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RESUMO 

 

A UHE Barra do Braúna começou a ser construída em 2007, no Rio Pomba, 

entre Laranjal e Recreio, e seu lago abrange, além dos dois municípios, Leopoldina 

e Cataguases. É um empreendimento relativamente recente, que trouxe inúmeras 

mudanças para a região, e que ainda possui poucos estudos. Com base nisso 

procurou-se realizar uma pesquisa que mostrasse os diferentes usos existentes nas 

margens e águas da represa, no município de Laranjal; alguns desses usos já 

existiam, outros surgiram após a construção da usina. Os resultados foram obtidos 

através de trabalhos de campo e entrevistas com os moradores da região. O que se 

percebe nesse estudo é uma grande necessidade de planejamento para que possa 

haver aproveitamento sem degradação. 

 

 
Palavras-chave: Usos múltiplos; represa; planejamento. 



 

 

ABSTRACT 

 

The Barra do Braúna Dam’s construction began in 2007, on the Pomba River 

between municipalities of Laranjal and Recreio. Its lake covers, besides the two 

cities, Leopoldina e Cataguases. It is a relatively recent venture, which brought many 

changes to the region, and still has a small number of studies. On this bases, we 

tried to make a research that aims to show the many existing uses on dam and 

shores in Laranjal; some of these uses already existed, others emerged after the 

plant’s construction. The results were obtained through field trips and talks to local 

residents. What we see in this study is a strong need for planning so that it can be 

exploitation without degradation. What we see in this study is a strong need for 

planning so that it can be exploitation without degradation. 

 

 

Key-words: multiple uses; dam; planning. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os reservatórios são utilizados pelo homem há milhares de anos. 

Originalmente serviam para atender necessidades locais, tanto urbanas como rurais. 

Atualmente os reservatórios são construídos para as mais diversas finalidades, 

como geração de energia, abastecimento, irrigação, dentre outros. 

As hidrelétricas são vistas por muitos como uma fonte de “energia limpa”, 

porém elas interferem bastante no meio ambiente devido ao represamento, com 

inundação de áreas de matas; interferem no fluxo dos rios; alteram habitats naturais, 

implicando em modificações de espécies vegetais e animais; e, sobretudo, 

interferem na ocupação humana, pois implicam em traslado da população que 

ocupava a área. A inundação de áreas de florestas, por exemplo, pode fazer com 

que a vegetação submersa entre em decomposição, alterando as condições de 

qualidade da água, sobretudo de oxigênio dissolvido, o que pode levar a importantes 

alterações na biodiversidade local. 

O principal objetivo de se implantar um reservatório, segundo a Agência 

Nacional de Águas (ANA, 2007) é o de: 

“[...] elevação dos níveis d’água naturais e o aumento da garantia de 

suprimento de água para os diversos usos, como abastecimento 

público, irrigação, navegação e geração de energia hidrelétrica. A 

formação dos reservatórios é obtida pela construção de barragens em 

rios, que possibilitam a acumulação dos volumes de águas afluentes 

e a elevação dos níveis de água” (ANA, 2007). 

 

A presente Monografia tem como objeto de estudo a represa formada pela 

construção da Usina Hidrelétrica (UHE) Barra da Braúna no município de Laranjal-

MG. Essa usina começou a ser construída em 2007, no Rio Pomba e seu lago 

abrange os municípios de Recreio, Laranjal, Leopoldina e Cataguases.  

Esse empreendimento trouxe diversas mudanças principalmente para os 

municípios de Laranjal e Recreio, onde o eixo da represa está localizado (Instituto 

estadual de Florestas - IEF, 2012). Mudanças essas que possuem seus aspectos 

bons e ruins. 

O objetivo desse trabalho é levantar informações, avaliar essas informações e 

discutir os atuais usos das margens e lago da represa formada pela UHE Barra do 

Braúna, no município de Laranjal-MG. 
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A construção de reservatórios traz consigo uma série de impactos positivos e 

negativos. Dentre os impactos negativos, Rebouças et al. (1999) citam: 

▪ interferência no transporte de sedimentos no corpo hídrico; 

▪ inundação de áreas agricultáveis; 

▪ perdas de heranças históricas e culturais, alterações em atividades econômicas e 

usos tradicionais da terra; 

▪ efeitos sociais por realocação da população local; 

▪ perda e/ou alteração de vegetação, da biodiversidade e da fauna terrestre e 

aquática;  

▪ mudanças hidrológicas a jusante da represa. 

Dentre os impactos positivos, os mesmos autores destacam: 

▪ retenção de água regionalmente; 

▪ criação de possibilidades de recreação e turismo e ampliação do potencial de 

irrigação; 

▪ aumento e melhoria da navegação e transporte; e 

▪ regulação do fluxo e inundações. 

Segundo Leite (2005), a implantação de hidrelétricas pode gerar impactos 

ambientais na hidrologia, clima, erosão e assoreamento, sismologia, flora, fauna e 

alteração da paisagem. Na hidrologia impacta com a alteração do fluxo de corrente, 

alteração de vazão, alargamento do leito, aumento da profundidade, elevação do 

nível do lençol freático e geração de pântanos. Impacta no clima alterando 

temperatura, umidade relativa, evaporação, precipitação e ventos. Impacta também 

através da erosão marginal com perda do solo e árvores, gerando assoreamento o 

que diminui a vida útil do reservatório. Na sismologia pode causar pequenos 

tremores de terra. Na flora provoca perda de biodiversidade, perda de volume útil, 

eleva a concentração de matéria orgânica com consequente diminuição do oxigênio 

dissolvido, produz gás sulfídrico e metano provocando odores e elevação de 

carbono na atmosfera. Na fauna provoca perda da biodiversidade, resgate e 

realocação de animais (somente animais de grande porte conseguem ser salvos, 

pois aves e invertebrados dificilmente são incluídos nos resgates) e provoca 

migração de peixes. 

Cortez (2005) afirma que “o desmatamento é o principal fator da redução 

pluviométrica nas áreas de recarga (cabeceiras) dos rios que abastecem as 

represas”. E cita o rio São Francisco como exemplo: “o desmatamento de sua 
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cabeceira e afluentes, a perda das matas ciliares, a retirada sem controle de 

grandes volumes de água para irrigação e consumo rebaixaram o seu nível, 

assorearam o seu leito e causaram a salinização de sua foz. E, consequentemente, 

perda de volume nos reservatórios das suas hidrelétricas”. 

Com a construção da UHE Barra do Braúna houve a geração de inúmeros 

empregos na região, o que contribuiu para melhorias econômicas. A criação do lago 

da represa favoreceu o surgimento de diversas atividades, como turismo, 

piscicultura, dentre outras, que favoreceram o desenvolvimento econômico das 

cidades, especialmente, como no caso dessa pesquisa, a pequena cidade de 

Laranjal.  

Em contrapartida, a criação da UHE também trouxe consigo a remoção de 

uma parte da população rural de suas propriedades, algo que prejudica a agricultura 

familiar, e afeta a história e a cultura dessa população que precisou ser retirada de 

onde vivia. A construção também causou a perda de solo agricultável, perda de 

espécies de plantas e animais, perda de recursos madeireiros, e inúmeras 

modificações na geometria hidráulica do rio. 

Quanto à metodologia adotada na pesquisa, foi feita uma pesquisa 

bibliográfica, em livros, revistas, artigos e trabalhos científicos sobre o tema, 

publicados e disponíveis em bibliotecas ou na internet. Também foram feitas visitas 

a campo, quando se coletou informações, em forma de entrevistas informais com os 

atuais moradores das margens da represa, e também foram registradas imagens do 

local.  

A Revisão bibliográfica da presente monografia inicia-se no sub-capítulo 3.1, 

tratando da caracterização da área de estudo e caracterização da UHE Barra do 

Braúna. 

No sub-capítulo 3.2, é tratada a questão do potencial turístico da região que 

passou a ser aproveitado após a formação do lago da usina hidrelétrica. 

O sub-capítulo 3.3, aborda a criação de gado leiteiro às margens do lago da 

UHE Barra do Braúna. A criação de gado é algo bastante presente na região e já 

existia em grande medida antes da UHE. 

O último sub-capítulo 3.4, versa sobre o Projeto de Reativação Econômica – 

PRE, criado para minimizar os impactos sofridos pelas famílias atingidas pela 

criação da UHE Barra do Braúna. Esse projeto é uma parceria entre a Comissão dos 

Atingidos pela Barra do Braúna, Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS e 
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a Brookfield Energia Renovável (empresa responsável pelo empreendimento). Esse 

último sub-capítulo é subdivido em duas partes, uma fala sobre o projeto de geração 

de renda: piscicultura em tanques-rede; e a segunda parte sobre o projeto viveiro de 

mudas de seringueiras, essências nativas e frutíferas e cultivo de seringueiras. 

Portanto, o presente trabalho mostra os múltiplos usos do lago da UHE Barra 

do Braúna em Laranjal-MG. 
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2. OBJETIVOS 

 

Geral: a pesquisa pretende levantar, avaliar e discutir os atuais usos das margens e 

águas da UHE Barra do Braúna, no município de Laranjal-MG. 

Específicos:  

▪ Coletar informações com moradores da cidade e com antigos habitantes das áreas 

alagadas; 

▪ Identificar os empreendimentos existentes às margens e na represa da UHE, 

avaliando sua importância e as possibilidades de desenvolvimento de outros usos. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Caracterização da área e do empreendimento 

 

 O município de Laranjal – MG, onde se localiza a área de pesquisa desse 

trabalho, está inserido na bacia hidrográfica do rio Pomba. Esse rio nasce na Serra 

Conceição, que pertence à cadeia da Mantiqueira, no município de Barbacena, a 

1.100 m de altitude. Apresenta uma declividade relevante, uma vez que a cerca de 

90 km da nascente atinge a altitude de 200m. Daí em diante o seu curso é menos 

acidentado passando por Cataguases na cota 165m, Laranjal na cota 155m, a 

barragem da Hidrelétrica Barra do Braúna na cota 126m, Santo Antônio de Pádua na 

cota 90m e finalmente, alcançando o Paraíba do Sul na cota de 52m, depois de 

percorrer 265 km (IEF, 2012). 

A bacia hidrográfica do Rio Pomba, afluente pela margem esquerda do trecho 

inferior do Rio Paraíba do Sul, apresenta uma área de drenagem de 8.616 km², 

abrangendo 35 municípios mineiros e 3 municípios fluminenses, onde vive uma 

população de aproximadamente 450 mil habitantes (CEIVAP, 2007).  

Seus principais afluentes são os rios Novo, Piau, Xopotó, Formoso e Pardo. 

Os municípios mais representativos dessa bacia do ponto de vista demográfico são: 

Ubá com 111.012 habitantes, Cataguases com 74.171 habitantes, Leopoldina com 

53.145 habitantes, Santos Dumont com 47.559 habitantes, Visconde do Rio Branco 

com 41.182 habitantes, São João Nepomuceno com 23.336 habitantes, em território 

mineiro, e Santo Antônio de Pádua com 41.178 habitantes e Miracema com 26.665 

habitantes em território fluminense.  

A principal característica dessa bacia em relação ao saneamento ambiental é 

a falta de tratamento de esgotos domésticos, resultando, quase sempre, no 

lançamento “in natura” desses efluentes diretamente nos cursos d’água. Outra 

característica relevante é a degradação da cobertura vegetal, implicando no 

carreamento de sedimentos para os cursos d’água (IEF, 2012).  

Na região de Laranjal, área de estudo dessa pesquisa, a bacia do rio Pomba 

é composta por numerosos córregos e ribeirões.  

Segundo Silva (2014), o Rio Pomba está dentro dos limites da classe 2 da 

Resolução CONAMA 357, de 17 de março de 2015: 
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III - classe 2: águas que podem ser destinadas: a) ao abastecimento 

para consumo humano, após tratamento convencional; b) à proteção 

das comunidades aquáticas; c) à recreação de contato primário, tais 

como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução 

CONAMA nº 274, de 2000; d) à irrigação de hortaliças, plantas 

frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os 

quais o público possa vir a ter contato direto; e e) à aqüicultura e à 

atividade de pesca (BRASIL. Ministério do Meio Ambiente, Resolução 

CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005). 

 

A Usina Hidrelétrica Barra da Braúna, objeto de estudo dessa pesquisa, 

encontra-se instalada no Rio Pomba em seu médio curso, e o eixo da barragem está 

localizado entre os municípios de Laranjal e Recreio, nas coordenadas geográficas, 

de 21º 26‟ 59,6” S e 42º 24‟ 14,4” W, distando aproximadamente 60 km de sua foz 

no Rio Paraíba do Sul, já no estado do Rio de Janeiro. Todavia o seu reservatório 

ocupa também áreas dos municípios de Cataguases e Leopoldina (IEF, 2012). O 

mapa 1 traz a localização da barragem da UHE. 

 

Mapa 1: Localização da barragem da UHE Barra do Braúna. 

 

Elaboração: Laís Carneiro Mendes/2015 
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Essa usina hidrelétrica pertence ao grupo canadense “Broockfield Energia 

Renovável”, e começou a ser construída em 2007, no Rio Pomba. Em setembro de 

2009 teve início o processo de enchimento do reservatório formando o maior lago da 

região, com 12,45 km² de espelho d’água, e a responsabilidade de operação da 

usina está a cargo da empresa Barra do Braúna Energética S.A., fazendo parte do 

“PAC - Programa de Aceleração do Crescimento” do governo federal (IEF, 2012). 

Ela não pode ser considerada uma PCH (Pequena Central Hidrelétrica), pois 

possui uma potência instalada de 39 MW (Megawatts), e segundo a resolução nº 

394 - 04-12-1998 da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, PCH é toda 

usina hidrelétrica de pequeno porte cuja capacidade instalada seja superior a 1 MW 

e inferior a 30 MW. Além disso, a área do reservatório deve ser inferior a 3 km² (IEF, 

2012). 

Essa potência instalada de 39 MW está distribuída em três turbinas acopladas 

a geradores de 13 MW de potência unitária, e com base na Deliberação Normativa 

74/04 do COPAM que estabelece critérios para classificação, segundo o porte e 

potencial poluidor de empreendimentos e atividades modificadoras do meio 

ambiente passíveis de autorização ambiental de funcionamento ou de licenciamento 

ambiental no nível estadual, a usina foi enquadrada na Classe 6, uma vez que, a 

capacidade instalada foi superior a 30 MW e a área inundada (1.245,63 ha) superior 

a 1000 ha (IEF, 2012). 

Dos 1.245,63 ha de lâmina d’água, 785,73 ha correspondem a terras 

inundadas e os outros 459,90 ha referem-se à calha do rio. O volume máximo de 

armazenamento de água da represa é aproximadamente 2.687.200 m³ (IEF, 2012). 

Segundo o (IEF, 2012): 
 

O empreendimento situa-se na região dos planaltos cristalinos 

rebaixados, adjacentes à fossa tectônica do Paraíba do Sul, que se 

caracteriza por um relevo fortemente dissecado, ou mesmo 

montanhoso, onde a rede de drenagem teve grande influência na 

paisagem formando grandes terraços e morros arredondados, que se 

alternam com espigões e vales estreitos. 

 

Os falhamentos constituem as feições mais notáveis da região do 

empreendimento e se caracterizam pela presença de rochas trituradas, às vezes 

com quartzo e mica recristalizados (IEF, 2012).  

http://www.portalpch.com.br/images/pdf/res1998394.pdf
http://www.portalpch.com.br/images/pdf/res1998394.pdf
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No município de Laranjal, o clima predominante, segundo a classificação de 

Köppen, é o Aw (Clima de Savana) (SÁ JÚNIOR, 2009). Segundo Ayoade (1996), a 

classificação de Köppen possui cinco tipos climáticos principais, A, B, C, D e E; o 

tipo “A” refere-se aos climas tropicais chuvosos. As subdivisões representadas pelas 

letras f, m, w, S e W fazem referência à distribuição sazonal da precipitação, 

portanto “w” quer dizer estação seca no inverno e chuva de verão (AYOADE, 1996). 

  

Segundo o IEF (2012), no que se refere à cobertura vegetal, Laranjal insere-

se no Domínio da Mata Atlântica, sendo que originalmente a cobertura florestal era 

constituída pela Floresta Estacional Semidecidual situada ao longo do rio Pomba e 

seus efluentes menores, e pela Floresta Estacional Semidecidual Montana, nas 

encostas e morros. Tal cobertura florestal era originalmente interrompida por campos 

de várzeas ao longo dos vales.  

A cobertura nativa da bacia hidrográfica do Rio Pomba, representada por 

formações de matas, capoeiras e vegetação de várzea, totaliza 13.146 ha (20,75% 

de toda área) em fragmentos cujo tamanho médio não excede a 200 ha (IEF, 2012).  

No município de Laranjal hoje, existem apenas pequenos fragmentos de 

florestas, a maior parte do território do município é composta por área antropizada, 

como mostrado no mapa 2, constituída por pastagens e plantações. 
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Mapa 2: Uso e ocupação do solo do município de Laranjal. 

 

 
Elaboração: Laís Carneiro Mendes/2015 
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3.2 Turismo  
 

 

O turismo cada vez mais vem se tornando um dos setores mais marcantes do 

mundo contemporâneo e a sua importância ultrapassa o fator econômico, tornando-

se também, um fenômeno político, social e cultural dos mais expressivos da 

sociedade atual. O turismo é um dos segmentos da economia que pode atender de 

forma rápida o desafio da geração de empregos e riqueza, especialmente nas 

regiões mais pobres, já que possui elevada capacidade de interferir nas 

desigualdades regionais, diminuindo-as, devido à natureza de suas atividades e na 

capacidade de atrair para as regiões menos desenvolvidas, detentoras de atrativos 

turísticos importantes, pessoas de maior poder aquisitivo, residentes em centros 

desenvolvidos do Brasil e também do exterior.  

Segundo Costa, Ribeiro e Tavares (2004), os primeiros estudos onde se 

utilizou a expressão “Geografia do turismo” datam de 1905, quando os impactos 

começavam a ser observados sobre a natureza, mesmo que naquele momento 

histórico as viagens ainda fossem elitizadas. Segundo as autoras, somente a partir 

da década de 1960 é que o estudo do turismo no âmbito da Geografia se acentua, 

tendo em vista o desenvolvimento acelerado do mesmo, marcado pela prosperidade 

econômica dos países centrais no pós-guerra. A partir da década de 1980, “a 

geografia do turismo é tratada como um dos aspectos da geografia dos tempos 

livres”, e começa a ocorrer um processo de deslocamento da população em busca 

do aproveitamento desse tempo. “Os tipos de turismo diferem-se simultaneamente 

pela forma de atividade turística e pelos grupos sociais afetados”. (COSTA, RIBEIRO 

e TAVARES, 2004: 02). 

 

Esse desenvolvimento engendrou um dinamismo muito grande na 

produção do espaço social mundial caracterizando-se por raras áreas 

com poucas alterações ou mais comumente áreas com alto grau de 

deterioração que em geral se tornam estagnadas enquanto espaços 

turísticos, e/ou ainda, a transformação de tradicionais espaços 

turísticos que acabam perdendo sua função principal, até a produção 

de espaços totalmente artificiais onde a natureza não desempenha 

nenhum papel. (COSTA, RIBEIRO e TAVARES, 2004, 02). 
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Os estudos da Geografia do turismo, segundo Rodrigues (1997:28) 

avançaram principalmente nos espaços receptores, em virtude de serem nesses que 

ocorre a realização da produção e do consumo do fenômeno. Para a referida autora, 

o que dá significado à análise da atividade turística pela Geografia, é a rápida 

criação e recriação do espaço para atender uma demanda específica do turismo. 

Quanto à definição de turismo, esse tem significado pluralista, mas a definição 

de Oscar De La Torre (1994) contempla bem a perspectiva desse trabalho, quando 

define o turismo como: 

Um fenômeno social que consiste no deslocamento voluntário e 

temporário de indivíduos ou grupos de pessoas que, 

fundamentalmente por motivos de recreação, descanso, cultura ou 

saúde, se deslocam de seu lugar de residência habitual a outro, no 

qual não exercem nenhuma atividade lucrativa nem remunerada, 

gerando múltiplas inter-relações de importância social, econômica e 

cultural. (DE LA TORRE, 1994, p. 19). 

 

No Brasil, segundo o Plano Nacional de Turismo 2013-2016, a participação do 

turismo na economia brasileira já representa 3,7% do Produto Interno Bruto – PIB. 

De 2003 a 2009 o setor cresceu 32,4% enquanto a economia brasileira apresentou 

expansão de 24,6%. Estima-se que para o ano de 2022 o turismo seja responsável 

por 3,63 milhões de empregos. Estão incluídas como geradoras de empregos diretos 

as atividades relacionadas à hotelaria, agências de viagens, companhias aéreas, 

outros tipos de transportes de passageiros, restaurante e lazer.  

Dentro do setor de turismo brasileiro, uma das práticas que está em franca 

expansão é o turismo nos lagos de reservatórios de usinas hidrelétricas, como é o 

caso do lago do reservatório da UHE Barra do Braúna, em Laranjal, Minas Gerais. 

Com introdução de um grande volume de água para a construção de uma 

represa são muitas as alterações que ocorrem: é alterado o clima, a vegetação, a 

ocupação da área, a estética e as possibilidades de uso do local, como para a pesca 

e prática de esportes náuticos. Essas alterações geram novas perspectivas sobre o 

território, a de sua apropriação para o lazer e turismo, por exemplo, moldando 

também novos lugares (LEME, 2007). 

Como afirma Luchiari (2001), os lugares turísticos não existem a priori, estes 

não existem em si, mas se tornam turísticos ao serem valorizados pela cultura 

vigente e dotados dessa função. 
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O lazer e turismo são exercidos nas represas geralmente por três diferentes 

categorias de usuários: moradores locais, turistas e excursionistas. A respeito dos 

tipos de fluxos turísticos possíveis em um local, Leme (2007) os define como: fluxo 

turístico itinerante (turistas que ficam em média, seis horas, nos núcleos receptores 

e que não ultrapassam 12 horas de permanência), o fluxo turístico de estada 

(turistas que permanecem mais de 24 horas no local e que por isso pernoitam) e 

fluxo turístico sedentário – residencial (turistas que se deslocam por tempo 

indeterminado). 

Como oferta turística entende-se tudo o que o local dispõe e que pode ocupar 

o tempo dos turistas, englobando desde os atrativos à infraestrutura básica e 

turística. Existem locais que possuem potencial turístico, porém, faltam planejamento 

e organização em termos de melhoria na infraestrutura local, por isso não possuem 

visitação turística. 

Contudo, os lugares com visitação turística oferecem, em geral, além dos 

atrativos turísticos, os quais motivam o deslocamento de grupos humanos para 

conhecê-los, uma infraestrutura que favorece a realização da atividade turística e 

cria condições para o desenvolvimento de um local turístico. 

Quanto maior for a capacidade da localidade para investir na atividade 

turística produzindo atividades que sustentem o tempo livre dos turistas, mais lucro 

irá gerar, e, em consequência, mais a região ou o local turístico irá se desenvolver 

(MAGLIORINI et. al., 2010).  

A formação do lago UHE Barra do Braúna modificou positivamente a 

paisagem de parte da Zona Rural do município de Laranjal, gerando um potencial 

turístico para região. Logo alguns proprietários de terras às margens do lago 

observaram esse potencial, e perceberam que isso poderia trazer lucro para eles, e, 

conseqüentemente, benefícios para a região. Começaram, então, os investimentos 

em infraestrutura a fim de atrair e acomodar os possíveis turistas. Aos poucos foram 

surgindo alguns bares e restaurantes que atraem visitantes, principalmente nos fins 

de semana. O mais conhecido deles é o Bar do Pontal, que oferece comidas típicas 

mineiras, bebidas e música ao vivo. As pessoas desfrutam das sombras das árvores, 

e em dias quentes, aproveitam para dar um mergulho nas águas. 
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Figura 1: Bar do Pontal - UHE Barra do Braúna. 

 

Foto: Laís Carneiro Mendes (30/11/2014). 

 

Figura 2: Turistas nas sombras das árvores do Bar do Pontal - UHE Barra do 

Braúna. 

 

. Foto: Laís Carneiro Mendes (30/11/2014). 

 

Os fluxos turísticos observados nas represas se direcionam, em grande parte, 

para a prática do turismo náutico nestes locais. O turismo náutico tem sua motivação 
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de lazer associada ao litoral, rios, lagos e lagoas, incluindo os esportes náuticos 

praticados tanto em grandes navios como em pequenas embarcações (Leme, 2007).  

 Nas proximidades do Bar do Pontal está sendo construído um hangar para 

guardar os jet-skis, os barcos e as lanchas, que são, também, atrações do lago da 

represa. Os donos desses veículos aquáticos cobram a quantia de cinco reais por 

pessoa por um passeio pelas águas da Barra do Braúna. 

Juntamente com o hangar está começando a obra de uma pequena pousada 

com o objetivo de receber aqueles turistas que queiram passar mais tempo no local. 

 

Figura 3: Lancha ancorada nas proximidades do Bar do Pontal 

 

Foto: Laís Carneiro Mendes em 30 de novembro de 2014. 
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Figura 4: Passeio de moto aquática nas águas da UHE Barra do Braúna. 

 

Foto: Laís Carneiro Mendes em 30 de novembro de 2014. 

 
Segundo a Embratur, o ecoturismo (ou turismo ecológico) pode ser definido como: 
 

...um segmento da atividade turística que utiliza de forma sustentável 

o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a 

formação de uma consciência ambientalista pela interpretação do 

ambiente, promovendo o bem-estar das populações envolvidas 

(EMBRATUR, 1997, p.30) 

  

O turismo envolve não só o deslocamento de pessoas, mas também um 

conjunto de fatores e aspectos ecológicos, culturais e econômicos. 

O turismo do lago da UHE Barra do Braúna é um fenômeno que ainda está 

em seu processo de iniciação, portanto precisa de planejamento para que as áreas 

atrativas não sejam degradadas. Muitas vezes os próprios visitantes acabam 

deixando lixo no local, mas se o lixo começar a se acumular a paisagem ficará 

degradada, e o local não exercerá a mesma atração de antes. Por isso é necessário 

o planejamento para que na região exista o ecoturismo, onde haverá um incentivo a 

preservação e conservação, promovendo, assim, uma consciência ambientalista. 
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3.3 Criação de gado leiteiro e o problema do assoreamento.  
 

 

A existência de pequenos criadores de gado, que mantem essa criação 

juntamente com seus familiares faz parte do patrimônio histórico cultural do Brasil. 

Há séculos esse tipo de criação de gado está presente no país, principalmente no 

interior, e possui grande relevância no estado de Minas Gerais. Estatísticas mostram 

que o país conta com 4,8 milhões de estabelecimentos rurais, dos quais 85% podem 

ser considerados de produção familiar e geram cerca de 14 milhões de empregos no 

meio rural (Boletim de pesquisa e desenvolvimento – Embrapa 2005). 

No cenário nacional, a agricultura e a pecuária ocupam um papel muito 

importante na economia, pelo aspecto da produção de alimentos, para subsistência, 

para comercialização e para geração de empregos e renda (Camillotto, 2011).  

 

A produção leiteira constitui importante fonte de renda devido à 

liquidez dos investimentos, notadamente em animais, fluxo de caixa 

devido aos recebimentos mensais da produção de leite, além de 

importante fonte de alimento para a família, notadamente as crianças 

(LEITE e MONTEIRO, 2003). 

 
O maior segmento do agronegócio de leite brasileiro é a produção familiar, se 

considerarmos o número de estabelecimentos. Os produtores familiares são, 

principalmente, produtores com pequeno volume de leite e muitos deles somente 

para subsistência. Vale ressaltar a grande importância desta atividade na 

composição da renda das famílias (Camillotto, 2011). 

 

Em nível nacional, temos cerca de 1,2 milhão de produtores, 

distribuídos por todo o território do país. O Brasil passou de 

importador de leite até o início dos anos 2000, para a posição de 

exportador a partir de 2006. A produção mundial de leite de vaca em 

2007 foi estimada em 561 bilhões de litros, envolvendo ao redor de 

145 milhões de produtores, com grande diversidade de processos 

produtivos (STOCK et al., 2010). 

 

O que possibilitou essa mudança no setor lácteo brasileiro foram políticas 

econômicas estabelecidas desde o início da década de 1990, com a abertura 

comercial. No caso da pecuária leiteira, a desregulamentação dos preços, tabelados 
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desde 1945, tanto em nível de produtores quanto de consumidores, foi a principal 

responsável pelo crescimento (Camillotto, 2011). 

Minas Gerais é o estado com maior produção de leite do país, com maior 

número de produtores (Embrapa 2005), com alta concentração de laticínios, com 

alta diversidade de instituições de pesquisa, ensino e extensão. Também está 

próximo dos maiores centros de consumo, e, além disso, possui uma vasta rede de 

rodovias para transportar esse produto. 

A Zona da Mata Mineira é uma região que se caracteriza por pequenas e 

médias propriedades rurais (Camillotto, 2011), que, historicamente, têm a atividade 

da bovinocultura de leite como um dos pilares de sua subsistência.  

A Zona da Mata Mineira possui um total de 72.425 estabelecimentos rurais, 

distribuídos numa área de 2.646.671 ha. Considerando as áreas ocupadas por cada 

grupo de atividade econômica, destaca-se a categoria pastagens, que respondem 

por 65,39% do total da Zona da Mata, mostrando a tentativa de substituir o café (que 

predominou de 1850 a 1930), pela pecuária (Rocha, 2008). 

A produção familiar de leite tem um papel de fundamental importância na 

economia das pequenas cidades. Estes produtores e seus familiares são 

responsáveis por inúmeros empregos no comercio e nos serviços prestados nas 

nessas cidades, e na maioria das vezes essa produção leiteira familiar é a 

responsável pela maior parte da economia desses locais (Guanziroli et al., 1996). 

A administração das propriedades é de responsabilidade do produtor, ou de 

outro membro da família. Em estabelecimentos rurais de economia familiar, a figura 

do administrador se confunde com a do proprietário (Embrapa, 2005). 

A ordenha e o trato dos animais é responsabilidade do produtor, ou dele com 

a ajuda da família ou de um empregado. Apesar de a maioria dos produtores terem 

uma dedicação quase exclusiva à pecuária de leite, encontramos produtores que se 

dedicam a outras atividades, tanto na propriedade rural quanto no meio urbano 

(Embrapa, 2005). 
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Gráfico 1: PIB do município de Laranjal no ano de 1999. 

 
Disponível em: http://cod.ibge.gov.br/7GTT  

 

Gráfico 2: PIB do município de Laranjal no ano de 2012. 

 
 
Disponível em: http://cod.ibge.gov.br/48GVP  

 

http://cod.ibge.gov.br/7GTT
http://cod.ibge.gov.br/48GVP
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No município de Laranjal a agropecuária é o segundo setor mais importante 

da economia, como mostram os gráficos 1 e 2, construídos a partir das informações 

do site do IBGE Cidades. O PIB desse setor, apresar de ter crescido, vem perdendo 

importância para outros setores, se compararmos os gráficos de 1999 e 2012.   

Na zona rural do município, dentre as diversas atividades rurais, prevalece a 

criação familiar de gado leiteiro. Na região que margeia o lago UHE Barra do 

Braúna, as pastagens para criação de gado leiteiro predominam. A principal fonte de 

alimentação do rebanho são as pastagens, principalmente as naturalizadas de 

capim-gordura e as cultivadas de capim-braquiária, e em menor parcela é dado 

ração como suplementação.  

Os produtores de leite vendem a maior parte de sua produção exclusivamente 

para a Lac - Cooperativa dos Produtores de Leite de Leopoldina, que se localiza no 

município de Leopoldina – MG. 

Segundo a Embrapa (2005), a mão de obra feminina assume papel 

importante em propriedades de economia familiar, e é utilizada em 

aproximadamente um terço dos estabelecimentos. As esposas executam trabalhos 

relacionados com a ordenha dos animais, fabricação de derivados, como queijos e 

doces de leite, trato dos animais, lida com os bezerros e limpeza dos utensílios. Os 

criadores de gado das margens do lago da represa costumam vender apenas parte 

da produção, e o restante usam para a produção caseira de queijos, na maioria das 

vezes, produzidos por suas esposas, e esse queijo é comercializado na cidade.  

Com a construção do lago da UHE, diversas propriedades e suas áreas de 

pastagens foram alagadas. Alguns produtores compraram outras terras com o 

dinheiro da indenização recebida, enquanto outros resolveram abandonar o campo e 

ir para a cidade.  

Aqueles produtores cujas propriedades margeiam o lago utilizam a água do 

mesmo para dessedentação do gado. Anteriormente essa dessedentação era 

possível através de pequenos açudes nas propriedades. 
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Figura 5: Gado leiteiro bebendo água no lago da UHE Barra do Braúna. 

 

Foto: Laís Carneiro Mendes em 29 de novembro de 2014. 

 

Figura 6: Gado leiteiro as margens do lago da UHE Barra do Braúna. 

 

Foto: Laís Carneiro Mendes em 29 de novembro de 2014. 

  

Porém sabe-se que para a criação de gado é necessário remover a 

vegetação nativa para dar lugar as pastagens, e essa remoção da vegetação pode 

gerar o assoreamento do reservatório. Assoreamento “é um processo que consiste 
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na acumulação de partículas sólidas (sedimento) em meio aquoso, ocorrendo 

quando a força do agente transportador natural é sobrepujada pela força da 

gravidade ou quando a supersaturação das águas permite a deposição” (INFANTI e 

FORNASARI33, 1998, p. 26. Apud. Guimarães, 2008). 

 Guimarães (2008) afirma que as atividades antrópicas são agravantes deste 

processo, relacionado diretamente ao aumento de erosão pluvial, por práticas 

agrícolas inadequadas e infraestrutura precária de urbanização, além da 

modificação da velocidade dos cursos d’água por barramentos, desvios, entre 

outros. O aporte de material mineral (areia, silte e argila) é o fator causador do 

assoreamento dos corpos d’água. O fato de lagos e represas possuírem um elevado 

tempo de residência da água, em comparação com os rios, facilita a deposição 

deste material na entrada dos tributários. 

Carvalho (2008), afirma que o transporte de sedimentos depende de diversos 

fatores como: a forma, o tamanho e o peso do sedimento e as forças exercidas pela 

ação de escoamento. Além destes fatores, o tipo, a cobertura e o uso do solo; a 

topografia e a formação geológica do terreno, e a quantidade e intensidade das 

chuvas são outros fatores que influenciam no transporte dos sedimentos. 

Ainda segundo Carvalho (2008), diversos são os problemas decorrentes do 

assoreamento, dentre eles: 

▪ Redução do volume de água armazenado no reservatório; 

▪ Obstrução de canais de irrigação, navegação e trechos de cursos d’água; 

▪ Afogamento de locais de desovas, alimentação e abrigo de peixes; 

▪ Formação de bancos de areia dificultando e alterando rotas de navegação; 

▪ Dificuldade ou impedimento da entrada de água em estruturas hidráulicas de 

sistemas de captação; 

▪ Degradação da qualidade da água para consumo e consequente aumento dos 

custos de tratamento; e 

▪ Alteração, destruição e degradação de ecossistemas aquáticos. 

O assoreamento não apresenta problemas somente a montante da barragem, 

mas também a jusante, pois a água escoada tende a erodir as margens e os leitos 

do canal de escoamento, devido ao fato de possuir uma carga sólida geralmente 

menor do que o valor de saturação (Carvalho, 2008). 
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Para evitar a formação dos depósitos de sedimentos nos reservatórios podem 

ser tomadas medidas preventivas para evitar a produção dos sedimentos e que os 

mesmos cheguem até os cursos d’água.  

Carvalho (2008) cita que as medidas preventivas são mais eficazes e 

econômicas do que as medidas corretivas, que são utilizadas para amenizar 

prejuízos materiais e financeiros ocasionados pelos depósitos de sedimentos. 

Apesar das medidas preventivas contemplarem inúmeras alternativas para 

prevenção e mitigação dos depósitos de sedimentos, em diversos países (dentre 

eles o Brasil) são raros os projetos que apresentam bons estudos e ações 

preventivas para este problema. 

Umas das principais medidas preventivas quando se trata do assoreamento 

de reservatórios é o estudo e a seleção do melhor local para construção da 

barragem, pois a sua construção tem grande influência na taxa de assoreamento. 

Desse modo, devem-se privilegiar locais com menores índices de produção de 

sedimentos (CARVALHO, 2008). 

Como a represa já está construída, uma medida preventiva que merece 

destaque é o controle das fontes de produção de sedimentos, ou seja, o controle da 

erosão. Neste ponto, o uso e a ocupação do solo estão intimamente relacionados 

aos processos erosivos, sendo exigidas ações de ordem técnica, social, financeira e 

política para o entendimento e controle deste processo (MIRANDA, et. al. 2011).  

O que se observa em muitos lugares é que o uso e a ocupação dos solos 

próximos aos reservatórios, na maioria das vezes, são destinados a práticas 

inadequadas como agricultura e pecuária, que favorecem os processos erosivos e 

intensificam a deposição de sedimentos no reservatório, prejudicando a vida útil e 

operação dos mesmos. (MIRANDA, et. al. 2011). 

Muller (1995) afirma que o controle da erosão pode ser realizado a partir da 

adoção de práticas conservacionistas em áreas agrícolas como: a cultura em faixa, o 

controle de voçorocas, os sistemas de preparo e a rotação de culturas, entre outros. 

Muller (1995) também enfatiza que o controle da erosão da bacia hidrográfica é a 

medida preventiva mais eficiente para reduzir o assoreamento.  

Guerra (1994) destaca que a cobertura vegetal dos solos é uma das ações 

mais importantes na proteção dos mesmos contra os processos erosivos, pois reduz 

os impactos das gotas de chuva sobre o terreno, além de proporcionar uma maior 

estabilidade aos solos. 
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Neste sentido, é necessário planejar melhor o uso e ocupação do solo as 

margens da UHE Barra do Braúna, principalmente pelo fato das pastagens para 

criação de gado leiteiro serem o que predomina as margens do lago no município de 

Laranjal-MG. Portanto, a manutenção das florestas, o reflorestamento, a 

conservação e a reconstituição de matas ciliares nas margens dos reservatórios, 

destacam-se como importantes ações preventivas a produção, o transporte e ao 

depósito de sedimentos.  

Ao tomar medidas preventivas para evitar o assoreamento a vida útil da 

represa pode ser aumentada e a concessionária de energia pode evitar gastos 

futuros para corrigir o problema do assoreamento.   
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3.4 Programa de reativação econômica  

 

O Programa de Reativação Econômica – PRE foi criado para minimizar os 

impactos sofridos pelas famílias atingidas pela criação da UHE Barra do Braúna. 

Para a criação do PRE firmou-se um acordo entre a Comissão dos Atingidos da 

Barra do Braúna, Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS e a Brookfield 

Energia Renovável (empresa responsável pelo empreendimento). O programa tem 

como objetivo oferecer alternativas de geração de renda por meio do apoio técnico, 

estrutural e financeiro às famílias atingidas pelo empreendimento.  

Visando implementar o PRE nas comunidades atingidas, a Empresa 

Brookfield assinou em janeiro de 2013, um convênio com o Núcleo de Assessoria as 

Comunidades Atingidas por Barragens – NACAB para coordenar este programa 

tendo como princípio básico a organização e ação coletiva das famílias, atendendo a 

diferentes grupos de famílias atingidas. O PRE implantou projetos de geração de 

renda que são: piscicultura em tanques-rede, viveiro de mudas de seringueiras, 

essências nativas e frutíferas e cultivo de seringueiras.  

 

Figura 7: Placa localizada na entrada da área do Programa de Reativação 

Econômica. 

 

Foto: Laís Carneiro Mendes em 29 de novembro de 2014. 
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3.4.1 Viveiro de mudas de seringueiras, essências nativas e frutíferas e cultivo de 

seringueiras 

 

Este projeto implantou um viveiro com capacidades de produção de 300.000 

mudas, dentre essas as de essências nativas da Mata Atlântica são destinadas ao 

reflorestamento, uma maneira de compensar a vegetação que foi removida com a 

criação da represa; as mudas de essências frutíferas são destinadas a 

comercialização, beneficiando cerca de 80 famílias integrantes do PRE; e as mudas 

de seringueiras estão sendo plantadas em uma área que totalizará 50 hectares. 

Essas seringueiras serão destinadas a coleta do látex no futuro. 

Muitas espécies de vegetais tropicais apresentam borracha natural, no 

entanto, quase toda a produção mundial provém de uma espécie que tem sua 

origem no Brasil, Hevea brasiliensis. Existe na floresta amazônica mais de 11 

espécies de seringueira do gênero Hevea e todas muito parecidas entre si. Embora 

seja grande o número de espécies que por uma incisão na casca exsudam secreção 

de aspecto semelhante ao látex, somente algumas produzem quantidade e 

qualidade suficientes para exploração em bases econômicas (BRITO et. al. 2011).  

 

Figura 8: Mudas de Seringueira do Programa de Reativação Econômica. 

 

Foto: Laís Carneiro Mendes em 29 de novembro de 2014. 
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Figura 9: Seringueiras plantadas em área do Programa de Reativação Econômica. 

 

Foto: Laís Carneiro Mendes em 29 de novembro de 2014. 

 

Segundo Bernardes et al. (2000), a história da produção da borracha natural 

brasileira mostra que o país desfrutou da condição de principal produtor e exportador 

mundial no final dos séculos XIX e início do século XX, passando a ser importador 

desta matéria prima a partir do começo dos anos cinquenta, do século passado. A 

utilização da borracha proveniente da seringueira é feita em diversos setores como, 

por exemplo: hospitalar/farmacêutico, brinquedos, calçados, construção civil, 

maquinário agrícola e industrial e de autopeças. A importância econômica e 

industrial da borracha natural fazia da seringueira uma árvore estratégica, sendo que 

sementes foram levadas pelos ingleses para serem plantadas em suas colônias na 

Ásia. Naqueles países a seringueira foi cultivada como uma espécie comercial, 

diferentemente do Brasil, onde estava em seu habitat natural. Portanto, enquanto o 

sistema de produção brasileiro era o extrativismo, o asiático se baseava na 

exploração comercial. Esse foi o principal fator de sucesso da produção de borracha 

na Ásia.  

Segundo Pereira et al. (2000) a partir da década de 1960 foram elaborados no 

país planos ambiciosos para expandir a produção da borracha natural via cultivo da 

seringueira. Nos anos 70 e 80, o país investiu mais de US$ 1,0 bilhão para viabilizar 

a cultura na Amazônia. Todavia, apenas os seringais formados fora da região 
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Amazônica tornaram-se viáveis e fizeram crescer a produção nacional da borracha 

natural. O mercado de borracha natural está em ascensão. O principal consumidor 

do produto é o setor automobilístico, que atualmente importa do sudeste asiático a 

maior parte dessa matéria prima, já que o Brasil não consegue suprir a demanda 

(BRITO et. al. 2011).  

A cadeia agroindustrial da borracha natural é composta por quatro 

segmentos: i) segmentos de insumos e serviços, que envolve máquinas e 

equipamentos e assistência técnica; ii) segmento produtivo, envolvendo produção e 

extração de látex virgem, e beneficiamento da borracha; iii) segmento consumidor, 

que é a indústria pesada (pneumáticos) e indústria leve (artefatos); e, iv) segmento 

distribuidor, que são os varejistas (de pneus e artefatos) recauchutagens e 

borracharias (BORRACHA NATURAL, 2011 apud BRITO et. al. 2011).  

Cerca de 70% de toda borracha natural consumida no mundo é destinada à 

produção de pneus, para os mais diferentes usos. As empresas de pneus são 

constituídas por grandes conglomerados econômicos que tem poder de pressão na 

formulação dos preços de compra. Já os países produtores dependem da 

comercialização desse produto, pois são economias subdesenvolvidas ou em 

desenvolvimento. Isso faz com que os preços, na maioria dos casos, fiquem ao 

sabor das políticas dos compradores, e, até recentemente, a consequência natural 

era que os preços sempre estavam desfavoráveis para os produtores (CONAB, 2003 

apud BRITO et. al. 2011). Dados referentes ao ano de 2003 mostram que a 

produção brasileira de borracha natural estava em nono lugar na produção mundial, 

mesmo este sendo o berço da árvore produtora desta matéria prima, tendo a 

Tailândia e a Indonésia líderes deste mercado de 1999 a 2003. Em 2004, a Região 

Sudeste respondeu por 60,9% da produção nacional de borracha, seguida pelas 

regiões Centro-Oeste (21,4%), Nordeste (14,6%), Norte (2,6%) e Sul (0,5%) 

(AGRIANUAL, 2007 apud BRITO et. al. 2011). Nas regiões citadas há mão-de-obra 

especializada; maior volume de capital para investimento em tecnologia; 

concentração da maioria das indústrias consumidoras de borracha natural, o que 

reduz os custos logísticos com o transporte da matéria-prima; e clima adequado 

para o cultivo da seringueira (BRITO et. al. 2011). No final do ano de 2010 o preço 

médio da borracha natural em são Paulo estava de R$ 2,60 o quilo, havendo um 

aumento nos meses seguintes. Em janeiro de 2011 estava de 3,05 (R$/Kg) e em 
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fevereiro do mesmo ano estava de R$ 3,75 o quilo (CIFlorestas, 2011b apud BRITO 

et. al. 2011). 

  As projeções do consumo da borracha natural mostram que vale a pena 

investir em novos seringais no Brasil. Até 2030, estima-se que a demanda nacional 

alcance um milhão de toneladas, sendo que a produção interna é cerca de 130 mil 

toneladas (CIFlorestas, 2011b apud BRITO et. al. 2011).  

 

Figura 10: Viveiros de mudas de essências nativas e frutíferas do Programa de 

Reativação Econômica. 

 

Foto: Laís Carneiro Mendes em 29 de novembro de 2014. 

  

O projeto Viveiro de mudas de seringueiras, essências nativas e frutíferas e 

cultivo de seringueiras, trouxe para os membros do mesmo a possibilidade de 

associar o conhecimento que eles já possuíam de cultivar mudas e plantar, 

conhecimento esse adquirido ao lidar com a terra, com a possibilidade de ganho 

vendendo essas mudas, e a possibilidade futura de extrair a borracha dessas 

seringueiras e comercializa-la. Em longo prazo, o benefício que esse projeto traz aos 

membros será aumentado. 
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3.4.2 Piscicultura em tanques-rede  

 

A piscicultura é um ramo da zootecnia que compreende o conjunto de normas 

e de recursos tecnológicos destinados à criação e a multiplicação econômica de 

peixes, e sob esse aspecto a cultura dos peixes deve objetivar a reprodução, o 

desenvolvimento e a melhoria qualitativa do produto (BRANCO; ROCHA,1977).  

Documentos encontrados junto a antigas civilizações atestam que a 

piscicultura já era praticada há milênios. Algumas figuras egípcias apresentam cenas 

de pesca e de peixes que eram mantidos em tanques. Os chineses iniciaram a 

piscicultura no ano de 475 AC, e sua técnica estendeu-se a outros povos como os 

da Indonésia, Vietnam, Camboja etc. Na Europa Central e Ocidental, a piscicultura 

tem sua origem na Idade Média, quando, nos mosteiros, criavam-se carpas 

(BRANCO e ROCHA,1977). 

No Brasil, a piscicultura teve início em 1904, mas somente a partir de 1927 

adquiriu maior profundidade. Nessa época foram elaborados os planos visando ao 

barramento de grande parte dos rios do estado de São Paulo, tendo em vista utilizar 

o potencial hidrelétrico, e para abastecer as cidades, e nesses barramentos a 

piscicultura começou se desenvolver (Charlier, 1957). 

A exploração dos reservatórios para criação de peixes pode trazer inúmeras 

vantagens econômicas e benefícios de uma forma geral. Em regiões pobres, o peixe 

pode se tornar uma fonte de renda e de alimentação, em locais onde peixes 

estiverem em extinção, pode-se realizar a piscicultura de repovoamento, e 

possibilitar um novo equilíbrio ecológico. Outras vezes a piscicultura pode objetivar 

não só melhorias na pesca comercial, mas também na pesca recreacional, 

procurando aumentar a população de peixes destinados à pesca esportiva. É 

necessário se mencionar, também, aspectos da piscicultura ornamental, que objetiva 

a produção e a conservação de peixes em razão das formas estranhas ou do 

colorido e, ainda a criação de peixes para fins de higiene e de testes de laboratório 

(BRANCO e ROCHA,1977). 

  O projeto Piscicultura em Tanques-redes integra o rol das ações pontuais de 

fomento de fontes auto-sustentáveis de geração de renda do Programa de 

Reativação Econômica (PRE) da UHE Barra do Braúna e é uma oportunidade de 

migração da atividade profissional de pescador para aquicultor, tendo em vista que 

os pescadores participantes do projeto formam o grupo mais vulnerável socialmente 
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dentre os atingidos pela barragem de Barra do Braúna. Esses pescadores atuavam 

na pesca artesanal, de forma individual, sendo reconhecidos como pescadores 

amadores pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. Contudo, para se integrarem 

nesse projeto de aquicultura, formaram uma sociedade empresária (Cooperativa). O 

projeto conta hoje com 200 tanques-rede e envolve 40 famílias de pescadores 

atingidos pela UHE Barra do Braúna.  

Com o projeto os antigos pescadores aprenderam a criar o peixe tilápia para 

comercialização. O dinheiro ganho com a venda do peixe para mercados e pessoas 

da região, é dividido entre os participantes do projeto, e uma porcentagem é 

depositada no banco em uma conta do projeto, usado conforme a necessidade de 

se fazer reparos ou comprar novos equipamentos de trabalho.  

A tilápia foi introduzida no Brasil na metade do século XX, mas somente na 

década de 1980 a tilapicultura firmou-se como atividade empresarial, quando 

surgiram os empreendimentos pioneiros. Estes foram inicialmente limitados por 

vários tipos de restrições, como falta de pesquisas, conhecimento incipiente das 

técnicas de cultivo, inexistência de rações adequadas e baixa qualidade dos 

alevinos, entre outras. O Paraná foi o primeiro estado brasileiro a organizar de forma 

racional a atividade, inclusive com a implantação de frigoríficos especializados em 

beneficiamento de tilápia, com destaque para os municípios de Toledo e Assis 

Chateaubriand. Desta forma, este estado tornou-se rapidamente o maior produtor da 

espécie, o que só deixaria de ser em 2003, quando o Ceará despontou no cenário 

nacional como maior produtor, produzindo 13.000 toneladas, enquanto no mesmo 

ano o Paraná produzia 12.782 toneladas (FIGUEIREDO JÚNIOR e VALENTE 

JÚNIOR, 2008). Estima-se que no período de 1996 a 2005, a produção de tilápias 

no Brasil cresceu em média 23% ao ano. A engorda de tilápias é caracterizada pela 

facilidade na manutenção da qualidade da água no ambiente de cultivo. Dentre os 

peixes que podem ser cultivados em cativeiro, a tilápia destaca-se por sua 

resistência a doenças, tolerância ao cultivo em altas densidades e em ambientes 

hostis e estressantes, o que a tornou rapidamente a espécie preferida pela 

aquicultura (FIGUEIREDO JÚNIOR e VALENTE JÚNIOR, 2008).  

Existem várias espécies de tilápia, mas a utilizada pelos trabalhadores do 

projeto de reativação econômica é a conhecida como tilápia-do-nilo (Oreochromis 

niloticus) que possui uma excelente performance em ganho de peso e crescimento, 



43 
 

 

além de sua carne ser de qualidade superior com poucas espinhas, o que facilita o 

trabalho de filetagem (FIGUEIREDO JÚNIOR e VALENTE JÚNIOR, 2008). 

A piscicultura nas águas da represa em Laranjal, também é realizada por 

alguns pequenos produtores objetivando o consumo próprio, mas caso haja a 

necessidade, esses produtores também comercializam o peixe. Figueiredo Júnior e 

Valente Júnior, 2008 afirmam que: 

O fato de poder ser desenvolvida em paralelo com a agricultura, com 

aproveitamento de terras inadequadas para o cultivo, desde que 

conte com uma fonte de água compatível, torna a piscicultura uma 

atividade interessante para o pequeno e médio produtor rural por 

complementar-lhe a renda e proporcionar-lhe uma alimentação sadia 

(FIGUEIREDO JÚNIOR e VALENTE JÚNIOR, 2008). 

 

Figura 11: Criação de tilápias em tanques-rede do Programa de Reativação 

Econômica. 

 

Foto: Laís Carneiro Mendes em 29 de novembro de 2014. 

 

Nas últimas décadas, em função da mudança de hábitos alimentares, a 

população mundial tem preferido fontes de proteína mais saudáveis, com menor teor 

de gordura saturada, o que tem levado a um aumento consistente na demanda de 

carne de peixe. A maior parte da tilápia hoje produzida é comercializada nas 

propriedades diretamente com o consumidor final. Raramente é feito o 
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processamento e quando é feito ocorre em pequena escala e em frigoríficos de 

pequeno porte. Alem do filé, podem ser comercializados outros produtos de tilápia 

como hambúrgueres, nuggets, empanados, espetinhos, petiscos, sashimi e farinha 

de tilápia. Do seu couro podem ser feitos diversos acessórios como bolsas, sapatos 

e cintos. Algumas cadeias de supermercado passaram a comercializar o peixe 

(inclusive alguns estabelecimentos com ele ainda vivo), o que revela a sua aceitação 

pelo consumidor brasileiro (FIGUEIREDO JÚNIOR e VALENTE JÚNIOR, 2008). 

É importante que os trabalhadores do Programa de Reativação Econômica 

invistam e procurem melhorar e ampliar sua criação de tilápias, uma vez que isso se 

constitui a principal fonte de renda do projeto, se beneficiando do fato do consumo 

de tilápias estar aumentando com o passar dos anos em função da procura por 

alimentação mais saudável. Esses trabalhadores podem investir também em 

produzir outros tipos de alimento com a carne do peixe e não somente o filé do 

peixe. 
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4. CONCLUSÃO 

O presente trabalho teve como eixo central de discussão, os usos múltiplos 

das margens e lago da UHE Barra do Braúna no município de Laranjal-MG.  

Através da pesquisa chegou-se ao resultado de que existem quatro tipos 

diferentes de usos: o turismo, a criação de gado leiteiro, a piscicultura em tanques 

rede feita por alguns moradores, e o Programa de Reativação Econômica, que 

envolve também a piscicultura em tanques rede e o projeto de viveiro de mudas de 

seringueiras, essências nativas e frutíferas e cultivo de seringueiras. 

O turismo é algo que surge na área de pesquisa devido a modificação positiva 

da paisagem, com a formação do lago que gerou um potencial turístico para região, 

e esse potencial foi aproveitado por alguns proprietários de terras às margens do 

lago, que perceberam o lucro que essa atividade poderia gerar e investiram em 

infraestrutura. É o que ocorreu com a criação do Bar do Pontal.  

O turismo do lago da UHE Barra do Braúna é um fenômeno que precisa de 

planejamento para que as áreas atrativas não sejam degradadas, pois se a 

paisagem for degradada o local não exercerá a mesma atração de antes, e a 

degradação será prejudicial para o meio ambiente e para a economia do município 

que perde um lugar atrativo e gerador de renda. 

As pastagens para criação de gado leiteiro são predominantes as margens do 

lago no município de Laranjal-MG, e essa criação é o segundo setor mais importante 

para a economia do município. Porém, as pastagens estão sujeitas a erosões e isso 

pode contribuir muito para o assoreamento da represa e diminuição da sua vida útil. 

Por isso, se faz necessário planejar melhor o uso e ocupação do solo as margens da 

UHE Barra do Braúna. 

O Projeto de Reativação Econômica criado com a finalidade de minimizar os 

impactos sofridos pelas famílias atingidas pela criação da usina, trouxe para essas 

famílias a perspectiva de aprender a criar peixes em tanques redes e a cultivar 

seringueiras para que no futuro eles possam extrair o látex, além de poderem vender 

mudas de seringueiras e plantas nativas da região. O PRE é de fundamental 

importância para o município, pois sem ele os trabalhadores do mesmo poderiam 

estar desempregados. E mesmo que um dia o PRE acabe, esses trabalhadores 

foram capacitados e possuem agora maiores opções de onde trabalhar. É 

importante investir no Projeto de Reativação Econômica, melhorar e ampliar a 
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criação de tilápias, se isso for economicamente viável, para que as famílias se 

beneficiem, uma vez que, no momento, isso compõe a principal fonte de renda do 

Programa.   

A principal conclusão ao final da pesquisa é a necessidade de planejamento. 

É necessário se planejar o uso e ocupação do solo no entorno do lago, e é 

necessário planejar melhor o turismo. Esse planejamento precisa ser feito em 

parceria entre a prefeitura de Laranjal e os gestores da UHE Barra do Braúna para 

benefício mútuo. 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

AYOADE, J. O. Introdução à Climatologia para os Trópicos. 4º edição. Rio de 

Janeiro. Editora Bertrand Brasil, 1996.  

BRANCO, S.M; ROCHA, A. A. Poluição, proteção e usos múltiplos de represas. 

São Paulo. Editora Edgar Blücher, CETESB, 1977. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente, Resolução CONAMA nº 357, de 17 de 

março de 2005. Alterada pela Resolução 410/2009 e pela 430/2011, dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, 

bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. Diário 

Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, nº 053, 18 mar. 2005. p. 58-

63. 

CAMILOTTO, A. H. G. Fatores condicionante da permanência na atividade 

leiteira de produtores da Zona da Mata Mineira. 2011. 81 f. Dissertação (Mestrado 

Profissional em Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados) – Universidade Federal 

de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2011. 

CARVALHO, N.O. (2008). Hidrossedimentologia Prática. Rio de Janeiro, 

Interciência, 2008, 599 p. 

COSTA, Maria A. F; RIBEIRO, Willame O. e TAVARES Maria G. C. O Turismo 

Enquanto Espaço de Análise Geográfica: Três perspectivas de abordagem. 

Revista MERCATOR, Ceará, n. 06, p. 33-42, 2004. 

ECHEVERRI, R., RIBERO, M.P., Ruralidade, Territorialidade e Desenvolvimento 

Sustentável, Brasília: IICA, 2005. 196 p. 

FIGUEIREDO Júnior C. A. J.; VALENTE Júnior, A. S.  Cultivo de tilápias no Brasil: 

origens e cenário atual. XLVI Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, 

Administração e Sociologia Rural, Acre, 2008. 

GUERRA, A.J.T. Processos Erosivos nas Encostas in Geomorfologia: Uma 

Atualização de Bases e Conceitos. Orgs. GUERRA, A.J.T. e CUNHA, S.B, Ed. 

Afiliada, 1994, p. 149-209. 



48 
 

 

GUIMARÃES, L. J. R. Levantamento das áreas potenciais ao assoreamento da 

barragem Piraquara I. 2008. 90 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em 

Geografia- Ciências da Terra) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2008. 

SILVA, Roselir Ribeiro da. Bacia do rio Pomba (MG): uso e ocupação do solo e 

impactos ambientais nos recursos hídricos. 2014. 118 f. Tese (Programa de Pós-

Graduação em Ciências Ambientais) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 

2014. 

 
INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS. Parecer Único de Compensação 

Ambiental GCA/DIAP Nº149/2012.  

MINAS GERAIS. Decreto-lei n.º 43.278, de 22 de abril de 2003. Dispõe sobre a 

proteção, conservação e melhoria do meio ambiente. Diário do Executivo, Belo 

Horizonte, 23 de abril de 2003. Disponível em: < 

http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=400> Acesso em: 10 de julho 

de 2015.  

MINAS GERAIS. Deliberação Normativa COPAM nº 74, de 9 de setembro de 

2004. Estabelece critérios para classificação, segundo o porte e potencial poluidor, 

de empreendimentos e atividades modificadoras do meio ambiente passíveis de 

autorização ambiental de funcionamento ou de licenciamento ambiental no nível 

estadual, determina normas para indenização dos custos de análise de pedidos de 

autorização ambiental e de licenciamento ambiental, e dá outras providências. Diário 

do Executivo, Belo Horizonte, 02 de novembro de 2004. Disponível em: 

<http://sisemanet.meioambiente.mg.gov.br/mbpo/recursos/DeliberaNormativa74.pdf> 

Acesso em: 11 de julho de 2015.  

MINAS GERAIS. Lei n.º 7.772, de 08 de setembro de 1980. Dispõe sobre a 

proteção, conservação e melhoria do meio ambiente. Diário do Executivo, Belo 

Horizonte, 09 de setembro de 1980. Disponível em: < 

http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=5407> Acesso em: 10 de 

julho de 2015.  

LEITE, J.L.B. & MONTEIRO, R.A., Produção de leite em economia familiar: 

algumas questões de teoria e método, in: Alternativas tecnológicas, 

http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=400
http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=5407


49 
 

 

processuais e de políticas públicas para a produção de leite em bases 

sustentáveis, MARTINS, C.E. et al, Juiz de Fora, Embrapa Gado de Leite, 2003, 

195 p. 

MIRANDA, R. B. de; GOUVÊA, T. H; SCARPINELLA, G. D; MAUAD, F. F. Medidas 

mitigadoras do processo de assoreamento em reservatórios hidrelétricos: 

estudo de caso no reservatório de Três Irmãos – SP. XIX Simpósio Brasileiro de 

Recursos Hídricos, Maceió, 2011. 

MULLER, A.C. Hidrelétricas, Meio Ambiente e Desenvolvimento. Makron Books, 

São Paulo, 1995, 412 p. 

ROCHA, C.H.B. Zona da Mata Mineira: pioneirismo, atualidade e potencial para 

investimento. Juiz de Fora. Editora Funalfa, 2008. 

SÁ JÚNIOR, A. Aplicação da Classificação de Köppen para o zoneamento 

climático do estado de Minas Gerais. 2009. 101 f. Dissertação (Pós-Graduação 

em Engenharia Agrícola – Engenharia de água e solo) – Universidade Federal de 

Lavras, Lavras, 2009. 

STOCK et al., Gerenciamento da atividade Leiteira, in: Manual de Bovinocultura de 

Leite, AUAD, M.A. et al, Brasília: LK Editora; Belo Horizonte: SENAR-AR/MG; Juiz 

de Fora: Embrapa Gado de Leite, 2010, 607 p. 

VIEIRA, Fábio; RODRIGUES, Raoni Rosa. A fauna de peixes dos afluentes do rio 

Paraíba do Sul no estado de Minas Gerais MG.BIOTA Belo Horizonte v.3, n.1 

abr./mai. 2010. 

YAMAGUCHI, L.C.T. et al, Dinâmica da produção de leite no Brasil no período de 

1990 a 2004, in: Qualidade e Eficiência na Produção de Leite, Juiz de Fora, 

Embrapa Gado de Leite, 2006, 284 p. 

ZOOCAL, R.; SOUZA, A. D. de; GOMES, A. T. Produção de Leite na Agricultura 

Familiar. Boletim de pesquisa e desenvolvimento – Embrapa. Juiz de Fora, 2005. 

 

 



50 
 

 

6. ANEXO 1 – TERMO DE AUTENTICIDADE 

 
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

FACULDADE DE ENGENHARIA 
 
 
 
 

Termo de Declaração de Autenticidade de Autoria 
  
Declaro, sob as penas da lei e para os devidos fins, junto à Universidade Federal de Juiz de 
Fora, que meu Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Bacharelado em Geografia é 
original, de minha única e exclusiva autoria. E não se trata de cópia integral ou parcial de 
textos e trabalhos de autoria de outrem, seja em formato de papel, eletrônico, digital, 
áudio-visual ou qualquer outro meio. 
Declaro ainda ter total conhecimento e compreensão do que é considerado plágio, não 
apenas a cópia integral do trabalho, mas também de parte dele, inclusive de artigos e/ou 
parágrafos, sem citação do autor ou de sua fonte.  
Declaro, por fim, ter total conhecimento e compreensão das punições decorrentes da 
prática de plágio, através das sanções civis previstas na lei do direito autoral1 e criminais 
previstas no Código Penal 2 , além das cominações administrativas e acadêmicas que 
poderão resultar em reprovação no Trabalho de Conclusão de Curso.  
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2 Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, 

ou multa.  


