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APRESENTAÇÃO

Este livro é resultado do intenso trabalho de investigação de inúmeros
pesquisadores da região. Sua contribuição aponta para o aprofundamento das
discussões acerca da Bacia Hidrográfica do Sapucaí-Mirim e Grande e tem
muito a acrescentar em termos de proposições na área das políticas públicas,
isto é, seja no avanço do trato com os recursos hídricos ou mesmo nas questões
referentes ao meio ambiente natural e construído.
Além disso, tem por objetivo fomentar a constituição e o acúmulo de
massa crítica no que tange aos gestores de recursos naturais, com ênfase nos
recursos hídricos. Nesse sentido, ao lançar-se sobre todas as temáticas aqui
abordadas, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Sapucaí-Mirim e Grande, a Pós
Uni-FACEF e a UNESP, inauguram um período em que não apenas se discute os
problemas da região, mas também os caminhos a serem percorridos. É a prova
da pujança e da vivacidade intelectual, responsável e reflexiva dos integrantes
da Bacia Hidrográfica do Sapucaí-Mirim e Grande.
Não basta apenas colecionar estudos se o objetivo principal não apontar
para a democratização desse conhecimento. Essa experiência, portanto, é a
síntese de todas essas intenções: produzir conhecimento, socializar entre a
comunidade e apontar um método eficaz e responsável na gestão de todos os
recursos dos ambientes naturais e construídos, componentes de nossa
paisagem.

Célio Bertelli
Prof. Dr. em Geociências e Meio Ambiente
Membro do CBH-SMG
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A RESPONSABILIDADE DOS COMITÊS DE BACIAS
HIDROGRÁFICAS NA GESTÃO PARA O COMBATE A
ESCASSEZ
MELO, Adriano1

RESUMO
Este estudo visa refletir sobre a responsabilidade dos comitês de bacias hidrográficas nas questões
relacionadas à gestão para o combate da escassez da água no Estado de São Paulo, levando em
consideração a legislação e demais normas e documentos elaborados e vigentes até o final do
primeiro semestre de 2015. Foi realizada pesquisa bibliográfica e documental e os dados foram
tratados através da análise qualitativa de conteúdo. Afinal, no cenário atual de escassez de água,
como são exercidas a descentralização e a participação social previstas nas políticas públicas de
recursos hídricos? O levantamento deste status quo tem por fim criar oportunidades para uma
análise crítica daqueles que estão envolvidos no gerenciamento de recursos hídricos e para que a
sociedade possa despertar-se para tema de tamanha relevância.
Palavras-chave: água, gestão de recursos hídricos, escassez.
INTRODUÇÃO
Buscar-se-á com o presente estudo refletir sobre a responsabilidade dos comitês de
bacias hidrográficas em relação a gestão dos recursos hídricos em tempos de escassez. Os
comitês, órgãos colegiados, com funções consultivas e deliberativas, que exercem a
descentralização da gestão dos recursos hídricos segundo uma governança determinada pelas
políticas públicas estabelecidas no pais, a nível nacional pela Lei 9.433/97 (BRASIL, 2011) e
pela Lei Estadual 7.663/91 (SÃO PAULO, 2011), têm, entre suas atribuições, a missão de
resolver conflitos de uso de recursos hídricos.
Na resolução destes conflitos é necessário administrar os demais princípios norteadores
do sistema de gerenciamento, entre os quais pode-se destacar a preferência pelo uso múltiplo,
a prioridade para o abastecimento humano e para a dessedentação animal em situações de
escassez, a gestão descentralizada e por bacia hidrográfica e a dupla dominialidade das águas.
Questão relevante prende-se a governança, que enfrenta o desafio da participação social
dispondo em arenas multidisciplinares representantes da administração pública e da sociedade
civil, cada qual com seus interesse, sua preparação e seus conflitos, numa democracia ainda
neófita.
Enfim, qual deve ser a participação dos comitês de bacia hidrográficas na gestão águas
brasileiras, em especial das paulistas, e se a sociedade civil consegue de fato interferir neste
gerenciamento são os principais questionamentos que se pretende instigar com o presente
1

Mestrando em Políticas Públicas e Especialista em Direito de Empresas pela UNESP. E-mail para
contato: adriano@meloadvocacia.com.br
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estudo. Em decorrência disto, há de se constatar a responsabilidade ou não dos comitês de bacias
hidrográficas em face da gestão dos recursos hídricos em situação de escassez.
REFERENCIAL TEÓRICO
A análise e os estudos sobre o tema proporcionarão material de pesquisa e estudo para
todos aqueles que queiram deixar-se levar para águas mais profundas na seara das políticas
públicas dos recursos hídricos, e a base teórica para tanto será fornecida pelos autores constantes
das referências bibliográficas deste trabalho, dentre os quais podem ser destacados Paulo Affonso
Leme Machado (2014), Wagner Costa Ribeiro (2013), Juliana Cassano Cibim e Pedro Roberto
Jacobi (2013), Eldis Camargo Santos (2013), Fernanda Mello Sant´Anna (2015), Lídia Keiko
Tominaga, Jair Santoro e Rosangela do Amaral (2012), Rebecca Neaera Abers (2010), entre
outros.
Quanto aos documentos, pode-se destacar a Constituição Federal de 1988 (BRASIL,
2005), a Constituição do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2011), a Lei Federal 9.433/97
(BRASIL, 2011), a Lei do Estado de São Paulo 7.663/91 (SÃO PAULO, 2011) e o Relatório
Mundial das Nações Unidas sobre Desenvolvimento dos Recursos Hídricos, da UNESCO (2015),
resoluções do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, deliberações do Conselho de Recursos
Hídricos do Estado de São Paulo, de alguns Comitês de Bacias Hidrográficas e dos órgãos
gestores.
Os documentos foram consultados na biblioteca do meu local de trabalho, da UNESP campus de Franca e de outras instituições públicas e privadas, assim como em base de dados da
internet nos sítios onde encontram-se legislação e quaisquer outros documentos científicos, como
o caso do Planalto e do Legislativo do Estado de São Paulo, do Conselho Nacional de Recursos
Hídricos e do Conselho de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, da Agência Nacional de
Águas, do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, da Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo, do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos do
Estado de São Paulo, dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado de São Paulo e nos
periódicos Capes e Scielo, por exemplo.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Trata-se de pesquisa aplicada, por sua natureza, que visa gerar conhecimento para
aplicação prática voltada para problemas específicos relacionados a interesses locais. Classificase, ainda, como pesquisa exploratória, quanto a seus objetivos, pois tem a pretensão de tornar
mais explícita a definição das responsabilidades dos integrantes do sistema de gerenciamento de
recursos hídricos, em especial dos comitês de bacias hidrográficas, através do levantamento e
construção de hipóteses, vez que existem poucas informações disponíveis, já que a situação de
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escassez é fato recente. Logo, pretende-se desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias
pela exploração do fenômeno, o que condiciona um planejamento flexível para a necessária
observação das diversas facetas e aspectos dos fatos relacionados (SILVEIRA; CÓRDOVA,
2009; GERHARDT et al., 2009). Foi realizada pesquisa bibliográfica e documental e os dados
foram tratados por meio da análise qualitativa de conteúdo.
O recorte temporal restringe-se ao período de 30 de dezembro de 1991, momento em
que pela publicação da Lei Estadual 7.663/91 (SÃO PAULO, 2011), surgiram os comitês de
bacias hidrográficas e junho de 2015, uma vez que as questões relacionadas a escassez
evidenciaram-se a partir do segundo semestre de 2014 e no primeiro semestre de 2015,
momento em que surgiram documentos e questionamentos ligados à temática. Portanto, limitarse-á a coleta e análise de documentos dos anos de 2014 e primeiro semestre de 2015, à luz da
legislação brasileira a partir de 1991. Poderão ser usados leis, textos ou documentos de períodos
anteriores ao recorte apresentado apenas para convalidação dos princípios que continuam em
vigor no período do estudo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para disciplinar a gestão dos recursos hídricos no Brasil existem as políticas nacional e
estaduais de recursos hídricos, já que a Constituição Federal vigente determina em seu artigo 20,
inciso III, e em seu artigo 26, inciso I, que são bens da União “[...] os lagos, rios e quaisquer
correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de
limite com outros países, ou se estendam a territórios estrangeiros [...].” (BRASIL, 2005, p. 24) e
que “[...] as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósitos, ressalvadas,
neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União [...]”(BRASIL, 2005, p. 34) são bens
do Estado.
Entretanto:
[...] não é de ser confundida a gestão das águas com a competência para legislar
sobre as águas. A descentralização recomendada e instaurada pela Lei
9.433/1997 foi no domínio da gestão, pois a competência para legislar sobre as
águas é matéria concernente à Constituição Federal e continua centralizada nas
mãos da União, conforme o art. 22, IV. Lei complementar poderá autorizar os
Estados a legislar sobre águas (art. 22, parágrafo único, da CF), sendo que até
agora não existe tal lei [...]. Baseando-se no que consta nos arts. 41 a 44 da Lei
9.433/1997, antes mesmo do advento da Lei de Agências de Águas, os Estados
têm competência para legislar sobre a gestão das águas (não sobre as águas,
como já foi exposto). (MACHADO, 2014, p. 516, 585).

O Estado de São Paulo foi o primeiro a implementar sua Política Estadual de Recursos
Hídricos, através da Lei Estadual 7.663/91 (SÃO PAULO, 2011), de 30 de dezembro de 1991,
antes mesmo da Lei 9.433/97 (BRASIL, 2011), que veio fazer valer a Política Nacional de
Recursos Hídricos quase seis anos depois, em 1997.
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Nestas duas leis ficou definida de forma explícita a vontade do legislador de que a gestão
dos recursos hídricos fosse norteada pelos princípios da descentralização e da participação social,
conforme exposto no artigo 3º, incisos I e II, da Lei Estadual (SÃO PAULO, 2011) e no artigo
1º., inciso VI, da Lei Federal (BRASIL, 2011). Registre-se que estes princípios já haviam sido
consagrados na Constituição do Estado de São Paulo, pelo exposto no artigo 205, inciso VI (SÃO
PAULO, 2011).
A literatura mais atualizada sobre o tema destaca a tendência para o empowerment,
que é a descentralização através da transferência de poderes para governos locais e para os
multi-stakeholders, caracterizada pela participação social e pelo envolvimento de atores que
representam diversos setores da sociedade, entre eles o governo, a sociedade civil organizada
e os usuários. Destaca ainda a necessidade de definição dos mecanismos de resolução de
conflitos e prevalência da ideia da gestão por bacia hidrográfica, entre outros princípios
(CIBIM; JACOBI, 2013).
De fato, conforme artigo 3º., II, da Lei Estadual 7.663/91 (SÃO PAULO, 2011) e artigo
1º., V, da Lei 9.443/97 (BRASIL, 2011), adotou-se a divisão do gerenciamento dos recursos
hídricos com base em bacias hidrográficas, estabelecendo-se também que os Conselhos Nacional
e Estadual de Recursos Hídricos, os Comitês de Bacias Hidrográficas e os órgãos dos poderes
públicos cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos, entre outros, fossem
integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGRH), conforme
previsto no artigo 33, na citada Lei Federal (BRASIL, 2011).
Importante registrar que são as bases deste sistema, ou seja, os Comitês de Bacias
Hidrográficas, que devem cuidar da gestão e da administração dos recursos hídricos, através da
transferência dos poderes da União e do Estado, seja pela implantação da cobrança dos usos da
água como instrumento de gestão, seja pela aplicação dos recursos financeiros decorrentes desta
cobrança, inclusive (MACHADO, 2014).
A adoção do princípio da participação, por sua vez, não é novidade e nem exclusividade
brasileira, podendo ser citado, v.g., a Diretiva Europeia sobre a Água, destacando-o como
instrumento fundamental para a gestão dos recursos hídricos:
O êxito da presente diretiva depende da estreita cooperação e de uma ação
coerente a nível comunitário, à nível de Estados-Membros e a nível local, bem
como da informação, consulta e participação do público, inclusivamente dos
usuários. (CIBIM; JACOBI, 2013, p. 17).

Tal assertiva se confirma, sendo que:
[...] não há mais que se falar em uso dos recursos naturais sem a participação
do interessado ou das pessoas afetadas, por exemplo comunidades indígenas,
agricultores tradicionais, líderes locais e nacionais, organizações nãogovernamentais e o público em geral. Estes podem exigir a adoção de
estratégias políticas apropriadas e programas destinados a alcançar, a médio
prazo, metas adequadas. (CIBIM; JACOBI, 2013, p. 15).
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Mas, por sua vez, a outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos ficou reservada para
a administração pública, já que nossa Carta Maior determina em seu artigo 23, inciso XI, que a
competência para “[...] registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e
exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios [...]” (BRASIL, 2005, p. 31) é
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e a Lei 9.433/97
em seus artigos 29 e 30 estabelecem que compete aos Poderes Executivos Federal, Estaduais e do
Distrito Federal outorgar os direitos de uso de recursos hídricos, nas esferas de suas competências.
(MACHADO, 2014). Outorga significa consentimento, concessão, aprovação, beneplácito e está
definida na Instrução Normativa do Ministério do Meio Ambiente número 4, de 21 de junho de
2000, como:
[...] ato administrativo, de autorização, mediante o qual o Poder Público
outorgante faculta ao outorgado o direito de uso do recurso hídrico, por prazo
determinado, nos termos e condições expressas no respectivo ato. (MACHADO,
2014, p. 530).

Outro princípio que exige destaque para que se analise a responsabilidade dos comitês de
bacias hidrográficas nas questões relacionadas a gestão dos recursos hídricos em situação de
escassez é o constante do inciso IV, do artigo 1º., da Lei 9.433/97 (BRASIL, 2011), que destaca
a necessidade de priorização do uso múltiplo da água, ou seja, é importante que as outorgas sejam
concedidas privilegiando-se a diversidade de utilização, contemplando a maioria dos setores
possíveis, tais como o abastecimento público, a dessedentação de animais, a agricultura, a
indústria, a geração de energia elétrica, a implantação de hidrovias, a utilização das águas como
meio de recreação, entre outros, sem deixar de levar em consideração que:
O princípio geral é o de que “a gestão dos recursos hídricos deve sempre
proporcionar o uso múltiplo das águas” (art.1º, IV, da Lei 9.433/1997), mas,
em “situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo
humano e a dessedentação dos animais” (art.1º, III, da lei mencionada).
(MACHADO, 2014, p. 509-510).

Pode-se dizer que “[...] quando os recursos são limitados, o problema não é satisfazer os
consumidores, mas quais consumidores satisfazer [...].” (CLARKE apud ABRUCIO, 1997, p. 25)
e, segundo as Políticas de Recursos Hídricos vigentes no Brasil (porque a Política Nacional assim
determina), têm prioridade o consumo humano, que compreende o uso para as necessidades
mínimas dos indivíduos restringindo-se à água para beber, comer e realizar sua higiene pessoal e
a dessedentação dos animais, não sendo prioritário o uso para lazer ou outros usos menos
relevantes para a existência do ser humano, v.g. piscinas e jardinagem, e nem se incluindo nesta
priorização o consumo de água necessário para o abate e a comercialização de animais
(MACHADO, 2014).
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Destes princípios se dessume que no caso de superveniente escassez de águas,
independentemente de seu motivo, após outorgado regularmente seu uso, cumpre ao órgão gestor
(órgão público federal ou estadual responsável pela outorga dos direitos de uso da água), não
havendo fontes alternativas, suspender parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo
determinado, as outorgas que não se enquadrem neste princípio, conforme o artigo 15, V, da Lei
9.433/97 (MACHADO, 2014).
Por sua vez, correlacionando as questões ligadas as competências dos órgãos gestores e
as competências dos Comitês de Bacias Hidrográficas no que diz respeito à gestão dos recursos
hídricos, e, em especial, no tocante à outorga ou sua modificação em decorrência da escassez,
pode-se dizer que o órgão público responsável pelas outorgas não pode agir de forma
discricionária, mas vinculado ao princípio da priorização do abastecimento para a população
humana e para a dessedentação animal (MACHADO, 2014), cumprindo-se os requisitos
determinados pela legislação.
As circunstâncias que justificam estas alterações ou até mesmo a suspensão das outorgas
ou a implantação de mecanismos tarifários que desestimulem o uso dos recursos hídricos, não são
de responsabilidade nem da administração pública e nem dos usuários. É o interesse público, na
verdade, que deve determinar qualquer modificação neste sentido e o processamento de uma
medida de suspensão, por exemplo, dar-se-á por processo administrativo, ficando o Poder Público
obrigado a motivar seu ato, em consideração ao princípio da legalidade. Isto implica constatar
que quaisquer modificações devem ser proporcionais aos motivos que lhes causaram
(MACHADO, 2014).
O tema ganha relevância no momento atual uma vez que o Estado de São Paulo passa
por uma grave crise hídrica. Em algumas regiões, os órgãos gestores têm exigido dos usuários
períodos de restrições, dada a transitoriedade de suas outorgas, estabelecendo regras para a
redução de utilização dos recursos hídricos em decorrência da necessidade de sua priorização
para o consumo humano, por exemplo, no Comitê Piracicaba, Capivri e Jundiai (PCJ), através
da Portaria ANA/DAEE 50, de 25 de janeiro de 2015 (SÃO PAULO, 2015), assim como vem
implementando mecanismos tarifários que penalizam consumidores que extrapolam suas
quantidades habituais de utilização de água. Infelizmente os comitês de bacias hidrográficas
não vêm sendo devidamente ouvidos nestes casos.
Como se vê, somente a descentralização e a participação não são suficientes para
resultados satisfatórios, considerando que neste cenário atuam conjuntamente forças diversas e
até mesmo antagônicas, representadas vezes pelo Estado, vezes pela sociedade civil organizada.
Com o início da vigência das políticas públicas de recursos hídricos nos anos 90, período
caracterizado como o da revitalização da sociedade civil e o da democratização do Estado,
contrapondo ao antigo regime ditatorial, a descentralização e participação são apresentadas como
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postura de negociação fundamentada na possibilidade de uma atuação conjunta entre estes dois
atores (RIZEK, 2003).
Por isso é importante se atentar para a efetividade destes espaços:
A problemática apresentada abrange ainda o formato institucional dos
espaços e dos fóruns de interlocução, o que também se configura como
objeto de disputa entre projetos mais ou menos comprometidos com a
democratização, seus embates e correlações de força. Como aponta
DAGNINO, os mesmos mecanismos e formatos que permitem avanços
podem ser burlados na dinâmica concreta de funcionamento desses
espaços. (RIZEK, 2003, p. 6).

Não se pode olvidar que o conceito de governança tem diversos sentidos considerandose visões, valores e projetos políticos ecléticos, nem que se fundamenta em condição onde
múltiplos atores e redes participam, cada um com diferentes relações e extensões de poder,
entendido da forma mais ampla possível, compreendendo, inclusive, seus aspectos políticos,
econômicos, sociais, culturais, entre outros, fato que exige a análise do contexto social da maneira
mais abrangente possível (SANT´ANNA, 2015).
Eis o problema!
De um lado, existe uma resistência do cidadão em relação ao Estado enquanto instituição,
quando, por exemplo, se defronta com um funcionário público intransigente, aguarda demasiado
tempo em uma fila (EVANS, 1993), fica perplexo com notícias de corrupção ou constata em sua
torneira a ausência de água tratada. De fato, essa visão do Estado brasileiro é consistente com a
afirmação que desde outros tempos SCHNEIDER fazia ao dizer que “[...] a estrutura e operação
do Estado brasileiro o impedem até de cumprir funções mínimas de governo[...]” 2.
Muitas pesquisas demonstram as dificuldades que o Brasil tem para firmar-se como
Estado desenvolvimentista. Destaca-se, naqueles estudos, a questão das indicações políticas para
cargos no governo e o mínimo de institucionalização de procedimentos de recrutamento e seleção
meritocráticos (EVANS, 1993). A coerência corporativa ensina que é importante um certo
afastamento dos burocratas da sociedade circundante, mas que tal isolamento, para que exista uma
manutenção da eficácia da burocracia, seja decorrente de recrutamento meritocrático e pela oferta
de oportunidades de longo prazo nas carreiras, caracterizando o tipo weberiano de estrutura
administrativa coerente. Neste cenário, são maximizadas as chances de sucesso da inserção, ou
seja, “[...] é a combinação de inserção e autonomia que funciona e não cada uma por si mesma
[...]” (EVANS, 1993, p. 27).

2

SCHNEIDER, Ben R. Politics Within the State: Elite Bureaucrats and Industrial Policy in Authoritarian
Brazil. Tese de doutorado, Departamento de Ciência Política, Universidade da Califórnia, 1987), p. 4, apud
EVANS, 1993, p. 21.
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Quanto as políticas públicas de recursos hídricos, considerando a adoção de conceitos
recebidos dos países desenvolvidos, em nome da melhor prática decorrente da experiência
internacional, os pacotes de assistência técnica trazem, na verdade:
[...] um modelo padronizado para a definição de instituições, planos de
ação e agendas políticas, frequentemente na ausência de participação e
consulta pública durante o processo. O que resulta deste processo são
instituições mais centralizadas e criadas de cima para baixo,
estabelecidas em nome de uma abordagem mais abrangente por bacia
hidrográfica e uma coordenação mais eficiente do uso do recurso. De
acordo com os autores, estas instituições não conseguem abordar a
integração dos múltiplos objetivos e valores dos vários stakeholders
envolvidos na gestão da bacia. Esta situação revela uma tensão,
portanto, na interpretação da gestão integrada de bacias hidrográficas
entre o reconhecimento da necessidade de abordagens mais amplas e
uma perspectiva mais participativa, decentralizada da gestão do recurso
(SANT´ANNA; VILLAR, 2014, p. 1100).

Pode-se dizer que nas sociedades coloniais a sociedade civil sempre foi apenas um
produto do Estado e, nas demais sociedades periféricas ou semiperiféricas, “[...] o
´sobredesenvolvimento´ do Estado e o seu papel decisivo na economia testemunhava de igual
modo a subordinação da sociedade civil em relação ao Estado [...]” (SANTOS, 1999, p. 128).
Esta concepção passou até a fundamentar o discurso político, podendo citar que:
[...] enquanto o discurso conservador tendeu a conceder a fraqueza da
sociedade civil como um efeito da força do Estado, o discurso socialdemocrata tendeu a conceber a fraqueza da sociedade civil como causa
da força do Estado (SANTOS, 1999, p. 128).

De outro lado, o resultado também está relacionado a uma estrutura social abrangente,
uma vez que inserir ao Estado, por mais coerente que seja, uma sociedade civil desorganizada,
fragmentada e sem interesse na transformação não gerara qualquer possibilidade de mudança.
Construir laços com a sociedade civil sem interlocutores adequados será infrutífero (EVANS,
1993).
[...] uma vez convertida em teoria política dominante e exportada como
tal para sociedades periféricas e semiperiféricas que, entretanto se
foram formando e transformando, a distinção liberal não podia deixar
de definir estas sociedades como sendo sociedades fracas e pouco
autônomas (SANTOS, 1999, p. 127/128).

E ainda é certo que no interior da sociedade civil existem confrontos entre diversos
projetos políticos e interesses até antagônicos, como já foi dito. É necessário um aprendizado para
que a busca de interesses comuns e o reconhecimento destas diferenças seja superado. Também
urge um aprimoramento da qualificação técnica e política da sociedade civil, requisito
indispensável à sua autonomia e capacidade de representação efetiva (RIZEK, 2003).
A construção da democracia brasileira é um processo vezes até contraditório, o que
elimina “[...] qualquer possibilidade de conceber a sociedade civil como demiurgo do

11

I SEMINÁRIO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO SAPUCAÍ-MIRIM/GRANDE

aprofundamento democrático [...]”3. O Estado, também, não desempenha este papel, em
decorrência de sua característica vezes autoritária e resistente aos impulsos participativos, o que
acaba transformando os espaços públicos nas novas arenas de encontro e de embates, onde são
desenhadas as possibilidades de uma partilha efetiva do poder e articulados os projetos políticos
e o controle social das políticas públicas pela sociedade civil, contrapostas as várias formas de
resistência do Estado (RIZEK, 2003).
Quando acontece esta partilha, resta à sociedade civil atribuições consultivas ou de
execução, quase sempre voltadas a legitimar as decisões provenientes da estrutura estatal,
inexistindo, ainda, possibilidade de deliberação efetiva sobre políticas públicas (RIZEK, 2003).
Outro agravante é a constante interferência do Estado nas entidades da sociedade civil
que atuam através de convênios ou outras formas de contratação para execução de serviços
públicos mediante transferências voluntárias de recursos. Tal prática mistura e confunde
sociedade civil organizada e terceiro setor da economia, rompendo os vínculos sociais das
entidades com seus movimentos iniciais e com seus representados, obrigando-as a responder para
seu financiador o que pode reduzir o interesse público de sua atuação (RIZEK, 2003).
Enfim, urge a chamada boa governança, quem tem como principais qualidades a
transparência, a participação ampla da sociedade por meio dos atores afetados nas decisões, a
estrita observância da lei, a ética e o efetivo controle da corrupção e de quaisquer outros desvios
que possam desvirtuar o interesse maior que é a gestão dos recursos hídricos (SANT´ANNA;
VILLAR, 2014).
Logo, a dinâmica exige que Estado e estruturas sociais sejam analisadas em conjunto e o
Estado deve ter uma função ativa na interação com as estruturas sociais e com seu fortalecimento.
Afinal, as consequências positivas ou negativas da ação ou da omissão do Estado são importantes
demais para o resultado de qualquer política pública (EVANS, 1993).
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O aumento da demanda por água, cada vez mais crescente, em contrapartida da existência
de métodos de governança vezes pouco eficazes que nem sempre conseguem fazer refletir, na
prática, a relevância do tema, pode levar, segundo o Relatório Mundial das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento dos Recursos Hídricos – Água para um mundo sustentável – sumário executivo
– divulgado em 20 de março de 2015, em homenagem ao dia mundial da água, a um déficit global
de água cada vez maior, exceto se houver uma restauração entre o equilíbrio da demanda e da
oferta de recursos hídricos (UNESCO, 2015). Já foi dito que:

3

Evelina DAGNINO (org.). Sociedade civil e espaços públicos no Brasil. São Paulo: Paz e Terra, Ed.
Unicamp, 2002, p. 279 apud RIZEK, 2003.
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Hoje, por causa da utilização e do consumo aumentados pelos crescimentos
demográfico e econômico, todos os países se confrontam com os problemas
relacionados à água. A água, como qualquer outro recurso é motivo para
relações de poder e de conflitos (RAFFESTIN, 2011, p. 207/208).

Cada continente tem suas demandas específicas e necessitarão enfrenta-las de forma
única e peculiar, uma vez que a relação entre a água e o desenvolvimento sustentável varia de
acordo com cada região, citando, por exemplo, que na Europa e América do Norte as
preocupações seriam desperdício e redução da poluição e a escassez seria o grande problema na
região Árabe (UNESCO, 2015).
Ao tratar da América Latina e Caribe, a Organização das Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura (UNESCO) concluí que o principal desafio será o de “[...] construir a
capacidade institucional formal para gerenciar os recursos hídricos e promover a integração
sustentável da gestão desses recursos [...]” (UNESCO, 2015, p. 6). Antes disso, já em março de
2000, no Segundo Fórum Mundial da Água, que se passou em Haia, na Holanda, a Global Water
Partnership (GWP) afirmava que [...] a crise da água é prioritariamente uma crise de governança
[...]” (CIBIM; JACOBI, 2013, p. 9).
Em decorrência deste cenário e com estas definições de competências, afinal, fica clara a
importância dos comitês de bacias hidrográficas na gestão dos recursos hídricos, em especial nos
momentos de escassez, mas, urge, também, por sua vez a necessidade de uma reconstrução do
sistema, de forma a possibilitar efetivamente a descentralização e participação preconizadas na
legislação nacional e na chamada boa governança. A arena regulatória ambiental brasileira foi
amplamente auxiliada pelo conhecimento científico, porém a construção da abordagem, dos
instrumentos e das ferramentas necessárias para sua regulação precisam ser aprimorados
(RAVENA, 2012).
Enfim, as regras apresentadas pelas legislações paulista e brasileira relacionadas as
questões da descentralização, da participação e da gestão dos recursos hídricos por bacias
hidrográficas, através do envolvimento da administração pública e da sociedade civil organizada,
estão em consonância com os estudos e com as propostas apresentadas por inúmeros
pesquisadores de todo mundo e podem, devidamente aplicadas, trazer resultados positivos para a
gestão dos recursos hídricos no Brasil (CIBIM; JACOBI, 2013; MACHADO, 2014).
Logo, os comitês de bacias hidrográficas devem ser muito mais atuantes e presentes nas
decisões ligadas as definições pertinentes à gestão dos recursos hídricos, até porque é um dos
responsáveis por esta gestão, segundo a legislação, embora inexista uma clareza de definição
quanto a suas efetivas responsabilidades. A dicotomia decorrente da existência ou não de efetiva,
real e prática descentralização e participação deixa o tema num limbo, numa zona cinzenta, que
não permite definir claramente qual o papel dos comitês.
Há quem afirme até sobre a necessidade de se atribuir personalidade jurídica aos comitês
para que lhes seja atribuída responsabilidade jurídica, como se vê, do seguinte ensinamento:
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Uma gestão dos recursos hídricos descentralizada – que está como um dos
fundamentos da Política Nacional dos Recursos Hídricos – levará os Comitês
de Bacia Hidrográfica a terem personalidade jurídica, o que lhes dará não
somente maior autonomia, mas uma maior facilidade para caracterizar sua
responsabilidade jurídica frente a eficiência ou ineficiência de sua atuação
(MACHADO, 2014, p. 572).

É verdade que ainda há um longo caminho até que esta descentralização e participação
possam trazer verdadeiros resultados, fruto de uma democracia ainda nova, com muito a aprender.
Mas, para se chegar ao fim de um caminho é necessário começa-lo. Até lá a responsabilidade dos
comitês de bacias hidrográficas na gestão para o combate a escassez aparece como uma incógnita
que mais cedo ou mais tarde poderá ser levada para apreciação do judiciário brasileiro.
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MARKETING ECOLÓGICO E TURISMO DE PESCA: UM
ESTUDO DE CASO DA IMPORTÂNCIA DO RIO GRANDE
PARA A CIDADE DE MIGUELÓPOLIS-SP.
FUJINAMI, Fábio4
BARALDI5

RESUMO
Na atualidade grande parte da mídia e da sociedade em geral possui interesse por tema relacionado
ao meio ambiente. O artigo apresentado tem como objetivo investigar a evolução das ações de
marketing ecológico e do turismo de pesca realizados na cidade de Miguelópolis – SP, levando
em consideração a importância do Rio Grande para a cidade e como o setor turístico se
desenvolveu com a aplicação dessas ações. Para tal foi realizado uma pesquisa bibliográfica,
documental de caráter exploratório realizada na cidade de Miguelópolis-Sp para analisar como as
ações de marketing foram absorvidas pela população da cidade e qual a importância do Rio
Grande dentro do planejamento estratégico do marketing Ecológico e do turismo de pesca da
cidade.
Palavras-chave: Marketing Ecológico; Turismo de Pesca; Rio Grande.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objetivo verificar a importância do Rio Grande para a
cidade de Miguelópolis – SP. A cidade de Miguelópolis tem como colonizadores Jacinto
Felizardo Barbosa e Capitão Hilário Alves de Freitas, o município tem como ano de fundação a
data de 1910 e foi emancipada politicamente em 30 de novembro de 1944 e teve sua comarca
instalada em 17 de outubro de 1965. Dados históricos afirmam que Miguelópolis tenha sido
habitada por índios Caiapós e após a decadência do ouro de Minas Gerais o senhor Jacinto
Felizardo Barbosa adquire pequenas áreas em Porto Antunes atual Miguelópolis, a cidade de
Miguelópolis é banhada pela Represa Hidroelétrica em Volta Grande (Rio Grande) e famosa pela
pesca do Tucunaré.
O turismo compreende como sendo a atividade compreende o deslocamento de pessoas
que saem de duas residências habituais com destino a outras localidades, por um período superior
a 24 horas e inferior a 6 meses por diferentes motivos e que para isso utilizam os serviços de
transportes, hospedagem, alimentação, lazer e entretenimento para atender suas necessidades.
Para RUSCHMANN (2008, P. 9) afirma que:
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o turismo contemporâneo é um grande consumidor da natureza e sua evolução,
nas ultimas décadas, ocorreu como consequência da busca do verde e da fuga
dos tumultos dos grandes conglomerados urbanos pelas pessoas que tentam
recuperar o equilíbrio psicofísico em contato com ambientes naturais durante
os eu tempo de lazer.

Sendo a cidade de Miguelópolis – SP banhada pela represa Hidroelétrica em Volta
Grande, observa-se o grande potencial turístico da localidade. Com isso podemos destacar a
grande importância do produto pesca e ecologia para a economia da cidade de Miguelópolis.
Marketing ecológico é um termo que se refere aos instrumentos mercadológicos utilizados para
explorar os benefícios ambientais proporcionados por um produto que neste caso são a pesca e o
ecoturismo. Segundo Jöhr (1994, p. 86) marketing verde pode ser definido como “(...) colocar os
objetivos de marketing em termos ecológicos”, e marketing para a American Marketing Association - AMA (2013) o “processo de planejamento e execução da concepção/conceito, da
definição do preço, da promoção e da distribuição de bens, idéias e serviços para criar trocas que
satisfaçam objetivos individuais e organizacionais” o trabalho em sim buscará compreender como
a cidade de Miguelópolis – SP utiliza-se do turismo de pesca e do marketing verde para seu
desenvolvimento.

REFERENCIAL TEÓRICO
O referencial teórico teve os dois principais temas: conceitos de marketing verde e
turismo de pesca.
MARKETING VERDE
Sendo POLONSKY (1994), o marketing verde pode ser entendido como sendo o conjunto
de atividades concebidas para a produção e comercialização de qualquer produto ou serviço com
a intensão de sanar as necessidades e desejos dos consumidores causando o mínimo impacto ao
meio ambiente. Essa atividade envolve a utilização da publicidade e propaganda, pois modifica
os produtos e serviços voltando a sua utilização e preocupação para com o meio ambiente. Sua
importância se deve ao fato dos consumidores utilizarem todos os recursos que são limitados para
satisfazerem desejos.
O marketing verde se origina do marketing clássico que pode ser entendido como a
preocupação com a gestão do composto de marketing e a satisfação com as necessidades dos
clientes e dos objetivos organizacionais (Kotler & Keller, 2006).
GIULIANE (2006, P. 8) define marketing como: “conjunto de esforços criativos e táticos
que devem ser utilizados para tornar acessível o produto-serviço ao mercado frente às mudanças
ocorridas no macroambiente, gerenciando o relacionamento entre clientes, organização e seus
stakeholders”.
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Para a Ohio State University (1965) marketing pode ser entendido como sendo o processo
dentro da sociedade pela qual a estrutura da demanda para bens econômicos e serviços é
antecipada ou abrangida e satisfeita por meio da concepção, promoção, troca e distribuição física
de bens e serviços. Kotler (1981) diz que o marketing é uma atividade do ser humano que tem
como objetivo satisfazer as necessidades e desejos através do processo de troca dando lucro.
Kotler (2000, P.45) afirma que “Marketing é um processo social por meio do qual pessoas
e grupos de pessoas obtém aquilo que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre
negociação de produtos e serviços de valor com outros”.
Para o sucesso do marketing Kotler (2000, P. 120) faz algumas diferenciações dos
produtos e da capacidade da empresa em atender alguns critérios que são:
1) importância para um número suficiente de consumidores;
2) distinção em relação à concorrência;
3) superioridade em relação a outras formas de obter o mesmo benefício;
4) comunicabilidade aos consumidores;
5) preempção em relação a cópias e imitações;
6) acessibilidade aos consumidores;
7) lucratividade para os produtores

O conceito de produtos ecológicos é baseado em fatores como tipos de produtos, onde ele
está inserido no mercado, em qual mercado, cultura do consumidor, informações técnicas e
cientificas sobre os produtos. Para OTTMAN (1998) os produtos que possuem relação com o
marketing verde precisam ser duráveis, não-tóxicos, fabricados com materiais reciclados e com
as embalagens pensadas para não agredir o meio ambiente. A produção desses produtos de
marketing verde é pensada em casa fase de seu ciclo de vida, incluindo questões como
conservação dos recursos naturais não-renováveis, proteção e conservação do ambiente, questões
energéticas e proteção de espécies ameaçadas de extinção. Esses produtos possuem vantagens
ambientais com relação aos convencionais, eles oferecem a perspectiva de preservação do meio
ambiente, com isso garantindo uma vida mais saudável, uma vida mais completa e a oportunidade
de transformação do mundo em um lugar preservado, representando uma grande vantagem do
marketing verde sobre o marketing convencional.
DONAIRE (1995, P. 101-102), “assegurar que os produtos sejam usados e descartados
de forma correta”. SCHIMIDHEINY (1992) escreve que a gestão ambiental deve orientar-se para
a preservação da saúde e da biodiversidade, focando o balanço entre a satisfação das necessidades
econômicas no curto prazo e o equilíbrio ecológico no longo prazo.
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Para falarmos em educação ambiental existe a necessidade em falar sobre a Agenda 21,
que é um dos principais documentos aprovados na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento realizado no Rio de Janeiro em 1992. A Agenda 21 dedica o
Capitulo 36 à promoção do ensino, da conscientização pública e do treinamento voltado ao Meio
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Ambiente. BARBIERI E SILVA (2011, P. 29) escreve: “A Declaração de Jomtiem reafirma a
concepção da educação como um direito fundamental de todos, mulheres e homens, de todas as
idades, no mundo inteiro e que pode contribuir para conquistar um mundo mais seguro”.
No capitulo 36 da Agenda 21 propõe as novas prioridades com três objetivos conforme
escreve BARBIERI E SILVA (2011, P. 31):
1. Reorientar a educação básica para o desenvolvimento sustentável por meio
de uma reforma do ensino em seu conjunto e não apenas por meio de
modificações nos planos de estudos vigentes ou pela adição de novos
componentes;
2.
Aumento da consciência do público, uma vez que o apoio e a
participação da população é um fator cada vez mais importante para as
mudanças que esse tipo de desenvolvimento requer;
3.
Fomento à capacidade para que se possa contar com os recursos
humanos necessários para planejar e aplicar o desenvolvimento sustentável nos
diversos setores da atividade humana.

Deixar a verdade sobre os problemas ambientais claro é o mais recomendável, afirma
Donaire (1995).
TURISMO DE PESCA
Para BENI (2000) turismo é a atividade que compreende o deslocamento de pessoas que
se ausentam de suas residências habituais com destino a outras localidades deferentes da sua, por
um período superior a 24 horas e inferior a seis meses por diferentes motivos e que para isso
utilizam os serviços de transportes, hospedagem, alimentação, lazer e entretenimento para atender
suas necessidades.
Segundo o MINISTÉRIO DO TURISMO (2008, P.11), pesca é:
Tradicionalmente, por definição, a pesca é o ato de extração de organismos
aquáticos, tanto em águas continentais, quanto em águas marinhas. O
desenvolvimento da atividade pesqueira, com o passar do tempo, permitiu sua
classificação em categorias segundo suas características. A pesca amadora, que
é uma dessas categorias, representa uma atividade onde o praticante não
depende dela para sobreviver. Ela é praticada por hobby ou esporte, ou seja,
compreende uma atividade lúdica, com o objetivo de lazer.

Na atualidade o turismo apresenta um crescimento mundialmente e o turismo de pesca é
um dos que mais apresenta crescimento. A American Sportfishing Association (2008) afirma que
somente nos Estados Unidos cerca de 40 milhões de norte-americanos, de 16 anos ou mais,
aproveitaram as variedades da pesca sem finalidade comercial no ano de 2008, totalizando 45
bilhões de dólares investidos com a prática da pesca amadora.

A pesca pode ser classificada segundo o MINISTÉRIO DO TURISMO (2008, P.15)
em:
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I - comercial:
a) Artesanal: quando praticada diretamente por pescador profissional, de forma
autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de produção
próprios ou mediante contrato de parceria, desembarcado, podendo utilizar
embarcações de pequeno porte;
b) Industrial: quando praticada por pessoa física ou jurídica e envolver
pescadores profissionais, empregados ou em regime de parceria por cotaspartes, utilizando embarcações de pequeno, médio ou grande porte, com
finalidade comercial.
II - não comercial:
a) Científica: quando praticada por pessoa física ou jurídica, com a finalidade
de pesquisa científica;
b) Amadora: quando praticada por brasileiro ou estrangeiro, com
equipamentos ou petrechos previstos em legislação específica, tendo por
finalidade o lazer ou o desporto;
c) De subsistência: quando praticada com fins de consumo doméstico ou
escambo sem fins de lucro e utilizando petrechos previstos em legislação
específica.

O MINISTÉRIO DO TURISMO (2008, P.16-16) define ambientes para prática da
pesca:
a) Águas interiores:13 baías, lagunas, braços de mar, canais, estuários, portos,
angras, enseadas, ecossistemas de manguezais, ainda que a comunicação com
o mar seja sazonal e as águas compreendidas entre a costa e a linha de base
reta;
b) Águas continentais: rios, bacias, ribeirões, lagos, lagoas, açudes ou
quaisquer depósitos de água não marinha, naturais ou artificiais, e os canais
que não tenham ligação com o mar;
c) Mar territorial: faixa de 12 (doze) milhas marítimas de largura, medida a
partir da linha de baixa-mar do litoral continental e insular brasileiro, tal como
indicada nas cartas náuticas de grande escala, reconhecidas oficialmente pelo
Brasil;
d) Plataforma continental: o leito e o subsolo das áreas submarinas que se
estendem além do mar territorial, em toda a extensão do prolongamento natural
do território terrestre, até o bordo exterior da margem continental, ou até uma
distância de 200 (duzentas) milhas marítimas das linhas de base, a partir das
quais se mede a largura do mar territorial, nos casos em que o bordo exterior
da margem continental não atinja essa distância;
e) Zona econômica exclusiva brasileira: faixa que se estende das 12 (doze) às
200 (duzentas) milhas marítimas, contadas a partir das linhas de base que
servem para medir a largura do mar territorial;
f) Alto mar: a porção de água do mar não incluída na zona econômica
exclusiva, no mar territorial ou nas águas interiores e continentais de outro
Estado, nem nas águas consideradas de Estado arquipélago.

MUNICIPIO DE MIGUELÓPOLIS
O turismo é uma das atividades economicas que mais gera empregos em todo o mundo.
De acordo com OMT (2001, P. 129) os tipos de empregos gerados pelo turismo se
classificam de três formas:
Direto: resultado dos gastos dos visitantes em instalações turísticas;
Indireto: ainda no setor turístico, mas não como resultado direto dos gastos
turísticos;
Induzido: resultado dos gastos dos moradores devido às entradas procedentes
do turismo.
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OLIVEIRA (2002, P. 56) aponta quais são as importâncias do turismo na questão do
emprego:
[...] tão importante quanto considerar e tirar proveito do fato de que o turismo
é a atividade econômica que maiscresce no mundo é perceber que o setor é
uma extraordinária oportunidade para os micro e pequenos empreendedores.
Na prática, isto representa geração de renda bem distribuída e a valorização do
capital intelectual e da capacidade empreendedora. O turismo pode nos
proporcionar um crescimento econômico horizontal, auto-sustentado e com
qualidade de vida sem a disparidade comum no Terceiro Mundo.

A cidade de Miguelópolis-SP apresenta, segundo a própria Prefeitura, os seguintes
eventos:
- 14/01 - Aniversário da cidade;
- Mês de Fevereiro Carnaval de Rua;
- Mês de maio - Quermesse N. Sª das Graças;
- 29/09 - Festa do Padroeiro do Município - São Miguel Arcanjo;
- Mês de outubro - Festa do Peão de Boiadeiro;
- 14 de novembro TUCUNAMIG;
- 15 de novembro Moto Cross na praia artificial;
- 11/12 - Chegada do Papai Noel na praça;
Podemos observar que a cidade consta com um evento na cidade que utiliza da Praia
Artificial do Rio Grande como uma atração turística. O único evento que utiliza o Rio Grande
como atração é o TUCUNAMIG que tem como objetivo segundo a organização do evento:
Art. 1º. O “Torneio de Pesca Esportiva do Tucunaré de Miguelópolis,
denominado de “TUCUNAMIG”, é uma iniciativa da Martinelli Pesca e
Náutica Ltda. com apoio da Prefeitura Municipal de Miguelópolis SP, na
Prainha Municipal de Miguelópolis e destina-se a promover a pesca esportiva
do Tucunaré na modalidade de pesque e solte durante os meses onde a
piracema proíbe a pesca das outras espécies nativas do Rio Grande; além de
divulgar o potencial e atrativos para a pesca esportiva no município de
Miguelópolis.
Destina-se promover a pesca esportiva do Tucunaré na modalidade de pesque
e solte durante os meses onde a piracema proíbe a pesca das outras espécies
nativas do Rio Grande. Divulgar o potencial turístico do município da cidade
de Miguelópolis/SP, as margens do Rio Grande na represa Volta Grande que
divide o estado de São Paulo com Minas Gerais. Desenvolver o turismo da
pesca esportiva com serenidade, qualidade e técnicas que exigem o
segmento.Desenvolver a consciência ecológica dos pescadores do município e
dos turistas através da divulgação e prática das leis que normatizam a Pesca
Esportiva visando principalmente, o combate do uso de matérias poluentes e
atitudes predatórias. Despertar e sensibilizar autoridades: Federal, Estadual e
Municipal, para a criação de leis especifica para o seguimento da Pesca
Esportiva. Capacitar a mão de obra local para o turismo sustentável e da Pesca
Esportiva no Município, divulgar o potencial atrativo para a pesca esportiva no
Município de Miguelópolis/SP.
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A cidade de Miguelópolis-SP não gera atividade turística de forma constante, a cidade
possui como fator econômico principal voltado para a Agricultura, segundo a própria
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS. Ações de marketing verde não são
realizadas pela Prefeitura, levando em consideração que existe somente um evento que utiliza do
Rio Grande o TUCUNAMIG que utiliza somente de site e de ações em rede sócias para a
divulgação. Dados do Portal da Transparência aponta que do período de 01 de janeiro de 1996 a
15 de novembro de 2015 foram gastos pela prefeitura um total de R$ 5.672.333,71 onde nenhum
investimento foi realizado para a área do Turismo na cidade.
A cidade possui várias opções com relação a alugueis de ranchos que ficam na beira da
Represa do Rio Grande, mas nenhuma ação é realizada para a divulgação e profissionalismo deste
segmento, não foi analisado nenhum curso destinado ao aperfeiçoamento do mesmo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista os levantamentos teóricos realizados, entende-se que a cidade possui
expressiva falta de interesse para o desenvolvimento do turismo, mesmo possuindo infinitas
possibilidades para o desenvolvimento do turístmo. A cidade não possui ações de marketing verde
para atração de turistas, pelo contrario observa-se na cidade que este segmento não é lembrado
pela população.
De acordo que foi analisado a cidade se apoia em sua economia na agricultura, deixando
de lado o fluxo turístico. Existe em períodos sazonais um amento de procura pelos Ranchos que
circundam a cidade e pelo turismo de pesca, porém não há controle por parte da iniciativa privada
e do poder público sobre números de visitantes que a cidade recebe.
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HOMEOPATIA NA AGRICULTURA: PROTEÇÃO DO SOLO
E DA ÁGUA
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RESUMO
O uso intensivo de defensivos agrícolas para controle de pragas e doenças tem gerado um impacto
significativo sobre a nossa sociedade. Após a aspersão no meio ambiente, as moléculas dos
agrotóxicos sofrem diversas modificações físicas, químicas e biológicas, que afetam a
biodisponibilidade e a persistência ambiental dessas substâncias. Através de processos como
volatilização, lixiviação e carreamento superficial, os resíduos de defensivos podem contaminar
os solos e as águas superficiais e subterrâneas. A homeopatia é uma alternativa para controle de
pragas e doenças na agricultura, com baixa demanda de insumos e ausência de toxicidade para os
seres vivos e para o meio ambiente.

Palavras-chave: Homeopatia; Sustentabilidade; Agrohomeopatia.
INTRODUÇÃO
No final da década de 1950 inicia-se um processo de modernização da agricultura
conhecido como Revolução Verde, anunciado como o novo paradigma da agricultura que iria
resolver o problema da falta de alimentos no mundo.
Baseado na utilização de organismos melhorados geneticamente, monocultura em larga
escala, uso intensivo de insumos químicos, agrotóxicos, e mecanização, resultou de fato no
aumento exponencial da utilização de defensivos agrícolas e no surgimento de organismos
resistentes, além da contaminação de solos e águas por resíduos químicos.
Gradativamente, esse método de produção vem sendo substituído por sistemas de
produção mais equilibrados, que levam em consideração não só os aspectos econômicos, mas
também os impactos sociais e ambientais gerados pela produção agrícola.
A poluição é definida como “a degradação da qualidade ambiental resultante de
atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da
população e afetem desfavoravelmente a biota” (BRASIL, 1981).
Mesmo utilizados dentro das recomendações especificadas, os defensivos agrícolas são
potencialmente tóxicos para diversas espécies animais (CARVALHO, 2000).
Nesse contexto, as soluções homeopáticas surgem como uma alternativa para a
implantação de cultivos ecologicamente sustentáveis, com influência comprovada na morfologia,
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fisiologia, características produtivas, e resistência a condições ambientais adversas dos
organismos vegetais (ROSSI, 2005), além da ausência de resíduos tóxicos para o meio ambiente
(GRISA et al., 2009).

REFERENCIAL TEÓRICO
A poluição é definida como “a degradação da qualidade ambiental resultante de
atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da
população e afetem desfavoravelmente a biota” (BRASIL, 1981).
Os métodos agrícolas convencionais adotados para controle de pragas e doenças,
baseados principalmente na utilização de substâncias tóxicas, possuem grande potencial
contaminante, mesmo que utilizados dentro dos padrões recomendados (GRISA et al., 2012;
SCORZA JÚNIOR; RIGITANO, 2012; CARVALHO, 2000).
Após a aspersão no meio ambiente, as moléculas dos agrotóxicos sofrem diversos
processos, que dependem de fatores edáficos e climáticos. As moléculas podem ficar solúveis,
adsorvidas, em equilíbrio com a solução do solo, ou em ligações estáveis com componentes
orgânicos e inorgânicos da fase sólida (CORREIA et al., 2007).
Podem também sofrer a metabolização pelos vegetais e micro-organismos, a
decomposição química, ou o transporte pelo vento após a volatilização da substância, pela
lixiviação ou pelo carreamento superficial, sendo esses fatores os principais responsáveis pela
contaminação das águas subterrâneas e superficiais (CARVALHO, 2000).
Essa interação complexa entre meio ambiente, plantas e solo é responsável pela
biodisponibilidade e pela persistência ambiental dos agrotóxicos.
A legislação brasileira sobre contaminação da água por substâncias tóxicas é baseada na
determinação de um nível máximo permitido, o que significa na prática uma regulamentação da
contaminação.
A resolução 396 de 2008 do Conselho Nacional do Meio Ambiente regulamenta as
diretrizes ambientais para águas subterrâneas, dispondo em seu anexo I uma relação de
agrotóxicos com maior probabilidade de ocorrência, e suas respectivas concentrações aceitáveis,
inclusive para água de consumo humano (CONAMA, 2008).
Interessante notar que é impossível determinarmos o dano causado pela baixa
concentração de substâncias tóxicas, responsável pela chamada intoxicação crônica, cujos
sintomas se apresentam anos após a exposição ao agente causal (MOREIRA et al., 2012).
Os níveis acima do limite máximo permitido são aqueles que acarretam as intoxicações
agudas, perceptíveis pelos seus sinais e sintomas característicos, sendo detectável o seu nexo
causal.
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Outro aspecto importante é a evolução dos métodos analíticos, que permite a detecção de
quantidades cada vez menores das substâncias presentes na água, e que, portanto, deveriam
nortear a reavaliação dos registros de agrotóxicos (GOMES; BARIZON, 2014).
Os primeiros trabalhos descritos sobre a utilização da homeopatia na agricultura foram
realizados por Eugen Kolisko e sua esposa Lili Noha Kolisko entre os anos 1923 e 1959, no
Biological Institute of the Goetheanum, em Stuttgart, na Alemanha, e posteriormente no
Biological Institute at Bray, em Berks, nos Estados Unidos (ANDRADE; CASALI, 2011).
A partir da década de 70 e 80 diversos estudos passaram a ser realizados por
pesquisadores de vários países, tais como Alemanha, Itália, Suíça, Inglaterra, Escócia, África do
Sul, Cuba e México.
No Brasil, os primeiros trabalhos foram desenvolvidos na Universidade Federal de
Viçosa, sob a supervisão do Prof. Dr. Vicente Wagner Dias Casali, a partir de 1998.
A agrohomeopatia pode ser definida como o conhecimento científico que aplica as
dinamizações infinitesimais na produção agropecuária conforme os princípios da homeopatia.
Para a produção das soluções homeopáticas, é necessária uma pequena quantidade de
matéria-prima, uma vez que são utilizadas soluções ultradiluídas. Com a redução do uso de
insumos, recursos naturais renováveis e não renováveis são preservados, além de não haver
resíduos que poderiam contaminar o meio ambiente tanto na produção quanto na utilização dos
preparados (GRISA et al., 2009).
A utilização da homeopatia na agricultura também favorece o reequilíbrio ambiental,
aumentando a biodiversidade, e melhorando as características organolépticas do solo e da água
(ANDRADE; CASALI, 2011).
Os preparados homeopáticos são uma alternativa para a implantação de cultivos
ambientalmente sustentáveis, com eficácia comprovada, atuando na morfologia, fisiologia,
características produtivas, e resistência a condições ambientais adversas dos organismos vegetais
(ROSSI, 2005).
O uso de preparados homeopáticos para agricultura foi regulamentado no Brasil pela
Instrução Normativa nº 7, de 17 de maio de 1999, aprovada pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.
Em 2011 a IN 46, de 6 de outubro, reclassifica a homeopatia, descrita agora no Anexo
VII - Substâncias e práticas para manejo, controle de pragas e doenças nos vegetais e tratamentos
pós-colheita nos sistemas orgânicos de produção (BRASIL, 2011).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa bibliográfica foi realizada através de buscas na base de dados da Scientific
Electronic Library Online (SCIELO), além da legislação pertinente ao tema.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em virtude da utilização de soluções ultradiluídas, a homeopatia na agricultura para
manejo de pragas e doenças é uma alternativa viável, possuindo vantagens econômicas, sociais e
ambientais.
As quantidades imponderáveis de substancias de origem animal, vegetal e mineral
utilizadas no preparo das soluções homeopáticas garantem a ausência de toxicidade para o
homem, e de resíduos para o meio ambiente, evitando a contaminação do solo e da água.
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ESTUDO ESPACIAL DAS LAGOAS
MARGINAIS DA BACIA DO RIO SANTA BÁRBARA: MODELO
DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO
DAS LAGOAS MARGINAIS
BERTELLI, Célio8
PIRES, Daniel Facciolo9
SENHORINI, José Augusto10
JUNIOR, José Osmar de Sá11
FALEIROS, Tâmer de Oliveira12
RESUMO
Localizada no Nordeste do Estado de São Paulo, coordenadas UTM, DATUM, WGS 84 – 23K 257291.72
E 7709406.47 S o sistema hídrico da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Bárbara apresenta áreas de
inundação, caracterizadas pela dinâmica fluvial e geomorfologia da drenagem, com existência de vários
habitats aquáticos e transacionais entre o ambiente aquático e o terrestre, que se diferenciam quanto à
morfometria e ao grau de comunicação com a calha principal. O presente trabalho é caracterizado como
uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa de metodologia pautada na interpretação de
imagens de satélite, estudos cartográficos, geoprocessamento e pesquisa de campo, caracterizando a
perspectiva espacial de tais lagoas marginais. Realizando a identificação das alocações espaciais das
lagoas marginais, na Bacia hidrográfica do Rio Santa Bárbara e tributários, bem como suas associações
com a dinâmica fluvial, espera-se fornecer subsídios para o estabelecimento de critério e bases para um
modelo de gestão e planejamento sustentável de uso dos recursos naturais, visando a conservação,
proteção e preservação dos organismos aquáticos e qualidade dos recursos hídricos.

Palavras-chave: Lagoas marginais; Rio Santa Bárbara; Dinâmica fluvial.
INTRODUÇÃO
Ao longo da história o homem se apropriou dos rios, utilizando-os como vias de penetração para
o interior, facilitando o crescimento de aglomerados urbanos e áreas cultivadas, uma vez que a água é
um recurso fundamental para a sobrevivência humana. Dessa forma, os rios espelham – de maneira
indireta – as condições naturais e as atividades humanas desenvolvidas na bacia hidrográfica, sofrendo
alterações, efeitos e/ou impactos em suas características físicas e biológicas, em função da escala e
intensidade de mudanças nesses dois elementos.
O Rio Santa Bárbara, nasce no município de São Tomás de Aquino, Estado de Minas Gerais e
percorre 60 Km no sentido sul, desaguando na margem direita do Rio Sapucaí Mirim. É especialmente
nas margens desse rio que estão as ricas jazidas de diamantinas. Seu principal tributário da margem
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direita é o Rio Sapucaizinho, ou Rio do Patrocínio Paulista. Inserido
na UGRHI-8, tem uma área total de 1.013 Km², sendo a segunda maior bacia do Nordeste Paulista com
as suas nascentes norte, noroeste e oeste no planalto de Franca. Drena seis municípios: Franca,
Patrocínio Paulista, Itirapuã (SP), Ibiraci (MG), São Tomás de Aquino e Capetinga (MG).
(MACHADO,1985)
O Rio apresenta áreas de alagamento identificadas por ter vários habitats aquáticos e transição
de aquático para terrestre.O potencial de descarga do rio, e a área de alagamento é o que controla esses
ambientes cujas mudanças influenciam, de várias formas as lagoas formadas as margens do rio. Com
isso as características químicas, físicas e biológicas desse ecossistema e toda sua fauna e flora sofrem a
influência dos alagamentos. Segundo CUNHA (2001), na maioria das vezes, os fatores naturais
(topografia, geologia, solos, clima e vegetação) podem iniciar os desequilíbrios que serão agravados
pelas atividades antrópicas na bacia de drenagem, especialmente àquelas ligadas ao manejo inadequado
de solos urbanos e rurais.
A proposta do artigo fundamenta-se em algumas concepções: primeiro: que o sistema fluvial
reflete as atividades do entorno; segundo: que o Rio Santa Bárbara apresenta planície de inundação e
lagoas marginais; terceiro: que nestes casos, o sistema fluvial é formado pelo leito principal do rio e
planície de inundação e mosaico vegetacional e, quarto: que as lagoas marginais são fundamentais para
o equilíbrio deste sistema, uma vez que, dentre outras coisas efetuam trocas de nutrientes e organismos
vivos como o rio principal, além de servirem como locais de reprodução para diversas espécies de peixe
e outros organismos aquáticos.
O sistema hídrico da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Bárbara apresenta áreas de inundação,
caracterizadas pela existência de vários habitats aquáticos e transacionais entre o ambiente aquático e o
terrestre, que se diferenciam quanto à morfometria e ao grau de comunicação com o rio. O pulso de
descarga do rio, ou pulso de inundação, é a principal força controladora nesses ambientes, cuja oscilação
influencia – de diferentes maneiras – os lagos formados ao longo de seu percurso. Consequentemente,
os aspectos químicos e físicos desses ambientes e toda a sua biota associada sofrem influência do pulso
de inundação.
Deste modo, a identificação dos padrões espaciais das lagoas marginais ao longo da Bacia
Hidrográfica do Rio Santa Bárbara, e suas relações com o corpo d’água principal, são fundamentais para
o entendimento das complexas relações existentes nesse sistema. A caracterização ambiental dos
elementos que compõem a paisagem corresponde a uma das primeiras etapas para a elaboração de um
cenário para a proposição de diretrizes de um modelo de gestão e planejamento ambiental. Razão pela
qual, este trabalho apresenta um estudo espacial das lagoas marginais do Rio Santa Bárbara e seus
tributários.
REFERENCIAL TEÓRICO
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A bacia hidrográfica compreende um conjunto de unidades
estruturais, destacando-se as formas de relevo representadas pelas vertentes e as relacionadas
diretamente com os canais fluviais (CHRISTOFOLETTI, 2000). A água superficial drenada pela bacia
atinge as partes mais rebaixadas do terreno formando os corpos d’água, os quais, consequentemente,
respondem tanto às influências de fatores naturais, quanto às alterações antrópicas sobre estes fatores.
Assim, como sugerido por BRIGANTE & ESPÍNDOLA (2003), o estudo das características
fisiográficas da bacia hidrográfica, bem como seu uso e ocupação, tornam-se importantes para avaliação
da degradação ambiental existente na bacia.
A noção de bacia hidrográfica já é utilizada há bastante tempo no “ajustamento de condutas”,
embora não tenha sido empregada a concepção de planejamento integrado. COLLIARD apud
GRANZIERA (2001) cita, dentre outros, o Tratado de Paz entre o Brasil e a República das Províncias
Unidas do Rio da Prata (Argentina), de 1928, que abrangia o sistema hidrográfico do Rio da Prata; o
Tratado Brasil-Peru, de 1851, que dispõe sobre a navegação aberta no Rio Amazonas e seus afluentes,
entre os Estados signatários; o Tratado Brasil-Peru, de 1891, em que os rios comuns e seus afluentes
seriam abertos à navegação de navios dos dois Estados. No entanto, legalmente, a adoção da bacia
hidrográfica como unidade de planejamento, só aconteceu com a promulgação da Lei Federal 9.433/97,
que trata da Política Nacional de Recursos Hídricos, estabelecendo como princípios básicos para a
gestão do tema no país: a) adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento, b) o
reconhecimento de que a água é um bem econômico, c) a necessidade de serem contemplados os usos
múltiplos existentes e potenciais dos recursos e d) a implementação de um modelo descentralizado e
participativo de gestão.
Diversas teorias ecológicas foram traçadas visando aumentar a capacidade preditiva sobre as
comunidades do sistema rio, objetivando delinear uma estrutura conceitual para a compreensão dos
fenômenos ecológicos que ali ocorrem. Dentre as teorias ecológicas merecem destaque a Teoria do
Continuum Fluvial (VANNOTE et all.1980), a do Pulso de Inundação (JUNK et. al. 1981) e o Conceito
de Descontinuidade em Série (WARD & STANFORD, 1995). As duas primeiras se caracterizam por
abordar, respectivamente, a dimensão longitudinal e lateral, como principal fator gerador dos processos
ambientais no sistema fluvial.
O conceito de descontinuidade em série, é uma concepção teórica para a introdução de
obstáculos (por exemplo, represas) ao longo do rio, os quais alterariam a dinâmica dos processos bióticos
e abióticos no sistema. Embora considere que no sistema fluvial ocorram as dimensões laterais (interface
canal e planície de inundação), vertical (canal e água subterrânea) e longitudinal (dentro do canal) os
autores consideraram, em seus estudos, apenas as dimensões lateral e longitudinal.
A continuidade é um aspecto derivado dos gradientes desenvolvidos pelos rios em seu percurso.
Como mencionado anteriormente, o rio comporta-se como um integrador da paisagem, assim, os
processos ocorridos à jusante de um ponto são resultantes dos fenômenos ocorridos a montante (Teoria
do Continuum Fluvial).

31

I SEMINÁRIO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO SAPUCAÍ-MIRIM/GRANDE

A lateralidade diz respeito à relação entre o canal fluvial e sua
área de entorno terrestre, que nos rios apresenta uma relação mais íntima com o sistema aquático quando
comparado aos lagos. A formação da área de inundação e a composição das matas ciliares são os dois
principais componentes funcionais da dimensão lateral dos rios.
A área de inundação compreende a zona em que os rios, em seu período de maior fluxo,
extravasam suas águas e aumentam a conectividade com o meio terrestre. JUNK e colaboradores (1981)
desenvolveram o conceito de pulso de inundação para explicar o papel das áreas alagáveis nos sistemas
lóticos, especialmente para os rios que possuem planícies e inundação. Em regiões tropicais, as áreas
alagáveis dos rios são de grande importância por incorporarem grande parte da matéria orgânica
particulada fina, degradada por organismos terrestres, no período de pulso.
As planícies de inundação ocorrem em trechos onde a declividade do percurso do rio é
extremamente pequena e as áreas terrestres contíguas apresentam topografia plana e com gradiente
pouco acentuado. Uma série de corpos d’água pode ser reconhecida na planície de inundação: a) o canal
principal e os canais secundários (eupotamon), b) “braços mortos” com uma conexão com o canal
principal ou secundário do rio (parapotamon), c) segmentos entrelaçados com o rio que podem se
apresentar desconectados (plesiopotamon) e d) os meandros abandonados, desconectados do rio,
situados em locais mais distantes do corpo d’água principal (paleopotamon) (WARD & STANFORD,
1995).
As características estruturais e funcionais em ecótonos de áreas alagáveis são afetadas
primeiramente pelo regime hidrológico. As diferenças na magnitude, frequência e duração do pulso
hidrológico, determinadas pela elevação do nível de água no canal do rio e seu extravasamento lateral,
resultam numa variedade de condições para os ecótonos, conforme a escala espacial e temporal.Os
processos de intercâmbios hidrológico variáveis, em importância e intensidade, tanto verticalmente
como lateralmente, dependem do grau de sinuosidade do segmento do rio examinado e da declividade
das áreas contíguas (HENRY, 2003).
Em áreas úmidas, como as planícies de inundação, essa ação do pulso hidrológico tem efeito
fundamental na biodiversidade. Segundo WARD e colaboradores (1999), a conectividade entre
ambientes lacustres laterais na planície de inundação seria determinante na riqueza de espécies.
Atualmente consta na lista oficial do Plano de Ação Nacional da espécies de peixes ameaçadas
(PAN) no Rio Santa Bárbara, duas espécies, sendo: Curimbatá (Prochilodus vimboides) e a Pirapitinga
(Brycon nattereri) ambos são peixes migratórios que dependem da dinâmica fluvial e das lagoas
marginais para a reprodução. (Ref. Anexo I da IN MMA nº 05/2004)

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O trabalho foi desenvolvido na Bacia Hidrográfica do Rio Santa Bárbara, que se encontra dentro
da UGRHI-8, Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Sapucaí
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Mirim/Grande, localizados no Estado de São Paulo. Com o objetivo
de mapear os padrões espaciais das lagoas marginais atuais através de interpretações de imagens de
satélite (PLEIADES, 2013) cartas topográficas (IGC - Instituto Geográfico Cartográfico de São Paulo,
1992) e técnicas de geoprocessamento (SIG - Sistema de Informação Geográfica aplicada com o
software livre Arc-GIZ, considerando as variáveis geomorfológicas e a distância em relação ao canal
hídrico principal, identificando as lagoas permanentes, temporárias e meandros abandonados com
pesquisas de campo.
O presente trabalho é caracterizado como uma pesquisa exploratória de abordagem qualitativa.
De acordo com Chizzotti (1995) a pesquisa exploratória objetiva, em geral “provoca o esclarecimento
de uma situação para a tomada de consciência” (ANJOS, 2006). A metodologia adotada se pautou na
interpretação

de imagens de satélite caracterizando

espacialmente as lagoas

marginais,

georreferenciando e apontando margem direita da drenagem principal e tributários números pares e
margem esquerda e tributários, números ímpares.
A identificação dos padrões de distribuição espacial das lagoas marginais ao longo do rio é uma
das características fundamentais para o entendimento da dinâmica do sistema fluvial, uma vez que a sua
localização, na planície de inundação, é decorrente da dinâmica do corpo d’água principal combinada
com os seus aspectos geomorfológicos. Para isto, utilizamos a combinação dos mapas (atuais e
históricos) da rede hidrográfica e topográfica com imagem de satélite. Foram delimitadas as lagoas
marginais permanentes, temporárias e meandros abandonados.
RESULTADOS E DISCUSSÕES

A distribuição das lagoas marginais ao longo do rio em estudo foi feita a partir das informações
contidas nas Cartas do IGC (Instituto Geográfico Cartográfico, escala 1:10.000,1992) e da análise de
imagens de satélite (PLEIADES, 2013). Em um trabalho preliminar, analisando as cartas do IGC,
imagens de satélite e pesquisas de campo, foi possível realizar a identificação e localização espacial das
lagoas marginais num contexto de 65 lagoas marginais, subdivididas em: 43 lagoas permanentes (PR),
que são lagoas que permanecem cheias durante todo o período do ano (período seco e chuvoso), 19
lagoas temporárias (TM), que são lagoas que permanecem cheias apenas no período chuvoso, e
meandros abandonados, que são os antigos meandros fluviais que se desconectou da calha principal do
rio devido à dinâmica fluvial, sucessão do processo erosivo e deposição ao longo de seu curso, podendo
ser também lagoas marginais em estágio avançado de sucessão ecológica: assoreamento, vegetação
herbácea e ou estágio inicial de floresta paludosa (de brejo).
Realizada a identificação das alocações espaciais das lagoas marginais na Bacia hidrográfica do
Rio Santa Bárbara, bem como suas associações com a dinâmica fluvial, espera fornecer subsídios para
o estabelecimento de critério e bases para um modelo de gestão e planejamento sustentado de uso dos
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recursos naturais, visando a conservação, proteção e preservação dos
organismos aquáticos e qualidade dos recursos hídricos.
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Figura:
Imagem
do
satélite
PLEIADES,
2013.
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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DE LAGOAS MARGINAIS RIO SANTA BÁRBARA
PERMANENTE (PR)
TEMPORARIA (TM)
MEANDROS
ABANDONADOS (MA)

IDENTIFICAÇÃO

MARGEM
DIREITA(D)
ESQUERDA (E)

01

E

TM

02

D

PR

03

E

04

D

05

E

06

D

07

E

08

D

09

E

10

D

PR

11

E

TM

12

D

TM

13

E

14

D

TM

15

E

TM

16

D

TM

17

E

PR

18

D

TM

19

E

20

D

21

E

22

D

23

E

24

D

25

E

TOPONÍMIA

Lagoa do
limão

TM
MA

Lagoa do
Capim

PR
MA

Poço Do Jorge

TM
TM

Lagoa dos
Patos

Poço do
Sucuri

Lagoa do
Coité

TM

PR

PR
TM

Poço da
Idalina

PR
PR

Poço da
Botina

PR
PR

Lagoa do
Velho

PR

CORDENADAS
EM UTM
(WGS 84)
23K 257291.72 E
7709406.47 S
23k 259379.73 E
7714047.20 S
23K 255634.02 E
7708619.59 S
23K 256709. 69 E
7712708.23 S
23K 254588.31 E
7708053.94 S
23K 256916.00 E
7712643.83 S
23K 254639.71 E
7707882.75 S
23K 256504.15 E
7712526.50 S
23K 254202.00 E
7707584.00 S
23K 256530.00 E
7712086.00 S
23K 254189.10 E
7707524.62 S
23K 256342.58 E
7711948.48 S
23K 254362.93 E
7706821.09 S
23K 256247.52 E
7711415.63 S
23K 254244.07 E
7706804.27 S
23K 256243.69 E
7711112.10 S
23K 254383.49 E
7706704.68 S
23K 256360.30 E
7710762.28 S
23K 254358.32 E
7706418.19 S
23K 256805.46 E
7709445.97 S
23K 254469.04 E
7706376.99 S
23K 255736.70 E
7708906.62 S
23K 254440.84 E
7706338.28 S
23K 254713.33 E
7708279.61 S
23K 254353.66 E
7705999.58 S
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26

D

Lagoa do
Mato

TM

27

E

Lagoa do Óleo

PR

28

D

Lagoa do
Limão

PR

29

E

30

D

31

E

32

D

33

E

PR

34

D

PR

35

E

PR

36

D

PR

37

E

PR

38

D

MA

39

E

PR

40

D

PR

41

E

TM

42

D

PR

43

E

PR

44

D

PR

45

E

PR

46

D

PR

47

E

PR

48

D

PR

49

E

PR

50

D

PR

51

E

PR

52

D

PR

53

E

PR

54

D

TM

PR
Lagoa da
Barra
Poço da
Zoraide
Lagoa da
Tabua

TM
PR
PR

23K 254257.90 E
7707888.78 S
23K 254756.85 E
7705776.70 S
23K 253988.23 E
7707533.55 S
23K 254976.62 E
7705771.42 S
23K 253537.29 E
7707703.93 S
23K 255299.13 E
7705131.66 S
23K 253226.83 E
7707727.68 S
23K 252856.83 E
7707622.20 S
23K 252566.56 E
7707573.21 S
23K 252132.82 E
7707332.95 S
23K 251668.97 E
7706257.82 S
23K 252151.80 E
7706943.04 S
23K 251236.62 E
7706257.82 S
23K 251669.20 E
7706538.30 S
23K 249789.49 E
7705988.90 S
23K 251675.74 E
7706377.83 S
23K 247569.81 E
7705416.56 S
23K 250144.48 E
7705791.97 S
23k 246761.81 E
7705585.46 S
23K 249627.09 E
7705638.27 S
23K 246601.61 E
7705669.22 S
23K 249118.34 E
7705419.73 S
23K 245586.42 E
7705401.40 S
23K 248461.75 E
7705580.85 S
23K 245386.93 E
7705137.95 S
23K 248387.97 E
7705562.42 S
23K 245265.10 E
7703679.06 S
23K 248377.52 E
7705403.81 S
23K 245233.59 E
7703537.38 S
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55

E

PR

56

D

TM

57

E

PR

58

D

TM

59

E

PR

60

D

TM

61

E

PR

62

D

PR

63

E

PR

65

E

PR

67

E

PR

23k 246942.97 E
7705406.41 S
23K 245230.62 E
7703346.54 S
23K 245826.01 E
7705627.18 S
23K 245290.21 E
7703264.35 S
23K 245598.69 E
7703410.32 S
23K 244596.06 E
7702704.64 S
23K 245581.30 E
7703332.65 S
23K 244055.62 E
7702235.83 S
23K 245575.13 E
7703293.15 S
23K 245593.44 E
7703237.19 S
23K 245371.69 E
7702942.45 S

Tabela. Identificação das Lagoas Marginais.

A tabela acima está relacionando as lagoas marginais, sendo número par para a margem
direita e tributários do Rio Santa Bárbara e número ímpar para margem esquerda e seus tributários
e com toponímia quando foi identificado o nome regional. Essas disposições foram feitas para
orientar novas pesquisas e com possibilidades de alocações com GPS (Sistema Global de
Posicionamento) através de coordenadas UTM, datum WGS 84, possibilitando assim, um
conhecimento espacial preciso das lagoas marginais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A metodologia utilizada possibilitou a obtenção de resultados coerentes sendo de grande
aplicação. Foi possível delimitar três tipos de lagoas marginais em vários estágios: permanente,
temporária e meandros abandonados de acordo com a sucessão ecológica. Para proteção e
conservação das lagoas marginais, há necessidade de aplicar diversas medidas tais quais:


Promover a Educação Ambiental e a capacitação em vários níveis, visando a recuperação e
conservação das lagoas marginais, as espécies da ictiofauna e outros organismos aquáticos,
com ênfase nas espécies ameaçadas.



Reduzir as irregularidades na captação de água e no despejo de efluentes domésticos e
industriais, assim como a disposição inadequada de resíduos sólidos, produtos agroquímicos
e cumprimento da legislação ambiental vigente.



Impedir a introdução de espécies exóticas, alóctones e híbridos e a soltura de espécies nativas
sem estudos prévios e autorização dos órgãos competentes.
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Mitigar os impactos dos barramentos sobre as espécies de

peixes, com ênfase nas espécies ameaçadas de extinção com mecanismo de transposição da
ictiofauna e repeixamento com conhecimento genético e sanidade.


Proteger áreas prioritárias para conservação de espécies de peixes ameaçadas de extinção,
em especial as áreas de berçários, lagoas marginais e áreas de várzea adjacentes, estudar
e avaliar criação de área de proteção ambiental para fins específicos de conservação dos
recursos naturais, além de subsidiar o PAN (Plano de Ações Nacionais);



Restaurar e conservar as matas ciliares e reduzir as causas do assoreamento nas lagoas
marginais, iniciando pelas áreas estratégicas e prioritárias que se encontram susceptíveis a
processos erosivos próximo as áreas das lagoas marginais criando zona de amortecimento.



Estimular programas de conservação de solo através do plantio direto, terraciamento e
controle das águas pluviais das estradas rurais na agricultura e pecuária, sistema agroflorestal
(SAF), programa agricultura de baixo carbono (ABC), programa integração lavoura,
pecuária e floresta.
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COMPORTAMENTO MIGRATÓRIO DE ESPÉCIES DE
PEIXES REOFÍLICOS DA BACIA DO RIO PARANÁ –
SISTEMA DOS RIOS MOGI-GUAÇU, PARDO SAPUCAÍMIRIM E PARTE DO GRANDE
ROCHA, Rita de Cássia Gimenes de Alcântara 13
SENHORINI, José Augusto14
OLIVEIRA, Daniela José de15
RESUMO
Muitas espécies, de diferentes grupos taxonômicos, são excelentes migradores, realizando
deslocamentos periódicos para reprodução ou alimentação. Entretanto esses animais são mais
suscetíveis as mudanças ambientais, por necessitarem de uma maior disponibilidade de
ambientes. Com isso, em diversas espécies migradoras de peixes têm sofrido reduções drásticas
de suas populações, sendo que algumas espécies já se encontram ameaçadas de extinção. Assim,
o trabalho visa conhecer vários aspectos da biologia dos peixes reofílicos da Bacia do alto rio
Paraná – sistema Mogi, Pardo, Sapucaí-Mirim e Grande, através da captura e marcação de peixes
em pontos pré-determinados. Todo o trabalho é feito no próprio campo contando com a montagem
de um laboratório onde são realizadas todas as atividades práticas: biometria, marcação, retirada
de escamas para determinação de idade; e fragmentos de nadadeira para análises moleculares.
Esperamos com os resultados obtidos avaliar o comportamento atual dos peixes migradores,
comparando com resultados anteriormente levantados, visando propor medidas mitigatórias,
proporcionando a criação de sítios de proteção de áreas de reprodução, readequação das medidas
de proteção da piracema, aumento da disponibilidade de pescado para a subsistência dos
ribeirinhos, bem como contribuir para a manutenção da diversidade de espécies para a
preservação da ictiofauna.

Palavras-chave: Migração; Peixes reofílicos; Preservação.
INTRODUÇÃO

A migração é um conjunto complexo de características fisiológicas, morfológicas e
comportamentais que atuam em conjunto com estímulos ambientais para mover os animais a
grandes distâncias (Dingle, 2006; Dingle & Drake, 2007). No entanto, como muitas espécies
migratórias enfrentam desafios fisiológicos e ambientais semelhantes na realização de sua história

13

Analista Ambiental no CEPTA/ICM-Bio. E-mail para contato: rita.rocha@icmbio.gov.br.
Prof. Dr. na UNESP Botucatu e Analista Ambiental no CEPTA/ICM-Bio. E-mail para contato:
josesenhorini@icmbio.gov.br.
15
Doutoranda na UNESP Botucatu. E-mail para contato: daniela.jo@outlook.com
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de vida, é suposto que vários dos traços associados têm surgido
através de mecanismos evolucionários convergentes (Dingle, 2006).
Apesar do interesse que as espécies migradoras despertam há várias décadas e das
pesquisas já realizadas, aspectos básicos do comportamento, ecologia e genética de várias delas
ainda permanecem desconhecidos. Portanto, a compreensão da base genética da migração de uma
espécie pode fornecer informações sobre a base da migração também em outros táxons (Dingle,
2006) e, finalmente, ajudar na proteção e manejo dessas espécies globalmente. Em grande parte,
esta falta de conhecimento pode ser atribuída à dificuldade de concepção de experiências
genéticas consistentes em espécies migratórias.
Para entender os mecanismos de migração e mitigar os impactos humanos sobre os
peixes, são necessários estudos interdisciplinares que combinem várias ferramentas com
disciplinas como comportamento, fisiologia, genética e biologia experimental (Cooke et al.,
2008). Estudos de biologia básica são particularmente necessários para os peixes nos trópicos
(Liao, 2007), onde pouco se sabe sobre o comportamento de migração (Cooke et al., 2008) e
curiosamente, espécies de peixes migratórios sofrem o dobro do risco de extinção em relação aos
não-migrantes (Riede, 2002) e por isso deve-se intensificar estudos que permitam compreender
melhor como ocorre tal fenômeno e assim contribuir para a conservação dos ecossistemas.
Dada a complexidade da migração e seu papel em uma infinidade de situações de gestão
e conservação, simplesmente documentar tempo de migração e extensão é insuficiente (Cooke et
al., 2008). Por exemplo, precisamos entender os processos fundamentais que permitem que
algumas espécies de peixes migrem grandes distâncias, os fatores que fazem com que alguns
peixes migrem e outras, não (Cooke et al., 2008), e como eles se agrupam para realizar suas
migrações.
Os primeiros estudos sobre migração de peixes no Brasil foram publicados na década de
50, realizados no alto rio Paraná, com o curimbatá (Prochilodus spp.) com os trabalhos de Morais
& Schubart (1955) e Godoy (1959, 1967, 1975). As pesquisas sobre migração de peixes realizada
por Godoy tiveram início em 1954 no rio Mogi-Guaçu, em Cachoeira de Emas, Pirassununga
(SP), sendo considerada como a primeira experiência de marcação de peixes realizada na América
do Sul. Entre os anos de 1954 e 1971 foram marcados e recapturados exemplares de P. lineatus
numa área de 32.467 km² do ecossistema dos rios Mogi-Guaçu, Pardo e Grande, que corresponde
a cerca de 1,16% do total da bacia do rio.
Os resultados das informações obtidas com estes estudos sobre as migrações foram
suficientes para o autor estabelecer duas regiões prioritárias neste ecossistema (Godoy, 1975),
denominadas como “lar de reprodução”, situado no rio Mogi-Guaçu entre Cachoeira de Emas e
Salto do Pinhal, ocupado pelas espécies migradoras durante o período de novembro a fevereiro
(piracema) e “lar de alimentação”, situado na parte média do rio Grande, entre a Cachoeira de
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Marimbondo e a barragem da Usina de Porto Colômbia,
ocupado durante os meses de março a agosto (período de crescimento e engorda).
Segundo o mesmo autor, no período de agosto a setembro os peixes desta espécie
formariam cardumes e iniciariam a migração em direção aos rios Pardo e Mogi-Guaçu, para
efetuar a reprodução. No lar de reprodução vários cardumes se encontrariam, ocorreria a
reprodução e estes retornariam, então, para o lar de alimentação e para as lagoas marginais em
todo o ecossistema Mogi-Guaçu, Pardo e Grande. Neste trabalho, Godoy identificou que esta
espécie migraria cerca de 1000 km entre as duas regiões mencionadas.
Em trabalho de marcação similar realizado com esta mesma espécie no canal principal do
rio Paraná, entre a barragem de Itaipu e a foz do rio Baia, Agostinho et al., (2003) identificaram
uma área de migração de apenas 450 km. Nos dois trabalhos os autores destacam uma correlação
positiva entre o início e a duração da estação de cheia na planície alagável dos componentes
fluviais do alto rio Paraná, com o recrutamento reprodutivo e a migração.
Em 1975, Godoy ressaltou a possibilidade de decréscimo dos estoques de peixes no
ecossistema dos rios Mogi-Guaçu, Pardo e Grande, principalmente para P. lineatus, devido à ação
de componentes antrópicos que estariam determinando alterações ambientais e reduzindo a área
do “lar de alimentação” para esta espécie. Tais ações foram identificadas como a construção de
barragens e alterações das condições físicas, químicas e biológicas da água, produzidas pelo
despejo crescente de agrotóxicos, esgotos urbanos e resíduos industriais lançados in natura nos
rios do ecossistema Mogi-Guaçu, Pardo e Grande. A redução dos estoques neste ecossistema pode
ser confirmada por Toledo-Filho (1981), num estudo da biologia populacional de P. lineatus,
onde foi destacada a redução da disponibilidade alimentar como a principal causa deste
decréscimo. Contudo, embora possa ser constatado que desde a década de 70 os estoques naturais
de curimbatá venham sofrendo drásticas alterações populacionais, ainda assim representam
atualmente a principal fonte de recursos pesqueiros neste ecossistema.
A bacia do alto rio Paraná constitui-se na região com a maior concentração de
represamentos para fins de aproveitamento de geração de energia elétrica do Brasil, respondendo
por, aproximadamente, 70% de toda energia produzida no País. Seus afluentes de grande porte,
os rios Tietê, Paranapanema e Iguaçu, bem como seus formadores, os rios, Grande e Paranaíba,
encontram-se totalmente represados. O próprio rio Paraná com uma extensão de 809 km no
território brasileiro terá apenas cerca de 200 km de trecho lótico após o completo enchimento do
reservatório de Porto Primavera (Agostinho, 1994).
A bacia hidrográfica do rio Grande é uma sub-bacia do rio Paraná, drena uma área total
de 161 mil km² dos quais 103 mil km² estão no Estado de Minas Gerais (64%) e 58.000 km² está
no Estado São Paulo (36%). As bacias dos rios Mogi Guaçu, Pardo e Grande denominado Sistema
Mogi-Pardo-Grande compreende uma área de 58 mil km², que abrange os estados de SP e MG,
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na região Sudeste do Brasil, sendo uma das regiões em
acelerado processo de urbanização e industrialização do país, com populações em torno de 4
milhões de habitantes
O presente trabalho tem como objetivo produzir um banco de dados da comunidade de
peixes e do ecossistema como um todo e caracterizar geneticamente os indivíduos componentes
dos cardumes que realizam o processo de migração durante o período de reprodução, com o uso
do marcador molecular D-loop, no intuito de identificar os mecanismos envolvidos no processo
de organização e estruturação dos cardumes migradores através da análise da homologia ou
diversidade genética dos agrupamentos formados.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
As coletas para marcação dos peixes foi realizada em três estações, sendo: ponto 1 no rio
Mogi Guaçu, município de Pirassununga/SP, em Cachoeira de Emas, região denominada de
topava (coordenadas: 21°55’31,4”S e 47°21’59,4”W) e na Reserva Ecológica do Jatai
(coordenadas: 21°38’0,09”S e 47°48’11,6”), município de Luiz Antônio/SP; ponto 2: no rio
Pardo, município de Santa Rosa de Viterbo/SP, na barragem da UHE Itaipava (coordenadas:
21º24’50,8”S e 47°20’0,84”W); ponto 3 no rio Grande, municípios de Colômbia/SP e
Planura/MG, na barragem da UHE de Porto Colômbia (20°10’25,9”S e 48°37’52,7”W) (F1g 1),
no período compreendido entre fevereiro 2007 a dezembro de 2014.
Foram marcadas várias espécies migradoras destacando-se entre essas, quatro espécies de
peixes, curimbatá Prochilodus lineatus, dourado Salminus brasiliensis, pacu Piaractus
mesopotamicus e a piapara Leporinus sp.
Figura 1 - Local de marcação dos peixes
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Metodologia de marcação
Os peixes foram coletados utilizando-se tarrafas com malhas variando entre 6,0 e 14,0
cm entre nós adjacentes; as coletas eram realizadas trimestralmente, principalmente na topava de
Cachoeira de Emas. Os peixes coletados eram mantidos em caixas plásticas, nas margens do
próprio rio próximo ao local da coleta, onde se montava um pequeno laboratório, contando com
uma mesa para manutenção do peixe para marcação, colchão de espuma para evitar traumas aos
animais, toalhas para contenção dos peixes, ictiômetro, balança, materiais cirúrgicos e profiláticos
e caixas de polipropileno com capacidade para 100 litros de água para manutenção dos peixes,
enquanto não marcados.
Para a identificação do peixe foi utilizada uma marca que foi desenvolvida em 1947 pelo
norueguês Einar Lea, a marca que traz o seu nome, conhecida como a “marca hidrostática de
Lea”. Essa marca é formada por um tubo de material plástico, com mensagem numerada interna
e, numa extremidade, possui um orifício pelo qual passa uma alça de “nylon” (GODOY, 1998).
Para a identificação do peixe foi utilizada uma marca adaptada originalmente da que foi
desenvolvida por Einar Lea, a qual é conhecida até os dias atuais como “marca hidrostática de
Lea”. Essa marca é formada por um tubo de material plástico (tipo equipo hospitalar), contendo
uma numeração e uma mensagem interna. As duas extremidades são lacradas e, em uma das
extremidades, existe um pequeno orifício pelo qual se passa uma linha de “nylon” (GODOY,
1998).
As marcas foram fixadas aos peixes utilizando-se uma agulha de sutura curva, através de
transfixação dorsal, adotando-se à distância de aproximadamente 2 centímetros após a nadadeira
dorsal e tomando-se o cuidado de deixar um espaço suficiente do fio da marca para não prejudicar
o crescimento dos exemplares marcados (Fig 2a e b), contendo instruções para devolução das
mesmas ao CEPTA/ICMBIO.

Figura 2 a e b - Marca utilizada: Adaptação da marca hidrostática de Lea, assim denominada em
homenagem a seu criador, Einar Lea, de Bergen – Noruega, 1947.

45

I SEMINÁRIO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO SAPUCAÍ-MIRIM/GRANDE

Metodologia de devolução de marcas:
Para obtermos as informações contidas dentro da marca foram utilizados alguns artifícios,
tais como: conscientização através de palestras junto às cooperativas de pescadores, confecção de
folders e cartazes em linguagem acessível a todos, palestras junto às escolas para conscientização
de crianças e adolescentes para que eles conscientizassem seus pais e familiares da importância
da devolução da marca e divulgação junto à mídia, principalmente rádio e TV.

Sequenciamento da região controle do DNA mitocondrial (D-loop) e análise:

Para a amplificação e sequenciamento da região controladora do DNA mitocondrial (Dloop)

foram

utilizados

dois

conjuntos

TTF:GCCTAAGAGCATCGGTCTTGTAA

de
e

primers,

sendo

o

primeiro

(F-

F-12R:GTCAGGACCATGCCTTTGTG)

utilizado para as PCRs e o segundo conjunto (PDF2:TCTATGCAAAGATCCAACTA, PDR2:
GTGGTTATTTAAGCAATGTC

e

PDR2-2:GAGAGTGTATGCACCTGAT)

para

o

sequenciamento, conforme relatado no trabalho de Sivasundar et al. (2001).
Os segmentos de DNA amplificados nas reações de PCR foram visualizados em gel de
agarose 0,8%. O DNA purificado foi sequenciado com o kit BigDyeTM Terminator v3.1 Cycle
Sequencing Ready Reaction (Applied Biosystems) ou outro similar. O DNA foi sequenciado em
um sequenciador automático de DNA modelo ABI 377 e as sequências de DNA obtidas foram
alinhadas usando-se o editor ClustalW (Thompson et al., 1997) acoplado ao programa DAMBE
(Xia e Xie, 2001).
Para inferir as relações entre os haplótipos foram utilizadas análises de máxima parcimônia
(MP) com o programa PAUP* 4.0b10 (Swofford, 2002). Para construir as árvores de haplótipos
(Network Design).
Para a determinação do número de haplótipos e de sítios segregantes, frequência e
diversidade de haplótipos, assim como valores de diversidade nucleotídica e haplotipicado
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DNAmt foi utilizado o programa DNAsp Sequence
Polymorphism (Rozas et al. 2003). A rede de haplótipos foi criada com critério de parcimônia
estatística, calculada pelo algoritmo Median-Joining utilizando o programa Network 4.6 (Bandelt
et al. 1999).

RESULTADOS E DISCUSSÕES
O fenômeno de migração é um conjunto de características que atuam juntamente com
estímulos ambientais para que animais se movam por grandes distâncias. Estas espécies
despertam interesse de pesquisadores há várias décadas e muitas pesquisas já foram realizadas,
entretanto, aspectos básicos comportamentais, ecológicos e genéticos de várias delas ainda
permanecem desconhecidos principalmente na América do Sul.
No presente trabalho as principais espécies capturadas foram o curimbatá, o dourado, o
pacu e os Leporinus. Das exatas 4149 marcas afixadas, obtivemos o retorno/informação de 148,
o que representa 3,6% de retorno, índice bastante significativo em trabalhos deste tipo (Quadro
1).

Quadro 1 – Total de peixes marcados e marcas devolvidas.
Espécie Marcada
Quantidade Marcada
Nº de Marcas Devolvidas
Curimbatá

3211

112

Dourado

572

25

Pacu

17

02

Piapara

183

06

Outras
(piava, piau 3 pintas, piauçu, piau
verdadeiro, tabarana, matrinxã,
pintado, cachara, híbrido (;), solteirinha
e a taguara)

166

03

TOTAL

4149

148

O retorno da informação se deu das cidades: Pirassununga/SP, Guatapará/SP, Rincão/SP,
Colômbia/SP (trecho médio do Rio Grande), Sta. Rita do Passa Quatro/SP, Araras/SP, Porto
Ferreira/SP, Leme/SP, Sta. Cruz das Posses (rio Pardo), São Carlos/SP, Pádua Sales/SP, Martinho
Prado/SP, Mogi Guaçu/SP Guariba/SP e Porto Colômbia/MG (rio Grande).
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Análise genética
Foram utilizadas amostras anuais de Prochilodus lineatus durante os períodos reprodutivos
(setembro a fevereiro) de 2007 a 2011, de forma que doze cardumes foram amostrados (início,
meio e fim de cada período reprodutivo), totalizando 217 indivíduos.
Os resultados obtidos mostraram uma alta diversidade haplotípica (0,976) e 91 haplótipos
distribuídos entre todos os cardumes. A diversidade gênica (períodos reprodutivos: 2007/2008 0,9868; 2008/2009 - 0,970; 2009/2010 - 0,981; 2010/2011 - 0,9225) e nucleotídica (períodos
reprodutivos: 2007/2008 - 0,1080; 2008/2009 - 0,0931; 2009/2010 - 0,1031; 2010/2011- 0,0899)
apresentaram-se altas em todos os períodos reprodutivos, entretanto, pode-se observar que no
período reprodutivo de 2010/2011 houve uma leve diminuição de diversidade nucleotídica.
Através da análise de variância molecular (AMOVA) foi possível identificar que a maior
fonte de variação está presente entre os indivíduos (99.33%), o valor atribuído ao índice de fixação
interpopulacional (FST = 0.006) é considerado baixo, indicando uma baixa estruturação genética
entre os doze grupos avaliados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estudos como este são de extrema relevância e único sob o aspecto da conservação e uso
sustentável dos recursos pesqueiros, uma vez que permitem produzir um banco de dados da
comunidade de peixes e do ecossistema como um todo. Com tais dados é possível averiguar que
Prochilodus lineatus possui uma alta variabilidade genética e que seus cardumes apresentam
baixa diferenciação populacional entre os diferentes períodos reprodutivos. Embora estes dados
mostraram-se uteis para compreender a estruturação da população, eles ainda são insuficientes
para estabelecer um padrão migratório para a espécie. Dessa forma, este estudo terá continuidade
com a análise do DNA nuclear e de dados morfométricos.
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BIOLOGIA REPRODUTIVA DE
HYPSOLEBIAS SERTANEJO AMEAÇADO DE EXTINÇÃO
GALENI,, Matheus Tonetti16
SENHORINI, José Augusto17
RESUMO
Entre as espécies nativas de peixes tropicais, os Rivulídeos, peixes anuais destacam-se entre os
mais ameaçados a extinção devido a diversos fatores, entre os quais as ações antrópicas, como
expansão e ocupação de áreas alagadas, desmatamento e construção de barragens, despontam
como um dos principais agentes agressores. Desta forma, o presente estudo objetivou conhecer a
biologia reprodutiva da espécie Hypsolebias sertanejo em ambiente de laboratório como uma
alternativa para implementação de técnicas de conservação. Foram utilizados sete casais da
espécie H. sertanejo. O comportamento reprodutivo foi observado em ambiente com temperatura
controlada (27 – 30°C), contendo substrato de areia para depósito de ovos, foram feitas filmagens
para se descrever esses comportamentos. A observação da etologia reprodutiva evidenciou um
comportamento evidente de corte e desova até a deposição dos ovócitos no substrato. Os
resultados permitiram conhecer o processo reprodutivo e gerar dados para uso como ferramentas
da biotecnologia aplicada.
Palavras-chave: Rivulídeos; Peixes anuais; Conservação.
INTRODUÇÃO

Em peixes, principalmente entre as espécies nativas neotropicais, aspectos relacionados
à reprodução e morfologia e representam conhecimentos de grande importância para o
fortalecimento da aquicultura nacional e também para o desenvolvimento de técnicas e estratégias
de conservação. No entanto, essas informações são escassas ou inexistentes para muitas espécies
nacionais, inclusive entre as mais ameaçadas, cujo conhecimento básico da biologia reprodutiva
muitas vezes poderia servir como ferramenta para sua propagação mediada e conservação.
Entre

essas

espécies

ameaçadas,

podem-se

destacar

as

chamadas

anuais

(Cyprinodontiformes, Rivulidae), assim conhecidas por habitarem unicamente áreas úmidas
sazonais, que passam por seca em determinados períodos do ano (ARENZON et al., 2002). A
principal fonte de ameaça a estas espécies é a destruição ou descaracterização do seu habitat pelas
atividades humanas, entre elas a agropecuária e a expansão urbana (ROSA; LIMA, 2008;
VOLCAN, 2011). Entretanto esses ambientes específicos em que essas espécies habitam são
protegidos por lei, devido ao fato de, na maioria dos casos, representarem áreas de preservação
permanente (APPs) (Brasil, 1965).
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Nas espécies de peixes anuais do Cerrado brasileiro, os principais fatores que impõem
sérios riscos de extinção são a proliferação de vastas plantações de soja e outras monoculturas,
acarretando desmatamentos, erosão e drenagem de áreas inundadas, e o grande número de
barragens implementadas nestes biomas, que provocam o alagamento de grandes áreas onde se
concentram as maiores diversidades de peixes anuais. Atividades de pecuária também tendem a
reduzir a cobertura arbórea destas regiões, acelerando o processo de secagem e introduzindo
animais que consomem grandes quantidades de água e compactam o solo, fatores que também
reduzem a área propícia para a desova (COSTA, 2009).
Além do apelo conservacionista, estas espécies representam importantes modelos
laboratoriais para pesquisa científica, devido a características de sua biologia básica, a destacar:
os aspectos relacionados à diapausa nos embriões, a facilidade de locação e manejo, além da fácil
adaptação aos variados sistemas de tratamento, e o tempo de vida curto, possibilitando um estudo
detalhado sobre taxas de mortalidade, sobrevivência e reprodução, com resultados claros em um
breve período (GENADE et al., 2005).
Por viverem em áreas úmidas que permanecem alagadas por curtos períodos, os peixes
anuais apresentam rápido crescimento e precocidade na maturação sexual. A maioria das espécies
enterra seus ovos no substrato, onde permanecem durante a estação de seca em estágio de
diapausa até o início das chuvas. Quando as áreas alagam, os ovos eclodem e um novo ciclo é
iniciado (WOURMS, 1972; VOLCAN, 2009).
Desta forma, este trabalho foi conduzido com o objetivo de descrever a biologia
reprodutiva de Hypsolebias sertanejo sob condições controladas em laboratório, a fim de levantar
informações detalhadas sobre esta espécie ameaçada que possam servir como base em estudos de
biotecnologia aplicada à conservação.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O estudo foi desenvolvido no Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da
Biodiversidade Aquática Continental– CEPTA – ICMBio, localizado a 21°55’48” latitude sul,
47°22’28,1” longitude oeste, no município de Pirassununga, estado de São Paulo.
Foram utilizados 7 casais de Hypsolebias sertanejo (Fig. 1 e 2), todos aptos a reprodução.
Cada casal foi alocado em aquários com capacidade de 30 L, aeração constante e temperatura
controlada (27-30 ºC).
Para o experimento de etologia reprodutiva, foram inseridos potes contendo substrato de
areia, peneirada a 200 µm, proporcionando um ninho para a desova (Fig. 3). A análise do
comportamento da desova foi realizada por meio de filmagens verificando-se o comportamento
de cortejo e como esses ovos eram depositados no substrato.
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Figura 1- Fêmea de Hypsolebias sertanejo
utilizada durante os experimentos.

Figura 2 - Macho de Hypsolebias sertanejo
utilizada durante os experimentos.

Figura 3 – Pote com o substrato (areia) para experimentos com reprodução

RESULTADOS
Etologia reprodutiva
A figura 8 representa a segunda etapa do experimento destacando o comportamento
reprodutivo da espécie que durou em média 1 minuto. No qual a letra “M” representa o macho e
a letra “F” representa a fêmea.

F

F

M
M
F
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Figura 8 – Sequência da etologia reprodutiva da espécie. Em A
temos a fêmea parada; em B o inicio do cortejo em que o macho tenta se parear com a fêmea; em C o inicio
do pareamento para enterrar os ovos ao substrato; em D macho e fêmea começam a cavar o substrato; em
E ambos continuam cavando porém a fêmea fica embaixo do macho entrando no substrato para que os ovos
fossem depositados no mesmo; Em F observa-se a fêmea completamente embaixo do substrato depositando
os ovos e ao mesmo tempo o macho esta fertilizando; em G ocorre o fim da deposição dos ovos no substrato
e observa-se o macho saindo; em H o macho já saiu completamente do substrato enquanto a fêmea fica
parada; em I observa-se a fêmea saindo do substrato e ocorre o encerramento do comportamento
reprodutivo.

M

F
F

F

F
F
M

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Informações acerca dos mecanismos de isolamento reprodutivo, incluindo uma análise
detalhada dos sinais de cortejo, são escassas entre esses peixes na literatura indexada. O
comportamento reprodutivo de Austrolebias reicherti, uma outra espécie também anual, foi
observado e descrito por García, Loureiro e Tassino (2008). Os autores destacam que, entre os
machos da espécie, o padrão de comportamento foi à chamada “exibição lateral”, onde
características espécie – específicas da morfologia e colorido são destacados e exibidos à fêmea
durante o comportamento de corte.
O trabalho destaca, ainda, que entre as fêmeas, foi observado um comportamento
reprodutivo de “quietude”, o que indica que o mesmo poderia desempenhar um papel avaliativo
durante o cortejo. Os autores também chamam a atenção pelo fato de que, além dos sinais visuais
envolvidos no cortejo das espécies anuais, os machos também vibram as nadadeiras dorsal e anal
e ondulam o corpo, indicando que os sinais mecânicos também poderiam ter influência na atração
das fêmeas. Os movimentos de cortejo altamente conservados dentro de Austrolebias indicam que
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o reconhecimento específico e a barreira à hibridização
poderiam não ocorrer nesta etapa, a menos que se encontrem diferenças quantitativas e de
frequência nestes sinais comportamentais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho traz informações inéditas sobre o comportamento reprodutivo da espécie.
Estes dados podem servir como base em estudos posteriores e aplicados às áreas de conservação,
biologia básica, descrição e preservação desta espécie, atualmente ameaçada devido a atividades
de expansão territorial urbana e consequente destruição de habitats naturais.
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SUSTENTABILIDADE COMO
RESSONÂNCIA DE VIDA NA AMÉRICA LATINA:
REFLEXÃO, TRANSCENDÊNCIA E CRÍTICA DE
PROGRAMAS EM DESENVOLVIMENTO DE SOCIEDADES
SUSTENTÁVEIS - PRODESA (PERU), PDSA, IDA-CEFLURIS
(BRASIL)
PIMENTA, Ângela Maria18
RESUMO
Partindo da constatação de uma crise social e ecológica vemos que indicadores quantitativos, tais
como produtividade e Produto Interno Bruto (PIB), são insuficientes na hora de dar respostas às
questões ligadas ao desenvolvimento. Também constatamos o surgimento de uma ideologia
planetária centrada na qualidade de vida ambiental que tem como premissa de ação a
intersubjetividade e a solidariedade da espécie humana com as outras espécies naturais da Terra
e do Universo. A partir das propostas teóricas de Ignacy SACHS, Milton SANTOS, Amartya
SEN, Frijob CAPRA e Paulo FREIRE queremos refletir sobre a prática da sustentabilidade na
América Latina, particularmente na Bacia Hidrográfica Amazônica, através de programas de
desenvolvimento para sociedades sustentáveis (PRODESA/Caritas/Peru, PDSA e IDACEFLURIS/Brasil). Apoiamo-nos nas abordagens antropológica (RIBEIRO), sócio-educativaorganizacional (SINGER), gestão ambiental (CASTRO) e vontade política geradora de
estratégias de ajuste às mudanças de indivíduos/coletividades (MATURANA) para a capacitação
do Ser Sustentável. No contexto da reflexão foram coordenadas Oficinas “Arte e Ambiência da
Paisagem” (PIMENTA), utilizando a pesquisa-ação e grupos focais, propiciando uma leitura do
encontro intros-trans-percultural.
Palavras-chave: desenvolvimento, sustentabilidade, ambiência.
INTRODUÇÃO

As crises social e ecológica causadas pelo desenvolvimento centrado no Sistema
Capitalista que tem seu foco no capital e na acumulação de bens gerando poluições,
desmatamento, mudanças climáticas, desemprego, miséria, fome, desnutrição.
Nesse sistema a palavra desenvolvimento está diretamente associada à conceitos
econômicos como: ↑produtividade, PIB, competitividade. A distribuição funcional da renda
depende da distribuição pessoal da renda o que implica na teoria de valor trabalho e o caminho é
a troca que relaciona: o preço e a quantidade.
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Assim, o processo de troca, que é o mecanismo por
excelência para o bem-estar, mas se não tem o que trocar, está em desigualdade, sem qualidade
de vida, e, portanto, fora do modelo. Partimos do ponto inicial do qual desenvolver é um processo
que ocorre de um g é r m e n, de um potencial que já existia, no mínimo, de um gérmen ou de um
embrião, ou seja, não se desenvolve a partir do nada, do inexistente.
Em 1972, um “outro” desenvolvimento chamado de ecodesenvolvimento, apresentado na
Conferência de Estocolmo como proposta de mudança por Ignacy SACHS, diante da crise,
notadamente, ambiental que tomava certa proporção na Europa e EUA, diante da industrialização
de matérias primas naturais esgotáveis com utilização de recursos naturais esgotáveis dos
elementos água, terra, fogo ar, metais e outros. Foi amplamente debatido posteriormente no Clube
de Roma, Associação de Cidadãos, Agências da ONU (PNUMA/PNUD), e UNESCO.
Em 1987, foi definido no extenso Relatório da Comissão de Brundtland, Nosso Futuro
Comum”, no qual o desenvolvimento sustentável foi definido como “desenvolvimento que
encontra as necessidades do presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras”.
Também foi amplamente valorizado, com as posteriores pesquisa aprofundando
Conferência CNUMAD – Rio 92, Agenda 21 - Nova Iorque (1993), ONU - Comissão de
Desenvolvimento Sustentável: implantação dos 40 capítulos (sobre este outro tipo de
desenvolvimento) que subdividem as 700 páginas da Agenda 21 que como um outro paradigma
em desenvolvimento integral auto-sustentado, o desenvolvimento sustentável, passa a se chamar
por alguns autores, com a única palavra: sustentabilidade.
Sustentabilidade é “o abastecimento renovado do conjunto das substâncias necessárias à
conservação da vida; nutrição, alimentação, sustento”.
E para essa pesquisa com os resultados obtidos concluí que a sustentabilidade ou compor
sociedades sustentáveis é realizar ampla ressonância com a vida e a existência humana no planeta
Terra na valorização do ser-no-mundo compondo uma educação sociocultural ambiental
espiritual e amplifica a dinâmica do processo de integração regional latino-americana.
REFERENCIAL TEÓRICO

Uma das implicações dessa amplitude conceitual está em que ser sustentável conduz à
valorização dos diretos humanos.
Frijob CAPRA lembrou valores fundamentais como a dignidade humana e a
sustentabilidade ecológica, e que as sociedades podem e devem criar comunidades a partir dos
princípios da Natureza.
Os direitos humanos estão ligados intrinsecamente ao direito à vida. Nesta pesquisa,
propomos mostrar que os direitos humanos à vida digna, sustentável, remetem ao conceito de
outra palavra que é saúde. Ser saudável implica em ser sustentável.
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O conceito de Sustentabilidade de acordo com SACHS
(1995) reafirma que: “a dimensão transformadora desse conceito é harmonizar os objetivos
sociais, ecológicos e econômicos, e se guiar pelo duplo postulado ético da solidariedade
sincrônica com a geração presente e de solidariedade diacrônica com as gerações futuras”.
Em situar a finalidade central do desenvolvimento no social o desenvolvimento
sustentável passa a se chamar sustentabilidade que é “desenvolver integrando critérios sociais,
ecológicos e econômicos fundamentais para gerar soluções sustentáveis”.
A esses três critérios acrescentam-lhes complementos que vêm da aceitabilidade cultural
das soluções propostas e do equilíbrio espacial: as mesmas atividades humanas têm impactos
sociais e ecológicos muito diferentes de acordo com a sua localização.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os procedimentos metodológicos dessa pesquisa compõem-se de uma rede de
conversações que, de acordo com o biólogo chileno Humberto MATURANA (2001: 181), “a
nossa identidade humana é tanto constituída quanto conservada numa dinâmica sistêmica
definida pela rede de conversações da cultura que vivemos e desse modo, podemos ser homo
sapiens sapiens, homo sapiens amans, homo sapiens aggressans ou homo sapiens arroggans”.
As conversações foram constituídas de entrevistas individuais e em grupos focais, dentro dos
projetos e programas nas comunidades urbanas e rurais. No contexto da interatividade e reflexão
foram coordenadas Oficinas “Arte e ambiência da paisagem”, de acordo com a metodologia da
pesquisa-ação propiciando uma leitura do encontro intros-trans-percultural da pre-sença e do serno-mundo na paisagem.
De acordo com Ângela Maria PIMENTA, 1999, na pesquisa e dissertação “Aprendendo
a “olhar” a paisagem latino-americana: arte e ambiência na relação indivíduo-natureza (Pesquisaação em São Paulo e Santiago do Chile)”, defendida em maio de 1999, pelo PROLAM-USP, com
apoio da FAPESP, as Oficinas “O Outro Ser”, “Os Quatro Elementos da Natureza”, “Balança do
tempo” e “Vivências estéticas de paisagem” que compõem a Oficina “Arte e ambiência da
paisagem”:
1 trabalham conceitos a partir da informação e vivência participativa, ser-no-mundo e
conscientização,
2 movimentam e resignificam a concepção pluridimensional do homem e da mulher, da
criança e do jovem para o exercício da cidadania,
3 favorecem solidariedade e compreensão sociais,
4 contribuem com rupturas ao conjunto de valores do sistema capitalista que impedem o
processo benéfico da troca e a inserção na sociedade,
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sentido

de

liberdade

com

responsabilidade e o comprometimento perante a natureza e seus recursos, a conservação do meio
ambiente e patrimônio cultural do saber local.
Os três programas com projetos diversos de seguridade alimentariam PRODESA,
políticas públicas de governo PDSA e de cooperativismo IDA-CEFLURIS incrementam além da
informação, a formação de Centros Maternos com trabalhos de capacitações socioeducativas e
culturalmente expandidos em suas bases e ecologicamente viáveis e sustentáveis como as
Parteiras Tradicionais, entre outros.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

O processo de troca é o mecanismo por excelência para o bem-estar: se não tenho o que
trocar, está em desigualdade, sem qualidade de vida, e, portanto, fora do modelo, notadamente, o
capitalista. Partimos do ponto inicial do qual desenvolver é um acontecimento que ocorre de um
g é r m e n, de um potencial que já existia, no mínimo, de um embrião, ou seja, não se desenvolve
a partir do nada, do inexistente.
O embrião das comunidades tradicionais da qual compõe os programas analisados estão
dentro de contextos de biomas com ecossistemas complexos e de possibilidades extrativistas de
produção artesanal e industrial sustentável e de agregação de valor tanto ao solo, ás águas: rios,
lagos, igarapés, com o incentivo da piscicultura, ao vento com a energia eólica, ao fogo, o Sol,
com a energia solar.
Os resultados da pesquisa mostram que chegou o momento de reencontrar-nos com todos
os povos originários, tradicionais, de base ancestral do nosso povo brasileiro, latino-americano.
Queremos recuperar essa sabedoria, pois é a melhor solução para os problemas que sofremos
nesta época, em que se verifica uma decadência na sociedade atual.
As estratégias teórico-metodológicas propostas e discutidas após a pesquisa conseguiram
apresentar resultados para:
a) compreender a sustentabilidade e a suas práxis por meio da sua articulação sóciopolítico-cultural ambiental espiritual e da contribuição de várias áreas de conhecimento, para
compreender as mudanças e os desafios desse novo paradigma em desenvolvimento;
b) elaborar um discurso fenomenológico, complexo e ensaístico que mostre o imaginário
e o saber local e regional latino-americano, crítico e multirreferencial, a partir do desvelamento
dos devires pela história cultural e pelo conhecimento do universo simbólico da sociedade
brasileira, latino-americana e suas matrizes de formação: indígenas, africana e europeia em seus
contextos e ambiências.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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É chegada a hora de reconhecer as realidades que encerram as variabilidades ecológicas
dos continentes, de forma macro-micro e de conhecer e analisar, reflexivamente, a
sustentabilidade sociocultural-político-econômica-ambiental e espiritual (de espiritualidade) em
localidades e regionalidades latino-americanas, notadamente em regiões de fronteiras como o
caso da Amazônia e da Bacia Hidrográfica do Rio Amazonas.
É chegada a hora de valorizar de maneira substancial a união Arte e Ciência, a
circunvizinhança benéfica do científico com o saber local, a cultura tradicional tanto material
quanto o imaterial, vencer as barreiras do preconceito e do distanciamento, valorizando os
meandros dos rios e aprendendo que ultrapassar não é passar por cima ou implodir o obstáculo e
sim contorná-los seguindo seu caminho.
A considerar de maneira integral e sustentável essa pesquisa nos levou a vivenciar teoria
e prática conjugando o verbo verdejar com Paulo FREIRE:
Estar no mundo e com o mundo nos torna existentes além de viventes. Nós
temos que colocar a existência decentemente frente à vida, em sua contradição
com a vida, em sua dialeticidade de tal maneira que a existência não mate a
vida e que a vida não pretenda acabar com a existência, para se defender dos
riscos que a existência lhe impõe, como exemplo, a tecnologia. Isso para mim
faz parte dessa briga pelo verde. Lutar pelo verde, tendo certeza de que sem
homem e mulher o verde não tem cor. (Extraído da palestra proferida durante
a Jornada pela Vida, Rio-92)
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USINA HIDRELÉTRICA
“MASCARENHAS DE MORAES”: O ESVAZIAMENTO DO
RESERVATÓRIO NO ANO DE 2014 E OS IMPACTOS
SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS.
BRANQUINHO, Aparecida Rosana19
BERTELLI, Célio20
MACHADO NETO, Alfredo José21

RESUMO
Este é um trabalho exploratório que pretende avaliar os impactos gerados pela redução no volume
das águas na Usina Mascarenhas de Moraes (UHE-Peixoto), localizada no município de Ibirací
(MG), as margens do Rio Grande. Por determinação da ONS – Operador Nacional do Sistema
Elétrico à empresa que opera a usina, Furnas Centrais Elétricas, houve um esvaziamento na
represa em 13 metros nos municípios banhados pelo reservatório, entre eles e objeto deste estudo
Ibiraci e Delfinópolis. A falha de planejamento, de comunicação social, bem como de um plano
de contingência, causou desequilíbrio e transformações que ocasionaram danos ao meio ambiente,
além de comprometer a socioeconomia. Nesse contexto, a investigação avaliou os impactos
econômicos e ambientais causados pelo evento, em função das condições climáticas e escassez
de água no período de 2012 a 2014. Conclui-se que as áreas atingidas sofreram mudanças
drásticas no seu ecossistema terrestre e aquático, como também na vida social dos lindeiros e na
economia dos municípios envolvidos neste evento, especialmente o Turismo.

Palavras-chave: Rio Grande, Impacto Socioeconômico e ambiental, Usina Hidrelétrica.

INTRODUÇÃO
No presente trabalho buscamos analisar os impactos socioeconômicos e ambientais
provocados pelo esvaziamento do reservatório da Usina Hidrelétrica Mascarenhas de Moraes
(UHE-Peixoto), nos municípios de Ibiraci e Delfinópolis, localizados no sudoeste mineiro e na
fronteira com o nordeste do Estado de São Paulo, todos banhados pelo Rio Grande represado.
Construída na década de 60, UHE-Peixoto foi a primeira usina de grande porte construída no
rio Grande e sua história tem início no final da década de 1940, quando a Companhia Paulista de
Força e Luz (CPFL) viu ameaçada de esgotamento a sua capacidade de geração de energia. O
levantamento realizado pela Companhia Paulista de Força e Luz, evidenciou o potencial
hidrelétrico ao longo do Rio Grande, localizado alguns pontos favoráveis para instalação de
usinas, dentre eles um local conhecido como Peixoto, denominação esta, atribuída a família de
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sobrenome Peixoto proprietária de terras as margens do rio,
onde seria erguida a usina (FURNAS, 2015).
Inaugurada na década de 60 a UHE-Peixoto foi a primeira usina de grande porte construída
no rio Grande com a finalidade de gerar energia para grandes áreas do Estado de São Paulo e
Minas Gerais. Iniciou as atividades com duas unidades de 40MW cada e em 1968 alcançou sua
capacidade final de 467 MW com dez unidades geradoras. Para a construção da barragem foi
necessário desviar as águas do leito natural do Rio Grande que inundou 25.000 hectares, tendo o
seu represamento se estendido por 150 quilômetros. Formou-se então o lago de Peixoto que banha
cinco municípios, entre eles Ibiraci e Delfinópolis.
O Rio Grande é reconhecido nacionalmente pela sua força responsável pela geração de 7.640
MW, ou cerca de 13% do total da bacia do Rio Paraná, que tem uma capacidade instalada de
geração de energia hidrelétrica de 38.660 MW, equivalendo a quase 64% do total do país. No Rio
Grande, em cascata estão as usinas de Camargos, Itutinga, Funil, Furnas, Mascarenhas de Moraes,
L. C. B de Carvalho, Jaguara, Volta Grande, Porto Colômbia, Marimbondo e Água Vermelha, de
montante para jusante.
A riqueza que o Rio Grande abriga em seu leito é apresentada da seguinte forma na página
da internet pela CEMIG- Companhia Energética de Minas Gerais: “rico em peixes como
dourados, surubins e lambaris, além de minérios e pedras preciosas, o rio é um importante fator
de desenvolvimento local. Em uma área marcada pela forte atividade agrícola e pecuária, o
turismo é outra grande fonte de recursos, atraindo turistas de todo o país buscando belas paisagens,
lagos, escarpas e as estâncias hidrominerais”.
A água, recurso natural renovável, mas finito, nem sempre está disponível para uso no local
e instante desejados e na quantidade e qualidade requeridas. Apesar da grande disponibilidade do
recurso hídrico no planeta, somente pequena parcela dessa água é aproveitável economicamente
-cerca de 0,003% (CONEJO apud MILLER), sendo “ o clima responsável por grande parte da
disponibilidade dessa água (MARENGO, 2013).
Tal fenômeno propulsor de desenvolvimento social e econômico para o país, entretanto, não
considera adequadamente em sua fase de planejamento os impactos advindos de sua implantação,
e, da mesma forma não propõe ações de interesse social quando as águas recuam, calculadamente,
como o provocado pelo esvaziamento do Rio Grande nas áreas investigadas por este estudo,
decretado em 17 de abril de 2014, sem apresentar um plano de contingência e uma campanha de
comunicação social informativa.
REFERENCIAL TEÓRICO
LIPORONE (2004) nos diz que a história da energia elétrica e sua versatilização no Brasil
começa entre os anos finais do século XIX e início do XX. Porém, as primeiras medidas
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intervencionistas e diretas no setor de energia elétrica do
Estado Brasileiro, só ocorreu, consistentemente, no primeiro governo de Getúlio Vargas, a partir
de alguns eventos ocorridos entre eles, a promulgação do Código das Águas, um marco na política
pública de energia elétrica no Brasil, em 1934. O autor enfatiza que o Código de Águas, ao mudar
a relação do Estado com a indústria de eletricidade e estabelecer princípios reguladores mais
rígidos, gerou resistências entre as principais empresas do setor.
A parcela total disponível de água doce, apesar de ser muito maior que a demanda atual, não
reflete a escassez desse recurso vital, que atinge grande parte das áreas mais povoadas do planeta.
As projeções futuras anteveem cenários cada vez mais preocupantes em relação ao recurso água,
e as recomendações apontam para a necessidade premente da gestão racional dos recursos
hídricos, planejando e controlando seu uso e sua conservação através da implementação de um
sistema de gestão de recursos hídricos (CONEJO, 1993).
Edificada sobre um campo de poder extremamente desigual (ZHOURI, 2007) a implantação
de grandes paisagens industriais (hidrelétricas, monoculturas de soja, cana-de-açúcar e
eucalipto) redunda, assim, em confrontos violentos e experiências diversas de violação de
direitos humanos.
WOSTER (2003), destaca que as barragens das usinas hidrelétricas transformaram
drasticamente as paisagens dos rios, na medida em que promoveram grande “reorganização do
natural”, fruto de intervenções humanas de enorme monta.
Ao se projetar uma barragem, entretanto, não se pode esquecer dos estudos necessários à sua
implantação como, por exemplo, os Estudos de Impactos Ambientais (EIAs) e os Relatório de
Impacto ao Meio Ambiente (RIMAs); saber a respeito do local onde será desenvolvido o projeto,
conhecer melhor o que cada área possui de ambiente natural (atmosfera, hidrosfera, litosfera e
biosfera) e ambiente social (infraestrutura, e sistemas sociais criados), de acordo com KOLLN
(2003).
Segundo MACHADO (1995), o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) compreende o
levantamento da literatura científica e legal pertinente, trabalhos de campo, análises de
laboratórios e a própria redação do relatório. Já o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)
refletirá as conclusões do Estudo de Impacto Ambiental" (art. 9º da Resolução 001/86 do
Conama). O EIA é realizado previamente ao RIMA, sendo a base para elaboração do relatório.
Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA 001/86, considera
impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas
que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades
sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias e a qualidade dos recursos
ambientais (CONAMA, 1986).
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A avaliação de impacto ambiental serve como subsídio
para o planejamento ambiental, sendo este um conjunto de programas que propõem ações
(medidas) ambientais mitigadoras, compensatórias, preventivas e de monitoramento para os
impactos ambientais identificados (AMARAL et al apud STAMM, 2003).
O Plano de Contingência é elaborado para orientar as ações de preparação e resposta a
um determinado cenário de risco, caso o evento adverso venha a se concretizar. Deve ser
elaborado com antecedência para: facilitar as atividades de preparação; otimizar as atividades de
resposta. Pode ser mais genérico, abordando a estrutura de resposta a qualquer desastre em uma
área, ou mais específico, focalizando um cenário em especial (DEFESA CIVIL SC, 2013).
A participação nos processos de planejamento de grandes barragens e a transparência
desses processos não costuma ser nem abrangente nem aberta [...] A participação das populações
afetadas e a avaliação dos impactos ambientais e sociais só costuma ocorrer tardiamente no
processo, e tem alcance limitado (CMB- Comissão Mundial de Barragens, 2000).
A atual política energética é essencialmente voltada para o lucro dos agentes privados
enquanto os efeitos (sociais e ambientais) derivados da instalação da planta industrial hidrelétrica
são custos que diminuem a velocidade das taxas de retorno dos projetos hidrelétricos (BEMANN
apud CARVALHO, 2002).
De um lado, os empreendedores buscam esconder ou amortecer os conflitos, tentando
levar adiante os seus projetos. Seus critérios são, fundamentalmente, critérios econômicos. De
outro, as populações atingidas, juntamente com religiosos e ambientalistas, procuram evidenciar
os conflitos, mostrando que há direitos que não estão sendo considerados. Os seus critérios são,
fundamentalmente, ambientais, sociais e humanitários (REZENDE, 2003, p.23).
ALMEIDA (2002) diz que a ideia é de integração e interação, propondo uma nova
maneira de olhar e transformar o mundo, baseada no diálogo entre saberes e conhecimentos
diversos. No mundo sustentável, uma atividade – a econômica, por exemplo – não pode ser
pensada ou praticada em separado, porque tudo está inter-relacionado, em permanente diálogo.
A importância dos recursos naturais, principalmente aqueles que são abundantes no
Brasil, como a água e a biodiversidade, requerem ser tratados como estratégicos para o
desenvolvimento nacional. Eles têm uma dupla face: são bens com inegável importância
econômica, mas também são elementos indispensáveis para o equilíbrio dos ecossistemas
(VARGAS, 2005).
Os municípios impactados pelo esvaziamento da represa do Sudoeste Mineiro, são:
IBIRACI, localizado no sudoeste mineiro e dista 415 quilômetros da capital Belo Horizonte, cuja
população estimada em 2014 pelo Instituto Brasileiro de Estatística –IBGE é de
habitantes. A principal fonte de receita advém da agricultura com destaque para

13.158

a cultura do

café. São 562.095 km2 de terras férteis e cultiváveis que abrigam uma natureza rica em recursos
naturais. A exuberância da fauna e da flora preservada é uma aliada do Turismo e ambiente ideal
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para o desenvolvimento de atividades sustentáveis. São mais
de 40 cachoeiras, trilhas que atravessam cerrados, matas, paredões rochosos, nascentes e riachos
que formam as bacias hídricas mais importantes da região: a do Rio Grande, a micro bacia do
Ribeirão do Ouro e a do Sapucayzinho.
IBIRACI é uma cidade privilegiada e proporciona pontos de descanso e lazer em dois
grandes lagos, o da Represa do Estreito (abaixo da Ponte dos Peixoto), e o da Represa de Peixoto
(acima da UHE Mascarenhas de Moraes). Em suas margens concentram-se cerca de 500 ranchos
particulares, muitos dos quais se destinam a locação por temporadas (REVISTA TURISMO &
CIA, 2010, P.28, ed. 18).
DELFINÓPOLIS está localizado na porção sudoeste do estado de Minas Gerais distante
401 quilômetros de Belo Horizonte, cuja população estimada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), em 2014 é de 6.830 habitantes e a área territorial é de 1.378, 423
Km2. O município tem grande potencial e vocação turística devido à proximidade com o Parque
Nacional da Serra da Canastra, a fartura das águas que brotam de suas nascentes e formam rios,
riachos e centenas de cachoeiras, além da represa do Rio Grande que proporciona excelentes
condições para a prática de esportes náuticos e pesca esportiva. O acesso à cidade ocorre a partir
do município de Cássia - MG, por meio de balsa e leva em torno de 10 minutos para atravessar
de uma margem a outra. Com o aumento no fluxo de visitantes nos últimos 10 anos, a cidade viu
expandir o comércio imobiliário, principalmente nas margens da represa, onde encontram-se
loteamentos de alto padrão, além de marinas para guarda de barcos, restaurantes e pousadas.
Delfinópolis tem 58% de sua área irrigada. Bastante preservada é também sua história presente
nos antigos casarões, na gastronomia e nas tradições de sua gente, como o resgate há três anos do
ritual de reza aos mortos da Serra da Gurita, denominado Folia das Almas (PREFEITURA
MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS, 2015).

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

O presente trabalho caracteriza-se como pesquisa exploratória descritiva de abordagem
qualitativa. A pesquisa exploratória, em geral, visa provocar o esclarecimento de uma situação
para a tomada de consciência (ANJOS, 2006).
Quanto aos fins, segundo VERGARA (2000), é realizada em área na qual há pouco
conhecimento científico acumulado ou sistematizado. Por tratar-se de uma pesquisa que busca
explorar conceitos e fatos de pouca bibliografia, é um estudo muito novo no mercado mundial.
Além disso, por sua natureza de sondagem, não comporta hipóteses que poderão, todavia, surgir
durante a pesquisa ou ao seu final. Destaca-se que a pesquisa descritiva, quanto aos fins, expõe
características de determinada população ou determinado fenômeno TRIVIÑOS (1987).
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Este trabalho pretende avaliar impactos causados ao
ecossistema da região mineira de Ibiraci e Delfinópolis, em razão do esvaziamento do reservatório
da UHE-Peixoto. Não tem o compromisso de explicar os fenômenos que escreve, embora sirva
de base para algumas explicações. A pesquisa de opinião também se insere nessa classificação
(VERGARA, 2000).
A realização de pesquisa de campo durante no período de junho a agosto de 2014 reforçou a
compreensão da realidade pesquisada.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os problemas ligados à água vêm gerando preocupação e motivando estudos em
diferentes áreas do conhecimento. Os resultados obtidos neste estudo permitem inferir que o
espaço antes ocupado por matas, pessoas, casas, plantações, animais, espécies aquáticas e aves,
deu lugar a uma nova paisagem. Fauna e flora, assim como aspectos da topografia, deram lugar a
barragem, a usina e demais elementos de sua instalação.
Devido às transformações necessárias para implantação do projeto, houve o deslocamento
de famílias que precisaram ser retiradas do local que seria inundado, para outro lugar totalmente
diferente daquele ambiente conhecido. Seu espaço, suas relações de convívio, sua identidade
deixou de existir bruscamente e teve que ser reconstituída num outro local, destinado por outro,
onde tudo era diferente e exigia um recomeço.
(VAINER,1992) ressalta que “A literatura tem abordado sob os mais diversos pontos
de vista os chamados impactos sociais e/ou ambientais dos grandes empreendimentos
hidrelétricos. Quase sempre realizados em regiões periféricas, eles têm imposto às populações das
áreas onde se implantam rápidas e profundas alterações nos meios e modos de vida: deslocamento
compulsório de milhares ou dezenas de milhares de pessoas, desestruturas, rupturas das teias de
relações sociais, afluxo de populações que pressionam na qualidade da água, no curso e regime
dos rios com graves consequências tanto para as condições sanitárias quanto para as atividades
econômicas (pesca, agricultura de vazante) etc.”.
Mais de 60 anos após a instalação da UHE-Peixoto, um movimento inverso aconteceu,
trazendo sofrimento e prejuízo aos moradores da mesma região, outrora castigada pela inundação
das águas. A medida decretada pela ONS- Operadora Nacional do Sistema Elétrico, por
intermédio da empresa que opera a Usina, FURNAS Centrais Elétricas, mudaria mais uma vez o
curso do rio provocando graves impactos socioeconômicos e ambientais.
O comunicado emitido pela empresa Eletrobrás Furnas aos prefeitos das cidades objeto
desta investigação, no dia 17 de abril de 2014, anunciava o esvaziamento da represa em 13 metros
a partir do final daquele mês, argumentando entre outros fatos que “as bacias que compõem o
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Sistema Interligado Nacional, em particular a Bacia do Rio
Grande, vem atravessando um período hidrológico relativamente seco, no qual valores mínimos
de afluência dos reservatórios nos últimos 83 anos vem sendo atingidos” ( FURNAS, 2015).
O clima, como um dos elementos formadores da paisagem, é de relevante importância
já que influencia o regime dos rios, o escoamento fluvial e a disponibilidade hídrica de uma região
(ZANELLA, 2014).
No período de 2012 a 2014, a intensa estiagem que assolou a região Sudeste do país foi
atribuída pelos diversos meios de comunicação ao excesso de população, desmatamento, uso
excessivo, má administração, entre outras explicações. “O que efetivamente ocorreu foi acima do
que todos esperavam. Houve a tendência de seca, mas foi muito mais seco do que se previa”
(AMBRIZZI, 2014).
Testemunhos de moradores e empresários destacados na reportagem produzida pelo
JORNAL COMÉRCIO DA FRANCA datada de 11 de janeiro de 2015, assinada pelo repórter
Paulo Godoy e exibida em sua página na internet, seis meses após a baixa do rio, dão a dimensão
da dura realidade dos moradores e proprietários de terras, que sofriam com a escassez de chuvas,
mas que nunca tiveram formado à sua frente, cânions de até oito metros de altura, surgidos após
o desaparecimento do braço da represa, como o ocorrido com Paulo Antônio, ex-prefeito de
Ibiraci e proprietário de casa de veraneio, que diz na matéria “ Aqui estamos esquecidos. Poder
público ou Furnas nunca deram uma única informação sobre o que está acontecendo”, afirmou
o aposentado. “Eu, honestamente, acredito que nunca mais teremos aqui o volume de água de
antes. Os que até então viviam do turismo estão liquidados. É uma lástima” (JORNAL
COMÉRCIO DA FRANCA, 2015). Outro morador e dono de um pequeno mercadinho que
atende a rancheiros e visitantes nos momentos de aperto, montado há mais de sete anos na região
conhecida como Garrafão, cita na mesma reportagem que “Posso afirmar que o movimento caiu
quase que pela metade. Muitos ainda vêm passear aqui, mas sem água não têm o que fazer mais.
Assim como todo mundo, espero que a represa volta ao normal.” José Benassi – empresário
(JORNAL COMÉRCIO DA FRANCA, 2015).
O periódico reforça que “nas regiões conhecidas como Garrafão e Mandaguari, em
Ibiraci, a margem da represa está tão longe que alguns ranchos não recebem seus donos ou
visitantes há mais de quatro meses e a água chegou a recuar mais de um quilômetro de algumas
propriedades. “ Pontos de apoio para pescaria, onde bastaria se sentar para molhar os pés no início
de 2014, hoje se encontram há quatro metros do chão seco, incrivelmente tomado pelo mato”
(JORNAL COMÉRCIO DA FRANCA).
Outro veículo de comunicação intitulado Jornal dos Lagos, da cidade de Alfenas (MG),
em sua edição online datada de 07 de Maio de 2014, veiculou matéria jornalística assinada por
Majô de Souza, onde o prefeito de Delfinópolis, Pedro Paulo, menciona os graves problemas
que serão enfrentados pela administração pública e população, entre eles: o esgoto não tratado
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que ficará a céu aberto com riscos de muitos doenças para
turistas e moradores; mais de 700 ranchos ficarão no seco; a agropecuária será bastante afetada
e tende a acabar, como no caso da psicultura já que os criatórios ficam nos braços, e estes vão
secar; Muito gado vai atolar na lama; o município é grande produtor de banana sendo boa parte
transportada por balsa. Esta travessia também será prejudicada. A balsa liga Delfinópolis a Cássia.
Furnas se comprometeu a construir um novo atracadouro, já que o atual vai ficar muito longe da
água.
“Para completar a lista de problemas, ele acredita que a receita do município em royalties
e compensação financeira pelas terras alagadas e pela geração de energia vá diminuir “Se o lago
seca, gera menos energia e se gera menos, o recurso repassado é menor” (JORNAL DO LAGO).
O rebaixamento do lago da UHE-Peixoto iniciado no final do primeiro semestre do ano
passado, e que em 7 de dezembro chegou a 10,58 metros (JORNAL DO LAGO), expôs a
população fixa e flutuante de várias cidades próximas à divisa entre os Estados de São Paulo e
Minas Gerais, a uma realidade cuja solução passa por rezas, boatos, alterações no clima, e
decisões tomadas bem longe dali, por autoridades do Operador Nacional do Sistema (ONS), em
Brasília. A lenta e gradual diminuição do espelho de água do reservatório da usina acabou com a
razão de ser de centenas de propriedades no entorno do lago formado há mais de seis décadas,
tendo elas finalidade comercial ou não.
Diante da situação caótica que ameaçava a vida dos munícipes, autoridades de todas as
esferas empenharam esforços a fim de conter a medida. A comissão de Minas e Energia realizou
no dia 03 de Junho de 2014, em Brasília (DF), no Congresso Nacional, audiência pública para
debater e buscar soluções para a anunciada baixa sem precedentes do reservatório da UHE
Mascarenhas de Moraes. Caravana com 110 pessoas, representantes políticos e dos demais
setores, para a capital do país rumaram com a finalidade de cobrar dos políticos uma solução para
o impasse. Um dos parlamentares presentes a audiência, Carlos Melles, enfatizou que “é preciso
discutir profundamente o assunto, não é possível esta falta de planejamento. Furnas tem um débito
grande com a região, realmente fico indignado. A decisão afeta a atividade turística, o transporte
intermunicipal (feito por balsas) a irrigação e a atividade de piscicultura, além de ter impactos em
questões sanitárias” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2014).
Em Delfinópolis, município mais atingido pela medida, estado de emergência foi
decretado pelo prefeito em virtude da queda na arrecadação. A população respondeu com
manifestações e protestos no porto da cidade, na praça central e pelas redes sociais.
O movimento “Águas em Ação” conclamava o apoio dos internautas em sua página do
Facebook e organizava eventos com a presença maciça dos moradores. A mídia nacional e
regional destacava o fato em seus noticiários, gerando comoção e revolta.
“Audiência pública realizada com os prefeitos e lideranças dos municípios afetados, foi
realizada em Delfinópolis no início de Junho de 2014. As autoridades presentes mencionaram a
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falta de planejamento do sistema elétrico e destacaram os
prejuízos econômicos e sociais que o rebaixamento do nível do reservatório poderá causar, entre
eles estão os produtores rurais que devem diversos financiamentos e pagaram pela outorga de
água, o afastamento dos turistas e a redução na produção dos pescados. Além disso, há esgoto
lançado in natura no lago e o baixo nível o deixará a céu aberto. Foram citados também a queda
na receita, principalmente no que diz respeito a compensação financeira (royalties), pelo uso de
recursos hídricos (TURISMO & CIA, 2014) ”.
Para agravar a situação, os royalties devidos mensalmente às prefeituras, sofreu uma
grande queda, conforme noticiou o Jornal Folha da Manhã, online. “As usinas que exploram
reservatórios em dez cidades na região geraram um total de R$ 6.592.727,12 em Compensação
Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos para Fins de Geração de Energia Elétrica – CF
no acumulado de janeiro a agosto deste ano. A forte estiagem vem comprometendo diversos
setores e ainda fez com que os municípios deixassem de receber nesse período de oito meses R$
1.106.543,33, valor recebido a mais durante os meses de janeiro a agosto do ano anterior,
conforme demonstrado no mapa que ilustra a reportagem (JORNAL FOLHA DA MANHÃ,
2014).

Fonte: Jornal Folha da Manhã – 06/09/2014

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho buscamos compreender os impactos socioambientais e econômicos
causados pelo esvaziamento do reservatório da UHE-Peixoto e constatamos que redução no
volume das águas levou a desequilíbrios tripé da Sustentabilidade.
Observa-se que as alterações climáticas desempenham importante papel nos usos
múltiplos dos recursos hídricos, principalmente na dinâmica da operação das usinas hidrelétricas
em função da escassez de água, como a que provocou a baixa vazão do Rio Grande ocasionada
pela estiagem.
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Diante dos fatos analisados o que se nota é o descaso
com as comunidades das áreas atingidas que não foram comunicadas com a antecedência devida
a fim de se prepararem para os inúmeros problemas acarretados pela redução no volume das
águas. Os impactos causados são de ordem ambiental, atingindo toda a flora e fauna do lugar e,
de ordem social e cultural, já que afetam a cultura, a própria identidade dessa população atingida
por inúmeras transformações, sobretudo pela perda de seus meios de produção, sendo obrigada a
adaptar-se a uma nova paisagem.
Entendemos que uma ação como essa exige por parte da empresa responsável, no caso
Eletrobrás Furnas, um plano eficiente de contingência que contemple o bem-estar social e
econômico da população e que cause o menor dano possível ao ecossistema, além de uma
comunicação eficiente, esclarecedora e informativa que permita a reorganização de um novo
cenário.
Nesta nova, possível, ordenação político-sócio-econômica, o ideal deve prever que o
elemento primordial a ser considerado na solução da questão seja o homem. Se ele é o
destinatário-fim da energia elétrica gerada, não deixa de ser também o ribeirinho que foi invadido
pelas águas há 60 anos sem a menor política de acautelamento e salvaguarda (indenizações que
sempre foram questionadas) e que neste momento foi privado desta água essencial para suas
atividades econômicas e sociais adaptadas à nova realidade: o maior gerador de renda no entorno
do lago da Usina Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto) é o turismo. Mais de 1.000 (mil)
casas de lazer (ranchos) estão a centenas de metros da água que até o ano passado chegava em
suas marinas e pesqueiros. Ao mesmo tempo em que o fator econômico levou o Operador
Nacional do Sistema a deslocar o volume de água do reservatório de Mascarenhas para o Estreito
(pelo fato pouco divulgado de que a Usina do Estreito (Luiz Carlos Barreto de Carvalho) não tem
sustentação em seu reservatório ao mesmo tempo em que possui turbinas mais eficientes do que
as de Peixoto) e Jaguara, milhões de reais de prejuízo foram causados à atividade turística e de
lazer da região, penalizando pessoas e municípios (especialmente Delfinópolis).
Faz-se necessário encontrar um equilíbrio entre a necessidade de gerar energia e os
prejuízos causados ao meio ambiente. Este equilíbrio só pode ser alcançado com um planejamento
cuidadoso das usinas levando em consideração os vários fatores envolvidos como as necessidades
econômicas e as mudanças naturais, sociais e culturais na região.

70

I SEMINÁRIO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO SAPUCAÍ-MIRIM/GRANDE

REFERÊNCIAS:
ANJOS, G.C.B. Pesquisa qualitativa em estudos sobre Terceiro Setor: uma análise nos
artigos apresentados no Semead. IV SEGeT – SIMPÓSIO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO
E TECNOLOGIA. São Paulo, 2006.
CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2014. Minas e Energia debate redução do reservatório da usina
de
Peixto
(MG).
Disponível
no
site:
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CIDADES/469297-MINAS-E-ENERGIADEBATE-REDUCAO-DO-RESERVATORIO-DA-USINA-DE-PEIXOTO-%28MG%29.html.
Aceesso em 19/11/2015.
ZANELLA, Elisa Maria. Considerações Sobre o Clima e os Recursos Hídricos. Caderno
Prudentino de Geografia, Presidente Prudente, n.36, Volume Especial, p. 126-142,2014.
Disponível em http://revista.fct.unesp.br/index.php/cpg/article/viewFile/3176/2680. Acesso em
19/11/2015.
TURISMO & CIA. Turismo: Ibiraci. Revista Turismo & Companhia. 14ª Edição. vol. 20, p.
28, 2010.
BERMANN, Célio. Impasses e controvérsias da hidreletricidade. Estud. av., São Paulo, v.
21, n. 59, p. 139-153, Apr. 2007.
CMB – Comissão Mundial de Barragens (WCD-World Commission on Dams). Barragens e
desenvolvimento – uma nova estrutura para a tomada de decisão. (Dams and Development: a
new framework for decision-making). UK/USA: Earthscan, 2000. 404p.
REZENDE, L. P. Dano moral e licenciamento ambiental de barragens hidrelétricas. Curitia:
Juruá, 2003. 138p.
VAINER, C. B.; ARAÚJO, F. Grandes projetos hidrelétricos e desenvolvimento regional. Rio
de Janeiro: Cedi, 1992.
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA. Resolução nº 01, de 23 de
janeiro de 1986. Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para o Relatório de Impacto
Ambiental – RIMA.
ZHOURI, Andréa and OLIVEIRA, Raquel. Desenvolvimento, conflitos sociais e violência no
Brasil rural: o caso das usinas hidrelétricas. Ambient. soc. 2007, vol.10, n.2 [cited 2015-1119], pp. 119-135 .
KOLLN, Aline Diane. Impactos socioeconômicos negativos: estudo de caso da Usina
Hidrelétria Governador Bento Munhoz da Rocha Netto-Pinhão-PR. In Observatório
geográfico
America
latina.
Disponível
em:
http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal12/Procesosambientales/Hidrologia/37.p
df. Acesso em 14/11/2015.
LIPORONE, Francis. O Local no Contexto Global: Uma Caracterização Sócio-Espacial da
Vila de Estreito, Pedregulho - Sp, 2007.
MARENGO, José Antônio. Água e mudanças climáticas. Estud. av., São Paulo , v. 22, n. 63,
p.83-96, 2008

71

I SEMINÁRIO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO SAPUCAÍ-MIRIM/GRANDE

CONEJO, J. G. L. A outorga de usos da água como
instrumento de gerenciamento dos recursos hídricos. Revista de Administração Pública, v. 27,
n. 1, p. 28-62, 1993.
WORSTER, Donald. Transformações da terra: para uma perspectiva agroecológica na
história. Ambiente & sociedade, 5.2 (2003), p. 23-44.
FURNAS, 2015. Histórico da Usina Mascarenhas de Moraes. Disponível no site:
http://www.furnas.com.br/hotsites/sistemafurnas/usina_hidr_mascarenhasmoraes.asp. Acesso
em 21 de Agosto de 2015.
VARGAS, Everton Vieira. A água, a lei, a política...e o meio ambiente. Rev. bras. polít.
int., Brasília , v. 48, n. 1, p. 218-221, June 2005.
JORNAL COMÉRCIO DA FRANCA. Seca: cenário caótico marca região de ranchos em
Ibiraci. Disponível no site:
http://gcn.net.br/noticia/275353/franca/2015/01/seca-cenario-caotico-marca-regiao-deranchos-em-ibiraci-veja-como-esta. Acesso em 1/11/2015
ÁGUAS EM AÇÃO, 2014. Disponível no site https://www.facebook.com/aguaemacao?fref=ts
Acesso em 18/11/2015.
JORNAL FOLHA DA MANHÃ, 2014. Cofres públicos em cidades da região 'secam' junto com
os reservatórios. Disponível no site http://www.clicfolha.com.br/noticia/38167/cofres-publicosem-cidades-da-regiao-039secam039-junto-com-os-reservatorios. Acesso em 17/11/2015.
CEMIG. BACIA DO RIO GRANDE, Disponível em: http://www.cemig.com.br/ptbr/A_Cemig_e_o_Futuro/sustentabilidade/nossos_programas/ambientais/peixe_vivo/Paginas/rio
_grande.aspx. Acesso em 19/11/2015.
DEFESA CIVIL-SECRETARIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, Plano de
Contingência,
03
de
Julho
de
2013.
Disponível
no
site:
.http://www.defesacivil.sc.gov.br/index.php/gestao-de-risco-2013/plano-de-contigencia2013.html. Acesso em 18/11/2015.
BERMANN, Célio. Impasses e controvérsias da hidreletricidade. Estud. av., São Paulo , v.
21, n.
59, p.
139-153, Apr.
2007
.
Available
from
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010340142007000100011&lng=en&nrm=iso>.
access
on 18 Nov. 2015. http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142007000100011.
ALMEIDA, F. O bom negócio da sustentabilidade. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002.
Disponível em: http://ambientes.ambientebrasil.com.br/gestao/artigos/responsabilidade_social__uma_alavanca_para_sustentabilidade.html
Acesso em 18/11/2015.
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
DELFINÓPOLIS,
http://www.delfinopolis.com.br/principal.asp. Acesso em 15/11/2015.

Disponível

em

JORNAL DO LAGO, 2014. Lago de Peixoto será rebaixado, a Prefeitura de Delfinópolis (a
218km de Alfenas) já recebeu o comunicado de Furnas. Disponível no site:
http://www.jornaldoslagos.com.br/noticia.aspx?id=3303. Acesso em 1911/2015.

72

I SEMINÁRIO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO SAPUCAÍ-MIRIM/GRANDE

A HERPETOFAUNA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO
CANOAS, SÃO PAULO E MINAS GERAIS, BRASIL:
CONHECIMENTO ATUAL E PERSPECTIVAS
DE PINA, Ligia Ferracine22
BERTELLI, Célio23
FADEL, Barbara24
RESUMO
A cobertura vegetal tem papel fundamental na proteção dos recursos hídricos e a manutenção da
vegetação depende diretamente da composição faunística. No intuito de compilar a situação atual do
conhecimento de parte da fauna da região da Bacia Hidrográfica do Rio Canoas, localizada no nordeste
do estado de São Paulo e sudoeste do estado de Minas Gerais, foi elaborada uma lista das espécies de
anfíbios e répteis com base nos registros de exemplares depositados nas coleções científicas cadastradas
no portal SpeciesLink, complementada com a bibliografia disponível. Foram registradas 57 espécies.
Destas, dez espécies estão incluídas em alguma categoria de ameaça nas listas “Lista de Espécies da
Fauna Silvestre Ameaçadas de Extinção, as Quase Ameaçadas e as Deficientes de Dados do Estado de
São Paulo”, “Lista de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no Estado de Minas Gerais” e/ou na
“Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção”. Esforços de coleta na região,
considerada lacuna amostral para o grupo, devem ainda aumentar o número de espécies. Os inventários
faunísticos na região necessitam incentivos, de modo que o conhecimento das necessidades e
peculiaridades da fauna regional possa resultar em sua proteção e conservação.
Palavras-chave: Bacia Hidrográfica do Rio Canoas; Fauna ameaçada; Lista de anfíbios e répteis.
INTRODUÇÃO

O estado de São Paulo possui 3.457.301 ha remanescentes de cobertura vegetal natural, que
correspondem a 13,9% da sua superfície, todos inseridos nos biomas Mata Atlântica e Cerrado. As áreas
de Cerrado sofreram drástica redução no estado a partir de 1962, com a supressão de 88,5% de sua
cobertura original, em função da expansão agrícola e do reflorestamento com espécies exóticas para a
indústria de madeira e celulose. A acelerada taxa de conversão das áreas naturais em pastagens e
monoculturas, bem como o alto grau de fragmentação dos remanescentes naturais do estado,
representam os dois principais problemas enfrentados no esforço pela sua conservação (KRONKA et
al., 2005; ZAHER et al., 2011).
Em Minas Gerais, a ampla superfície, o clima, o relevo e os recursos hídricos propiciaram o
desenvolvimento de uma cobertura vegetal extremamente rica e diversa, agrupada em três grandes
biomas: a Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga. Entretanto, toda essa diversidade de paisagens e
formas biológicas encontra-se fortemente ameaçada, devido a processos históricos de uma ocupação
territorial desordenada (DRUMMOND et al., 2005).
22
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Essa situação é facilmente compreendida ao considerarmos que o Cerrado, que já ocupou
aproximadamente 57% da extensão territorial do estado de Minas Gerais, se encontra em rápido
processo de transformação, cedendo espaço para culturas/monoculturas agrícolas e florestais ou para a
implantação de atividades agropecuárias, resumindo-se hoje a 19,94% da cobertura original
(SCOLFORO & CARVALHO, 2006; DRUMMOND et al., 2008).
A cobertura vegetal tem papel fundamental na proteção dos recursos hídricos, uma vez que sua
remoção acelera a sedimentação de lagoas, represas e rios, diminui o estoque de água nas nascentes e
aquíferos e degrada a qualidade das águas superficiais e subterrâneas. Além disso, são de grande
importância como habitat e fontes de alimento para a fauna aquática e terrestre, sendo, portanto,
fundamentais na manutenção da biodiversidade (SALVADOR, 1987; TUNDISI & TUNDISI, 2010).
Entretanto, a manutenção da vegetação depende também da composição faunística, uma vez que
a polinização e a dispersão de sementes por animais e o equilíbrio das cadeias alimentares constituem
importante fator na dinâmica dos ecossistemas (ALMEIDA, 1996; BARBOSA et al., 2013).
Os componentes principais de uma floresta, ou seja, o solo, a fauna e a flora, evoluíram em
dependência mútua, sendo que cada um é fator de formação do outro. Portanto, a ausência de um destes
componentes inviabiliza a existência dos demais (VALERI & SENÔ, 2004).
A importância da herpetofauna na sucessão ecológica, principalmente das matas ciliares, que
protegem os recursos hídricos, contribuindo na dinâmica fluvial, se dá por meio, dentre outros, do
equilíbrio das cadeias alimentares. A ausência de anfíbios e répteis em uma floresta causaria alterações
na abundância de outros animais, inclusive polinizadores e dispersores de sementes. Portanto, a
conservação da herpetofauna é de extrema importância.
Uma vez que um dos primeiros passos para se conservar um grupo faunístico é conhecê-lo, esse
trabalho objetiva a elaboração de um diagnóstico do conhecimento atual da herpetofauna da Bacia
Hidrográfica do Rio Canoas, localizada no nordeste paulista e sudoeste mineiro, e contribuir com a
discussão das perspectivas para o conhecimento do grupo na região.

REFERENCIAL TEÓRICO

A herpetologia é a ciência que estuda os anfíbios e répteis. Os anfíbios, apesar de extremamente
dependentes do meio aquático para reprodução e desenvolvimento inicial, são os primeiros vertebrados
considerados terrestres. São tidos como ancestrais evolutivos de mamíferos e répteis, incluindo aves. Os
répteis, por sua vez, são os primeiros vertebrados realmente adaptados à vida em ambientes secos,
devido à presença de pele espessa e escamosa, com poucas glândulas cutâneas, que reduzem a perda de
água (DE LEMA, 2002; QUINTELA & LOEBMANN, 2009; FROST, 2013).
O ciclo de vida dos anfíbios é fortemente influenciado pela distribuição e abundância de água.
Eles possuem grande diversidade de modos reprodutivos, que envolve desde ovos e girinos aquáticos
até ovos terrestres com desenvolvimento direto. Esse aspecto de sua história natura, promove processos
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opostos: por um lado, possibilita que ocupem os mais diversos tipos de hábitat, favorecendo sua
distribuição espacial e, por outro, a dependência de umidade os torna altamente vulneráveis a variações
ambientais e, portanto, à extinção local. A vulnerabilidade aos aspectos físicos do ambiente confere aos
anfíbios características de indicadores de qualidade ambiental (DUELLMAN & TRUEB, 1994;
MCDIARMID, 1994; LIPS, 1999; BOSCH, 2003; HADDAD & PRADO, 2005; WERNER, et al.,
2007).
As possíveis causas do comprovado declínio global dos anfíbios variam desde mudanças
climáticas, poluição industrial e por agrotóxicos, introdução de espécies exóticas, até doenças
emergentes. Porém, a principal ameaça aos anfíbios no Brasil e no mundo é a destruição, degradação e
fragmentação de hábitats (WAKE, 1991; HADDAD, 1998; KIESECKER et al., 2001; BOSCH, 2003;
SILVANO & SEGALLA, 2005; POUNDS et al., 2006, 2007; BECKER et al., 2007).
Répteis, assim como os anfíbios, podem ser considerados indicadores de qualidade ambiental e
em várias regiões do planeta tem sido registrado o declínio de suas populações, geralmente em
decorrência da perda de hábitats naturais (GIBBONS et al., 2000; POUGH et al., 2004, ROSSA-FERES
et al., 2008).
Atualmente são conhecidas 1.026 espécies de anfíbios ocorrentes no Brasil, sendo 988 espécies
de Anura (sapos, rãs e pererecas), cinco espécie de Caudata (salamandras) e 33 espécies de
Gymnophiona (cobras-cegas ou cecílias). O Brasil é o país com a maior diversidade de anfíbios do
planeta, sendo que 60% das espécies são endêmicas, o que enfatiza a necessidade de sua preservação
(MITTERMEIER et al., 1992; SEGALLA et al., 2014).
De acordo com Rossa-Feres et al. (2011), no estado de São Paulo são conhecidas 236 espécies
de anfíbios, representando 23% da riqueza de espécies do país. Apesar de ser o estado brasileiro melhor
estudado para o grupo, a região nordeste do estado representa uma lacuna amostral (ARAÚJO, O. et al.,
2009, ROSSA-FERES et al. 2011).
Em Minas Gerais, há registros de ocorrência de aproximadamente 200 espécies de anfíbios, que
correspondem a cerca de 20% das espécies brasileiras. Porém, não existe um esforço específico de
compilação ou inventário, portanto há uma lacuna de conhecimento para o estado como um todo
(NASCIMENTO et al., 2009; BARROS, 2011).
Dentre os répteis, no Brasil, são reconhecidas 760 espécies, mais 48 subespécies, totalizando
808 táxons, divididos em 36 espécies de Testudines (jabutis, cágados e tartarugas), seis espécies de
Crocodylia (jacarés) e 718 espécies, mais 48 subespécies de Squamata (lagartos, cobras-de-duas-cabeças
e serpentes) (COSTA & BÉRNILS, 2014).
São conhecidas 212 espécies de répteis no estado de São Paulo, sendo onze endêmicas. Em
Minas Gerais, são registradas 221 espécies. Evidenciam-se lacunas amostrais em boa parte do Cerrado
mineiro, porém o triângulo mineiro, região próxima à Bacia Hidrográfica do Canoas, é apontado como
de alta riqueza potencial de répteis Squamata, merecendo novas investigações e inventários (COSTA et
al., 2007; BÉRNILS et al., 2009; ZAHER et al., 2011; BÉRNILS & COSTA, 2014).
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Na região nordeste do estado de São Paulo, na qual parte da Bacia Hidrográfica do Rio Canoas
está inserida, sete espécies de anfíbios anuros tiveram recentemente suas distribuições ampliadas e seu
primeiro registro para o estado: Rhinella rubescens, Phyllomedusa ayeaye, Scinax canastrensis e
Barycholos ternetzi, registrados por Araújo et al. (2007a; 2007b) em Pedregulho, Leptodactylus syphax
registrado por Martins & Silva (2009) em Rifaina, Ameerega flavopicta registrado por Martins &
Giaretta (2012) em Pedregulho e Rhinella mirandaribeiroi, registrado por De Pina et al. (2015) em São
Joaquim da Barra.
Além dos registros recentes de espécies antes não registradas na região, que corroboram a
necessidade de incremento de inventários biológicos, são reconhecidas áreas prioritárias para
conservação nas proximidades da Bacia Hidrográfica do Rio Canoas, de acordo com os mapas “Áreas
Prioritárias para Conservação e Recuperação da Biodiversidade do Estado de São Paulo”
(BIOTA/FAPESP, 2010); e “Atlas de Áreas Prioritárias para Conservação de Minas Gerais”
(DRUMMOND et al., 2005).
No estado de São Paulo, parte do município de Franca é considerada de prioridade “Alta” para
conservação e parte dos municípios de Cristais Paulista e de Pedregulho é considerada prioridade
“Extremamente Alta” (Figura 1).
Figura 1 - Recorte do Atlas de Áreas Prioritárias para Conservação e Recuperação da Biodiversidade do Estado
de São Paulo, indicando as áreas prioritárias no nordeste paulista.

Fonte: BIOTA/FAPESP, 2010.

Em Minas Gerais, o Atlas de Áreas Prioritárias para Conservação de Minas Gerais
(DRUMMOND et al., 2005) aponta as área prioritárias por grupo faunístico, sendo que para anfíbios e
répteis, nas proximidade da bacia do Rio Canoas, a área do Parque Nacional da Serra da Canastra, Serra
da Babilônia e entorno, entra na categoria de importância biológica “Especial” (Figura 2).
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Figura 2 - Recorte do Mapa de Áreas Prioritárias para a Conservação da Herpetofauna de Minas Gerais,
indicando a Serra da Canastra (nº24) como uma das áreas prioritárias no sudoeste mineiro.

Fonte: Drummond et al., 2005.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A Bacia Hidrográfica do Rio Canoas, localizada nas coordenadas UTM 23k 261035.37mE
7743579.99mS, está inserida na Bacia Hidrográfica do Rio Grande (BHRG) no estado de São Paulo e
Minas Gerais. Engloba parte dos municípios de Cristais Paulista, Franca e Pedregulho no extremo
nordeste do estado de São Paulo e Claraval e Ibiraci no sudoeste de Minas Gerais.
Esta região possui alta diversidade de paisagens, principalmente pelo fato de estar inserida em
uma zona de transição dos biomas Mata Atlântica e Cerrado (KRONKA et al., 2005).
A vegetação natural remanescente na Bacia corresponde a 26,68% de sua área (Figura 3), sendo
composta predominantemente por fitofisionomias de Cerrado, por vegetação secundária de Floresta
Estacional Semidecidual e pelo contato entre elas (BERTELLI ; FADEL, 2015; BERTELLI ;
CARVALHO NETO, manuscrito.).
O presente trabalho caracteriza-se como pesquisa exploratória de abordagem qualitativa. A
pesquisa exploratória, em geral, visa provocar o esclarecimento de uma situação para a tomada de
consciência (ANJOS, 2006).
Sendo assim, a composição das listas de anfíbios e répteis se deu por meio de busca por dados
secundários em base de dados de coleções científicas cadastradas no portal SpeciesLink e por buscas
por publicações científicas no Google Acadêmico e demais sites de busca por periódicos online.
Para pesquisa bibliográfica foram utilizados os termos “fauna”, “terrestre”, “vertebrados”,
“anfíbios”, “amphibia”, “répteis”, “reptilia”, “levantamento”, “inventário”, entre outros, em português
e inglês, seguidos pelos nomes dos municípios da Bacia do Rio Canoas, separadamente e em
combinações.
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Figura 3 - Mapa de Uso e Ocupação da Bacia Hidrográfica do Rio Canoas.

Fonte: Modificado de Bertelli & Fadel, 2015. Legenda:

Vegetação Nativa.

Uma vez que a região foi extremamente explorada nas últimas décadas, registros anteriores a
1950 não foram incluídos nas listas, tanto de animais coletados anteriormente a esse período, registrados
em coleções, quanto a artigos publicados anteriormente ao período. Porém, a grande maioria dos
registros de serpentes não possuía ano de coleta ou tombamento, sendo mantidos.
Foi analisado cada registro, tanto em coleções, quanto em publicações, de modo a atualizar a
nomenclatura científica e classificação taxonômica que, para anfíbios segue Segalla et al. (2014) e para
répteis segue Costa & Bérnils (2014). Os nomes populares foram pesquisados em páginas online e/ou
estão de acordo com a denominação regional.
Um dos trabalhos encontrados (FREITAS, 2009) não apresenta registros de espécies por
município, porém foram inclusos os registros de atropelamentos apresentados para a rodovia SP-334, a
qual atravessa, entre outros, os municípios de Franca, Cristais Paulista e Pedregulho, parte da Bacia.
As categorias de ameaça para o estado de São Paulo seguem o Decreto Estadual nº 60.133 de
07 de fevereiro de 2014, para o estado de Minas Gerais seguem a Deliberação Normativa COPAM nº
147, de 30 de abril de 2010 e as categorias de ameaça nacionais seguem a Portaria nº 444, de 17 de
dezembro de 2014.

78

I SEMINÁRIO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO SAPUCAÍ-MIRIM/GRANDE

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As coleções CFBH (Coleção "Célio F. B. Haddad" do Instituto de Biociências - Universidade
Estadual Paulista - Campus de Rio Claro) (SPLINK, 2015a), e as publicações Araújo et al. (2007a;
2007b), Araújo, C. (2009), Freitas (2009) e Martins & Giaretta (2012) retornaram registros de anfíbios
para os municípios de Pedregulho, Franca e Cristais Paulista, no estado de São Paulo. Os municípios de
Ibiraci e Claraval, em Minas Gerais, não obtiveram registros para anfíbios.
Foram levantadas 25 espécies de anfíbios anuros, divididas em uma ordem e sete famílias
(Tabela 1).
A maioria das espécies de anfíbios registrada é generalista, sendo encontrada tanto em ambientes
alterados quanto em áreas de vegetação natural. Excetuam-se espécies endêmicas, raras, e que não se
adaptam bem a distúrbios antropogênicos, a exemplo de: Barycholos ternetzi (rãzinha-da-mata),
endêmica de Cerrado; Ameerega flavopicta (sapo-flecha), encontrada em campos rupestres e florestas
ripárias e Scinax canastrensis (pererequinha), registrada apenas em três localidades (São Roque de
Minas e Perdizes em Minas Gerais e Pedregulho em São Paulo), todas constantes na categoria
“Deficiente de Dados” na lista de São Paulo (HADDAD et al., 1988; OLIVEIRA-FILHO &
KOKUBUM, 2003; AZEVEDO-RAMOS, 2004; PAVAN et al., 2004; ARAÚJO et al., 2007a;
ARAÚJO, C. et al., 2009; MARTINS & GIARETTA, 2012).
Além de Phyllomedusa ayeaye (perereca-macaco-reticulada), espécie rara, encontrada apenas
em Poços de Caldas e São Roque de Minas em Minas Gerais e em Pedregulho, São Paulo. Consta na
categoria “Deficiente de Dados” na lista do estado de São Paulo e na categoria “Criticamente
Ameaçada” no estado de Minas Gerais, (LUTZ, 1966; HADDAD et al., 1988; CARDOSO et al., 1989;
ARAÚJO et al., 2007b; ARAÚJO, C. et al., 2009; CARAMASCHI et al., 2010). Conforme tabela a
seguir:
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Tabela 1. Anfíbios registrados por dados secundários na Bacia Hidrográfica do Rio Canoas.
Nome do Táxon
Anura
Bufonidae
Rhinella rubescens (A. Lutz, 1925)
Rhinella schneideri (Werner, 1894)
Craugastoridae
Barycholos ternetzi (Miranda Ribeiro, 1937)
Dendrobatidae
Ameerega flavopicta (Lutz, 1925)
Hylidae
Dendropsophus elianeae (Napoli & Caramaschi, 2000)
Dendropsophus minutus (Peters, 1872)
Dendropsophus nanus (Boulenger, 1889)
Hypsiboas albopunctatus (Spix, 1824)
Hypsiboas faber (Wied-Neuwied, 1821)
Hypsiboas lundii (Burmeister, 1856)
Phyllomedusa ayeaye (B. Lutz, 1966)
Scinax canastrensis (Cardoso & Haddad, 1982)
Scinax fuscovarius (A. Lutz, 1925)
Trachycephalus typhonius (Linnaeus, 1758)
Leptodactylidae
Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826
Physalaemus marmoratus (Reinhardt & Lütken, 1862 “1861”)
Physalaemus nattereri (Steindachner, 1863)
Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799)
Leptodactylus labyrinthicus (Spix, 1824)
Leptodactylus latrans (Steffen, 1815)
Pseudopaludicola saltica (Cope, 1887)
Microhylidae
Chiasmocleis albopunctata (Boettger, 1885)
Dermatonotus muelleri (Boettger, 1885)
Elachistocleis cf. ovalis
Odontophrynidae
Odontophrynus cultripes Reinhardt & Lütken, 1861”1862”

Nome Popular

Ref.

Munic.

Categoria SP*/MG**/BR***

sapo-vermelho
sapo

1, 4
2, 4

Pd
Fr/CP/Pd

-

rãzinha-da-mata-de-ternetz

1, 4

Pd

DD/ - / -

sapo-venenoso, sapo-flecha

3

Pd

DD/ - / -

pererequinha
pererequinha-ampulheta
pererequinha-do-brejo
perereca-cabrinha
sapo-ferreiro
perereca
perereca-macaco-reticulada
pererequinha
perereca-de-banheiro
perereca-grudenta

1, 4
1, 4
1, 4
1, 4
1, 4
1, 4
1, 4
1, 4
1, 4
1, 4

Pd
Pd
Pd
Pd
Pd
Pd
Pd
Pd
Pd
Pd

DD/CR/ DD/ - / -

rã-cachorro, foi-não-foi
rã
rã-quatro-olhos
rã-assoviadeira
rã-pimenta
rã-manteiga, rã-crioula
rãzinha

1, 4
1, 4
1, 4
1, 4
1, 4
1, 4
4

Pd
Pd
Pd
Pd
Pd
Pd
Pd

-

rãzinha-pintada
rã-manteiga, sapo-das-raízes
sapo-guarda

1, 4
1, 4
1, 4

Pd
Pd
Pd

-

sapo

1, 4

Pd

-

* Decreto Estad. nº 60.133, de 7 de fev de 2014; **Deliberação Normativa COPAM nº147, de 30 de abril de 2010; ***Portaria nº 444, de 17 de dezembro de 2014; 1 = SpLink(a);
2 = Freitas 2009; 3 = MARTINS & GIARETTA 2012; 4 = ARAUJO et al. 2009; Pd = Pedregulho; Fr = Franca; CP = Cristais Paulista; DD = deficiente em dados; CR =
Criticamente Ameaçada.
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Quanto

aos

répteis,

a

Coleção

Herpetológica

“Alphonse Richard Hoge” (IBSP – Herpeto), a Coleção de Répteis do Museu de Zoologia da
UNICAMP (ZUEC-REP) (SPLINK, 2015b) e as publicações Da Rocha & Furtado (2005), Freitas
(2009) e Parpinelli et al. (2015) retornaram registros para os municípios de Cristais Paulista,
Franca, Pedregulho e Ibiraci.
Foram levantadas 32 espécies de répteis, divididas em uma ordem e seis famílias (Tabela
2).
Tabela 2. Répteis registrados por dados secundários na Bacia Hidrográfica do Rio Canoas.
Re Munic
Categoria
Nome do Táxon
Nome Popular
f
.
SP*/MG**/BR***
Squamata Oppel , 1811
Amphisbaenidae Gray , 1825
Fr/CP/
Amphisbaena alba Linnaeus, 1758
cobra-cega
1
Pd
Boidae Gray , 1825
1, Fr/CP/
Boa constrictor
jiboia
2
Pd
Fr/CP/
Epicrates cenchria (Linnaeus, 1758)
jiboia-arco-iris
1
Pd
Colubridae Oppel , 1811
Chironius exoletus (Linnaeus, 1758)
cobra-cipó
2
Fr
Chironius flavolineatus (Jan, 1863)
cobra-cipó
2
Fr
Spilotes pullatus
caninana
2
Fr
Dipsadidae Bonaparte , 1838
olho-de-gatoLeptodeira annulata
anelada
2
Fr/Ib
Taeniophallus occipitalis (Jan, 1863)
cobra-manchada
2
Fr
fura-terraPhalotris nasutus (Gomes, 1915)
nariguda
2
Fr/Pd
A/ - / Hydrodynastes gigas (Duméril, Bibron surucucu-do& Duméril, 1854)
pantanal
2
CP
Philodryas agassizii (Jan, 1863)
papa-aranha
2
Fr/Pd
A/ - / Philodryas arnaldoi (Amaral, 1933)
parelheira-clara
2
Fr
A/ - / Philodryas olfersii (Liechtenstein,
cobra-cipó,
Fr/CP/
1823)
cobra-verde
1
Pd
Philodryas patagoniensis (Girard,
1858)
papa-pinto
2
Fr
Boiruna maculata (Boulenger, 1896)
muçurana
2
PP
Oxyrhopus guibei Hoge & Romano,
Fr/CP/
1978
falsa-coral
1
Pd
Oxyrhopus rhombifer
falsa-coral
2
Fr
A/ - / Oxyrhopus trigeminus Duméril, Bibron
& Duméril, 1854
falsa-coral
2
Fr/Pd
Pseudoboa nigra (Duméril, Bibron &
cobra-preta,
Duméril, 1854)
muçurana
2
Fr
Rhachidelus brazili Boulenger, 1908
cobra-preta
2
Fr
Fr/CP/
Erythrolamprus aesculapii
falsa-coral
1
Pd
Erythrolamprus almadensis (Wagler in jararaquinha-doSpix, 1824)
campo
2
Fr
*Decreto Estadual nº 60.133, de 7 de fev de 2014; **Deliberação Normativa COPAM nº147, de 30 de
abril de 2010; ***Portaria nº 444, de 17 de dezembro de 2014; 1 = FREITAS 2009; 2 = SPLINK(b); 3
= DA ROCHA & FURTADO 2005; 4 = PARPINELLI et al. 2015; Fr = Franca; CP = Cristais Paulista;
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Pd = Pedregulho; Ib = Ibiraci; A = ameaçada; VU = vulnerável; NT = quase ameaçada; DD =
deficiente em dados.
Continua
Tabela 2. (continuação). Répteis registrados por dados secundários na Bacia Hidrográfica do Rio
Canoas.
Re Munic
Categoria
Nome do Táxon
Nome Popular
f
.
SP*/MG**/BR***
Dipsadidae Bonaparte , 1838 (cont.)
Erythrolamprus poecilogyrus
cobra-de-capim
2
Fr
Erythrolamprus reginae
cobra-de-capim
2
Fr/Pd
Xenopholis undulatus (Jensen, 1900)
cobra
2
Fr/Pd
Squamata Oppel , 1811 (continuação)
Elapidae Boie, 1827
Micrurus frontalis (Duméril, Bibron &
Duméril, 1854)
coral-verdadeira
2
Fr
Micrurus lemniscatus
coral-verdadeira
2
Fr
Viperidae Oppel , 1811
Bothrops alternatus Duméril, Bibron & urutu, urutuDuméril, 1854
cruzeiro
3,4 Fr/Ib
Bothrops itapetiningae (Boulenger,
jararaca,
1907)
cotiarinha
2
Fr
A/VU/NT
Bothrops moojeni Hoge, 1966
caiçaca, jararaca
2
Pd
Bothrops neuwiedi Wagler in Spix,
1824
jararaca-cruzeira
2
Fr/Pd
DD/ - / 1, CP/Fr/
Crotalus durissus
cascavel
2
Pd
*Decreto Estadual nº 60.133, de 7 de fev de 2014; **Deliberação Normativa COPAM nº147, de 30 de
abril de 2010; ***Portaria nº 444, de 17 de dezembro de 2014; 1 = FREITAS 2009; 2 = SPLINK(b); 3
= DA ROCHA & FURTADO 2005; 4 = PARPINELLI et al. 2015; Fr = Franca; CP = Cristais Paulista;
Pd = Pedregulho; Ib = Ibiraci; A = ameaçada; VU = vulnerável; NT = quase ameaçada; DD =
deficiente em dados.

A maioria dos repteis registrados é encontrada tanto em áreas preservadas quanto em
áreas antrópicas, excetuando-se: Bothrops itapetiningae (jararaca), endêmica do Cerrado e
constante na categoria “Ameaçada” para São Paulo, “Vulnerável” para Minas Gerais e “Quase
Ameaçada” para o Brasil; Bothrops neuwiedi (jaraca-pintada), constante na categoria “Deficiente
de Dados” no estado de São Paulo e que ocorre predominantemente em áreas de Cerrado
preservadas; Phalotris nasutus (fura-terra-nariguda), típica de ambientes abertos nativos de
Cerrado e Philodryas agassizii (papa-aranha), especialista em relação ao uso do ambiente, ambas
constantes na categoria “Ameaçada” no estado de São Paulo (BORGES & ARAÚJO, 1998;
LEMA et al., 2005; MARQUES et al., 2006; WINCK et al., 2007; SAWAYA et al., 2008;
MARQUES et al., 2009).
Philodryas arnaldoi (parelheira-do-mato), constante na categoria “Ameaçada” no estado
de São Paulo, ocorre em floresta ombrófila mista do Planalto Sul-Brasileiro (Paraná a Rio Grande
do Sul), mas possui população disjunta no nordeste do estado de São Paulo, no município de
Franca, em área de planalto cristalino (MARQUES et al., 2009).
Além destas, foram registradas espécies que não ocorrem em listas de ameaça, mas que
são associadas a ambientes florestais ou que são raras e que as poucas informações disponíveis
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indicam a presença em ambientes florestados, a exemplo de
Chironius exoletus (cobra-cipó) e Xenopholis undulatus (cobra) (CONDEZ et al., 2009;
MARQUES et al., 2009).
A falsa-coral Oxyrhopus rhombifer, apesar de constar na categoria “Ameaçada” na lista
do estado de São Paulo, é amplamente distribuída, ocupando áreas abertas ou matas limítrofes a
estas áreas (PETERS & OREJAS-MIRANDA, 1970; MIRANDA et al., 1983).
A composição herpetofaunística da Bacia possui tanto elementos de várias
fitofisionomias de Cerrado, quanto de Floresta Estacional Semidecidual, de domínio da Mata
Atlântica, com espécies verificadas em áreas como as Estações Ecológicas de Itirapina e de
Caetetus, no estado de São Paulo, bem como no Parque Nacional da Serra da Canastra, localidade
extremamente interessante do Cerrado mineiro por abrigar grande riqueza de espécies e
endemismos (BRASILEIRO et al., 2005; THOMÉ, 2006; BERTOLUCI et al., 2007;
NASCIMENTO et al., 2009).
Apenas por meio de dados secundários, sem observações diretas em campo, o que poderia
aumentar consideravelmente o número de espécies registradas na Bacia Hidrográfica do Rio
Canoas, foram levantadas dez espécies da herpetofauna constantes em categorias de ameaça, fato
que qualifica a área como habitat crítico, importante para a sobrevivência das mesmas (par. V,
art. 5º, Decreto Estadual nº 60.133, de 07 de fevereiro de 2014).
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O levantamento secundário realizado sugere a importância da região para a conservação da
herpetofauna de áreas de Cerrado do sudeste brasileiro e, além disso, a indica como uma das áreas
prioritárias para levantamentos de fauna, necessários para definição de novas estratégias para
conservação e recuperação da biodiversidade nativa.
Inventários intensivos na região podem constituir a base para estudos mais avançados e
somente no campo pode se detectar espécies ainda desconhecidas e restritas a tipos particulares
de paisagens, ainda presentes na região.
A falta de informações sobre ocorrência de espécies, principalmente as endêmicas e
ameaçadas, pode gerar informações imprecisas em projetos de conservação, como também em
estudos de impactos ambientais. Portanto, os inventários faunísticos na região necessitam
incentivos, de modo que o conhecimento das necessidades e peculiaridades da fauna regional
possa resultar em sua proteção e conservação.
Além da inexistência de estratégias conservacionistas, devido à falta de conhecimento da
composição faunística regional, a perda de habitat original, dado o processo de fragmentação pela
expansão agropecuária e urbana, certamente propicia a redução das populações de espécies mais
sensíveis, de ocorrência exclusiva em áreas preservadas de vegetação natural.
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Estas espécies permanecem na região provavelmente
pela existência de alguns fragmentos de cerrado, matas estacionais e ripárias, as quais devem ser
priorizadas com medidas que visem sua manutenção a partir da conservação dos fragmentos
existentes, por meio da educação ambiental, criação de unidades de conservação, recuperação
através da revegetação e adequação ambiental das propriedades rurais e de empreendimentos
potencialmente impactantes.
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MAMÍFEROS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CANOAS,
SÃO PAULO E MINAS GERAIS, BRASIL: CONHECIMENTO
ATUAL E PERSPECTIVAS
DE PINA, Ligia Ferracine25
BERTELLI, Célio26
FADEL, Barbara27
RESUMO
Os componentes principais de uma floresta, ou seja, o solo, a fauna e a flora, evoluíram em dependência
mútua, sendo que cada um é fator de formação do outro. A cobertura vegetal tem importante papel na
proteção dos recursos hídricos e a manutenção da vegetação depende diretamente da composição
faunística. Assim, esse trabalho tem por objetivo diagnosticar o conhecimento atual de um desses
componentes da Bacia Hidrográfica do Rio Canoas, localizada a nordeste do estado de São Paulo e
sudoeste de Minas Gerais: a mastofauna. Para tanto, foi elaborada uma lista das espécies de mamíferos
com base nos registros de exemplares depositados nas coleções científicas cadastradas no portal
SpeciesLink, complementada com a bibliografia disponível. Foram registradas 21 espécies de
mamíferos, sendo doze espécies capazes de dispersar sementes, contribuindo, dessa forma, na
manutenção da integridade vegetal. Nove espécies estão incluídas em alguma categoria de ameaça nas
listas oficiais de fauna ameaçada do Brasil e dos estados de Minas Gerais e São Paulo. Inventários
faunísticos na área requerem incentivos, uma vez que esforços de coleta devem ainda aumentar o número
de espécies. A falta de informações sobre ocorrência de espécies de uma área, principalmente as
endêmicas e ameaçadas, pode gerar informações imprecisas em projetos de conservação, como também
em estudos de impactos ambientais.
Palavras-chave: Bacia Hidrográfica do Rio Canoas; Mastofauna; Fauna-Inventário;
INTRODUÇÃO

A ampla superfície, o clima, o relevo e os recursos hídricos presentes no estado de Minas Gerais
propiciaram o desenvolvimento de uma cobertura vegetal extremamente diversa, agrupada em três
grandes biomas: a Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga. O Cerrado, que já ocupou aproximadamente
57% da extensão territorial do estado, se encontra em rápido processo de transformação, cedendo espaço
para culturas/monoculturas agrícolas e florestais ou para a implantação de atividades agropecuárias,
resumindo-se hoje a 19,94% da cobertura original (DRUMMOND et al., 2005; SCOLFORO &
CARVALHO, 2006; DRUMMOND et al., 2008).
No estado de São Paulo, os 3.457.301 ha remanescentes de cobertura vegetal natural, que
correspondem a 13,9% da sua superfície, estão inseridos nos biomas Mata Atlântica e Cerrado. As áreas
de Cerrado sofreram drástica redução no estado a partir de 1962, com a supressão de 88,5% de sua
cobertura original. A acelerada taxa de conversão das áreas naturais em pastagens e monoculturas, bem
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como o alto grau de fragmentação dos remanescentes naturais do estado, representam os dois principais
problemas enfrentados no esforço pela sua conservação (KRONKA et al., 2005; ZAHER et al., 2011).
Sabe-se que a cobertura vegetal tem papel fundamental na proteção dos recursos hídricos, uma
vez que sua remoção acelera a sedimentação de lagoas, represas e rios, diminui o estoque de água nas
nascentes e aquíferos e degrada a qualidade das águas superficiais e subterrâneas. Além disso, as áreas
de vegetação nativa são de grande importância como habitat e fontes de alimento para a fauna aquática
e terrestre, sendo, portanto, fundamentais na manutenção da biodiversidade (SALVADOR, 1987;
TUNDISI & TUNDISI, 2010).
Entretanto, a manutenção da vegetação depende também da composição faunística, uma vez que
a polinização e a dispersão de sementes por animais constituem importante fator na dinâmica dos
ecossistemas (ALMEIDA, 1996; BARBOSA et al., 2013).
Os componentes principais de uma floresta, ou seja, o solo, a fauna e a flora, evoluíram em
dependência mútua, sendo que cada um é fator de formação do outro. Portanto, a ausência de um destes
componentes inviabiliza a existência dos demais (VALERI & SENÔ, 2004).
A importância da mastofauna na sucessão ecológica, principalmente das matas ciliares, que
protegem os recursos hídricos, contribuindo na dinâmica fluvial, se dá por meio da polinização,
dispersão de sementes e do equilíbrio das cadeias alimentares. A ausência de mamíferos em uma floresta
causaria alterações na abundância de outros animais e, principalmente, de plantas que tem a dispersão
de suas sementes e polinização dependentes dos mamíferos. Portanto, a conservação da mastofauna é
de extrema importância.
Uma vez que um dos primeiros passos para se conservar um grupo faunístico é conhecê-lo, esse
trabalho tem por objetivo a elaboração de um diagnóstico do conhecimento atual dos mamíferos
silvestres da Bacia Hidrográfica do Rio Canoas. Além disso, o trabalho visa contribuir com a discussão
das perspectivas para o conhecimento do grupo na região.
REFERENCIAL TEÓRICO

Os mamíferos sempre despertaram interesses nas pessoas, devido à sua diversidade, beleza,
utilidade, ou pelos problemas que podem causar, tanto relativos à agricultura, quanto à saúde humana.
Ao contrário do Continente Africano, onde os mamíferos podem ser vistos nas savanas, no Brasil a
maioria é de pequeno porte, arborícola e dificilmente observada. Geralmente vivem camuflados na
vegetação, iniciando suas atividades no inicio da noite e se recolhendo ao amanhecer. Poucas espécies
são gregárias, constituindo grupos apenas no período reprodutivo (REIS et al., 2006; REIS et al., 2010,
PAGLIA et al., 2012).
A diversidade de mamíferos brasileiros é ainda pouco conhecida, embora seja considerada uma
das maiores do mundo. Porém, conforme os inventários sejam intensificados e análises citogenéticas e
moleculares implementadas, essa diversidade pode aumentar. As quatro ordens mais diversificadas e
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com expectativas de aumento do número de espécies são Rodentia (roedores), Chiroptera (morcegos),
Didelphimorphia (gambás, cuícas) e Primates (macacos) (REIS et al., 2006; REIS et al., 2010).
A diversidade de espécies brasileiras possibilita a observação de vários hábitos alimentares,
sendo encontradas, entre outras, espécies carnívoras, frugívoras, folívoras, granívoras, herbívoras
pastadoras, hematófagas, insetívoras, nectarívoras, onívoras e piscívoras (REIS et al., 2010, PAGLIA et
al., 2012).
A diversidade de dietas entre os mamíferos, principalmente relacionadas à frugivoria e
nectarivoria, os torna essenciais na manutenção da integridade da biota. A dispersão de sementes é um
processo-chave dentro do ciclo de vida da maioria das plantas, especialmente em ambientes tropicais.
Além disso, a interação animal-planta é importante para a produção de certos serviços à humanidade.
Por exemplo, a polinização por agentes bióticos, tanto de plantas nativas como em sistemas
agroflorestais e de agricultura intensiva, é essencial para a produção de alimentos (DE MARCO JR. &
COELHO, 2004; JORDANO et al., 2006).
Estima-se que nas florestas tropicais entre 50%-90% de todas as árvores são dispersas por
zoocoria, enquanto cerca de 20%-50% das espécies de mamíferos consomem frutos ao menos durante
parte do ano. Do ponto de vista econômico, a disperção de sementes por animais é a base de algumas
sociedades humanas que exploram produtos florestais não-madeireiros (FLEMING, 1987; GALETTI &
ALEIXO, 1998; MOEGENBURG, 2002).
Atualmente são conhecidas 701 espécies de mamíferos no território nacional, distribuídas em
243 Gêneros e 50 Famílias. Os mamíferos ocorrentes no estado de São Paulo somam 231 espécies, o
que representa pouco mais de um terço de toda a mastofauna brasileira. Minas Gerais abriga 236
espécies, o que corresponde a 33% das espécies do país (PAGLIA et al., 2009, 2012; DE VIVO et al.,
2011).
O estado de Minas Gerais abriga diversas espécies de mamíferos endêmicas, sendo que próximo
à área de estudo, o rato-do-mato Euryoryzomys lamia é conhecido apenas da localidade de rio Jordão,
no município de Araguari. Além disso, um pequeno mamífero (Oecomys cleberi, rato-de-árvore) foi
também recentemente registrado em local próximo a área de estudo, no município de Guará, São Paulo,
tendo sua distribuição geográfica ampliada para o estado (CHIARELLO et al., 2008; ALMEIDA et al.,
2013).
Além dos endemismos observados e dos registros recentes de espécies antes não catalogadas na
região, que corroboram a necessidade de incremento de inventários biológicos, são reconhecidas áreas
prioritárias para conservação nas proximidades da Bacia Hidrográfica do Rio Canoas, de acordo com os
mapas “Áreas Prioritárias para Conservação e Recuperação da Biodiversidade do Estado de São Paulo”
e “Atlas de Áreas Prioritárias para Conservação de Minas Gerais” (DRUMMOND et al., 2005;
BIOTA/FAPESP, 2010).
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No estado de São Paulo, parte do município de Franca é considerada de prioridade “Alta” para
conservação e parte dos municípios de Cristais Paulista e de Pedregulho é considerada prioridade
“Extremamente Alta” (Figura 1).

Figura 1 - Recorte do Atlas de Áreas Prioritárias para Conservação e Recuperação da Biodiversidade do Estado
de São Paulo, indicando as áreas prioritárias no nordeste paulista.

Fonte: BIOTA/FAPESP, 2010.

Em Minas Gerais, o Atlas de Áreas Prioritárias para Conservação de Minas Gerais
(DRUMMOND et al., 2005) aponta as área prioritárias por grupo faunístico, sendo que para mamíferos,
além do Parque Nacional da Serra da Canastra, de importância biológica “Extrema”, a região do entorno
do Parque, chamada de Complexo Serra da Canastra encontra-se na categoria “Alta” (Figura 2).

Figura 2. Recorte do Mapa de Áreas Prioritárias para a Conservação de Mamíferos de Minas Gerais, indicando
o Complexo Serra da Canastra (nº 45) e o Parque Nacional da Serra da Canastra (nº 45,1) como áreas prioritárias
no sudoeste mineiro.

Fonte: DRUMMOND et al., 2005.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

As regiões nordeste do estado de São Paulo e sudoeste de Minas Gerais possuem alta diversidade
de paisagens, principalmente pelo fato de estarem inseridas em zona de transição dos biomas Mata
Atlântica e Cerrado (KRONKA et al., 2005).
A Bacia Hidrográfica do Rio Canoas insere-se na Bacia Hidrográfica do Rio Grande no estado
de São Paulo e Minas Gerais. Localizada nas coordenadas UTM 23k 261035.37mE 7743579.99mS,
inclui parte dos municípios de Cristais Paulista, Franca e Pedregulho no extremo nordeste do estado de
São Paulo e Claraval e Ibiraci no sudoeste de Minas Gerais.
A vegetação natural remanescente na Bacia corresponde a 26,68% de sua área (Figura 3), sendo
composta predominantemente por fitofisionomias de Cerrado, por vegetação secundária de Floresta
Estacional Semidecidual e pelo contato entre elas (BERTELLI & FADEL, 2015; BERTELLI &
CARVALHO NETO, em prep.).

Figura 3 - Mapa de Uso e Ocupação da Bacia Hidrográfica do Rio Canoas.

Fonte: Modificado de Bertelli & Fadel, 2015. Legenda:

Vegetação Nativa.

O presente trabalho caracteriza-se como pesquisa exploratória, de abordagem qualitativa. A
pesquisa exploratória, em geral, visa provocar o esclarecimento de uma situação para a tomada de
consciência (ANJOS, 2006).
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Sendo assim, a composição da lista de espécies de mamíferos se deu por meio de busca por
dados secundários em base de dados de coleções científicas cadastradas no portal SpeciesLink e por
buscas por publicações científicas no Google Acadêmico e demais sites de busca por periódicos online.
Para pesquisa bibliográfica foram utilizados os termos “fauna”, “terrestre”, “vertebrados”,
“mamíferos”, “mammalia”, “levantamento”, “inventário”, entre outros, em português e inglês, seguidos
pelos nomes dos municípios da Bacia do Rio Canoas, separadamente e em combinações.
Uma vez que a região foi extremamente explorada nas últimas décadas, registros anteriores a
1950 não foram incluídos nas listas, tanto de animais coletados anteriormente a esse período, registrados
em coleções, quanto a artigos publicados anteriormente ao período.
Foi analisado cada registro, tanto em coleções, quanto em publicações, de modo a atualizar a
nomenclatura científica e classificação taxonômica, que segue Paglia et al. (2012).
Um dos trabalhos encontrados (FREITAS, 2009) não apresenta registros de espécies por
município, porém foram inclusos os registros de atropelamentos apresentados para a rodovia SP-334, a
qual atravessa, entre outros, os municípios de Franca, Cristais Paulista e Pedregulho, parte da Bacia.
As categorias de ameaça para o estado de São Paulo seguem o Decreto Estadual nº 60.133 de
07 de fevereiro de 2014, para o estado de Minas Gerais seguem a Deliberação Normativa COPAM nº
147, de 30 de abril de 2010 e as categorias de ameaça nacionais seguem a Portaria nº 444, de 17 de
dezembro de 2014.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Sistema de Informação do Programa Biota/Fapesp (SinBiota), a Coleção de Mamíferos do
Museu de Zoologia da UNICAMP (ZUEC-MAM) (SPLINK, 2014) e as publicações Freitas (2009) e
Castilho et al. (2008) retornaram registros de mamíferos para Franca, Cristais Paulista e Pedregulho, no
estado de São Paulo. Não foram obtidos registros de mamíferos para os municípios mineiros que
compõem a bacia.
Foram levantadas 21 espécies de mamíferos, pertencentes a sete ordens e 12 famílias, conforme
mostra a Tabela 1.
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Nome do Táxon

Tabela 1. Mamíferos registrados por dados secundários na Bacia Hidrográfica do Rio Canoas.
Nome Popular
Ref.
Município

Categoria SP*/ MG**/ BR***
Didelphimorphia
Didelphidae
Didelphis albiventris Lund, 1840
gambá, sarué
1
Fr/CP/Pd
Pilosa
Myrmecophagidae
Myrmecophaga tridactyla Linnaeus, 1758
tamanduá-bandeira
1, 2
Fr/CP/Pd
A/ VU/ VU
Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758)
tamanduá-de-colete, tamanduá-mirim
1, 2
Fr/CP/Pd
Cingulata
Dasypodidae
Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758
tatu, tatu-galinha
1
Fr/CP/Pd
Dasypus septemcinctus Linnaeus, 1758
tatu, tatu-mulita, tatuí
1
Fr/CP/Pd
Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758)
tatu-peludo, tatu-peba
1
Fr/CP/Pd
Artiodactyla
Tayassuidae
Pecari tajacu (Linnaeus, 1758)
cateto, caititu
2
Fr
NT/ VU/ Carnivora
Canidae
Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766)
cachorro-do-mato, graxaim, raposa
1
Fr/CP/Pd
Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815)
lobo-guará, guará
1, 2
Fr/CP/Pd
A/ VU/ VU
Lycalopex vetulus (Lund, 1842)
raposinha
1
Fr/CP/Pd
A/ - / VU
Felidae
Puma concolor (Linnaeus, 1771)
onça-parda, suçuarana, leão-baio
2
Fr/Pd
A/ VU/ VU
Puma yagouaroundi (É. Geoffroy, 1803)
jaguarundi, gato-mourisco
2
Fr
- / - / VU
Mustelidae
Galictis vittata (Schreber, 1776)
furão-grande
1
Fr/CP/Pd
Lontra longicaudis (Olfers, 1818)
lontra
1
Fr/CP/Pd
NT/ VU/ NT
Procyonidae
Procyon cancrivorus (G. Cuvier, 1798)
guaxinim, mão-pelada
1, 2
Fr/CP/Pd
Chiroptera
Molossidae
Eumops glaucinus (Wagner, 1843)
morcego
3
Fr
DD/ - / Molossus molossus (Pallas, 1766)
morcego
2
Pd
Legenda: * Decreto Estadual nº 60.133, de 7 de fev de 2014; **Deliberação Normativa COPAM nº147, de 30 de abril de 2010; ***Portaria nº 444, de 17 de dezembro de
2014; 1 = FREITAS 2009; 2 = SPLINK; 3 = CASTILHO et al. 2008; Fr = Franca; CP = Cristais Paulista; Pd = Pedregulho; Categorias de ameaça: A = ameaçada; VU =
vulnerável; NT = quase ameaçada; DD = deficiente em dados.
Continua
Tabela 1. (continuação).
Nome do Táxon

Nome Popular

Ref.

Município

Categoria SP*/ MG**/ BR***
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Rodentia
Caviidae
Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766)
capivara
1
Fr/CP/Pd
Cricetidae
Hylaeamys megacephalus (G. Fischer, 1814)
rato-do-mato
1
Fr/CP/Pd
Erethizontidae
Coendou prehensilis (Linnaeus, 1758)
ouriço, porco-espinho
1
Fr/CP/Pd
DD/ - / Coendou spinosus (F. Cuvier, 1823)
ouriço-cacheiro
1
Fr/CP/Pd
Legenda: * Decreto Estadual nº 60.133, de 7 de fev de 2014; **Deliberação Normativa COPAM nº147, de 30 de abril de 2010; ***Portaria nº 444, de 17 de dezembro de
2014; 1 = FREITAS 2009; 2 = SPLINK; 3 = CASTILHO et al. 2008; Fr = Franca; CP = Cristais Paulista; Pd = Pedregulho; Categorias de ameaça: A = ameaçada; VU =
vulnerável; NT = quase ameaçada; DD = deficiente em dados.
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Apesar de que a maioria dos mamíferos registrados é encontrada em mais de um bioma
brasileiro, um terço das espécies registradas é intolerante a modificações antrópicas e/ou constam
em alguma categoria de ameaça.
Os carnívoros – a exemplo de Chrysocyon brachyurus (lobo-guará), constante nas
categorias “Ameaçada” em São Paulo e “Vulnerável” em Minas Gerais e no Brasil; Lycalopex
vetulus (raposinha), constante na categoria “Ameaçada” em São Paulo e na categoria
“Vulnerável” em Minas Gerais, endêmica do Cerrado; Puma concolor (onça-parda), constante
nas categorias “Ameaçada” em São Paulo e “Vulnerável” em Minas Gerais e no Brasil; e Puma
yagouaroundi (gato-mourisco), constante na lista nacional, na categoria “Vulnerável” – sofrem
tendências de redução significativa das populações, ao custo da redução do habitat favorável,
atropelamentos, contaminação epidemiológica de patógenos pelo contato com cães domésticos,
queimadas (principalmente em canaviais) e dos conflitos com proprietários rurais (PAULA et al.,
2008; LEMOS & AZEVEDO, 2009; DE AZEVEDO et al., 2013; QUEIROLO et al., 2013).
Para outro carnívoro, a Lontra longicaudis (lontra) (“Quase Ameaçada” em São Paulo,
“Vulnerável” em Minas Gerais e “Quase Ameaçada” no Brasil), extremamente dependente de
recursos hídricos, o declínio populacional pode se aproximar a 30% nos próximos 20 anos, devido
à perda de habitat, conflito na pesca e piscicultura, poluição e a expansão da malha
hidroenergética (RODRIGUES et al., 2013).
Além das espécies supracitadas, Myrmecophaga tridactyla (tamanduá-bandeira),
constante nas categorias “Ameaçada” em São Paulo e “Vulnerável” em Minas Gerais e no Brasil,
tem obtido registros de reduções populacionais drásticas principalmente na America Central e na
porção sul de sua distribuição (MIRANDA et al., 2014).
Pecari tajacu (cateto), constante na categoria “Quase Ameaçada” em São Paulo e
“Vulnerável” em Minas Gerais, sofre pela perda de habitat, caça, doenças infecciosas, fogo e pela
introdução do javali (Sus scrofa), espécie exótica que oferece pressão de competição por
territórios (DESBIEZ et al., 2012).
O furão-grande (Galictis vittata), que apesar de não constar em categorias de ameaça,
possui uma relação íntima com florestas mais úmidas e fechadas, cada vez mais escassas
(KASPER et al., 2013). E, por fim, Eumops glaucinus (morcego) e Coendou prehensilis (ouriço),
que constam na categoria “Deficiente de Dados” no estado de São Paulo.
As espécies Didelphis albiventris (gambá), Dasypus novemcinctus (tatu-galinha),
Dasypus septemcinctus (tatu-mulita), Euphractus sexcinctus (tatu-peba), Pecari tajacu (cateto),
Procyon cancrivorus (mão-pelada), Cerdocyon thous (cachorro-do-mato), Chrysocyon
brachyurus (lobo-guará), Lycalopex vetulus (raposinha-do-campo), Hylaeamys megacephalus
(rato-do-mato), Coendou prehensilis (ouriço) e Coendou spinosus (ouriço-cacheiro), que
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compreendem 57% do total de espécies registrado, possuem,
entre outros, hábitos frugívoros ou onívoros (incluindo frutos), sendo, portanto, capazes de
dispersar sementes.
Apenas por meio de dados secundários, sem observações diretas em campo, o que poderia
aumentar consideravelmente o número de espécies de mamíferos registradas, foram levantadas
nove espécies constantes em categorias de ameaça, fato que qualifica a área como habitat crítico,
importante para a sobrevivência das mesmas (par. V, art. 5º, Decreto Estadual nº 60.133, de 07
de fevereiro de 2014). Além disso, a presença de espécies capazes de dispersar sementes,
mantendo a integridade da vegetação, corrobora a importância da fauna regional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O levantamento realizado sugere a importância da região para a conservação da
mastofauna presente em áreas de Cerrado no sudeste brasileiro, cada vez menor e menos
conectadas. Além disso, indica a região como uma das áreas prioritárias para levantamentos de
fauna, necessários para definição de novas estratégias para conservação e recuperação da
biodiversidade nativa.
Inventários sobre a mastofauna da região da Bacia Hidrográfica do Rio Canoas podem
constituir a base para estudos mais avançados. No campo, podem-se detectar espécies ainda
desconhecidas e restritas a tipos particulares de paisagens, principalmente entre os pequenos
mamíferos, grupo bastante diverso, ainda em processo de descrição. Estas informações
enriquecem a base de dados e abrem espaço para estudos mais refinados, contribuindo, assim,
para elaboração mais eficiente de estratégias de conservação.
Além da inexistência de estratégias conservacionistas, devido à falta de conhecimento da
composição faunística regional, a perda de habitat original, dado o processo de fragmentação pela
expansão agropecuária e urbana, propicia a redução das populações de espécies mais sensíveis.
Estas espécies permanecem na região provavelmente pela existência de fragmentos de vegetação
nativa, os quais devem ser priorizados, com medidas que visem sua conservação, por meio da
educação ambiental, criação e ampliação de unidades de conservação, recuperação através da
revegetação e adequação ambiental das propriedades rurais e de empreendimentos potencialmente
impactantes.
.
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RECURSOS DE ACESSO COMUM: O CASO DO
CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL DA MAÇARANDUBA
FARIA, Gilberto28
BERTELLI, Célio29
LIMONTI, José30
RESUMO
Os estudos sobre a gestão dos recursos de acesso comum apresentam, basicamente, dois
momentos: o primeiro em que acreditava na impossibilidade de gestão pelos próprios usuários,
com a consequente necessidade de gestão pelo Estado ou pelo mercado (Hardin,1968) e o segundo
em que se constatou a possibilidade de gestão por aqueles que utilizam os recursos comuns,
através do desenvolvimento de formas particulares de gestão (Ostrom, 1990 e 1999). A presente
pesquisa, de caráter exploratório, realizada através de levantamento bibliográfico e pesquisa
documental, descreve o processo de criação da Área de Proteção Ambiental da Maçaranduba,
unidade de conservação responsável pelo fornecimento de água para o município de Ibiraci/MG,
com o objetivo de cotejar esta experiência com o referencial teórico de Hardin e Ostrom. Os
resultados apontam que o Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental da Maçaranduba
representa uma forma de gestão coletiva de recurso de acesso comum, e que durante seu processo
de desenvolvimento estiveram presentes elementos dos dois referencias teóricos.
Palavras-Chave: Recursos de acesso comum – Área de Proteção Ambiental da Maçaranduba –
Hardin e Ostrom.
INTRODUÇÃO
O estudo sobre a gestão dos denominados recursos de acesso comum (CPR - commonpool resources) tem despertado a atenção de pesquisadores de diversas áreas desde o último terço
do século passado, período em que tal questão ganhou destaque com o surgimento da preocupação
de governos, estudiosos e da sociedade com os limites físicos do planeta Terra (Boulding,1966).
No que tange a esses estudos, dois momentos se destacam: o primeiro representado por
Hardin (1968), feito a partir da análise dos direitos de propriedade, para quem a gestão dos
recursos de acesso comum não poderia ficar a cargo daqueles que os usufruem, sendo necessária
a intervenção do Estado ou a mediação via mercado, e segundo, representado pelas pesquisas de
Ostrom (1999) que demonstraram quem os recursos podem ser geridos pelos próprios usuários, a
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partir de suas experiências, através das mais diversas formas,
considerando-se as especificidades de cada local.
Exemplo de uma experiência de gestão coletiva de recursos de acesso comum é o
Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental da Maçaranduba (APA da Maçaranduba),
manancial de fornecimento de água para o município de Ibiraci/MG, fruto da ação do Ministério
Público de Minas Gerais, da Prefeitura Municipal e da sociedade civil, através da atuação de uma
organização não governamental denominada PROBRIG, que tem como missão estatutária a
conservação e recuperação do meio ambiente natural e cultural.
A presente pesquisa de caráter exploratório, realizada através de levantamento
bibliográfico e pesquisa documental, descreve o processo de criação da Área de Proteção
Ambiental da Maçaranduba e de seu Conselho Gestor, com o objetivo de cotejá-los com o
referencial teórico de Hardin e Ostrom. O trabalho está dividido, a partir desta introdução, em
duas seções: a primeira que consiste na apresentação da síntese do referencial teórico de Hardin
e Ostrom em confronto com o processo de criação da unidade de conservação e segunda que tem
como escopo apresentar algumas conclusões.
DESENVOLVIMENTO
Com vistas a analisar o caso da criação da Área de Proteção Ambiental da Maçaranduba
em Ibiraci/MG, serão apresentados, de forma sucinta, os estudos que tratam das possíveis formas
de gestão dos recursos de acesso comum.
Entre a escolha racional e as evidências empíricas
O artigo denominado A Tragédia dos Comuns, de Garrett Hardin, publicado em 1968 na
revista Science tinha uma clara preocupação com os limites físicos do planeta terra. Nesse sentido,
o referido estudo analisou o acesso dos seres humanos aos bens comuns a partir dos pressupostos
da escolha racional, com o nítido propósito de se evitar a uma exploração além da capacidade dos
recursos naturais.
Para tanto, o autor utilizou uma metáfora sobre pastores que criam ovelhas num campo
comum. Para detalhar citamos ALCOFORADO E BALLESTEROS (2009, p. 2):
The Tragedy of the Commons (1968) constitui um exame crítico da relação do
ser humano com a natureza. Hardin assume a existência de uns padrões
demográficos que elevam a pressão sobre os recursos naturais, sendo essa
enorme pressão sobre os recursos naturais exercida por uma população
crescente, da que se derivam atividades de produção e consumo perversas que
corrompem a ordem natural. Deste jeito, se produzem fortes desequilíbrios na
relação entre homem e natureza, já que as atividades necessárias para o suporte
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da produção provocam uma deterioração progressiva dos
recursos naturais, a partir do nível de exploração que ultrapassa a capacidade
de carga do meio ambiente. O panorama exposto por Hardin é desalentador e
suas conclusões apocalíticas. O autor norte-americado é alinhado com o
pensamento neo-malthusiano que, de um lado, advoga o controle demográfico
para evitar a catástrofe malthusiana, e de outro lado propõe ações de controlo
sobre os recursos naturais para evitar a degradação dos recursos (...)

Nesse sentido, a ideia central de Hardin (1968) é que quando um recurso de acesso
comum é utilizado de forma coletiva, em que não há restrições de entrada e nem de uso, e sem
custos para os usuários, tal recurso tende a ser sobre explorado. É nisso que consistiu a
contribuição do autor, a discussão sobre os regimes de propriedade como forma de se fundamentar
a gestão e o acesso aos recursos de acesso comum. Assim, como forma de impedir a tendência ao
esgotamento pela sobre exploração dos recursos Hardin defendeu a gestão dos bens de acesso
comum pelo Estado ou pelo mercado. Novamente ALCOFORADO E BALLESTEROS (2009, p.
2) esclarecem:
Daí propor duas linhas de atuação para frear a tragédia comunal: i) a
transferência dos direitos de propriedade comunal para os regimes de
propriedade Privada ou Estatal, os quais supõe administram os recursos
eficientemente, e ii) medidas coercitivas para regular o uso, acesso e
exploração dos recursos naturais com a finalidade de alcançar moderação e
maior eficiência na sua exploração. Em função disto, Hardin defente um
deslocamento dos direitos de propriedade para outros regimes onde os recursos
naturais podem ser geridos eficientemente, entendendo que esses regimes
coincidem com a propriedade privada e com o Estado. Em outras palavras,
para Hardin, o ponto chave no caso dos regimes de propriedade é a definição
dos direitos e obrigações dos participantes, desde modo se obtém uma
regulação que poderia ser providenciada por sistemas de propriedade estatais
ou privados, os quais forneceriam moderação dos recursos naturais, frente a
anarquia do regime de propriedade comum aceitado (erradamente) por Hardin.

A crítica que se pode fazer à concepção de Hardin é a falta de clareza de distinção entre
bens de livre acesso e propriedade comum, pois enquanto no primeiro caso simplesmente não
existe o direito de propriedade, o segundo pertence a um coletivo que regula o uso e que exclui a
utilização por outras pessoas fora da comunidade:
Hardin tem sido criticado, principalmente, por confundir situações de acesso
livre com propriedade comum, em que acesso e uso de recursos naturais são
normalmente regulados através de regras e normas sociais. O comportamento
individual passa a ser controlado e os usuários são capazes de mudar as regras
de acesso e uso quando percebem que o recurso comum está sendo superexplorado. (CUNHA, 2004, p. 13).

A distinção entre acesso livre e bens comuns foi feita, num outro momento, por Elinor
Ostrom, ganhadora do Nobel de Economia de 2009 por seus estudos sobre gestão coletiva de bens
comuns. Realçando a obra de Ostrom LAURIOLA (2009, p. 04) aponta que:
A principal contribuição de Ostrom consiste numa leitura dos mecanismos que
regulam o uso de recursos comuns como lagos, florestas, pastos e em geral
recursos ambientais de difícil subdivisão (por razões técnicas, jurídicas,
ecológicas e/ou econômicas) e para as quais existe rivalidade de acesso.Tratase de uma análise cuja aplicabilidade é mais ampla e geral, indo além dos
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recursos naturais, posta a fundamento da abordagem
conhecida como Análise Institucional e Desenvolvimento - IAD (Institutional
Analysis and Development). Uma primeira matriz analítica é proposta para
classificar as principais categorias de bens e/ou recursos, a partir de duas
características físico econômicas: a exclusão, sendo esta definida como a
medida em que é física e/ou jurídica e/ou economicamente possível excluir
usuários do acesso ao recurso, e realizável com maior ou menor dificuldade; e
a rivalidade ou subtraibilidade, definida como a medida em que, com o uso de
um recurso por um indivíduo, este deixa de ser disponível para outro indivíduo,
podendo esta ser de maior ou menor grau. A partir desta matriz analítica,
observa-se a existência de certa sobreposição entre o cruzamento binário destas
características dos bens e os principais regimes de propriedade adotados para
regular seus direitos de apropriação e uso, assim como as modalidades de
transferência dos mesmos. De forma geral, bens de fácil exclusão e alta
rivalidade são tipicamente objeto de propriedade privada, enquanto bens de
difícil exclusão e baixa rivalidade são tipicamente públicos. Ao lado destes,
tradicionalmente objeto de maior atenção pela análise econômica, há duas
outras categorias: os bens de fácil exclusão e baixa rivalidade, denominados
tipicamente de tollgoods, bens a pedágio, e os de difícil exclusão e alta
rivalidade, tipicamente representados pelos recursos comuns, ou common pool
resources (CPRs). É sobre estes últimos, tradicionalmente negligenciados ou
abordados com superficialidade pela teoria econômica que Ostrom concentra
seus esforços analíticos.

Conforme leciona Cunha (2004) a teoria dos recursos comuns de Ostrom, fundamentada
em pesquisas empíricas, articula quatro esferas de análise: (i) a estrutura do sistema de recursos
comuns; (ii) os atributos e o comportamento do grupo de usuários; (iii) as regras de acesso e uso
que usuários utilizam para manejar os recursos comuns; (iv) os resultados obtidos pela utilização
dessas regras e pelo comportamento dos usuários. Foi com base nessas diretrizes que OSTROM
(1999, p. 282) ao revisitar a obra de Hardin conclui que:
Proteger a diversidade institucional relacionada à forma de como lidar com as
diversas experiência de acesso a recursos comuns pode ser tão importante a
longo prazo como a proteção da diversidade biológica. Há muito que aprender
com as experiências (traduzido pelo autor).

A breve exposição dos dois referenciais teóricos mostrou os esforços para a compreensão
e apresentação e soluções para dinâmica de utilização dos recursos de acesso comum realizado
por Hardin e Ostrom. Mostrou também a contribuição de Hardin (1968) ao analisar tal questão
sob o prisma dos direitos de propriedade e da escolha racional e de Ostrom (1990 e 1999), através
de suas pesquisas empíricas sobre as diversas formas de gestão de bens comuns. O próximo tópico
apresentará informações sobre o caso do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental da
Maçaranduba em Ibiraci/MG, através da apresentação do histórico de sua criação e de suas
normas reguladoras municipais.
A Área de Proteção Ambiental da Maçaranduba
Em 2005, conforme narra o inquérito civil nº 05/05 que tramitou pela Curadoria do Meio
Ambiente da Promotoria de Justiça de Ibiraci/MG, ocorreu grave dano ambiental consistente no
assoreamento de trecho do Rio Maçaranduba próximo às suas principais nascentes e à montante
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da captação de água para abastecimento público do município
de Ibiraci/MG 31. Segundo consta dos autos do referido procedimento de investigação o dano teria
relação com a forma de cultivo da lavoura de café: com o objetivo de se maximizar a área
plantada, áreas de preservação permanente não foram respeitadas.
O referido dano ambiental fez com que a Promotoria de Justiça de Ibiraci/MG instaurasse
diversos inquéritos civis para investigar a conduta dos demais produtores de café com
propriedades lindeiras ao local do referido dano. Posteriormente, firmou-se com esses
proprietários termos de ajustamento de conduta 32 com o objetivo de se restaurar e preservar as
áreas de preservação permanente do Rio Maçaranduba em todo seu curso.
A atitude da Promotoria de Justiça de Ibiraci/MG está em ressonância com o caput do
artigo 225 da Constituição Federal de 1988 que dispõe:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.

A transcrição da norma constitucional mostra que a defesa do meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida (arts.170,
VI e 225, caput da CF/88) é dever de todos, inclusive das organizações não governamentais,
criadas para tal finalidade. Em Ibiraci/MG, desde 2004 existe a PROBRIG – Protetores da Bacia
do Rio Grande, um organismo que representa o terceiro setor no município e que tem como missão
estatutária a conservação e recuperação do meio ambiente natural e cultural.
A atuação conjunta da Promotoria de Justiça de Ibiraci/MG, do Poder Público municipal
e da PROBRIG culminou com a edição da lei municipal 1.431 de 27 de maio de 2007 que criou
a Área de Proteção Ambiental municipal da bacia da Maçaranduba.
Antes das considerações em relação à norma municipal, façamos uma breve
contextualização do arcabouço jurídico brasileiro, que propiciou a referida norma municipal. Foi
a Lei 9985/00 que instituiu o Sistema Nacional das Unidades de Conservação. O primeiro capítulo
trata das disposições preliminares, expõe a finalidade do sistema nacional das unidades de
conservação (art. 1º) e a definição de conceitos importantes (art. 2º). O segundo explica a
composição do sistema (art. 3º), seus objetivos (art. 4º), diretrizes (art. 5º) e os órgãos gestores
(art. 6º). O terceiro capítulo descreve a tipologia das unidades de conservação dividindo-as em
dois grupos (art. 7º), o grupo de proteção integral, cujo objetivo é a preservação da natureza, e o

31

Informações colhidas a partir do IC nº 05/05 e BOPM 6591/05 da 12ª Cia da Polícia Militar do Meio
Ambiente.
32
Termo de ajustamento de conduta é um meio excepcional de transação previsto no § 6º do artigo 5º
da Lei 7347/85.
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grupo de desenvolvimento sustentável, cujo objetivo é a
compatibilização entre conservação da natureza e utilização sustentável dos recursos naturais.
O quadro 1 expõe os grupos e suas respectivas categorias:
QUADRO 1

UNIDADES DE PROTEÇÃO INTEGRAL
(ART. 8º)

UNIDADES
(ART. 14)

DE

USO

SUSTENTÁVEL

-

Área de proteção ambiental (art. 15);

-

Área de relevante interesse ecológico

-

Estação Ecológica (art. 9º);

-

Reserva biológica (art. 10);

-

Floresta nacional (art. 17);

-

Parque nacional (art. 11);

-

Reserva extrativista (art. 18);

-

Monumento natural (art. 12);

-

Reserva de fauna (art. 19);

-

Refúgio da vida silvestre (art. 13)

-

Reserva

(art. 16);

de

desenvolvimento

sustentável (art. 20);
-

Reserva

particular

do

patrimônio

natural (art. 21).
(Elaborado pelos autores a partir da Lei 9985/00).

Do conjunto das categorias acima apresentadas, destaca-se a Área de Proteção Ambiental,
assim definida:
Art. 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um
certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos,
estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o
bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a
diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a
sustentabilidade do uso dos recursos naturais.
§ 1o A Área de Proteção Ambiental é constituída por terras públicas ou
privadas.
§ 2o Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e
restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma
Área de Proteção Ambiental.
§ 3o As condições para a realização de pesquisa científica e visitação pública
nas áreas sob domínio público serão estabelecidas pelo órgão gestor da
unidade.
§ 4o Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as
condições para pesquisa e visitação pelo público, observadas as exigências e
restrições legais.
§ 5o A Área de Proteção Ambiental disporá de um Conselho presidido pelo
órgão responsável por sua administração e constituído por representantes dos
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órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da
população residente, conforme se dispuser no regulamento desta Lei.
(BRASIL, 2000)

A lei municipal 1431/07 está dividida em cinco seções que tratam de seus Fins (seção I),
de seus Meios, (seção II), do Zoneamento Ecológico-Econômico (seção III), da Gestão Ambiental
(seção VI) e do Controle e Fiscalização (seção V).
Depreende-se da leitura de seu artigo 3º que são objetivos da norma municipal promover
o uso sustentado dos recursos naturais, proteger a biodiversidade, proteger os recursos hídricos e
os remanescentes de mata nativa, promover a melhoria da qualidade de vida da população da
cidade de Ibiraci/MG e região, manter o caráter rural da região e impedir o avanço da ocupação
humana na área protegida.
Cotejando-se a descrição dos objetivos da lei municipal 1431/07 com a tipologia das
unidades de conservação presente na lei 9985/00 e, sobretudo, com a definição presente no artigo
15 transcrito acima, verifica-se ter sido adequada a escolha da categoria, Área de Proteção
Ambiental.
No que tange à administração da APA da Maçaranduba, merece destaque o artigo 19 da
referida lei municipal que ao tratar da gestão ambiental dispõem que:
Art. 19 – O gerenciamento da APA da Maçaranduba será feito de forma
participativa e democrática por um Conselho Gestor, composto por
representantes do Poder Público e da sociedade civil.

A composição do Conselho Gestor está descrita no artigo 20 e está representada no quadro
02.
QUADRO 2

PODER PÚBLICO

SOCIEDADE CIVIL

- 01 representante do Poder Público

- 01 representante dos proprietários de

Municipal, indicado pelo Prefeito,

imóveis localizados na APA;

entre os membros do CODEMA;
- 01 representante da Concessionária
de serviços de água no Município;

- 01 representante do Sindicato dos
Produtores Rurais;
- 01 representante da PROBRIG;

- 01 representante da EMATER;
(Elaborado pelo autor a partir da Lei municipal 1.431/07).
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Aqui também a norma municipal se harmoniza com as
diretrizes traçadas pelo artigo 17 do Decreto 4340/03, pois há uma estruturação legal para que o
Conselho Gestor funcione de forma democrática.
Por fim, são atribuições do Conselho Gestor, dentre outras, estabelecer juntamente com
a prefeitura municipal e o CODEMA (Conselho Municipal de Meio Ambiente) o Plano de Gestão
(art. 21, II) e promover a articulação entre os órgãos governamentais, sociedade civil e
organizações não governamentais, visando atender os objetivos da lei (art. 21, X).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados deste estudo apontam que a Área de Proteção Ambiental da Maçaranduba
representa uma forma de gestão coletiva de recurso de acesso comum, e que durante seu processo
de desenvolvimento estiveram presentes elementos dos dois referencias teóricos pois:
(i) o processo de criação da Área de Proteção Ambiental da Maçaranduba teve inicio com
o dano ambiental causado pelo acesso de produtores rurais a bens de acesso comum, a partir dos
pressupostos da escolha racional, que culminou com uma sobre exploração dos recursos naturais
(inobservância das áreas de preservação permanente para incremento da lavoura de café), o que
ilustra o referencial teórico de Hardin (1968).
(ii) o Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental da Maçaranduba, criado a partir
da atuação conjunta entre Poder Público, Promotoria de Justiça de Ibiraci/MG e da sociedade civil
organizada, representa uma estrutura normativa que viabiliza a gestão coletiva de recurso de
acesso comum, que ilustra o referencial teórico de Ostrom (1990 e 1999).
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LEVANTAMENTO DA ICTIOFAUNA
INTRODUZIDA DO RIO SAPUCAÍ-MIRIM-SP
BERTELLI, Adriana Helena Garcia33
SENHORINI, José Augusto34
BERTELLI, Célio35
RESUMO
O presente estudo refere-se a levantamentos da ictiofauna introduzida no rio Sapucaí-Mirim-SP,
situado no nordeste do Estado de São Paulo, sendo este levantamento feito através de dados
secundários de trabalhos de pesquisas já realizados e que tiveram como objeto a referida bacia
hidrográfica. A introdução de novas espécies pelo homem, caracterizada pela contaminação
biológica (como também é denominada a introdução de espécies exóticas ou alóctones), é
reconhecida globalmente como a segunda maior causa de perda de biodiversidade no planeta e,
portanto, afeta diretamente a economia e a saúde humanas (Coradin & Tortato, 2006). São
levantadas neste breve trabalho as espécies exóticas, alóctones e híbridas da bacia do rio SapucaíMirim, área de atuação do Plano de Ação Nacional Mogi/Pardo/Sapucaí-Mirim/Grande, podendo
propiciar o estabelecimento de estratégias de manejo para o controle dessas espécies que ameaçam
os organismos aquáticos nativos do rio Sapucaí-Mirim-SP.
Palavras-chave: Espécies exótica, alóctone, híbridos, Sapucaí-Mirim/SP.
INTRODUÇÃO

A Bacia Hidrográfica do Sapucaí-Mirim-SP localiza-se no nordeste do Estado de São
Paulo e possui aproximadamente 9.166 km2 de extensão territorial, além de porções de áreas
drenadas diretamente para o rio Grande (CBH, 2008). Esta bacia está inclusa na Unidade
Hidrográfica de Gerenciamento de Recursos Hídricos 08 (UGRHI – 08), segundo a promulgação
da Lei N° 9.034/94, de 27/12/1994, que dispôs sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos. Os
municípios com sede na UGRHI 08 são: Aramina, Batatais, Buritizal, Cristais Paulista, Franca,
Guaíra, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Miguelópolis, Nuporanga,
Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, Santo Antônio da Alegria,
São Joaquim da Barra e São José da Bela Vista (CBH- 2008).
O rio Sapucaí-Mirim-SP tem sua cabeceira localizada nas encostas interiores do
município de Monte Santo de Minas-MG e Itamoji-MG, no sudoeste de Minas Gerais, e segue
cortando o nordeste do Estado de São Paulo, drenando para o norte do Estado, com a
desembocadura no rio Grande no município de Guaíra-SP. Sua extensão é de 290 km, onde se
apresentam como efluentes os rios Santa Bárbara, dos Bagres, Pontal, Esmeril, Salgado e Sete

33

Graduanda em Medicina Veterinária pela UNIFRAN. E-mail para contato: adrianabertelli@me.com
Prof. Dr. no ICM-Bio/CEPTA. E-mail para contato: jose.senhorini@icmbio.gov.br
35
Prof. Dr. pela Pós Uni-FACEF. E-mail para contato: profbertelli@hotmail.com
34

110

I SEMINÁRIO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO SAPUCAÍ-MIRIM/GRANDE

Lagoas (Paiva, 1982). O rio apresenta características lóticas
típicas, tais como fortes corredeiras e pequenas quedas d’agua que correm da porção superior até
adquirir menor velocidade e turbulência na região com menor declividade, encontrando no seu
terço médio, riquezas de lagoas marginais, próximo as desembocaduras do rio Santa Bárbara e
rio dos Bagres.
A distribuição local de peixes de água doce se dá pela divisão das bacias hidrográficas.
Algumas espécies são restritas às suas bacias devido às barreiras geográficas que impedem sua
dispersão para outros locais. Os tributários de primeira ordem são os que começam a formar a
bacia, partindo de sua respectiva nascente, constituída por uma menor fauna de peixes devido a
sua baixa vazão, profundidade e áreas relativamente menores, podendo apresentar mais espécies
em um riacho, que é a junção de dois tributários de primeira ordem, que por sua vez apresentam
maior heterogeneidade ambiental.
Estudos realizados sobre a ictiofauna no rio Sapucaí-Mirim e afluentes mostram
informações referentes à composição, distribuição espacial e sazonalidade, (Cesário, 2010), a
conservação genética e reposição de estoques nativos na bacia (Mendonça, 2014), o impacto da
construção de pequenas centrais hidrelétricas sobre a comunidade de macroinvertebrados
associados a pedrais (Ruocco, 2014) e a interferência das construções sucessivas de pequenas
centrais hidroelétricas (Souza, 2014).
No presente artigo serão levantadas espécies exóticas, alóctones e hibridas da bacia do
rio Sapucaí-Mirim, área de atuação do Plano de Ação Nacional Mogi/Pardo/Sapucaí-Mirim/ Rio
Grande, e estabelecer estratégias de manejo para o controle dessas espécies que ameaçam os
organismos aquáticos nativos do rio Sapucaí-Mirim-SP.
REFERENCIAL TEÓRICO

O processo de especiação ocorre devido a distintos eventos ambientais, os quais
proporcionam condições especificas para o aparecimento de uma nova espécie ou extinção em
alguns casos de deriva genética (Cassemiro, 2008). Grande riqueza e diversidade de espécies de
peixes se encontram em águas tropicais (Lowe-McConnell, 1999). Os ambientes dulcícolas
abrigam cerca de 13.000 espécies de peixes (Lévêque et al. 2008).
Como definição de peixes exóticos, diz-se que são aqueles que foram introduzidos e que
têm potencial invasor, ou seja, se adaptam ao ambiente onde foram introduzidos, desenvolvendo
com facilidade sua reprodução e dispersão na bacia hidrográfica, não sendo nativos daquela
localidade, e sim de outros países. Já os peixes alóctones são nativos, mas pertencem a outra bacia
hidrográfica, de outra região do país.
Os peixes de água doce estão entre os vertebrados que apresentam a maior variedade de
estratégias de vida (Lowe-McConnell, 1987). O sucesso alcançado pelos peixes nos diversos
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ambientes deve-se à grande gama de estratégias reprodutivas
desenvolvidas pelo grupo (Wootton, 1984). O sucesso reprodutivo depende de onde e quando a
espécie se reproduz e dos recursos alocados para a sua reprodução (Wootton, 1990).
O problema sobre a introdução de espécies exóticas foi contemplado pela Convenção
sobre Diversidade Biológica, assinada por diversos países no Rio de Janeiro (ONU, 1992), sendo
disposto no item h “Impedir que se introduzam, controlar ou erradicar espécies exóticas que
ameacem os ecossistemas, habitats ou espécies”.. Porém, somente dez anos depois o Brasil
encaminhou a criação da Política Nacional da Biodiversidade (Decreto nº 4.339/2002) (BRASIL,
2002), que, na medida em que for implementada, deverá impedir a entrada de espécies exóticas
invasoras, além de controlar e erradicar as já existentes.
Por isso, a Organização das Nações Unidas (ONU) e outros órgãos internacionais criaram,
em 1997, o Programa Global de Espécies Invasoras (GISP, 2005), que integra perto de uma
centena de países de todos os continentes, inclusive o Brasil. “Uma das orientações do GISP é a
criação de sistemas de informação acessíveis sobre espécies invasoras”.
Na pesquisa se (Elvira & Almodóvar, 2001), ficou constatado que a introdução de
espécies alienígenas e a perda dos habitats naturais caracterizam-se como os maiores responsáveis
pela extinção de espécies animais ocorridos no último século. Os autores ressaltam, ainda, que
espécies exóticas podem afetar espécies indígenas pela competição por recursos, na predação
sobre a fauna nativa, e com a introdução de novos patógenos, além de provocar a hibridação com
espécies nativas, o que vem a alterar significantemente o habitat, contribuindo com a degradação
ambiental.
Remover uma espécie exótica é possível, de acordo com Myers et al. (2000), mas
depende-se de algumas circunstâncias específicas, sendo que os resultados são potencialmente
imprevisíveis.
Dentre os vertebrados, em todo o mundo, as introduções de espécies de peixes de água
doce (introduções exóticas ou translocações locais) têm estado entre as mais numerosas, sendo
que as espécies endêmicas de peixes estão entre as mais vulneráveis a estes eventos podendo ter
como resultado a extinção ou redução muito significativa em número, segundo
(CRIVELLI,1995).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O levantamento foi desenvolvido tendo como parâmetro local a Bacia Hidrográfica do
rio Sapucaí-Mirim, localizada no nordeste do Estado de São Paulo, que se encontra dentro da
Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do SapucaíMirim/Grande - UGRHI-8, e tendo como objetivo levantar as espécies exóticas, alóctone e
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hibridas desses levantamentos para estabelecer metodologias
de manejo para o controle dessas espécies que ameaçam a ictiofauna nativa do rio Sapucaí-Mirim.
O presente artigo é caracterizado como uma pesquisa exploratória de abordagem
qualitativa. De acordo com (CHIZZOTTI, 1995) a pesquisa exploratória objetiva, em geral
"provocar o esclarecimento de uma situação para a tomada de consciência". A metodologia
adotada se pautou em trabalhos e pesquisas já realizados na Bacia do rio Sapucaí-Mirim,
mostrando resultados específicos neste estudo.
Abaixo, apresentamos o mapa da bacia hidrográfica do rio Sapucaí-Mirim, território da
pesquisa dos trabalhos levantados (BERTELLI, 2014).

Figura 1. Mapa da bacia hidrográfica do Rio Sapucaí-Mirim. Carta base IBGE, 1972 (sem
escala).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

De acordo com (Souza, 2014), foram encontradas 66 táxons, sendo alóctones as espécies
Megalechis thorocata e Cichla kelberi, e sendo exóticas as espécies Oreochromis niloticus e
Tilapia rendalli. Em seu trabalho, apresenta a posição taxonômica de acordo com (Langeani et
al. 2007), onde realizou um levantamento em 8 pontos do rio Sapucaí Mirim e coletou as seguintes
espécies apresentadas na Tabela abaixo. Entre as espécies constaram 56 autóctones, 3 alóctones
e 2 exóticas, citando, ainda, 5 espécies com origem desconhecida.
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ORDEM

FAMÍLIA

ESPÉCIES

Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Gymnotiformes
Gymnotiformes
Gymnotiformes
Gymnotiformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes

Anostomidae
Anostomidae
Anostomidae
Anostomidae
Anostomidae
Anostomidae
Crenuchidae
Curimatidae
Curimatidae
Characidae
Characidae
Characidae
Characidae
Characidae
Characidae
Characidae
Characidae
Characidae
Characidae
Characidae
Parodontidae
Parodontidae
Prochilodontidae
Prochilodontidae
Erythrinidae
Erythrinidae
Serrasalmidae
Serrasalmidae
Serrasalmidae
Gymnotidae
Sternopygidae
Sternopygidae
Sternopygidae
Callichthyidae
Callichthyidae
Doradidae
Heptapteridae
Loricaridae
Loricaridae
Loricaridae
Loricaridae
Loricaridae
Loricaridae
Loricaridae
Loricaridae
Loricaridae
Loricaridae

Leporinus amblyrhynchus (Garavello & Britski, 1987)
Leporinus friderici (Bloch, 1794)
Leporinus elongatus (Valenciennes, 1850)
Leporinus octofasciatus (Steindachner, 1915)
Leporinus striatus (Kner, 1858)
Schizodon nasutus (Kner, 1858)
Characidium zebra (Eigenmann, 1909)
Cyphocharax modestus (Fernández- Yépes, 1948)
Steindachneuna insculpta (Fernández- Yépes, 1948)
Astyanax altiparanae (Garutti & Britski, 2000)
Astyanax fasciatus (Curvier, 1819)
Astyanax bockmanmi (Vari & Castro, 2007)
Bryconamericus stramineus (Eigenmann, 1908)
Bryconamericus iheringii (Boulenger, 1887)
Galeocharax knerii (Steindachner, 1879)
Hyphessobrycon eques (Steindachner, 1882)
Piabina argentea (Reinhardt, 1867)
Salminus brasiliensis (Cuvier, 1816)
Salminus hilarii (Valenciennes, 1850)
Oligosarcus pintoi (Campos, 1945)
Apareiodon affinis (Steindachner, 1879)
Paradon nasus (Kner, 1859)
Prochilodus lineatus (Valenciennes, 1836)
Prochilodus vimboides (Kner, 1858)
Hoplias intermedius (Günther, 1864)
Hoplias cf. malabaricus (Bloch, 1794)
Metynnis maculatus (Kner, 1858)
Myleus tiete (Eigennmann & Norris, 1900)
Serrasalmus macultaus (Kner, 1858)
Gymnotus sylvius (Albert & Fernandes-Matioli, 1999)
Eigenmannia virescens (Valenciennes, 11847)
Sternopygus macrurus (Bloch & Schneider, 1801)
Eigenmannia trilineata (López & castello, 1966)
Hoplosternum littorale (Hancock, 1828)
Megalechis thoracata (Valenciennes, 1840)
Rhinodoras dorbignyi (Kner, 1855)
Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard in Freycinet, 1824)
Hypostomus ancistroides (Ihering, 1911)
Hypostomus albopunctatus (Regan, 1908)
Hypostomus margaritifer (Regan, 1908)
Hypostomus nigromaculatus (Schubart, 1967)
Hypostomus paulinus (Ihering, 1905)
Hypostomus regani (Ihering, 1905)
Hypostomus strigaticeps (Regan, 1908)
Hypostomus sp. 1
Hypostomus sp. 2
Hypostomus cf. margaritifer (Ihering, 1911)
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ORDEM

FAMÍLIA

ESPÉCIES

Siluriformes
Loricaridae
Hypostomus heraldoi (Zaawadzki, Weber&Pavanelli, 2008)
Siluriformes
Loricaridae
Hypostomus topavae (Godoy, 1969)
Siluriformes
Loricaridae
Loricaria prolixa (Isbrücker & Nijssen, 1978)
Siluriformes
Loricaridae
Rineloricaria latirostris (Boulenger, 1900)
Siluriformes
Loricaridae
Pterygoplichthys ambrosettii (Holmberg, 1893)
Siluriformes
Pimelodidae
Ilheringichthys labrosus (Lütken, ex Kröyer, 1874)
Siluriformes
Pimelodidae
Pimelodus maculatus (LaCepède, 1803)
Siluriformes
Pimelodidae
Pimelodus sp.
Siluriformes
Pimelodidae
Pimelodus micróstoma (Steindachner, 1877)
Siluriformes
Pimelodidae
Pimelodella avanhandavae (Eigenmann, 1917)
Siluriformes
Pseudopimelodidae
Pseudopimelodus mangurus (Valenciennes, 1840)
Cyprinodontiformes
Poecilidae
Phalloceros cf. caudimaculatus (Hensel, 1868)
Synbranchiformes
Synbranchidae
Synbranchus marmoratus (Bloch, 1795)
Perciformes
Cichlidae
Cichlasoma paranaense (Kullander, 1840)
Perciformes
Cichlidae
Crenicichla harldoi (Luengo & Britski, 1974)
Perciformes
Cichlidae
Geophagus brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1824)
Perciformes
Cichlidae
Cichla kelberi (Kullander & Ferreira, 2006)
Perciformes
Cichlidae
Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)
Perciformes
Cichlidae
Tilapia rendalli (Boulenger, 1897)
* As espécies exóticas e alóctones estão em fonte negrito.

Dentre as espécies alóctones e exóticas encontradas na pesquisa de Souza (2004), as 3
espécies alóctones encontradas foram: Metynnis maculatus, Megalechis thoracata e Cichla
kelberi. As 2 espécies exóticas levantadas são: Oreochromis niloticus e Tilapia rendalli,
conforme as ilustrações abaixo.
Alóctone
Ordem: Characiformes
Família: Serrasalmidae
Nome científico: Metynnis maculatus (Kner,
1858)
Nome Popular: Pacu- Prata ou Pacu- marreca
Origem: Rio Amazonas, São Francisco e
Paraguai.
Alóctone
Ordem: Siluriformes
Família: Callichthyidae
Nome
científico:
Megalechis
thoracata
(Valenciennes, 1840)
Nome
Popular:
Tamatá-branco,
Hoplo
Pintado/Marmorado
Origem: Costa dos Andes, Bacia do Paraguai,
costas dos rios das Guianas e Norte do Brasil
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Alóctone
Ordem: Perciformes
Família: Cichlidae
Nome científico: Cichla kelberi (Kullander &
Ferreira, 2006)
Nome Popular: Tucunaré- Amarelo
Origem: Rio Araguaia

Exótica
Ordem: Perciformes
Família: Cichlidae
Nome científico: Oreochromis
(Linnaeus, 1758)
Nome Popular: Tilápia do Nilo
Origem: África

niloticus

Exótica
Ordem: Perciformes
Família: Cichlidae
Nome científico: Tilapia rendalli (Boulenger,
1897)
Nome Popular: Tilápia
Origem: África

O levantamento dos estudos de (CESÁRIO, 2010), considerou 3 pontos de coletas com
76 espécies de peixes, dentre as quais foram encontradas 4 espécies alóctones e nenhuma espécies
exóticas. As espécies foram classificadas, pelas ordens e famílias, onde se encontram as seguintes:
ORDEM

FAMÍLIA

ESPÉCIES

Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes

Parodontidae
Parodontidae
Parodontidae
Anostomidae
Anostomidae
Anostomidae
Anostomidae
Anostomidae
Anostomidae
Anostomidae
Anostomidae
Curimatidae
Curimatidae
Prochilodontidae
Crenuchidae
Crenuchidae
Characidae
Characidae

Apareiodon affinis (Steindachner, 1879)
Apareiodon piracicabae (Eigenmann, 1907)
Paradon nasus (Kner, 1859)
Leporinus amblyrhynchus (Garavello & Britski, 1987)
Leporinus friderici (Bloch, 1794)
Leporinus cf. elongatus (Valenciennes, 1850)
Leporinus lacustres (Campos, 1945)
Leporinus obtusidens (Valenciennes, 1836)
Leporinus octofasciatus (Steindachner, 1915)
Leporinus striatus (Kner, 1858)
Schizodon nasutus (Kner, 1858)
Cyphocharax modestus (Fernández- Yépes, 1948)
Steindachneuna insculpta (Fernández- Yépes, 1948)
Prochilodus lineatus (Valenciennes, 1836)
Characidium fasciatum (Reinhardt, 1866)
Characidium gomesi (Travassos, 1956)
Astyanax altiparanae (Garutti & Britski, 2000)
Astyanax fasciatus (Curvier, 1819)
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ORDEM

FAMÍLIA

ESPÉCIES

Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Characiformes
Gymnotiformes
Gymnotiformes
Gymnotiformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes

Characidae
Characidae
Characidae
Characidae
Characidae
Characidae
Characidae
Characidae
Characidae
Characidae
Characidae
Characidae
Characidae
Characidae
Acestrorhynchidae
Erythrinidae
Sternopygidae
Sternopygidae
Gymnotidae
Cetopsidae
Heptapteridae
Heptapteridae
Heptapteridae
Heptapteridae
Heptapteridae
Pimelodidae
Pimelodidae
Pimelodidae
Pimelodidae
Pseudopimelodidae
Doradidae
Doradidae
Callichthyidae
Callichthyidae

Astyanax cf. paranae (Eigenmann, 1914)
Astyanax schubarti (Britski, 1964)
Astyanax bockmanmi (Vari & Castro, 2007)
Bryconamericus stramineus (Eigenmann, 1908)
Bryconamericus sp.
Galeocharax knerii (Steindachner, 1915)
Hyphessobrycon eques (Steindachner, 1882)
Metynnis maculatus (Kner, 1858)
Metynnis sp.
Myloplus sp
Piabina argentea (Reinhardt, 1867)
Salminus brasiliensis (Cuvier, 1816)
Salminus hilarii (Valenciennes, 1850)
Serrasalmus cf. maculatus (Kner, 1858)
Acestrorhynchus lacustres (Lütken, 1875)
Hoplias cf. malabaricus (Bloch, 1794)
Eigenmannia virescens (Valenciennes, 1836)
Eigenmannia sp.
Gymnotus cf. carapo (Linnaeus, 1758)
Cetopsis gobioides (Kner, 1857)
Cetopsorhamdia iheringi (Schubart &Gomes, 1959)
Imparfinis mirini (Haseman, 1911)
Imparfinis cf. schubarti (Gomes, 1956)
Pimelodella sp.
Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard in Freycinet, 1824)
Ilheringichthys labrosus (Lütken, ex Kröyer, 1874)
Pimelodus cf. heraldoi (Azpelicueta, 2001)
Pimelodus maculatus (LaCepède, 1803)
Pimelodus sp.
Pseudopimelodus mangurus (Valenciennes, 1840)
Platydoras cf. armatulus (Valenciennes, 1840)
Rhinodoras dorbignyi (Kner, 1855)
Callichthys callichthys (Linnaeus, 1758)
Hoplosternum littorale (Hancock, 1828)

Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes

Callichthyidae
Loricaridae
Loricaridae

Megalechis personata (Ranzani, 1841)
Hypostomus ancistroides (Ihering, 1911)
Hypostomus albopunctatus (Regan, 1908)

Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes

Loricaridae
Loricaridae
Loricaridae
Loricaridae
Loricaridae
Loricaridae
Loricaridae
Loricaridae
Loricaridae
Loricaridae

Hypostomus margaritifer (Regan, 1908)
Hypostomus nigromaculatus (Schubart, 1904)
Hypostomus paulinus (Ihering, 1905)
Hypostomus regani (Ihering, 1905)
Hypostomus strigaticeps (Regan, 1908)
Hypostomus sp. 1
Hypostomus sp. 2
Hypostomus sp. 3
Hypostomus sp. 4
Loricaria cf. lentiginosa (Isbrücker, 1979)
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ORDEM

FAMÍLIA

ESPÉCIES

Siluriformes
Siluriformes
Cyprinodontiformes
Cyprinodontiformes
Synbranchiformes
Perciformes
Perciformes
Perciformes
Perciformes
Perciformes

Loricaridae
Loricaridae
Poecilidae
Poecilidae
Synbranchidae
Scianidae
Cichlidae
Cichlidae
Cichlidae
Cichlidae

Loricaria prolixa (Isbrücker & Nijssen, 1978)
Rineloricaria latirostris (Boulenger, 1900)
Phalloceros cf. caudimaculatus (Hensel, 1868)
Poecilia reticulata (Peters, 1859)
Synbranchus marmoratus (Bloch, 1795)
Plagioscion squamosissimus (Heckel, 1840)
Cichlasoma paranaense (Kullander, 1840)
Crenicichla sp.
Geophagus brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1824)
Satanoperca papa-terra (Heckel, 1840)

As 4 espécies alóctones encontradas na pesquisa de (Cesário, 2010), foram:
Metynnis maculatus, Plagioscion squamosissimus, Platydoras armatulus e Geophagus
brasiliensis, conforme as ilustrações abaixo.

Alóctone
Ordem: Characiformes
Família: Characidae
Nome científico: Metynnis maculatus (Kner,
1858)
Nome Popular: Pacu Prata
Origem: Bacia Amazônica

Alóctone
Ordem: Perciformes
Família: Sciaenidae
Nome científico: Plagioscion squamosissimus
(Heckel, 1840)
Nome Popular: Corvina
Origem: Bacias Amazônica e Araguaia-Tocantis

Alóctone
Ordem: Siluriformes
Família: Doradidae
Nome científico: Platydoras armatulus
Nome Popular: Armado
Origem: Pantanal

Alóctone
Ordem: Perciformes
Família: Cichlidae
Nome científico: Geophagus brasiliensis (Quoy
& Gaimard, 1824)
Nome Popular: Cará
Origem: Rio Doce, rio Paraíba do Sul e São
Francisco
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Conforme os autores apresentados, (SOUZA, 2014) encontrou 3 espécies alóctones, das
quais uma (Metynnis maculatus) se repete no levantamento de (CESÁRIO, 2010). Entretanto,
este, apesar de ter levantado 4 espécies alóctones, não encontrou nenhuma espécie exótica. Assim,
também, nenhum dos dois pesquisadores descreveu ou identificou algum peixe híbrido.
Entretanto, existem informações de pescadores locais e lindeiros dos reservatórios do rio
Sapucaí-Mirim, contando sobre a captura e comércio de peixes exóticos, alóctones e híbridos que
não constam nos levantamentos científicos de Souza e Cesário. Dentre essas outras espécies foram
identificadas popularmente pelos ribeirinhos as seguintes: Pintado Rei, Apaiari, Bagre Africano,
Carpa Comum, Tambaqui, Tilápia St. Peters (híbrida), Tambacu (híbrido) e Cachapira (Bagre
híbrido).
Com esta informação, apresenta-se premente a necessidade de uma pesquisa sistemática
taxonômica para a identificação dessas espécies do conhecimento popular.
Porém, a observação de espécies não nativas no habitat natural do rio Sapucaí-Mirim
pode ser justificada por algumas ações que são conhecidas dos estudiosos.
Uma dessas ações é a soltura de peixes em programas ambientais sem orientação técnica,
feita de modo leigo que, apesar da boa intenção, demonstra ser prejudicial ao ambiente natural.
O aquarismo também pode ser uma das razões da invasão das espécies exóticas, alóctones
nos cursos d’água.
Ocorrem, ainda, equívocos na condução das pisciculturas que não usam critérios seguros
de contenção das espécies nas criações que têm seus lançamentos de tanques escavados em cursos
d’água naturais ou, ainda, em rompimento/vazamento, onde ocorre o escape de espécies exóticas,
alóctones, híbridas e, principalmente as carnívoras criadas em tanques-redes.
Assim, acredita-se que, apesar da existência de legislação pertinente e restritiva quanto
ao repeixamento, bem como das exigências e fiscalizações do processo de licenciamento
ambiental das pisciculturas intensivas e extensivas, o desconhecimento é o maior responsável pelo
problema das espécies que ameaçam os organismos aquáticos nativos do rio Sapucaí-Mirim.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo demonstra que existem espécies alóctones e exóticas no curso natural
do rio Sapucaí-Mirim, o que nos permite determinar a necessidade de algumas ações:
 Promover a Educação Ambiental em vários níveis e dirigida especialmente aos
moradores e ribeirinhos das imediações do rio Sapucaí-Mirim.
 Promover a pesquisa sistemática taxonômica para a identificação das espécies
atualmente existentes no curso do rio, principalmente para identificação das híbridas
e daquelas de conhecimento popular.
 Reduzir as irregularidades nos lançamentos e contenções das pisciculturas de
espécies não autóctones, com o cumprimento integral da legislação ambiental, nas
imediações do curso natural e tributários do rio Sapucaí-Mirim.

119

I SEMINÁRIO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO SAPUCAÍ-MIRIM/GRANDE

 Estimular programas de valorização do habitat natural dos
peixes nativos do rio Sapucaí-Mirim, para iniciativa de fiscalização pelos próprios
moradores das imediações.
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