%) nos 

municípios de Felixlândia, Morada Nova de Minas e Três Marias no ano 
2000. 

 

5.4.4.3.C – TURISMO E LAZER 

 

O município de Três Marias, localizado a 273 Km de Belo Horizonte é o principal 

receptor do fluxo de turistas da região. Também conhecido como “Doce Mar de 

Minas” é “banhado pelas águas da lagoa e privilegiado pelas belezas do cerrado, 

cujo símbolo maior são as veredas”. A represa favorece a prática de esportes 

náuticos e a pesca esportiva ou amadora, além de oferecer belas praias fluviais, o 

que tem atraído significativo número de turistas. O município possui ainda 

diversas cachoeiras, como as da Barreirama, Guará e Cascata das Virgens. 

 

Outra opção turística é a cidade de Morada Nova de Minas, que apresenta mais 

de 25% de seu território alagado pela represa. A cidade fica a 260 Km de 

distância da capital mineira e atrai turistas de diversas regiões, em busca das 

belezas cênicas locais, como a Estação Ecológica da Ilha de Pirapitinga, reserva 
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com área de 1.000 ha., surgida em função do enchimento da represa de Três 

Marias e que abriga remanescentes da flora e fauna do cerrado. 

 

Outras opções são o ecoturismo que a região oferece, a prática de esportes 

náuticos, pesca, caminhadas ecológicas e camping. 

 

O rico artesanato é outro atrativo turístico das comunidades lindeiras à represa de 

Três Marias. Este é composto por trabalhos em tecido, flores artificiais e 

desidratadas, trabalhos em madeira, crochê e tricô, gesso, pintura em tela e ainda 

peças em metal. Esta prática ganhou impulso por meio da criação em 1998 da 

Associação Moradanovense dos Artesãos – AMA, que propiciou melhores 

condições de trabalho aos artesãos por meio da organização da comercialização 

dos produtos. Festas religiosas, Folia de Reis, cavalgadas e festas juninas são 

manifestações culturais da região que a tornam ainda mais atrativa e acolhedora 

aos visitantes e complementam o quadro turístico regional, de grande diversidade 

e beleza. 

 

O município de Felixlândia, além de apresentar potencial semelhante aos outros 

dois municípios para o ecoturismo, tendo em vista sua proximidade ao 

reservatório de Três Marias, tem apostado em uma nova atividade: o turismo 

rural. A região tem um grande potencial, pois além de estar às margens da 

represa, tem o atrativo das montanhas e das grandes fazendas. 
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5.4.4.4 – DINÂMICA POPULACIONAL DOS MUNICÍPIOS SELECIONADOS 

 

Os oito municípios lindeiros ao reservatório de Três Marias apresentam dinâmicas 

demográficas e contingentes populacionais diversos. Dentre os três municípios 

selecionados, Três Marias é o mais populoso, seguido por Felixlândia e Morada 

Nova de Minas. 

  

A população total destes municípios, segundo dados do Censo Demográfico de 

2000, realizado pelo IBGE são: 23.568, 12.784 e 5.708 habitantes, 

respectivamente. A população dos três municípios concentra-se no meio urbano, 

com destaque para o município de Três Marias, onde a proporção rural/urbana é 

mais desigual. 

 

População RuralPopulação 
Urbana

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

População Total

Nú
m

er
o 

de
 H

ab
ita

nt
es

 
 
Figura 5.4.9 – Situação de domicílio no município de Felixlândia no ano 2000. 

 

Como pode ser observado, há o predomínio da população residente no meio 

urbano sobre o rural, seguindo uma tendência nacional observada principalmente 

a partir da década de 1970. A população urbana no ano 2000 de Felixlândia foi 
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computada em 9.447 pessoas, contra uma população rural de 3.337 moradores. A 

situação de domicílio dos municípios de Morada Nova de Minas e Três Marias 

seguem padrão semelhante, quanto à desigualdade na proporção entre as 

populações dos meios rural e urbana (Figuras 5.4.10 e 5.4.11). 
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Figura 5.4.10 – Situação de domicílio no município de Morada Nova de Minas no ano 

2000. 
 

A população urbana do município de Morada Nova de Minas no ano 2000 era de 

5.708 pessoas, enquanto a rural foi mensurada em 1.898 moradores. Esta 

proporção é semelhante à observada em Felixlândia, destoando da encontrada no 

município de Três Marias, segundo pode ser observado na figura abaixo.  
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Figura 5.4.11 – Situação de domicílio no município de Três Marias no ano 2000. 

 

Três Marias é o município que apresenta a maior desproporção, dentre os três 

municípios estudados, entre as populações rural e urbana. A população urbana 

de Três Marias, segundo dados do IBGE (2000), era de 22.515 habitantes contra 

apenas 1.053 da zona rural. 

 

A proporção entre homens e mulheres é harmônica nos três municípios, não 

havendo, portanto, diferenças acentuadas entre os gêneros. Os municípios de 

Morada Nova de Minas e Felixlândia apresentam um pequeno número de homens 

a mais que mulheres, enquanto que em Três Marias a situação é inversa (Figura 

5.4.12.). 
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Figura 5.4.12 – População distribuída por gêneros, nos municípios de Felixlândia, 

Morada Nova de Minas e Três Marias no ano 2000. 
 

A estrutura etária das populações dos três municípios apresenta algumas 

diferenças. Em Felixlândia houve redução do número de habitantes com menos 

de 15 anos de idade entre 1991 e 2000, enquanto houve aumento da população 

jovem, adulta e idosa (Figura 5.4.13). Seguindo a tendência nacional, a população 

de Felixlândia sofreu redução do número de crianças e envelhecimento médio de 

sua população, inclusive com dilatação da faixa etária dos idosos. 
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Figura 5.4.13 – Estrutura etária no município de Felixlândia nos anos de 1991 e 2000. 

 



 

122

Em Morada Nova de Minas, por sua vez, foi registrado incremento da população 

abaixo dos 15 anos de idade entre 1991 e 2000 (Figura 5.4.14). Da mesma forma 

houve crescimento da população jovem, adulta e idosa, com significativo aumento 

da última. 
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Figura 5.4.14 – Estrutura etária no município de Morada Nova de Minas nos anos de 

1991 e 2000. 
 

A estrutura etária do município de Três Marias apresentou dinâmica semelhante à 

observada em Felixlândia, com redução no número de crianças entre 1991 e 2000 

e aumento no número de jovens, adultos e idosos (Figura 5.4.15). 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Menos de 15 15 a 64 65 e mais

Faixa Etária

N
úm

er
o 

de
 H

ab
ita

nt
es

1991

2000

 
 
Figura 5.4.15 – Estrutura etária no município de Três Marias nos anos de 1991 e 

2000. 
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As taxas de fecundidade dos três municípios alvo do estudo são superiores à 

média do estado de Minas Gerais (Figura 5.4.16). Enquanto o número médio de 

filhos por mulher em Minas no ano 2000 era de 2,2, Felixlândia, Morada Nova de 

Minas e Três Marias apresentaram taxas de 2,5, 2,4 e 2,3 respectivamente. No 

entanto, houve queda da taxa nos três municípios, assim como no Estado entre 

1991 e 2000, sinalizando redução da taxa de natalidade e melhor planejamento 

familiar. Destaque para o município de Felixlândia, que sofreu a maior queda do 

período: de 3,5 para 2,5 filhos por mulher, apesar de ainda manter a maior taxa 

entre os municípios analisados. 
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Figura 5.4.16 – Taxa de Fecundidade Total (filhos por mulher). 

 

O grau de urbanização dos três municípios sofreu aumento ao longo do período 

1991-2000, com destaque para o município de Felixlândia que passou de 59,6% 

para 73,9%. No entanto, Três Marias é o município que apresenta o maior 

percentual de urbanização dentre os três, com uma taxa de 95,5%, contra 75,1% 

de Morada Nova de Minas. Ambos não sofreram aumentos significativos no 

período analisado, mantendo taxas muito próximas às observadas em 1991 

(Figura 5.4.17). 
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Figura 5.4.17 – Grau de urbanização (%) nos municípios de Felixlândia, Morada Nova 

de Minas e Três Marias nos anos de 1991 e 2000. 
 

A desigualdade na distribuição da população entre os meios rural e urbano e o 

expressivo grau de urbanização observado nos três municípios são reflexo das 

diferentes taxas de crescimento médio anual experimentadas por estes. A Figura 

5.4.18 mostra as disparidades de crescimento e o ritmo em que este ocorreu. O 

meio urbano apresentou ao longo do período 1991-2000 maior crescimento que o 

rural, nos três municípios estudados e no Estado de Minas Gerais. Morada Nova 

de Minas foi o município onde houve o maior crescimento demográfico, com taxa 

de 1,5% ao ano, seguido por Três Marias, 1,1% e Felixlândia, 0,8%, enquanto a 

média do estado foi de 1,4%. Felixlândia foi o município que sofreu a maior 

redução de sua população rural, com uma taxa anual média de -4%, enquanto 

que em Três Marias e no Estado as taxas foram de -2,4% e -2,3%, 

respectivamente. Morada Nova de Minas foi o único município onde houve 

crescimento da população rural, porém com uma baixa taxa (0,9% ao ano). O 

crescimento demográfico urbano superou o rural, com destaque para Felixlândia, 

onde ocorreu a maior disparidade. As taxas de crescimento urbano foram as 

seguintes: Felixlândia, 3,2%; Morada Nova de Minas, 1,7%; e Três Marias, 1,3%; 

enquanto o estado cresceu em média 2,5% ao ano. 
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Figura 5.4.18 – Taxa de crescimento médio anual (%) - Minas Gerais, Felixlândia, 

Morada Nova de Minas e Três Marias - 1991-2000. 
 

O aumento do crescimento demográfico nas áreas urbanas dos três municípios, 

ao longo do período 1991-2000, refletiu sobre a densidade demográfica destas 

áreas. Três Marias é o município com a maior densidade demográfica dentre os 

três estudados e foi o que apresentou o maior aumento, passando de 8 para 8,8 

hb/Km2, enquanto Felixlândia e Morada Nova de Minas tiveram aumento de 7,7 

para 8,2 hb/Km2 e 3,2 para 3,7 hb/Km2, respectivamente. Morada Nova de Minas 

manteve-se assim, como o município menos populoso, de maior proporção de 

contingente populacional rural e menor densidade demográfica dentre os três 

(Figura 4.5.19). 
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Figura 5.4.19 – Densidade demográfica (hb/Km2) nos municípios de Felixlândia, Morada 

Nova de Minas e Três Marias nos anos de 1991 e 2000. 
 

As Figuras 5.4.20, 5.4.21 e 5.4.22, demonstram a evolução da população 

residente dos três municípios ao longo do período 1970 – 2000, possibilitando 

assim, a melhor compreensão da dinâmica demográfica em cada um deles. O 

comportamento demográfico destes três municípios no período em questão é 

diverso. 

 

O município de Felixlândia experimentou um elevado crescimento de sua 

população a partir da década de 1970, prosseguindo ao longo dos anos de 1980. 

O ritmo de crescimento sofreu uma redução nos anos de 1990, influenciado pela 

queda do crescimento da população rural, superior ao aumento da população 

urbana no período. A década de 1970 marcou o início do vertiginoso crescimento 

urbano do município enquanto sua população rural declinava acentuadamente. A 

década de 1980 marcou a superação do contingente populacional urbano sobre o 

rural, desigualdade esta que se acentuou ao longo das décadas seguintes. 
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Figura 5.4.20 – População residente no município de Felixlândia nos anos de 1970, 

1980, 1991 e 2000. 
 

A população total de Morada Nova de Minas, diferentemente do que ocorreu em 

Felixlândia, sofreu vertiginoso decréscimo a partir da década de 1970, 

influenciado pelo significativo êxodo rural que acometeu o município.  

 

1970 1980 1991 2000
0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

Urbana

Rural
Total

 
 

Figura 5.4.21 – População residente no município de Morada Nova de Minas nos 
anos de 1970, 1980, 1991 e 2000. 

 

A retomada do crescimento demográfico iniciou na década de 1980, devido ao 

elevado crescimento de sua população urbana, apesar da contínua queda do 



 

128

contingente rural. A população rural volta a crescer a partir da década de 1990, 

associada ao sucessivo crescimento urbano. 

 

O comportamento das curvas relativas à população residente de Três Marias 

difere das observadas nos outros dois municípios (Figura 5.4.22). Sua população 

urbana na década de 1970 já era superior a rural, com valores de 6.143 contra 

3.646. A partir dos anos de 1970, a população urbana apresentou taxas 

expressivas de crescimento anual, responsáveis pelo incremento da população 

total do município, pois sua população rural declina desde então. A população 

urbana de Três Marias saltou de 6.143 habitantes em 1970 para 22.486 

habitantes registrados em 2000. 
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Figura 5.4.22 – População residente no município de Três Marias nos anos de 1970, 

1980, 1991 e 2000. 
 

O IBGE realiza estimativas populacionais anuais em escala municipal. Segundo 

dados desta instituição, as estimativas das populações de Felixlândia, Morada 

Nova de Minas e Três Marias para o ano 2005 são, respectivamente: 13.303, 

8.180 e 24.881 habitantes (Figura 5.4.23). A figura demonstra as estimativas 
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realizadas nos anos 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, assim como o valor 

contabilizado no Censo Demográfico de 2000. 
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Figura 5.4.23 – Estimativa da população de Felixlândia, Morada Nova de Minas e Três 
Marias para os anos entre 2001 e 2005. 

 

Baseado nos dados de estimativas da população dos três municípios para o 

período 2001-2005 foi possível calcular a taxa de crescimento médio anual para 

os anos entre 2000 e 2004, como pode ser observado na Tabela 5.4.1. 

 

Comparando os dados da Tabela 5.4.1 com os da Tabela 5.4.2, pode-se concluir 

que houveram alterações irrisórias na taxa de crescimento médio anual da 

década de 1990 em relação à primeira metade da primeira década do século XXI. 

Com isto, pode-se esperar crescimento nesta década semelhante ao ocorrido na 

década de 1990, ou seja, o crescimento da população dos três municípios é 

estável, sem significativas alterações em relação ao período anterior. Caso sejam 

mantidas estas taxas de crescimento médio anual observadas nos primeiros anos 
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desde século para os próximos cinco anos, podemos esperar os seguintes 

valores aproximados para as populações dos três municípios para o ano 2010: 

Felixlândia, 13.844, Morada Nova de Minas, 8.786 e Três Marias, 26.267 

habitantes. 

 
Tabela 5.4.1 – Taxa de crescimento médio anual (%) para os anos entre 2000 e 2004. 
 

Município Ano 

 2000 2001 2002 2003 2004 
Felixlândia 0,84 0,79 0,79 0,8 0,8 

Morada Nova de Minas 1,65 1,44 1,45 1,44 1,44 

Três Marias 1,20 1,07 1,08 1,08 1,09 
 

 

Tabela 5.4.2 – Taxa de crescimento médio anual (%) entre o ano de 1991 e o ano 
2000. 

 
Município Taxa de crescimento 

Felixlândia 0,8 

Morada Nova de Minas 1,5 

Três Marias 1,1 
 
 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM, é calculado com base 

em parâmetros relacionados à longevidade da população, educação e renda, 

sendo 1,0 seu valor máximo. Destaque para o município de Três Marias que 

apresentou o maior índice em 2000: 0,79 (Figura 5.4.24). Minas Gerais, assim 

como o Brasil, possui valor médio arredondado igual a 0,77. Felixlândia e Morada 

Nova de Minas estão abaixo deste índice, apesar do significativo aumento 

observado entre 1991 e 2000. Os baixos valores indicam a necessidade de 

programas de desenvolvimento econômico local sustentável, que possibilite 

incremento de renda à população e amplie a arrecadação municipal. 
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Figura 5.4.24 – Índice de Desenvolvimento Humano municipal para os anos de 1991 

e 2000. 
 

A População Economicamente Ativa – PEA apresenta-se de modo diferenciado 

entre os três municípios, assim como entre as situações de domicílio rural e 

urbana. O Censo 1991 registrou significativas diferenças da PEA entre os meios 

rural e urbano (Figura 5.4.25). Destaque para o município de Três Marias, onde 

94,7% da PEA situavam-se no meio urbano, contra apenas 5,3% no meio rural, o 

que denota o elevado grau de urbanização deste município, como anteriormente 

destacado. Apesar de significativas, as diferenças observadas nos outros dois 

municípios são menos díspares que em Três Marias. Felixlândia apresentava 

63,1% de sua PEA no meio urbano e Morada Nova de Minas, 70%. 
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Figura 5.4.25 – PEA nos municípios de Felixlândia, Morada Nova de Minas e Três 

Marias, para o ano de 1991. 
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A distribuição da PEA, segundo dados do Censo 2000, para os três municípios 

pode ser observada na Figura 5.4.26. As diferenças entre as situações de 

domicilio rural e urbana se acentuaram. O município de Três Marias continuou se 

destacando com a maior PEA urbana dentre os três, com 95,4%. No entanto, 

também houve aumento da disparidade nos municípios de Felixlândia e Morada 

Nova de Minas. O primeiro aumentou sua PEA urbana de 63,1% para 75,5% ao 

longo do período 1991-2000, enquanto Morada Nova de Minas registrou avanço 

de 70% para 76,6%, no mesmo período observado. Os dados indicam o 

predomínio, nos três municípios e nos dois censos analisados, de trabalhadores 

exercendo atividades no meio urbano se sobrepondo às atividades rurais como a 

agropecuária e pesca, por exemplo. Esta região acompanha uma tendência 

nacional de aumento no número de empregos no meio urbano e esvaziamento no 

meio rural, motivada por trabalhadores desmotivados com as perspectivas de 

atividades no campo ou substituídos por maquinários agrícolas. 
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Figura 5.4.26 – PEA nos municípios de Felixlândia, Morada Nova de Minas e Três 

Marias, para o ano 2000. 
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A distribuição da PEA segundo gêneros e os dados relativos à sua porção 

ocupada e desocupada para os três municípios podem ser observados nas 

Figuras 5.4.27, 5.4.28 e 5.4.29. 
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Figura 5.4.27 – PEA ocupada e desocupada no município de Felixlândia, no ano 

2000. 
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Figura 5.4.28 – PEA ocupada e desocupada no município de Morada Nova de Minas, 

no ano 2000. 
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Figura 5.4.29 – PEA ocupada e desocupada no município de Três Marias, no ano 

2000. 
 

A situação é semelhante nos três municípios. A proporção entre a PEA masculina 

e feminina é significativamente desigual, com um predomínio absoluto de 

trabalhadores masculinos. A PEA desocupada é proporcionalmente maior para o 

gênero feminino, o que denota uma maior dificuldade de inserção no mercado de 

trabalho, predominantemente masculino. 

 

A Figura 5.4.30 facilita a visualização da PEA desocupada para os três 

municípios, que foi expressa em dados percentuais em relação à PEA total. O 

município que apresentou em 2000 a maior proporção de indivíduos em idade 

ativa desocupados foi Felixlândia, seguido por Três Marias e Morada Nova de 

Minas, com 19,3%, 16% e 14,4%, respectivamente. 
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Figura 5.4.30 – PEA desocupada (%) nos municípios de Felixlândia, Morada Nova de 

Minas e Três Marias, no ano 2000. 
 

Em relação às classes de rendimento nominal médio mensal da PEA, segundo 

dados do Censo 2000, a maior parte, aproximadamente 70% dos trabalhadores 

de Felixlândia recebiam entre ½ e 2 salários mínimos por mês (Figura 4.5.31). 

Enquanto haviam 5% dos trabalhadores deste município recebendo insuficientes 

¼ de salário mínimo, que no ano do censo valia R$ 151,00, ou seja, apenas 38 

reais mensais, 3,2% dos trabalhadores recebiam mais de 10 salários mínimos. 
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Figura 5.4.31 – Classes de rendimento nominal médio mensal da PEA para o município 

de Felixlândia, no ano 2000. 
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A situação em Morada Nova de Minas é semelhante à registrada em Felixlândia 

(Figura 5.4.32). Há um elevado estrato (cerca de 67%) de trabalhadores 

recebendo entre ½ e 2 salários mínimos. No entanto, houve maior número de 

trabalhadores recebendo mais de 2 a 3 salários mínimos, em comparação à 

Felixlândia, aproximadamente 13,4% do primeiro, contra 9,1% do segundo. O 

número de trabalhadores que recebem ente ¼ e ½ do salário mínimo foi menor do 

que o registrado em Felixlândia, cerca de 5,1%. 
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Figura 5.4.32 – Classes de rendimento nominal médio mensal da PEA para o município 

de Morada Nova de Minas, no ano 2000. 
 

O município de Três Marias se diferencia dos outros dois anteriores, assim como 

ocorreu em outros parâmetros anteriormente analisados. Houve uma maior 

distribuição dos trabalhadores entre as classes de rendimento médio mensal, 

conforme pode ser notado na Figura 5.4.33.  

 

O contingente de trabalhadores com rendimento entre ½ e 2 salários mínimos foi 

de 53%, inferior ao observado em Felixlândia e Morada Nova de Minas. No 

entanto, o número de trabalhadores com rendimento superior a 3 salários 

mínimos foi maior em Três Marias, que também apresentou percentuais 
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superiores aos outros dois municípios nas três últimas classes de rendimento. Tal 

fato denota melhores condições salariais deste município em relação aos demais. 
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Figura 5.4.33 – Classes de rendimento nominal médio mensal da PEA para o município 

de Três Marias, no ano 2000. 
 

5.4.4.5 – ESTRUTURA PRODUTIVA 

 

5.4.4.5.A – PEA E PIB DISTRIBUÍDOS POR SETORES ECONÔMICOS  

 

A População Economicamente Ativa – PEA, dividida por setores econômicos, nos 

municípios de Felixlândia, Morada Nova de Minas e Três Marias pode ser 

observada nas Figuras 5.4.34, 5.4.35 e 5.4.36. O setor terciário – comércio de 

mercadorias e serviços é o responsável pela maior absorção de trabalhadores na 

região, seguindo uma tendência nacional de concentração da PEA neste setor 

econômico. Nos dois primeiros municípios a ocupação no setor primário, 

correspondente às atividades de agropecuária, extração vegetal e pesca é 

superior à atividade industrial – setor secundário da economia. Em Três Marias a 

PEA no setor industrial é maior que a no primário. Proporcionalmente, o setor 

primário é mais significativo no município de Morada Nova de Minas; o secundário 
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em Três Marias; e o terciário apresenta dimensões semelhantes no interior dos 

três municípios. 
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Figura 5.4.34 – PEA por setores econômicos no município de Felixlândia, no ano 2000. 
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Figura 5.4.35 – PEA por setores econômicos no município de Morada Nova de Minas, no 
ano 2000. 
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Figura 5.4.36 – PEA por Setores Econômicos no município de Três Marias, no ano 2000. 
 

As Figuras 5.4.37, 5.4.38 e 5.4.39O mostram o Produto Interno Bruto – PIB, por 

setores econômicos, ao longo do período 1998-2002. Apesar das variações 

ocorridas neste período, o PIB do setor de serviços é superior aos demais nos 

municípios de Felixlândia e Morada Nova de Minas. Em Três Marias o PIB do 

setor industrial é significativamente maior que dos outros setores econômicos. Em 

Felixlândia os PIB`s dos setores agropecuário e industrial apresentam valores 

muito próximos. Em Morada Nova de Minas o PIB do setor agropecuário é mais 

que o dobro do setor industrial. O município de Três Marias é díspar em relação 

aos outros dois analisados, por apresentar proporcionalmente PIB`s no setor 

primário e terciário expressivamente inferiores ao observado no setor secundário. 

Do ponto de vista relativo, o setor primário é inexpressivo em Três Marias, apesar 

de o seu valor absoluto ser superior aos dos municípios de Felixlândia e Morada 

Nova de Minas. 
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Figura 5.4.37 – PIB por setores econômicos no município de Felixlândia, entre os anos 

de 1998 e 2002. 
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Figura 5.4.38 – PIB por setores econômicos no município de Morada Nova de Minas 

entre os anos de 1998 e 2002. 
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Figura 5.4.39 – PIB por setores econômicos no município de Três Marias entre os anos 

de 1998 e 2002. 
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5.5 – DIAGNÓSTICO DO USO DA TERRA E DA COBERTURA VEGETAL DO 

ENTORNO DO RESERVATÓRIO DE TRÊS MARIAS 

 

5.5.1. – INTRODUÇÃO 

 

O mapeamento e a caracterização do uso do solo e cobertura vegetal em estudos 

de viabilidade e de pré-seleção de áreas propícias à instalação de Parques 

Aqüícolas em reservatórios podem ser utilizados para diversos fins, dependendo 

da sua área de abrangência e da escala de trabalho. De forma ideal, o trabalho de 

mapeamento deve ser conduzido em duas áreas de abrangência – regional, em 

nível de bacia hidrográfica, e local.  

 

Numa avaliação regional, geralmente realizada com mapas de pequena escala, é 

possível verificar o estado de conservação da vegetação natural e tipos 

predominantes de uso da bacia hidrográfica, de forma a auxiliar a análise dos 

dados de qualidade da água e de produção e aporte de sedimentos.  

 

Numa avaliação local, em produtos cartográficos gerados em grandes escalas, o 

mapeamento serve de instrumento para o planejamentos no que se refere a 

abertura de acessos, intervenções em áreas de preservação permanente, 

tendência de ocupação, identificação de fontes pontuais de poluição, dentre 

outros fins.  

 

No caso do reservatório de Três Marias a sua bacia de contribuiição é formada 

pela bacia hidrográfica do rio São Francisco e seus tributários e possui cerca de 
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50.600 Km2. Em função desta extensa área da bacia, da inexistência de dados 

secundários atuais e da necessidade em otimizar a aplicação dos recursos do 

projeto optou-se por trabalhar, para fins de avaliação regional, numa área de 

entorno do reservatório abrangendo parte das suas bacias de contribuição lateral. 

As avaliações locais de uso do solo e cobertura vegetal foram executadas apenas 

para as áreas indicadas para instalação dos Parques Aqüícolas e constarão nos 

relatórios de Estudos Ambientais. 

 

5.5.2 – OBJETIVOS  

 

Mapear e caracterizar o uso do solo e cobertura vegetal da área de entorno do 

reservatório de Três Marias a partir de dados primários e secundários. 

 

5.5.3 – METODOLOGIA  

 

Para a execução deste trabalho adotou-se uma metodologia baseada na 

utilização de técnicas de interpretação visual e digital de produtos de 

sensoriamento remoto (imagens de satélite) da área de estudo. Os dados 

extraídos das imagens foram analisados de forma integrada com as informações 

coletadas nos trabalhos de campo e as existentes na literatura. 

 

Esses trabalhos foram conduzidos em três etapas distintas, sendo duas de 

escritório e uma de campo. 
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5.5.3.1 – TRABALHO DE ESCRITÓRIO – PRIMEIRA ETAPA 

 

Nesta primeira etapa foram realizadas as seguintes atividades: 

 

DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ENTORNO 

 

A área de entorno do reservatório considerada neste estudo compreende uma 

área de 7.500 Km2 e engloba a totalidade do reservatório no seu nível máximo de 

operação e a maioria das bacias de contribuição lateral do reservatório além de 

um trecho de jusante no rio São Francisco.   

 

Esta área incorpora o espaço geográfico destinado ao planejamento da 

implantação de toda infra-estrutura necessária à construção e operação dos 

Parques Aqüícolas. 

 

OBTENÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS SECUNDÁRIOS   

 

Realizou-se a consulta e análise dos principais trabalhos de levantamento de 

solos, uso do solo e cobertura vegetal disponíveis na literatura para a área de 

entorno. As análises foram direcionadas para os principais grupos de solos, fases 

e sistema de classificação da vegetação adotado e para a distribuição espacial da 

vegetação e do uso da terra registrada nos mapeamentos temáticos disponíveis. 

Dados censitários da produção agropecuária dos principais municípios lindeiros 

ao reservatório também foram consultados. 
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PREPARAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA E DEFINIÇÃO DAS ESCALAS DE TRABALHO  

 

A base cartográfica utilizada foi produzida de acordo com a metodologia 

apresentada no Capítulo 4. A área de entorno foi mapeada, na forma de carta 

imagem, na escala de 1:100.000. 

 

INTERPRETAÇÃO PRELIMINAR DOS PRODUTOS DE SENSORIAMENTO REMOTO 

 

Os produtos de sensoriamento remoto (imagens de satélite ETM+/Landsat-7 e 

CCD-CBERS-2) disponíveis foram visualmente interpretados de forma a orientar a 

condução dos trabalhos de campo e posterior mapeamento. 

 

O processo de interpretação visual utilizado baseou-se na fotoleitura e fotoanálise 

dos elementos de interpretação registrados nas imagens (cor, forma, textura, 

sombra, tamanho e relação de contexto) e posterior conferência em campo.  

 

Nesta última etapa procurou-se verificar a existência de correlações entre os 

diferentes padrões de resposta espectral da vegetação e demais usos da terra, 

expressos nos produtos de sensoriamento, com os dados coletados e observados 

em campo. No caso específico da vegetação, as respostas espectrais estão, em 

geral, diretamente relacionadas com a sua estrutura permitindo, desta forma, a 

delimitação espacial das fitofisionomias. 
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A interpretação preliminar foi conduzida diretamente sobre as imagens de satélite 

impressas. A unidade mínima de mapeamento preliminar adotada na escala de 

trabalho foi de cerca de 2 cm2. 

 

As imagens multiespectrais de satélite utilizadas para o mapeamento foram as 

das órbitas ponto 219/073 e 154-120 e 154-121 registradas em 07/08/2001 e 

12/10/2005, respectivamente pelos sensores ETM/Landsat-7 e CCD/CBERS2. 

Estas imagens corresponderam à época de seca e cheia do reservatório. 

 

As etapas de processamento digital das imagens utilizadas foram: 

a) Seleção e aquisição das imagens multiespectrais. 

b) Leitura e montagem da composição colorida 3(B),4(G) e 5(R) + 

pancromática da imagem ETM/Landsat-7 com resolução espacial de 15 

metros. 

c) Leitura e montagem da composição colorida 2(B), 3(G) e 4(R) da imagem 

CCD com resolução espacial de 20 metros 

d) Georreferenciamento das imagens a partir de pontos de controle coletados 

sobre a base cartográfica produzida. 

e) Recorte e aplicação de técnicas de realce de imagens. 

f) Sobreposição da base cartográfica (rede de drenagem e malha viárias) nas 

imagens digitais ETM+/Landsat e impressão das mesmas utilizando-se de 

uma plotter de alta resolução, nas escalas de 1:100.000. 
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5.5.3.2 – TRABALHO DE CAMPO – SEGUNDA ETAPA 

 

Com a interpretação preliminar concluída e com a impressão dos produtos de 

sensoriamento remoto gerados realizou-se um trabalho de campo em abril de 

2006. Esta etapa teve como objetivo o reconhecimento e registro fotográfico da 

área de entorno, a conferência dos padrões de fotointerpretação e os ajustes na 

legenda pré-definida na etapa de interpretação preliminar.  

 

A legenda final, no que se refere às classes de uso, foi definida em conjunto com 

a equipe responsável pelos estudos limnológicos uma vez que o tipo de uso pode 

apresentar correlações com os dados de qualidade de água.  

 

O reconhecimento da verdade terrestre foi realizado ao longo do corpo principal e 

braços do reservatório e das estradas marginais existentes em ambas as 

margens. 

 

5.5.3.3 – TRABALHO DE ESCRITÓRIO – TERCEIRA ETAPA 

 

MAPEAMENTO FINAL E PRODUÇÃO DA CARTA IMAGEM 

 

De posse dos registros fotográficos e das anotações das observações realizadas 

em campo, realizou-se a revisão final das interpretações preliminares das cartas 

imagem, impressas na escala de 1:100.000. Posteriormente, cartografou-se sobre 

a carta imagem do satélite Landsat-7 a toponímia da base cartográfica e das 
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legendas temáticas e realizado a análise visual da área de ocorrência das 

principais classes de uso. 

 

A opção pela geração deste produto, em substituição ao mapa tradicional, deu-se 

em função do caráter didático do material e pela necessidade da geração 

imediata de um produto, em escala de semi-detalhe, que facilitasse a orientação 

em campo das equipes responsáveis pelos demais estudos temáticos. 

 

ANÁLISE DOS DADOS E PRODUÇÃO DO RELATÓRIO FINAL 

 

Os produtos produzidos foram analisados e integrados com as informações 

coletadas em campo. O relatório foi então estruturado e escrito na forma em que 

se apresenta neste documento. 

 

5.5.4 – RESULTADOS 

 

5.5.4.1 – ENQUADRAMENTO FISIOGRÁFICO REGIONAL E INFORMAÇÕES TEMÁTICAS 

DISPONÍVEIS  

 

A área de entorno do reservatório de Três Marias abrange quase que a totalidade 

das bacias hidrográficas lindeiras ao reservatório, bem como parte da confluência 

dos rios São Francisco e Paraopeba com o remanso do reservatório e o trecho do 

rio São Francisco à jusante da usina hidrelétrica. 
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A Figura 5.5.1 mostra a espacialização da área de estudo, em amarelo, inserida 

sobre um modelo digital de elevação (MDE). As áreas em tons de verde 

representam as menores altitudes (600 a 650 metros) enquanto as áreas roxas as 

maiores altitudes (1000 a 1300 metros). Observa-se, nesta figura, que o terço 

inferior do reservatório encontra-se circundado por um conjunto de serra em 

ambas as margens.  

 

Neste trecho do reservatório, tem-se a partir da barragem em ordem seqüêncial, 

na margem esquerda, a presença das serras Selada, do Palmital, do Pali,  da 

Saudade e do Caiçara e pela margem direita as serras do Mandassaia, do 

Barreiro e Boa Vista. Portanto, o relevo nesta região é predominantemente 

montanhoso com as altitudes variando entre 600 a 1300 metros com declividades 

superiores a 45 graus. (Figura 5.5.2). As drenagens da margem esquerda 

apresentam direção de escoamento predominante nordeste e as drenagens da 

margem direita na direção oeste.  

 

A partir do trecho intermediário do reservatório até no seu terço superior o relevo 

passa a ser predominantemente suave ondulado a ondulado (Figura 5.5.3) com 

altitudes variando entre 600 e 650 metros e com declividades, via de regra, 

inferiores a 25 graus. 

 

 



 

150

 

Figura 5.5.1 – Modelo Digital de Elevação com a sobreposição do reservatório de Três 
Marias e o limite da área de entorno (em amarelo). 
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Figura 5.5.2 – Região serrana localizada na margem direita do terço inferior do 
reservatório. 

 

 

Figura 5.5.3 – Relevo suave ondulado na margem direita do terço superior do 
reservatório. 
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De acordo com Mapa de Reconhecimento de Solos da bacia de contribuição da 

represa de Três Marias (CETEC, 1983), apresentado na Figura 5.5.4, os solos 

predominantes na área de entorno pertencem ao grupo dos Neossolos Litólicos 

distróficos (RLd) e dos Latossolos Vermelhos distróficos (LVd), sendo que os 

primeiros apresentam grandes limitações físicas (presença de rochas e baixa 

profundidade) e químicas para desenvolvimento de atividades agrosilvopastoris.  

O grupo dos Latossolos apresenta potencial para atividades silvopastoris e de 

agricultura, esta última sob sistema intensivo de manejo (uso de corretivos, 

adubação, práticas conservacionistas e irrigação). 

 

Em termos de mapeamentos existentes de uso do solo e cobertura vegetal 

destacam-se o mapeamento temático que integra o Levantamento integrado de 

Recusos Naturais do Alto São Francisco (CETEC, 1983) e o Mapa da Flora Nativa 

e Reflorestamento de Minas Gerais (IEF, 2005). 
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Figura 5.5.4 – Mapa de solos da bacia de contribuição do reservatório de Três 

Marias  
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5.5.4.2 – MAPEAMENTO, CARACTERIZAÇÃO FITOFISIONÔMICA E ANÁLISE DA 

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DO USO DO SOLO E COBERTURA VEGETAL DA ÁREA DE 

ENTORNO DO RESERVATÓRIO  

 

A carta imagem de uso do solo e cobertura vegetal, que abrange a área de 

entorno do reservatório de Três Marias, é apresentada no Anexo 1. Esta carta 

mostra a distribuição espacial das classes de uso do solo e fitofisionomias, na 

escala de 1:100.000. Mostra também os principais núcleos urbanos e as vias de 

acesso. 

 

5.5.4.2.A – ENQUADRAMENTO FITOGEOGRÁFICO E LEGENDA DA CARTA IMAGEM 

 

De acordo com o sistema fitogeográfico adotado pelo IBGE (1992), a área de 

entorno corresponde a região fitoecológica da Savana (cerrado) e conforme o 

sistema proposto por Fernandes e Bezerra (1990), está inserida na Província 

Central ou dos Cerrrados. 

 
O sistema de classificação da vegetação adotado na carta baseou-se em Veloso 

et al (1991) adaptado às peculiaridades ambientais e vegetacionais locais. A 

Tabela 5.5.1 apresenta os níveis de interpretação e códigos de representação 

adotados da legenda da carta. 
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Tabela 5.5.1 – Legenda do mapeamento de uso do solo e cobertura vegetal da área de 
entorno do reservatório de Três Marias. 

 
Classe Nível I Nível II Código 

Floresta estacional 
decidual Fd 

Floresta ciliar Fc 
Formações 
florestais 

Cerradão Cd 
Cerrado Ce 

Campo Cerrado Cc 
Campo Limpo Cl 

Áreas naturais 

Formações não 
florestais 

Vereda Ve 

Pastagem P 

Reflorestamento R 
Área cultivada Ac 

Agrosilvopastoril 

Área irrigada Ai 

Áreas 
antropizadas 

Outros usos Área urbana Au  
 

5.5.4.2.B – CARACTERIZAÇÃO FITOFISIONÔMICA E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA 

COBERTURA VEGETAL DA ÁREA DE ENTORNO DO RESERVATÓRIO 

 

A distribuição espacial do uso do solo e da cobertura vegetal é apresentada na 

carta imagem disponibilizada no Anexo 1.  

 

Observa-se neste produto que os remanescentes da vegetação nativa situados no 

entorno do terço inferior do reservatório encontram-se mais preservados do que 

os remanescentes situados em áreas lindeiras aos terços intermediário e superior.  

 

Na área de entorno destes dois últimos terços os remanescentes vegetacionais 

encontram-se, via de regra, bastante fragmentados, com pequeno tamanho e 

dispersos na paisagem decorrentes da implantação de atividades 

agrosilvopastoris. 
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A área de entorno mantém amostras das diversas fitofisionomias originalmente 

existentes. Sua cobertura vegetal nativa é caracterizada pela ocorrência das 

formações cerrado/campo cerrado, cerradão, vereda, floresta ciliar e floresta 

decidual. 

 

Nos estudos botânicos realizados no âmbito de licenciamentos ambientais de 

projetos de reflorestamento, nos municípios de Morada Nova de Minas e Três 

Marias (Del Rei, 2005; Del Rei, 2007), são relacionadas 280 espécies vegetais 

distribuídas em diversas fisionomias. 

 

A caracterização fitofisionômica das principais formações vegetais identificadas é 

apresentada, a seguir. 

 

FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL (MATA SECA, FLORESTA TROPICAL CADUCIFÓLIA) 

 

É a fitofisionomia de menor ocorrência na área de entorno. Os remanescentes 

estão associados a locais específicos com a presença de afloramentos rochosos 

nas camadas subsuperficiais dos solos, em geral nas encostas das áreas 

serranas. 

 

Esta fisionomia está associada a um clima com duas estações bem definidas. Sua 

principal característica é a elevada deciduidade de seus componentes arbóreos, 

que ocorre durante a época seca do ano. 

 

A árvore indicadora deste ambiente é a aroeira (Myracrodruon urundeuva), 
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espécie citada na relação das espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção 

(Portaria n° 6 - N de 15/01/92, IBAMA) e do estado de Minas Gerais (Deliberação 

COPAM nº 85 de 21/10/97), estando incluída na categoria de vulnerável.  

 

Outras espécies que compõem esta fisionomia são Casearia rupestris (arroz 

doce), Machaerium scleroxylum (pau ferro), Campomanesia velutina (gabiroba), 

Dilodendron bipinnatum (mulher pobre), Diospyrus brasiliensis (fruta de jacu), 

Tabebuia roseo-alba (ipê branco), Tabebuia impetiginosa (ipê roxo), Sterculia 

striata (chichá), Anadenanthera peregrina (angico) e Guazuma ulmifolia 

(mutamba). 

 

FLORESTA CILIAR (FLORESTA DE GALERIA, FLORESTA RIPÁRIA) 

 

No presente estudo, considerou-se esta fitofisionomia como uma formação 

florestal que se distingue das demais por sua composição florística, posição 

topográfica (margem e planícies de inundação de cursos d’água) e por sua menor 

caducifolia. 

 

De acordo com Rodrigues (1989), esta formação é facilmente caracterizada em 

áreas de cerrado onde se observa uma mudança mais drástica da fisionomia. 

 

As margens dos cursos d’água apresentam, via de regra, um gradiente 

topográfico onde as caracterísiticas edáficas são distintas, sobretudo em termos 

de umidade do solo e ocorrência de inundações periódicas. Desta forma, as 

espécies vegetais se distribuem diferentemente ao longo deste gradiente com 
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espécies típicas de floresta ciliar ocupando os terrenos próximos ao curso d’água 

e sujeitos às inundações periódicas. Nos locais de solo mais drenado, não 

exposto às inundações, observa-se a presença de espécies associadas às 

florestas semideciduais e até mesmo de florestas deciduais ou cerradão, 

dependendo do tipo de solo presente. Esta fisionomia ocorre ao longo dos 

diversos cursos d’água que deságuam no reservatório. 

 

A floresta ciliar das drenagens menores apresenta-se naturalmente estreita com 

cerrado, cerradão ou floresta decidual, representando a fisionomia de contato. No 

caso do reservatório de Três Marias parte considerável da floresta ciliar foi 

suprimida, dando lugar, muitas vezes, às atividades agrosilvopastoris.  

 

Como elementos típicos desta fisionomia citam-se Inga edulis e Inga fagifolia 

(ingás), Eugenia florida (pitanga do mato), Tapiria guianensis (pombeiro), Genipa 

americana (jenipapo), Hirtella gracilipes, Protium heptaphyllum (amescla), Croton 

urucurana (sangra d’água), Copaifera langsdorffii (pau d’óleo) e Callophyllum 

brasiliensis (landim). 

 
VEREDA 
 

As veredas são fisionomias associadas ao bioma dos Cerrados, sendo 

caracterizadas pelos seguintes aspectos: 

a) ocorrência de freático aflorante ou muito próximo da superfície, sendo, 

portanto, áreas de exsudação do lençol freático (Boaventura, 1978); 

b) ocorrência de solos hidromórficos onde destacam-se o glei pouco úmico, o glei 

úmico e os solos orgânicos (Brandão et al., 1991); 
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c) cobertura vegetal predominantemente herbácea com a presença da palmeira 

Buriti (Mauritia vinifera). 

 

Sob o aspecto geomorfológico as veredas são caracterizadas como “vales rasos, 

com vertentes côncavas e arenosas de caimento pouco pronunciado e fundo 

plano, preenchido por argilas hidromórficas. O escoamento é geralmente perene, 

notando-se, entretanto, nítida variação sazonal de vazão”. (Boaventura, 1981). 

 

De acordo com Melo (1992), a vereda é uma depressão aberta, rasa e alongada, 

com vertentes suaves e de fundo plano, caracterizada por horizontes turfosos de 

espessura variada e, em geral, localizada de 2 a 10 metros abaixo do nível 

imediato do Cerrado próximo. A zona central está permanentemente saturada por 

água de exsudação do lençol freático. Ao longo de seu curso d’água apresenta 

declive entre 1º e 2º até o córrego. 

 

Do ponto de vista botânico é conceituada como sendo “uma comunidade hidrófila, 

freqüente no Planalto Central, apresentando agrupamento de espécies arbustivas, 

circundadas por campo gramínoso-herbáceo, tendo em seus primeiros estágios, 

como elemento arbóreo a palmeira de folhas flabeliformes, Mauritia vinifera 

(Buriti)” (Achá-Panoso, 1978). 

 

Do ponto de vista ecológico as veredas desempenham papel fundamental tanto 

para a flora como para a fauna que ali encontram alimento, abrigo e ambiente 

adequado para a reprodução.  

As veredas como áreas de exsudação do lençol freático são altamente propensas 
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a processos erosivos, em especial ao voçorocamento (Boaventura, 1991) e 

protegidas pela legislação estadual, através das Leis nos 9.375 de 12/12/86 e 

9.682 de 12/10/88.  

 

Na cabeceira das veredas e, mais raramente ao longo do canal principal, é 

comum observar a presença de florestas alagadas, assim denominadas por 

ocorrerem sobre solos encharcados. Em área típica desta formação são 

observadas espécies adapatadas como Protium heptaphyllum (amescla), 

Callophyllum brasiliense (landim), Tapirira guianensis (pombeiro), Myrsine 

umbellata (pororoca) e Xylopia emarginata (pindaíba do brejo).  

 

Nas veredas onde o curso d’água possui um curso bem definido, observa-se a 

colonização paulatina das margens pelos elementos arbóreos citados acima, que 

ao juntarem com o buriti vão formando os primórdios da floresta ciliar. 

 

Outra formação típica, associada a esta fisionomia, é o campo hidromórfico que 

se apresenta constantemente encharcado e onde se pode observar a presença 

de buritis isolados ou em agrupamentos. Estes campos são predominantemente 

herbáceos, com ocorrência de várias gramíneas e ciperáceas.  

 

Na área de entorno esta formação ocorre predominantemente nas regiões de 

chapada no alto das serrasa. Em geral, apresentam-se em bom estado de 

conservação, embora as suas áreas de proteção legal não estejam sendo 

plenamente conservadas e diversos barramentos para acúmulo de água puderam 

ser observados nas cabeceiras de algumas veredas. 
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CERRADO/CAMPO CERRADO/CAMPO LIMPO (SAVANA ARBORIZADA, SAVANA ARBÓREA 

ABERTA) 

 

Esta fisionomia é predominante em termos regionais e também representa, junto 

com o cerradão, a formação original mais expressiva na área de entorno do 

reservatório de Três Marias 

 

Em geral, os remanescentes destas formações apresentam-se em bom estado de 

conservação. Predomina o cerrado mais fechado, que transita para o campo 

cerrado nos locais onde o solo é mais raso ou litólico. O estrato herbáceo é pouco 

desenvolvido em áreas de campo cerrado, ocorrendo comumente áreas de solo 

exposto, em especial nas áreas serranas das margens direita e esquerda do terço 

inicial do reservatório. Na bacia hidrográfica do rio Indaiá, afluente da margem 

esquerda do reservatório, ocorre o predomínio de campo cerrado com presença 

de muitas áreas de solo exposto que são carreados para os fundos de vale e para 

reservatório na época chuvosa.  

 

De acordo com os trabalhos florísticos realizados por Del Rei (2005); Del Rei 

(2007) com áreas remanescentes revestidas por estas fisionomias, observam-se 

espécies comuns ao cerrado (Figuras 5.5.5 e 5.5.6), das quais citam-se: Caryocar 

brasiliense (pequi), Eugenia dysenterica (cagaita), Machaerium opacum 

(jacarandá), Curatella americana (lixeira), Xylopia aromatica (pimenta de macaco), 

Hymenaea stigonocarpa (jatobá de cerrado), Diospyrus hispida (caqui do mato), 

Qualea parviflora (pau terrinha), Qualea grandiflora (pau terrão), Qualea multiflora 

(pau terra), Strychnos pseudoquina (quina), Rudgea viburnoides (bugre), 
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Acosmium dasycarpum (chapada), Aspidosperma tomentosum (guatambu), 

Sclerolobium aureum (pau bosta), Annona crassiflora (araticum), Tabebuia 

ochracea (ipê amarelo), Tabebuia aurea (caraíba), Dimorphandra mollis (faveira), 

Stryphnodendron adstringens (barbatimão), entre outras.  

 

 
 
Figura 5.5.5 – Área de cerrado na beira do reservatório. 
 

 
 
Figura 5.5.6 – Detalhe de área de cerrado na beira do reservatório. 
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CERRADÃO (SAVANA FLORESTADA, SAVANA ARBÓREA DENSA) 

 

É uma formação florestal que ocorre em solos mais profundos e férteis, 

característico de clima eminentemente estacional. Sua estrutura é composta por 

árvores com altura entre 10 e 12 metros, sendo que alguns indivíduos podem 

alcançar até 15 metros de altura ou mais. Em função do fechamento do dossel, o 

sub-bosque é pouco desenvolvido. 

 

Na área de entorno alguns remanescentes de cerradão aparecem na forma de 

mancha, associada aos latossolos, e em terreno com topografia plana situado nas 

margens do reservatório de Três Marias (Figura 5.5.7). 

 

 
 
Figura 5.5.7 – Remanescente de Cerradão na margem direita do reservatório de Três 

Marias. 
 

Entre as espécies observadas nesta fisionomia citam-se: Terminalia argentea 

(capitão), Astronium fraxinifolium (gonçalo alves), Bowdichia virgilioides 

(sucupira), Eriotheca pubescens (paineira), Eugenia dysenterica (cagaiteira), 
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Sclerolobium paniculatum (carvoeiro), Alibertia sessilis (marmelada), Pera 

glabrata, Virola sebifera (pau de sebo), Qualea grandiflora (pau terrão), Guettarda 

viburnoides (angélica), Copaifera langsdorffii (pau d’óleo), Magonia pubescens 

(tinguí), Protium heptaphyllum (amescla), Lithraea molleoides (aroeirinha), 

Diospyros sericea (caqui do cerrado), Emmotum nitens (morcegueira), Myrcia 

rostrata (folha miúda), Machaerium opacum (jacarandá), Caryocar brasiliense 

(pequi), Annona crassiflora (araticum) e Hymenaea stigonocarpa (jatobá do 

cerrado).  

 

5.5.4.2.C – CARACTERIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DO USO DO SOLO NA ÁREA DE 

ENTORNO DO RESERVATÓRIO 

 

O reconhecimento dos ambientes antrópicos presentes na área de entorno, 

realizado em campanha de campo, permitiu definir as principais classes temáticas 

apresentadas na carta de uso do solo e cobertura vegetal (Anexo 1). 

 

Ao se analisar a carta imagem observa-se que os ambientes antrópicos são 

predominantes nos trechos intermediário e superior do reservatório. Nestas 

regiões a topografia suave ondulada e os solos de melhor qualidade (Latossolos) 

permitiram a implantação de projetos agrosilvopastoris que se encontram 

consolidados, com predomínio de médias a grandes propriedades com utilização 

da atividade de pecuária e reflorestamento. 

 

Numa análise comparativa entre as imagens de satélite de 2001 e de 2005 

observou-se que o processo de ocupação humana na área de entorno já 
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encontra-se parcialmente estabilizado, com a manutenção da grande maioria dos 

fragmentos de vegetação natural, mas com um processo de substituição de áreas 

de pastagem por áreas de reflorestamento, em especial na margem esquerda do 

reservatório.  

 

Apresenta-se, a seguir, a descrição e distribuição geográfica dos principais tipos 

de usos antrópicos.   

 

PASTAGEM 

 

Nesta classe estão incluídas as áreas de pastagens artificiais submetidas a 

diversos níveis de manejo. Representa a principal forma de ocupação humana da 

área de entorno. Em termos gerais, observou-se que as grandes áreas contínuas 

de pastagem concentram-se na margem esquerda do reservatório. Estas áreas 

de pasto predominam nas regiões mais planas, outrora ocupadas por cerrado, e 

destinam-se preferencialmente para a pecuária de corte (Figuras 5.5.8 e 5.5.9). A 

gramínea predominante nas pastagens da regiâo é do gênero Brachiaria. 

 

As áreas remanescentes de cerrado/campo cerrado são também utilizadas como 

pastos naturais. Além do impacto sobre estas formações, ocasionado pelo 

pastoreio e pisoteio do gado, a atividade ocasiona pressão sobre as demais 

formações devido ao trânsito do gado no interior dos remanescentes. O uso do 

fogo, prática associada comumente à atividade pecuária para renovação e 

limpeza das pastagens, também representa um forte agente degradador das 

áreas remanescentes de vegetação nativa. 
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Figura 5.5.8 – Área de pastagem destinada a pecuária de corte adjacente ao reservatório 

implantada em área de cerrado. 
 

 
 
Figura 5.5.9 – Área de pastagem junto ao Porto Novo. 
 
ÁREA CULTIVADA E AGRICULTURA IRRIGADA 

 

Estas atividades concentram-se em médias e grandes propriedades rurais 

lindeiras ao reservatório, em especial no entorno da cidade de Morada Nova e 
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nas proximidades dos portos do Traçadal e Novo. Os sitemas de irrigação, via de 

regra, captam água diretamente do reservatório (Figuras 5.5.10 , 5.5.11 e 5.5.12). 

A maior área contínua de agricultura irrigada pelo sistema de pivô central ocorre 

nas proximidades da foz do rio Indaiá. 

 

As principais culturas comerciais observadas nestas áreas são o milho, a soja e o 

feijão. As áreas de agricultura de sequeiro são muito localizadas e restritas à 

subsistência e somente observadas na época de chuva. 

 

 
 
Figura 5.5.10 – Sistema de captação de água para abastecimento de área irrigada. 
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Figura 5.5.11 – Solo preparado para plantio irrigado por sistema de pivô central. 
 

 
 
Figura 5.5.12 – Área cultivada irrigada por sistema de pivô central. 
 

REFLORESTAMENTO 

 

As áreas de reflorestamento encontam-se disseminadas na área de entorno com 

predomínio da atividade no município de Felixlândia, na margem direita do 
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reservatório. As espécies plantadas são predominantemente do gênero Eucaliptus 

e destinam-se preferencialmente para produção de carvão vegetal, com intervalos 

de corte entre 5 e 7 anos. 

 

Observa-se na região a expansão de áreas ocupadas por esta atividade devido 

ao aumento dos preços do carvão e da demanda no mercado brasileiro. As 

atividades de reflorestamento são desenvolvidas por empresas privadas ligadas, 

direta ou indiretamente, ao setor metalúrgico da região metropolitana de Belo 

Horizonte. 

 

Os carreadores das áreas de reflorestamento são utilizados também como via de 

acesso a beira do reservatório por grupos de pescadores profissionais ou 

amadores que possuem como hábito formarem acampamentos nas áreas de 

preservação marginal ao reservatório (Figuras 5.5.13). 

 

 
Figura 5.5.13 – Plantio comercial de Eucalipto e áreas de acampamento no entorno do 

reservatório de Três Marias. 
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OUTROS USOS (ÁREAS URBANAS E DESTINADAS À AQÜICULTURA 

 

Na classe áreas urbanas foram incluídas as principais localidades e áreas 

urbanas existentes na área de entorno passíveis de mapeamento. Destacam-se 

as áreas urbanas das cidades de Três Marias, Morada Nova de Minas e 

Felixlândia. Informações detalhadas destas áreas encontram-se no capítulo 5.4. 

 

No reservatório de Três Marias foram identificados diversos locais destinados a 

aqüicultura (Figura 5.5.14), pesca comercial e de lazer. 

 

 
 
Figura 5.5.14 – Produção de pescado em tanque rede no reservatório de Três Marias. 
 

De maneira geral, o uso do solo observado na maior parte da área de entorno do 

reservatório de Três Marias, predominantemente pastagens e reflorestamentos, 

não deve estar induzindo mudanças substanciais na qualidade da água do 

reservatório que possam comprometer a prática da aqüicultura.  
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5.5.4.3 – CARACTERIZAÇÃO DE USO DO SOLO DOS MUNICÍPIOS DE FELIXLÂNDIA, 

MORADA NOVA DE MINAS E TRÊS MARIAS 

 

Apresenta-se a seguir a caracterização do uso do solo a partir dos dados 

censitários do IBGE (www.ibge.gov.br) para os três municípios onde se inserem 

as áreas pré-selecionadas apresentadas no Capítulo 6. Cabe lembrar que os 

dados apresentados são tradicionalmente coletados para toda a área municipal e 

não desagregados para a área de entorno. 

 

A principal cultura produzida nos municípios de Felixlândia, Morada Nova de 

Minas e Três Marias é o milho, como pode ser observado nas Tabelas 5.5.2, 5.5.3 

e 5.5.4 a seguir. Há também cultivos feijão, soja e mandioca, dentre outros. As 

tabelas demonstram ainda, o predomínio da área ocupada por lavouras 

temporárias em contraposição às permanentes nos três municípios estudados. 

 
Tabela 5.5.2 – Área colhida (ha) na agricultura segundo produtos – Felixlândia – 2003. 
 

Município Área plantada (ha) 

Felixlândia 598 
Lavouras Temporárias 564 
Lavouras Permanentes 34 
Milho 560 
Banana 27 
Abacaxi 4 
Tangerina 3 
Coco 2 
Laranja 1 
Maracujá 1  
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Tabela 5.5.3 – Área colhida (ha) na agricultura segundo produtos – Morada Nova de 
Minas – 2003. 

 
Município Área plantada (ha) 

Morada Nova de Minas 1 617 
Lavouras Temporárias 1 617 
Lavouras Permanentes - 
Milho 1 380 
Feijão 80 
Mandioca 40 
Melancia 40 
Soja 40 
Cana-de-açúcar 37  

 
Tabela 5.5.4 – Área colhida (ha) na agricultura segundo produtos – Três Marias – 2003. 
 

Município Área plantada (ha) 

Três Marias 1 727 
Lavouras Temporárias 1 723 
Lavouras Permanentes 4 
Milho 1 422 
Soja 180 
Feijão 72 
Mandioca 34 
Arroz 12 
Limão 4 
Abacaxi 3  

 

A Tabela 5.5.5 mostra a área ocupada, nos três municípios, por pastagens dos 

tipos natural e plantada como também matas naturais e artificiais – eucaliptais. 

Em Morada Nova de Minas e Três Marias há o predomínio das pastagens 

naturais, enquanto em Felixlândia as pastagens plantadas são maioria.  

 

Em relação às matas e florestas, Felixlândia e Morada Nova de Minas 

apresentam maior cobertura por vegetação natural do que artificial, o que denota 

uma melhor conservação das suas coberturas vegetais, quando comparada à 

situação de Três Marias, onde predomina as florestas artificiais, indicando 

elevado grau de desenvolvimento da atividade de silvicultura. No município de 



 

173

Três Marias há mais que o dobro de área ocupada por florestas artificiais que 

naturais. 

 
Tabela 5.5.5 – Área (ha) de pastagens e matas – Felixlândia, Morada Nova de Minas e 

Três Marias – 1996. 
 

Município Pastagens 
naturais 

Pastagens 
plantadas 

Matas e 
florestas 
naturais 

Matas e florestas 
artificiais 

Felixlândia  14.165 44.541 18.721 9.739 
Morada Nova de Minas  51.718 46.338 31.523 2.803 
Três Marias  54.314 21.788 22.852 48.905  
 

A Tabela 5.5.6 a seguir corrobora com a análise realizada a respeito da extensa 

ocupação do solo pela silvicultura nos municípios analisados. Três Marias 

produziu mais de 65 mil ton. de carvão vegetal em 2003, contra cerca de 12 mil 

ton. e meia de Felixlândia e apenas 403 ton. em Morada Nova de Minas. 

 
Tabela 5.5.6 – Produção de carvão vegetal na silvicultura – Felixlândia, Morada Nova de 

Minas e Três Marias – 2003. 
 

Município Carvão Vegetal Produzido na Silvicultura (ton) 
Felixlândia  12.605 
Morada Nova de Minas  403 
Três Marias  65.303  
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5.6 – ICTIOLOGIA 

 

5.6.1 – INTRODUÇÃO 

 

Em 1986 encontrava-se em atividade no reservatório de Três Marias um total de 

158 pescadores efetivos que capturavam cerca de 400 toneladas de pescado por 

ano, principalmente corvina, piau branco, curimatã pioa, curimatã pacu, mandi 

amarelo, traíra, trairão e piranha (Sato & Osório, 1988). Atualmente a pesca no 

reservatório de Três Marias é praticada por cerca de 300 pescadores artesanais, 

que capturam cerca de 500 toneladas de pescado por ano, sendo as espécies 

mais abundantes curimatã pacu, curimatã pioa, tucunaré, corvina, mandi amarelo, 

trairão e pirambeba (Sato & Sampaio, 2005). A pesca esportiva (amadora), que 

anteriormente era inexpressiva teve um grande incremento com a evolução do 

tucunaré e com o advento das sevas para a captura de curimatã pacu, curimatã 

pioa, piau verdadeiro e matrinchã. 

 

5.6.2 – OBJETIVOS 

 

O objeto deste trabalho foi realizar o levantamento do panorama atual da 

ictiofauna do reservatório de Três Marias, no que se relaciona à composição e 

biologia da ictiofauna, dominâncias, constâncias, diversidade, presença de 

exóticas entre outros. 
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5.6.3 – METODOLOGIA 
 

5.6.3.1 – LOCAIS DE COLETA 
 

As coletas ictiológicas foram realizadas no reservatório de Três Marias no período 

de 2001 a 2005, em três regiões: barra do Paraopeba/São Francisco, Barrão e 

Borrachudo (Figura 5.6.1). Os locais de coletas foram escolhidos em relação ao 

eixo principal do reservatório: a) um local próximo à barragem de Três Marias 

(Borrachudo), b) um local na região mediana do reservatório (Barrão) e c) um 

local mais a montante da barragem de Três Marias (Barra do Paraopeba/São 

Francisco). A escolha dos três locais de coletas foi feita no sentido de que as 

capturas representariam a ictiofauna do reservatório. 
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Figura 5.6.1 – Locais de coletas ictiológicas no reservatório de Três Marias, no período 

de 2001 a 2005:  Borrachudo,  Barrão e  Barra do Paraopeba/São 
Francisco. 
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5.6.3.2 – AMOSTRAGEM 
 
A captura dos peixes para amostragens foi realizada através de pesca 

experimental com a utilização de um conjunto de 10 redes de emalhar com 

malhas de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 e 16 cm (entre nós opostos) (Tabela 5.6.1). 

 
Tabela 5.6.1 – Características das redes de emalhar utilizadas nas coletas ictiológicas 

no reservatório de Três Marias, no período de 2001 a 2005. 
 

Malha total* (cm) Comprimento** (m) Altura** (m) Linha 

3,0 50,0 3,0 020 
4,0 50,0 3,0 020 
5,0 50,0 3,0 020 
6,0 50,0 3,0 025 
7,0 50,0 3,0 025 
8,0 50,0 3,0 025 

10,0 50,0 3,0 030 
12,0 50,0 3,0 030 
14,0 50,0 3,0 035 
16,0 50,0 3,0 040 

* Entre nós opostos; ** tamanhos médios. 
 

Para os peixes capturados foram adotados os seguintes procedimentos: a) 

separação dos peixes para cada tipo de tamanho de malha, b) identificação dos 

peixes utilizando-se principalmente as chaves de identificação contidas em Britski 

et al. (1988) e os nomes científicos atualizados de acordo com Reis et al. (2003), 

c) coleta de dados biométricos e sexo, além de serem coletados os estômagos 

para estudo de ecologia trófica e fragmentos de gônadas para estudo de biologia 

reprodutiva. Para os trabalhos de campo procurou-se seguir as instruções 

contidas em Vanzolini & Papavero (1967). 

 

A partir do procedimento de campo, os materiais referentes aos estudos de 

biologia reprodutiva e ecologia trófica foram levados por pesquisadores de várias 

instituições (UFMG, PUC Minas, UFSCar) e os dados principalmente referentes 
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aos estudos de estrutura das comunidades de peixes ficaram na Estação de 

Hidrobiologia e Piscicultura de Três Marias. 

 

5.6.3.3 – BIOLOGIA REPRODUTIVA  

 

Os dados sobre a biologia reprodutiva foram baseados na literatura existente e 

em observações de campo. Foram anotadas informações sobre a época de 

reprodução, o tipo de desova, se a espécie é de piracema ou não, e se a espécie 

desova ou não no reservatório de Três Marias e/ou adjacências (tributários). 

 

Para muitas das espécies capturadas no período de 2001 a 2005 no reservatório 

de Três Marias foram verificadas as porcentagens de peixes em reprodução por 

época do ano. Através de análises macroscópicas para cada época de coleta 

foram considerados dois grupos de peixes por espécie: a) dos indivíduos (machos 

e fêmeas) que se encontravam em atividade reprodutiva (estádios: em maturação 

sexual, maturação avançada e desovado/espermiado) e b) dos indivíduos que se 

encontravam em repouso reprodutivo (estádio: repouso). 

 

5.6.3.4 – ECOLOGIA TRÓFICA 

 

Os dados sobre a ecologia trófica foram baseados na literatura existente e em 

observações de campo. Foram consideradas três guildas tróficas: iliófago ou 

detritívoro (predominância de sedimento), onívoro (alimentação mista: 

invertebrados terrestres, vegetais, invertebrados aquáticos) e carnívoro 

(predominância de peixes) (baseado em Alvim, 1999 e Gomes, 2002). 
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5.6.3.5 – CAPTURAS POR UNIDADE DE ESFORÇO EM NÚMERO E BIOMASSA 

 

A abundância relativa da pesca com redes de emalhar foi determinada através de 

captura por unidade de esforço (CPUE), definida como o somatório do número 

(CPUEn) ou biomassa (CPUEb, em kg) de peixes/100 m2 das redes 

empregadas/14 horas (Santos, 1999). Este procedimento possibilitou 

comparações quantitativas entre espécies, tamanhos de malha e os anos de 

coleta, sendo obtido da seguinte forma: 

∑
=

×=
n

i
EN

1
100/CPUEn  

 

e 

 

∑
=

×=
n

i
EB

1
1,0/CPUEb  

 

onde: 

CPUEn = captura em número em 100 m2 por unidade de esforço; 

CPUEb = captura em biomassa (kg) em 100 m2 por unidade de esforço; 

N = número de peixes capturados para um determinado tamanho de malha; 

n = tamanhos de malha empregados (3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 cm); 

B = biomassa (kg) dos peixes capturados para um determinado tamanho de 

malha; 

E = esforço de pesca para um dado tamanho de malha (área de rede empregada) 

durante o tempo de exposição. 

 

Foram considerados: 
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- Número de peixes capturados/100m2 rede/14h, por tipo de malha e para o 

conjunto das malhas, em relação aos anos amostrados; 

- Biomassa (g) de peixes capturada/100m2 rede/14h, por tipo de malha e 

para o conjunto das malhas, em relação aos anos amostrados; 

- Variação percentual da ictiofauna em abundância quanto a categorias: 

trófica (detritívoro, onívoro e carnívoro), migração (migrador e não migrador) 

(segundo Sato & Godinho, 2003) e origem (nativo e exótico) (segundo Sato & 

Sampaio, 2005) em relação aos anos amostrados; 

- Variação percentual da ictiofauna em biomassa quanto a categorias: trófica 

(detritívoro, onívoro e carnívoro), migração (migrador e não migrador) e origem 

(nativo e exótico) em relação aos anos amostrados. 

 

Utilizaram-se testes estatísticos não paramétricos, para verificar a existência de 

diferença significativa (p<0,05) entre as médias de biomassa e abundância de 

indivíduos. No tratamento de todos os anos (amostras) como um todo, aplicou-se 

o teste Kruskal-Wallis (Anova não paramétrico); para comparar um ano com o 

outro foi aplicado teste de Mann-Withney (ambos testes adequados a qualquer 

tipo de distribuição dos dados) (Langley, 1971). 

 

5.6.3.6 – CONSTÂNCIA 

 

A constância das espécies, que é um índice de freqüência, foi calculada segundo 

Dajoz (1973), através da expressão: 

100
N
nC ×=  

onde: 
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C = constância; 

n = número de coletas em que a espécie foi registrada; 

N = número total de coletas. 

 

Foram atribuídas as seguintes categorias para as espécies coletadas: 

 

Constante = C igual ou maior que 50%; 

Acessória = C menor que 50% e igual ou maior que 25%; 

Acidental ou rara = C menor que 25%. 

 

5.6.3.7 – ÍNDICES DE RIQUEZA, DIVERSIDADE, DOMINÂNCIA E UNIFORMIDADE 

 

Os índices de utilizados foram o de riqueza de Margalef (d), de diversidade 

Shannon (H´) (ou Shannon-Wiener), de dominância de Simpson (D) e de 

uniformidade de Pielou (E). 

 

O número total de espécies capturadas com redes de emalhar foi utilizado como 

indicador da riqueza. Pode-se aplicar o índice de riqueza de Margalef (Odum, 

1985): 

D
Sd
log

1−
=  

onde: 

d = índice de riqueza; 

S = número de espécies capturadas; 

D = densidade total amostral. 

 

O índice de Shannon (H´) é derivado da teoria da informação e se baseia na 

abundância proporcional das espécies. Este índice assume que os indivíduos 

foram amostrados aleatoriamente de uma população virtualmente infinita (Pielou, 
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1975), e que todas as espécies de um determinado ano estão representadas na 

amostra (Magurran, 2004). É influenciado pela riqueza de espécies e por espécies 

raras. É o mais popular dos índices de diversidade empregados em estudos 

ecológicos, estando descrito detalhadamente em Pielou (1975), Hemmert (1982), 

Ludwig & Reynolds (1988) e Magurran (2004), entre outros, e sendo representado 

pela equação: 

∑
=

×−=
n

i
pipiH

1
ln´  

 

onde: 

pi = Ni/N, e é a probabilidade de que um peixe pertença à espécie i de um dado 

ano; 

Ni = número de peixes da espécie i contido nas amostragens de um dado ano; 

N = número total de peixes capturados nas amostragens de um dado ano; 

ln = logaritmo natural. 

 

O índice de Simpson (D) pode ser considerado uma medida de dominância, 

sendo sensível para espécies mais abundantes (Magurran, 2004). Este índice 

está descrito em Magurran (2004), sendo assim representado: 

 

∑
=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−×
−×

=
n

i NN
niniD

1 )1(
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onde: 

ni = número de individuos de uma determinada espécie; 

N = número total de indivíduos. 

 

O índice de equabilidade (E), também chamado índice de uniformidade ou 

igualdade de Pielou (1975), é derivado do índice de Shannon e foi calculada pela 

seguinte fórmula: 
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S
HE

log
´

=  

 

onde: 

S = número total de espécies 

H’ = índice de Shannon. 

 

5.6.3.8 – SIMILARIDADE ICTIOFAUNÍSTICA 

 

A similaridade entre os anos amostrados foi estimada através do índice de 

Jaccard (J) para dados quantitativos, conforme contido em Ludwig & Reynolds 

(1988): 

cba
aJ
++

=  

 

onde: 

a = número de espécies comuns a ambos anos (A e B) a serem comparados; 

b = número de espécies que ocorrem no ano A, mas não ocorrem no ano B; 

c = número de espécies que ocorrem no ano B, mas não ocorrem no ano A. 

 

5.6.4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.6.4.1 – ICTIOFAUNA 

 

Durante as coletas ictiológicas efetuadas no período de 2001 a 2005 com redes 

de emalhar (entre nós de 3 a 16 cm) foi capturado um total de 20.974 peixes o 

que representou uma biomassa de 3.219,5 kg de pescado (Tabela 5.6.2). Neste 

período de 5 anos foram capturadas 48 espécies de peixes, sendo 29 
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Characiformes, 12 Siluriformes, 3 Gymnotiformes e 4 Perciformes (Figura 5.6.2, 

Tabela 5.6.3). 

 
Tabela 5.6.2 – Número e biomassa de peixes capturados através de pesca experimental 

no reservatório de Três Marias, no período de 2001 a 2005. 
 

Ano No de peixes (un) Biomassa (kg) 
2001 2.840 511,2 
2002 5.099 882,4 
2003 4.515 543,4 
2004 3.490 478,0 
2005 5.030 804,5 
Total 20.974 3.219,5  

 

Characiformes
60,4%

Siluriformes
25,0%

Gymnotiformes
6,3%

Perciformes
8,3%

 
 
Figura 5.6.2 – Proporção entre as ordens de peixes capturados por meio de pesca 

experimental no reservatório de Três Marias no período de 2001 a 2005. 
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Tabela 5.6.3 – Lista das espécies capturadas através de pesca experimental no 
reservatório de Três Marias, no período de 2001 a 2005. 

 
Characiformes 
 

Acestrorhynchus britskii Menezes, 1969 (peixe cachorro) 
Acestrorhynchus lacustris (Lütken, 1875) (peixe cachorro) 
Astyanax fasciatus (Cuvier, 1819) (piaba do rabo vermelho) 
Astyanax lacustris (Lütken, 1875) (piaba do rabo amarelo) 
Brycon cephalus (Günther, 1869)* (piraputanga) 
Brycon orthotaenia Günther, 1864 (matrinchã) 
Bryconops affinis (Günther, 1864) (piaba verde) 
Curimatella lepidura (Eigenmann & Eigenmann, 1889) (turrú) 
Hoplias lacerdae Miranda Ribeiro, 1908* (trairão) 
Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) (traíra) 
Leporinus elongatus Valenciennes, 1850 (piau verdadeiro) 
Leporinus piau Fowler, 1941 (piau gordura) 
Leporinus reinhardti Lütken, 1875 (piau três pintas) 
Leporinus taeniatus Lütken, 1875 (piau jejo) 
Metynnis maculatus (Kner, 1858)* (pacuzinho) 
Moenkhausia costae (Steindachner, 1907) (piabinha) 
Myleus micans (Lütken, 1875) (pacu) 
Orthospinus franciscoensis (Eigenmann, 1914) (piabinha) 
Prochilodus argenteus Agassiz, 1829 (curimatã pacu) 
Prochilodus costatus Valenciennes, 1850 (curimatã pioa) 
Pygocentrus piraya (Cuvier, 1819 (piranha) 
Roeboides xenodon (Reinhardt, 1851) (piabinha) 
Salminus hilarii Valenciennes, 1850 (dourado branco) 
Salminus sp (dourado) 
Schizodon knerii (Steindachner, 1875) (piau branco) 
Serrasalmus brandti (Lütken, 1875) (pirambeba) 
Steindachnerina elegans (Steindachner, 1875) (saguirú) 
Tetragonopterus chalceus Spix & Agassiz, 1829 (piaba rapadura) 
Triportheus guentheri (Garman, 1890) (piaba facão) 

 
Siluriformes 
 

Bergiaria westermanni (Lütken, 1874) (mandizinho) 
Cephasilurus fowleri Haseman, 1911 (peixe sapo) 
Franciscodoras marmoratus (Reinhardt, 1874) (serrudo) 
Hoplosternum littorale (Hancock, 1828)* (tamoatá) 
Hypostomus francisci (Lütken, 1874) (cascudo) 
Lophiosilurus alexandri Steindachner, 1877 (pacamã) 
Pimelodus maculatus La Cepède, 1803 (mandi amarelo) 
Pimelodus sp (mandi branco) 
Pseudoplatystoma corruscans (Spix & Agassiz, 1829) (surubim) 
Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824) (bagre) 
Rhinelepis aspera Spix & Agassiz, 1829 (cascudo preto) 
Trachelyopterus galeatus (Linnaeus, 1766) (cangati) 

 
Gymnotiformes 
 

Eigenmannia virescens (Valenciennes, 1842) (sarapó) 
Gymnotus carapo Linnaeus, 1758 (sarapó) 
Sternopygus macrurus (Bloch & Schneider, 1801) (sarapó) 
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Perciformes 
 

Cichla monoculus Spix & Agassiz, 1831* (tucunaré) 
Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)* (tilápia do Nilo) 
Pachyurus francisci (Cuvier, 1830) (corvina) 
Pachyurus squamipennis Agassiz, 1831 (corvina) 

 
* Espécie exótica 
 

Mais recentemente Sato & Sampaio (2005), baseando-se na literatura existente 

sobre a ictiofauna da região do alto São Francisco, listaram cerca de 60 espécies 

de peixes para o reservatório de Três Marias. Portanto além das 48 espécies 

coletadas no presente trabalho, foram citadas para o reservatório de Três Marias 

as espécies Anchoviella vaillanti (Steindachner, 1908) (manjubinha), 

Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) (carpa capim), Cyprinus carpio 

Linnaeus, 1758 (carpa comum), Leporellus vittatus (Valenciennes, 1850) (piau 

rola), Leporinus obtusidens (Valenciennes, 1836) (piapara), Characidium 

fasciatum Reinhardt, 1866 (piabinha), Colossoma macropomum (Cuvier, 1818) 

(tambaqui), Hemigrammus marginatus Ellis, 1911 (piabinha), Piaractus 

mesopotamicus (Holmberg, 1887) (pacu caranha), Conorhynchos conirostris 

(Valenciennes, 1840) (pirá), Hoplosternum littorale (Hancock, 1828) (tamuatá), 

Pimelodella vittata (Lütken, 1874) (mandizinho), Clarias gariepinus (Burchell, 

1822) (bagre africano), Pamphorichthys hollandi (Henn, 1916) (barrigudinho) e 

Crenicichla lepidota Heckel, 1840 (João bôbo). 

 

Vários trabalhos listaram espécies de peixes da região do Alto São Francisco: 

Britski et al. (1988), Sato et al. (1987), CODEVASF (1988), Alves (1995), Casatti & 

Castro (1998) e Boschi (2001). Britski et al. (1988) elaboraram o “Manual de 

identificação de peixes da região de Três Marias: com chaves de identificação 

para os peixes da bacia do São Francisco”, no qual foram descritas 73 espécies 



 

187

de peixes. Sato et al. (1987) estudando a ictiofauna de lagoas marginais do rio 

São Francisco entre Iguatama e Dores do Indaiá coletaram 37 espécies de 

peixes. Em 1988 foi efetuado um levantamento da ictiofauna no rio São Francisco 

entre Três Marias e Pirapora, onde foram catalogadas 100 espécies (CODEVASF, 

1988). Alves (1995) identificou um total de 21 espécies de peixes no reservatório 

de Cajuru (rio Pará). Casatti & Castro (1998) identificaram 21 espécies de peixes 

no rio São Francisco, próximo à nascente. Boschi (2001) identificou 38 espécies 

de peixes no rio São Francisco, entre a barragem de Três Marias e a barra do Rio 

de Janeiro. 

 

Sato & Sampaio (2005) citaram a ocorrência de 127 espécies de peixes para a 

região do Alto São Francisco e 63 espécies para o reservatório de Três Marias 

(49,6% do total das espécies registradas no Alto São Francisco). No presente 

trabalho foram coletadas 48 espécies de peixes, isto é, 76,2% do total citado para 

o reservatório de Três Marias, e 37,8% do total registrado para o Alto São 

Francisco. 

 

Das 63 espécies registradas no reservatório de Três Marias, 12 são exóticas, ou 

seja, 19%: carpa capim Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844), carpa 

comum Cyprinus carpio Linnaeus, 1758, tambaqui Colossoma macropomum 

(Cuvier, 1818), pacu caranha Piaractus mesopotamicus (Holmberg, 1887), 

tamuatá Hoplosternum littorale (Hancock, 1828), trairão Hoplias lacerdae Miranda 

Ribeiro, 1908, barrigudinho Pamphorichthys hollandi, tucunaré Cichla monoculus 

Spix & Agassiz, 1831, bagre africano Clarias gariepinus (Burchell, 1822), 

pacuzinho Metynnis maculatus (Kner, 1858), tilápia do Nilo Oreochromis niloticus 
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(Linnaeus, 1758) e piraputanga Brycon cephalus (Günther, 1869). Apesar do 

número de espécies exóticas registradas no reservatório de Três Marias ser 

relativamente grande, ressalva-se que em alguns casos só houve captura de um 

a três exemplares como para carpa capim, carpa comum, tambaqui, pacu 

caranha, bagre africano e piraputanga. 

 

No atual trabalho, das 48 espécies de peixes capturadas, 42 eram nativas 

(87,5%) e 6 eram exóticas (12,5%): tamuatá, trairão, tucunaré, tilápia do Nilo, 

pacuzinho e piraputanga. Das espécies exóticas, o pacuzinho, a tilápia do Nilo, o 

trairão e o tucunaré já estabeleceram no reservatório de Três Marias. O 

pacuzinho apesar de aparecer somente à cerca de dois anos, está tendo uma 

expansão espantosa. O tucunaré nestes últimos anos tem sido um dos peixes 

mais abundantes na pesca artesanal e o principal peixe na pesca esportiva. O 

trairão e a tilápia do Nilo também têm sido capturados na pesca artesanal. Como 

organismo forrageiro no reservatório de Três Marias, salienta-se a grande 

expansão do camarão “sossego” Macrobrachium jelskii (identificado pela Dra. 

Lídia Miyako Yoshii Oshiro, do Instituto de Zootecnia da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro). 

 

Alguns peixes do São Francisco estão na lista de espécies ameaçadas de 

extinção como o cascudo preto, o pirá, o dourado, o surubim e o matrinchã (Lins 

et al., 1997). Através da Instrução Normativa no5, do Ministério do Meio Ambiente, 

de 21 de maio de 2004, o pirá foi considerado ameaçado de extinção, estando, 

portanto, proibida a sua captura. 
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No período de 2001 a 2005 não foram registrados exemplares de pirá 

Conorhynchos conirostris (Valenciennes, 1840). Os últimos registros feitos por 

nós para o reservatório de Três Marias foram: a) em 04.07.1987: exemplar fêmea 

com 100 cm de comprimento total e 13,1 kg de peso corporal (capturado pelo 

pescador artesanal Antônio Terezzo), e b) em 09.12.1992: exemplar fêmea com 

97 cm de comprimento total e peso corporal de 11,7 kg (capturado pelo pescador 

artesanal Isaias Alves da Silva). 

 

Um programa de peixamento da CODEVASF (Estação de Hidrobiologia e 

Piscicultura de Três marias) teve início em meados da década de 1980 e partir de 

então têm sido utilizados alevinos das espécies P. argenteus (curimatã pacu), P. 

costatus (curimatã pioa), B. ortothaenia (matrinchã), Salminus sp. (dourado), L. 

elongatus (piau verdadeiro), P. corruscans (surubim) e L. alexandri (pacamã), 

através do qual foram liberados cerca de 8 milhões de alevinos com tamanhos de 

5 a 20 cm em vários riachos, rios e reservatórios (Cajuru, Gafanhoto e Três 

Marias) do Alto São Francisco. 

 

Na década de 1980, B. ortothaenia (matrinchã) não mais ocorria no reservatório 

de Três Marias (a espécie estava extinta na bacia do São Francisco, a montante 

da barragem de Três Marias); outras espécies como o Salminus sp. (dourado), P. 

corruscans (surubim) e L. alexandri (pacamã) eram raras. Sato & Sampaio (2005) 

demonstraram através de dados de pesca experimental que as espécies 

utilizadas em peixamento tiveram aumentos significativos quando se compararam 

os períodos de 1981-1983 (antes da atividade de peixamento) e 2001-2003 (15 a 
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17 anos após o início de peixamento), salientando-se que esta atividade é 

praticada anualmente (Tabelas 5.6.4 e 5.6.5). 

 
Tabela 5.6.4 – A pesca no reservatório de Três Marias, utilizando-se redes de espera 

com malhas de 10cm, nos períodos de 1981-1983 e 2001-2003* 
 
 Número de peixes capturados / 100m2 de redes  
Espécie 1981-1983* 2001-2003* Aumento (%) 
Curimatã pioa 0,260 0,574 127,69 
Curimatã pacu 0,021 0,120 471,43 
Piau verdadeiro 0,038 0,078 102,63 
Dourado 0,004 0,031 900,00 
Matrinchã nc 0,006  
Surubim nc 0,023  
Pacamã nc 0,011  

* Foram utilizadas cerca de 25.000 m2 de redes, por um período médio de 14h. 
nc = não capturado. 
Fonte: Sato & Sampaio (2005). 
 
Tabela 5.6.5 – A pesca no reservatório de Três Marias, utilizando-se redes de espera 

com malhas de 12cm, nos períodos de 1981-1983 e 2001-2003* 
 
 Número de peixes capturados / 100m2 de redes  
Espécie 1981-1983* 2001-2003* Aumento % 
Curimatã pioa 0,122 0,267 118,85 
Curimatã pacu 0,024 0,155 545,83 
Piau verdadeiro 0,014 0,038 178,57 
Dourado 0,004 0,034 750,00 
Matrinchã nc 0,010  
Surubim nc 0,005  
Pacamã nc 0,005  

* Foram utilizadas cerca de 25.000m2 de redes, por um período médio de 14h. 
nc = não capturado. 
Fonte: Sato & Sampaio (2005). 
 

5.6.4.2 – BIOLOGIA REPRODUTIVA 

 

As características reprodutivas dos peixes capturados no reservatório de Três 

Marias no período de 2001-2005 (condição de ser migradora ou não, época e tipo 

de reprodução, se reproduz no reservatório de Três Marias ou não) estão 

apresentadas na Tabela 5.6.6. 
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Analisando as informações contidas nessa tabela, nota-se que das 48 espécies 

capturadas no reservatório de Três Marias em 2001-2005, 39 (81,25%) 

apresentam condições de reprodução neste ambiente e/ou nas adjacências 

(tributários), ou seja, a grande maioria das espécies. Verifica-se também que a 

grande maioria (81,25%) das espécies reproduz principalmente no período das 

chuvas. Dez espécies (20,83%) têm capacidade de reprodução praticamente 

durante o ano todo: B. affinis (piaba verde), A. britskii (peixe cachorro), A. lacustris 

(peixe cachorro), P. piraya (piranha), S. brandti (pirambeba), P. francisci (corvina), 

P. squamipennis (corvina), C. monoculus (tucunaré) e M. maculatus (pacuzinho). 
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Tabela 5.6.6 – Informações sobre a biologia reprodutiva de peixes do reservatório de Três Marias. 
 

Espécie Época de reprodução Tipo de 
desova Piracema Desova na 

represa# Referências 

A. bimaculatus Outubro a abril Parcelado Não Sim Sato (1999), Drummond et al. (2000) 
A. britskii Julho a abril, com pico no 

verão 
Parcelado Não Sim Observação de campo (n.publ.) 

A. fasciatus Novembro a março Parcelado Não Sim Observação de campo (n.publ.) 
A. lacustris Julho a marco, com pico 

no verão 
Parcelado Não  Sim Bazzoli (1985), Bazzoli & Godinho (1991) 

B. affinis Ano todo, com pico no 
verão 

Parcelado Não Sim Andrade (1999), Andrade et al. (2001) 

B. cephalus     Sem informações 
B. orthotaenia Novembro a fevereiro Total Sim Não Sato et al. (1997b), Nogueira (2000) 
B. westermanni Novembro a fevereiro Parcelado? Não Sim Observação de campo (n.publ.) 
C. fowleri Outubro a fevereiro  Não Sim Observação de campo (n.publ.) 
C. lepidura Dezembro a junho Total Não Sim Andrade (1990) 
C. monoculus Ano todo, com pico no 

verão 
Parcelado Não Sim Magalhães et al. (1996) 

E. virescens Novembro a fevereiro Parcelado Não Sim Observação de campo (n.publ.) 
F. marmoratus Novembro a fevereiro Parcelado Não Sim Observação de campo (n.publ.) 
G. carapo Novembro a fevereiro Parcelado Não Sim Observação de campo (n.publ.) 
H. francisci Outubro a fevereiro Parcelado Não Sim Observação de campo (n.publ.) 
H. lacerdae Agosto a abril Parcelado Não  Sim Bazzoli et al. (2002, 2003), Cunha et al. (2005), Salvador 

et al.  (2005) 
H. littorale Outubro a fevereiro Parcelado Não Sim Observação de campo (n.publ.) 
H. malabaricus Agosto a abril Parcelado Não  Sim Bazzoli et al. (2002, 2003), Salvador et al. (2005) 
L. alexandri Setembro a fevereiro Parcelado Não Sim Sato & Godinho (1999) 
L. elongatus Novembro a janeiro Total Sim Não Domingos et al. (2005) 
L. piau Novembro a fevereiro Total Não Sim Santos (1986), Tavares (1986), Tavares & Godinho 

(1994) 
L. reinhardti Janeiro a fevereiro Total Não Sim Rizzo et al. (1996), Domingos et al. (2005) 
L. taeniatus Novembro a fevereiro Total Não Sim Sato (1999), Padilha (2003), Santos et al. (2005) 
M. costae Outubro a fevereiro Parcelado Não Sim Observação de campo (n.publ.) 
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Espécie Época de reprodução Tipo de 
desova Piracema Desova na 

represa# Referências 

M. maculatus Ano todo, com pico no 
verão 

Parcelado Não Sim Pereira et al. (2005) 

M. micans Outubro a fevereiro Parcelado Não Sim Observação de campo (n.publ.) 
O. franciscoensis Outubro a fevereiro Parcelado Não Sim Observação de campo (n.publ.) 
O. niloticus Ano todo, com pico no 

verão 
Parcelado Não Sim Observação de campo (n.publ.) 

P. argenteus Novembro a janeiro Total Sim Não Santos & Barbieri (1991), Sato et al. (1996), Sato & 
Godinho (1999), Bazzoli et al. (2002) 

P. corruscans Novembro a janeiro Total Sim Não Sato et al. (1997a) 
P. costatus Novembro a janeiro Total Sim Não Bazzoli et al. (2002), Arantes et al. (2002) 
P. francisci Ano todo, com pico no 

verão 
Parcelado? Não Sim Observação de campo (n.publ.) 

P. maculatus Novembro a fevereiro Parcelado? Não Sim Oliveira Júnior (2002) 
P. piraya Ano todo, com pico no 

verão 
Parcelado Não Sim Ferreira et al. (1996), Cruz et al. (1996), Drumond et al. 

(2005) 
P. squamipennis Ano todo, com pico no 

verão 
Parcelado? Não Sim Andrade et al. (1996) 

Pimelodus sp  Novembro a fevereiro Parcelado? Não Sim Observação de campo (n.publ.) 
R. aspera     Sem observações 
R. quelen Outubro a fevereiro Parcelado Não Sim Observação de campo (n.publ.) 
R. xenodon Outubro a fevereiro Parcelado Não Sim Cangussu et al. (1996) 
S. brandti Ano todo, com pico no 

verão 
Parcelado Não Sim Teles (1989), Drumond et al (2005) 

S. elegans Outubro a fevereiro Parcelado Não Sim Alves (1989) 
S. hilarii Outubro a fevereiro Total Sim Não Godinho (1984), Andrade et al. (1985) 
S. knerii Outubro a abril Parcelado Não Sim Godinho (1984), Ferreira (1986), Ferreira & Godinho 

(1990), Sato & Godinho (1999) 
S. macrurus Novembro a fevereiro Parcelado Não Sim Observação de campo (n.publ.) 
Salminus sp  Novembro a janeiro Total Sim Não Godinho (1984), Sato et al. (1997c), Sato & Godinho 

(1999), Issac Júnior (1999)  
T. chalceus Ano todo, com pico no 

verão 
Parcelado Não Sim Ricardo et al. (1998) 
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Espécie Época de reprodução Tipo de 
desova Piracema Desova na 

represa# Referências 

T. galeatus) Novembro a fevereiro Parcelado Não Sim Observação de campo (n.publ.) 
T. guentheri Novembro a fevereiro Parcelado Não Sim Godinho (1991, 1994) 
# Reproduz na represa e/ou nas adjacências (tributários). 
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Nas Figuras 5.6.3, 5.6.4, 5.6.5 e 5.6.6 estão apresentadas a percentagem de 

peixes em atividade reprodutiva de 27 espécies do reservatório de Três Marias. 

Salienta-se que “em atividade reprodutiva” não significa necessariamente que 

uma determinada espécie esteja reproduzindo no reservatório (v. Tabela 5.6.6). 

 

0
20
40
60
80

100 a

P
er

ce
nt

ag
em

 (%
)

0
20
40
60
80

100
b

P
er

ce
nt

ag
em

 (%
)

0
20
40
60
80

100 c

P
er

ce
nt

ag
em

 (%
)

0
20
40
60
80

100
d

P
er

ce
nt

ag
em

 (%
)

0
20
40
60
80

100
e

Pe
rc

en
ta

ge
m

 (%
)

0
20
40
60
80

100
f

P
er

ce
nt

ag
em

 (%
)

Fevereiro Maio Agosto Novembro
0

20
40
60
80

100 g

P
er

ce
nt

ag
em

 (%
)

 
 
Figura 5.6.3 – Porcentagem de exemplares de (a) A. britskii (b) A. lacustris (c) B. affinis, 

(d) S. elegans, (e) C. lepidura, (f) E. virescens e (g) T. guentheri em 
atividade reprodutiva no reservatório de Três Marias durante o período de 
2001 a 2005. ■ Média, I desvio padrão. 
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Figura 5.6.4 – Porcentagem de exemplares de (a) H. laceradae, (b) H. malabaricus, (c) L. 

piau (d) L. reinhardti, (e) S. knerii, (f) T. chalceus e (g) A. fasciatus em 
atividade reprodutiva no reservatório de Três Marias durante o período de 
2001 a 2005. ■ Média, I desvio padrão. 
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Figura 5.6.5 – Porcentagem de exemplares de (a) F. marmoratus, (b) A. bimaculatus, (c) 

O. franciscoensis (d) M. maculatus, (e) P. francisci, (f) P. squamipennis e 
(g) C. monoculus em atividade reprodutiva no reservatório de Três Marias 
durante o período de 2001 a 2005. ■ Média, I desvio padrão. 

P
ei

xe
s 

em
 a

tiv
id

ad
e 

re
pr

od
ut

iv
a 

(%
) 



 

 198

 

0

10

20

30 a

Pe
rc

en
ta

ge
m

 (%
)

0
5

10
15
20 b

P
er

ce
nt

ag
em

 (%
)

0
5

10
15
20 c

Pe
rc

en
ta

ge
m

 (%
)

0
10
20
30
40 d

P
er

ce
nt

ag
em

 (%
)

0
10
20
30
40 e

P
er

ce
nt

ag
em

 (%
)

Fevereiro Maio Agosto Novembro
0
5

10
15
20

f

Pe
rc

en
ta

ge
m

 (%
)

 
 
Figura 5.6.6 – Porcentagem de exemplares de (a) P. costatus, (b) P. argenteus, (c) L. 

elongatus (d) P. piraya, (e) S. brandtii e (f) P. maculatus em atividade 
reprodutiva no reservatório de Três Marias durante o período de 2001 a 
2005.  ■ Média, I desvio padrão. 

 

 
 

 
 

P
ei

xe
s 

em
 a

tiv
id

ad
e 

re
pr

od
ut

iv
a 

(%
) 



 

 199

5.6.4.3 – ECOLOGIA TRÓFICA 

 

A “classificação” das espécies capturadas no reservatório em 2001-2005 quanto 

as guildas tróficas (detritívora, onívora ou carnívora) está apresentada na Tabela 

5.6.7. 

 

Tabela 5.6.7 – Guildas tróficas de peixes do reservatório de Três Marias. 
 

Espécie Alimentação Referências 

A. britskii Carnívoro Menin & Mimura (1993b), Gomes (2002), Peret 

(2004) 

A. fasciatus Onívoro Gravitol & Menin (1992), Alvim (1999) 

A. lacustris Carnívoro Catella & Torres (1984), Alvim (1999), Gomes 

(2002) 

A.bimaculatus Onívoro Alvim (1999), Alvim & Peret (2004) 

B. affinis Onívoro Gomes (2002), Gomes & Verani (2003) 

B. cephalus Onívoro Observação de campo (n.publ.) 

B. orthotaenia Onívoro Menin & Mimura (1993a), Alvim (1999) 

B. westermanni Onívoro Alvim (1999), Alvim & Peret (2004) 

C. fowleri Carnívoro Observação de campo (n.publ.) 

C. lepidura Iliófago Alvim (1999), Gomes (2002) 

C. monoculus Carnívoro Gomes (2002), Gomes & Verani (2003) 

E. virescens Onívoro Alvim (1999), Alvim & Peret (2004) 

F. marmoratus Onívoro Observação de campo (n.publ.) 

G. carapo Onívoro Observação de campo (n.publ.) 

H. francisci Iliófago Alvim (1999), Alvim & Peret (2004) 

H. lacerdae Carnívoro Alvim (1999), Alvim & Peret (2004) 

H. littorale Onívoro Observação de campo (n.publ.) 

H. malabaricus Carnívoro  Faccio & Torres (1986), Alvim (1999) 

L. alexandri Carnívoro Alvim (1999), Alvim & Peret (2004) 

L. elongatus Onívoro Alvim (1999), Alvim & Peret (2004) 

L. piau Onívoro Alvim (1999), Gomes (2002), Gomes & Verani 

(2003) 

L. reinhardti Onívoro Menin & Mimura (1993a), Alvim (1999) 



 

 200

Espécie Alimentação Referências 

L. taeniatus Onívoro Alvim (1999), Alvim & Peret (2004) 

M. costae Onívoro Observação de campo (n.publ.) 

M. maculatus Onívoro Observação de campo (n.publ.) 

M. micans Onívoro Observação de campo (n.publ.) 

O. franciscoensis Onívoro Observação de campo (n.publ.) 

O. niloticus Onívoro Observação de campo (n.publ.) 

P. argenteus Iliófago Menin & Mimura (1993a), Alvim (1999) 

P. corruscans Carnívoro Alvim (1999), Alvim & Peret (2004) 

P. costatus Iliófago Menin & Mimura (1993a), Alvim (1999) 

P. francisci Carnívoro Alvim (1999), Gomes (2002), Gomes & Verani 

(2003) 

P. maculatus Onívoro Alvim (1999), Gomes (2002), Gomes & Verani 

(2003) 

P. piraya Carnívoro Alvim (1999), Gomes (2002), Peret (2004) 

P. squamipennis Carnívoro Mourão & Torres (1984), Alvim (1999), Gomes 

(2002) 

Pimelodus sp. Onívoro Menin & Mimura (1993b), Alvim (1999) 

R. aspera Iliófago Observação de campo (n.publ.) 

R. quelen Onívoro Observação de campo (n.publ.) 

R. xenodon Onívoro Observação de campo (n.publicado) 

S. brandti Carnívoro Alvim (1999), Gomes (2002), Peret (2004) 

S. elegans Iliófago Castro & Torres (1984), Alvim (1999) 

S. hilarii Carnívoro Observação de campo (n.publ.) 

S. knerii Onívoro Botelho (1983), Alvim (1999), Alvim & Peret 

(2004) 

S. macrurus Onívoro Observação de campo (n.publ.) 

Salminus sp. Carnívoro Alvim (1999), Alvim & Peret (2004) 

T. chalceus Onívoro Alvim (1999), Gomes (2002) 

T. galeatus Onívoro Alvim (1999), Alvim & Peret (2004) 

T. guentheri Onívoro Gravitol & Menin (1992), Alvim (1999), Gomes 

(2002) 

Obs.: n.publ. = não publicado 
 

Das 48 espécies capturadas, 6 (12,5%) são detritívoras (iliófagas), 28 (58,3%) são 

onívoras e 14 (29,2%) são carnívoras (Figura 5.6.7). Se considerarmos a relação 
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de não carnívoros (detritívoras + onívoras) e de carnívoros, esta proporção seria 

de 34 (70,8%) espécies não carnívoras para 14 (29,2%) de carnívoras. 

Onívoros
58,3%

Carnívoros
29,2%

Detritívoros
12,5%

 
 
Figura 5.6.7 – Proporção das espécies de peixes capturadas, quanto as guildas tróficas, 

no reservatório de Três Marias no período de 2001 a 2005. 
 

5.6.4.4 – CAPTURAS POR UNIDADE DE ESFORÇO EM NÚMERO E BIOMASSA 

 

As capturas por unidade de esforço (considerando-se o conjunto das redes de 

emalhar, malhas de 3 a 16 cm) em número de peixes considerando as médias 

dos 5 anos analisados (2001 a 2005), demonstraram que as espécies mais 

representativas foram C. lepidura (turrú), A. britskii (peixe cachorro), T. guentheri 

(piaba facão), L. reinhardti (piau três pintas), S. brandti (pirambeba), T. chalceus 

(piaba rapadura), A. lacustris (peixe cachorro), Pimelodus sp. (mandi branco) e A. 

fasciatus (piaba do rabo vermelho); em relação à biomassa as mais 

representativas foram C. lepidura (turrú), A. britskii (peixe cachorro), T. guentheri 

(piaba facão), L. reinhardti (piau três pintas), S. brandti (pirambeba), A. lacustris 

(peixe cachorro), P. squamipennis (corvina), P. costatus (curimatã pioa) e P. 

argenteus (curimatã pacu) (Figura 5.6.8). Nota-se que em relação às capturas em 

número de peixes as espécies mais representativas foram em geral de pequeno 
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porte; já em relação à biomassa verifica-se que os peixes mais representativos 

foram de pequeno porte e alguns de grande porte, com destaque para P. 

squamipennis (corvina), P. costatus (curimatã pioa) e P. argenteus (curimatã 

pacu). 

 

020406080100

C. lepidura

A. britskii

T. guentheri

L. reinhardti

S. brandti

A. lacustris

T. chalceus

Pimelodus sp.

L. piau

A. fasciatus

P.argenteus

O. franciscoensis

E. virescens

B. affinis

P. squamipennis

S. knerii

P. piraya

P. costatus

S. elegans

B. orthotaenia

Outras

CPUEn (ind./100m2/14h)

0 1 2 3 4 5
CPUEB (kg/100m2/14h)

 
Figura 5.6.8 – Capturas por unidade de esforço médias em abundância - CPUEn (A) e 

em biomassa - CPUEb (B), obtidas da ictiofauna do reservatório de Três 
Marias no período de 2001 a 2005, através de pesca experimental. 
Outras: A. bimaculatus, B. cephalus, B. westermanni, C. fowleri, C. 
monoculus, F. marmoratus, G. carapo, H. francisci, H. lacerdae, H. 
littorale, H. malabaricus, L. alexandri, L. elongatus, L. taeniatus, M. 
costae, M. maculatus, M. micans, O. niloticus, P. corruscans, P. francisci, 
P. maculatus, R. quelen, R. xenodon, R.aspera, S. hilarii, S. macrurus, 
Salminus sp., T. galeatus. 

 

Em relação aos rendimentos das redes de emalhar (capturas por unidade de 

esforço) por tipo de malha, verificou-se que as redes de malhas melhores 

capturaram mais indivíduos e mais biomassa do que as de malhas maiores, ou 

seja, quanto maior foi a malha menor foi a produção capturada. Destaque para as 
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redes de malha 4 cm que capturaram mais peixes e mais biomassa que todas as 

outras (Figuras 5.6.9 e 5.6.10). Salienta-se que as redes de malhas menores 

capturaram os peixes de pequeno porte, que representaram a maior parcela no 

conjunto das capturas. 
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Figura 5.6.9 – Capturas por unidade de esforço em abundância - CPUEn (média ± desvio 

padrão) por tipo de malha da ictiofauna do reservatório de Três Marias 
durante o período de 2001 a 2005, através de pesca experimental. ■ 
Média, I desvio padrão. 
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Figura 5.6.10 – Capturas por unidade de esforço em biomassa - CPUEb (média ± desvio 

padrão) por tipo de malha da ictiofauna do reservatório de Três Marias 
durante o período de 2001 a 2005, através de pesca experimental. ■ 
Média, I desvio padrão. 
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Observou-se quanto a CPUEn, através de Anova existir diferença significativa 

entre as diferentes malhas; ao passo que através do teste de Mann-Whitney não 

se observou diferença significativa apenas entre as malhas 3 e 4, 3 e 5, e entre 4 

e 5 (Tabela 5.6.8). 

 

Quanto a CPUEb, através de Anova e do teste de Mann-Whitney, também 

verificou-se a existência de diferença significativa entre as diferentes malhas 

(Tabela 5.6.9). 

Tabela 5.6.8 – Resultados obtidos dos testes estatísticos (Kruskal-Wallis e Mann-
Whitney) quanto a CPUEn das diferentes malhas utilizadas na captura 
da ictiofauna do reservatório de Três Marias durante o período de 2001 
a 2005, através de pesca experimental. 

 
Anova entre todas as malhas (Teste Kruskal-Wallis): p < 0,0001 

 
Combinações entre malhas valores de p (de Mann-Whitney): 

 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14 
M4 0,2000         
M5 0,8857 0,1143        
M6 0,0286 0,0286 0,0286       
M7 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286      
M8 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286     

M10 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286    
M12 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286   
M14 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286  
M16 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286

 
Combinações entre malhas valores de U (de Mann-Whitney): 

 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14 
M4 3,00         
M5 7,00 2,00        
M6 0,00 0,00 0,00       
M7 0,00 0,00 0,00 0,00      
M8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

M10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
M12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
M14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
M16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Tabela 5.6.9 – Resultados obtidos dos testes estatísticos (Kruskal-Wallis e Mann-
Whitney) quanto a CPUEb das diferentes malhas utilizadas na captura 
da ictiofauna do reservatório de Três Marias durante o período de 2001 
a 2005, através de pesca experimental. 

 
Anova entre todas as malhas (Teste Kruskal-Wallis): p < 0,0001 

 
Combinações entre malhas valores de p (de Mann-Whitney): 

 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14 
M4 0,2000         
M5 0,8857 0,1143        
M6 0,0286 0,0286 0,0286       
M7 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286      
M8 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286     

M10 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286    
M12 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286   
M14 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286  
M16 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286

 
Combinações entre malhas valores de U (de Mann-Whitney): 

 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14 
M4 3,00         
M5 7,00 2,00        
M6 0,00 0,00 0,00       
M7 0,00 0,00 0,00 0,00      
M8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

M10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
M12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
M14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
M16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

Nas Figuras 5.6.11 e 5.6.12 estão representadas as variações nos 5 anos (2001 a 

2005) analisados das capturas por unidade de esforço em número de indivíduos e 

em biomassa (considerando-se o conjunto das redes de malhas 3 a 16 cm). 
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Figura 5.6.11 – Capturas por unidade de esforço em abundância do conjunto de redes de 

diferentes malhas - CPUEn (média ± desvio padrão) da ictiofauna do 
reservatório de Três Marias durante o período de 2001 a 2005, através 
de pesca experimental. ■ Média, I desvio padrão. 
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Figura 5.6.12 – Capturas por unidade de esforço em biomassa do conjunto de redes de 

diferentes malhas - CPUEb (média ± desvio padrão) da ictiofauna do 
reservatório de Três Marias durante o período de 2001 a 2005, através 
de pesca experimental. ■ Média, I desvio padrão. 

 

Apesar de pequenas flutuações nos valores obtidos, não houve diferença 

significativa entre os diferentes anos, quando comparou através dos testes 

Kruskal-Wallis e Mann-Whitney, tanto a variação da CPUEn quanto da CPUEb do 

conjunto de redes de diferentes malhas no período de 2001 a 2005. 
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Nas Tabelas 5.6.10 e 5.6.11 estão apresentadas as proporções (percentagens) 

entre peixes onívoros, detritívoros e carnívoros, em relação à biomassa e a 

abundância, no período de 2001 a 2005 (considerando-se o conjunto das redes 

de malhas 3 a 16 cm). Nota-se que os peixes onívoros representaram maior 

percentagem tanto em densidade como em biomassa. Se considerarmos a 

relação peixes não carnívoros/carnívoros, o primeiro grupo representou em geral 

o dobro do segundo. 

 
Tabela 5.6.10 – Variação percentual da abundância de peixes onívoros, detritívoros e 

carnívoros coletados no reservatório de Três Marias, no período de 
2001-2005, através de pesca experimental. 

 
Ano Onívoros (%) Detritívoros (%) Carnívoros (%) Total (%) 
2001 33,10 38,74 28,16 100,00 
2002 32,79 21,13 46,08 100,00 
2003 35,88 21,65 42,47 100,00 
2004 40,46 17,29 42,25 100,00 
2005 50,22 15,23 34,55 100,00 

2001-2005 38,47 22,09 39,44 100,00  
 

Tabela 5.6.11 – Variação percentual da biomassa de peixes onívoros, detritívoros e 
carnívoros coletados no reservatório de Três Marias, no período de 
2001-2005, através de pesca experimental. 

 
Ano Onívoros (%) Detritívoros (%) Carnívoros (%) Total (%) 
2001 50,94 24,00 25,06 100,00 
2002 42,80 20,73 36,47 100,00 
2003 43,43 24,68 31,89 100,00 
2004 52,36 15,65 31,99 100,00 
2005 70,24 9,42 20,34 100,00 

2001-2005 51,80 18,72 29,48 100,00  
 

Nas Figuras 5.6.13 e 5.6.14, verificam-se as variações das porcentagens de 

peixes detritívos, onívoros e carnívoros considerando-se a densidade de 

indivíduos e a biomassa durante o período de 2001 a 2005.  
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Figura 5.6.13 – Proporção entre abundância do conjunto de redes de diferentes malhas - 

CPUEn (média ± desvio padrão) das categorias tróficas da ictiofauna do 
reservatório de Três Marias durante quatro períodos de 2001 a 2005, 
através de pesca experimental: (a) omnívoros, (b) detritívoros e (c) 
carnívoros. ■ Média, I desvio padrão. 
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Figura 5.6.14 – Proporção entre biomassa do conjunto de redes de diferentes malhas - 

CPUEb (média ± desvio padrão) das categorias tróficas da ictiofauna do 
reservatório de Três Marias durante quatro períodos de 2001 a 2005, 
através de pesca experimental: (a) omnívoros, (b) detritívoros e (c) 
carnívoros. ■ Média, I desvio padrão. 

 

Quando comparou através dos testes Kruskal-Wallis e Mann-Whitney, a variação 

da proporção da CPUEn e da CPUEb, do conjunto de redes de diferentes malhas, 

de cada categoria trófica não ocorreu diferença significativa entre os períodos 

considerando os cinco anos amostrados. 
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Nas Tabelas 5.6.12 e 5.6.13 estão apresentadas as proporções (percentagens) 

entre peixes migradores e não migradores, em relação à biomassa e densidade, 

no período de 2001-2005 (considerando-se o conjunto das redes de malhas 3 a 

16 cm). Os peixes migradores foram representados, tanto quanto a abundância 

como quanto à biomassa, principalmente pelas espécies curimatã pacu (P. 

argenteus), curimatã pioa (P. costatus) e matrinchã (B. ortothaenia). As 

porcentagens dos peixes não migradores (40 espécies = 83,3%), tanto quanto a 

abundância como quanto à biomassa, foram tremendamente superiores aos dos 

peixes migradores (8 espécies = 16,7%). 

 
Tabela 5.6.12 – Variação percentual abundância de peixes migradores e não migradores 

coletados no reservatório de Três Marias, no período de 2001-2005, 
através de pesca experimental. 

 
Ano Migradores (%) Não migradores (%) Total (%) 
2001 31,98 68,02 100,00 
2002 11,17 88,83 100,00 
2003 9,60 90,40 100,00 
2004 17,01 82,99 100,00 
2005 18,14 81,86 100,00 

2001-2005 17,58 82,42 100,00  
 

Tabela 5.6.13 – Variação percentual da biomassa de peixes migradores e não 
migradores coletados no reservatório de Três Marias, no período de 
2001-2005, através de pesca experimental. 

 
Ano Migradores (%) Não migradores (%) Total (%) 
2001 2,95 97,05 100,00 
2002 1,27 98,73 100,00 
2003 1,75 98,25 100,00 
2004 2,19 97,81 100,00 
2005 2,57 97,43 100,00 

2001-2005 2,05 97,95 100,00  
 

As variações das porcentagens de peixes migradores e não migradores 

considerando-se a abundância de indivíduos e a biomassa durante o período de 

2001 a 2005 estão representadas nas Figuras 5.6.15 e 5.6.16. 
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Figura 5.6.15 – Variação percentual da abundância do conjunto de redes de diferentes 

malhas - CPUEn (média ± desvio padrão) da ictiofauna (a) migradora e 
(b) não migradora coletadas no reservatório de Três Marias durante o 
período de 2001 a 2005, através de pesca experimental. ■ Média, I 
desvio padrão. 
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Figura 5.6.16 – Variação percentual da biomassa do conjunto de redes de diferentes 

malhas - CPUEb (média ± desvio padrão) da ictiofauna (a) migradora e 
(b) não migradora coletadas no reservatório de Três Marias durante o 
período de 2001 a 2005, através de pesca experimental. ■ Média, I 
desvio padrão. 
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Por meio dos testes Kruskal-Wallis e Mann-Whitney, quando comparou-se a 

variação da proporção da CPUEn e da CPUEb, do conjunto de redes de 

diferentes malhas, das categorias migradora e não migradora e não verificou-se 

diferença significativa entre os períodos considerando os cinco anos amostrados. 

 

Em relação à proporção de peixes nativos/exóticos, ainda os nativos prevalecem 

sobre os exóticos, tanto quanto em densidade como em biomassa (Tabelas 

5.6.14 e 5.6.15), mas deve-se destacar as evoluções do tucunaré (C. monoculus), 

da tilápia do Nilo (O. niloticus), do trairão (H. lacerdae), e mais recentemente do 

pacuzinho (M. maculatus). 

 
Tabela 5.6.14 – Variação percentual abundância de peixes nativos e exóticos coletados 

no reservatório de Três Marias, no período de 2001-2005, através de 
pesca experimental. 

 
Ano Nativos (%) Exóticos (%) Total (%) 
2001 99,26 0,74 100,00 
2002 98,86 1,14 100,00 
2003 99,47 0,53 100,00 
2004 99,47 0,53 100,00 
2005 98,21 1,79 100,00 

2001-2005 99,01 0,99 100,00  
 

Tabela 5.6.15 – Variação percentual biomassa de peixes nativos e exóticos coletados no 
reservatório de Três Marias, no período de 2001-2005, através de pesca 
experimental. 

 
  Ano Nativos (%) Exóticos (%) Total (%) 

2001 98,34 1,66 100,00 
2002 95,77 4,23 100,00 
2003 96,91 3,09 100,00 
2004 98,03 1,97 100,00 
2005 94,76 5,24 100,00 

2001-2005 96,76 3,24 100,00  
 

Nas Figuras 5.6.17 e 5.6.18, estão as variações das porcentagens de peixes 

nativos e exóticos considerando-se a densidade de indivíduos e a biomassa 

durante o período de 2001 a 2005. 
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Figura 5.6.17 – Variação percentual (média desvio ± padrão) da abundância da ictiofauna 

(a) nativa e (b) exótica coletadas no reservatório de Três Marias durante 
o período de 2001 a 2005, através de pesca experimental. ■ Média, I 
desvio padrão. 
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Figura 5.6.18 – Variação percentual (média desvio ± padrão) da biomassa da ictiofauna 

(a) nativa e (b) exótica coletadas no reservatório de Três Marias durante 
o período de 2001 a 2005, através de pesca experimental. ■ Média, I 
desvio padrão. 
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Na comparação através dos testes Kruskal-Wallis e Mann-Whitney, da variação 

da proporção da CPUEn e da CPUEb, do conjunto de redes de diferentes malhas, 

de peixes nativos e de exóticos não houve diferença significativa entre os 

períodos considerando os cinco anos amostrados. 

 

As análises quanto a CPUEn e a CPUEb para o período de 2001 a 2005 

demonstraram que aparentemente a ictiofauna do reservatório de Três Marias 

encontrava-se em equilíbrio. 

 

5.6.4.5 – CONSTÂNCIA  

 

Durante o período de 2001 a 2005, foram observadas 30 espécies constantes, 9 

acessórias e 9 acidentais ou raras (Figura 5.6.19 e Tabela 5.6.16). Deve-se 

destacar que 15 espécies apareceram em todas as coletas (100%): C. lepidura 

(turrú), L. elongatus (piau verdadeiro), L. piau (piau gordura), L. reinhardti (piau 

três pintas), S. knerii (piau branco), P. piraya (piranha), S. brandtii (pirambeba), T. 

chalceus (piaba rapadura), T. guentheri (piaba facão), A. britskii (peixe cachorro), 

A. lacustris (peixe cachorro), P. maculatus (mandi amarelo), Pimelodus sp. (mandi 

branco), P. squamipennis (corvina) e C. monoculus (tucunaré). Nota-se a espécie 

exótica tucunaré foi capturada em todas as coletas. As espécies nativas raras 

foram: R. aspera (cascudo preto), C. fowleri (peixe sapo) e R. quelen (bagre). 
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Figura 5.6.19 – Proporção entre a constância das espécies da ictiofauna do reservatório 

de Três Marias, durante o período de 2001 a 2005. 
 

Tabela 5.6.16 – Constância das espécies da ictiofauna do reservatório de Três Marias, 
durante o período de 2001 a 2005. 

 
Espécie (nome vulgar) Percentagem (%) Constância 

Acestrorhynchus britskii (peixe 
cachorro) 100,0 Constante 

Acestrorhynchus lacustris (peixe 
cachorro) 100,0 Constante 

Astyanax bimaculatus (piaba rabo 
amarelo) 45,0 Acessória 

Astyanax fasciatus (piaba rabo 
vermelho) 80,0 Constante 

Bergiaria westermanni (mandizinho) 15,0 Rara 
Brycon cephalus (matrinchã) 5,0 Rara 
Brycon orthotaenia (matrinchã) 50,0 Constante 
Bryconops affinis (piaba verde) 80,0 Constante 
Cephasilurus fowleri (peixe sapo) 10,0 Rara 
Cichla monoculus (tucunaré) 100,0 Constante 
Curimatella lepidura (turrú) 100,0 Constante 
Eigenmannia virescens (sarapó) 60,0 Constante 
Franciscodoras marmoratus 
(serrudo) 50,0 Constante 

Gymnotus carapo (sarapó) 20,0 Rara 
Hoplias lacerdae (trairão) 95,0 Constante 
Hoplias malabaricus (traíra) 85,0 Constante 
Hoplosternum littorale (tamoatá) 35,0 Acessória 
Hypostomus francisci (cascudo) 50,0 Constante 
Leporinus elongatus (piau 
verdadeiro) 100,0 Constante 

Leporinus piau (piau gordura) 100,0 Constante 
Leporinus reinhardti (piau três pintas) 100,0 Constante 
Leporinus taeniatus (piau jejo) 20,0 Rara 
Lophiosilurus alexandri (pacamã) 30,0 Acessória 
Metynnis maculatus (pacuzinho) 20,0 Rara 
Moenkhausia costae (piabinha) 15,0 Rara 
Myleus micans (pacu) 80,0 Constante 
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Espécie (nome vulgar) Percentagem (%) Constância 
Oreochromis niloticus (tilápia do Nilo) 30,0 Acessória 
Orthospinus franciscoensis 
(piabinha) 70,0 Constante 

Pachyurus francisci (corvina) 55,0 Constante 
Pachyurus squamipennis (corvina) 100,0 Constante 
Pimelodus maculatus (mandi 
amarelo) 100,0 Constante 

Pimelodus sp (mandi branco) 100,0 Constante 
Prochilodus argenteus (curimatã 
pacu) 90,0 Constante 

Prochilodus costatus (curimatã pioa) 90,0 Constante 
Pseudoplatystoma corruscans 
(surubim) 40,0 Acessória 

Pygocentrus piraya (piranha) 100,0 Constante 
Rhamdia quelen (bagre) 10,0 Rara 
Rhinelepis aspera (cascudo preto) 5,0 Rara 
Roeboides xenodon (piabinha) 55,0 Constante 
Salminus hilarii (dourado branco) 45,0 Acessória 
Salminus sp (dourado) 55,0 Constante 
Schizodon knerii (piau branco) 100,0 Constante 
Serrasalmus brandti (pirambeba) 100,0 Constante 
Steindachnerina elegans (saguirú) 35,0 Acessória 
Sternopygus macrurus (sarapó) 25,0 Acessória 
Tetragonopterus chalceus (piaba 
rapadura) 100,0 Constante 

Trachelyopterus galeatus (cangati) 30,0 Acessória 
Triportheus guentheri (piaba facão) 100,0 Constante  

 

5.6.4.6 – ÍNDICES DE RIQUEZA, DIVERSIDADE, DOMINÂNCIA E UNIFORMIDADE 

 

Os anos de 2004 e 2005 apresentaram maiores valores de diversidade de 

espécies, embora 2005 ter apresentado riqueza de Margalef menor que 2004, o 

que pode ser explicado pela maior uniformidade na abundância das espécies 

mais representativas numericamente e maior índice de dominância em 2005 

(Tabela 5.6.17). 
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Tabela 5.6.17 – Número de espécies, valores de densidade (média anual), índices de 
diversidade de Shannon, riqueza de Margalef, uniformidade de Pielou e 
dominância de Simpson quanto a ictiofauna do reservatório de Três 
Marias, durante o período de 2001 a 2005. 

 
Ano 2001 2002 2003 2004 2005 

Densidade (ind./100m2 rede) 212,499 380,662 369,812 255,278 355,846 
Número de espécies (N) 37 41 41 44 43 
Diversidade de Shannon 2,631 2,597 2,524 2,642 2,746 
Riqueza de Margalef 15,468 15,501 15,576 17,864 16,462 
Uniformidade de Pielou 1,678 1,610 1,565 1,608 1,681 
Dominância de Simpson 0,246 0,810 0,827 0,363 0,600  

 

O ano de 2001 apresentou menor número de espécies e menor índice de riqueza 

de Margalef que os demais anos estudados, embora tenha maior índice de 

diversidade de Shannon que os anos de 2002 e 2003, o que possivelmente pode 

ser atribuído a mais baixa dominância de algumas espécies observada em 2001 e 

elevada dominância observadas nos dois anos subseqüentes. 

  

A dominância mais elevada observada nos anos de 2002 e 2003 pode ser 

atribuída a maior representatividade em abundância das espécies C. lepidura 

(turrú), T. chalceus (piaba rapadura) e A. britskii (peixe cachorro), enquanto que a 

observada em 2005 pode ser atribuída a maior representatividade em abundância 

das espécies T. guentheri (piaba facão) e A. fasciatus (piaba do rabo vermelho). 

Valores de densidade total da ictiofauna mais elevados e valores do índice de 

uniformidade obtidos em 2001 e 2004 contribuíram para menor índice dominância 

nestes anos. 

 

Os dados sugerem aumento na riqueza e diminuição na dominância de espécies 

nos últimos dois anos, que pode ser atribuído ao melhor estabelecimento de 
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espécies nativas anteriormente pouco representativas e aumento do número de 

espécies exóticas. 

 

5.6.4.7 – SIMILARIDADE ICTIOFAUNÍSTICA 

 

Quanto à similaridade ictiofaunística verificou-se que os cinco anos analisados 

foram bastante similares entre si, apresentando valores de índice de Jaccard 

maiores que 0,76. Os anos de 2002 e 2005 e de 2001 e 2003 foram os mais 

similares entre si, por apresentarem maior número de espécies em comum, 

enquanto que o ano de 2004 foi o de menor similaridade com os demais anos 

estudados, embora apresente maior similaridade com os anos de 2002 e 2005 

(Figura 5.6.20). 

 

 
 
Figura 5.6.20 – Dendrograma do agrupamento do índice de similaridade de Jaccard 

quanto à ictiofauna do reservatório de Três Marias entre os anos de 
2001 a 2005. 
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5.6.5 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

- O trabalho baseou-se principalmente em dados coletados no período de 

2001 a 2005, através de pesca experimental praticada no reservatório de Três 

Marias, utilizando-se conjunto de redes de emalhar (entre-nós de 3 a 16 cm); 

 

- Foi capturado um total de 48 espécies de peixes, sendo 29 Characiformes, 

12 Siluriformes, 4 Perciformes e 3 Gymnotiformes; 

 

- Das 48 espécies de peixes capturadas, 42 (87,5%) eram nativas e 6 

(12,5%) eram exóticas; 

 

- Das espécies exóticas, 5 já se estabeleceram no reservatório de Três 

Marias (trairão, tucunaré, tilápia do Nilo e pacuzinho); 

 

- Atualmente encontra-se em grande expansão no reservatório de Três 

Marias o camarão “sossego” Macrobrachium jelskii; 

 

- Algumas espécies capturadas no reservatório de Três Marias estão 

listadas como ameaçadas de extinção: pirá, surubim, cascudo preto, dourado e 

matrinchã; 

 

- O programa de peixamento que vem sendo executado, desde a metade da 

década de 1980, vem auxiliando no incremento da produção das espécies 

utilizadas: curimatã pioa, curimatã pacu, piau verdadeiro, dourado, matrinchã, 
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surubim e pacamã. Salienta-se que desde a década de 1970 o matrinchã estava 

extinto na bacia do São Francisco, a montante da barragem de Três Marias; 

 

- Quanto aos aspectos reprodutivos, das espécies capturadas 39 (81,5%) 

conseguem reproduzir no reservatório de Três Marias e/ou adjacências 

(tributários) e a maioria desova somente no período chuvoso (81,5%) e 10 delas 

(20,83%) têm capacidade de reprodução praticamente durante o ano todo; 

 

- Quanto à guildas tróficas, 28 espécies (58,3%) são onívoras, 14 (29,2%) 

são carnívoras e 6 (12,5%) são detritívoras (iliófagas); 

 

- As capturas por unidade de esforço (para o conjunto das redes de emalhar) 

em abundância – CPUEn, considerando-se o período de 2001 a 2005 

demonstraram que as espécies mais representativas foram: C. lepidura, A. 

britskii, T. guentheri, L. reinhardti, S. brandti, T. chalceus, A. lacustris, Pimelodus 

sp. e A. fasciatus; em relação à biomassa – CPUEb foram: C. lepidura, A. britskii, 

T. guentheri, L. reinhardti, S. brandti, A. lacustris, P. squamipennis, P. costatus e 

P. argenteus; 

 

- As redes de malhas menores capturaram mais indivíduos e mais biomassa 

por unidade de esforço que as de malhas maiores, ou seja, quanto maior a malha 

da rede, menor a quantidade de pescado capturada; 

 

- A produção do conjunto de redes de emalhar utilizadas no período de 2001 

a 2005, tanto para a abundância (CPUEn) quanto para a biomassa (CPUEb), não 
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teve variação significativa entre os anos, indicando que a ictiofauna do 

reservatório de Três Marias estava aparentemente em equilíbrio; também não 

houve diferença significativa ao considerarmos as diferentes épocas de 

coletas/ano no período de 2001 a 2005, ao considerarmos as proporções de 

detritívoros/onívoros/carnívoros, de migradores/não migradores e de 

nativos/exóticos, reforçando ainda mais que a ictiofauna encontrava-se em 

equilíbrio; 

 

- Das 48 espécies de peixes capturadas, 30 foram constantes, 9 acessórias 

e 9 raras ou acidentais; 15 espécies ocorreram em todas as coletas efetuadas; as 

espécies nativas raras foram R. aspera, C. fowleri e R. quelen; 

 

- O número de espécies de peixes capturadas variou de 37 (2001) a 44 

(2004); a diversidade foi maior nos anos 2005 e 2004; o índice de riqueza foi 

maior nos anos de 2004 e 2005 e a dominância foi maior nos anos de 2003 e 

2002; 

 

- Quanto à similaridade ictiofaunística, verificou-se que os cinco anos 

analisados foram bastante similares entre si, onde os valores de índice de 

Jaccard sempre foram maiores que 0,76. 
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CAPÍTULO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉ-SELEÇÃO DAS ÁREAS RESTRITIVAS E POTENCIAS PARA IMPLANTAÇÃO 

DE PARQUES AQÜICOLAS NO RESERVATÓRIO DE TRÊS MARIAS 
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6.1 – INTRODUÇÃO 

 

Os processos de identificação, seleção e delimitação de áreas aptas para a 

aqüicultura no reservatório da usina hidrelétrica de Três Marias, inaugurado em 

1961, requerem uma boa compreensão científica e sistêmica do processo de 

produção pesqueira e dos aspectos físicos, econômicos e bióticos na área do 

reservatório, do seu entorno e de sua bacia hidrográfica de contribuição. Para isso 

torna-se necessário a geração e/ou utilização de dados e informações de 

qualidade a respeito destas áreas.  

 

Infelizmente, para a área do reservatório de Três Marias e seu entorno, a 

disponibilidade de dados secundários específicos para os meios físico, biótico e 

sócio-econômico é incipiente, principalmente, quando comparado a reservatórios 

construídos a partir da década de 80.  

 

A partir daí, as questões ambientais passaram a ser consideradas importantes 

pela sociedade brasileira e tornou-se obrigatório o processo de licenciamento 

ambiental para a construção e operação de hidrelétricas. Os dados primários são 

gerados, durante este processo, na fase de diagnóstico ambiental e no âmbito da 

implementação dos programas de monitoramento ambiental que se iniciam, em 

alguns casos, antes mesmo do início de construção da hidrelétrica.  

 

Para o reservatório de Três Marias também ainda não foi elaborado o Plano 

Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial, conforme 

a resolução N° 302 do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA de 
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20/03/2002. Para a elaboração deste Plano é necessário a consolidação de dados 

e informações secundárias e a geração de alguns dados primários à respeito do 

reservatório. 

 

No que se refere especificamente ao meio físico, os últimos esforços para a 

geração de dados primários nesta parte do território mineiro foram realizados no 

início da década de 1980 quando a Fundação Centro Tecnológico de Minas 

Gerais publicou os resultados do Diagnóstico Ambiental do Estado de Minas 

Gerais (CETEC, 1983) e os Estudos Integrados de Recursos Naturais: Bacia do 

Alto São Francisco e Parte Central da Área Mineira da Sudene (CETEC, 1983). 

Os mapeamentos produzidos no âmbito destes estudos, em escalas inferiores a 

1:250.000, encontram-se disponíveis apenas em papel não tendo ocorrido a sua 

conversão para o meio digital. 

 

Neste contexto, os esforços das equipes técnicas deste projeto foram 

direcionados e concentrados na geração dos dados primários considerados 

imprescindíveis, e voltados prioritariamente, para as áreas consideradas 

potencialmente aptas do reservatório para implementação de parques aqüícolas. 

Com esta estratégia procurou-se evitar um atraso das atividades previstas no 

cronograma de execução dos estudos em função da ausência de dados e 

informações de qualidade.  

 

As áreas potenciais para implementação de parques aqüícolas no reservatório de 

Três Marias foram pré-selecionadas por meio da utilização e análise integrada de 

produtos de sensoriamento remoto orbital, técnicas de análise espacial de dados 
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em softwares de geoprocessamento e informações coletadas durante os 

trabalhos de campo pelas equipes multidisciplinares do estudo.  

 

Realizou-se esta pré-seleção a partir da aplicação de critérios técnicos para a 

identificação e delimitação de áreas restritivas e excludentes, que não se 

enquadram dentro de critérios técnicos e ambientais recomendados para a prática 

da aqüicultura. 

 

O uso desta abordagem permitiu a elaboração de um macrozoneamento do 

reservatório, reduzindo a área de trabalho de forma a direcionar e concentrar, de 

maneira racional e eficaz, a aplicação dos recursos humanos e financeiros no 

processo de coleta, análise de dados primários e investigação científica em áreas 

com maior potencial para instalação da atividade de aqüicultura. Cabe lembrar 

que as áreas passíveis de utilização para esta atividade limitam-se a apenas a 1% 

da área do reservatório. Desta forma, a não utilização desta abordagem, que 

eliminou áreas restritivas e excludentes através do macrozoneamento, implicaria 

na existência de uma área muito extensa a ser investigada sob os pontos de vista 

técnico-científico e operacional. 

 

As áreas pré-selecionadas foram, numa segunda etapa de trabalho, novamente 

avaliadas e hierarquizadas quanto a parâmetros e variáveis que contribuem para 

o sucesso da produção pesqueira neste reservatório. Os resultados desta 

segunda etapa são apresentados no Capítulo 7. 
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6.2 – OBJETIVOS 

 

Apresentar a metodologia utilizada e os resultados obtidos no macrozoneamento 

do reservatório e no processo de pré-seleção de áreas potenciais e restritivas 

para a instalação de Parques Aqüícolas no reservatório da Usina Hidrelétrica de 

Três Marias. 

 

6.3 – METODOLOGIA 

 

Nesta etapa de pré-seleção utilizou-se uma abordagem metodológica 

desenvolvida a partir das seguintes etapas seqüenciais de trabalho: 

 

a) Identificação e listagem de variáveis físicas, bióticas e sócio-econômicas que 

poderiam ser consideradas restritivas ou excludentes para a prática de 

aqüicultura. Essas variáveis constam no Relatório Metodológico e foram 

consolidadas no Seminário: Aspectos Técnicos da Aqüicultura em 

Reservatórios de Hidrelétricas, realizado em setembro de 2006, em Foz do 

Iguaçú (PR). 

b) Viagem de reconhecimento do reservatório de Três Marias, no período de 10 a 

13 de abril de 2006, visando a análise das áreas naturais, a coleta de dados 

limnológicos e batimétricos, e o conhecimento do processo de uso e 

ocupação humana no reservatório e no seu entorno. 

c) Discussão, análise técnica e definição das variáveis que poderiam ser 

consideradas restritivas ou limitantes para a aqüicultura.  
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d) Espacialização das áreas de ocorrência das variáveis restritivas ou excludentes 

levantadas durantes os trabalhos de campo realizados. 

e) Criação de zonas de exclusão em torno de algumas das áreas de ocorrência 

das variáveis restritivas e excludentes identificadas. As distâncias utilizadas 

para definição destas zonas (buffers) foram de 500 metros a 10 Km 

dependendo da variável de análise. Estas zonas foram definidas para se 

evitar impactos do empreendimento sobre o meio deste sobre o 

empreendimento. 

f) A geração de uma carta imagem síntese do macrozoneamento contendo as 

áreas e zonas restritivas e zonas potenciais em escala compatível com a 

base cartográfica digital disponível (1:100.000).  

g) Quantificação e análise dos resultados apresentando, por trechos do 

reservatório, justificativas técnicas para as áreas ou zonas restritivas ou 

excludentes. 

 

As variáveis e a metodologia para o macrozoneamento do reservatório através da 

aplicação dos critérios restritivos ou excludentes considerados foram: 

 

ÁREA E ZONA DE SEGURANÇA E OPERAÇÃO DA USINA TRÊS MARIAS 

 

Não foi identificado nenhum mapa que mostrasse a delimitação desta zona na 

concessionária de energia que opera o reservatório (CEMIG). Assim, procedeu-se 

a estimativa dessa área a partir da interpretação de imagens de satélite 

ETM+/Landsat-7 e observações de campo. A zona de segurança estendeu-se por 

1 Km em torno da área de segurança estimada. 
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ZONA DE DEPLEÇÃO DO RESERVATÓRIO 

 

A espacialização desta zona foi realizada a partir da utilização de técnicas de 

processamento digital de imagens de satélite registradas pelos sensores 

ETM+/Landsat-7, e MSS-TM4 obtidas, respectivamente, nas épocas de seca 

(07/08/2001) e de cheia (14/03/1977).  

 

As imagens destes sensores, registradas na faixa espectral do infravermelho, são 

adequadas para o mapeamento e delineamento de corpos de água. As imagens 

deste reservatório foram selecionadas de forma a coincidirem com datas próximas 

aos registros históricos da maior depleção e da maior cheia observadas.  

 

A técnica utilizada foi a Composição Colorida Multitemporal (CCM), proposta pelo 

CETEC (1993), que consiste na análise simultânea de imagens de satélite de 

duas datas distintas – épocas de cheia e de seca dos reservatórios. A 

comparação ocorre através da sobreposição de imagens de uma mesma faixa 

espectral pré-selecionada e referente a datas distintas no sistema RGB do 

monitor do computador. 

 

Este procedimento tornou-se necessário devido à ausência de mapas que 

mostrassem a espacialização dos níveis operacionais dos reservatórios em 

regimes de cheia e depleção. Procedimentos mais detalhados da metodologia 

empregada para o mapeamento da zona de depleção são apresentados no 

Capítulo 4 deste documento. 
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ROTAS DE NAVEGAÇÃO 

 

As principais rotas de navegação (linhas regulares, pesca, travessia de balsa e 

turismo) foram levantadas junto a pescadores e comunidade locais, companhia 

gestora e operadora do reservatório (Cemig) e junto à companhia gestora da 

estação de piscicultura da UHE Três Marias (CODEVASF). Para a espacialização 

das zonas de segurança das travessias de balsa considerou-se 500 metros para 

cada lado do trajeto. 

 

DISTÂNCIA MÍNIMA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

Os limites das principais Unidades de Conservação foram levantados junto ao 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 

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, para a categoria de Estação 

Ecológica, adotou-se, de acordo com o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação - SNUC, uma faixa de 10 Km como área de uso controlado no 

entorno da Unidade de Conservação. 

 

DIREITOS MINERÁRIOS 

 

Foi realizado o levantamento e a espacialização dos processos de direitos 

minerários no site do Departamento Nacional de Pesquisa Mineral – DNPM 



 

 230

(www.dnpm.gov.br). Assim, foi possível identificar áreas de conflito de uso atual 

ou futuro na área e no entorno do reservatório. 

 

LOCAL DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CIDADES 

 

Os locais georreferenciados de captação de água para abastecimento público das 

cidades foram identificados junto à COPASA.  

 

ÁREAS DE LAZER E TURISMO DA POPULAÇÃO 

 

As principais áreas destinadas ao lazer e turismo, atual e com potencial para 

instalação e/ou expansão (balneários, clubes de pesca, condomínios e área de 

pesca amadora), foram identificadas ao longo do reservatório de Três Marias 

durante a realização dos trabalhos de campo. Em relação às áreas destinadas a 

clubes de pesca, balneários e condomínios criaram-se, posteriormente, zonas de 

exclusão de 1 Km no entorno destas feições e a definição de zonas de possível 

impacto visual negativo. 

 

ÁREAS DE OCORRÊNCIA DE PALITEIROS E MACRÓFITAS 

 

A identificação destas áreas ocorreu durante os trabalhos de campo realizados na 

etapa de pré-seleção e a partir de informações de pescadores, barqueiros e 

técnicos da CODEVASF. 

 

ZONAS DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO POR ATIVIDADE AGROSILVOPASTORIL 
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Durante os trabalhos de reconhecimento foram mapeados os principais braços do 

reservatório, ou trechos do rio, com a existência de risco potencial de 

contaminação por defensivos agrícolas utilizados em atividades agrosilvopastoris. 

 

ZONAS DE PESCA COMERCIAL 

 

A definição destas zonas baseou-se na espacialização das áreas de maior 

concentração de pescadores no reservatório. Estas informações foram levantadas 

junto a pescadores, técnicos da CODEVASF e associações de pescadores.  

 

ZONAS DE PROVÁVEL OCORRÊNCIA DE VENTOS INTENSOS 

 

Estas zonas foram definidas a partir de simulações realizadas pela equipe de 

Hidrologia (Capítulo 5.2), observações durante os trabalhos de campo, registros 

de processos erosivos observados nas margens devido ao efeito das ondas, 

relatos de pescadores e técnicos da CODEVASF. 

 

ZONAS DE ENTORNO DE NÚCLEOS URBANOS 

 

Para a delimitação desta zona de restrição considerou-se uma faixa de 1 Km ao 

redor  dos núcleos urbanos. 
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6.4 – RESULTADOS 

 

A carta imagem apresentada no Anexo 2 mostra a síntese do processo de 

identificação das áreas e zonas restritivas e potenciais para instalação de 

Parques Aqüícolas no reservatório de Três Marias, durante a etapa de pré-

seleção. Neste produto são apresentadas, também, as áreas pré-selecionadas 

identificadas e demarcadas na etapa de hierarquização (Capítulo 7).  

 

Observa-se, nesta carta, que algumas áreas e zonas restritivas se superpõem 

definindo claramente zonas do reservatório onde não se recomenda a instalação 

de Parques Aqüícolas, sob o ponto de vista da análise de possíveis conflitos entre 

variáveis físicas e sócio-econômicas. As limitações ou não referentes à qualidade 

da água são apresentadas no Capítulo 7.  

 

Apresentam-se, a seguir, os comentários e a análise técnica das principais zonas 

restritivas e potenciais do reservatório de Três Marias.  

 

6.4.1 – ZONAS E ÁREAS RESTRITIVAS 

 

ZONA DE SEGURANÇA E ZONA DE DEPLECIONAMENTO  

 

Estas zonas restritivas estão relacionadas à operação do reservatório da Usina de 

Três Marias voltada prioritariamente para a geração de energia hidrelétrica.  
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Os dados oficiais dos níveis máximo e mínimo operativo do reservatório de Três 

Marias são de 572,5 metros e 549,2 metros, respectivamente (CEMIG, 2006a e 

www.cemig.com.br). Assim, a variação da lâmina d´água do reservatório pode 

chegar, em tese, até a 23,3 metros, porém a amplitude máxima observada ao 

longo da série histórica de meições foi de 19,7 metros.  

 

A carta imagem apresentada no Anexo 2 mostra, em vermelho, a espacialização 

da zona de deplecionamento para uma variação da lâmina dágua de 15,3 metros. 

Esta estimativa foi obtida a partir de técnicas de processamento digital de 

imagens de satélite registradas nas datas de 07/08/2001 (ano do “apagão 

hidroelétrico”) e 14/03/1977 que correspondem, respectivamente, ao final dos 

períodos seco e chuvoso, respectivamente. Nestas datas os níveis operativos do 

reservatório estavam com valores médios de 556,2 metros e 571,5 metros com a 

lâmina dágua ocupando cerca de 473 Km2, incluindo as áreas das pré-barragens 

laterais (Figura 6.1), e 1.005,5 Km2, respectivamente. O valor oficial da área de 

inundação do reservatório, no nível máximo operativo, é da ordem de 1.100 Km2.  
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Figura 6.1 – Exemplo de área de pré-barragem do reservatório de Três Marias localizada 

no entorno da cidade de Morada Nova de Minas. 
 

A utilização do valor de cota em 556,2 m, como referência a um período no qual o 

reservatório se encontra deplecionado se justifica quando analisado o nível de 

permanência da mesma. Para o cálculo do nível de permanência da água foram 

usadas as cotas diárias (NA) do reservatório de Três Marias do período entre 

1991 e 2001. A cota de trabalho de 556,2 metros representa 95% das ocorrências 

do NA para o período, como pode ser observado na Figura 6.2. 
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Figura 6.2 – Curva de permanência do nível da água (NA) do reservatório de Três Marias, 
para o período de 1991 a 2001. 
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Sendo assim, a estimativa da área ocupada pela zona de deplecionamento do 

reservatório principal, nas duas datas consideradas, foi da ordem de 475 Km2, o 

que perfaz cerca de 47% da sua área total consistindo, em termos de área, na 

principal variável restritiva ou limitante para a aqüicultura. 

 

O deplecionamento, conforme apresentado na carta imagem, ocorre 

preferencialmente nos braços que compõem o terço superior do reservatório, e ao 

longo dos afluentes da sua margem direita, em especial no córrego do Estevão 

(Figura 6.3) e ribeirão da Extrema. 

 

As áreas sujeitas ao deplecionamento restringem ou limitam as atividades 

aqüicolas tanto pela redução da lâmina d´água e suas conseqüências diretas 

(necessidade de deslocamento e dificuldades de acesso aos tanques rede) 

quanto pela exposição de áreas de paliteiro e pela redução das dimensões dos 

locais protegidos do vento e do canal de navegação nos braços. 
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Figura 6.3 – (a) Destaque do braço do córrego do Estevão visto na imagem de satélite de 

2001 na época seca e no final da estação chuvosa de 1977 (b) com a 
respectiva zona de deplecionamento em vermelho (c). 

 

Na viagem de reconhecimento registrou-se e georreferenciou-se os dois locais do 

reservatório com a instalação de tanques redes. Estes locais encontram-se em 

área de pré-barragens ou no reservatório principal, em áreas protegidas do vento 

e em áreas com pouco deplecionamento, conforme apresentado na carta imagem 

(Anexo 2). 

 

Na zona de segurança da usina hidrelétrica de Três Marias, definida como uma 

área de 1 Km no entorno da área de segurança da barragem, não se recomenda 

a instalação de parques aqüícolas pela possibilidade de ocorrência de possíveis 
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conflitos ou interferência na geração elétrica. Além disso, esta zona se sobrepõe a 

outras zonas restritivas conforme se observa na carta imagem anexa (Anexo 2). 

 

DIREITOS MINERÁRIOS 

 

O Anexo 3 mostra a distribuição espacial dos direitos minerários na área de 

entorno do reservatório. Não se constatou nenhuma interferência direta atual da 

atividade minerária nos braços pré-selecionados do reservatório. 

 

ZONAS DE ENTORNO DE NÚCLEOS URBANOS, ÁREA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA 

ABASTECIMENTO DE CIDADES E ÁREAS DE TURISMO E LAZER DA POPULAÇÃO 

 

As cidades de Felixlândia e Morada Nova de Minas, situadas nas margens direita 

e esquerda do reservatório, não apresentam contato direto com o lago na sua 

porção não deplecionável. 

 

A zona de restrição do núcleo urbano de Três Marias ocorre sobreposta às zonas 

e locais restritivos referentes à existência do sistema de captação de água da 

cidade, das áreas de lazer da população local e de turistas - Praia do Povo e 

Balneário Náutico Clube -, situadas na margem direita do reservatório, da zona de 

segurança de 1Km da usina/barragem e da barragem de rejeito da Companhia 

Brasileira de Metais – CBM do grupo Votorantim, à jusante da barragem.  

 

No entorno da cidade de Três Marias identificou-se também braços do 

reservatório, o ribeirão do Boi em especial, com maior potencial para o 
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desenvolvimento do turismo decorrente do menor deplecionamento e da maior 

transparência da água nesta porção do lago. Além disso, a existência de diversas 

cachoeiras nas áreas serranas limítrofes ao reservatório e a existência da BR-

040, que faz a ligação entre Belo Horizonte e Brasília, contribuem para o 

desenvolvimento do turismo local. Por estas razões e restrições não se 

recomenda o terço inferior do reservatório para instalação de Parques Aqüícolas 

destinados a produção intensiva de pescado. 

 

Uma segunda região turística e de lazer do lago, não tão consolidada quanto à 

presente no entorno da cidade de Três Marias, porém não menos importante, 

refere-se ao trecho do reservatório compreendido entre a Ilha do Mangabal e a 

cidade de Felixlândia. Nesta região constatou-se a existência de diversos 

condomínios de lazer (Figura 6.4) e a prática de pesca amadora nos braços do rio 

São Francisco e Paraopeba, em especial nos finais de semana e feriados 

prolongados. A ocorrência de extensas áreas de plantios comerciais de eucalipto 

neste trecho do reservatório facilita o acesso às margens do mesmo e 

possibilitam também locais adequados para a prática de acampamento familiar e 

de pescadores amadores e profissionais (Figura 6.5). 
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Figura 6.4 – Condomínio residencial na Ilha do Bananal. 
 

 
 
Figura 6.5 – Acampamentos de pesca no braço do rio Paraopeba. 
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ZONA DE USO CONTROLADO DO ENTORNO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE PIRAPETINGA 

 

A Estação Ecológica de Pirapetinga foi criada em 20/07/1987 por meio do Decreto 

N° 94.656. Encontra-se situada na margem esquerda do reservatório, no 

município de Morada Nova de Minas, com área aproximada de 1380 hectares. 

Esta unidade de conservação apresenta o predomínio das formações de cerrado 

stritu sensu e cerradão e, por não apresentar Plano de Manejo aprovado pelo 

IBAMA, adotou-se como sua área de amortecimento e de uso controlado, uma 

faixa de 10 Km no entorno do seu limite. Esta faixa engloba parte do braço do 

ribeirão do Boi, próximo a cidade de Três Marias, e estende-se até o Porto do 

Traçadal, localizado no braço do rio Indaiá, afluente da margem esquerda do 

reservatório.  

 

ZONA DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO POR AGROTÓXICO 

 

Os usos do solo predominante no entorno do reservatório são a pecuária de corte 

(Figura 6.6) e a atividade de reflorestamento. Durante os trabalhos de campo e 

após a análise de imagens multitemporais de satélite constatou-se a expansão da 

atividade de reflorestamento em detrimento às áreas de pastagens artificiais, em 

especial, em propriedades rurais situadas nos municípios de Morada Nova de 

Minas e Felixlândia (Figura 6.7).  
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Figura 6.6 – Áreas de pastagens artificiais na margem esquerda do reservatório. 
 

 

 
 
Figura 6.7 – Áreas de expansão de reflorestamento com Eucaliptus spp. em áreas 

anteriormente ocupadas por pastagens. 
 



 

 242

As áreas com agricultura irrigada utilizam predominantemente o sistema de pivô 

central e concentram-se na porção do entorno do reservatório compreendida 

entre o Porto do Traçadal e a cidade de São José do Buriti. O braço do córrego do 

Estevão, devido a maior proximidade e concentração de sistemas de irrigação foi 

incluído na zona de risco de contaminação das águas superficiais por agrotóxicos 

(Figura 6.8 e 6.9).  

 

 
 
Figura 6.8 – Área de agricultura irrigada pelo sistema de pivô central. 
 

 
 
Figura 6.9 – Sistema de captação de água para a irrigação. 
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ZONAS ABERTAS SUJEITAS A VENTOS INTENSOS E/OU CALHA DO RESERVATÓRIO E/OU 

PRÉ BARRAGEM E/OU BRAÇO ESTREITO 

 

Em algumas áreas, durante a realização dos trabalhos de campo, constatou-se a 

existência de ondas e a presença de processos erosivos de margem decorrente 

do impacto das ondas formadas.  

 

Nesta categoria foram incluídas as áreas de pré-barragem existentes ao longo 

dos tributários do reservatório e que são geralmente utilizadas para 

abastecimento de propriedades rurais e lazer. Em duas dessas pré-barragens 

constatou-se o seu uso para projetos de aqüicultura que estão devidamente 

identificados na carta imagem apresentada no Anexo 2. 

 

Durante o deplecionamento do reservatório na estação seca, decorrente da 

menor vazão afluente dos tributários e do consumo de água para geração de 

energia elétrica, ocorre a formação de pequenos braços, em geral longos e 

estreitos, que foram excluídos durante o processo de seleção por apresentarem 

pequenas áreas, exposição de paliteiros e, provavelmente, valores elevados de 

tempo de residência da água e constituírem-se, muitas vezes, como vias de 

acesso por água a propriedades rurais confrontantes ao reservatório.  

 

Por estas razões estes pequenos braços de reservatório e as áreas de pré-

barragem não são indicadas para a produção intensiva de pescado em parques 

aqüícolas.  
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Na época dos trabalhos de campo foram identificadas duas áreas com a 

instalação de gaiolas para a produção de tilápias sendo uma num afluente do 

braço do rio Indaiá e a outra área numa região protegida do vento no corpo 

principal do reservatório (Figuras 6.10 e 6.11). 

 

 
 
Figura 6.10 – Tanques de produção de tilápia no braço do rio Indaiá (Propriedade da. 

ASPIRA). 
 

 
 
Figura 6.11 – Tanques de produção de tilápia numa enseada do corpo principal 

(Propriedade do Sr. Ilton Caixeta). 
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TRAVESSIAS DE BALSA E SUAS ZONAS DE SEGURANÇA 

 

Foram identificados cinco locais de travessia de balsa no reservatório de Três 

Marias que estão localizados na carta imagem (Anexo 2) (os portos de São 

Vicente, do Traçadal, Novo, Velho, Balsa do Indaiá). Adotou-se uma zona de 

segurança de 500 metros ao longo do traçado da travessia de forma a garantir 

desvios de rota decorrentes da ocorrência esporádica de correntes e ventos 

(Figuras 6.12 e 6.13). 

 

 
 
Figura 6.12 – Local da travessia de balsa no Porto Novo 
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Figura 6.13 – Detalhe da balsa utilizada na travessia do Porto Novo. 
 
ZONA DE PESCA COMERCIAL E TURÍSTICA 

 

Esta zona localiza-se no terço superior do reservatório de Três Marias, 

estendendo-se pelos rios Paraopeba e São Francisco. No trecho de remanso do 

reservatório, situado no braço do rio Paraopeba, é comum a presença de grandes 

quantidades de lixo que se acumulam e acabam, muitas vezes, sendo retido pelas 

redes de pesca (Figura 6.14).  

 
 
Figura 6.14 – Lixo acumulado no braço rio Paraopeba. 
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Os pescadores profissionais utilizam-se de estruturas precárias de madeiras 

existentes nas margens deste trecho onde acampam durante parte da semana e 

armazenam as redes e gêneros alimentícios (Figura 6.15).  

 

 
 
Figura 6.15 – Estrutura de apoio utilizada por pescador profissional na confluência dos 

braços dos rios Paraopeba e São Francisco. 
 

POVOS INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E MACRÓFITAS AQUÁTICAS 

 

Não foram identificadas áreas restritivas ou excludentes relacionadas à presença 

de povos indígenas, quilombolas e macrófitas aquáticas. 

 

6.5 – MACROZONEAMENTO DO RESERVATÓRIO E ZONAS POTENCIAIS 

 

A carta imagem apresentada no Anexo 2 mostra o macrozoneamento do 

reservatório de Três Marias e a identificação, espacialização e quantificação dos 
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trinta e um braços pré-selecionados para a realização dos estudos detalhados de 

potencial para instalação de Parques Aqüícolas. Estes estudos complementares 

nos braços selecionados, em especial no que se refere à qualidade das águas, 

tempo de residência, capacidade de suporte e batimetria, subsidiaram a escolha e 

a definição das áreas propostas para a implantação dos Parques Aqüícolas 

(Relatório Ambiental e Relatórios de Regularização). 

 

A carta imagem mostra também as áreas de produção que foram preliminarmente 

identificadas e demarcadas na etapa de hierarquização dos polígonos pré-

selecionados. Algumas destas áreas potenciais foram eliminadas conforme 

critérios apresentados no Capítulo 7. 

 

A Tabela 6.1 apresenta a área para cada um dos braços pré-selecionados no 

reservatório de Três Marias. Dezeseis destes braços situam-se em braços laterais 

do corpo principal do reservatório, na antiga calha do rio São Francisco, e quinze 

no braço do rio Indaiá, totalizando cerca de 8.087 hectares, o que representa 

aproximadamente 17% da área estimada do reservatório na cota de 556,2 metros 

que é de cerca de 47.300 hectares.  

 

As principais áreas restritivas e excludentes localizam-se no terço inferior e 

superior do reservatório. No terço inferior do reservatório as principais áreas 

referem-se às zonas de segurança da barragem, abastecimento público, presença 

de balneário, zona de amortecimento de estação ecológica, zona de expansão 

urbana e turística. No terço superior do reservatório as principais áreas restritivas 

e excludentes referem-se à zona de pesca comercial e turística, presença de 
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condomínios de lazer e zonas de impactos visuais associados e zona de 

deplecionamento mais intensa.  

 
Tabela 6.1 – Identificação e quantificação dos braços pré-selecionados. 
 

Número do Braço Área (hectares) 
2 534 
3 236 
4 57 
5 72 
6 87 
7 35 
8 497 
9 132 

10 301 
11 42 
12 35 
13 360 
14 51 
15 270 
16 160 
17 93 
18 140 
19 144 
20 31 
21 27 
22 124 
23 261 
24 225 
25 191 
26 404 
27 1124 
28 224 
29 367 
30 481 
31 41 
32 1280 

TOTAL 8.087  
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CAPÍTULO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALHAMENTO, ANÁLISE E HIERARQUIZAÇÃO DAS ÁREAS POTENCIAIS 

PARA INSTALAÇÃO DOS PARQUES AQÜÍCOLAS 
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7.1 – INTRODUÇÃO 

 

A crescente degradação ambiental, o aumento da consciência ecológica e a 

constante busca por medidas que minimizem os impactos ambientais estão 

associados ao aumento do rigor nos critérios que fundamentam as decisões 

ligadas aos grandes empreendimentos do homem. Dada a crescente carência por 

água doce, esse rigor é particularmente importante no caso dos empreendimentos 

que têm o potencial de causar impactos nos recursos hídricos epicontinentais. 

 

Uma série de novas metodologias quantitativas tem sido proposta para ser avaliar 

e monitorar os impactos ambientais gerados pela ação do homem ao construir 

grandes obras de engenharia tais como barragens, estradas, minas, indústrias, 

áreas portuárias, etc. Algumas dessas metodologias são: (a) lista de checagem, 

(b) método da sobreposição de cartas, (c) método de Metland e (d) método da 

matriz de Leopold (Nichols & Hyman, 1980). 

 

A lista de checagem é uma abordagem muito simples que se baseia na 

enumeração de possíveis variáveis que possam gerar impactos ambientais em 

um dado projeto ou outras variáveis de interesse. Essa metodologia, na realidade, 

é o ponto de partida para qualquer processo de decisão ligado à avaliação de 

impacto ambiental. No presente estudo, essa abordagem está restrita à 

enumeração de possíveis critérios de restrições para a implantação dos parques 

aquícolas. 
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O método de sobreposição de cartas se baseia na confecção e sobreposição de 

cartogramas que representam diferentes fatores ambientais ou um dado fator 

ambiental em diferentes épocas. Essa abordagem foi usada no presente estudo 

quando se avaliou o grau de deplecionamento do reservatório através da 

sobreposição de imagens. O cartograma gerado possibilitou uma clara visão de 

quais áreas seriam inapropriadas considerando o deplecionamento do 

reservatório (Figura 6.2). 

 

O método da matriz de Leopold é centrado em um processo sistemático de 

avaliação de impacto ambiental. Esse método está baseado na elaboração de 

matrizes de grande porte (até 8000 células) contendo variáveis ambientais, 

geográficas, sócio-econômicas, culturais, políticas e de legislação. Cada área é 

avaliada em termos subjetivos (através de notas) em relação a determinado 

critério. A soma final dessas notas é uma medida do grau de impacto ambiental. A 

ponderação sistematizada de um conjunto relativamente grande de variáveis 

ambientais, sócio-econômicas, políticas e normativas é uma ferramenta poderosa 

que muito auxilia os processos de tomada de decisões.  

 

7.2 – OBJETIVOS  

 

O presente documento tem por objetivo: 

a) Apresentar uma síntese dos estudos limnológicos realizados nas áreas 

potenciais (ou áreas-alvo1) para instalações aqüícolas no reservatório de Três 

                                                 
1 Entende-se por áreas-alvo as regiões do reservatório delimitadas por braços, cujas características sócio-ambientais 
sejam compatíveis com a prática de aqüicultura. 
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Marias. Essas informações deverão subsidiar o uso de uma metodologia 

inovadora de suporte no processo de tomada de decisões.  

 

(b) Elaborar uma matriz de Leopold (modificada) que irá se constituir na peça 

central no processo de tomada de decisões visando a identificação de áreas 

adequadas para delimitação dos Parques Aqüícolas. 

 
7.3 – METODOLOGIA 
 
Após a seleção das áreas potenciais para investigação científica (Capítulo 6) uma 

nova visita a campo foi realizada nos dias 11 e 12 de julho de 2006. Estes 

estudos tiveram por objetivo realizar um reconhecimento mais detalhado acerca 

da limnologia destas áreas, possibilitando também a identificação de eventuais 

fatores que possam impedir ou favorecer a implantação de parques aqüícolas 

nestas regiões. Em cada local foi estabelecido um ponto de coleta, na região 

limnética do braço, cuja coordenada foi marcada em GPS, onde foram analisados 

os parâmetros que figuram na Tabela 7.1. 
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Tabela 7.1 – Variáveis físico-químicas e os respectivos métodos de avaliação utilizados 
nas análises limnológicas. 

 
Variável Unidade Método 

Transparência da água m Disco de Secchi 

Condutividade elétrica μS.cm-1 Eletrométrico com sonda 
multi-parâmetro YSI 6920 

pH  Eletrométrico com sonda 
multi-parâmetro YSI 6920 

Oxigênio dissolvido mg.l-1 Eletrométrico com sonda 
multi-parâmetro YSI 6920 

Coeficiente de extinção 
da radiação  

Calculado a partir de 
dados obtidos com 

Radiômetro Li-cor modelo 
LI 193. 

Turbidez NTU 

Fluorimétrico com sonda 
SCUFA (Turner Designs) e 

em laboratório com 
Turbidímetro Digimed 

modelo DM-C2. 
Fósforo Total μg.l-1 Mackereth et al. (1978). 

Nitrato Mackereth et al. (1978) 
Nitrito Mackereth et al. (1978) Série 

Nitrogenada Amônia 
μg.l-1 

Koroleff (1976) 
Sólidos Totais em 

Suspensão mg.l-1 Gravimétrico segundo 
APHA (1998). 

Clorofila - a μg.l-1 

Fluorimétrico com sonda 
SCUFA (Turner Designs) e 

em laboratório segundo 
Lorenzen (1967).  

 

Concomitantemente a estes estudos, um questionário foi elaborado, baseado em 

uma lista de critérios fundamentais para análise/estudo em áreas pretendidas 

para instalações aqüícolas. Esses critérios constam no Relatório Metodológico e 

foram consolidados no Seminário: Aspectos Técnicos da Aqüicultura em 

Reservatórios de Hidrelétricas, realizado em setembro de 2006, em Foz do Iguaçú 

(PR) (Tabela 7.2). Para o preenchimento da tabela foram consultados os dados 

limnológicos obtidos nesse estudo nas áreas-alvo bem como dados contidos nos 

relatórios contidos no Capítulo 5. As notas foram atribuídas na escala de 1 a 10 

(não existem zeros), sendo 1 o menor valor e 10 o seu maior valor. Esses 
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números poderão ser precedidos do sinal (+) quando o atributo pesar de forma 

positiva para o critério de tomada de decisão ou do sinal (-), quando o atributo 

considerado pesar de forma negativa para a tomada de decisão. Essas tabelas, 

uma vez preenchidas, possibilitaram a realização de uma hierarquização das 

áreas-alvo pré-selecionadas (Figura 7.1), seguindo a metodologia das matrizes de 

Leopold (modificada), culminando na indicação das áreas preferenciais para 

delimitação de parques aqüícolas no reservatório de Três Marias. 

 

 
 
Figura 7.1 – Áreas potenciais (ou áreas-alvo) selecionadas 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 256

Tabela 7.2 – Critérios de avaliação a serem usados para o ranqueamento das áreas alvo com 
vistas à implantação dos polígonos dos parques aqüícolas. 

  

1 Limnologia: Os valores de ranqueamento passam a ser negativos quando: transparência (Secchi 
≤ 0,5 m), turbidez (Turbidez ≤ 5 NTU) e sólidos (sólidos totais > 2,0 mg.l-1). 

2 Limnologia: Os valores de ranqueamento passam a ser negativos quando: clorofila-a > 10,0 µg.l-
1. 

3 Limnologia: Os valores de ranqueamento passam a ser negativos quando: fósforo total > 20 µg.l-
1. 

4 Limnologia: Os valores de ranqueamento passam a ser negativos quando: nitrogênio (NIT= 
nitrato+nitrito+amônia) > 150 µg.l-1. 

5 Presença de balneários de lazer e turismo. Os valores de ranqueamento passam a ser 
negativos no caso de simples presença do atributo. 

6 
Proximidade de áreas agrosilvopastoris com potencial poluidor difuso gerado através do 
carreamento de agrotóxicos, metais traços e outros agentes contaminantes. Os valores de 
ranqueamento passam a ser negativos no caso de simples presença do atributo. 

7 Profundidade restritiva e/ou em processos de assoreamento. Os valores de ranqueamento 
passam a ser negativos no caso de simples presença do atributo.  

8 Locais de captação de água para consumo humano e irrigação. Os valores de ranqueamento 
passam a ser negativos no caso de simples presença do atributo.  

9 Extração clandestina de areia. Os valores de ranqueamento passam a ser negativos no caso de 
simples presença do atributo.  

10 Processos licenciados no DMPM. Os valores de ranqueamento passam a ser negativos no caso 
de simples presença do atributo.  

11 Proximidade a Unidades de Conservação (SNUC). Os valores de ranqueamento passam a ser 
negativos no caso de simples presença do atributo.  

12 Presença de bens relacionados ao patrimônio histórico e cultural. Os valores de ranqueamento 
passam a ser negativos no caso de simples presença do atributo.  

13 Locais de pesca amadora, profissional e esportiva. Os valores de ranqueamento passam a ser 
negativos no caso de simples presença do atributo.  

14 Locais de beleza cênica. Os valores de ranqueamento passam a ser negativos no caso de 
simples presença do atributo.  

15 Calha navegável dos rios. Os valores de ranqueamento passam a ser negativos no caso de 
simples presença do atributo.  

16 Ondas acima de 0,6 metros. Os valores de ranqueamento passam a ser negativos no caso de 
simples presença do atributo.  

17 Profundidade menor de 4 metros. Os valores de ranqueamento passam a ser negativos no caso 
de simples presença do atributo.  

18 Restrições nos planos diretores (zoneamentos) dos reservatórios, caso existam. Os valores de 
ranqueamento passam a ser negativos no caso de simples presença do atributo.  

19 Rotas locais de navegação e portos de embarque e desembarque. Os valores de ranqueamento 
passam a ser negativos no caso de simples presença do atributo.  

20 Outro (especificar) 
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7.4 – LIMNOLOGIA DAS ÁREAS PRÉ-SELECIONADAS 

 

Os estudos limnológicos nas áreas-alvo do reservatório de Três Marias 

compreenderam coletas em um total de 21 áreas. Das 31 áreas originalmente 

selecionadas (Capítulo 6), 10 foram descartadas, durante a visita a campo, após 

verificação da ocorrência principalmente de fatores como paliteiros e baixas 

profundidades médias. Algumas áreas foram descartadas por segurança devido 

ao fato de estarem aglomeradas em um único braço do reservatório. A 

demarcação de áreas aqüícolas em todas essas áreas fatalmente ocorreria em 

uma queda brusca na qualidade de água do local. Este foi o caso das áreas-alvo 

TMA 4 e TMA 6, por exemplo. 

 

Cada área pesquisada recebeu a nomenclatura TMA seguida por um número (p. 

ex. TMA 01, TMA 02 e assim sucessivamente), de modo que sua localização 

geográfica e seus respectivos dados limnológicos pudessem ser sumarizados 

posteriormente (Figura 7.2). 

 

 
 
Figura 7.2 – Exemplo da nomenclatura utilizada para os pontos de coleta nas áreas-alvo 

do reservatório de Três Marias. 
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A Tabela 7.3 mostra a localização dos pontos das coletas realizadas nas áreas-

alvo da represa de Três Marias, além de datas, horários e alguns dados 

limnológicos como transparência da água e concentração de sólidos totais. Nela, 

pode-se observar que a transparência da água nas diversas estações de estudo 

oscilou entre 2,9 e 5,0 metros. A variação para sólidos totais ficou entre 0,9 e 3,9 

mg.l-1, sendo que, em todos os pontos, a maior contribuição para foi de origem 

orgânica. 

 

As médias para a clorofila-a (método fluorimétrico, in situ) variaram entre 7,9 

(TMA 20) e 44,8 µg.l-1 (Tabela 7.4). O valor máximo para a clorofila-a foi 

observado no ponto TMA 08, próximo a calha central do reservatório. Pode-se 

ainda notar claramente um gradiente com concentrações mais elevadas de 

clorofila-a nos pontos TMA 28, TMA 29, TMA 30, TMA 31 e TMA 32, todos 

situados em braços próximos à calha central. O estudo de limnologia geral 

realizado previamente a este estudo nas áreas-alvo já tinha identificado um 

bolsão de trofia nessa região do reservatório. As medidas de clorofila-a tomadas 

pelo método de Lorenzen sempre apresentaram leituras bastante inferiores ao 

método fluorimétrico. No presente estudo, as leituras oscilaram entre 0,2 e 1,1 

µg.l-1. 

    

Nesta mesma tabela é possível observar que os valores de turbidez medidos pela 

sonda fluorimétrica e os medidos em laboratório apresentaram números bastante 

semelhantes. A turbidez medida pela sonda oscilou entre 1,1 e 2,2 NTU ao passo 

que a turbidez medida em laboratório ficou entre 1,3 e 3,0 NTU. 
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A condutividade elétrica foi relativamente bem elevada nas áreas-alvo do 

reservatório de Três Marias, especialmente nos pontos TMA 28, TMA 29, TMA 30, 

TMA 31 e TMA 32, mostrando - uma vez mais - o caráter mais eutrófico desses 

braços anexos à calha central do reservatório (Tabela 7.5). 

 

Já o pH foi amplamente alcalino nessas áreas, ficando as médias sempre acima 

de 8,0. O reservatório também se mostrou bem oxigenado, especialmente nas 

estações de coletas nos diferentes braços do compartimento “Indaiá”. É 

44importante observar que a sonda YSI 6920 apresentou oscilações em alguns 

pontos de coletas e, por precaução, esses valores foram descartados (Tabela 

7.5). 

 

A observação dos resultados referentes aos nutrientes é especialmente 

interessante em relação às diferentes espécies de nitrogênio inorgânico (Tabela 

7.6). Foram detectados valores relativamente elevados (60-90 µg.l-1) de amônia, 

para a maioria dos pontos de coletas, e confirmado o padrão espacial de 

concentrações mais elevadas para o nitrato nos pontos TMA 28, TMA 29, TMA 

30, TMA 31 e TMA 32, onde as concentrações sempre estiveram acima de 40,0 

µg.l-1. Todos esses pontos estão localizados no bolsão de trofia identificado na 

calha central do reservatório de Três Marias. 

 

É muito importante destacar que o método tradicional de laboratório não foi capaz 

de identificar tais padrões, uma vez que estes métodos estão associados a uma 

maior variabilidade entre réplicas da mesma amostra, possuem limites de 

detecção menores e estão sujeitos a uma maior gama de artefatos de análise.



 

 

Tabela 7.3 – Dados sobre as coletas nas áreas-alvo no reservatório de Três Marias: horário, coordenadas geográficas, profundidade do 
ponto (m), transparência de Secchi (m) e teores de sólidos totais (orgânicos e inorgânicos) (mg.l-1). 

 
Coordenadas Ponto Data da 

Coleta 
Hora 

(Início) 
Hora 

(Término) X Y 
Profundidade Secchi Sólidos 

Orgânicos
Sólidos 

Inorgânicos
Sólidos 
Totais 

TMA02 12/07/06 14:20 14:27 453525 7959854 29,2 4,1 0,60 0,40 1,00 
TMA03 12/07/06 13:39 13:47 458136 7961999 18,6 4,5 0,70 0,45 1,15 
TMA07 12/07/06 14:48 15:00 450985 7959463 13,2 3,6 0,75 0,35 1,10 
TMA08 11/07/06 9:55 10:15 474626 7954156 30,2 4,0 0,90 0,35 1,25 
TMA11 12/07/06 15:47 16:00 452189 7957283 26,6 4,0 0,90 0,20 1,10 
TMA13 12/07/06 12:56 13:04 461982 7953888 21,2 4,4 0,95 0,75 1,70 
TMA17 12/07/06 9:02 9:15 455404 7953778 20,9 3,0 0,55 0,60 1,15 
TMA18 11/07/06 11:15 11:22 468383 7953318 17,0 4,4 0,70 0,20 0,90 
TMA19 11/07/06 8:55 9:12 478714 7952747 19,0 3,6 1,05 0,30 1,35 
TMA20 11/07/06 9:26 9:36 476992 7953253 14,1 3,9 1,00 0,20 1,20 
TMA21 12/07/06 9:28 9:37 456063 7952238 4,9 4,4 0,55 0,50 1,05 
TMA22 12/07/06 9:53 10:02 458912 7949260 14,6 4,5 0,65 0,30 0,95 
TMA23 12/07/06 16:31 16:42 447644 7950483 5,5 2,9 0,75 0,60 1,35 
TMA24 11/07/06 11:48 11:54 472273 7951061 13,2 4,1 0,95 0,25 1,20 
TMA25 12/07/06 11:04 11:11 454263 7950007 29,1 4,5 0,55 0,30 0,85 
TMA26 12/07/06 10:26 10:36 457032 7947681 17,0 5,0 0,60 0,45 1,05 
TMA28 11/07/06 16:18 16:26 472934 7948294 16,5 3,6 1,00 0,25 1,25 
TMA29 11/07/06 13:05 13:16 477711 7947535 16,2 3,9 0,95 0,20 1,15 
TMA30 11/07/06 15:47 15:54 469382 7944809 23,3 3,8 1,50 2,35 3,85 
TMA31 11/07/06 15:23 15:33 472845 7945934 18,2 3,4 0,95 0,25 1,20 
TMA32 11/07/06 14:18 14:33 473746 7932921 18,3 3,5 1,00 0,25 1,25  
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Tabela 7.4 – Concentrações de clorofila-a (µg.l-1) e de turbidez (NTU) medidas nas áreas-alvo de Três Marias. 
 

Turbidez (Sonda) Clorofila-a (Sonda) Ponto N Mínimo Máximo Média Mediana
Turbidez 

(Lab.) N Mínimo Máximo Média Mediana LORENZEN 

TMA02 96 0,3 1,3 1,2 1,2 1,38 96 6,8 10,4 9,4 9,4 0,3 
TMA03 95 1,0 7,3 1,3 1,0 2,08 95 7,8 13,5 8,6 8,3 0,4 
TMA07 148 1,1 11,6 1,6 1,2 1,88 148 9,2 15,8 10,6 10,6 0,4 
TMA08 234 0,9 6,3 1,0 1,0 1,67 234 7,9 22,2 8,4 8,2 0,7 
TMA11 161 1,5 2,0 1,8 1,9 2,03 161 9,0 47,0 32,8 44,8 0,3 
TMA13 94 0,9 14,7 2,2 1,1 1,57 94 6,8 18,3 8,4 8,1 0,6 
TMA17 170 1,1 3,1 1,2 1,2 3,06 170 7,4 10,9 8,1 8,0 0,3 
TMA18 90 1,0 3,8 1,1 1,1 1,97 90 8,5 12,6 9,4 9,2 0,4 
TMA19 207 1,1 3,7 1,2 1,1 1,92 207 9,0 13,8 9,7 9,7 0,7 
TMA20 111 1,0 3,8 1,1 1,0 1,75 111 8,9 13,2 9,9 9,6 0,5 
TMA21 111 1,0 14,0 1,9 1,1 1,31 111 7,3 23,7 10,4 7,9 0,2 
TMA22 100 1,0 1,7 1,1 1,1 1,95 100 8,7 11,6 9,8 9,7 0,3 
TMA23 124 1,1 7,6 1,2 1,1 2,70 124 12,0 20,1 13,6 13,3 0,4 
TMA24 80 1,1 2,7 1,1 1,1 2,06 80 8,2 11,7 9,2 9,3 0,6 
TMA25 93 1,0 7,5 1,7 1,1 1,87 93 7,1 12,9 9,2 9,3 0,3 
TMA26 130 1,0 5,6 1,1 1,0 2,33 130 7,1 10,1 8,0 7,8 0,3 
TMA28 85 1,0 1,6 1,1 1,1 2,17 85 13,0 16,9 14,1 14,0 0,8 
TMA29 136 1,1 7,5 1,3 1,2 1,83 136 8,1 36,5 15,4 17,7 0,8 
TMA30 93 1,0 4,1 1,3 1,1 1,90 93 11,6 18,1 12,7 12,4 0,7 
TMA31 117 1,1 8,3 1,2 1,1 1,44 117 10,5 24,9 11,9 11,6 0,9 
TMA32 189 1,1 2,1 1,2 1,2 1,80 189 11,1 20,9 13,8 14,7 1,1  
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Tabela 7.5 – Condutividade elétrica, pH e oxigênio dissolvido medidos nas áreas-alvo do reservatório de Três Marias. 
 

Condutividade pH Oxigênio Dissolvido Ponto N Mínimo Máximo Média Mediana Mínimo Máximo Média Mediana Mínimo Máximo Média Mediana 
TMA02 108 49,1 49,3 49,2 49,2 8,1 8,7 8,1 8,1     
TMA03 105 49,3 50,3 50,2 50,2 8,1 8,6 8,2 8,1     
TMA07 145 48,3 48,8 48,5 48,4 8,2 8,3 8,2 8,2     
TMA08 231 50,6 50,8 50,8 50,8 8,2 8,2 8,2 8,2 13,0 15,0 14,2 14,2 
TMA11 164 49,2 49,5 49,4 49,4 8,0 8,3 8,0 8,0     
TMA13 108 50,1 50,4 50,3 50,2 8,0 8,3 8,0 8,0     
TMA17 184 47,5 48,4 48,1 48,3 7,9 8,4 8,0 8,0     
TMA18 98 50,5 51,0 50,6 50,6 8,1 8,3 8,1 8,1     
TMA19 183 47,1 51,2 50,9 51 8,2 8,2 8,2 8,2 12,2 13,2 12,7 12,7 
TMA20 111 50,7 51,0 50,8 50,8 8,1 8,1 8,1 8,1 14,3 15,1 14,5 14,5 
TMA21 119 48,2 48,3 48,2 48,2 7,9 8,2 8,0 8,0 14,2 14,7 14,3 14,3 
TMA22 110 47,8 48,1 48,0 48 8,1 8,1 8,1 8,1     
TMA23 88 49,0 49,6 49,4 49,5 8,1 8,2 8,1 8,1     
TMA24 96 50,7 51,2 51,0 51 8,1 8,5 8,2 8,1 11,8 12,8 12,4 12,4 
TMA25 106 48,6 48,7 48,6 48,6 8,1 8,4 8,1 8,1     
TMA26 142 48,1 48,3 48,2 48,3 8,1 8,1 8,1 8,1     
TMA28 104 51,7 51,9 51,8 51,8 8,2 8,5 8,2 8,2 7,1 8,5 8,0 8,0 
TMA29 120 50,8 51,0 50,9 50,9 8,1 8,7 8,1 8,1 10,5 11,2 10,9 10,9 
TMA30 103 50,4 50,7 50,5 50,5 8,1 8,3 8,2 8,2 8,1 8,7 8,3 8,3 
TMA31 134 51,2 51,7 51,5 51,6 8,2 8,4 8,2 8,2 7,9 9,6 9,1 9,1 
TMA32 175 51,0 52,4 51,6 51,4 8,0 8,5 8,1 8,1 8,5 10,5 10,0 10,0  
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Tabela 7.6 – Concentrações de nitrogênio e fósforo total da água nas áreas-alvo do reservatório de Três Marias, medidas pela sonda YSI 
6920 (nitrato e amônio) e pela metodologia convencional de laboratório. 

 
Nitrato Amônio 

Ponto Mínimo Máximo Média Mediana Mínimo Máximo Média Mediana

Nitrito 
NO2 

(Lab.) 

Nitrato 
NO3 

(Lab.) 

Amônio 
NH4 

(Lab.) 

PT 
PT 

(Lab.) 
TMA02 10,0 30,0 17,0 20,0 70,0 90,0 84,9 90,0 0,00 17,36 0,00 1,03 
TMA03 20,0 40,0 20,4 20,0 80,0 90,0 86,0 90,0 0,00 18,40 0,00 0,77 
TMA07 10,0 20,0 10,4 10,0 80,0 110,0 86,6 90,0 0,00 19,85 0,00 0,86 
TMA08 20,0 30,0 28,5 30,0 60,0 110,0 62,0 60,0 0,05 0,00 0,00 1,54 
TMA11 10,0 10,0 10,0 10,0 80,0 150,0 91,0 90,0 0,00 17,13 0,00 1,03 
TMA13 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 100,0 88,8 90,0 0,00 15,74 0,00 1,80 
TMA17 10,0 20,0 12,0 10,0 80,0 90,0 86,5 90,0 0,00 18,16 0,00 1,46 
TMA18 30,0 60,0 51,3 50,0 60,0 240,0 68,9 60,0 0,11 1,52 0,00 1,37 
TMA19 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0 90,0 76,9 80,0 0,19 1,45 0,00 1,54 
TMA20 10,0 10,0 10,0 10,0 70,0 100,0 73,9 70,0 0,00 21,69 0,00 1,37 
TMA21 10,0 10,0 10,0 10,0 80,0 100,0 90,3 90,0 0,00 18,20 0,00 1,37 
TMA22 10,0 10,0 10,0 10,0 80,0 90,0 88,5 90,0 0,00 14,69 0,00 1,03 
TMA23 10,0 10,0 10,0 10,0 80,0 110,0 89,9 90,0 0,00 15,99 0,00 1,03 
TMA24 20,0 50,0 35,2 40,0 70,0 120,0 82,6 80,0 0,05 0,00 0,00 1,54 
TMA25 10,0 10,0 10,0 10,0 80,0 110,0 87,2 90,0 0,00 16,11 0,00 1,03 
TMA26 10,0 10,0 10,0 10,0 80,0 100,0 88,5 90,0 0,00 17,56 0,00 1,03 
TMA28 40,0 50,0 40,1 40,0 70,0 80,0 77,1 80,0 0,05 1,58 0,00 1,54 
TMA29 30,0 50,0 39,8 40,0 70,0 110,0 78,4 80,0 0,05 8,53 0,00 1,54 
TMA30 40,0 50,0 40,6 40,0 60,0 80,0 77,3 80,0 0,00 0,00 0,00 1,54 
TMA31 40,0 50,0 44,5 40,0 70,0 80,0 78,1 80,0 0,00 0,00 0,00 1,54 
TMA32 20,0 50,0 40,3 40,0 70,0 80,0 79,8 80,0 0,00 1,83 0,00 1,54  
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7.5 – HIERARQUIZAÇÃO DAS ÁREAS SELECIONADAS 

  

As áreas-alvo foram ranqueadas segundo o seu valor para cada um dos critérios 

pré-estabelecidos na lista de checagem (Tabela 7.1). A magnitude da aptidão de 

uma região como área potencial para a implantação de uma ou mais áreas de 

produção aqüícolas será o resultado do somatório ponderado das matrizes 

produzidas por cada um dos pesquisadores que preencheram o questionário.  

 

A Tabela 7.7 mostra o ranqueamento final das áreas-alvo. Os braços dos pontos 

TMA 25, TMA 26, TMA 22, TMA 17 e TMA 18 foram os mais bem cotados para a 

finalidade de demarcação de polígonos. Esses pontos atingiram notas que os 

mantiveram quase sempre entre os 10 primeiros colocados quando se considera 

os resultados individuais. Outras áreas também foram muito bem ranqueadas, 

como é caso das áreas TMA 07, TMA 08, TMA 02 e TMA 19.  

 

Os pontos TMA 25, TMA 26, TMA 22 e TMA 17 estão todos localizados em um 

afluente que deságua na margem direita do rio Indaiá, que por sua vez deságua 

no rio são Francisco. Por se tratarem de áreas potenciais localizadas em um 

mesmo braço, ocasionalmente uma ou duas áreas possivelmente serão 

descartadas em função da capacidade de suporte deste afluente. O ponto TMA 

22 contém um ponto de captação de água e poderá, entre estes, ser o primeiro a 

ser excluído como área aqüícola. 

 

O ponto TMA 18 está localizado em um braço anexo à calha central do rio São 

Francisco, próximo a localidade do porto de balsas denominado Porto das 
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Melancias. As áreas TMA 02 e TMA 07 estão localizadas na margem esquerda do 

rio Indaiá, próximas ao porto do Traçadal. Os pontos TMA 19 e TMA 08, que 

também foram bem avaliados ficam em um trecho do rio São Francisco entre os 

chamados “Porto Novo” e “Porto Velho” (Figura 7.1). 

 
Tabela 7.7 – Ranqueamento final das áreas-alvo do reservatório de Três Marias. Em um 

máximo de 100 pontos. 
   

Área Pontuação 
TMA 25 97,96 
TMA 26 97,96 
TMA 22 94,28 
TMA 17 92,7 
TMA 18 86,72 
TMA 07 85,98 
TMA 08 85,9 
TMA 02 85,3 
TMA 19 85,22 
TMA 13 84,18 
TMA 11 82,76 
TMA 24 82,2 
TMA 21 78,78 
TMA 03 77,68 
TMA 20 76,86 
TMA 23 75,3 
TMA 29 73,68 
TMA 30 71,44 
TMA 32 69,54 
TMA 31 67,82 
TMA 28 66,44  

 
7.6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados limnológicos sobre as áreas-alvo no reservatório de Três Marias 

sugerem a eficácia da seleção dessas áreas como áeras aqüícolas, uma vez que 

em todas elas encontrou-se uma qualidade de água satisfatória. No entanto, é 

preciso ter cautela, pois existem claramente pequenas variações na qualidade de 

água que podem ser vistas em variáveis tais como a transparência, turbidez, 

sólidos, clorofila-a, nitrogênio e fósforo.  
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Apesar de pequenas, essas diferenças foram destacadas nos resultados e podem 

ser indícios de possíveis problemas ambientais de origem local, tais como 

grandes projetos de irrigação. O método usado nos permitiu um ranqueamento 

preciso dessas características. 

 

A metodologia utilizada demonstrou ser muito eficaz para a seleção das áreas 

aptas para a delimitação de parques aqüícolas, uma vez que produziu resultados 

similares entre os pesquisadores. Entretanto, a inspeção a posteriori das áreas 

ranqueadas foi extremamente importante para consolidar os resultados obtidos e 

excluir eventuais áreas consideradas inaptas nessa inspeção, mesmo que as 

mesmas tivessem inicialmente sido bem avaliadas. Assim, a ocorrência de 

paliteiros bem como a presença de fatores restritivos não assinalados 

previamente somente pôde ser constatada através dessa importante inspeção in 

loco. 

 

Em suma, a metodologia utilizada nos forneceu uma diretriz muito clara no que 

diz respeito à escolha das áreas para instalação dos parques aqüícolas. 

Obviamente essa hierarquização não determina de modo absoluto o resultado 

final da localização dos Parques Aqüicolas. Como citado anteriormente, a visita a 

campo realizada depois do ranqueamento foi fundamental para consolidar e rever 

decisões sobre a escolha das áreas tecnicamente adequadas para implantação 

de parques aqüícolas no reservatório da UHE Três Marias.   
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CAPÍTULO 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSÕES 
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Os levantamentos dos aspectos sócio-econômicos e ambientais permitiram 

identificar as áreas mais propícias à instalação de Parques Aqüícolas no 

reservatório de Três Marias. Estudos limnológicos e ictiológicos, simulações do 

funcionamento hidrológico da represa, levantamentos sócio-econômicos, de uso e 

ocupação do solo, caracterização da depleção do reservatório entre outros foram 

fundamentais para obtenção desta informação.  

 

O reservatório de Três Marias pode ser considerado meso-oligotrófico em sua 

grande extenção, com eventuais bolsões de trófia, na calha central, próximo a foz 

do rio Indaía. Esses bolsões tendem a se dissiparem pela hidrodinâmica e pela 

ação dos ventos.  

 

De forma geral, a qualidade da água do reservatório tende a melhorar de 

montante a jusante, uma tendência esperada, uma vez que os sólidos e nutrientes 

em suspensão carreados pelos dois principais afluentes, rio Paraopeba e rio São 

Francisco, sedimentam-se ao longo da calha central. 

 

Os modelos hidrodinâmicos mostram que sob ação dos ventos as correntes são 

muito mais intensas na camada superior da coluna de água, do que em sua 

camada média. Ou seja, nas profundidades onde são intalados os tanques-redes 

a renovação da água é bem mais pronunciada.  

 

Numa análise comparativa entre as imagens de satélite de 2001 e de 2005 

observou-se que o processo de ocupação humana na área de entorno já se 

encontra parcialmente estabilizado, com a manutenção da grande maioria dos 
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fragmentos de vegetação natural, mas com um processo de substituição de áreas 

de pastagem por áreas de reflorestamento, em especial na margem esquerda do 

reservatório. 

 

As principais áreas restritivas e excludentes localizam-se no terço inferior e 

superior do reservatório. No terço inferior, as principais restrições referem-se às 

zonas de segurança da barragem, abastecimento público, presença de balneário, 

zona de amortecimento de estação ecológica, zona de expansão urbana e 

turística. No terço superior do reservatório a principal razão para exclusão foi a 

identificação de deplecionamentos mais pronunciados e águas mais eutrofizadas, 

juntamente com a presença de zona de pesca comercial e turística, condomínios 

de lazer e zonas de impactos visuais associados. 

 

Na altura do terço médio do reservatório foram pré-selecionadas 31 áreas, 

totalizando cerca de 8.087 hectares, o que representa aproximadamente 17% da 

área estimada do reservatório na cota de 556,2 metros, que é de cerca de 47.300 

hectares. 

 

Dessas 31 áreas, 10 foram descartadas, durante a segunda visita a campo. As 

exclusões foram principalmente em função de profundidade, paliteiros e 

aglomeração de áreas ponteciais em espaço restrito, o que poderia gerar efeitos 

cumulativos levando a impactos negativos no sistema. 

 

As 21 áreas potenciais para instalação dos Parques Aqüícolas foram ranqueadas 

segundo a matriz de Leopold. Dessas foram selecionadas 9 áreas perfazendo 
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4.025 hectares com 11 polígonos (ou estruturas produtivas) demarcados, 

totalizando aproximadamente 290 hectares de áreas efetivamente aptas para 

instalação das áreas de produção dos Parques Aqüícolas (Tabela 8.1). As áreas 

delimitadas podem ser vistas no Anexo 2. 

 
Tabela 8.1 – Localização e áreas (em hectares) dos polígonos demarcados no 

reservatório de Três Marias. 
 

Polígono (área produtiva) Área-alvo Área do Polígono (ha) 
Polígono 1 3 25,0 
Polígono 2 2 28,7 
Polígono 3 2 9,3 
Polígono 4 26 22,4 
Polígono 5 25 52,3 
Polígono 6 18 14,5 
Polígono 7 19 23,0 
Polígono 8 8 20,4 
Polígono 9 7 19,1 

Polígono 10 7 32,7 
Polígono 11 29 42,8  

 

Entre as espécies exóticas de peixes registradas no reservatório, a Tilápia do Nilo 

(Oreochromis niloticus) já se encontra estabelecida. Caso os cultivos futuros 

utilizem-se dessa espécie, ressalta-se que eventuais escapes de indivíduos não 

se constituem em um grande potencial de infestação pela Tilápia do Nilo no 

reservatório. 

 
O cultivo de peixes em tanques-rede está sujeito a ação de outros peixes 

presentes no ambiente principalmente os carnívoros, entre outras espécies. No 

caso do reservatório de Três Marias foram registradas a presença de quatorze 

espécies de peixes carnívoros, correspondendo a 29,02 % das quarenta e oito 

capturadas. Dentre elas destacam-se as piranhas, pirambebas e tucunarés. 

Esses peixes podem cortar as redes com dentes ou entrar, ainda na forma de 
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alevinos, dentros dos tanques e crescer alimentando-se dos peixes que estão 

sendo cultivados.  

 

Em um experimento realizado pela Cemig, utilizando espécies nativas no 

reservatório da Usina de Cajurú, no rio Pará, afluente do Paraopeba, o cultivo foi 

inviabilizado devido a presença de pirambebas, pois essas cortavam as telas. Foi 

então necessário a colocação de telas rígidas. Entretanto, os alevinos entravam e 

cresciam alimentando-se dos peixes que estavam sendo cultivados (Barbosa 

com.pes.). 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA IMAGEM DO USO DO SOLO E DA COBERTURA VEGETAL DO ENTORNO 

DO RESERVATÓRIO DE TRÊS MARIAS 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA IMAGEM DE ZONAS POTENCIAIS E RESTRITIVAS PARA INSTALAÇÃO 

DE PARQUES AQÜICOLAS NO RESERVATÓRIO DE TRÊS MARIAS – ETAPA DE 

PRÉ-SELEÇÃO 
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