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Projeto para construção de PCH no
Rio Uberabinha é indeferido
 | A EMPRESA INTERESSADA JÁ TEVE PEDIDO NEGADO EM OUTUBRO DESTE ANO

 � MARIELLE MOURA

Uma reunião realizada 
pelo Comitê da Bacia 
Hidrográfica (CBH) do 

Rio Araguari, na manhã desta 
quinta-feira (2), indeferiu mais 
uma vez o projeto de constru-
ção de uma Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) no curso do 
Rio Uberabinha, denominada 
de PCH Machado, entre os 
municípios de Uberlândia e 
Tupaciguara.

A última negativa ocorreu 
no dia 20 de outubro, quando 
o Comitê analisou o recurso 
feito pela empresa Imagem 
Sistema de Informações Ltda, 
de São José dos Campos 
(SP), que pretende construir 
a PCH. 

De acordo com o Comitê, 
os pontos apontados no pare-
cer foram que a  implantação 
do empreendimento inten-
sificará conflitos, trazendo 
prejuízos aos usos múltiplos 
da água.  E que, a partir do 
conflito entre a geração de 
energia hidrelétrica e a preser-
vação de ecossistemas aquá-
ticos, pode impactar também 
na qualidade de água e no 
potencial futuro de utilização 
do trecho da PCH para outros 
usuários, como a pesca, turis-
mo e lazer.

O vice-presidente do Co-
mitê da Bacia Hidrográfica do 

Rio Araguari (CBH Araguari), 
Antônio Geraldo de Oliveira, 
e os conselheiros votaram a 
favor de manter o parecer da 
Câmara Técnica de Outor-
ga e Cobrança (CTOC) em 
relação ao indeferimento da 
construção.

“Na reconsideração não 
tinha fatos novos. Uma das 
principais competências do 
comitê é garantir o uso múlti-
plo da água e nesse caso foi 
observado que os outros usos 
da água serão prejudicados, 
por isso a decisão pela ma-
nutenção do indeferimento.”

Ainda conforme dito pelo 
CBH do Rio Araguari,  os 
estudos apresentados pelo 
empreendedor demonstra-
ram que a implementação do 
empreendimento traz riscos 
para a eficácia da capacidade 
de autodepuração das águas 
do rio Uberabinha, a partir da 
constituição do reservatório, 
em virtude da carga poluidora 
do empreendimento.

Ainda segundo a decisão, 
verificou-se vulnerabilidade 
considerada alta relacionada 
à perda de trechos lóticos dos 
cursos d’água de média exten-
são e de características fisio-
gráficas que comportam uma 
ictiofauna especializada e, por 
vezes, endêmica, bem como a 
mudança de ambientes lóticos 
para lênticos, proporcionado 

MEIO AMBIENTE

pela implantação das PCHs.
O vice-presidente do Comi-

tê, Antônio Geraldo, comentou 
ainda que a empresa tem direi-
to a recorrer da decisão.“Eles 
têm direito a recorrer da deci-
são no Comitê Estadual de Re-
cursos Hídricos para uma nova 
discussão. Nessa primeira 
instância eles não obtiveram 
a outorga, cabe agora recurso 
na esfera estadual”, explicou 

 � IMPACTOS AMBIENTAIS

O biólogo e diretor de sus-
tentabilidade da ONG Angá em 
Uberlândia, Gustavo Malacco, 
que também é conselheiro da 
CBH Araguari, contou à repor-
tagem do Diário de Uberlândia 
que foram 23 votos favoráveis 
à manutenção da decisão de 
indeferimento e seis votos 
contrários.

Caso aprovada, a PCH 
Machado utilizaria as águas 
do Uberabinha para gerar 
12,25MW de potência. O Rio 
Uberabinha já possui duas 
PCHs em operação, a PCH 
Martins e PCH Malagone, 
ambas instaladas na área rural 
do município de Uberlândia, 
no baixo curso do Uberabinha. 

O biólogo informou que 
o empreendimento ocasiona 
vários impactos sócio am-
bientais na região. “Tem um 
impacto ao usuário do lazer 

e turismo, para os produtores 
rurais que já utilizam água 
daquela região, já que vai ter 
o represamento e com isso 
a proliferação de vetores, o 
impacto ao saneamento de 
Uberlândia e ao ecossistema 
aquático”, explicou. 

Um estudo da Angá em 
2015  destacou que o trecho 
de 15 km entre a foz do rio 
Uberabinha e a PCH Malago-
ne é estratégico para os peixes 
da região, pela ocorrência de 
espécies reofílicas e/ou migra-
doras, e constitui-se como o 
único trecho de água corrente 
livre em toda a bacia do Rio 
Araguari que ainda tem cone-
xão com o rio Paranaíba. Além 
disso, são muito importantes 
em relação à beleza cênica 
de cachoeiras, corredeiras 
para ecoturismo e esportes 
aquáticos.

Por fim, Gustavo explicou 
que o empreendimento não 
se adequou para garantir o 
recurso múltiplo de água no 
local. ”Além disso, a Política 
Nacional e Federal de Recur-
sos Hídricos disciplina que 
qualquer gestão de recursos 
hídricos deve ser baseada na 
garantia do uso múltiplo das 
águas, ou seja, um usuário 
de água não pode impactar 
os outros, portanto aqueles 
usuários têm que coexistir de 
forma sustentável e sem um 
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